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Żołyńskie akcenty w Korniaktowskim Marszu Partyzanckim 
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W  dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 2021 r. odbył się Korniaktowski Marsz Partyzancki. Na trasie wiodą-
cej do Krzyża Partyzanckiego pod Księżą Górą (1,5 km na pd. od Kaplicy św. Antoniego w Kopaniach), przy 

leśnym skrzyżowaniu w pobliżu Mikulic (część Korniaktowa Północnego), inscenizację historyczną przedstawiła Gru-
pa Rekonstrukcyjno-Historyczna ORDON Obwód Łańcut AK, w skład której wchodzą żołyniacy, opisani na zdjęciu po-
niżej. Uczestnicy rajdu wysłuchali gawęd historycznych, opowiedzianych przez Waldemara Ostrowskiego. Pojawiła 
się w nich postać żołyniaka, kapitana Henryka Decowskiego pseud. „Mars”, który wg relacji historyka, w lesie znaj-
dującym się tuż za drogą, naprzeciwko Krzyża Partyzanckiego, prowadził szkolenia bojowe plutonów żołnierzy AK. 

Żołyniacy w Grupie RekonstrukcyjnoŻołyniacy w Grupie Rekonstrukcyjno--Historycznej ORDON Obwód Łańcut AK (OD LEWEJ): Jerzy Foryt (drugi),Historycznej ORDON Obwód Łańcut AK (OD LEWEJ): Jerzy Foryt (drugi),   

Marcin Podolec (czwarty), Tomasz Dziurzyński (ósmy),Robert Decowski (dziesiąty).Marcin Podolec (czwarty), Tomasz Dziurzyński (ósmy),Robert Decowski (dziesiąty).   

                                                      Tekst i fotografie: Waldemar NatońskiTekst i fotografie: Waldemar Natoński  

Członkowie Grupy RekonstrukcyjnoCzłonkowie Grupy Rekonstrukcyjno--Historycznej ORDON Obwód Łańcut AK Historycznej ORDON Obwód Łańcut AK   

przy Krzyżu Partyzanckim pod Księżą Górą, tuż po uroczystym wspomnieniuprzy Krzyżu Partyzanckim pod Księżą Górą, tuż po uroczystym wspomnieniu   

żołnierzy walczących o wolną Polskę. W miejscu tym odprawiane były Msze św.żołnierzy walczących o wolną Polskę. W miejscu tym odprawiane były Msze św.   

dla partyzantów wyruszających do walki z okupantem, tu szkolenia bojowe prowadził żołyniakdla partyzantów wyruszających do walki z okupantem, tu szkolenia bojowe prowadził żołyniak   

kpt. Henryk Decowski „Mars”, stąd akowcy wyruszyli za San, do walk prowadzonych pod koniec II wojny światowej.kpt. Henryk Decowski „Mars”, stąd akowcy wyruszyli za San, do walk prowadzonych pod koniec II wojny światowej.   
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M iesiąc listopad jest szczegól-
nie ważnym miesiącem dla 

wszystkich Polaków, ponieważ po-
święcony został tym, którzy odeszli 
od nas do wieczności. 
 Dnia 5 listopada 2021r. uczniowie 
klasy II wraz z wychowawczynią p. 
Lucyną Dudek uczestniczyli w wy-
cieczce edukacyjnej na terenie Żoły-
ni do miejsc związanych z pamięcią o 
zmarłych patriotach. 
 Pamięć, szacunek, historia i tra-
dycja - to główne myśli przewodnie 

tej wycieczki. Pierwszym jej punk-
tem był cmentarz na którym ucznio-
wie poznali m. in. Pomnik Ofiar II 
Wojny Światowej, pomnik upamięt-
niający poległych w latach 1863-
1913, grób żołnierza por. Józefa 
Macha, który przeszedł szlak bojowy 
z armią gen. Andersa od Syberii po-
przez Afrykę, Włochy do Polski, grób 
siostry Damazji Napiraj - Opie-
kuńczego Ducha Żołyni, która swo-
im wstawiennictwem, obroniła Żoły-
nię przed pacyfikacją Niemców, grób 

ks. proboszcza Pawła Sokalskiego, 
organizatora udziału żołyniaków w 
powstaniu styczniowym, grób wielo-
letniego opiekuna LOP w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Żołyni myśli-
wego p. Henryka Drążka oraz stare 
zabytkowe nagrobki z XIX wieku. W 
centrum Żołyni uczniowie zatrzymali 
się przed Pomnikiem „Nigdy więcej 
wojny!”, upamiętniającego miesz-
kańców rozstrzelanych w czasie pa-
cyfikacji wsi , dnia 4 czerwca 1943r. 
Ostatnim punktem programu, było 
zwiedzenie cmentarza żydowskiego 
Kirkutu. Pobyt uczniów na tej nekro-
polii wzbudził ich duże zaintereso-
wanie. Uważnie oglądali pozostałe 
macewy, które są cennymi zabytka-
mi upamiętniającymi zmarłych Ży-
dów. 
 Uczniowie w czasie wycieczki mie-
li okazję poznać naocznie i usłyszeć 
historię ważnych miejsc dla żołynia-
ków, która nigdy nie powinna ulec 
zapomnieniu. Zapalone przez dzieci 
znicze, są dowodem szacunku i pa-
mięci, bo człowiek żyje dopóty, do-
póki żyje pamięć o nim. Nieocenio-
na jest troska o historię i o dobro 
wspólne, jakim jest ojczyzna. 

 

wych. kl. II ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Żołyni 

Lucyna Dudek 

Lekcja historii i patriotyzmu  
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Sprawy gminy 

W  dniu 6 listopada 2021 r. 
mieszkanka naszej Gminy 

Pani Maria Antosz, mieszkająca w 
Kopaniach Żołyńskich obchodziła 
100-lecie swoich urodzin. 
 Z tej okazji dostojną jubilatkę od-
wiedził Pan Piotr Dudek – Wójt Gmi-
ny Żołynia, Pan Rafał Krakowski – 
Kierownik Placówki Terenowej KRUS 
w Leżajsku oraz Pani Anna Podgór-
ska - Kielar – Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Żołyni, którzy w 
obecności najbliższej rodziny, złożyli 
życzenia, wręczyli kwiaty i prezenty. 
 Sto lat, to czas, który dla większo-
ści z nas, wydaje się nie do osiągnię-
cia. To czas, w którym można zebrać 
mnóstwo doświadczeń i mądrości,  
przeżyć chwile szczęścia i radości, 
ale także doświadczyć trudów dnia 
codziennego.  

 Niewielu z nas ma możliwość ob-
chodzenia setnych urodzin dlatego 
raz jeszcze serdecznie gratulujemy 
tak pięknego jubileuszu i  życzymy 
Pani Marii na kolejne lata dużo do-
brego zdrowia, cierpliwości w zma-
ganiu się z wszelkimi niedogodno-
ściami oraz jeszcze wielu lat zasłużo-
nego odpoczynku w cieple rodzinne-
go klimatu. 

Anna Podgórska-Kielar 

Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin 

WYBRANO WYKONAWCĘ MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI 
ŚCIEKÓW W BRZÓZIE STADNICKIEJ 

 

 Gmina Żołynia wyłoniła Wykonawcę na realizację zadania pn. „Przebudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej, polegająca na przebudowie przepompowni ście-
ków nr P7 w Brzózie Stadnickiej”.  Wybrany został Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
w Żołyni, ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia, z ceną oferty 123 425,27 zł 
brutto. Umowa na realizację powyższej inwestycji zostanie podpisana w naj-
bliższym czasie, z terminem realizacji 45 dni od podpisania umowy. 

Krystyna Świś 

Bukiet wręczony Jubilatce 

W ójt Gminy Żołynia informuje, 
że w przypadku niedopełnie-

nia przez właściciela nieruchomości 
obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów, zgodnie z przepisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, w drodze decyzji 
zostanie określona wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi za miesiąc lub miesiące, 
w których nie dopełniono obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów, 
stosując stawki opłaty podwyższo-
nej. W Gminie Żołynia obowiązują 
stawki  opłaty podwyższonej w wy-
sokości: 
 1) 54,00 zł od mieszkańca, w przy-
padku gdy nieruchomość zamieszku-
je do sześciu mieszkańców włącznie; 
 2) 24,00 zł od siódmego i każdego 
kolejnego mieszkańca, w przypadku 
gdy nieruchomość zamieszkuje wię-
cej niż sześciu mieszkańców. 
 Przypominamy, że gmina (która 
jest tylko pośrednikiem w przekazy-
waniu opłat między mieszkańcami, a 
podmiotem odbierającym odpady z 
naszej gminy) rozlicza się z firmą za 
wagę odebranych odpadów komu-
nalnych. Niższe stawki obowiązują 
dla odpadów zebranych selektywnie, 
wyższe za odpady zmieszane 
(niesegregowane). Brak segregacji 
lub nieprawidłowe jej prowadzenie 
przez kilku, kilkunastu właścicieli 
nieruchomości prowadzi do pono-
szenia kosztów gospodarowania od-
padami przez mieszkańców, którzy 
prawidłowo wywiązują się z tego 
obowiązku. Jednym z czynników 
wpływających na wysokość opłaty za 
śmieci jest brak segregacji odpadów 
lub nieprawidłowe jej prowadzenie. 

Magdalena Rogowska 

Konsekwencje  

niedopełnienia obowiązku 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

Pamiętaj o zasadach segregacji śmieci! 
 

     1) W pojemnikach, workach na odpady zmieszane nie mogą zna-

leźć się odpady podlegające segregacji tj.: szkło, plastik, metal, maku-

latura, odpady wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji. 

     2) Opakowań podlegających segregacji nie trzeba myć, należy jed-

nak oczyścić je z resztek zawartości. 

     3) Butelki plastikowe, opakowania wielomateriałowe (np. kartony 

po sokach, mleku) oraz tekturowe należy zgnieść. 

     4) Wystawiając worki jednego rodzaju, należy wystawiać worki   

w całości wypełnione (tj. oszczędnie gospodarując workami przekaza-

nymi do segregacji odpadów). 

4
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Kroniki obozów wędrownych  
żołyńskiej młodzieży z lat 1979-1990 

do przeczytania w internecie 

 Obozy liczyły około 20 uczestników, 
znajdujących się pod opieką kierowni-
ka obozu (p. Teresy Grędysy) oraz 
uprawnionego wychowawcy (na prze-
strzeni omawianych lat funkcję tę peł-
nili: Krystyna Filip, Krystyna Marcinek, 
Stefan Natoński, Danuta Panek). Trwa-
ły do dwóch tygodni i były prawdziwą 
szkołą życia. Obozowicze prawie co-
dziennie piechotą pokonywali dystanse 
często przekraczające 20 km, dźwigając 
plecak z ekwipunkiem. Pełnili dyżury w 
kuchni związane z przygotowywaniem 
śniadań i kolacji, musieli radzić sobie w 
terenie oraz zdobywać miejsca w zatło-
czonych środkach komunikacji. Bywały 
wyjazdy, gdy „skok” na pociąg wiozący 
wędrowców organizowano już w Prze-
myślu. Sprawniejsi we wspinaczce zaj-

mowali miejsca dla grupy dostając się 
do pociągu przez okna. Uczestnicy 
obozów nocowali w schroniskach mło-
dzieżowych, stałych oraz sezonowych, 
uruchamianych najczęściej w szkołach 
na czas wakacji. Warunki z reguły były 
dobre, bywało jednak, że np. bieżąca 
woda była jedynie w płynącej na za-
pleczu schronienia rzece. Kto raz wy-
brał się na wspólną wędrówkę i za-
kosztował wielu przygód, zwykle chciał 
uczestniczyć w kolejnych edycjach. 
 Dzięki uprzejmości p. Teresy Grędy-
sy na stronie internetowej Gminy Żoły-
nia udostępnionych zostało dziesięć 
obozowych kronik, z lat 1979-80 oraz 
1983-90. Obozy te miały początek w 
harcerstwie. Taki charakter miał obóz 
w roku 1979 zorganizowany przez hu-

    Letnie obozy wędrowne, organizowane na przestrzeni wielu lat przez nauczycielkę p. Teresę Grędysę, były swego 
rodzaju instytucją, z której usług korzystali głównie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego w Żołyni. Wyjazdy miały miejsce w latach 80. (ostatni w wakacje 1990 r.) i były okazją do zwiedzenia pięknych 
zakątków Polski, głównie Beskidów, Sudetów oraz ich przedgórzy. Rozwijały sprawność fizyczną, samodzielność i 
dostarczały niezapomnianych wrażeń. W wielu zaszczepiły turystycznego bakcyla. Dzięki kronikom możemy przypo-
mnieć ich uczestników oraz przemierzone szlaki. Zakładamy, że ich udostępnienie będzie gratką nie tylko dla obozo-
wiczów, ale i dla pozostałych czytelników, którzy zechcą wskoczyć w buty wędrowców sprzed lat. 

Wakacje roku 1979 na Kaszubach.Wakacje roku 1979 na Kaszubach.  

W środku, z plecakiem, Czesława Bąk. Siedzi Teresa GrędysaW środku, z plecakiem, Czesława Bąk. Siedzi Teresa Grędysa  

Rok 1980, obóz „Wokół Kotliny Kłodzkiej”. Wędrowali (od lewej): Rok 1980, obóz „Wokół Kotliny Kłodzkiej”. Wędrowali (od lewej):   

Janusz Zagrobelny z gitarą, Wanda Pająk, Krystyna Antosz,Janusz Zagrobelny z gitarą, Wanda Pająk, Krystyna Antosz,  

Ewelina Krzyżak (Różycka), Elżbieta Dziubańska, Jerzy BojdaEwelina Krzyżak (Różycka), Elżbieta Dziubańska, Jerzy Bojda  

oraz Teresa Grędysa.oraz Teresa Grędysa.  
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fiec  ZHP dla młodzieży szkół średnich 
Żołyni i Rakszawy, która w tym czasie 
była częścią Gminy Żołynia. Komen-
dantką grupy była wówczas p. Czesła-
wa Bąk (później Marcinek), nauczyciel-
ka SP nr 1 w Żołyni.  Obozowicze zwie-
dzali Kaszuby i przy  okazji zahaczyli o 
wybrzeże Bałtyku. W roku 1980 odbyły 
się dwa obozy, jeden po Kielecczyźnie - 
kronikę tego udostępniono, drugi 
„Wokół Kotliny Kłodzkiej” – tu kronika 
zaginęła, zachowały się jednak zdjęcia 
oraz książeczka GOT, dzięki którym 
udało się ustalić nazwiska kilku uczest-
ników oraz trasę wędrówki. W latach 
1981-1982 obozów nie organizowano, 
najpierw z uwagi na trudną sytuację 
gospodarczą i duże braki w zaopatrze-
niu, później plany pokrzyżowało ogłoszenie stanu wo-
jennego. 
 Trasy typowe dla szkolnych obozów wędrownych 
przygotowywało Polskie Towarzystwo Schronisk Mło-
dzieżowych, w oparciu o własną bazę noclegową. Atrak-
cyjną trasę trzeba było rezerwować już w styczniu, a 
opłacenie roczne legitymacji PTSM przez uczestnika po-
zwalało na uzyskanie zniżki w opłatach za noclegi. Wę-

drujący po górach szlakami wskazanymi przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zdobywali Gór-
ską Odznakę Turystyczną PTTK, przyznawaną do dziś w 
różnych kategoriach i stopniach od brązowej do złotej. 
Zdobywanie punktów do odznaki odbywało się na pod-
stawie samodzielnie prowadzonej książeczki GOT, w 
której pieczęciami z różnych punktów (schronisk tury-
stycznych, muzeów, urzędów, sklepów) dokumentowało 

się przebyte trasy. Duże i piękne pieczęci 
posiadały schroniska turystyczne. Ich zdo-
bywanie dawało wielką satysfakcję i jest 
świetną pamiątką tamtego czasu. 
 Kroniki obozów były opracowywane i 
pięknie ilustrowane na bieżąco przez 
uczestników. Narracja jest wciągająca, 
pełna młodzieńczego humoru i nieoczeki-
wanych zwrotów akcji. Wynika z niej, że 
nawet w siermiężnych czasach schyłko-
wego PRL-u wypoczynek i przygody były 
fantastyczne. Warto zwrócić uwagę, ile 
kin i kąpielisk funkcjonowało w owym 
czasie w stosunkowo niewielkich ośrod-
kach. Świetnie czyta się również tzw. 
„obozowe echa”. Możemy w nich spraw-
dzić, jacy byliśmy wczoraj i co z tego po-
zostało do dziś. Małą próbkę artystycznej 
oprawy kronik prezentujemy na kolejnej 
stronie. Kroniki ilustrowali m.in.: Beata 
Decowska, Małgorzata Grędysa, Łucja 
Natońska, Konrad Oniszczuk, Katarzyna 
Rafińska, Barbara Szymczyk. 

 

Waldemar Natoński 
- uczestnik sześciu obozów 

Konsultacje tekstu, 
udostępnienie archiwaliów 

- p. Teresa Grędysa  

2626--0808--1989. Na Zamku Grodziec1989. Na Zamku Grodziec  

--  Konrad Oniszczuk spacyfikował rycerzaKonrad Oniszczuk spacyfikował rycerza  

28-07-1988. W Twierdzy Kłodzkiej, tuż przed powrotem do domu. 
Od lewej (górny rząd): Sylwester Cebula, Waldemar Janusz, Krzysztof Miś, 

Elżbieta Krzyżak, Mariusz Natoński, Waldemar Natoński, Jacek Nicpoń 
(środkowy rząd): Andrzej Filip, Wojciech Foryt, Agnieszka Cedzidło,  

Grzegorz Burda, Bogusław Nicpoń, Teresa Grędysa, Stefan Natoński 
(siedzą): Katarzyna Rafińska, Dorota Cedzidło, Agnieszka Łania, Liliana 
Młynek, Magdalena Kanak, Mirosław Janusz (w głębi), Andrzej Foryt 

Nr 11 (277) listopad 2021 
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Lista uczestników obozów 
wędrownych z lat 1980-1990 

 

Obejmuje 99 osób, niekompletna,  
częściowo bazująca na otwartych  

adnotacjach dokonanych po latach. 
  

  

Antosz Krystyna, Baran Jan, Bejster Agnieszka, 
Bejster Jacek, Bejster Jerzy, Bejster Wojciech,  

Bojda Jerzy, Brud Lucyna, Burda Dorota,  
Burda Grzegorz, Burda Paweł, Burghardt Maria, 

Buszta Marta, Cebula Sławomir, 
Cebula Sylwester, Cedzidło Agnieszka, Cedzidło Dorota, 

Cisek Janusz, Dec Danuta, Decowska Beata, 
Domagała Jan, Drążek Anna, Drążek Beata, 

Dziubańska Elżbieta, Filip Andrzej,  
Filip Krystyna, Fleszar Małgorzata, Foryt Andrzej,  

Foryt Jerzy, Foryt Piotr, Foryt Wojciech, Fugas Beata,  
Fus Jolanta, Fus Wojciech, Gołąb Antoni,  

Grędysa Małgorzata, Grędysa Teresa,  
Haładej Bogusław, Hryniewski Grzegorz, Janusz Elżbieta, 

Janusz Mirosław, Janusz Waldemar, Janusz Zbigniew, 
Jaszewski Sylwester, Jucha Wojciech, Kanak Magdalena, 

Kilian Krzysztof, Kilian Wacław, Kochman Sławomir, 
Krzyżak Elżbieta, Krzyżak Ewelina, Kulka Sławomir,  

Kuras Andrzej, Kuras Joanna, Kuras Marek,  
Kuras Sławomir, Kus Bogusława, Leja Agata,  

Leja Danuta, Leja Paweł, Leja Wojciech,  
Łania Agnieszka, Mac Dorota, Marcinek Krystyna,  

Maślanka Dorota, Miś Krzysztof, Młynek Renata,  
Młynek Liliana, Młynek Zbigniew, Natońska Łucja,  

Natoński Mariusz, Natoński Stefan, Natoński Waldemar, 
Nicpoń Bogusław, Nicpoń Jacek, Nykiel Agnieszka, 
Oniszczuk Konrad, Pająk Wanda, Panek Danuta,  

Panek Agnieszka, Pliś Agnieszka, Prus Iwona, Rafińska 
Katarzyna, Rząsa Monika, Skiba Katarzyna,  

Słupek Krzysztof, Słupek Elżbieta, Stopyra Agnieszka, 
Stopyra Danuta, Suszek Bożena, Szymczyk Barbara,  

Tołpa Danuta, Usowski Jacek, Wawrejko Anna,  
Wawrzaszek Danuta, Witek Beata, Witek Stanisław, 

Wodzicki Witold, Zagrobelny Janusz 
 

Lista uczestników obozu wędrownego  
hufca ZHP w roku 1979 

 

Bar Lucyna, Bąk Czesława, Bejster Teresa, 
Czwakiel Maria, Dudek Dariusz, Dudek Piotr,  

Grędysa Małgorzata, Grędysa Teresa, Jędrzejec Barbara,  
Kołodziej Bożena, Kot Halina, Marcinek Krystyna,  

Musz Marek, Płoszaj Zofia, Sroczyk Elżbieta, 
Stopyra Danuta, Szczepanik Zofia, Szpilka Krystyna, 

Wielgos Krystyna, Wziątka Lucyna, Zagrobelny Janusz 

23-07-1988. Partia pokera lub tysiąca przy Schronisku „Na Iglicznej”. 
Przy stoliku od lewej: Sylwester Cebula, Krzysztof Miś, Waldemar Natoński. 

Ilustracja autorstwa Łucji 
Natońskiej. 27-07-1987. Góry 

Sowie, szczyt Wielka Sowa 
(1015 m n.p.m.), 

na schodach wieży widokowej  
uwieczniony został 

Andrzej Filip -  uczestnik 
sześciu obozów wędrownych,  

z którymi przygodę 
zaczynał w wieku 

zaledwie dziewięciu lat. 

KRONIKI można pobrać 

na stronie internetowej: 

www.tinyurl.com/uhjz8zu9 
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Kultura 

   Jeśli zapomnę o nich, 
   Ty, Boże na niebie, 
   zapomnij o mnie… 

A. Mickiewicz- Dziady, cz. III 
 

P amięć jest kluczem działań gru-
py społeczników, ratujących 

najstarsze i najbardziej zniszczone 
nagrobki na żołyńskim cmentarzu. 
Zachowanie i ocalenie tych małych 
śladów minionego czasu to ważne 
społecznie zadanie, ale też pasja i 
przekonanie, że warto to robić. Za-
bytkowe pomniki to nie tylko miej-
sca pochówku, ale też wartościowe 
dzieła sztuki i tak powinny być trak-
towane. 
 Kolejna edycja trzydniowej kwesty 
na cmentarzu oraz poprzedzające ją 
działania, jak kiermasze i sprzedaż 
zniczy, zaowocowały rekordową su-
mą 6.800,00 zł. Pozwoli to na konty-

nuację prac renowacyjnych przy ko-
lejnych nagrobkach i planowanie 
następnych działań. 
 W tym roku pogoda była dla kwe-
stujących wyjątkowo łaskawa, co 
ważne, bo przy mniejszej liczbie wo-
lontariuszy wydłużył się czas spędzo-
ny przez nich na terenie żołyńskiej 
nekropolii. Tym serdeczniej dziękuję 
wszystkim, którzy mimo panującego 
zagrożenia epidemicznego zdecydo-
wali się wesprzeć swoją pracą tego-
roczną akcję. A byli to: pracownicy 
GOK - Magdalena Kątnik-Kowalska, 
Renata Biały, Janina Puchalik, Maria 
Basak, Magdalena Flejszar, Jerzy 
Tomczyk, Andrzej Wylaź; samorzą-
dowcy - Waldemar Natoński oraz 
Karol Sztur z małżonką Iwoną; 
uczennice Zespołu Szkół - Maria Filip 
i Joanna Naróg; członkinie KGW 
Brzóza Stadnicka - Stefania Kuźniar i 

Katarzyna Walawender. Nie 
zabrakło również niezawod-
nych, wspierających zbiórkę 
od początku członkiń Grupy 

Modlitewnej Ojca Pio - Marii Nicpoń 
i Małgorzaty Wojnar. 
 Relacja z tegorocznej kwesty wy-
brzmiała również w mediach- w TVP 
Rzeszów 31.10.2021 oraz w Radio 
Rzeszów 30.10. i 3.11. 2021. 
 Wszystkim, którzy przyczynili się 
do kolejnego sukcesu tego pięknego 
i wartościowego działania składam z 
serca płynące podziękowania i już 
dziś zapraszam na następny rok. 
 

Magdalena Kątnik- Kowalska 
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IX edycja zbiórki p.n. OŁTARZE PRZESZŁOŚCI 

Kwestują: Maria Nicpoń (u góry) 
i Magdalena Kątnik-Kowalska 

fot. Iwona Piętak 

fot. J.Tomczyk 
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W  bieżącym roku w parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Brzózie Stadnickiej obcho-
dzony jest jubileusz 50-lecia istnie-
nia. Aby uczcić rocznicę powołania 
parafii przygotowano szereg uroczy-
stości. Jedną z nich była wystawa 
malarstwa Justyny Skoczylas, którą 
można było podziwiać od 23 paź-
dziernika do 5 listopada br. Filii GOK 
w Brzózie Stadnickiej zaś od 8 -26 
listopada w GOK w Żołyni. Była to 
wystawa wyjątkowa. 
 Pierwszym z powodów „wyjątko-
wości” wystawy była okoliczność jej 
organizowania – jubileusz 50-lecia 
istnienia parafii w Brzózie Stadnic-
kiej. Parafii, która powstawała w 
wielkim trudzie, staraniem całej lo-
kalnej społeczności. Pan Bóg wybrał 
do tego zadania ludzi mądrych i od-
ważnych. Pokonano wszelkie prze-
ciwności jakie piętrzyły się przed 
tworzącą się parafią. Zawierzając 
wszystko Opatrzności Bożej dopro-
wadzono do szczęśliwego finału.  
Tworzenie się parafii przypadło na 
bardzo trudny okres komunizmu i 
wielkiego kryzysu gospodarczego co 

było dodatkowym utrudnieniem dla 
budowniczych. Jednak nie poddawa-
no się i nie porzucano myśli o wła-
snym kościele. Dlatego, że nasi 
przodkowie mieli tyle hartu ducha, 
dzisiaj możemy świętować tak pięk-
ny jubileusz. 
 Drugim ważnym elementem nie-
zwykłości wystawy był zaprezento-
wany temat; Najświętsze Serce Pana 
Jezusa. Artystka przedstawiła Serce 
Pana Jezusa w 35 pracach, które 
zostały ułożone w myśl Litanii do 
Serca Pana Jezusa. Do każdego we-
zwania litanii dołożona była krótka 
modlitwa od autorki. Prace zachwy-
cały nie tylko kunsztem wykonania, 
różnorodnością technik ale również 
głębią duchową dołączonych mo-
dlitw.  
 23 października odbył się uroczy-
sty wernisaż wystawy, którego my-
ślą przewodnią była „Ostatnia wie-
czerza”. Jedna z prezentowanych 
prac, namalowana na blacie stołu, 
przedstawiała ostatnią wieczerzę 
jaką Pan Jezus odbył ze swoimi 
uczniami. Przygotowany poczęstu-
nek dla przybyłych gości miał sym-

bolizować przedłużenie stołu z wie-
czernika. Wystrój i potrawy miały 
głęboką symbolikę biblijną i nawią-
zywały do czasów Jezusa. Cała uro-
czystość otwarcia wystawy miała 
bardzo podniosły charakter. Została 
uświetniona występem Zespołu 
Śpiewaczego Brzózanka, który wyko-
nał: „Barkę”, „Leć muzyczko”, „Prze-

słodkie Serce Jezusa”, zaś 
autorka opowiadając o wy-
stawie przekazała świadec-
two swojej wiary, która po-
czątek miała właśnie w  
Brzózie Stadnickiej – rodzin-
nej miejscowości malarki.  
 Kolejnym aspektem wyjąt-
kowości wystawy jest jej 
twórczyni - Justyna Skoczylas 
- osoba otwarta, pogodna i 
utalentowana. Pochodzi z 
Brzózy Stadnickiej gdzie się 
wychowała i gdzie stawiała 
pierwsze kroki malarskie pod 
okiem p. Anny Rymkiewicz. 
Absolwentka KUL. Jej twór-
czość charakteryzuje się róż-
norodnością technik i tema-
tów o czym już mogliśmy się 

Dla Ciebie Boże i dla Twojej Chwały 
– wystawa malarstwa Justyny Skoczylas 

fot. R.Biały 

fot. R.Biały 
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W  ramach programu edukacji 
ekonomicznej 20 październi-

ka br. odbyło się spotkanie dla 
uczniów z klasy III i IV szkoły podsta-
wowej z Bogusiem Janiszewskim w 
Filii Bibliotecznej w Brzózie Stadnic-
kiej. 
 Pan Bogusław jest autorem 11 
książek dla dzieci i młodzieży. Pod-
czas warsztatów wyjaśniał dzieciom 
co to jest bank, podatki, budżet pań-
stwa, szara strefa, skąd się biorą 
pieniądze itp. Odpowiedzi na te i 
wiele innych pytań można znaleźć w 
książce napisanej przez naszego go-
ścia pt. „Ekonomia. To, o czym doro-
śli ci nie mówią”, która jest dostęp-
na w bibliotece. 
 Po części teoretycznej rozpoczęła 
się zabawa z grą „Chłopska szkoła 
biznesu”. Uczniowie wcielali się w 
role kowala, piekarza i tkacza. Celem 
gry było zebranie jak największego 
majątku z produkcji i handlu swoimi 

towarami. Zajęcia wymagały dużej 
aktywności oraz logicznego myśle-
nia. 
 Spotkanie było częścią projektu 
„Ekonomia w szkole i bibliotece” 
realizowanego przez Miejską Biblio-

tekę Publiczną w Łańcucie i Bibliote-
ki Publiczne Powiatu Łańcuckiego 
wraz z Narodowym Bankiem Pol-
skim. 

 

Anna Niemiec 

Ekonomia. To o czym dorośli Ci nie mówią 

przekonać, gdyż jest to trzecia wy-
stawa tej malarki prezentowana na 
terenie Gminy Żołynia. Artystka w 
swojej twórczości sięga do głębszej 
symboliki rzeczy i zdarzeń oraz łączy 
techniki historyczne z nowoczesnymi 

np. malarstwo akrylowe i technikę 
pozłotniczą.  
 Na zakończenie wystawy zostały 
zorganizowane warsztaty malar-
stwa, na których uczestnicy pod 
okiem Justyny Skoczylas wykonali 

samodzielnie mandyliony. Mandy-
lion przedstawia oblicze Chrystusa 
wpisane w nimb krzyżowy. Central-
nym elementem kompozycji jest 
miłosierne Oblicze Zbawiciela. W 
warsztatach wzięło udział 15 osób, 

które dzielnie pracowały i każdy 
wyszedł z ukończona pracą. 
Wspólne malowanie tak bardzo 
się podobało, że już został wy-
brany kolejny temat warsztatów, 
a będą min ikony, które odbędą 
się w okresie wakacji.  
 Serdeczne podziękowania 
kierujemy pod adresem Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Żołyni, która wsparła or-
ganizację wernisażu.  

 

Jolanta Piszko 
 

Na zdjęciu obok praca pt.  
„Ostatnia Wieczerza”  

fot. J.Tomczyk 
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P iosenką ‘’Jesienne róże’’ M. 
Fogga  rozpoczęliśmy 3 listopa-

da jesienne spotkanie autorskie w 
naszej bibliotece. Prace malarskie  
oraz publikację  ‘’Zesłańcy 1940 Ro-
k’’ prezentowała Aurelia Piekło. Au-
torka z wykształcenia jest plastykiem 
o kierunku tkanina artystyczna dla-
tego też  pracowała  w Rakszawskiej 
Fabryce Sukna projektując  wzory 
koców i tkanin. Sytuacja rodzinna 
spowodowała, że w 1985 roku pod-
jęła pracę w Miejskim Domu Kultury 
w Łańcucie  jako instruktor ds. 
oświaty i wychowania, gdzie realizo-
wała swoje pasje twórcze aż do 
emerytury. W MDK była konferan-
sjerem, organizatorem różnego ro-
dzaju imprez kulturalnych, konkur-
sów, sesji naukowych, prelekcji, 
przeglądów, koncertów, spotkań 
autorskich. Prowadziła ‘’Grupę Łań-
cucką Twórców Nieprofesjonalnych’’ 
organizując im plenery i wystawy. 
Była również redaktorem Kwartalni-
ka Kulturalnego ‘’Animator’’ – wy-
dawnictwa MDK w Łańcucie. Napisa-
ła kilka scenariuszy bajek i tekstów 
piosenek dla potrzeb instruktorów 

MDK i muzyków min. Kapeli Po-
dwórkowej ‘’ Wysoczanie’’. Prowa-
dziła ‘’Wakacyjną Akademię Wyobr-
aźni’’, w której zajęcia prowadzili 
artyści-plastycy z kraju i zaprzyjaź-
nionych państw. Przez wiele lat zaj-
mowała się wymianą kulturalną na 
Słowacji, Węgrzech i Ukrainie pro-
mując miasto Łańcut. Dzięki współ-
pracy z Konsulatem RP we Lwowie 
zrealizowała wiele projektów. 
 W swoim dorobku artystycznym 
oprócz licznych dyplomów i wyróż-
nień otrzymała min.: dwa wyróżnie-
nia za projekty tkanin na targach 
włókienniczych w Łodzi i Bydgosz-
czy, nagrodę w II Przeglądzie Dorob-
ku Klubów Plastycznych w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszo-
wie, Nagrodę Wydziału Kultury 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie, Dyplom uznania od Starosty 
Łańcuckiego za wybitne osiągnięcia 
społeczne i kulturalne w promowa-
niu Ziemi Łańcuckiej w Polsce i poza 
granicami kraju. W 2019 r. otrzyma-
ła Statuetkę Animatora Kultury za 
całokształt pracy kulturalnej (którą 
w 2003 r. sama zaprojektowała) . 

 Po przejściu na emeryturę niektó-
re pasje kontynuuje tj. aktorstwo, 
śpiew, projektowanie i szycie stro-
jów dla zespołów  tanecznych 
(ludowych, estradowych), a niektóre 
nieco zaniedbane tak jak malarstwo 
czy pisanie dopiero rozwija czego 
owocem było nasze spotkanie. Obej-
rzeliśmy jej prace malarskie wykona-
ne różnymi technikami. Aurelia swo-
je prace prezentowała także na wy-
stawach zbiorowych w WDK w Rze-
szowie, Kisvalde na Węgrzech i w 
MDK w Łańcucie. 
 W klimat wspomnień o swoim 
ojcu Sybiraku wprowadziły nas pio-
senki w wykonaniu Ani Śliwy przy 
akompaniamencie Henryka Leji. Pre-
zentacja ta zaowocowała żywą dys-
kusją i wspomnieniami uczestni-
ków , których rodziny mają podobne 
doświadczenia. Nasza Biblioteka 
realizując  swój Program Działania 
ma na celu przede wszystkim pro-
mowanie dorobku artystów i pisarzy 
regionu podkarpackiego. Promocja 
książeczki była bardzo ciekawa. 
Autorce wystawy i własnej publikacji 
podziękowaliśmy gorącymi brawa-
mi, życząc dalszej owocnej pracy 
twórczej. 

 
Małgorzata Babiarz 

„Zesłańcy 1940 Rok” oraz wernisaż malarstwa 
Aurelii Piekło w GBP w Żołyni 
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U rodził w Czyżowie Szlacheckim 
k. Zawichostu 5.04.1913 r. ja-

ko syn Jana i Zofii z d. Piwińskiej. 
Studiował rolnictwo, specjalizacja: 
uprawa i obróbka lnu. Pracował w 
Warszawie w Ministerstwie Rolnic-
twa, w Fabryce Włókienniczej w Gło-
gowie, następnie w Wojewódzkim 
Związku Gminnych Spółdzielni w 
Rzeszowie. W latach 60-tych był na-
czelnym prezesem Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w 
Żołyni. 
 Obejmując stanowisko prezesa 
ambitnie podszedł do zadań mają-
cych na celu rozwój infrastruktury 

odpowiadającej prężnie rozwijające-
mu się rolnictwu i mogącej stanowić 
nowoczesne zaplecze dla tej gałęzi 
gospodarki. Dzięki Jego staraniom 
powstały nowoczesne i dobrze wy-
posażone budynki, pełniące ważne 
funkcje nie tylko dla Żołyni, ale i ca-
łej okolicy. Wszystkie do dzisiaj ist-
nieją i są użytkowane. Są to: maga-
zyny GS, zakład mechaniczny 
(obecnie siedziba firmy DOM- BUD), 
pawilon handlowy, restauracja AZA-
LIA (obecnie sklep przemysłowy), 
piekarnia mechaniczna. Zainicjował 
również powstanie punktu napraw 
sprzętu RTV, jedynego w najbliższej 
okolicy. 
 Warto podkreślić, że skala tych 
inwestycji daleko wykraczała poza 
powszechnie obowiązujące wówczas 
standardy, były to działania prekur-
sorskie, obliczone na wieloletnią 
działalność, z możliwością jej rozsze-
rzania. 
 Był zaangażowanym społeczni-
kiem, pomysłodawcą i realizatorem 
wielu innowacyjnych przedsięwzięć i 
programów służących wszechstron-
nemu rozwojowi ówczesnej Żołyni. 
 Szeroko rozwinął przede wszyst-
kim działalność kulturalną Gminnej 
Spółdzielni, tworząc i wspierając 
organizacyjnie funkcjonowanie po-
szczególnych zespołów. Najwcze-
śniej, bo pod koniec 1962 r. zaczął 
działać chór. Stanisław Tomczyk 
werbował do niego pracowników 

GS, członkinie KGW i młodzież. Chór 
liczył ponad 30 członków w różnym 
wieku od 18 do 65 lat. Dyrygentami 
byli: Marcin Pliś, Bronisław Borciuch, 
a od 1966 Karol Szczepanik. Reper-
tuar obejmował pieśni masowe, lu-
dowe i patriotyczne. Chór zdobywał 
uznanie i popularność, występując w 
czasie różnych akademii i imprez, 
śpiewał m.in. na uroczystości otwar-
cia mostu w Białobrzegach, w Za-
meczku Romantycznym w Łańcucie, 
na antenie radiowej, czy w WDK w 
Rzeszowie, zdobywając nagrody i 
wyróżnienia. W 1964 r. wystąpił z 

STANISŁAW TOMCZYK 
1913- 1971 

Historia 

    Niewiele jest w historii Żołyni takich postaci, które swoją osobowością i 
pracą zainicjowały i spowodowały wszechstronny rozwój naszej miejscowo-
ści na wielu płaszczyznach, i które zostawiły po sobie namacalne dowody 
tych osiągnięć, służące do dzisiejszego dnia ogółowi  społeczeństwa. Niewie-
le też takich postaci doczekało się opracowania choćby krótkiego biogramu, 
aby ich zasługi nie zostały zapomniane. Jedną z osób, godnych upamiętnie-
nia i uhonorowania, jest niewątpliwie bohater niniejszego artykułu  
- Stanisław Tomczyk, do którego świetnie pasuje sparafrazowane powiedze-
nie, że „zastał Żołynię drewnianą a zostawił murowaną’’. Jego sylwetkę i 
dokonania przypominamy w 50. rocznicę śmierci. 

Słoneczniki, akwarela. 1967, 
fot. J.Tomczyk 

Smolarski las, olej. 1967 
fot. J.Tomczyk 
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inicjatywą utworzenia w Szkole Pod-
stawowej nr 1 Społecznego Ogniska 
Muzycznego, które oficjalnie po-
wstało 14.04.1964 r. Miało charak-
ter społeczny, uczniowie pobierali 
naukę gry za opłatą. Na zajęcia 
uczęszczała spora grupa dzieci i mło-
dzieży licealnej, ok. 50 osób z klas II-
X. Zgłębiali tajniki wiedzy muzycznej 
przeważnie pod kierunkiem nauczy-
cieli z Towarzystwa Muzycznego w 
Rzeszowie. 
 W 1966 r. utworzył, działającą 
później przy chórze, kapelę ludową. 
Aby wyposażyć ją w potrzebne in-
strumenty muzyczne jeździł po 
sprzęt aż do Warszawy. Wraz z dru-
gim prezesem GS-u, Władysławem 
Krzyżakiem, organizował wyjazdy na 
występy i wycieczki dla członków 
chóru (jako rodzaj nagrody za pracę 
społeczną). Założył też Zespół Pieśni 
i Tańca, złożony z młodzieży i doro-
słych. Jego choreografem została 
Halina Łokcik (Olszewska). Był rów-
nież założycielem słynnego na owe 
czasy zespółu rewelersów, w którym 
występowali przedstawiciele miej-
scowej elity intelektualnej. 
 Stanisław Tomczyk dbając o 
wszechstronny rozwój Żołyni, daleko 
wykraczał poza istniejącą rzeczywi-
stość. Był człowiekiem renesansu. 
Amatorsko zajmował się lutnic-
twem, grał na skrzypcach, rzeźbił w 
drewnie, malował obrazy techniką 
olejną i akwarelą. 
 W latach 1969-1971 pełnił funkcję 
radnego Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Żołyni. 
 Zmarł nagle 13.11.1971 r. Spoczy-
wa na cmentarzu w Żołyni. 

 
Magdalena Kąnik-Kowalska 

 
Na zdjęciach od góry: 

Magazyn towarów masowych 1 
Magazyn towarów masowych 2 

Zakład mechaniczny 
(obecnie Dom-Bud) 

Pawilon handlowy i „Azalia” 
Piekarnia mechaniczna 

 

fot. na stronie J.Tomczyk 
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Żelazko na węgiel drzewny 

P rasowanie czyli ściskanie, uci-
skanie zostało wykorzystane nie 

tylko w przemyśle, ale również w 
rzemiośle, w tym w krawiectwie i 
modzie. Prostowanie fałdów i za-
gnieceń różnych tkanin i przy pomo-
cy ucisku, podgrzewania i nawilżania 
służyło od dawna do nadawania im 
eleganckiego wyglądu. 
 Ponieważ wykorzystywano ten 
zabieg przy pomocy różnych przyrzą-
dów, a w ostatnich wiekach głównie 
żelaznych, przyrządy nazwano żelaz-
kami. Żelazka miały różny kształt 

oraz wielkość bywały też mosiężne i 
ozdobne. 
 Ostatnio te urządzenia mają prze-
ważnie płytę ceramiczną lub alumi-
niową, ale nazwa pozostała. 
 Pierwotnie żelazka były dość cięż-
kie, bo uważano, że nacisk a nie 
temperatura ma głównie znaczenie 
przy prasowaniu. 
 Obecnie przy dużej ilości tkanin z 
tworzyw sztucznych, ważne jest do-
pasowanie odpowiedniej tempera-
tury do tkaniny. Pierwsze żelazka 
nagrzewane były przy pomocy wkła-

du grzewczego poza żelazkiem, któ-
ry wkładano do przyrządu przed pra-
sowanie, tzw. „dusza”. Inny model 
miał ogrzewanie rozżarzonym wę-
glem drzewnym, który żarzył się we-
wnątrz żelazka. 
 Obecnie w powszechnym użyciu 
są żelazka lekkie, aluminiowe, ogrze-
wane prądem elektrycznym z termo-
statem, który pozwala dostosować 
temperaturę do rodzaju tkaniny. 
 Zabieg prasowania nie tylko tkani-
nę wygładza i nadaje odzieży ele-
kancki wygląd, ale również ją dezyn-
fekuje i pozwala zaprasować różne 
fałdy i kanty. 

 

Stefan Rachwał 

Kto pamięta żelazko z duszą? 

Żelazko z duszą Żelazko na węgiel drzewny 

Żelazko bez termoregulacji 
i nowej generacji 
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SPEŁNIAJ BIEGOWE MARZENIA I ŁAP FAJNE NAGRODY! 
Wójt Gminy Żołynia oraz Żołyńska Grupa Biegowa ZOŚKA 

zapraszają na Żołyńskie Wyzwanie Biegowe! 
 

Żołyńskie Wyzwanie Biegowe, na dystansie 10 km odbędzie się 11 grudnia br. (sobota) w Żołyni. 
Start oraz meta „wyzwania” znajdować się będą na żołyńskim rynku, a większość trasy przebiegać 

będzie drogami leśnymi. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn w podziale 
na kategorie wiekowe, kategoria OPEN „O Puchar Wójta Gminy Żołynia” oraz kategoria „Najszybsza 

mieszkanka i mieszkaniec Gminy Żołynia”.  Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe pakiety  
startowe i medale. Za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych kategoriach dodatkowo statuetki 

oraz nagrody. Po biegu wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody. 
 Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami: 
 - strona biegu: https://tinyurl.com/kwadzfaw 
 - zapisy do biegu: 
 https://competitions.timekeeper.pl/competitions/151 
 - profil wydarzenia na FB: 
 https://www.facebook.com/events/314685290107117 
 - profil Żołyńska Grupa Biegowa ZOŚKA NA FB: 
 https://tinyurl.com/3xenzx32 

UWAGA! W związku z imprezą 
w dniu 11 grudnia 2021 r. (sobota),  

w godzinach porannych 
i okołopołudniowych, w rynku Żołyni 

oraz na ul. Smolarskiej, wystąpią 
tymczasowe utrudnienia w parkowaniu 

oraz ruchu ulicznym, wynikające 
z konieczności zabezpieczenia  

bezpieczeństwa na trasie biegu. 
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

T egoroczne gminne obchody Święta Niepodległości przygoto-
wane zostały z zachowaniem wszystkich elementów tradycji 

niepodległościowych i patriotycznych.  Dumnie załopotała na ryn-
ku biało-czerwona flaga państwowa, wciągnięta na maszt przy 
dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Wiązanki kwiatów w barwach 
narodowych złożone zostały w miejscach pamięci jako wyraz hoł-
du dla walczących o wolność Ojczyzny. Wspólna modlitwa pod-
czas Mszy św. oraz na cmentarzu parafialnym przywołała najważ-
niejsze momenty naszej historii i ludzi dla niej zasłużonych. Obec-
ność pocztów sztandarowych, asysta Straży Grobowej oraz opra-
wa muzyczna Orkiestry Dętej zapewniła obchodom uroczysty  
i godny charakter. Dziękujemy wszystkim instytucjom i  organiza-
cjom, które wzięły udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
uroczystości. 

Magdalena Kątnik-Kowalska 
fot. na stronie J.Tomczyk 


