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Informacje z sesji Rady Gminy 

R ada przyjęła uchwały w 
następujących sprawach: a) 

udzielenia Wójtowi Gminy Żołynia 
wotum zaufania; b) zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Żołynia za 2020 rok; 
c) udzielenia Wójtowi Gminy Żołynia 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok; d) zmian w 
budżecie Gminy Żołynia na 2021 
rok; e) zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Żołynia na lata 
2021-2032; f) zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu 
Gminy Żołynia na 2021 rok;  
g) h) udzielenia przez Gminę Żołynia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Łańcuckiemu na realizację zadania 
publicznego; i) wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości 
przez Gminę Żołynia; j)  sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Żołynia w trybie 
bezprzetargowym; k) ustanowienia 
prawa służebności gruntowej na 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Żołynia; l) w sprawie 
rozpatrzenia petycji mieszkańców 
miejscowości Brzóza Stadnicka; m) 
n) i o) w sprawie rozpatrzenia petycji 
Stowarzyszenia „Jesteśmy u Siebie”; 
p) określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospo-darstwa domowego. 
 W debacie nad raportem o stanie 
gminy Piotr Dudek, Wójt Gminy Żo-
łynia ocenił rok 2020 jako udany pod 
względem inwestycyjnym. Na inwe-
stycje gmina przeznaczyła 3 mln 871 
tys. zł, co dało wynik 542 zł wydat-
kowanych na 1 mieszkańca, plasując 

gminę w czołówce gmin Podkarpa-
cia. Wójt podkreślił, że pozyskanie 
dotacji na inwestycje w łącznej kwo-
cie 1 mln 561 tys. zł oraz ich realiza-
cja to wynik dobrej pracy rady gminy 
oraz pracowników urzędu. Wskazał, 
że gmina zmodernizowała łącznie  
3 km 325 m dróg gminnych. Na dro-
gi Zagumienną w Brzózie Stadnickiej 
oraz na tzw. ul. Batalionów Chłop-
skich gmina uzyskała znaczące 
wsparcie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Asfaltem utwardzono rów-
nież dwie drogi gminne w Smolarzy-
nach oraz boczne ul. Smolarskiej i ul. 
Białobrzeskiej. Przy drogach gmin-
nych oraz powiatowych (w budowie 
których gmina partycypowała w 
50%) wybudowanych zostało 2 km 
479 m chodników dla pieszych. Przy 
Batalionach 960 mb, przy Zagumien-
nej 535 mb, na ul. Smolarskiej 298 
mb, przy ul. Białobrzeskiej 125 mb w 
stronę Białobrzegów i 555 mb w 
stronę ośrodka Villa Carpatia. W za-
kresie poprawy bezpieczeństwa na 
drogach wykonano oświetlenie dro-
gi zakościelnej w Żołyni oraz oświe-
tlenie niebezpiecznego zakrętu w 
górnej części Brzózy Stadnickiej. 
Gmina partycypowała również w 
budowie parkingu przy kościele pa-
rafialnym w Żołyni. Wójt zwrócił 
uwagę, że gmina jest dużym praco-
dawcą, z średniorocznym zatrudnie-
nie 173,6 etatów, w tym 95,5 na-
uczycielskich w szkołach i przedszko-
lach, 28 obsługi w placówkach 
oświatowch, 23,6 w urzędzie gminy, 
12 w GOK, 7,5 w GOPS, 4 w GZEAS, 3 
w GBP (dane za 2020 r.). W zakresie 
budowy sieci wod.-kan. gmina wy-
datkowała 631 tys. zł, na sport 260 
tys. zł, 150 tys. zł wydatkowały na 

swoje potrzeby sołectwa w ramach 
funduszy sołeckich wyodrębnianych 
przez radę w budżecie gminy. Czas 
pandemicznego zamknięcia szkół 
wykorzystano na remonty placówek 
oświatowych. Na remonty korytarzy 
i sal lekcyjnych wydatkowano około 
100 tys. zł. Wyremontowano górę i 
dół budynku dawnego gimnazjum. 
Sale lekcyjne i sportowe zostały od-
malowane, na hali sportowej zain-
stalowano dodatkowe grzejniki. W 
szkole w Brzózie Stadnickiej rozpo-
częto modernizację korytarzy. Co nie 
zdarza się często, gmina w ubiegłym 
roku spłaciła ponad 2 mln 600 tys. zł 
kredytów, zmniejszając dług publicz-
ny o kilka procent. Wójt wspomniał, 
że na tak dobrym roku cieniem nie-
wątpliwie kładzie się nieprzystąpie-
nie do planowanej budowy hali 
sportowej w Brzózie Stadnickiej. 
Przypomniał, że taka decyzja rady 
powodowana była troską o budżet 
gminy. Podkreślił, że sala sportowa 
dla tej szkoły i społeczności jest nie-
wątpliwie potrzebna i gmina w ko-
lejnych latach będzie czynić zabiegi, 
aby nie zmarnować przygotowanego 
w tym celu projektu architektonicz-
nego. 
 Warto zwrócić uwagę  na uchwałę 
o zaciągnięciu kredytu w wysokości 
1 mln 38 tys. zł, z przeznaczeniem   
788 tys. zł na pomoc dla powiatu, na 
przebudowę drogi biegnącej przez 
Smolarzyny. Dodatkowo z tej puli  
gmina przeznaczy 20 tys. zł na opra-
cowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy mostu w ciągu drogi 
powiatowej (most na ul. Białobrze-
skiej, droga w kierunku Grodziska) 
oraz 230 tys. zł na wkład własny w 
projekcie modernizacji obiektów 
oświatowych, dotowanym kwotą  
1 mln zł z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. W wyniku roz-
strzygnięcia przetargu wiadomo już, 
że gmina na wsparcie budowy drogi 
przez Smolarzyny przeznaczy zna-
cząco mniejszą kwotę - 460 tys. zł. 
 Uchwały związane z rozpatrze-
niem petycji omówiliśmy na łamach 
czerwcowych „Faktów i Realiów”. 

 Waldemar Natoński 

 21 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Żołynia. Było to już 
dwudzieste posiedzenie plenarne rady w tej kadencji samorządu, podczas 
którego przyjętych zostało 16 uchwał. Rada rozpatrzyła raport o stanie 
gminy oraz sprawozdania związane z wykonaniem budżetu gminy na rok 
2020. Po dyskusji będącej podsumowaniem minionego roku budżetowego 
oraz oceną kondycji finansowej gminy rada udzieliła wójtowi gminy wotum 
zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2020. 

Fakty i Realia - gazeta żołyńska  2



Fakty i Realia - gazeta żołyńska             o 

Nr 7 (273) lipiec 2021 

3

Obowiązki właścicieli 

nieruchomości w zakresie 

gospodarki ściekowej 
 

Przypominamy mieszkańcom naszej 

gminy o obowiązkach wynikających 

z zapisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach. 

Przytoczone wcześniej przepisy pra-

wa, nakładają na właścicieli nieru-

chomości obowiązek przyłączenia 

nieruchomości zabudowanych do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

 Pod pojęciem właściciel nierucho-

mości w myśl ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  

jest: właściciel, współwłaściciel, 

użytkownik wieczysty, oraz jednost-

ki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użyt-

kowaniu, a także podmioty władają-

ce nieruchomością. 

 Z obowiązku przyłączenia nieru-

chomości sieci kanalizacyjnej zwol-

nieni są właściciele nieruchomości 

którzy: 

 1) zamieszkują na terenach gdzie, 

budowa sieci kanalizacyjnej jest 

technicznie lub ekonomicznie nie-

uzasadniona, wówczas nierucho-

mość należy wyposażyć w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych 

lub w przydomową oczyszczalnię 

ścieków bytowych, spełniające wy-

magania określone w przepisach od-

rębnych, 

 2) przed przystąpieniem do budo-

wy sieci kanalizacji, wyposażyli nie-

ruchomość w przydomową oczysz-

czalnię ścieków spełniającą wyma-

gania określone w przepisach odręb-

nych. 

 Niewykonanie przez właściciela 

ciążącego na nim obowiązku podłą-

czenia nieruchomości do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej skutkować mo-

że: 

 1) wydaniem przez wójta gminy 

decyzji administracyjnej nakazującej 

przyłączenie nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej (art. 5 ust. 7 ustawy). 

Wykonanie decyzji podlega egzeku-

cji w trybie przepisów ustawie o po-

stępowaniu egzekucyjnym w admi-

nistracji; 

 2) karą grzywny (art. 10 ust. 2 

ustawy). Postępowanie w sprawie 

ukarania właściciela toczy się we-

dług przepisów kodeksu postępowa-

nia w sprawach o wykroczenia. 

 Właściciele nieruchomości, którzy 

nie posiadają możliwości przyłącze-

nia do sieci kanalizacji sanitarnej, 

wyposażonej w zbiornik bezodpły-

wowy (szambo), zobowiązani są do 

systematycznego usuwania tych nie-

czystości z nieruchomości. Częstotli-

wość wywozu uzależniona jest od 

liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i pojemności zbiorni-

ka. 

 W myśl art. 6 ust 1 ustawy właści-

ciel nieruchomości, który pozbywa 

się z terenu nieruchomości nieczy-

stości ciekłych obowiązany jest, np. 

podczas przeprowadzania kontroli, 

do udokumentowania w formie umo-

wy korzystania z tej usługi przez 

okazanie takiej umowy i dowodów 

uiszczania opłat za tą usługę. Nie 

dostosowanie się do powyższych 

obowiązków może skutkować nało-

żeniem na właściciela nieruchomości 

stosownej decyzji i kary. 

 Obowiązkiem  właścicieli nieru-

chomości wyposażonych w przydo-

mowe oczyszczalnie ścieków jest 

pozbywanie się osadów ściekowych 

(zgodnie z instrukcją eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ście-

ków). Dodatkowo w zgodzie z usta-

wą  o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach, musi to zostać udo-

kumentowane tj. poprzez podpisanie 

umowy na wywóz osadów ścieko-

wych oraz posiadanie dowodów 

uiszczania opłaty za ww. usługę. 

 

Jan Mazurek 
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N ie często zdarza się, aby trady-
cyjnie śpiewane "sto lat", z 

racji chwili, modyfikowano 
w sekwencji życzeń na lat 
"dwieście". Tak właśnie stało się 4 
czerwca br. w Żołyni, gdzie Pani Zo-
fia Bejster obchodziła Jubileusz swo-
ich setnych urodzin. 
 Ta wyjątkowa uroczystość rozpo-
częła się Mszą św. w intencji Dostoj-
nej Jubilatki, której przewodniczył 
ks. Bogusław Czarniecki kapelan Za-
kładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 
w Żołyni, gdzie obecnie przebywa 
Pani Zofia Bejster. 
 W tym wyjątkowym dniu Pani 
Zofii towarzyszyła najbliższa rodzina, 
przyjaciele, kierownictwo i personel 
Zakładu Pielęgnacyjo – Opiekuńcze-
go, władze samorządowe w osobie 
Wójta Gminy Pana Piotra Dudka 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Pani Magdalena Stańczuk. 
Podczas uroczystości w kaplicy był 
również czas na składanie życzeń i 
gratulacji dla Pani Zofii, które napły-
nęły m.in. od najwyższych władz 
państwowych. Pani Elżbieta Jagu-
styn Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno 
- Opiekuńczego odczytała osobiście 
list gratulacyjny od Prezesa Rady 

Ministrów Pana Mateusza Mora-
wieckiego, w którym dziękował do-
stojnej Jubilatce „za wszelkie trudy i 
owoce minionych lat, za tę swoistą 
lekcję życiowej wytrwałości”, a także 
życzył dobrego zdrowia, pomyślno-
ści oraz optymizmu na dalsze szczę-
śliwe lata. 
 W dalszej kolejności głos zabrał 
Pan Piotr Dudek – Wójt Gminy, któ-
ry z okazji 100 rocznicy urodzin  w 
imieniu władz samorządowych Gmi-
ny Żołynia  złożył dostojnej Jubilat-
ce  serdeczne gratulacje i gorące 
życzenia zdrowia, szczęścia, pomyśl-

STO LAT 
ności  oraz samych przyjemnych i 
spokojnych dni. Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Pani Magdalena 
Stańczuk podkreślając niecodzien-
ność i doniosłość tej okoliczności 
wskazała, że niewielu z nas ma moż-
liwość obchodzenia setnych urodzin, 
a sto lat to czas, w którym zebrać 
można mnóstwo doświadczeń i mą-
drości, przeżyć wspaniałe chwile 
szczęścia i niezmierzonej radości. 
Ponadto zwróciła uwagę, że Pani 
Zofia Bejster jest świadkiem wieku 
naszej polskiej historii, która nie 
szczędziła Jej różnych doświadczeń. 
Ich przeżycie wymagało olbrzymiej 
siły charakteru i hartu ducha za co w 
tym szczególnym dniu złożono Jubi-
latce specjalne podziękowania i za-
pewnienia o szczególnym szacunku i 
uznaniu dla Jej osoby. 
 Następnie Wójt wraz Kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywilnego wrę-
czyli Pani Zofii przygotowany spe-
cjalnie na tą okazję dyplom gratula-
cyjny, a także bukiet kwiatów i pre-
zenty. 
 Po zakończonej Mszy św. i wyko-
naniu wspólnego, pamiątkowego 
zdjęcia wszyscy obecni goście od-
śpiewali wspomniane na wstępie 
gromkie „Dwieście lat”, wznosząc 
uroczysty toast symboliczną lampką 
szampana. Nie zabrakło okoliczno-
ściowego tortu. Oprawę muzyczną 

oraz dokumentację fotograficzną 
uroczystości zapewnił Gminny 
Ośrodek Kultury w Żołyni. 
 Atmosfera spotkania wprawiła 
Jubilatkę w dobry nastrój. Warto 
zauważyć, że pomimo upływu lat 
Jubilatka cieszy się dobrym zdro-
wiem i pogodą ducha. Pani Zofia 
Bejster zd. Wal to rodowita żoły-
nianka, która urodziła się dokład-
nie 4 czerwca 1921 r. 
 Dostojnej Jubilatce jeszcze raz 
życzymy wszystkiego dobrego, 
niech każda chwila będzie dla Pa-
ni źródłem szczęścia i upływa w 
spokoju i zdrowiu. 

 

Redakcja 
fotografie J.Tomczyk 
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Drodzy Seniorzy, 
 Nadeszło lato, możemy ode-
tchnąć pełną piersią. Świat wypełnił 
się soczystą zielenią i barwnymi 
kwiatami. Pojawił się optymizm. 
Wszyscy potrzebujemy wytchnienia i 
nadziei na nadejście lepszego czasu.  
Cudownego lata dla wszystkich, 
wciąż na miarę  możliwości. Minął 
już rok życia pod presją pandemii, 
która na razie przycichła. Wg eksper-
tów mamy do czynienia z sezonowo-
ścią zachorowań. Jak będzie, przeko-
namy się jesienią, tymczasem  ludz-
kość musi wypracować zbiorową 
odporność a przynajmniej: należy 
próbować. Przez ponad rok o kon-
certach, spotkaniach mogliśmy tylko 
pomarzyć. Miejmy nadzieję, że ten 
zły czas już za nami. 

Umówmy się na kawę! 
 Klub Seniora, działający przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Żo-

łyni, wznawia działalność. Chcemy 
kontynuować spotkania przy poran-
nej, czwartkowej kawie. Nasza ka-
wiarenka, co prawda, nie przypomi-
na tych z przełomu wieków, gdzie w 
szarych od tytoniowego dymu sal-
kach przy małej czarnej  i nie tylko –
zawzięcie dyskutowała POLSKA CY-
GANERIA, ale jest  “po prostu”. Na-
sza kawiarenka pachnie aromatycz-
ną kawą i słodkimi wypiekami. Za-
praszamy. 
 Ponadto pierwsze, “nieśmiałe”  
spotkania za nami. Wkrótce rozpocz-
ną się wycieczki. Będzie cudownie, 
ponieważ nikt tak nie potrafi zorga-
nizować wojażu jak nasza koleżanka. 
Planów wiele, będziemy informować 
na bieżąco. 
 W dzisiejszych czasach społeczeń-
stwo wymaga od nas postępowania 
w określony sposób. Wielu ludzi nie 
widzi innej drogi niż ta, która jest już 

utarta i do której podążania często 
zachęcają nas wszyscy wokół. Wyła-
manie się poza schemat jest trudne, 
ale to dzięki odmiennemu spojrze-
niu, ludzkość osiągnęła tak wiele: 
wynalazki, zdobyte szczyty, robienie 
rzeczy, które nigdy wcześniej nie 
były dla człowieka dostępne. Trzeba 
mieć na uwadze, że inni mogą nie 
rozumieć naszej drogi, ale nie należy 
się bać.  
  Życie jest sensowne, kiedy mamy 
jakieś cele, do których dążymy w 
różnych okresach naszego życia. Są 
one różne i zmieniają się z upływem 
czasu, bo zmienia się nasza hierar-
chia wartości. Lista priorytetów ży-
ciowych też ulega zmianie, ciągle 
zmienia się ich kolejność. Zatem, do 
dzieła – weźmy się za siebie w ten 
letni czas i wszelkimi dostępnymi 
sposobami wykujmy immunolo-
giczną zbroję. Jak? Szukajmy, a znaj-
dziemy… Powodzenia! 

Halina Olszewska 
 

Szukajmy, a znajdziemy... 

Złote Gody 

W  dniach 23 i 24 czerwca  
2021 r. w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Żołyni odbyła się uro-
czystość wręczenia Medali za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie parom, 
które zamieszkują na terenie Gminy 
Żołynia i mogą poszczycić się tak 
pięknym stażem małżeńskim. 
W imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, medale wraz z honoro-
wymi legitymacjami wręczył jubila-
tom Wójt Gminy Żołynia, w asyście 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
Niestety stan zdrowia bądź inne po-
wody nie pozwoliły wszystkim Jubi-
latom na przybycie, w uroczystości 
wzięło udział jedynie osiem spośród 
uprawnionych trzynastu par małżeń-
skich. W bieżącym roku kalendarzo-
wym z uwagi na pandemię korona-
wirusa COVID-19 uroczystość prze-
biegała nieco inaczej niż zazwyczaj. 
Zachowując przepisy reżimu sanitar-

nego pary małżeńskie zgodnie z za-
proszeniem Wójta Gminy przybywa-
ły na uroczystość na określoną go-
dzinę.   
 Złote Gody to niezwykłe wydarze-
nie nie tylko dla Jubilatów, ale rów-
nież dla ich rodzin oraz przyjaciół. 
Słowa uznania pod adresem dostoj-
nych Jubilatów, podziękowania za 
godne i długie pożycie małżeńskie, 
złożył Wójt Gminy oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego. Oprócz 
medali jubilatom zostały także wrę-
czone listy gratulacyjne, kwiaty i 
prezenty. 
 Ogromnie cieszymy się rosnącym 
zainteresowaniem par, które za-
mieszkują na terenie Gminy Żołynia i 
mogą poszczycić się tak pięknym 
stażem małżeńskim w zakresie skła-
dania wniosków o przyznanie tego 
odznaczenia.   
 Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie jest przyznawany od 
1960 roku, jako nagroda dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Medal jest cy-

wilnym odznaczeniem państwowym 
nadawanym przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Serdecznie 
zachęcamy pary małżeńskie, które 
wspólnie przeżyły ten piękny jubile-
usz do zgłaszania do Urzędu Stanu 
Cywilnego wniosków o przyznanie 
tego zaszczytnego medalu.  

 
Magdalena Stańczuk 
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„Szukajcie prawdy jasnego płomienia! 
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg... 
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia 
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia, 

I większym staje się Bóg! 
 

Choć otrząśniecie kwiaty 
barwnych mitów, 

Choć rozproszycie legendowy mrok, 
Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów, 

Ludziom niebiańskich  
nie zbraknie zachwytów, 

Lecz dalej sięgnie ich wzrok. 
 

Każda epoka ma swe własne cele 
I zapomina o wczorajszych snach... 

Nieście, więc wiedzy pochodnię  
na czele 

I nowy udział bierzcie w wieków dziele, 
Przyszłości podnoście gmach! 

 
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, 

Choć macie sami doskonalsze wznieść; 
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 

I miłość ludzka stoi tam na straży, 
I wy winniście im cześć! (…)” 

 
 (Adam Asnyk „Do młodych”) 

 

Z  wielką radością i wdzięczno-
ścią mieszkańcy Brzózy Stadnic-

kiej obchodzą jubileusz 50 lecia ist-
nienia parafii, dziękując Bogu 
Wszechmogącemu za dar jej powo-
łania. Nie była to łatwa droga. Od 
pierwszych nieśmiałych myśli przez 
liczne prośby i starania aż do nie-
ustępliwych działań wbrew prawu i 
szykanom ze strony ówczesnych 
władz.  
 Brzóza Stadnicka należała do pa-
rafii Żołynia, a kościół parafialny od-
dalony był około 6 – 7 km. Każde 
wyjście na nabożeństwo zabierało 
kilka godzin, tym bardziej, że do ko-
ścioła chodzono zazwyczaj pieszo, 
polnymi ścieżkami. Nie zważając na 
pogodę wędrowano by dać świadec-
two swojej wiary.  
 Pierwsze myśli o własnym koście-
le zakiełkowały w sercach ludzi po 
odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości w 1918 roku.  Ocalenie z wo-

jennej zawieruchy budziło w sercach 
mieszkańców ogromną wdzięczność 
do Boga za życie i możliwość powro-
tu w rodzinne strony. Jednak wynisz-
czone długoletnimi walkami społe-
czeństwo i panująca bieda nie stwa-
rzały warunków do tak dużej inwe-
stycji.  
 Wraz z upływem lat i odradza-
niem się państwa polskiego marze-
nie o budowie kościoła w Brzózie 
Stadnickiej dojrzewało w sercach 
mieszkańców.  Wybuch II wojny 
światowej oddalił realizację planów 
jednak nie zdołał zgasić zapału i ma-
rzeń o własnej świątyni. Po zakoń-

czeniu wojny, w dobie odbudowy 
kraju, powrócono do tematu budo-
wy kościoła. Efektem starań miesz-
kańców Brzózy Stadnickiej oraz pro-
boszcza ks. Piotra Niedziałka, biskup 
Franciszek Barda, dekretem z 20 
maja 1948 roku powołuje parafię 
Brzóza Stadnicka. Jednak na razie 
nie widzi możliwości budowy nowe-
go kościoła. Zwraca uwagę na brak 
możliwości finansowych do podjęcia 
inwestycji.  
 Decyzja ta nie spełnia oczekiwań 
mieszkańców, jednak dostrzegają 
rację postanowienia i odkładają 
sprawę na kilka lat. W 1951 roku 

Jubileusz 50-lecia istnienia parafii w Brzózie Stadnickiej 

Kościół w trakcie budowy - grudzień 1971 

Drewniana kaplica wybudowana w nocy z 25 na 26 września 1971 r. 
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zostaje wybudowana i poświęcona, 
kaplica ufundowana przez rodzinę 
Guzych.  Zbudowano ją na miejscu 
powalonego przez wichurę krzyża. 
Solidna, murowana budowla, zosta-
ła za pozwoleniem władz kościel-
nych poświęcona, jako kaplica 
mszalna i staje się symbolicznym 
początkiem kościoła w Brzózie Stad-
nickiej. Od tamtego czasu myśl o 
własnej świątyni rozpala się na no-
wo. 
 Lata pięćdziesiąte ubiegłego wie-
ku były czasem niesprzyjającym na 
rozpoczęcie takiej inwestycji. Okres 
wzmożonej propagandy komuni-
stycznej i walka z Kościołem nie dają 
za dużych szans na powodzenie. Jed-
nak niezachwiana postawa popycha 
mieszkańców do działania. W 1956 
roku zostaje powołany Komitetu 
Budowy Kościoła.  Jego zadaniem 
było gromadzenie funduszy na za-
mierzoną inwestycję oraz przygoto-
wanie mieszkania dla kapłana, który 
poprowadzi budowę świątyni.  
Wśród członków komitetu znaleźli 
się również mieszkańcy Wydrza, któ-
rzy skłaniali się do wybudowania 
wspólnej świątyni, gdyż ich parafial-
ny kościół w Trzebosi oddalony był 
około 10 km. Wspólnymi siłami za-
częto gromadzić fundusze i podej-
mować konkretne działania. Wybra-
no miejsce, gdzie miała być uloko-
wana świątynia i plebania. Groma-
dzono materiały i przygotowywano 
plany budowlane. Przez cały ten 
czas starano się o wydanie pozwole-
nia na budowę obiektów sakralnych. 
Niestety bez skutku. W 1958 roku, 
widząc bezowocne starania w tym 
względzie, przystąpiono do prac bu-
dowlanych bez pozwolenia. Posta-
nowiono zbudować dom dla księdza 
na działce Józefa Nowaka, który bez-
płatnie ofiarował ją na ten cel oraz 
drewnianą kaplicę na działce pozy-
skanej od Antoniego Buszty. Prace 
postępowały. Równocześnie z po-
stępami budowlanymi rozpoczęły się 
kontrole. Nakazano zawieszenia 
prac pod groźbą konfiskaty mienia. 
Nie pomagały interwencje ze strony 

Kurii, a nawet potęgowały niechęć 
urzędników. Próbowano znaleźć 
kompromis z tej sytuacji ale bezsku-
tecznie. Budynek plebanii wraz z 
gruntem, na którym się znajdował 
został wywłaszczony na rzecz Skarbu 
Państwa i przekazany Wydziałowi 
Zdrowia i Opieki Społecznej, z prze-
znaczeniem na ośrodek zdrowia, 
który został uruchomiony 15 paź-
dziernika 1967 roku.  
 Kolejnym ciosem dla budowni-
czych była rozbiórka kaplicy, wybu-
dowanej na działce Antoniego Busz-
ty, która figurowała w wydziale bu-
downictwa, jako budynek gospodar-
czy – stodoła. 21 maja 1967 roku ks. 
Stanisław Solecki, odprawił nabo-
żeństwo w prowizorycznej kaplicy, w 

którym uczestniczyło około 200 
wiernych. Była to jedyna msza św. 
odprawiana w tym miejscu, gdyż 
dała początek kolejnym restrykcjom 
ze strony władz komunistycznych. 
Kapłana ukarano karą grzywny i za-
kazano zgromadzeń religijnych w 
tym miejscu oraz nakazano rozebrać 
obiekt. Mieszkańcy przez cały czer-
wiec spotykali się już mniej licznie by 
wspólnie się modlić. Pisano odwoła-
nia i prośby o uchylenie decyzji. Bez-
skutecznie. Dlatego, że nie przystą-
piono do dobrowolnej rozbiórki 
obiektu w wyznaczonym terminie, 
czyli do września 1967 roku, służby 
wykonały ją konfiskując materiały 
budowlane, a to, co nie można było 

zabrać rozbito i zrównano z ziemią.  
Pan Bóg jednak wybrał sobie to 
miejsce i tych ludzi, którzy mieli po-
stawić godne dla Niego mieszkanie. 
Ludzie nie zaprzestali działań i nie 
złamano w nich ducha. W paździer-
niku 1970 roku kolejny raz do Prze-
myśla udaje się delegacja, która 
zwraca się do biskupa Ignacego To-
karczuka z prośbą o przydzielenie 
kapłana, który zajmie się budową 
kościoła w Brzózie. Po zapoznaniu 
się ze sprawą, widząc wielkie zaan-
gażowanie i niezachwianą wolę 
mieszkańców ordynariusz obiecuje 
przydzielenie kapłana w kolejnym 
roku. Tak też się staje. Do parafii 
Brzóza Stadnicka zostaje posłany 
młody kapłan Teodor Marut. Staje 

on przed ogromnym zadaniem, gdyż 
musi zorganizować parafię, w której 
nie ma ani kościoła ani plebanii. 
Przybywa tutaj by sprawować swoją 
pierwszą mszę św. 4 lipca 1971 roku. 
Prowizoryczny ołtarz ustawiono w 
stodole Marii Guzy, która stała na 
miejscu dzisiejszego wejścia główne-
go do kościoła. Kapłan widzi ogrom-
ne zaufanie i sympatię w oczach lu-
dzi, ale widzi również piętrzące się 
wokół trudności. Czas był trudny do 
podejmowanych działań: brak po-
zwolenia na budowę kościoła i ple-
banii, ciągłe wezwania na kolegia do 
spraw wykroczeń, szykany i zastra-
szania ze strony ówczesnej władzy. 
Jednak splot wydarzeń kierowany 

Widok kościoła przed zmianą stropu od strony południowej 
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ręką Bożej Opatrzności, doprowadził 
do kolejnych działań. Wynikiem, 
czego 25 września, rozpoczęto bu-
dowę nowej drewnianej kaplicy. 
Prace były tak zorganizowane, że na 
plac budowy przywożono przygoto-
wane wcześniej elementy i łączono 
je w budowlę o wymiarach: 12 m 
szerokości, 18 m długości i 8 m wy-
sokości.  Do pracy przy budowie 
przystąpiono gromadnie, kto co 
mógł to robił. Nie zważano na pada-
jący nocą deszcz i zmęczenie.  26 
września o godz. 7.30 odbyła się 
pierwsza msza św. w nowym miej-
scu, w kaplicy wybudowanej przez 
jedną noc. Ogromna radość zagości-
ła w sercach ludzi i proboszcza. Ka-
plica stała się namacalnym dowo-
dem istnienia parafii.  Do kolejnych 
działań popychają budowniczych 
okoliczności. Po wielu konsultacjach 
inż. Tadeusz Hatała podejmuje się 
przygotować plan murowanej świą-
tyni, której mury mają być wznoszo-
ne dookoła drewnianej kaplicy. Tak 
też się stało. 18 października 1971-
rozpoczęto wielkie dzieło – budowę 
murowanej świątyni. Ogromne za-
angażowanie parafian i proboszcza 
daje wymierne efekty. Każdego dnia 
widać jak rosną mury otaczające 
drewnianą kaplicę.  26 grudnia, pod-
czas wizytacji JE ks. biskup Ignacy 
Tokarczuk, zastaje wymurowaną i 
zabezpieczoną dachem świątynię 
oraz wymurowany do dachu budy-

nek plebanii. Spełniło się wielkie 
marzenie ludzi, na wzniesieniu w 
centralnej części wsi stanął okazały 
budynek kościoła. Jeszcze długa dro-
ga prowadziła proboszcza i parafian, 
by wykończyć i wyposażyć obiekty. 
Droga tym trudniejsza, że panujący 
w kraju kryzys był nieustanną walką 
o materiały budowlane, które zała-
twiano wszelkimi możliwymi sposo-
bami. W trudzie i znoju, z wielkim 
zaangażowaniem i poświeceniem, 
ale z Bożym błogosławieństwem 
prowadzono kolejne prace wykoń-
czeniowe, ozdobiono wnętrze ko-
ścioła i porządkowano obejście.   
9 lipca 1972 ks. biskup Tadeusz 
Błaszkiewicz dokonał poświęcenia 
kościoła i oddania budynku parafial-

nego oraz po raz pierwszy w parafii 
udzielony został sakrament bierzmo-
wania.  
 Rok 1973 obfituje w wiele no-
wych wyzwań. Instalowane są dzwo-
ny, uruchamiany cmentarz parafial-
ny, prowadzone są prace malarskie i 
dekoratorskie. Uzupełniane jest wy-
posażenie. W tym też roku do parafii 
Brzóza Stadnicka dołącza Wydrze, 
odłączając się od parafii Trzeboś, co 
jest podyktowane odległością od 
kościoła parafialnego. W tej miejsco-
wości od 1972 roku budowany jest 
kościół. Ks. Teodor Marut pełniący 
obowiązki proboszcza w Wydrzu 
czynnie angażuje się w prace wykoń-
czeniowo-budowlane świątyni. Sta-
raniem kapłana i mieszkańców ko-
ściół w Wydrzu zostaje rozbudowa-
ny i wyposażony.  
 Organizacja parafii spadła całko-
wicie na ręce pierwszego proboszcza 
ks. Teodora Maruta. Nie tylko budo-
wa świątyni, plebanii, ale również 
prowadzenie obrzędów religijnych i 
katechizacja dzieci i młodzieży.  Krok 
po kroku realizował powierzone za-
dania. Przez lata zdobywając szacu-
nek, zaufanie i sympatię parafian 
realizując swoje kapłańskie powoła-
nie.  
 Od 1996 roku na prośbę ks. Maru-
ta przybywają cyklicznie do parafii 
wikariusze, by pomagać kapłanowi 
w obowiązkach. 2007 roku ks. Marut 

Pierwszy wystrój kościoła. Projektował Stanisław Urban. 

Obecny wygląd wnętrza kościoła. 
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przechodzi na emeryturę, zamiesz-
kując w wybudowanym nieopodal 
kościoła domu w Brzózie. Stanowi-
sko proboszcza zostaje powierzone 
ks. Henrykowi Franków, który 25 
sierpnia rozpoczyna pracę duszpa-
sterską w parafii. Jako dobry gospo-
darz widzi zakres prac, jakie w naj-
bliższym czasie należałoby wykonać i 
sukcesywnie dążył do ich realizacji: 
remont plebanii, uporządkowanie 
cmentarza, odmalowanie ścian ko-
ścioła, budowa domu przedpogrze-
bowego przy obydwu kościołach to 
tylko kilka z wykonanych inwestycji.  
Duch czasu, nowe standardy, przepi-
sy i wymagania popychają do doko-
nywania nowych działań.  
 Po przybyciu do parafii ks. Fran-
ków koncentruje swoją uwagę na 
pracy duszpasterskiej. Po raz pierw-
szy organizuje w parafii rekolekcje 
ewangelizacyjne, katechezy dla ro-
dziców dzieci przygotowujących się 
do I komunii św. czy bierzmowania. 
Organizowana jest droga krzyżowa 
w plenerze, a w adwencie roraty 
przeniesione są na  6.00 i gromadzą 

liczną grupę wiernych.  Propagowa-
na jest prasa katolicka, którą zawsze 
można nabyć w kościele. Parafia 
uczestniczy w różnych akcjach orga-
nizowanych przez organizacje kato-
lickie oraz w akcjach pomocowych, 
skierowanych dla konkretnych po-
trzebujących.  
 Parafianie na czele z kapłanami 
pracującymi w parafii od wielu mie-
sięcy przygotowywali się do ducho-
wego przeżycia tego pięknego jubi-
leuszu. Zwieńczeniem przygotowań 
były misje św. Obchody jubileuszu 
rozpoczęły się mszą św. 11 czerwca, 
w dniu odpustu parafialnego, w 
święto Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. W tym szczególnym dniu 
składano dziękczynienie Bogu 
Wszechmogącemu za powołanie 
parafii i opiekę nad nią przez te 
wszystkie lata. 13 czerwca parafię 
odwiedził ks. bp Stanisław Jamrozek, 
by razem z wiernymi i przybyłymi do 
swojej rodzinnej parafii kapłanami, 
wyśpiewać hymn uwielbienia i 
dziękczynienia Bogu Najwyższemu. 
Dziękowano za ludzi, których stara-

niem i pracą wzniesiono kościoły w 
Brzózie i Wydrzu, za kapłanów i 
wszystkich, dzięki którym parafia 
może się nadal rozwijać.  
 4 lipca, tak jak przed 50 laty, przy 
ołtarzu stanął ks. Teodor Marut, by 
w dniu rocznicy pierwszej mszy św. 
złożyć Bogu dziękczynienie. Kapłan 
dziękował za wszystkie lata jakie 
dane było mu służyć w parafii, za 
błogosławieństwo podczas prac bu-
dowlanych, za żywych i zmarłych 
budowniczych kościoła.  
 Dzisiaj możemy z dumą spoglądać 
na piękne, odnowione kościoły, upo-
rządkowane i zadbane place kościel-
ne, godne mieszkanie dla pracują-
cych w parafii księży. Wszystko, co 
dzisiaj cieszy i napawa dumą po-
wstało wysiłkiem i pracą wielu ludzi, 
którzy nie szczędzili pracy, funduszy, 
zdrowia i troski. Nasza parafia miała 
szczęście do dobrych gospodarzy, 
przy których rozkwitła na chwałę 
Bożą. 

 
Jolanta Piszko 

Jubileuszowa Msza św. Księża od lewej: Marek Tkacz, Stanisław Buszta, proboszcz Henryk Franków, 
biskup Stanisław Jamrozek, Teodor Marut, Franciszek Urban, Roman Wałczyk, Stanisław Guzy 
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O d bieżącego numeru Faktów… 
rozpoczynam cykl artykułów, 

w których przedstawię Państwu 
kolejne realizacje naszych rzeźbiar-
skich mistrzów. Na początek warto 
poznać bliżej dzieła wykonane do 
żołyńskiego kościoła. Widujemy je 
na co dzień, nie zwracamy już za-
tem szczególnej uwagi na ich pięk-
no i rozmach. Warto jednak spoj-
rzeć na te dzieła z innej perspekty-
wy, odkryć kunsztowne detale, wy-
obrazić sobie ogrom pracy i serca 
włożony w ich wykonanie, poznać 
ich historię. 
 Jako pierwszy proponuję ołtarz 
główny – monumentalny, neogotyc-
ki, bogato zdobiony. Robi niezwykłe 
wrażenie na każdym, kto pierwszy 
raz przekracza próg naszej świątyni. 
Jego historia jest ściśle związana z 
pojawieniem się Dąbrowskich w Żo-
łyni. 
 Projekt ołtarza wykonał lwowski 
architekt Tadeusz Wacław Munnich
(1861-1900) ze Lwowa. Zlecenie na 
wykonanie otrzymała przemyska 
firma Ferdynanda Majerskiego w 
1897 roku. Kontrakt zachował się w 

parafialnym archiwum, a jego foto-
kopia znajduje się w albu-
mie ,,KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA KAN-

TEGO W ŻOŁYNI,, W budowę tego 
monumentalnego dzieła zaangażo-
wany był m.in. Franciszek Dąbrow-
ski, który jako młody człowiek praco-
wał wówczas u Majerskiego. Według 
wiedzy rodzinnej Franciszek wykonał 
m.in. figury Trójcy Świętej znajdują-
ce się w centralnej części ołtarza. 
Pojawił się w Żołyni wraz z innymi 

pracownikami, aby dokonać na miej-
scu montażu całości. Trwało to na 
pewno kilka tygodni. W tym czasie 
wydarzyła się iście filmowa, roman-
tyczna historia. Pewnego dnia sie-
dzący wysoko na rusztowaniach oł-
tarza Franciszek dostrzegł w kościele 

młodą kobietę, wyróżniającą się 
wśród innych postawą i strojem. 
Była to Karolina Kowalska. Zauroczo-
ny urodą dziewczyny Franciszek roz-
począł starania o jej rękę, uwieńczo-
ne ślubem, który odbył się 10 lutego 
1907 roku. Czy tak było rzeczywiście, 
tego nie wiemy, faktem jest, ze 
Franciszek pozostał w Żołyni, wy-
zwolił się na mistrza w 1901 roku w 
pracowni Kazimierza Koniecznego i 
założył własną firmę. Od tego mo-
mentu rozpoczyna się historia rodzi-
ny Dąbrowskich- żołyńskich rzeźbia-
rzy. 
 Tak więc ołtarz główny w naszym 
kościele to pierwsza praca Francisz-
ka Dąbrowskiego dla Żołyni, to także 
towarzysz rodzącego się uczucia 
młodych i świadek sakramentu ich 
małżeństwa. Warto zapoznać się z 
profesjonalnym opisem tego wybit-
nego dzieła sztuki sakralnej, aby 
mieć wyobrażenie o kunszcie twór-
ców i wartości artystycznej ich pra-
cy. 
 Ołtarz został wykonany w stylu 
neogotyckim. Drewno politurowane, 
polichromowane, pozłacane. Wyso-
kość ok. 1400 x 600 cm. Architekto-

ŚLADAMI OŁTARZY DĄBROWSKICH 

Akt wyzwolenia na mistrza Franciszka Dąbrowskiego, fot. J.Tomczyk 

Karolina Dąbrowska (1882-1952) Franciszek Dąbrowski (1881-1948) 
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niczny, trójkondygnacyjny, trójosio-
wy ze zdwojoną predellą. Mensa 
prostopadłościenna, antepedium z 
wysuniętymi przed lico sześcioma 
niskimi kolumnami w centrum w 
płycinie motyw Baranka Euchary-
stycznego . W dolnej partii predelli 
sześć kwadratowych płycin z wpisa-
nymi czteroliśćmi, w których płasko-
rzeźbione popiersia proroków. W 
wyższej partii predelli, w sześciu ae-
diculach z dekoracją maswerkową 
rzeźby 12 apostołów umieszczone 
parami. Tabernakulum szafkowe z 
tronem eucharystycznym zwieńczo-
nym baldachimem ze sterczynami i 
centralnie umieszczoną rzeźbą Serce 
Jezusa, po bokach w aediculach po-
stacie stojących aniołów z uniesiony-
mi ku górze skrzydłami. W polu 
głównym w prostokątnej szerokiej 
ramie grupa rzeźbiarska Trójca Św., 
z aniołami o zróżnicowanych pozach 
i wielkości. Po bokach pola główne-
go, w aediculach baldachimowych 
rzeźby św. Piotra i św. Pawła. Na 
skrajnych konsolach rzeźby św. Jan 
Chrzciciel i św. Józef, nad którymi 
wysokie wielosegmentowe, neogo-
tyckie baldachimy. W II kondygnacji, 
nad polem głównym rozbudowana 
struktura baldachimowa, powyżej 
niej, na osi ołtarza rzeźba św. Jan 
Kanty flankowana przez rzeźby św. 
Antoni i św. Kazimierz Królewicz. W 
dwóch skrajnych osiach II kondygna-
cji, w aedikulach rzeźby św. Stani-
sław i św. Wojciech, nad którymi 
wysokie wielosegmentowe baldachi-
my. Wysokie baldachimy nad rzeź-
bami św. Antoniego i św. Kazimierza 
flankują umieszczoną w III kondy-
gnacji rzeźbę M. B. Niepokalanej, 
nad którą ażurowa sterczyna zwień-
czona krucyfiksem. Całość nastawy 
bogato dekorowana maswerkami, 
kwiatonami, czołgankami, dekoracją 
floralną wiciową. 

Magdalena Kątnik- Kowalska 
opis ołtarza Marta Nikiel 

 
 Objaśnienia: 
 Predella - także gradus to w ko-
ściele podstawa nastawy ołtarzowej 

w postaci skrzyni spoczywającej na 
mensie. Bywa dekorowana malowi-
dłem lub rzeźbą. 
 Mensa - płyta stanowiąca blat 
ołtarza w kościele katolickim. 
 Antepedium - bogato zdobione 
zakrycie lub zasłona mensy ołtarza 
chrześcijańskiego. 
 Aedicule - kompozycja składająca 
się z dwóch filarów, kolumn lub pila-
strów podtrzymujących belkowanie, 
czasami z frontonem. 
 Maswerk - dekoracyjny, geome-
tryczny wzór architektoniczny. 

 Tabernakulum - w chrześcijań-
stwie, głównie w kościołach katolic-
kich, mała, zamykana na klucz szaf-
ka, umieszczona najczęściej w tylnej 
części prezbiterium. Jest ono miej-
scem przechowywania chleba eu-
charystycznego, konsekrowanego w 
czasie mszy. 
 Sterczyny - pionowy element de-
koracyjny w postaci smukłej wie-
życzki, zakończonej od góry iglicą, 
której krawędzie udekorowane są 
żabkami i zwieńczone kwiatonem. 

Ołtarz główny w żołyńskim kościele, fot. T.Poźniak 
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I gnacy Łukasiewicz, wynalazca 
lampy naftowej, urodził się w 

1822 r. w Zadusznikach (powiat mie-
lecki), w szlacheckiej rodzinie inteli-
genckiej pochodzenia ormiańskiego. 
Jego ojcem był Józef Łukasiewicz 
(zm. 1836) – posesor folwarku i żoł-
nierz Tadeusza Kościuszki, pieczętu-
jący się herbem Łada, matką – Apo-
lonia ze Świetlików. W 1830 roku 
rodzina Łukasiewiczów przeniosła 
się do Rzeszowa. Ignacy Łukasiewicz 
w latach 1832 – 1836 uczęszczał do 

popijarskiego gimnazjum. W szkole 
tej nauczył się łaciny i języka nie-
mieckiego. W latach 1836 – 1840 
pracował w aptece Antoniego Swo-
body w Łańcucie jako praktykant. 
Była to nie tylko praca, ale przede 
wszystkim kontynuacja nauki w za-
kresie chemii i farmacji. Dyplom ma-
gistra farmacji uzyskał na Uniwersy-
tecie Wiedeńskim 30 lipca 1852 r. 
 Na przełomie roku 1852/1853 
Łukasiewicz i Jan Zech otrzymali naf-
tę metodą frakcjonowanej destyla-
cji. Łukasiewicz starał się potem zna-
leźć dla nafty zastosowanie prak-
tyczne. Stosowane do tej pory lampy 
oliwne nie nadawały się do nafty i 
wymagały przekonstruowania. 
Pierwsza skonstruowana przez Łuka-
siewicza lampa rozświetliła wystawę 
apteki. 31 lipca 1853 r. jest symbo-
liczną, oficjalną datą narodzin prze-
mysłu naftowego w Polsce. Na po-
czątku roku 1854 Łukasiewicz prze-
niósł się do Gorlic, aby być bliżej te-
renów roponośnych. W roku 1954 w 
gorlickiej dzielnicy Zawodzie na 
skrzyżowaniu ulic Węgierskiej i Ko-
ściuszki zapłonęła pierwsza na świe-
cie uliczna lampa naftowa. Ropę naf-
tową eksploatowano tam już od 
dawna, wykorzystując ją do różnych 
celów gospodarczych, jak np. lekar-

stwo dla bydła lub smar. W tym roku 
założył także pierwszą na świecie 
kopalnię ropy naftowej w Bóbrce 
koło Krosna; kopalnia jest czynna do 
dzisiaj. W 1857 roku otworzył rafine-
rię w Klęczanach koło Nowego Są-
cza. Z wydobywanej w tym miejscu 
ropy produkował naftę, smary, oleje 
smarne i asfalt. 
 Łukasiewicz skonstruował proto-
typ lampy razem z blacharzem Ada-
mem Bratkowskim. Lampa ta była 
masywna i składała sie z cylindrycz-
nego blaszanego zbiornika na naftę, 
który służył jako zabezpieczenie 
przed ewentualnym wybuchem pali-

Narodziny lampy naftowej. Lipiec 1853 

Lampy stołowe i lampy miniatury 

Lampa częściowo  
przerobiona na elektryczną 
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A rtysta, wizjoner, Szukalszczyk. 
Dumny Słowianin, syn żołyń-

skiej ziemi, który czuł jej tętno i czer-
pał z niej siłę. Zawsze ze słońcem na 
tarczy i miłością do świata, walczył o 
realizację marzeń. Swoim szczepo-
wym mianem rozsławiał Żołynię na 
salonach Krakowa, Warszawy i No-
wego Jorku. Jak każda wybitna jed-
nostka wyprzedzał swój czas. 
Był prekursorem wielu działań, 
które dziś uważamy za nowa-
torskie. Ostrzegał przed zagła-
dą pszczół, sadził miododajne 
drzewa, potrafił przetrwać 
okupację projektując chusty i 
wytwarzając mydło. Pielęgno-
wał i zachował od zapomnie-
nia mądrość naszych przod-
ków przekazywaną od zarania 
dziejów w formie podań i le-
gend, które ocalił dla następ-
nych pokoleń. Przez całe dłu-
gie życie był wierny swoim 

młodzieńczym ideałom. Pozostał w 
naszej pamięci ze swoim orlim profi-
lem, białymi włosami i nieodłączną 
sukmaną, haftowaną szczepowymi 
insygniami. 
 W 15 rocznicę śmierci artysty 
Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni 
przygotował wirtualną wystawę ma-
ło znanych i dotąd niepublikowa-

nych prac Franciszka Frączka pod 
nazwą „Słońcesław” nieznany. Pre-
zentowane dzieła znajdują się w ko-
lekcjach prywatnych, a ich odnale-
zienie to efekt kilkuletnich poszuki-
wań i życzliwości właścicieli, którzy 
zgodzili się podzielić swoimi zbiora-
mi z szerokim gronem koneserów 
sztuki. 

Magdalena Kątnik-Kowalska 
 

Link do wystawy: 
https://tinyurl.com/wpttp295 

Zdjęcia na str. 1 i 20 

Franciszek Frączek 
„Słońcesław z Żołyni” (1908 - 2006) 

wa jakie miały miejsce w lampach 
olejowych. Na zbiorniku założona 
była metalowa rura z okienkiem z 
miki z otworami zapewniającymi 
przepływ powietrza. Zanurzony w 
zbiorniku knot otworem wyprowa-
dzony był ponad zbiornik do metalo-
wej rury. Wystający z rury knot za-
pewniał siłami kapilarnymi dopływ 
nafty i powstanie oparów, które się 
paliły. 
 Pierwsze próby nie dawały w peł-
ni zadowalających efektów. Siła 
światła wytwarzanego przez nową 
lampę nie przekraczała 10 – 15 
świec. Kolejne, już ulepszone lampy 
po raz pierwszy zostały zastosowane 
do oświetlenia szpitala we Lwowie i 
31 lipca 1853 r. przeprowadzono 
pierwszą operację nocą z ich wyko-
rzystaniem. Później lampy po-
wszechnie używane przejęły ze-
wnętrzną budowę od lamp olejo-

wych z pierwszej połowy XIX wieku. 
Nad ich udoskonalaniem pracowało 
wielu wynalazców, m. in. Rudolf Dit-
mar, Schuster i Bär. W wielu krajach 
lampy naftowe stanowiły w II poł. 

XIX w. najpopularniejszy i tani spo-
sób oświetlenia wnętrz mieszkal-
nych. Wyparła je żarówka i oświetle-
nie elektryczne. 

Stefan Rachwał 

Kultura 

Lampy gospodarcze 

Poprawiny Lasowiackie ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie 
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24  czerwca 2021 roku w  domu 
kultury w Smolarzynach od-

była się doniosła uroczystość - Po-
wiatowy Dzień Matki połączony z 
wręczeniem Orderów Serca  Mat-
kom Wsi. Tradycyjny Dzień Matki 
świętujemy w  miesiącu maju, ale 
powiatowe obchody opóźniły się o 
miesiąc ze względu na obostrzenia 
covidowe.  
 Swoją obecnością zaszczycili nas:  
Janina Kuźniar -  przewodnicząca 
Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich, Mieczysław Bochenek - 
prezes podkarpackiego Wojewódz-
kiego Związku Rolników Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych, Stefania Micha-
łek wiceprezes Wojewódzkiego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Marek Pająk dyrektor 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego oddział regionalny w Rze-
szowie, Barbara Pilawa-Krauz wice-

starosta Powiatu Łańcuckiego, Zofia 
Rzepka przewodnicząca Powiatowej 
Rady KGW w Łańcucie, Waldemar 
Natoński sekretarz Gminy Żołynia,  
przewodniczące oraz członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu powia-
tu łańcuckiego, panie uhonorowane 
Orderem Serca Matkom Wsi, Janina 
Jurek malarka, która wyeksponowa-
ła swoje obrazy w sali widowiskowej 
domu kultury. 
 Uroczystość rozpoczęła się trady-
cyjnie od serdecznego powitania 
przybyłych gości, następnie do miłe-
go spędzenia przedpołudnia przyczy-
niły się również dzieci z przedszkola i 
szkoły podstawowej w Smolarzy-
nach, które swoim występem wnio-
sły w serca uczestników dużo rado-
ści. Po występie dzieci głos zabrali 
zaproszeni goście. Przekazane zosta-
ły ciepłe słowa z życzeniami, podkre-
ślono rolę kół gospodyń wiejskich w 

podtrzymywaniu tradycji i kultury 
ludowej. Przewodnicząca powiato-
wej Rady KGW Zofia Rzepka odczy-
tała referat o matce a przewodniczą-
ca wojewódzkiej rady KGW Janina 
Kuźniar w kilku słowach przybliżyła 
znaczenie i ważność orderu. 
Order Serca – Matkom Wsi to sym-
bol uznania za matczyny trud włożo-
ny w wychowanie młodego pokole-
nia Polaków – Patriotów, za kształ-
towanie w rodzinnym domu i środo-
wisku humanistycznych postaw mo-
ralnych. To także uznanie za niestru-
dzoną pracę w przeobrażaniu życia 
wsi i rodziny wiejskiej w nowocze-
sną, postępową, zamożną, korzysta-
jącą ze zdobyczy współczesnej cywi-
lizacji. Medal jest nadawany także za 
autentyczne zaangażowanie w upo-
wszechnianie cnót obywatelskich, za 
aktywność społeczno - zawodową w 
środowisku wiejskim i umiłowanie 
rodziny. 
 Podniosłym akcentem spotkania 
było wręczenie tychże orderów, któ-
rego dokonali prezes podkarpackie-
go Wojewódzkiego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych 
Mieczysław Bochenek oraz wicesta-
rosta Powiatu Łańcuckiego Barbara 
Pilawa-Krauz. 

SMOLARZYNY GOSPODARZEM 
POWIATOWEGO DNIA MATKI 

połączonego z wręczeniem 
Orderów Serca Matkom Wsi 

14 
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 Ordery Serca Matkom Wsi otrzy-
mały niżej wymienione panie: 
Lilianna Magoń - Wysoka, Agata Gło-
wiak - Wysoka, Anna Frańczak - Albi-
gowa Honie, Zofia Szeląg - Albigowa 
Honie, Małgorzata Reizer - Albigo-
wa, Halina Markowicz - Białobrzegi, 
Krystyna Bester - Białobrzegi, Kazi-
miera Pelc - Handzlówka, Alicja Przy-
było - Brzóza Stadnicka, Agnieszka 
Urban - Kosina, Anna Uchman - Kosi-
na, Bożena Szajer - Markowa, Rena-
ta Kotwica - Dąbrówki, Maria Paluch 
- Rogóżno, Maria Żelazny -Rogóżno, 

Małgorzata Pelc - Smolarzyny, Beata 
Buszta - Smolarzyny, Mieczysława 
Zdąbłarz - Smolarzyny.  
 Po wręczeniu orderów słuchali-
śmy piosenek w wykonaniu wokali-
stek Anny Śliwy oraz Ady Pieczonka. 
Podkład muzyczny przygotowany 
został przez Jerzego Tomczyka jra 
- pracownika Gminnego Ośrodka 
Kultury w Żołyni.  
 Członkinie KGW Smolarzyny przy-
rządziły obiad, ciasto i napoje, a Klub 
Miłośników Wsi Smolarzyny przygo-
tował kanapki i szyszki. Na stoliku 
wyłożone zostały kroniki. 

 Pani Janina Jurek zaprosiła do 
obejrzenia swoich obrazów. Zajmuje 
się ona przede wszystkim malar-
stwem olejnym. Dominują w nim 
pejzaże polskiej przyrody, którą zna 
z własnego otoczenia.  
Nadmienić należy, że na ręce sołtysa 
wsi złożona została ofiara z przezna-
czeniem na budowę nowego kościo-
ła.  
 Powiatowy Dzień Matki upłynął w 
miłej, serdecznej atmosferze.  
KGW dziękuje wszystkim za pomoc 
oraz wsparcie finansowe. 

Joanna Wal 
fotografie. J.Tomczyk 



               Fakty i Realia - gazeta żołyńska  

Nr 7 (273) lipiec 2021 

16 

Według Wiliama Szekspira ,,Świat 
jest teatrem, aktorami ludzie”. Kto 
więc wyznacza im role : Bóg, fatum, 
człowiek, przypadek? 
 Hiszpański pisarz Federico Garcia 
Lorca napisał w1936r. dramat pt. 
,,Dom Bernardy Alby”. Tytułowa 
bohaterka sztuki ponoć istniała w 
rzeczywistości i nazywała się Frasqu-
ita Alba z Valderubia.  Jest to utwór 
pełen surowości i prostoty, przed-
stawiający autentyczny obraz hisz-
pańskiej obyczajowości lat  30-tych 
XX wieku. Tytułowa  bohaterka tra-
gedii to kobieta okrutna, trzymająca 
w imię przesądów społecznych i za-
cofanej moralności  swoje młode 
córki w murach domu niczym we 
więzieniu. Bernarda Alba to matka 
tyran, która w bardzo surowy spo-
sób  wychowuje piątkę swoich có-
rek. Najstarsza z nich ma prawie 40 
lat i zaręcza się z pozbawionym skru-
pułów młodym człowiekiem tylko 
dlatego, by jej matka uzyskała finan-
sowe wsparcie. Wzbudza to za-
zdrość w jej młodszych siostrach, 
które są pannami i nigdy nie miały 
okazji poznać bliżej jakiegokolwiek 
mężczyzny. Zdaniem ich matki żaden 
nie jest dla nich wystarczająco do-
bry. Cała piątka żyje w totalnej izola-
cji od świata zewnętrznego, gdzie 
nawet wyglądanie przez okno ucho-
dzi za niewłaściwe zachowanie. W 
domu Bernardy Alby nie okazuje się 
rodzicielskiej miłości, nie ma pobła-
żania wybrykom młodości.  Despo-
tyczna matka trzyma żelazną ręką 
córki i służbę, dba o dobre imię ro-
dziny i niszczy każdy przejaw niepo-
słuszeństwa. Kobieta tak bardzo do-
minuje nad córkami, że prawie unie-
możliwia im normalne życie. Boha-
terki dramatu zbudowane są z bra-
ku: miłości, przyjaźni, seksu, męż-
czyzn, wolności. 
 W niedzielę 27 czerwca na scenie 
w Domu Kultury tragedię Federico 
Garcia Lorki wystawiła grupa mło-
dych aktorek-amatorek pod kierun-
kiem Anety Adamskiej-Szukała. 

Spektakl był efektem rocznego kursu 
teatralnego prowadzonego w rze-
szowskim Teatrze Przedmieście. Ty-
tułową Bernardę rewelacyjnie zagra-
ła Janina Puchalik. Emanowała ze 
sceny niezwykłą energią, siłą we-
wnętrzną, budziła strach wśród do-
mowników i służby, a jednocześnie 
starała się trzymać swe emocje na 
uwięzi. Wspaniale zagrały również 

jej koleżanki. Zadziwiały delikatno-
ścią, naturalnością, budziły współ-
czucie wobec tyranii ich matki.  
Wielkie brawa i gratulacje dla całej 
grupy! 
 ,,Dom Bernardy Alba” to spektakl, 
który mocno oddziaływał na wi-
dzów. Mimo oszczędnej scenografii 
przykuwał uwagę.      Wystarczyło 
kilka krzeseł, mały stolik i kontrastu-
jący z otoczeniem sznur białych  
prześcieradeł, by ukazać surowy i 
ponury dom Bernardy. Odczuwało 
się atmosferę grozy, smutku i nie-
mocy w stosunku do pani domu, a 
jednocześnie widzowie potrafili wy-
łuskać z gry bohaterów zabawne 
dialogi i sytuacje, co wywoływało 
śmiech i rozładowywało napięcie. 
Na scenie dominowała czerń: czarne 
tło, czarne suknie bohaterek. Jedy-
nie Adela, najmłodsza z sióstr, kon-
sekwentnie wyłamywała się spod 
panujących w domu zasad, otwarcie 
przeciwstawiła się matce, potajem-
nie spotykała się z narzeczonym naj-
starszej siostry i świadomie zgodziła 
się na rolę kochanki już wkrótce żo-

natego mężczyzny. Wyróżniała się 
również wyglądem. Na tle wszech-
obecnej czerni błyszczała jej strojna 
jasnozielona sukienka. 
 Uzupełnieniem świetnej gry akto-
rek- amatorek była doskonała muzy-
ka oraz elementy tańca. W ich cha-
rakterze i nastroju ukryte było to, 
czego na scenie nie pokazano, ale 
widzowie mogli się domyśleć, na 
przykład samobójstwo Adeli. Końco-
wa scena spektaklu wprowadziła 
widownię w chwilę zadumy i reflek-
sji. Chyba nikogo nie zaskoczyła re-
akcja Bernardy w obliczu tragedii 
rodzinnej. Wśród płaczu córek po 
stracie najmłodszej siostry surowa 
matka wydała domownikom polece-
nia: ,,Niech nikt ani słowa o niczym. 
Umarła jako dziewica. Spokój. Cisza. 
Milczenie.” Córki Bernardy Alby pró-
bowały wyrwać się z zamkniętego 
kręgu. Choć szuka powstała 85 lat 
temu, tematyka poruszona w trage-
dii jest nadal aktualna. Problem 
dzieci izolowanych przez rodziców 
od świata zewnętrznego to zjawisko 
nierzadkie i dziś. Można spotkać 
matki, które jak Bernarda za wszelką 
cenę próbują chronić swoje dzieci 
przed ciemną stroną życia. 
 Tę fasadowość, zacofanie i mało-
miasteczkowość wciąż dziś odnaleźć 
można w niejednym z pozoru po-
rządnym domu. Taką dulszczyznę 
obnażyła również Gabriela Zapolska 
w dramacie  ,,Moralność pani Dul-
skiej”:  ,,Na to mamy cztery ściany i 
sufit, aby brudy swoje prać w domu i 
aby nikt o nich nie wiedział”. 
 W wielu  współczesnych domach 
dochodzi do przemocy psychicznej , 
fizycznej. Ofiary  często ze strachu 
milczą, ale zdesperowani, odważni 
buntują się  i krzyczą coraz głośniej. 
Jednak żaden krzyk nie przedostanie 
na zewnątrz, dopóki nad domem 
czuwa opresyjny ojciec lub matka. 
Nawiązując do tytułu artykułu  na 
koniec przytoczę słowa współcze-
snej pisarki i publicystki Ewy Nowak: 
,,Życie od teatru różni się tylko tym, 
że w życiu nie ma prób general-
nych”. 

Maria Karp 
Zdjęcia na stronie 20 

 

,,Życie to teatr…” 

Janina Puchalik w roli Bernardy 
Alba, fot. J.Tomczyk 
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 17 i 18 czerwca 2021 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Żołyni odby-
ły się warsztaty prowadzone przez 
Zuzannę Krzysztofik ze Stowarzysze-
nia „Z Siedzibą w Warszawie” i to-
warzyszącą jej Małgorzatę Jaszczołt, 
kustosz z Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie. Wy-
darzenie pod tytułem „Włącz dzie-
dzictwo” zorganizowano w ramach 
projektu „Teren. RE-wizyty”.  
 Warsztaty miały na celu ukazanie 
najbliższego dziedzictwa, takiego, 
które jest obok, a które 
warto rozpoznać i docenić. 
Dziedzictwo to nie tylko 
„rzeczy wielkie”, zapisane 
na kartach historii, ale tak-
że te przekazywane przez 
naszych najbliższych – to, 
co „przechowują” jako fi-
zyczne przedmioty,  lecz 
również ich wspomnienia. 
Warsztaty miały nauczyć 
patrzeć, dostrzegać, słu-
chać i zapisywać.  
 Zostały podzielone na 
dwa moduły w formie 
warsztatowej wspólnej pra-
cy z prowadzącą. 
 Pierwszego dnia uczestnicy mogli 
się dowiedzieć, jakie są definicje 
etnografii, etnologii i antropologii 
kulturowej oraz jakie są etnograficz-
ne narzędzia badawcze, by móc je 
wykorzystać w późniejszej pracy. 
Jedno z takich narzędzi to wywiad, 
który od dziennikarskiego różni się 
sposobem opracowania go dla grupy 
odbiorców. Dziennikarz decyduje 
indywidualnie o wyborze treści z 
wywiadu i stylu tekstu, który na ko-
niec zostanie przedstawiony czytel-
nikowi. Etnograf nie stosuje żadnych 
skrótów – wywiad jako dokument 
badawczy musi zostać kompletnie 
zarchiwizowany, a dopiero później 
ewentualnie poddany analizie i in-
terpretacji. Zasady prowadzenia roz-

mowy są jednak podobne w obu 
przypadkach i uczestnicy z pomocą 
prowadzącej stworzyli katalog tych 
zasad, aby umiejętnie przygotować 
pytania do ćwiczenia terenowego - 
wywiadu z kimś z rodziny lub spo-
łeczności lokalnej. 
 Na koniec pierwszego dnia warsz-
tatów odbyła się projekcja filmu zre-
alizowanego przez Państwowe Mu-
zeum Etnograficzne w Warszawie 
„Rymarz z Rozedranki. Wszystkie 
wspomnienia o Stanisławie Bergie-

lu” (dofinansowanego ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach programu „Patriotyzm 
Jutra” oraz środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego). 
 Kolejny moduł warsztatów rozpo-
czął się od przesłuchania i omówie-
nia wywiadów, które uczestnicy 
przeprowadzili w terenie. Tematem 
dnia był reportaż. Po zapoznaniu się 
z cechami tego gatunku literackiego 
uczestnicy sami podjęli próbę zreda-
gowania pierwszego akapitu repor-
tażu, głównie na podstawie przepro-
wadzonych wywiadów. Tematyka 
była różnorodna, a wszystkie teksty 
okazały się interesujące – każdy na 
swój sposób.  
 Publikujemy jeden z nich, ale to 

tylko początek: 
 „Postanowiłem wybrać się do do-
mu kultury na warsztaty etnograficz-
ne. Zostałem zachęcony przez inne 
osoby, których próżno było tam szu-
kać. Spotkanie miało na celu przybli-
żyć technikę pisania… 

Michał Nicpoń 
 Dziękujemy pracownikom Pań-
stwowego Muzeum Etnograficznego 
za wizytę w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Mamy nadzieję, że jeszcze kie-
dyś odwiedzą Żołynię. Okazją do 
ponownego spotkania  mogą stać 
się odkrycia w zbiorach Dąbrowskich 
i tajemnice ich domu. To miejsce, 
gdzie powstawały drewniane ołtarze 

zdobiące żołyński kościół, jednak 
snycerskie prace tej rodziny znalazły 
się również między innymi  w  Rosji, 
Stanach Zjednoczonych, Niemczech i 
na Ukrainie. 
Warto było wzbogacić swoją wiedzę.  
 

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 
w ramach programu  

Narodowego Centrum Kultury 
EtnoPolska 2021 oraz środków  

Samorządu Województwa  
Mazowieckiego. 

 
 

1 Tytuł pochodzi z tekstu Michała 
Nicponia – uczestnika warsztatów.   

Strata czasu - a może czas rozwoju?1 

fot. J.Tomczyk 
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„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…” 

4  lipca, w ramach akcji „Lato z 
kulturą”, corocznie organizowa-

nej przez GOK planowany był na żo-
łyńskim rynku koncert orkiestry dę-
tej. Ponieważ pogoda lubi czasem 
płatać figle,  został on przeniesiony 
do sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury. Koncert rozpoczął 
się od brawurowego wykonania 
utworu Manfreda Schneidera „Rock 
Opening”. Kolejną kompozycją jaką 
zaprezentowała orkiestra dęta z Żo-
łyni był marsz „Dzień Podchorąże-
go”- utwór skomponowany przez 
wieloletniego dyrygenta orkiestry 
koncertowej Wojska Polskiego, Bole-
sława Szulię. W programie nie mogło 
zabraknąć  muzyki  filmowej. Tym 
razem były to trzy utwory: pierwszy 
to temat z filmu o przygodach  agen-
ta 007 Jamesa Bonda,  drugi to mo-
tyw przewodni baśni  „Piękna i be-

stia”, a trzeci to przebój wykonywa-
ny przez Franka Sinatrę z filmu „New 
York, New York”. Solistą w tym dru-
gim utworze by Kacper Fryń  grający 
na saksofonie altowym. Duże wraże-
nie wywołało wykonanie wiązanki 
największych przebojów jednego z 
najbardziej kasowych zespołów na 
rynku muzycznym w historii. Po 
pierwszych taktach nikt nie miał 
wątpliwości, że chodzi o szwedzką 
grupę ABBA. Fascynującą atmosferę, 
która zachęcała do tańca, wprowa-
dziła  kompozycja   „Rumba In Con-
cert”  Joe Greina. Należy dodać, że 
kapelmistrzem orkiestry od dwóch 
lat jest Jakub Adamek, pierwszy wal-
tornista Podkarpackiej Filharmonii, 
który był również autorem aranżu 
do przeboju „Uptown Funk”.  Licznie 
zgromadzona publiczność mogła 
również usłyszeć jeden z najwięk-

szych przebojów wybitnego amery-
kańskiego puzonisty, aranżera i zało-
życiela najlepszego big bandu na 
świecie - Glenna Millera, „Moonlight 
Serenade”. Solistą w tym utworze 
był grający na klarnecie Adam Fus. 
Na koniec koncertu zgromadzeni 
melomani usłyszeli „Copacobanę”- 
utwór opowiadający o miłości Loli i 
Tony’ego, barmana z nowojorskiego 
nocnego klubu o tej samej nazwie. 
Orkiestrą dyrygował Jakub Adamek 
natomiast konferansjerem był Hen-
ryk Leja grający na tubie.  
 Podziękowania należą się zarów-
no publiczności, która mimo nie-
sprzyjającej aury, jak zwykle nie za-
wiodła, pracownikom GOK-u oraz 
władzom gminy na czele z wójtem p. 
P. Dudkiem za umożliwienie realiza-
cji naszych muzycznych pasji.  
 Do zobaczenia na kolejnych kon-
certach! 

 

Henryk Leja 
Zdjęcia na stronie 20 

D ynamiczny rozwój technologii 
komputerowej oraz ciągle 

wzrastające znaczenie Internetu 
w życiu codziennym spowodowały 
konieczność systematycznego roz-
woju kompetencji cyfrowych niemal 
wszystkich osób. Rozwój tych kom-
petencji musi następować zarówno 
w zakresie korzystania z technologii 
cyfrowych, jak i posługiwania się 
nimi we wszystkich sferach życia 
zawodowego i prywatnego.    
 Dlatego też Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Żołyni 
we współpracy z Fundacją 
VCC wzięła udział w  tym 
projekcie w ramach progra-
mu „Polska Cyfrowa”.  
 Celem projektu było pod-
niesienie kompetencji cy-
frowych pracowników bi-
blioteki, dzieci i młodzieży 
w wieku 10-18 lat oraz po-
prawa umiejętności korzy-
stania z Internetu. Uczestni-

kami projektu była młodzież  ze 
Szkoły Podstawowej w Brzózie Stad-
nickiej.  
 Dzięki udziałowi w projekcie 
uczestnicy zyskali  nowe umiejętno-
ści z zakresu dziennikarstwa on-line i 
bezpieczeństwa w sieci, między in-
nymi: prowadzenie konta na kanale 
YouTube, tworzenie własnego bloga, 
strony internetowej, prowadzenie  
rozmów grupowych, ochrona kom-

putera przed złośliwym oprogramo-
waniem, umiejętność rozróżniania 
treści źródeł legalnych od nielegal-
nych, zagrożenia internetowe itp. 
 Rezultaty projektu zostały  osią-
gnięte poprzez zdobyte umiejętności 
i kompetencje oraz sprzęt kompute-
rowy (5 laptopów z oprogramowa-
niem), które będą służyć czytelni-
kom naszych bibliotek.  
 Bardzo dziękuję Pani Katarzynie 
Głąb za pomoc w rekrutacji młodzie-
ży w trudnym okresie pandemii oraz 
za pełnienie roli trenera i perfekcyj-
ne poprowadzenie zajęć. 

 W ramach kampanii 
promocyjnej projektu za-
praszamy dzieci i doro-
słych na event na świeżym 
powietrzu, który odbędzie 
się na stadionie sporto-
wym przy SP w Brzózie 
Stadnickiej w dniu 28 lipca 
2021 r. w godz. 13.00-
16.00 

 
Małgorzata Babiarz 

Finał projektu „Cyfrowe GOK-i 
w podregionie rzeszowskim” 
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P o 2 letniej przerwie wywołanej 
pandemią „Koło seniorów” (52 

osoby) w dniu 17 lipca 2021 r. udało  
się na wycieczkę autokarową. Trasa 
wiodła przez Miejsce Piastowe, Ha-
czów, Strachocinę, Pastwiska, Ru-
dawkę Rymanowską  do Rymanowa 
Zdroju. 
 Przed godz. 9.00 rano zajechali-
śmy do Miejsca Piastowego, gdzie 
czekał na nas przewodnik i  ks. Józef 
Groński. Tutaj na wzgórzu znajduje 
się Sanktuarium św. Michała Archa-
nioła i bł. Bronisława Markiewicza. 
Na górze frontowej ściany widnieje 
rzeźba św. Michała Archanioła a na 
placu 2 pomniki - pomnik Anioła 
Stróża Polski, a po drugiej stronie - 
pomnik  bł. Bronisława  Markiewicza 
z wychowankami. Ksiądz dokładnie 
opowiedział nam piękną historię 
tego miejsca. W głównej nawie jest 
figurka Matki Bożej Królowej Korony 
Polskiej, którą sprowadził tu ks. 
Markiewicz a po prawej znajduje się 
ołtarz z relikwiami bł. Bronisława. 
Jest tu też kaplica MB Fatimskiej z 
koronami papieskimi  oraz kaplica 
ku czci  św. Michała Archanioła. 
 Po krótkim pobycie  udaliśmy się 
do Haczowa. Po spotkaniu z księ-
dzem Kazimierzem Kaczorem weszli-
śmy do kościoła Wniebowzięcia 
NMP. To tutaj znajduje się najstar-
szy, największy i najlepiej zachowa-
ny gotycki kościół konstrukcji zrębo-
wej w Europie, z bogatym wystro-
jem malarskim i rzeźbiarskim. Naj-

cenniejszym eksponatem jest drew-
niana, gotycka, pochodząca z ok. 
1400 r. figura Matki Bożej Bolesnej - 
Haczowska Pieta, której oryginał 
znajduje się w nowym kościele. Cie-
kawe opowiadanie  trzeba było skró-
cić, gdyż czekał na nas już ksiądz Jó-
zef Niżnik w Strachocinie. Zatrzyma-
liśmy się na parkingu przy Sanktu-
arium św. Andrzeja Boboli. Po wej-
ściu do wewnątrz zasłuchaliśmy się 
w piękną historię życia świętego, 
uznanego w 2002 r. przez JP II za 
Patrona Polski. Andrzej Bobola obja-
wiał się po śmierci trzykrotnie: w 
1702 r. w Pińsku,  gdzie uratował 
miasto przed Szwedami, w 1819 r. w 
Wilnie objawił się o. Alojzemu Ko-
rzeniowskiemu przekazując mu 3 
proroctwa dotyczące Ojczyzny oraz  
16.V.1987 r. w Strachocinie obecne-
mu duszpasterzowi. Dwa z nich już 
się spełniło. 
 500 m od kościoła jest Bobolów-
ka. Tutaj znajduje się kaplica ku czci 
św. A. Boboli oraz dróżki tajemnic 
bolesnych Pana Jezusa i św. Andrze-
ja Boboli. Czternaście stacji umiesz-
czone jest wśród zieleni i dużych 
dębów. Po krótkim spoczynku wśród 
tego zakątka udaliśmy się do Pa-
stwisk - miejsca często odwiedzane-
go przez Kardynała  Karola Wojtyłę. 
W Regionalnym Centrum Pamięci 
Kardynała Karola Wojtyły zgroma-
dzono wiele pamiątek dotyczących 
jego osoby: świadectwa szkolne, 
buty, namiot z którym wyruszał na 

bieszczadzkie szlaki,  liczne fotogra-
fie z przyjaciółmi. Ulubionym miej-
scem pobytu była również Rudawka 
Rymanowska, w której był 20 razy. 
My również dotarliśmy do tego uro-
kliwego miejsca jakim jest Ściana 
Olzy nad Wisłokiem. Wznosi się ona 
na blisko 40 metrów, tworząc urwi-
sko nad skalistym  korytem Wisłoka. 
Zdeformowane warstwy tworzą fał-
dy, nielicznie porośnięte kępkami 
traw i drzewek krzewiastych, a na 
szczycie szumi las. To tutaj Papież 
Jan Paweł II spędzał wolne chwile 
będąc biskupem. Pełni podziwu dla 
pięknej natury wróciliśmy do auto-
karu, by pojechać do celu podróży: 
Rymanowa Zdroju. Pospacerowali-
śmy alejkami uzdrowiska podziwia-
jąc piękne wazony z kwiatami i do-
my uzdrowiskowe. Niektórzy skorzy-
stali z wody zdrojowej, jednak nie 
wszystkim smakowała. 
 Były to już godziny popołudniowe 
więc udaliśmy się na zasłużony 
obiad do restauracji „Słoneczna”. 
Korzystając z wolnego czasu zakupi-
liśmy pamiątki i pełni wrażeń całego 
dnia, trochę umęczeni upałem udali-
śmy się w drogę powrotną. 
 W Miejscu Piastowym pożegnali-
śmy naszego przewodnika, który 
cały czas opowiadał ciekawe historie 
związane z tymi terenami. Wszyst-
kim uczestnikom wycieczki dziękuje-
my za wspaniałą atmosferę, a kie-
rowcy Grzesiowi Dyrdzie  za cierpli-
wość i doskonałą jazdę. 

 
Organizatorzy 

K. Młynek, W. Król 

Seniorzy wyruszyli w trasę! 
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Spektakl  
„DOM BERNARDY ALBA” 

na deskach Gminnego 
Ośrodka Kultury w Żołyni 

czyt. str. 16 , fot. J.Tomczyk 

Koncert Żołyńskiej Orkiestry Dętej 
czyt. str. 18 , fot. J.Tomczyk 


