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 W zebraniu w Brzózie Stadnic-

kiej uczestniczyło 27 mieszkańców 

sołectwa, którzy jednogłośnie zdecy-

dowali, aby środki funduszu sołec-

kiego na 2017 r. w wysokości 28 tys. 

zł przeznaczyć na zapłatę za moder-

nizację sceny przy stadionie sporto-

wym, przeprowadzoną w sierpniu 

2016 r. Koszt modernizacji zamknął 

się kwotą 88 tys. zł.  Wykonano 

m.in. wymianę desek sceny, jej za-

daszenie, ściany oraz przyłącze ener-

getyczne o parametrach pozwalają-

cych na wykorzystanie rozbudowa-

nego nagłośnienia i oświetlenia es-

tradowego. Przypomnijmy, że rów-

nież fundusz na rok 2016 mieszkań-

cy Brzózy zadysponowali na ten cel. 

Ponadto zebrani wysłuchali spra-

wozdania z wykonania budżetu gmi-

ny za I półrocze 2016 r. – przedsta-

wił je wójt gminy Andrzej Benedyk 

oraz informacji na temat projektu pn. 

„Odnawialne źródła energii w Gmi-

nie Żołynia”. O możliwościach uzy-

skania dotacji na kolektory słonecz-

ne, panele fotowoltaiczne, pompy 

ciepła i kotły na biomasę mówił kon-

sultant Bogusław Szpyt ze spółki 

KADM Solutions. W sprawach róż-

nych niezawodnie powrócił temat 

modernizacji i utrzymania dróg 

gminnych oraz powiatowej, która 

szczególnie interesuje mieszkańców 

z uwagi na to, że stanowi główną 

arterię komunikacyjną miejscowości 

oraz połączenie z Żołynią, Rakszawą 

i innymi ośrodkami. 

 W Smolarzynach środki fundu-

szu sołeckiego na 2017 r. przezna-

czono na przygotowanie i rozpoczę-

cie budowy zadaszonej sceny obok 

filii Gminnego Ośrodka Kultury. Za 

takim wnioskiem, rekomendowanym 

przez radę sołecką, opowiedziało się 

25 mieszkańców z 35 obecnych na 

zebraniu. Pojawiły się również wnio-

ski o wsparcie z funduszu sołeckiego 

działalności Klubu Sportowego 

„Smolar” oraz o dalsze asfaltowanie 

tzw. drogi kościelnej, jednak w gło-

sowaniu uzyskały niewielkie popar-

cie. W punkcie spraw różnych poja-

wiły się tematy związane z moderni-

zacją i oświetleniem dróg, działalno-

ścią filii GOK oraz funkcjonowa-

niem reaktywowanego Klubu Spor-

towego „Smolar”. Sołtys sołectwa 

Ireneusz Pacyna poinformował ze-

branych o możliwości ubiegania się 

o wsparcie dotacyjne na montaż od-

nawialnych źródeł energii w budyn-

kach mieszkalnych w ramach pro-

jektu przygotowywanego przez Gmi-

nę Żołynia. Przedstawił również po-

stępy prac przy szerokopasmowej 

sieci internetowej, którą w Smola-

rzynach planuje wybudować Spół-

dzielnia Telekomunikacyjna WIST z 

Łąki. 

 W zebraniu w Żołyni uczestni-

czyło 91 osób. Zebranie rozpoczęło 

się od sprawozdania z wykonania 

wniosków zgłoszonych na zebraniu 

w roku ubiegłym. Temat ten refero-

wał Sołtys Sołectwa Żołynia Marek 

Fundusze sołeckie 

rozdysponowane 

Mach, a następnie Wójt Gminy Żo-

łynia Andrzej Benedyk. Kolejno soł-

tys przedstawił zebranym 12 propo-

zycji rozdysponowania funduszu 

sołeckiego na 2017 r., który wpłynę-

ły do rady sołeckiej. Wnioski podda-

no pod głosowanie i wszystkie zosta-

ły przyjęte w zasadzie jednogłośnie, 

wyjątkiem było głosowanie nad 

wsparciem dla pracowni plastycznej, 

tu jeden z mieszkańców wstrzymał 

się od głosu. Oto jak przedstawia się 

rozdysponowanie środków w sołec-

twie Żołynia: 

1. Zakup piły motorowej do drugie-

go samochodu OSP – 1 tys. zł, 

2. Zakup termosu gastronomicznego 

na wyposażenie Klubu Seniora w 

Żołyni – 1,5 tys. zł 

3. Doposażenie placu zabaw przy 

przedszkolu w Zakąciu – 2 tys. zł, 

4. Zakup szabel dla straży grobowej 

– 2 tys. zł, 

5. Zakup materiałów do pracowni 

plastycznej GOK – 1 tys. zł, 

6. Środki na bieżące utrzymanie po-

mników „Ofiar II Wojny Światowej” 

oraz „Powstańców Styczniowych”  

– 500 zł, 

7. Modernizacja magazynu żywności 

dystrybuowanej przez HDK PCK 

osobom potrzebującym, znajdujące-

go się przy liceum ogólnokształcą-

cym – 1,5 tys. zł, 

8. Dokończenie modernizacji wjaz-

dów na posesje z drogi gminnej w 

Zakąciu – 1,5 tys. zł, 

9. Wkład sołectwa w organizację 

pikniku rodzinnego na placu nowego 

targowiska – 10 tys. zł, 

10. Modernizacja i remonty strzelni-

cy sportowej – 700 zł, 

11. Środki na działania remontowo-

porządkowe organizowane przez 

radę sołecką – 1,5 tys. zł 

12. Wykonanie rowów przy prze-

wiązce biegnącej koło posesji pp. 

Bejstrów, łączącej ul. Raki i ul. So-

kołowską – 7 tys. zł 

     W punkcie spraw różnych miesz-

kańcy zgłosili szereg wniosków 

związanych z modernizacją, oznako-

waniem i oświetleniem dróg gmin-

nych. Dyskutowano o konieczności 

poprawy bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej, przecinającej centrum 

Żołyni. Mieszkańcy zwrócili uwagę, 

 Rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. było tema-

tem przewodnim wrześniowych zebrań wiejskich. 11 września zebrania 

odbyły się w Brzózie Stadnickiej i Smolarzynach, natomiast 18 września w 

Żołyni i Kopaniach. Ideą funduszy sołeckich jest angażowanie mieszkań-

ców w sprawy społeczności lokalnych. Ponadto z budżetu państwa refun-

dowane jest do 30% środków wydatkowanych w ten sposób. Wysokość 

środków, do której państwo refunduje wydatki jest ograniczona, w związ-

ku z tym sołectwa operują tylko kwotami w wysokości od 20 do 30 tys. zł. 

Po kilku latach funkcjonowania funduszy sołeckich  widać, że jest to do-

bre rozwiązanie, pozwalające realizować ciekawe inicjatywy. 



Fakty i Realia - gazeta żołyńska             o 

Nr 9 (215) wrzesień 2016 

3 3

„Fakty i Realia” Wydawca:  Wójt Gminy Żołynia,  37-110 Żołynia, ul.Rynek 22, tel. 0172243018, fax. 0172243476, 

e-mail: urzad@zolynia.pl, www.zolynia.pl Redaktor naczelna: Magdalena Kątnik-Kowalska,  

Redakcja: Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, ul.Smolarska 1,  tel. 0172243061, e-mail: gokzolynia@interia.eu,  

Druk: TECHGRAF Łańcut. Nakład 1000 egz. 

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów  

W  nocy z 14 na 15 września 

2016 r. odłamał się olbrzymi 

konar Sosny Sobieskiego w Żołyni. 

Pomnikowa sosna będąca wizytówką 

Żołyni zmieniła się bezpowrotnie. 

Jakie będą jej dalsze losy, trudno w 

tym momencie powiedzieć, gdyż 

trwają ustalenia dotyczące zabezpie-

czenia drzewa. 

 Jeżeli dać wiarę relacji internaut-

ki Marioli Markowicz, konar odpadł 

o godz. 2:15,  cyt. z wpisu zamiesz-

czonego na Facebookowym profilu 

Gminy Żołynia: „Wracając w nocy 

z pracy, dokładnie o 2:15 słyszałam 

tę łamiącą się sosnę i nie wiedziałam 

co sie dzieje, tak było głośno jakby 

leciało cale drzewo”. 

 Według Rejestru Polskich Drzew 

Pomnikowych Sosna Sobieskiego 

w Żołyni jest najgrubszą w Polsce 

sosną zwyczajną o pojedynczym 

pniu. Drzewo ma pień o obwodzie 

442 cm, wysokość 14,5 m, a jego 

wiek szacowany jest na 250 lat. Czy 

jednak jest to szacunek właściwy? 

Zgodnie z legendą opublikowaną 

w książce „Legendy regionu łańcuc-

kiego” przez Franciszka „Słoń-

cesława” Frączka, artysty ludowego 

z Żołyni, pod sosną w Żołyni Dolnej 

zwanej potocznie Sosną Sobieskiego 

miał odpoczywać król Jan III Sobie-

ski, kiedy z wojskiem podążał na 

odsiecz Wiednia zagrożonego przez 

Turków. Jako, że „w każdej legen-

dzie kryje się ziarno prawdy” można 

spekulować, czy szacunek wieku 

Sosny Sobieskiego jest właściwy 

i czy król miał szansę pod nią odpo-

czywać. Zapewne trasę przemarszu 

wojsk mogą zbadać historycy, nato-

miast co do wieku drzewa zauważyć 

należy, że wiek najstarszej w Polsce 

sosny zwyczajnej rosnącej we wsi 

Gliniak koło Mińska Mazowieckiego 

szacowany jest na 350 lat. Sosna 

z Gliniaka ma 360 cm obwodu, so-

sna z Żołyni o 82 cm więcej, 

a jednak oceniana jest na młodszą 

o 100 lat od tej spod Mińska. 

 Sensacyjnie  można potraktować 

również moment tego smutnego wy-

darzenia. Przypomnijmy, że słynna 

bitwa pod Wiedniem miała miejsce 

12 września 1683 roku. Tak więc 

nieszczęście z 15 września 2016 r. 

dotknęło Sosnę Sobieskiego dokład-

nie 333 lata po wiedeńskiej odsie-

czy.  

Waldemar Natoński 

Sosna Sobieskiego „poległa” 333 lata po Odsieczy Wiedeńskiej 

że należałoby wykonać dodatkowe 

przejścia dla pieszych oraz podjąć 

działania mające ograniczyć jazdę 

kierowców z nadmierną prędkością. 

     W sołectwie Kopanie w zebraniu 

uczestniczyło 35 mieszkańców, któ-

rzy większością głosów zdecydowa-

li, aby środki funduszu sołeckiego na 

2017 r. w wysokości  21 tys. zł prze-

znaczyć na zakup urządzeń na plac 

zabaw dla dzieci. Zgłoszono również 

wniosek, aby ze środków funduszu 

wykonać asfaltowanie tak zwanej 

drogi „na Mazurka”. Nie uzyskał on 

jednak akceptacji większości, w gło-

sowaniu jedynie siedmioro miesz-

kańców poparło tę inicjatywę. Dys-

kutowano również na temat utrzy-

mania drogi powiatowej przebiegają-

cej przez Kopanie. Tu mówiono o 

konieczności oczyszczenia jej pobo-

czy oraz wykonania chodnika dla 

pieszych. Na pytanie dotyczące dal-

szych losów remizy OSP wójt gminy 

Andrzej Benedyk odpowiedział, że 

w 2017 r. jeżeli pozwoli na to sytu-

acja finansowa gminy, zostanie prze-

prowadzony jej remont obejmujący 

wymianę okien, wykonanie elewacji 

oraz instalacji centralnego ogrzewa-

nia. Mieszkańcy sołectwa wniosko-

wali ponadto o modernizację dróg 

dojazdowych, uzupełnienie sieci ka-

nalizacyjnej oraz o ratowanie pozo-

stałości Sosny Sobieskiego w Żoły-

ni, której wizerunek zmienił się bez-

powrotnie, po tym jak konar stano-

wiący blisko połowę tego pomniko-

wego drzewa odpadł w nocy z 14 na 

15 września. 

Waldemar Natoński 

 

Zdjęcie z 15 września, w środku  

kadru  widoczna rana w miejscu,  

z którego odpadł konar.  

fot. W. Natoński 
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korzystaniem nowoczesnych techno-

logii. Aplikację mobilną „Asystent 

Zdrowego Żywienia” na telefony z 

systemem Android można pobrać za 

darmo pod adresem:  

http://bit.ly/zachowajrownowage 

Strona projektu: 

www.zachowajrownowage.pl 

Red. 

 Materiały programu „Zachowaj 

Równowagę” przekazano dyrekto-

rom jednostek organizacyjnych Gmi-

ny Żołynia podczas posiedzenia Ko-

misji Oświaty i Spraw Społecznych w 

dniu 30 sierpnia 2016 r. Na zdjęciu 

obok od lewej: Teresa Borcz Dyrek-

tor Szkoły Podstawowej w Smolarzy-

nach i Grażyna Fleszar Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Zmysłówce. 

„Fakty i Realia” 

w wersji elektronicznej  

dostępne są na stronie  

www.zolynia.pl 

S amorząd Gminy Żołynia włą-

czył się w akcję „Zachowaj 

Równowagę”  prowadzoną przez 

warszawski  Instytut Żywności i Ży-

wienia. Ma ona na celu promowanie 

zdrowego stylu życia  i zmieniania 

nawyków żywieniowych polskiego 

społeczeństwa. W ramach programu 

„Zachowaj równowagę” kolporto-

wane są bezpłatne ma-

teriały edukacyjne o 

tematyce zdrowego od-

żywania się. 

 Gmina Żołynia opła-

ciła przesyłkę i podjęła 

się rozpowszechnienia 

na swoim terenie: - 

1000 szt. broszury „Co 

powinniśmy wiedzieć o 

wartości odżywczej 

żywności”, - 100 szt. 

ulotki „Zdrowa i aktyw-

na mama”, - 100 szt. 

wizytówek aplikacji 

mobilnej „Asystent 

Zdrowego Żywienia”, - 

8 szt. plakatów „Czytaj etykiety”. 

 Wyżej wymienione materiały 

zostały wyłożone w urzędzie gminy, 

placówkach bibliotecznych oraz zo-

stały przekazane dyrektorom szkół 

prowadzonych przez gminę, do kol-

portażu wśród dzieci i młodzieży. 

     Promocja zdrowego odżywia-

nia prowadzona jest również z wy-

Gmina w akcji „Zachowaj Równowagę” 

26  sierpnia 2016 r. w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Żołyni 

jedenaścioro uczniów z Gminy Żoły-

nia otrzymało plecaki z wyprawką 

szkolną,  ufundowaną przez firmy 

zrzeszone w Podkarpackim Klubie 

Biznesu. Uroczystego wręczenia 

dokonali Małgorzata Kucharska - 

Prezes Zarządu Podkarpackiego Klu-

bu Biznesu oraz Maciej Maruszczak 

- Dyrektor Podkarpackiego Oddziału 

Polskiego Czerwonego Krzyża.  Ro-

dziny do objęcia takim wsparciem 

wytypował Klub HDK PCK w Żoły-

ni, który za pośrednictwem podkar-

packiego oddziału PCK wnioskował 

o przydzielenie pomocy. Spotkanie 

otworzył Marek Mach prezes Klubu 

Honorowych Dawców Krwi PCK w 

Żołyni, który przedstawił działalność 

klubu oraz podziękował darczyń-

com. Swoje podziękowania i wyrazy 

uznania dla organizatorów akcji 

przekazał Andrzej Benedyk Wójt 

Gminy Żołynia. W spotkaniu uczest-

niczyli również rodzice obdarowa-

nych dzieci, Przewodniczący Rady 

Powiatu Łańcuckiego Stanisław Pa-

nek, Sekretarz Gminy Żołynia Wal-

demar Natoński oraz reporteży Ga-

zety Codziennej „Nowiny”. 

Red. 

Wyprawka szkolna od PKB 
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W  niedzielę 28 sierpnia delega-

cja z Żołyni z wieńcem i Ko-

panii Żołyńskich również z wieńcem 

wzięły udział w Dożynkach XXXIII 

Archidiecezji Przemyskiej i XVI 

Województwa Podkarpackiego. „Do 

Matki Miłosierdzia”, pod takim ha-

słem świętowaliśmy dziękując za 

tegoroczne plony. 

 Wczesnym rankiem z 

placu szkolnego wyjechali-

śmy do Polańczyka. Pięk-

na, upalna niedziela od 

wczesnego ranka, trasa 

przepiękna w swoim krajo-

brazie. Po drodze w miej-

scowości Czerteź, na rozle-

głej łące i polach po sko-

szonych zbożach zobaczy-

liśmy sejmik odlatujących 

bocianów. Przez moment 

wdarła się nostalgia, że to 

już nadchodzi jesień. Nad 

górami ścieliła się mgła 

dodając uroku Bieszcza-

dom. Polańczyk przywitał 

nas radosnym nastrojem, że 

tutaj dzisiaj świętują rolni-

cy, bo każda delegacja była 

witana oddzielnie. Może to 

wszystko sprawiło, że do-

żynki odbyły się w dość 

odległej części wojewódz-

twa i było tylko 30 delega-

cji. Msza św. pod przewod-

nictwem arcybiskupa Ada-

ma Szala była dziękczynie-

niem za zebrane plony. 

Samorząd województwa 

reprezentował marszałek 

Władysław Ortyl oraz Lu-

cjan Kuźniar – Członek 

Zarządu Województwa 

Podkarpackiego. Wśród 

oficjalnych gości znaleźli 

się sekretarz stanu, szef 

gabinetu Prezydenta RP 

Adam Kwiatkowski, który 

odczytał list od Prezydenta do rolni-

ków oraz parlamentarzyści z terenu 

Podkarpacia. 

 Podczas Mszy św. homilię wy-

głosił arcybiskup Adam Szal, który 

powiedział m.in. „Chcemy podzię-

kować za tegoroczne plony ziemi i 

pracę rolników. Chcemy podzięko-

wać, wzorem ojców. Wdzięczność to 

cecha ludzi pokornych. Człowiek 

pyszny nie jest zdolny do wyrażenia 

wdzięczności. Chcemy podziękować 

za pracę rolnika, która jest wpisana 

w każde źdźbło i każdy bochenek 

chleba. Niech chleb będzie otaczany 

szacunkiem. Niech szacunkiem bę-

dzie otaczany każdy rolnik, który 

daje nam jako dar swojej pracy 

chleb." 

 Natomiast pan marszałek mówił 

do: „Dziękuję za Państwa trud i jego 

owoce, za szacunek i miłość do zie-

mi ojców. Dziękuję za pielęgnowa-

nie tradycji i podtrzymywanie zwy-

czajów, które są naszym dziedzic-

twem i kształtują narodową tożsa-

mość". 

 Na Mszy św., podczas składania 

darów ofiarnych przez poszczególne 

delegacje, arcybiskup pytał skąd je-

steśmy i dziękował za dary ołtarza. 

Zwrócił się z prośbą, aby je 

przekazać na Caritas. 

 Po poświęceniu wień-

ców i zakończeniu Eucha-

rystii wszystkie delegacje 

zostały zaproszone na 

obiad. Było bardzo dużo 

ludzi, którzy podziwiali 

przepiękne wieńce dożyn-

kowe, byli ciekawi jak się 

to robi, jak długo i ile osób 

jest zaangażowanych do 

wykonania takiego dzieła. 

Oprócz obiadu każda dele-

gacja otrzymała dyplom, 

album „Solina i okolice” 

oraz pamiątkowy statek z 

logo dożynek, które za rok 

odbędą się w miejscowości 

Długie. 

 Wyjeżdżając z Polań-

czyka podziwialiśmy ża-

glówki i statki pływające 

na Zalewie Solińskim. 

 Gminę Żołynię repre-

zentowali: Genowefa Flo-

rek, Maria Majkut, Wiesła-

wa Pawul, Elżbieta i Mie-

czysław Węgrzyn, Maria 

Giża, Halina Hospod, Da-

nuta Młynek, Maria Nic-

poń, Krystyna Świętoniow-

ska, Maria Wilczek oraz 

Genowefa Szczyrba z 

wnuczką Karoliną Bury. 

Maria Nicpoń 

  

Serdeczne podziekowania 

dla pana wójta Andrzeja 

Benedyka za sfinansowa-

nie naszego wyjazdu i dla p. Bogda-

na Dyrdy, niezawodnego kierowcy. 

Gorące podziękowania należą się też 

piekarnii żołyńskiej za dożynkowy 

chleb. 

Rolnicy świętowali w Polańczyku 

… i dary ołtarza 

Nasze wieńce... 
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D ożynki obchodzono jeszcze w 

czasach przedchrześcijańskich. 

Było to święto  pierwszego dnia je-

sieni. Dziękowano za plony i proszo-

no o jeszcze lepsze w przyszłym ro-

ku. Towarzyszyły temu różne zwy-

czaje i praktyki związane z ostatnią 

kępą zżętego zboża, które przez jakiś 

czas pozostawiano na pustym polu 

dla ciągłości urodzaju. Ścinano je 

uroczyście i przekazywano 

do uplecenia wieńca. Wie-

niec ten nazywano plonem, 

bo uosabiał plony i urodzaje. 

Niosła go najlepsza żniwiar-

ka  a za nią postępował or-

szak odświętnie ubranych 

żniwiarzy. Takim orszakiem 

z uroczystym śpiewem kie-

rowano się na biesiadę do 

domu gospodarza dożynek. 

W tym roku na miejsce do-

żynkowych uroczystości 

wybrano sołectwo Brzóza 

Stadnicka. 

 Dzisiaj dożynki, tak jak i 

żniwa, wyglądają zupełnie 

inaczej.  Pragniemy jednak 

podczas całej uroczystości 

zawrzeć jak najwięcej trady-

cyjnych elementów. Wybie-

rani są starostowie dożynek -  

w tym roku uhonorowani tą 

funkcją zostali Maria Prajs 

oraz Tomasz Grzesik, którzy 

przekazali na ręce gospoda-

rza dożynek –Wójta Gminy 

Żołynia Andrzeja Benedyka 

– bochen chleba upieczony z 

tegorocznej mąki oraz miód 

– symbol pracowitości i na-

grody za pracę. Piękne i oka-

załe wieńce dożynkowe 

przygotowały Koła Gospo-

dyń Wiejskich Brzózy Stad-

nickiej, Kopani, Smolarzyn  i 

Stowarzyszenia Kobiet z 

Żołyni. Nie mogło zabraknąć często-

wania chlebem z miodem oraz zaba-

wy dożynkowej. 

Program artystyczny jaki został 

przygotowany na dożynki składał się 

z trzech części. W pierwszej mogli-

śmy zobaczyć barwny korowód ze-

społów tanecznych ludowych i estra-

dowych, dziecięcych i młodzieżo-

wych działających przy GOK w Żo-

łyni i Filii GOK w Brzózie Stadnic-

kiej. Dla jednych był to sceniczny 

debiut dla innych kolejny występ ale 

wszyscy tańczyli z pełnym zaanga-

żowaniem, za co otrzymywali grom-

ki aplauz publiczności. 

Druga część zawierała wszystkie 

tradycyjne elementy dożynkowe. 

Najpierw przedstawiony został  krót-

ki obrzęd dożynkowy, symbolizują-

cy dawne żniwa,  gdzie w prace na 

polu zaangażowani byli wszyscy 

domownicy. Następnie przy śpiewie 

„Plon niesiemy plon” uformowano 

korowód i  wszystkie delegacje 

wieńcowe oraz starostowie dożynek  

przygotowali się do przekazania do-

żynkowych darów gospodarzowi 

gminy - panu Wójtowi Andrzejowi 

Benedykowi. Po przekazaniu dożyn-

kowego chleba wszyscy zebrani na 

stadionie w Brzózie Stadnickiej od-

śpiewali hymn „Błogosławiona do-

broć człowieka”.  Kolejnym trady-

cyjnym elementem dożynkowym 

było częstowanie chlebem i miodem 

zebranych, co z wiel-

kim zapałem uczyniły 

dzieci z Zespołu Lu-

dowego „Brzózanka”. 

Podczas tak ważnej 

uroczystości nie mo-

gło zabraknąć kilku 

słów od włodarza, 

który złożył życzenia 

rolnikom i wszystkim 

pracującym w rolnic-

twie i dla rolnictwa, 

by praca dawała im 

satysfakcję w tej cięż-

kiej i trudnej pracy. 

Na zakończenie części 

obrzędowej nie mogło 

się obyć bez tradycyj-

nych przyśpiewek do-

żynkowych w wyko-

naniu Zespołu Śpiewa-

czego „Brzózanka”, 

który był niejako go-

spodarzem uroczysto-

ści i uczestniczył w 

całej części obrzędo-

wej dożynek. 

W trzeciej części pre-

zentowali się goście: 

Zespół Śpiewaczy 

„Rogóżnianki” z Ro-

góżna i  Zespół Pieśni 

i Tańca „Mały Łań-

cut”. W ich wykonaniu 

mogliśmy zobaczyć: 

Kujawiaka z Obe-

rkiem, Liryczny taniec 

rosyjski, Wiązankę tańców żydow-

skich, Pieśni i tańce od Podhala po 

Żywiec.Następnie Grupa Obrzędowa 

„Dolany” z Żołyni Dolnej przedsta-

wiła widowisko „Jarmark”. 

 To wszystko działo się na scenie, 

Dożynki Gminne 2016 

Wręczenie dożynkowych darów  

gospodarzowi gminy 

Część obrzędowa dożynek 
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zaś poza nią również czekały 

atrakcje dla małych i dużych.  

 Biuro Doradztwa Rolniczego w 

Żołyni zorganizowało wystawę 

rolniczą. Rolnicy mogli skorzystać 

z doradztwa w zakresie technolo-

gii produkcji roślinnej i zwierzęcej 

oraz pozyskiwania środków z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich. Doradztwa udzielali Głów-

ny Specjalista Doradztwa Rolni-

czego Gminy Żołynia Andrzej 

Surmacz oraz pomagał mu specja-

lista Stanisław Górak. 

Gminny Ośrodek Kultury na sto-

isku promował wydawnictwa o 

Żołyni. Maluchy mogły poszaleć 

na dmuchańcach a później wszy-

scy posilić się w bufecie. Całości 

dopełniała zabawa dożynkowa. 

 Aby przygotować tak dużą im-

prezę potrzeba pracy wielu ludzi. 

Po pierwsze przygotowanie miej-

sca gdzie miały odbyć się uroczysto-

ści – stadion w Brzózie Stadnickiej. 

Z inicjatywy Radnych  z Brzózy 

Stadnickiej oraz Sołtysa i Rady So-

łeckiej powstał projekt modernizacji 

i zadaszenia istniejącej już podłogi. 

W tym miejscu pragnę szczególnie 

podziękować Sołtysowi Janowi 

Buszcie, Radnym Tadeuszowi Urba-

nowi i Janowi Hałasowi, którzy nie 

tylko wspierali zaplanowane działa-

nia jako członkowie Rady Gminy, 

ale byli obecni podczas wykonywa-

nia wszystkich prac związanych z 

przygotowaniem uroczystości.  Przy 

wsparciu władz gminy oraz fundu-

szu sołeckiego  i wyżej wymienio-

nych osób, udało się na czas wyre-

montować obiekt. Serdeczne podzię-

kowania Wójtowi Andrzejowi Bene-

dykowi i Tadeuszowi Giży, którzy 

aktywnie wspierali podjętą inicjaty-

wę. 

 Wykonanie prac powierzono  

rodzimej firmie „STAL-BUD” z 

Brzózy Stadnickiej, która w ekspre-

sowym tempie uporała się z powie-

rzonymi jej pracami. Tutaj podzięko-

wania należą się Tomaszowi Całka i 

Antoniemu Stopyra, którzy organi-

zowali prace, aby wszystko było do-

wiezione i wykonane na czas. 

 Nie do przecenienia jest również 

zaangażowanie KGW z Brzózy Stad-

nickiej. Panie nie tylko przygotowa-

ły piękny dożynkowy wieniec i brały 

czynny udział w części artystycznej 

ale przygotowywały poczęstunek dla 

zespołów i zaproszonych gości. 

  Dziękuję wszystkim zaanga-

żowanym organizacjom : Kołom 

Gospodyń Wiejskich z terenu gminy

– za piękne wieńce, OSP w Brzózie 

Stadnickiej – za zapewnienie bezpie-

czeństwa i porządku podczas impre-

zy, pracownikom GOK za obsługę 

imprezy przed w trakcie i po jej za-

kończeniu, Zakładowi Komunalne-

mu w Żołyni – za przewóz wieńców 

dożynkowych  oraz osobom prywat-

nym: Tomaszowi Grzesikowi, 

Krzysztofowi Buszcie, Józefowi i 

Adamowi Sobuś. 

 Specjalne podziękowania od Ze-

społu Obrzędowego  „Dolany” dla 

pana Wojciecha Kwiatka za darmo-

wy przewóz członków zespołu na 

dożynki. 

 Drodzy czytelnicy, teraz kiedy 

mamy dach nad podłogą zła passa 

została przełamana i tym razem po-

goda podczas dożynek również dopi-

sała! 

Jolanta Piszko 

Fotografie M.Kosior 

Występ zespołu „Rogóżnianki” 

Wieniec 

z Brzózy St. 
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28  sierpnia 2016 roku Koło 

Łowieckie ,,Kuropatwa” w 

Żołyni obchodziło swój jubileusz 70

-lecia istnienia. Prezes Koła kolega 

Edward Leja przywitał wszystkich 

gości z myśliwskim pozdrowieniem 

„ DARZ BÓR”. Uroczystości rozpo-

częły się jubileuszową Mszą Świętą 

w Kaplicy Świętego Huberta, której 

przewodniczył Ksiądz Prałat Jerzy 

Lic, a księża kapelani Jacek Rawski 

oraz Robert Drążek współuczestni-

czyli w sprawowaniu Eucharystii. 

Kaplica położona jest w malowni-

czym zakątku lasu. We mszy świętej 

wzięli udział liczni reprezentanci kół 

łowieckich, koledzy: Jerzy Perec – 

prezes KŁ „Klub Myśliwski im. Św. 

Huberta” w Leżajsku, Stanisław Bu-

kowski – łowczy tego Koła, Andrzej 

Rzeczyca – prezes KŁ „Wydra” 

Dębno, Eugeniusz Przeszło – łow-

czy, Adam Golenia i Zbigniew Woś 

– prezes i łowczy KŁ „Ryś” Łańcut,  

Ryszard Hadała i Jan Kuźniar – pre-

zes i łowczy KŁ „Klub Myśliwych – 

DIANA” w Łańcucie, Jan Ciećko i 

Franciszek Skrabalak – prezes i łow-

czy KŁ „Sarenka” Harta, zaprzyjaź-

nionego z naszym kołem, Józef Pliś 

oraz Edward Lech członkowie 

KŁ „Towarzystwo Myśli-

wych” w Rzeszowie, Marek 

Rogoziński –  prezes Okręgo-

wej Rady Łowieckiej w Rze-

szowie, zarazem członek Na-

rodowej Rady Łowieckiej. 

 Wśród zaproszonych gości 

znaleźli się także przedstawi-

ciele władz administracji sa-

morządowej, których w tym 

szczególnym dniu nie mogło 

zabraknąć: Kazimierz Goło-

juch  – Poseł na Sejm RP, Bar-

bara Pilawa-Kraus – V-ce Sta-

rosta łańcucki, Stanisław Pa-

nek – Przewodniczący Rady 

Powiatu Łańcuckiego, Józef 

Rzepka  – były V-ce Starosta Łań-

cucki, Grzegorz Wójcik – Inż. Nad-

zoru  w  Nadleśnictwie Leżajsk, An-

drzej Żygadło – Komendant Powia-

towy  Policji w Łańcucie, Leszek 

Bar – Lekarz Powiatowy Weteryna-

rii w Łańcucie, Andrzej Benedyk – 

wójt gminy Żołynia, Arkadiusz Tel-

ka – zastępca wójta gminy Grodzi-

sko Dolne, Leszek Fidor  – przedsta-

wiciel gminy Czarna, Ks. Waldemar 

Pastuszak. 

 Najaktywniejsi członkowie Koła 

Łowieckiego ,,Kuropatwa” decyzją 

Kapituły Odznaczeń Łowieckich 

zostali uhonorowani odznaczeniami 

łowieckimi i tak: Złotym Medalem 

Zasługi Łowieckiej  został odzna-

czony kol. Jan Mazurek;  srebrnym 

zostali odznaczeni koledzy: Tomasz 

Baran, Jerzy Blajer, Konrad Cedzi-

dło, Robert Drążek, Józef Frączek, 

Paweł Niemiec, Józef Wal, Józef 

Walawender, Stanisław Wróbel; 

Brązowym Medalem Zasługi Ło-

wieckiej zostali odznaczeni koledzy: 

Dorota Cedzidło, Tomasz Kloc, Da-

mian Mączka. Prezes ORŁ w Rze-

szowie kol. Marek Rogoziński  wraz  

Sekretarzem ORŁ  kol. Jerzym Pere-

cem dokonali aktu wręczenia odzna-

czeń. Po części oficjalnej i ceremonii 

odznaczeń odbyła się biesiada i bal 

myśliwski. 

 Zapraszam na stronę internetową 

Koła Łowieckiego ,,Kuropatwa” w 

Żołyni – www.lowiectwo-zolynia.pl 

Tekst ks. Robert Drążek 

Fotografie Wojciech Rachwał 

Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego  

„Kuropatwa”  w Żołyni 
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Kultura 

W  obchody Jubileuszu 70-lecia 

Koła Łowieckiego "Kuro-

patwa" włączył się Gminny Ośrodek 

Kultury w Żołyni współorganizując 

wyjątkową wystawę. Wyjątkową, bo 

łączyła dwa światy: świat przyrody z 

drzewami, poszyciem leśnym, zwie-

rzętami ; z drugiej zaś strony wytwo-

ry ludzkie, przyrodę nieożywioną, 

świat kultury.  Swoje zbiory zapre-

zentował pan Edward Lech,  myśli-

wy i kolekcjoner w najstarszym kole 

łowieckim w Polsce „Towarzystwo 

Myśliwych” w Rzeszowie  oraz w 

Klubie Kolekcjonera i Kultury Ło-

wieckiej w Rzeszowie. Kolekcjono-

waniem rzeczy związanych z myśli-

stwem zajmuje się od trzydziestu lat. 

W skład zbiorów wchodzą m in.: 

obrazy (dwa z nich wyklejane kolo-

rowym bursztynem bez użycia 

farb),gobelin, talerze cynowe i por-

celanowe, zegary kominkowe i wiele 

innych bibelotów. Ciekawostką na 

wystawie była strzelba używana w 

czasie potopu szwedzkiego - później 

używana przez właściciela Odrzyko-

nia – hrabiego Aleksandra Fredrę. 

Równie ciekawa była pamiątka przy-

wieziona z wyprawy do Afryki Biały 

Nil z 1924  roku przez Alfreda Po-

tockiego.(Wspomnieć należy, że 

dziadek p. Edwarda, Piotr Lech, był 

strażnikiem łowieckim u wspomnia-

nego wyżej hrabiego Potockiego).  

 Na wystawie zagościły również 

dzieła pochodzące z Żołyni wykona-

ne w drewnie orły i scenki myśliw-

skie. Znalazł tutaj swoje miejsce nóż 

myśliwski z roku 1937, który z żoł-

nierzem AK, porucznikiem, prze-

szedł szlak bojowy z generałem 

Maczkiem. Właśnie ten nóż p. Lech 

przekazał dla żołyńskiego Koła Ło-

wieckiego.  

 Wystawa dobiegła końca. W sali 

wystawowej pozostał zapach lasu, 

wspomnienie wielu grup dzieci, mło-

dzieży i dorosłych, których z ogrom-

nym znawstwem oprowadzał pod-

łowczy p. Jan Mazurek. 

 

Janina Puchalik 

Fotografie J.Tomczyk 

Wystawa przyrodnicza 

„Między kulturą a naturą” 

Kolekcjoner Edward Lech 

Od lewej Henryk Mazurek, Jan Mazurek i Edward Leja Upominki od zaproszonych gości 
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20  sierpnia 2016 r. nad Żołynią 

wstał ciepły, letni poranek. 

Grupa seniorów zebrała się na żołyń-

skim Rynku, aby o godz.5.00 wyru-

szyć w trasę do Zakopanego i  Ludź-

mierza. Na  parkingu w Zakopanem 

czekał na nas przewodnik pan Artur 

Krupiński. Pierwsze kroki skierowa-

liśmy na Gubałówkę – jedno z naj-

częściej odwiedzanych i najpopular-

niejszych miejsc w Zakopanem.Po 

wykupieniu biletów wsiedliśmy do 

nowoczesnego wagonika z prze-

szklonym dachem i po 3,5 min jazdy 

byliśmy u celu. Na górnej polanie 

Gubałówki na turystów czeka wiele 

atrakcji: przepiękna panorama Tatr i 

całego miasta,  imponujące szczyty 

Tatr Wysokich, charaktery-

styczny kształt Giewontu z  

widocznym krzyżem. Do-

brze widoczne są piętra ro-

ślinności tatrzańskiej i ślady 

działalności lodowców. 

Drogą prowadzącą przez 

grzbiet Gubałówki wśród 

zabudowań góralskich, re-

stauracji, ogródków gastro-

nomicznych udaliśmy się na 

Stary Cmentarz na  Pękso-

wym Brzyzku (nazwa po-

chodzi od darczyńcy gruntu 

– Jana Pęksy). Jest on oto-

czony kamiennym  murem,a 

biegnąca alejka dzieli go na dwie 

części. Znajduje się tu kilkaset na-

grobków wykonanych  z drewna, 

metalu lub kamienia. Pochowane są  

osoby zasłużone dla  Zakopanego i 

Tatr: doktor Tytus Chałubiński, Jan 

Krzeptowski ”Sabała”, grób księdza 

Józefa Stolarczyka pierwszego pro-

boszcza miasta i jednego z założy-

cieli cmentarza a także Kazimierza –

Przerwy  Tetmajera, Władysława  

Orkana, Kornela Makuszyńskiego, 

symboliczny grób Stanisława Igna-

cego Witkiewicza. W głębi cmenta-

rza znajdują się nagrobki wybitnych 

rzeźbiarzy: Władysława Hasiora, 

Karola Stryjeńskiego, Antoniego 

Kenara i Antoniego Rząsy i wielu 

innych osób. Zapaliliśmy znicze na 

niektórych grobach i udaliśmy się do 

Sanktuarium Matki Bożej  Fatim-

skiej na Krzeptówkach. 

Wszystkich urzekło jego piękno a 

zarazem prostota. Jest to jedno z 

miejsc, które będąc w Zakopanem 

warto odwiedzić. Wybudowane zo-

stało jako wotum dziękczynne za 

uratowanie życia Ojca Świętego Ja-

na Pawła II po zamachu  na jego 

osobę 13 maja 1981 r. W 1961 roku 

biskup Fatimy przekazał na ręce Ste-

fana Wyszyńskiego figurę Matki 

Bożej Fatimskiej, która pielgrzymo-

wała w tym okresie po  Polsce.Po 26 

latach  21 października 1987 roku 

Jan Paweł II dokonał w Rzymie ko-

ronacji figury Matki Bożej Fatim-

skiej, która znajduje się w zakopiań-

skim sanktuarium. Tu również  

w bocznym ołtarzu znalazły miejsce 

relikwie Św. JP II .Było już późne  

popołudnie więc  swe kroki skiero-

waliśmy na obiad do karczmy góral-

skiej „Siuchajsko”. Jedzenie było 

bardzo smaczne lecz przeraziły nas  

obfite porcje. Choć byliśmy bardzo 

głodni z trudem daliśmy im radę. 

Syci udaliśmy się znów na Krupów-

ki, aby tym razem zostawić góralom 

„dudki” a sobie sprawić przyjem-

ność oglądania różnorodności  towa-

rów i zakupów. Pożegnaliśmy Zako-

pane skąpane w letnim słońcu i uda-

liśmy się do Ludźmierza, do Bazyli-

ki Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

rii Panny z figurką Matki Bożej 

Ludźmierskiej nazwanej Gaździną 

Podhala. Obejrzeliśmy projekcję 

multimedialną przedstawiającą hi-

storię powstania sanktuarium i jej 

cudownej figury Matki Boskiej 

Ludźmierskiej, która liczy prawdo-

podobnie 600 lat. Drewniany posą-

żek ma 125 cm i został koronowany 

w 1963 roku przez kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Zbliżała się już 

godz.18.00 więc szybciutko podąży-

liśmy  na  

Mszę św. odprawianą  również w 

naszej intencji oraz  na nabożeństwo 

zasłonięcia cudownej figury. Piękna 

pogoda zachęciła nas do zwiedzenia 

przylegającego do kościoła  Ogrodu 

Różańcowego. W samym centrum 

ogrodu znajduje się  rzeźba przedsta-

wiająca naturalnej wielkości postać 

klęczącego papieża Jana Pawła 

II .Wokół ogrodzenia są alejki, przy 

których stoją kapliczki tajemnic ró-

żańcowych pięknie wkomponowane 

w otaczającą je przyrodę i tzw. 

„wrota wiary” z dzwonem. Każdy 

 z nas mógł usłyszeć 

jego dźwięk po od-

mówieniu specjalnej 

modlitwy  i pocią-

gnięciu za sznurek. 

Byliśmy zachwyceni 

ciszą i spokojem  

miejsca, które tego 

wieczoru tonęło w 

ostatnich blaskach 

słońca. Po posileniu 

się drożdżówkami i 

krótkim odpoczynku 

udaliśmy się w po-

wrotną drogę. Do 

Żołyni  dotarliśmy 

szczęśliwi po całym dniu wrażeń. 

Dla niektórych może odczuwany był 

niedosyt i rozczarowanie z braku 

czasu wolnego,  lecz opóźnienie na 

trasie nie pozwoliło na więcej swo-

body. 

 Duże słowa uznania należą się 

naszemu kierowcy Panu Grzesiowi 

Dyrdzie, który mimo wielu trudności  

na trasie i naszych  grymasów do-

wiózł nas  szczęśliwie do Żołyni. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom i 

zapraszam na nasze wspólne wyjaz-

dy - już w  przyszłym roku,  jedno-

cześnie proszę o zgłaszanie do bi-

blioteki ciekawych propozycji  jed-

nodniowych wycieczek . 

Helena Młynek 

Zakopane  

– Ludźmierz 
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V edycja Narodowego Czytania już 

za nami. Jest to ogólnopolska akcja 

zainicjowana przez Prezydenta RP 

mająca na celu popularyzację czytel-

nictwa największych dzieł polskiej 

literatury. Tegoroczną lekturą wybra-

ną podczas internetowego głosowa-

nia było „Quo Vadis”.  

 Obecny rok jest  Rokiem Henryka 

Sienkiewicza, ustanowionym na mo-

cy uchwały Sejmu. 

 W Gminnej Bibliotece Publicznej 

w  Żołyni Narodowe Czytanie odby-

ło się 2 września  o godz. 11.00  na 

placu przed budynkiem biblioteki, na 

tle pięknego obrazu  Św. Piotra na-

malowanego przez pana Edwarda 

Rząsę. 

 Po przywitaniu zebranych gości 

przez Małgorzatę Babiarz – dyrekto-

ra Gminnej Biblioteki Publicznej  

oraz  Waldemara Natońskiego – Se-

kretarza Gminy Żołynia przenieśli-

śmy się do Starożytnego Rzymu. 

Czytaliśmy fragmenty o pięknej mi-

łości Marka Winicjusza  i Ligii, o 

narodzinach chrześcijaństwa i o 

prześladowaniu chrześcijan, wielkiej 

przemianie Chilona Chilonidesa oraz 

o upadku Nerona i całego Imperium. 

 Z okazji Narodowego Czytania 

została przygotowana specjalna pie-

częć okolicznościowa, którą można 

było zdobyć na własnych egzempla-

rzach „Quo Vadis”. 

 W czytaniu wzięli udział:   

Dyrektorzy żołyńskich szkół: Agnie-

szka Babiarz i Jolanta Kuras,  Mał-

gorzata Lorenc – nauczyciel w 

Warsztatach Terapii Zajęciowej w 

Białobrzegach, Janina Puchalik – 

pracownik GOK w Żołyni, Seniorzy: 

Helena Młynek, Edward Rząsa, Ta-

deusz Wawrzaszek, Ewa Kątnik – 

przedsiębiorca w gminie Żołynia, 

Katarzyna Wawrzaszek – uczestnik 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Białobrzegach oraz uczniowie i stu-

denci:  Olga Bandrowska, Martyna 

Decowska, Aleksandra Fleszar,  Ka-

mil Grzesik, Sylwia Jagustyn, 

Agnieszka Leja, Krystian Lorenc, 

Patryk Mach, Konrad Nowak, Sła-

womir Nowak, Jakub Peszek, Mate-

usz Sobuś. 

 Za nagłośnienie dziękujemy panu 

Ryszardowi Źrałce – pracownikowi 

Szkoły Podstawowej w Brzózie 

Stadnickiej.  

 Składamy serdeczne podziękowa-

nia  wszystkim osobom zaangażowa-

nym w organizację akcji i wyrażamy 

nadzieję na dalszą współpracę. 

Anna Niemiec  

„UCZTA U NERONA”   

CZYLI CAŁA POLSKA CZYTA „QUO VADIS” 

W  poniedziałek 5 września 

2016 r. działalność zainaugu-

rowała Niepaństwowa Szkoła Mu-

zyczna I Stopnia w Żołyni. Uroczy-

ste rozpoczęcie roku szkolnego od-

było się w sali widowiskowej Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Żołyni. W 

otwarciu uczestniczyli: dyrekcja no-

wej szkoły, nauczyciele, uczniowie 

wraz z rodzicami i opiekunami oraz 

przedstawiciele Urzędu Gminy w 

Żołyni. 

 Do klas pierwszych uczęszczać 

będzie ponad 40 uczniów. Naukę 

pobierać będą w dwóch klasach pro-

wadzonych w cyklu sześcioletnim 

(dzieci) i czteroletnim (młodzież). 

Zajęcia teoretyczne i umuzykalniają-

ce odbywać się będą w salach żołyń-

skiego gimnazjum, które jest siedzi-

bą szkoły, natomiast nauka gry na 

instrumentach (fortepian, instrumen-

ty dęte, gitara, akordeon) prowadzo-

na będzie w salach Gminnego 

Ośrodka Kultury w Żołyni. 

 

Waldemar Natoński 

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 

w Żołyni zainaugurowała działalność 
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Moim zamiarem jest zachęcić Żoł-

niaków, a także miłośników Ziemi 

Żołyńskiej, do przypomnienia histo-

rii rodzinnych, opowieści o losach 

ludzi posiadających żołyńskie korze-

nie. Zbliżamy się bowiem do obcho-

dów 200-lecia początków szkolnic-

twa w Żołyni. Powstanie szkolnic-

twa i jego rozwój na przestrzeni 

dziesięcioleci miały znaczący wpływ 

na kształtowanie się miejscowej spo-

łeczności, stwarzając możliwości 

kształcenia najzdolniejszych synów i 

córek tej ziemi. Wykształcenie jed-

nego z rodzeństwa często odbywało 

się kosztem wyrzeczeń całej rodziny. 

Mimo iż po uzyskaniu wykształcenia 

Żołyniacy rozpierzchli się w różne 

strony świata, nie zapominali o ro-

dzinnych stronach, przekazując 

swym dzieciom i wnukom miłość do 

krainy swego dzieciństwa. Chcę po-

dzielić się z dzisiejszymi mieszkań-

cami Żołyni dziejami ludzi, których 

już nie ma wśród nas, lecz zachowa-

ły się dokumenty i wspomnienia, co 

pozwoli odświeżyć pamięć o ich ży-

ciu, osiągnięciach, losach. Myślę, że 

zobowiązuje nas do tego zbliżający 

się IV zjazd Żołyniaków, a także 

przekonanie, że obowiązkiem na-

szym jest ocalić od zapomnienia hi-

storię ludzi, którzy tak jak my ko-

chali swą małą ojczyznę, niezależnie 

od tego, kim byli i jak układało się 

ich życie. 

Dzisiejszą opowieść poświęcam ro-

dzinie Bałut, wywodzącej się z Żoły-

ni Dolnej. W opowieści swojej sku-

pię się na losach Gustawa Bałuta, ze 

względu na zachowaną dokumenta-

cję i przekaz rodzinny, który ocalał 

dzięki opublikowaniu „Wspomnień” 

przez jego syna Tomira Bałuta 

mieszkającego w Toronto w Kana-

dzie. 

Gustaw Bałut, syn Jana i Wiktorii z 

domu Leja, urodził się w Żołyni 

Dolnej 27 lipca 1897 roku jako naj-

młodszy z siedmiu braci. Oprócz 

synów, Jan i Wiktoria mieli 5 córek. 

Rodzina Bałutów posiadała 12 mor-

gów ziemi, więc w tamtych czasach 

należała do zamożniejszych chło-

pów. Jednak aby umożliwić kształ-

cenie synów, trójka najstarszego ro-

dzeństwa: Antoni, Andrzej i Kata-

rzyna popłynęli za chlebem do Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki i po-

zostali tam na zawsze. Następny syn, 

Franciszek, został księdzem, Józef 

zaś nauczycielem i pełnił funkcję 

dyrektora szkoły w Głuchowie koło 

Łańcuta. Karol pozostał na ojcowiź-

nie i był krawcem. Natomiast naj-

młodszy Gustaw pobierał nauki w 

CK Gimnazjum w Rzeszowie, skąd 

został wzięty do austriackiego woj-

ska i przydzielony do 77 Pułku w 

Jarosławiu, gdyż wybuchła I wojna 

światowa. Początkowo pracował w 

kancelarii, później wysłano go na 

front włoski. Po załamaniu się frontu 

we Włoszech powrócił do pułku w 

Samborze. W 1918, w trzy dniu po 

odzyskaniu przez Polskę niepodle-

głości, zgłosił się jako ochotnik do 

polskiego wojska i brał udział w 

obronie Lwowa, za co został odzna-

czony „Orlętami Lwowskimi”. Na 

wschodnim froncie wziął udział w 

odwrocie spod Kijowa do Warsza-

wy. Rozpoczęte we Lwowie studia 

medyczne (zdołał ukończyć 3 seme-

stry) przerwała wojna z bolszewika-

mi. Po zakończeniu wojny polsko-

bolszewickiej wyjechał w Poznań-

skie, gdzie w 1921 roku objął posadę 

kierownika szkoły. Po założeniu ro-

dziny (ożenił się z nauczycielką Ol-

gą Żukotyńską), wyjechał na Pomo-

rze. W 1924 roku rozpoczął pracę 

jako zawiadowca stacji PKP, pracu-

jąc kolejno w Grudziądzu, Więcbor-

ku, a następnie w Dyrekcji Polskich 

Kolei Państwowych w Bydgoszczy i 

Krakowie. W roku 1939 po klęsce 

wrześniowej Gustaw z całą rodziną 

przeniósł się do Generalnej Guberni, 

gdzie uzyskali schronienie w Żołyni 

Dolnej u brata Karola Bałuta. Od 

września 1941 roku zaczął pracować 

na stacji kolejowej w Rozwadowie. 

Wówczas to nawiązał kontakt z AK 

w Warszawie, należąc do grupy zło-

żonej z byłych pracowników kolei 

pomorskiej. Po zakończeniu II woj-

ny, w sierpniu 1945 roku ponownie 

rozpoczął pracę w Dyrekcji Gdań-

skiej Kolei. Lecz wkrótce, mimo 

braku wykwalifikowanej kadry, ze 

względów politycznych odsunięto go 

na boczny tor, gdyż otwarcie sprze-

ciwiał się władzy komunistycznej. 

W tych pierwszych powojennych 

latach był prezesem oddziału Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego w 

Historia rodziny Bałutów 

Od prawej: Gustaw Bałut z kuzynem Władysławem Kochmanem 

(dziadkiem autorki artykułu). Zdjęcie z I wojny światowej. 
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Oliwie. Kilkukrotnie aresztowany i 

prześladowany przez UB. Zimą 

‘46/’47 uniknął aresztowania tylko 

dzięki temu, że wcześniej został 

uprzedzony i wyjechał do sanato-

rium w górach. W tym czasie prezes 

PSL w Gdańsku, dr Tobiasz, po 

aresztowaniu zmarł w więzieniu. 

Prześladowania Gustawa Bałuta na-

siliły się po tym, jak jego synowie, 

Przemek i Tomir, uciekli samolotem 

z Gdańska do Szwecji. Miało to 

miejsce 26 października 1950 roku. 

Byli oni wówczas studentami IV 

roku Politechniki Gdańskiej, człon-

kami Aeroklubu Gdańskiego i Aka-

demickiego Klubu Lotniczego. Był 

to okres nasilania się stalinizmu, kie-

dy za odmowę zapisania się do par-

tii, po tak zwanej „weryfikacji” w 

roku 1948, zabroniono latać wielu 

pilotom. Na jakiś czas Tomir prze-

niósł się do aeroklubu poznańskiego, 

w obawie, że w Gdańsku skojarzą 

jego nazwisko z ojcem, który był u 

komunistycznych władz na cenzuro-

wanym, co wiązałoby się z cofnię-

ciem licencji pilota. Jednak w Po-

znaniu również zaczęła się zaciskać 

pętla, szczególnie po zdaniu egzami-

nu teoretycznego i praktycznego. 

Szef aeroklubu w rozmowie w cztery 

oczy uprzedził Tomira, że skoro nie 

należy do PZPR wkrótce może spo-

dziewać się oficjalnego zawiadomie-

nia z Warszawy, iż nie wolno będzie 

mu latać. Ponieważ przynależność 

do partii w przypadku Tomira i Prze-

mysława w ogóle nie wchodziła w 

grę, powyższe okoliczności przy-

spieszyły decyzję o ucieczce, której 

zamysł zrodził się już 1,5 roku wcze-

śniej. 

 Tak pisze we wspomnieniach 

Tomir Bałut: „Uciekłem z Gdańska 

ze swym bratem Przemysławem, 

dwumiejscowym samolotem szkol-

nym Po-2, tzw. kukuruźnikiem, dnia 

26 października 1950 roku do Szwe-

cji.” 

 Po tym wydarzeniu oboje rodzice 

zostali aresztowani i przesłuchiwani 

przez UB. Ojca Gustawa zdegrado-

wano i przeniesiono z Dyrekcji Ko-

lei Gdańskiej do małej stacji kolejo-

wej w Laskowicach. Mimo iż do 

końca życia władza ludowa nie da-

wała mu spokoju, Gustaw Bałut był 

dumny, że jego synowie spłatali ko-

munistom takiego figla. Zmarł mając 

56 lat. 

 Pamięć zarówno o nim, jak i bo-

haterstwie jego synów, jest w rodzi-

nie przekazywana z pokolenia na 

pokolenie i stawiana jako wzór pa-

triotyzmu i odwagi. 

 

Stanisława Brudniak-Ziajka 

 

 PS Więcej szczegółów o ucieczce 

braci Bałutów samolotem z Gdańska 

do Szwecji w następnym numerze. 

Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni ogłasza zapisy na 

Zajęcia plastyczne 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
Ruszamy w środę 28 września! 

Szczegółowe informacje  

i zapisy pod numerem tel. 17 22 43 061 

Koło Gospodyń Wiejskich i OSP w Żołyni-Kopanie 

Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni zapraszają na 

„Popołudnie z wodzirejem” 
 

2 października 2016 r. plac przy OSP w Kopaniach 

Początek godz. 14:00 

W programie gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy. 
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Sport 

P rzez trzy dni mistrzostw przez 

malownicze stuletnie żywieckie 

korty nad Sołą przewinęło się 72 

kapłanów z 15 państw, między inny-

mi z Filipin, Nowej Zelandii, Austra-

lii, Stanów Zjednoczonych, Danii, 

Niemiec, Ukrainy, a nawet z Papua 

Nowa Gwinea. Turniej rozgrywany 

był na kilku kortach jednocześnie na 

terenie ośrodka „Park Tenis Żywiec 

1918”.  Zmagania odbywały się w 

czterech kategoriach wiekowych: 

open, +45, +55 i + 65. 

  Ksiądz Andrzej wystąpił w kate-

gorii +55. Był w świetnej formie i 

nie dawał przeciwnikom szans. Wy-

grywał wysoko. Pokonał najpierw 

proboszcza parafii Matki Bożej Po-

cieszenia w Trzetrzewinie w diecezji 

tarnowskiej 6/1, 6/3. Drugi rywal 

sobowskiego proboszcza Marek Ku-

rzawa - proboszcz parafii Narodze-

nia Najświętszej Maryi Panny w Lu-

baniu, diecezji legnickiej, odpadł po 

wyniku 6/2, 6/1. Także kolejni pro-

boszczowie - z parafii Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Luba-

niu w diecezji legnickiej, z parafii 

świętego Aleksego w Ponikwi koło 

Wadowic w archidiecezji krakow-

skiej musieli uznać wyższość księ-

dza Andrzeja. Ostatni zawodnik, z 

jakim grał, pierwszego seta przegrał 

6/3, w drugim przy stanie 5/0 skre-

czował czyli poddał się. W finale 

mistrzostw sobowski proboszcz po-

konał księdza Andrzeja Siedlera z 

parafii Najświętszej Maryi Panny 

Szkaplerznej w Szynwałdzie 6/0, 

6/4.  

 Ksiądz Andrzej Maczuga urodził 

się w Żołyni w powiecie łańcuckim. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 

roku z rąk ówczesnego biskupa prze-

myskiego Ignacego Tokarczuka. 

Pracował jako wikariusz między in-

nymi w Tarnobrzegu, w Stalowej 

Woli, w Nisku. Był proboszczem w 

Darominie w powiecie sandomier-

skim. W Tarnobrzegu-Sobowie 

funkcję proboszcza pełni od 2006 

roku.  

 - To niezwykły ksiądz - mówi o 

księdzu Andrzeju Maczudze grający 

z powodzeniem od lat w tenisa Wal-

demar Pawłowski ze Stalowej Woli. 

Ksiądz też gra w tenisa i robi to po 

mistrzowsku. Ma na swoim koncie 

mistrzostwo Polski, jest stałym by-

walcem Mistrzostw Polski Księży w 

Tenisie.  

 W słoneczne południe spotykam 

księdza Andrzeja na kortach w Sta-

lowej Woli. - W Stalowej Woli jest 

kilku kapłanów, którzy grają w teni-

sa. Ja zaczynałem „stukać” ponad 

dwadzieścia lat temu. Wtedy najczę-

ściej grałem z Romkiem Drągiem, 

który był wikariuszem u świętego 

Floriana. Toczyliśmy niesamowicie 

zacięte boje, bo Romek grał bardzo 

dobrze. Graliśmy też na turniejach 

amatorów w Stalowej Woli. Mieli-

śmy sukcesy, wchodziliśmy do półfi-

nału, czy finału turniejów amatorów 

i to open - opowiada ksiądz, kiedy w 

przerwie treningu siedliśmy na wi-

downi kortów. 

 Jak przyznaje, w tenisa zaczął 

grać, kiedy był w seminarium. - Od-

bijałem u siebie w domu w Żołyni, 

skąd pochodzę. Odbijałem z Piotr-

kiem Dudkiem (międzynarodowy 

sędzia siatkówki, który w tym roku 

sędziował na olimpiadzie w Rio - 

przyp. red.). To z nim zacząłem od-

bijać na wakacjach, kiedy wracałem 

z seminarium. Potem była kilkuna-

stoletnia przerwa - wspomina. 

Przełom nastąpił, kiedy ksiądz An-

drzej pracował w parafii matki Bożej 

Różańcowej w Stalowej Woli w dru-

giej połowie lat 90. - Zacząłem od 

„odbijania”, kiedy byłem w semina-

rium, ale tak naprawdę wciągnął 

mnie do tenisa Jan Butryn, dyrektor 

szkoły w Stalowej Woli, w której 

uczyłem. Przywiózł rakietę ze Sta-

nów Zjednoczonych. Toczyłem z 

nim boje i okazało się, ze nie jestem 

od niego gorszy. Potem byłem zwią-

zany z graniem ze świętej pamięci 

Zbyszkiem Kożuszkiem, z Walde-

marem „Waldim” Pawłowskim, le-

karzem Alkiem Micałem, z Jackiem 

Kowalem - wymienia „tenisista w 

sutannie”.  

 Ksiądz nie zerwał kontaktów ze 

stalowowolskimi tenisistami, nawet 

wtedy, kiedy był kierowany do pracy 

w innych parafiach - w Nisku, w 

Darominie i w Tarnobrzegu-

Sobowie, gdzie funkcję proboszcza 

pełni od 2006 roku w parafii pod 

wezwaniem Matki Bożej Często-

chowskiej. Sobowska parafia po-

wstała 6 czerwca 1969 roku decyzją 

biskupa Ignacego Tokarczuka, ordy-

nariusza przemyskiego, który zlecił 

młodemu wikariuszowi z Wielowsi 

księdzu Adamowi Burdzie tworzenie 

parafii w Sobowie i zorganizowanie 

tutaj świątyni. Było wówczas wiele 

problemów z komunistyczną władzą, 

najpierw powstała kaplica, a kościół 

można było zbudować dopiero w 

1990 roku, kiedy komuna padła. Na 

Wszystkich Świętych oddano ko-

ściół do użytku.  

 W roku 2006 ksiądz Adam Burda 

umiera przy ołtarzu, podczas odpra-

wiania Mszy świętej. Jego następca - 

ksiądz Adam Maczuga zostaje pro-

boszczem. Co ciekawe, obaj księża 

pochodzą z tej samej miejscowości, 

z Żołyni. 

 Co daje kapłanowi gra w tenisa? - 

Tenis to niesamowity psychiczny 

wypoczynek od działalności duszpa-

sterskiej. Podczas gry wyłączam się 

ze wszystkiego, a zmęczenie pozwa-

la odreagować stres, problemy, z 

którymi człowiek się styka. Mogę 

powiedzieć, że po tenisie wracam 

odnowiony i ożywiony, naładowany 

energią do pracy - tłumaczy. 

- Środowisko tenisistów w Stalowej 

Andrzej Maczuga - ksiądz tenisista 

 Nasz rodak Ksiądz Andrzej Maczuga, proboszcz Parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej w Tarnobrzegu – Sobowie, wywalczył mistrzostwo pod-

czas zorganizowanych w Żywcu Mistrzostw Świata Księży w tenisie ziem-

nym. Startował w kategorii wiekowej 55+.  

 Poniżej prezentujemy fragmenty tekstu Zdzisława Surowańca z gazety 

„Echo Dnia Podkarpackie” z dnia 17 czerwca br. 
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Woli jest bardzo sympatyczne i dzię-

ki mojej osobie bardziej otwarło się 

na wartości duchowe, więc to też jest 

chwała dla Pana - mówi ksiądz An-

drzej z uśmiechem. Waldemar Paw-

łowski dodaje, że przy kapłanie teni-

siści hamują się na korcie ze zbyt 

ostrymi okrzykami. - Nie jestem 

duszpasterzem tenisistów, nie ma 

takich duszpasterzy, ale jestem do-

brym duchem w środowisku stalo-

wowolskim - dodaje kapłan. Dzięki 

obecności kapłana na korcie, 

język grających jest bardziej 

opanowany, większe jest 

otwarcie na sprawy ducha. - 

Przyznam, że jestem opano-

wanym człowiekiem i staram 

się panować nad emocjami. 

Jeśli chodzi o moje słownic-

two w emocjonalnych sytu-

acjach, to są to „o Boże, o 

Boże” - przyznaje ksiądz An-

drzej. 

 Przed dziewięciu laty zo-

stał mistrzem na Mistrzo-

stwach Polski Księży w Teni-

sie. - Dotychczasowy ośmio-

krotny mistrz Polski poniósł 

porażkę ze mną. Tak że został 

zdetronizowany. Potem wie-

lokrotnie zajmowałem pierw-

sze czy drugie miejsce, czy 

lądowałem w półfinale. Teraz 

bardzo wielu księży gra w 

tenisa. Najwięcej księży, któ-

rzy dojechali na mistrzostwa, to 

było siedemdziesięciu. Teraz jest 

podział na kategorie, więc dla mnie 

jest ułatwione działanie - ocenia.  

 W kategorii open jest kapłan, któ-

ry trenował jako junior i już jest w 

pierwszej dziesiątce tenisistów w 

Polsce. To jednak, co jest charakte-

rystycznego, to to, że w tenisa grają 

raczej starsi księża. Młodych jest 

mniej. Chociaż w Stalowej Woli 

akurat jest grupa księży tenisistów. - 

Nie jest to łatwy sport. Żeby osią-

gnąć jakiś poziom, trzeba systema-

tyczności. Mnie się zdarza ćwiczyć 

dwa, trzy razy w tygodniu. Jak dam 

radę, bo złapałem kontuzję i mam 

problemy z kolanami. Ale mam tak-

że przerwę dwa, trzy miesiące - 

przyznaje.  

 Tenis wymaga dużego wysiłku i 

pracy, stąd nie jest tak popularny. Są 

też pewne koszty związane z zaku-

pem sprzętu, co jest problemem dla 

młodego pokolenia. - Ja bym tenisa 

nie nazywał elitarnym. To jest pięk-

ny sport i chciałbym, żeby jak naj-

więcej osób się nim zajmowało. My-

ślałem, żeby u siebie w parafii stwo-

rzyć kort. Na razie tego nie podją-

łem, bo w środowisku parafialnym 

mogłoby to być źle odebrane, bo 

ktoś mógłby pomyśleć, że proboszcz 

dla siebie kort zbudował, bo gra w 

tenisa. A przecież w Stalowej Woli 

są dobrzy trenerzy, którzy mogliby 

uczyć dzieci, dla których byłaby to 

odskocznia do czegoś innego - uwa-

ża proboszcz sobowskiej parafii.  

- Czy również rakietą można sławić 

Pana? - pytam księdza. Odpowiada 

od razu: - Oczywiście, jak najbar-

dziej! Sport też prowadzi do Boga. 

To jest też jakieś wyzwanie dla czło-

wieka, choćby wysiłek, który podej-

muje w szlachetnym celu - mówi 

zlany potem, kiedy rozmawiam z 

nim po meczu. 

 Do rozmowy włącza się tenisowy 

partner księdza, Waldi: - Opowiem 

anegdotę. Andrzej jest wrażliwy na 

różnego rodzaju przypadłości. Kie-

dyś był duży ogólnopolski turniej 

tenisowy w Stalowej Woli. Na wi-

downi byli także lekarze grający w 

tenisa. I jeden z zawodników doznał 

kontuzji. Byłem spikerem, patrzę, a 

pierwszy biegnie na pomoc Andrzej. 

A ja zawołałem przez mikrofon „na 

razie nie księdza potrzeba, na razie 

lekarza”. 

 I dodaje: - Nie można go 

„przechwalić”, bo jest odporny na 

pochwały. To wspaniały człowiek, 

już nie mówię jako tenisista. Jest 

uczynny, sympatyczny, wszędzie 

bardzo lubiany. Grał w reprezen-

tacji koszykówki, był jednym z 

lepszych koszykarzy, grał w re-

prezentacji Polski w piłkę nożną, 

świetnie pływa. Jego obecność 

łagodzi obyczaje, nawet na grilu. 

Czasami wyrywa się niektórym 

jakieś przekleństwo i zaraz się 

refleksują przy księdzu, potrafią 

powiedzieć przepraszam. Ja też 

spuszczam z tonu i mówię 

„kurde, kuchnia”. Dobrze, że An-

drzej został kapłanem, ale dla 

kobiet to niedobrze, że tak przy-

stojny mężczyzna jest poza kon-

kursem. To jedyna strata. Ale ma 

bardzo wielu przyjaciół, więc 

ciągle dzwoni jego telefon. 

- Kiedy objął parafię w Sobowie, 

to po powodzi dom parafialny z 

własnej kieszeni odremontował. 

Wszystkie swoje oszczędności na 

remont dał, oprócz tego, co dali 

wierni. Powiedział tylko „no trud-

no, trzeba było to zrobić” - przypo-

mina Waldemar. I przytacza kolejne 

humorystyczne zdarzenie: - Grali-

śmy na korcie przy ulicy Skoczyń-

skiego, a tu ulicą jedzie biskup 

Edward Frankowski. Zatrzymały się 

limuzyny i usłyszeliśmy głośne i 

wesołe „kapłanie, do zobaczenia”.  

- Kiedy teraz wróciłem z tenisowych 

mistrzostw Polski jako mistrz, to 

parafianie zaskoczyli mnie, bo nawet 

kwiaty dla mnie przygotowali - cie-

szy się ksiądz Andrzej, któremu syl-

wetki i młodzieńczej energii mógłby 

pozazdrościć niejeden młodzieżo-

wiec. A ksiądz macha rakietą „ad 

maiorem Dei gloriam”. 

 

Tekst i zdjęcia 

Zdzisław Surowaniec 

Ks. Andrzej Maczuga – odpoczynek mistrza 



               Fakty i Realia - gazeta żołyńska  

Nr 9 (215) wrzesień 2016 

 

16

Na zdjęciach u góry finisaż wystawy z okazji  

70-lecia Koła Łowieckiego „Kuropatwa”  

pod nazwą „Między kulturą a naturą”,  

czyt. str. 9, fot. Jerzy Tomczyk 

Na zdjęciach poniżej ks. Andrzej Maczuga  

tenisowy mistrz świata wśród księży 


