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uroczystości upamiętniające zagładę brzosteckich Żydów

Prof. Jonathan Webber, Ruth Pagirsky i tegoroczni stypendyści:  
Monika Lemek, Grzegorz Szybist i Alicja Pawlus

Program artystyczy w wykonaniu uczniów 
z brzosteckiego gimnazjum 

Druga od lewej Sabina Wallach, obok niej Irving Wallach JE Jean Dunn – ambasador Australii w Polsce

Uroczystości na cmentarzu żydowskim - pierwszy od prawej Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich

Uroczystości na mogile pomordowanych Żydów w lesie na Podzamczu
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Dokończenie na str. 4

na żydowskim cmentarzu
 Podobnie jak w 2009 roku podczas 
otwarcia odbudowanego cmentarza, 
w niedzielne  południe  w Brzostku 
pojawiła  się  liczna  grupa  potomków 
przedwojennych  brzosteckich Żydów 
by na odbudowanym przed trzema laty 
żydowskim  cmentarzu  uczcić  pamięć 
swoich  przodków  pomordowanych 
w czasie niemieckiej okupacji. Przy-
jechali z Niemiec, Francji, Belgii, Ho-
landii, RPA, Izraela, Australii i Stanów 
Zjednoczonych.  Inicjatorem  i współ-
organizatorem  tego projektu  był  prof. 
Jonathan Webber antropolog z Anglii 
wykładający obecnie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie.
 „Ziemia, w której pochowani są lu-
dzie, nieważne jakiego wyznania, rasy 
i narodowości, jest ŚWIĘTA” to słowa 
Burmistrza  Brzostku  Leszka  Bień-
ka wypowiedziane 
w 2009 roku przy 
otwarciu cmentarza 
i powtórzone w cza-
sie  tej  uroczystości 
17 czerwca 2012 
roku, które gdy zo-
stały przetłumaczo-
ne na język angielski 
wywołały  porusze-
nie i uznanie wśród 
zebranych. Po wej-
ściu  przez  cmen-
tarną  bramę,  nad 
którą  jest  hebrajski 
napis znany również 
katolikom „Dał Pan 
i zabrał Pan. Niech 
będzie imię Pańskie 
błogosławione” Ks. 
Hioba 1:21, Naczel-
ny Rabin Polsk i 
Michael Schudrich 
oraz Proboszcz Pa-
raf ii  Rzymskoka-
tolickiej  pw.  Podwyższenia  Krzyża 
Świętego w Brzostku ks. dr Jan Cebulak 
odczytali ekumeniczne modlitwy.

na cmentarzu parafialnym
  Następnie wszyscy  przejechali  na 
brzostecki  cmentarz  parafialny,  gdzie 
głos  zabrali  Pan  Irving Wallach  oraz 
jego siostra dr Sabina Wallach – dzieci 
Rivki (Reginy) Reiss, która jako młoda 
żydowska dziewczyna została w czasie 
wojny uratowana przed śmiercią przez 
Marię Jałowiec – Polkę pochowaną na 
tutejszym cmentarzu.  Irving Wallach 
ze wzruszeniem i często łamiącym się 
głosem opowiadał historię uratowania 
swojej matki tak, jak ją od niej usłyszał. 
Dało się przy tym odczuć szczerą po-
trzebę oddania hołdu Pani Marii, którą 
(zapewne za przykładem swojej matki) 
nazywał Babcią Marią.  Później  głos 
zabrał Michael Schudrich przytaczając 
słowa bł. Jana Pawła II mówiące o po-
trzebie pomocy drugiemu człowiekowi. 

Mówił też, że „holokaust był nieopisa-
nym złem i temu przeciwstawia się czyn 
Pani Marii Jałowiec jako nieopisane 
dobro” Obecna  również Ambasador 
Australii w Polsce mówiła, że ten przy-
kład wystawia naszej lokalnej społecz-
ności i całej Polsce jak najlepsze świa-
dectwo  na międzynarodowej  arenie. 
Na grobie  śp. Marii  Jałowiec  złożono 
kwiaty,  zapalono  znicze  i odmówiono 
wspólne modlitwy.

w brzosteckim gimnazjum
  Trzecia  część  uroczystości miała 
miejsce w gościnnych murach gimna-
zjum, gdzie uczestnicy mogli odetchnąć 
od upału i obejrzeć przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli perfekcyjny (jak 
zawsze) program artystyczny i wystawę 
prac uczniowskich. Następnie przekaza-
no coroczne stypendium fundowane do 
tej pory przez prof. Jonathana Webbera 

w wysokości  5  tys.  zł W  tym  roku  tę 
kwotę,  ufundowaną przez Panią Ruth 
Pagirsky (jedną z nielicznych ocalonych 
z holokaustu w Brzostku)  podzielono 
pomiędzy  najzdolniejszych  uczniów: 
Kacpra Klicha, Dominikę Kaput, Mo-
nikę Lemek, Alicję Pawlus, Grzegorza 
Szybista. Waldemar Wójcik absolwent 
gimnazjum i ubiegłoroczny stypendysta 
podziękował w swoim i innych imieniu 
za stypendium, które ułatwia najzdol-
niejszym uczniom zdobywanie wiedzy.

Pomnik w kołaczyckim lesie
  Na  koniec  cała  grupa  pojechała 
w kierunku Jasła i na tzw. Podzamczu 
wysiadła  z autokarów,  żeby  ostatnie 
kilkaset metrów  dojść  pieszo  stromą 
leśną ścieżką. Gdy wszyscy już dotarli 
i stanęli obok upamiętniającej tragedię 
mogiły, Naczelny Rabin Polski poprosił 
o minutę ciszy i wszyscy zamilkli. Była 
to minuta ciszy, lecz nie tej martwej 
i zupełnie cichej, tylko leśnej ciszy, któ-

ra jeszcze bardziej przejmuje i w której 
słychać  śpiew  wszystkich  ptaków 
i szum  drzew,  jakby wołały:  pamię-
tamy! Później  głos  zabrała Burmistrz 
Kołaczyc  Pani Małgorzata  Salacha, 
przypominając co stało się w tym miej-
scu: Niemcy w 1942  roku przypędzili 
do lasu 260 Żydów z Brzostku i Koła-
czyc i doprowadzając po dziesięciu nad 
wykopany wcześniej dół, zabijali strza-
łem w tył głowy. Naczelny Rabin Polski 
Michael Schudrich mówił  później,  że 
to  co  stało  się w tym  lesie  nie może 
pomieścić mu  się w głowie. Niemcy 
zamiast skoncentrować się na frontowej 
walce z Armią Czerwoną, za ważniejsze 
uznali zaplanowanie i wykonanie eks-
terminacji brzosteckich i kołaczyckich 
Żydów. Całe  nieszczęście  holokaustu 
wzięło się stąd, że Niemcy traktowali 
Żydów jak ludzi „drugiego gorszego ga-
tunku”. Jeśli więc teraz usłyszymy choć 

jedno zdanie wyra-
żające brak szacun-
ku dla ludzi innej 
rasy,  narodowości, 
wyznania, powin-
n i śmy  s ię   t emu 
przeciwstawiać,  bo 
to zdanie może być 
n iezauważalnym 
początkiem  drogi 
prowadzącej do  tak 
strasznych wyda-
rzeń  jak  te  sprzed 
siedemdziesięciu 
lat. Jeśli  gardzimy 
innym człowiekiem, 
który zgodnie z na-
szą  katolicką wiarą 
jest tak samo jak 
my stworzony na 
obraz  i podobień-
stwo  Boże,  to  cóż 
właściwie mówimy 
naszemu  Stwórcy? 
Po odmówieniu ko-

lejny  raz w tym dniu wspólnych mo-
dlitw zakończono uroczystości.

P.S.

Przemówienie  
Pana irvinga wallacha
  Jestem tutaj, aby uczcić błogosławio-
ną  pamięć Marii  Jałowiec,  odważnej 
i prawej  Polki,  która  uratowała  życie 
mojej matce, Rivce (Reginie) Wallach 
–  córce moich  dziadków  z rodziny 
Herschów, oraz Shaindl-Reissów. Ona, 
jej brat Josef i siostra Renia, byli jedy-
nymi z ośmioosobowej rodziny, którzy 
przeżyli.
  Rodziny Jałowców i Reissów żyły po 
sąsiedzku we wsi Opacionka. Moja mat-
ka zmarła w roku 1970 w wieku 59 lat, 
po  serii wylewów,  z powodu  których 
przez trzy lata cierpiała kalectwo.
  Pamiętam, że jako chłopiec przesia-
dywałem z mamą pomagając jej przy-

70 rocznica zagłady brzosteckich Żydów

Ubiegłoroczny stypendysta Waldemar Wójcik dziękuje profesorowi 
Jonathanowi Webberowi
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gotowywać paczki z ubraniami, kawą 
i dolarami amerykańskimi – wysyłała je 
potem do Polski do kogoś, kto pomógł 
jej w czasie Holokaustu.
  Gdy po raz ostatni słyszałem moją 
mamę Rivkę, opowiadającą o tym, jak 
przeżyła wojnę, nie skończyłem jeszcze 
15 lat. Po tym, jak jej rodzina została 
schwytana  przez Niemców,  udało  jej 
się  uciec  z jadącej  ciężarówki,  gdy  ta 
zwolniła  przed  zakrętem. Przez  dwie 
długie polskie zimy ukrywała się potem 
w lesie wraz z grupą Żydów. Pewnego 
dnia poślizgnęła się na lodzie, złamała 
nogę  i gdy  podupadła  na  zdrowiu, 
razem  ze  swoją  przyjaciółką Genką, 
zdecydowały  się wrócić  do  rodzinnej 
wsi mamy – Opacionki.  Pomogła  im 
sąsiadka, Maria Jałowiec, która przez 
dwa lata ukrywała mamę na poddaszu 
stodoły.
  Chcę Państwu opowiedzieć historię 
o tym, w jaki sposób dowiedziałem się 
o nazwisku Marii 
Jałowiec  i jak  po-
znałem  jej  wnuka 
Tadeusza ,   k tór y 
podczas  Holokau-
stu, jako ośmioletni 
chłopiec,  pomagał 
swojej babci rato-
wać  życie  jej  ży-
dowskiej  sąsiadki 
Rivki.
  Na   p r ze łomie 
października  i li-
s topa d a  2011  r. 
moja  żona  Ronni 
i ja udaliśmy się do 
Katowic na spo-
tkanie  z członkami 
rodziny mojego nie-
żyjącego  już  ojca, 
Jakoba Wallacha. 
Po spotkaniu wyru-
szyliśmy w podróż 
po  dawnej  Galicji 
– wraz z naszym 
przewodnikiem Krzysztofem Mal-
czewskim i moimi polskimi kuzynami. 
Szukaliśmy zapisków dotyczących żony 
mojego ojca z okresu przedwojennego 
i dzieci,  które  zginęły. Zupełnie  nie-
spodziewanie  okazało  się  jednak,  że 
przy tej okazji natrafiłem też na historię 
mojej matki.
  W pierwszym dniu naszej podróży 
zatrzymaliśmy  się w miejskim  archi-
wum w Brzostku, gdzie odnaleźliśmy 
świadectwo  urodzenia mojej mamy 
Rivki  i dokumenty  innych  członków 
rodziny, w oryginalnym, oprawionym 
w skórę  rejestrze.  Rozmawiając  za 
pośrednictwem  naszego  przewod-
nika,  który  dla  nas  także  tłumaczył, 
zapytaliśmy  o osoby,  które mogłyby 
nam  opowiedzieć  o ludziach,  którzy 
ukrywali  Żydów w czasie  II  wojny 
światowej.  Skierowano nas  do  jednej 
z takich rodzin, a potem do kolejnej. 
W końcu dotarliśmy do Opacionki, wsi 
mojej matki, oddalonej o pięć kilome-

trów od Brzostka. Tam natrafiliśmy na 
najstarszą mieszkankę wsi. Na początku 
swojej  opowieści  powiedziała  nam: 
„Tak,  kilku Żydów  się  ukrywało,  ale 
tylko  jedna,  Rivka,  przeżyła.  Rivka 
była  córką Hersha Reissa”. Poczułem 
się jakby piorun we mnie uderzył, gdy 
usłyszałem nazwisko  najpierw mojej 
matki,  a potem dziadka. Rivkę  ukry-
wała rodzina kogoś o imieniu Kajetan. 
Rodzina ta wciąż mieszkała w żółtym 
domu, stojącym niedaleko przydrożnej 
kapliczki.
  Od domu moich dziadków Reissów 
odgradza  go  jedynie  polna  ścieżka. 
Poszliśmy  tam,  korzystając  z pomo-
cy  naszego  przewodnika Krzysztofa 
i spotkaliśmy blisko  osiemdziesięcio-
letniego Tadeusza  Jałowca  oraz  jego 
żonę Genowefę. Spytaliśmy Tadeusza, 
czy  cokolwiek wie o ludziach,  którzy 
ukrywali Żydów podczas wojny.
  I tak znalazłem się w Polsce, leżącej 
po  drugiej  stronie  świata,  daleko  od 
mojego domu w Australii. Tadeusz był 

dla mnie  całkowicie  obcym człowie-
kiem, ale  rozpoczął opowieść o mojej 
mamie Rivce  z takimi  szczegółami, 
jakimi ona sama opowiadała mi tę hi-
storię w Sydney ponad czterdzieści lat 
wcześniej. Wyrzucił z siebie tę historię, 
jakby przez siedemdziesiąt lat specjal-
nie czekał na sposobność opowiedzenia 
o wydarzeniach z tamtych  lat, pomię-
dzy rokiem 1942 a 1944. Wtedy właśnie 
dowiedział się, że na poddaszu stodoły 
jego  dziadka  ukryto  dwie  Żydówki. 
Przekazuję  Państwu  wspomnienia 
Tadeusza tak, jak on je nam przekazał 
tego październikowego dnia rok temu.
  Podczas wojny Tadeusz był ośmio-
letnim  chłopcem, mieszkał  z babcią, 
„babcią Marią”. Jego dziadek Kajetan 
umarł. Babcia Maria  znała  niemiecki 
i wyglądała  jak  typowa  starsza  pani, 
niewinna babunia. Opanowała  tę  rolę 
do perfekcji, aby robić to, co uważała 
za słuszne: gdy sąsiadka, moja mama, 
znalazła się w śmiertelnym niebezpie-

czeństwie  i potrzebowała  jej  pomocy. 
W tamtych niebezpiecznych czasach 
robienie  tego,  co  słuszne, było wyka-
zaniem  się  niebywałą  odwagą, wielu 
innych nie podołało takiej sytuacji.
  Oniemiałem,  gdy  usłyszałem Ta-
deusza wypowiadającego  imię mojej 
matki.  Pamiętał  też mojego  dziadka, 
Herscha Reissa, uczciwego człowieka, 
który zatrudniał jego dziadka Kajetana. 
Hersch  rozdawał  dzieciom  Jałowców 
słodycze.
  Tadeusz wspominał, że po niemiec-
kiej  inwazji, Hersh Reiss  i jego  córki 
zostali  zabrani  przez Niemców  „do 
Rosji”,  ale Rivka uciekła wyskakując 
z ciężarówki,  A  później  wróciła  do 
wsi. Początkowo Tadeusz nie wiedział, 
że jego babcia Maria ukrywała Rivkę 
i jej przyjaciółkę na poddaszu stodoły. 
Nie potrafił zrozumieć, dlaczego babcia 
Maria mówiła mu,  by  nosił  jedzenie 
w wiaderku  do  stodoły  i zostawiał  je 
na ziemi dla bydła. Rygorystycznie na-
kazywała mu też, aby nigdy nie patrzył 

w górę, w stronę da-
chu.
 Tadeusz  był  zdu-
miony,  ilekroć  do-
biegały go głosy do-
chodzące  z podda-
sza  stodoły. Babcia 
Maria  powtarzała 
mu jednak, że te gło-
sy to nic takiego – 
„tylko koty”. Tade-
usz zobaczył jednak 
kobiece stopy w sło-
mie. Wiedział  już, 
że  coś  poważnego 
działo się w stodole 
i że musi dotrzymać 
tajemnicy swojej 
babci.  Zrozumiał, 
że były tam dwie ko-
biety ukrywające się 
przed Niemcami i że 
muszą  być Żydów-
kami.  Dotrzymał 
tajemnicy dla babci.

  Tadeusz wspominał,  że  pewnego 
dnia  obok  domu  przechodziła  grupa 
niemieckich żołnierzy. Oficerowie po-
deszli do drzwi wejściowych i oznajmili 
babci Marii, że zostaną w domu tak dłu-
go, jak długo będą stacjonować w Opa-
cionce. Przez dwa tygodnie siedzieli 
więc w strachu,  ponieważ  niemieccy 
oficerowie wprowadzili  się  do  domu, 
a żołnierze  stacjonowali  na  zewnątrz, 
w namiotach. Przez te dwa tygodnie 
moja mama i jej przyjaciółka nie mogły 
opuszczać  poddasza,  a babcia Maria 
przynosiła im jedzenie tylko wtedy, gdy 
miała zdecydowaną pewność, że nikt jej 
nie widział. Przez cały ten czas Niemcy 
musieli  też mieć  zapewnione wyży-
wienie. Stodoła, w której ukrywały się 
dwie żydowskie kobiety, znajdowała się 
zaledwie 5 metrów od domu, w którym 
byli Niemcy.
  Przez  dwa  lata  ukrywania  się  na 
poddaszu  stodoły, moja mama  i jej 
przyjaciółka za dnia nie mogły wycho-

Irving Wallach dziękuje Tadeuszowi Jałowcowi za uratowanie  
swojej matki
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dzić. W celu komunikacji wymyślono 
więc szyfr, polegający na odpowiednim 
stukaniu w krokwie stodoły, gdy było 
bezpiecznie.
  Gdy Tadeusz opowiadał tę historię, 
widać było, że na początku był on tylko 
nieświadomym  pomocnikiem  babci 
Marii,  jednak w miarę  upływu  czasu 
zrozumiał, jak wielkie niebezpieczeń-
stwo grozi babci Marii i jej rodzinie 
z powodu ratowa-
nia  życia  ludzkie-
go. Konspiracyjne 
milczenie  stało  się 
niepisaną  umową 
między babcią Ma-
rią a Tadeuszem.
  Pod koniec 1944 
roku do Opacion-
ki  dotarła  zarówno 
Armia  Czerwona, 
jak  i linia  główne-
go  frontu. Niemcy 
ewakuowali  wieś. 
Babcia Maria  jed-
nak  nie  opuściła 
domu i nie pozo-
stawiła mojej mat-
ki  i jej  przyjaciółki 
losowi, uchroniła je 
tym samym przed 
zdemaskowaniem 
i śmiercią. Udało się 
jej przekonać Niem-
ców, by pozwolili jej 
dłużej zostać – rzekomo po to, aby mo-
gła się zaopiekować zwierzętami. Wy-
korzystała ten czas przed ostatecznym 
opuszczeniem gospodarstwa i pomogła 
mojej mamie i jej przyjaciółce uciec do 
księdza, o którym wiedziała, że w ko-
ściele w miasteczku Lubcza  ukrywał 
14 Żydów. Gdy  babcia Maria  prosiła 
księdza, aby udzielił im schronienia, ten 
stwierdził, że chętnie przyjmie i dwie 
następne  Żydówki.  Jak  wspominał 
Tadeusz,  ksiądz  stwierdził,  że mogą 
go zastrzelić zarówno za 16, jak i za 14 
Żydów.
  Na przełomie grudnia 1944 i stycz-
nia 1945 roku przyszła Armia Czerwo-

na, niosąc wyzwolenie spod niemiec-
kiej okupacji. Moja mama przed laty 
wspominała – co potwierdził Tadeusz 
–  że wróciła  do Opacionki  po  tym, 
jak najpierw udała się do małego mia-
steczka  o nazwie  Jedlicze  i odnalazła 
swojego  brata  Josefa  i jego  14-letnią 
córkę Malkę (moja kuzynka, która teraz 
mieszka w Melbourne w Australii).
  Mama powiedziała mi, że z wdzięcz-

ności  za  uratowanie  życia,  obiecała 
podarować babci Marii dom rodzinny 
Reissów. Tadeusz pokazał nam uwie-
rzytelniony  akt własności, w którym 
moja matka, jej brat Josef i siostra Re-
nia, jako spadkobiercy mojego dziadka 
Herscha Reissa, przekazali dom Marii 
Jałowiec. I tak oto przed moimi oczami 
znalazł  się dowód na piśmie potwier-
dzający, że moja mama spełniła obiet-
nicę w uznaniu dla niebywałej odwagi 
babci Marii.
  Maria Jałowiec zmarła w roku 1979, 
mając 94 lata. Dożyła wieku, w którym 
zarówno jej dwie córki,  jak  i Tadeusz 
dorośli i założyli własne rodziny.

  Razem z moją żoną i rodziną, w ze-
szłym roku odwiedziliśmy grób Marii 
Jałowiec, aby oddać hołd tej odważnej 
i prawej kobiecie.
  Zebraliśmy się na tej uroczystej cere-
monii, aby uczcić kierowane niezwykłą 
odwagą  czyny  babci Marii.  Tak,  jak 
kiedyś moja mama  doceniła  odwagę 
babci Marii, tak i dziś moja siostra Sa-
bina, moja córka Miriam i ja, oddajemy 

szacunek  zarówno 
jej osobie, jak i ro-
dzinie, która urato-
wała  moją  mamę. 
Pragnę również dzi-
siaj złożyć szacunek 
i podziękowania Ta-
deuszowi Jałowcowi 
za jego odwagę.
 Po wojn ie ,  pod 
koniec  roku  1945, 
w obozie przesie-
dleńczym  w Cre-
monie nieopodal 
Mediolanu we Wło-
szech, moja matka 
spotkała i zakochała 
się w moim nieżyją-
cym już ojcu, Jako-
bie Wallachu. Z po-
mocą swojej siostry 
Reni i szwagra Sa-
muela Lobela, Rivka 
sprowadziła  swoją 
miłość,  Jakoba,  do 

Australii. Mieli  dwójkę  dzieci: moją 
siostrę  Sabinę  (urodzoną w 1950  r.) 
i mnie (urodzonego w 1952 r.).
  To  odnowienie  życia  nie  byłoby 
możliwe, gdyby nie odwaga i prawość 
Marii  Jałowiec  i jej 8-letniego wnuka 
Tadeusza,  którzy  ocalili  córkę  sąsia-
dów. Moja matka Rivka  przetrwała, 
aby przeżyć nowe życie u boku swojego 
męża Jakoba i wydać na świat dwójkę 
własnych dzieci.
  Możemy  tym  samym w pełni  zro-
zumieć  słowa  Talmudu,  w którym 
napisano: „A jeśli człowiek ratuje jedno 
życie,  to  jest  tak,  jak gdyby uratował 
cały świat”.

Na prezentowanej fotografii Rivka i Jakob Wallachowie, obok  
ich córka Sabina

 Kłamstwo wypacza ludzki umysł, 
a kłamstwo totalne, niszczy totalnie. 
Jeśli ktoś myśli, że socjalizm chciał 
dobra dla obywateli, to znaczy, że 
jest kompletnie nieświadomy. Wła-
dza komunistyczna ludzi otumaniała 
kłamstwem i propagandą. Tylko na-
iwni sądzą, że komunizm miał dobre 
idee, ale został wypaczony. Każde 
dzieło poznajemy po owocach…, 
a światowy komunizm wymordował 
około 80 milionów ludzi! Czy jeszcze 
mało dowodów na zbrodniczość tego 
systemu?! Wśród ofiar były miliony 
Polaków zamordowanych przez Zwią-
zek Radziecki...

  Jak  to  już  zostało  napisane w po-
przedniej  części, w wyniku pierwszej 
deportacji w lutym 1940 r. wywieziono 
w głąb ZSRR ok. 220 tyś. Polaków. Wie-
le osób, szczególnie dzieci i starszych, 
zmarło  podczas  kilkutygodniowego 
transportu w wyniku mrozów,  głodu 
i chorób. Większość  wywiezionych 
Polaków  skierowano  do  obwodów: 
archangielskiego,  swierdłowskiego, 
krasnojarskiego  i irkuckiego. Były  to 
odległe  krainy o trudnych warunkach 
klimatycznych, gdzie w najzimniej-
szych miejscach mrozy dochodziły do 
–60  stopni,  a zima  trwała 9 miesięcy. 
Ponad 60% zesłanych rodzin polskich 

skierowano  do  pracy  w przemyśle 
drzewnym. Traktowano ich jak „wro-
gów ludu” i siłę roboczą przeznaczoną 
do wyniszczającej  eksploatacji. Męż-
czyzn w wieku od 16 do 60 lat oraz 
kobiety w wieku do  55  lat  kierowano 
do  najcięższych  prac:  przy wyrębie 
lasu, do załadunku i wożenia lub spławu 
drewna, w tartakach, w zakładach ce-
lulozowych. Zatrudnionym wydawano 
książeczki  uprawniające  do  zakupu 
ograniczonych  ilości  chleba  i porcji 
zupy. Pozostali, czyli ludzie starsi, 
chorzy  i małe  dzieci  nie  otrzymywali 

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem (cz. XV) 
– sowieckie ludobójstwo wobec Polaków – deportacje (2)

Dokończenie na str. 6
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żadnych przydziałów żywności w myśl 
bolszewickiej zasady: „Kto nie pracuje, 
ten też nie je”. Pracowano w trudnych 
warunkach od 10 do 15 godzin dzien-
nie. Tragiczne  były  również warunki 
zamieszkania, przesiedlonych Polaków 
lokowano po 15–20  rodzin w baraku, 
czyli nawet kilkanaście osób w jednej 
izbie  o powierzchni  zaledwie  6–8 m 
kw.  Jeden  lub  dwa  piecyki w całym 
baraku  nie  dawały wystarczającego 
ciepła w zimie  i zamarzała woda  już 
kilka metrów od  piecyka. Brakowało 
wszystkiego żeby zadbać o najelemen-
tarniejsze potrzeby higieniczne. W za-
wilgoconych  pomieszczeniach  pełno 
było  karaluchów, wszy  i pluskiew,  co 
stwarzało ciągłe zagrożenie epidemio-
logiczne. Ludzie wyczerpani morderczą 
pracą i głodem często umierali, nie było 
lekarstw  i opieki medycznej.  Zesłań-
ców  ponadto  rusyfikowano,  co  było 
terrorystyczną formą zwalczania wiary 
katolickiej  i polskości.  Taką  gehennę 
przeżywali Polacy wywiezieni podczas 
pierwszej deportacji w lutym 1940r.
  10 kwietnia 1940r. Rada Komisarzy 
Ludowych  (rząd ZSRR)  zatwierdziła 
drugą deportację Polaków. Tym razem 
miejscem zsyłki był Kazachstanu. Na-
tomiast  przesiedleńcami były  rodziny 
aresztowanych już wcześniej polskich: 
oficerów,  urzędników  państwowych, 

policjantów,  fabrykantów,  ziemian. 
Dlatego większość zesłanych stanowiły 
kobiety,  dzieci  i osoby w podeszłym 
wieku.  Sposób  działania  enkawudzi-
stów był podobny jak podczas lutowej 
deportacji,  z tą  różnicą,  że większość 
wysiedlanych  Polaków  mieszkało 
w miastach. Ogłaszano  rozkaz  i kła-
mano  cynicznie,  że  oto  żony  i dzieci 
pojadą do swoich uwięzionych mężów 
i ojców. Tymczasem miejscem  zsyłki 
był Kazachstan, gdzie kobiety, starców 
i dzieci zmuszano do pracy w kołcho-
zach, sowchozach, przedsiębiorstwach 
przemysłowych  i przy  budowie  kolei. 
Zesłani  nie mogli  spotkać  swych bli-
skich: mężów, ojców, braci, krewnych. 
Jak na ironię, właśnie w kwietniu i maju 
1940r.  sowieci  mordowali  Polaków 
w Katyniu,  Charkowie,  Miednoje, 
Twerze.  Lecz  o tym  nikt  jeszcze  nie 
wiedział. W wyniku drugiej deportacji 
wywieziono łącznie ok. 320 tyś. Pola-
ków.
  W  czerwcu  1940r.  Związek  Ra-
dziecki  całkowicie  opanował  Litwę, 
Łotwę  i Estonię.  Sowieckie NKWD 
zaczęło aresztowania Polaków, którzy 
zamieszkiwali w tych okupowanych 
państwach. Najpierw w głąb ZSRR wy-
wieziono polskich  jeńców wojennych. 
Potem uwięziono wszystkich Polaków: 
bogatych i zubożałych ziemian, inteli-
gencję, urzędników, chłopów. W sumie 
aresztowania i deportacje dotknęły ok. 

240 tyś. osób.
  Ostatnią masową deportację Polaków 
władze Związku Radzieckiego przepro-
wadziły w czerwcu 1941r. Sowieci dzia-
łali  szybko  i sprawnie,  podczas  tylko 
jednego dnia 14 czerwca aresztowano 
ponad 5600 osób, a wysiedlono ponad 
10 tyś. Tym razem na stacjach kolejo-
wych enkawudziści rozdzielali rodziny, 
kierując  kobiety  i dzieci  do  jednego 
pociągu,  a mężczyzn w sile wieku do 
innego składu. Takich deportacyjnych 
dni było kilka i wywieziono ok. 90 tyś. 
Polaków.
 W sumie władze sowieckie depor-
towały ok. milion Polaków. Oprócz 
tego trzeba pamiętać o 25 tyś. Ofia-
rach Zbrodni Katyńskiej i wielu 
tysiącach zamordowanych w podob-
ny sposób. Ostatecznie sowieci nie 
dokończyli zaplanowanych zbrodni, 
bo 22 czerwca hitlerowskie Niemcy 
dokonały agresji na Związek Radziec-
ki. Hitler ubiegł Stalina i zaatakował 
pierwszy, zaskakując Armię Czerwo-
ną szykującą się nie do obrony, tylko 
do ataku. Dokumenty potwierdzające 
te niewygodne fakty, są skrzętnie 
skrywane przez władze Rosji…
 (cdn.)

Oprac. Zespół na podst.: A. Witkow-
ski Ludobójstwo sowieckie wobec 
Polaków w l. 1939-1941, [w] Niedzie-
la, nr 16-17/2008; A. Albert Najnow-
sza historia Polski 1918-1939.

Dokończenie ze str. 5

Od 1996 r. jest pani kierownikiem Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku. Co najbardziej podoba się 
Pani w tej pracy?
  Funkcję  kierownika Centrum Kultury  i Czytelnictwa 
pełnię od 1996 r. (z przerwą ok. 1,5 roku). Na to stanowisko 
zostałam powołana  z zastępcy kierownika,  którym byłam 
od 1992 r., kiedy to ówczesne władze dokonały połączenia 
Gminnego Domu Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej (w 
której pracowałam od 1982 r.) i Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu (obec-
nie Centrum Kultury i Czytelnictwa). Praca ta umożliwia mi 
kontakty, zarówno z mieszkańcami naszej gminy, jak również 
z tymi spotykanymi na niwie zawodowej. Kiedy widzę, że 
ludzie są zadowoleni czuję, że robię coś dobrze i to przynosi 

wywiad z PaniĄ martĄ król kierownikiem centrum kultury i czytelnictwa w brzostku
mi wiele satysfakcji.
Niedawno przystąpiono do remontu Domu Kultury. Pro-
szę nam opowiedzieć o tej inwestycji.
  W ramach remontu w całym budynku została wymieniona 
instalacja elektryczna, wyremontowano i wymieniono po-
sadzki oraz wymalowano ściany i sufity. Sala widowiskowa 
wyposażona została w nowe fotele, oświetlenie i nagłośnie-
nie. W niektórych pomieszczeniach została  zainstalowana 
klimatyzacja.  Przy  budynku  utworzony  został  parking 
wyłożony kostką brukową i wyasfaltowano drogę dojazdo-
wą. Wykonano nowe ogrodzenie oraz zamontowano lampy 
zewnętrzne. W parku znajdą się również nowe ławki. 
Jak układa się współpraca z przedszkolami i szkołami 
z gminy Brzostek?
  Myślę,  że  dobrze.  Szkoły  i przedszkola  bardzo  chętnie 
biorą udział we wszystkich organizowanych przez Centrum 
konkursach,  przeglądach  i akcjach  (np. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, 
Konkurs Wielkanocny, konkursy recytatorskie, Olimpiada 
Tenisowa itp.). Co prawda, w ostatnim półroczu, z uwagi na 
remont, nie były organizowane tego typu imprezy (z wyjąt-
kiem konkursu na kartkę wielkanocną), ale miejmy nadzieję, 
że od września wszystko wróci do normy i wznowione zosta-
ną zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, szachowe i inne.
W Gminie Brzostek działają różnorodne organizacje 
pozarządowe. Na jakiej płaszczyźnie Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku współpracuje z nimi?
  Współpracujemy między innymi z kołami gospodyń, LKS 
„Brzostowianka”, Podkarpackim Towarzystwem Konnym, 
Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych  „Boguszanki”,  So-
łectwami, Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi,  Stowa-
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rzyszeniem „Nieść Nadzieję”  itp. Wspólnie  organizujemy 
różnorodne  imprezy:  pikniki  rodzinne,  turnieje,  pokazy, 
wyjazdy na konkursy i wiele innych. 
Jakich przedsięwzięć możemy spodziewać się w partner-
stwie z zaprzyjaźnionymi gminami?
  Wspólnie  z gminami Dukla, Dydnia,  Frysztak, Nowy 
Żmigród, Wielopole Skrzyńskie  i Wiśniowa organizujemy 
imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyj-
nym (turnieje gmin, konkursy i turnieje sportowe, wymiany 
zespołów artystycznych działających przy ośrodkach kultury, 
szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe pracowników). 
Działalność ta w ostatnim czasie znacznie osłabła z uwagi 
na trudności finansowe.
Organizuje Pani wraz z Panem Burmistrzem wiele uro-
czystości. Jakie ma Pani zamierzenia na przyszłość?
  Myślę,  że w dalszym ciągu będziemy wspólnie organi-
zować znane już uroczystości i imprezy, jak również inne, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej 
gminy. Już dziś serdecznie zapraszamy na Dni Ziemi Brzo-
steckiej, które odbędą się 22 lipca.
Pod Pani patronatem funkcjonuje Gminna Biblioteka 
Publiczna. Proszę nam opowiedzieć o księgozbiorze 
bibliotecznym, nowościach literackich dla dorosłych 
i młodzieży oraz polecić coś do czytania. 

  Gminna Biblioteka  Publiczna wraz  z trzema  filiami 
w Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i Siedliskach-Bogusz 
posiada księgozbiór składający się z prawie 45000 pozycji. 
Jest on sukcesywnie uzupełniany o nowości ukazujące się na 
rynku wydawniczym. Księgozbiór jest różnorodny i myślę, że 
każdy z czytelników, czy to miłośnik literatury pięknej, czy 
poszukujący informacji z różnych dziedzin wiedzy, znajdzie 
interesującą go książkę.
Jak dużo uczniów, studentów korzysta z księgozbioru 
biblioteki?
  W 2011 roku zarejestrowano w bibliotekach gminy Brzo-
stek 1754 czytelników, z czego 841  to uczniowie, a 195  to 
studenci. Młodzież  szkolna wypożycza przede wszystkim 
lektury oraz materiały pomagające przygotować się do zajęć 
lekcyjnych oraz olimpiad. Natomiast studenci poszukują bar-
dziej fachowych podręczników z różnych dziedzin wiedzy.
Pani marzenia na przyszłość?
  Jest ich wiele. Te dotyczące pracy to np. nowy lokal dla 
biblioteki w Brzostku  z łatwiejszym  dostępem  dla  osób 
starszych i niepełnosprawnych.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w reali-
zacji Pani planów i zamierzeń!

atsz

z prac rady miejskiej
  XVIII Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Brzostku 
VI kadencji odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku. Na 
początku  obrad Leszek Bieniek  – Burmistrz Brzostku 
złożył sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawoz-
danie finansowe gminy za rok 2011. Uchwalony przez Radę 
Miejską w Brzostku budżet na 2011 rok, po uwzględnieniu 
zmian w ciągu  roku,  przewidywał  realizację  dochodów 
w kwocie 39 347 342,49 zł. Dochody wykonano w kwo-
cie 38 313 026,73 zł, co stanowi 97,37% planu, w tym 
planowane  dochody własne  na  kwotę 6 444 744,00 zł, 
wykonanie w kwocie 6 359 770,23 zł, co stanowi 98,68% 
planu. Uchwalony przez Radę Miejską w Brzostku plan 
wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w cią-
gu  roku przewidywał  kwotę 43 188 680,21 zł. Wydatki 
zrealizowano w kwocie 41 423 098,86 zł, co stanowi 
95,91% ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowa-
no w budżecie Gminy Brzostek  kwotę 5 829 511,25 zł. 
Wydatkowano kwotę 5 631 580,05 zł, co stanowi 96,60% 
planowanych wydatków na  inwestycje  i 13,59%  ogółu 
wykonanych wydatków. Na wydatki bieżące budżetu za-
planowano kwotę 37 359 168,96 zł, zrealizowano wydatki 
w kwocie 35 791 518,81 zł, co stanowi 95,80% ogółu planu. 
Z powyższej kwoty 33 986 412,68 zł tj. 82,05% stanowiły 
wydatki na zadania własne, a 7 436 686,18 zł tj. 17,95% 
wydatki na zadania zlecone. W budżecie Gminy Brzostek 
planowano roczny deficyt w kwocie 3 841 337,72 zł. Źró-
dło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody 
z kredytu w kwocie 2 400 000,00 zł oraz przychody 
z wolnych środków w kwocie 1 441 337,72 zł. Ze środków 
budżetu Gminy Brzostek w 2011  roku spłacono  raty za-
ciągniętych kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł, na plan 
3 500 000,00 zł. Gmina Brzostek posiada zobowiązania na 
kwotę 13 952 478,91 zł, w tym zobowiązania wymagalne 
2 794,91 zł (nadpłata podatku) oraz zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych  kredytów na  kwotę 13.949 684,00 zł, co 
stanowi 36,41% wykonanych dochodów. Skutki obniżenia 
górnych stawek podatków za 2011 rok wyniosły ogółem 
1 105 586,15 zł. Skutki udzielonych ulg, zwolnień bez ulg 
i zwolnień ustawowych z podatków za rok 2011 wyniosły 
352 587,95 zł, umorzeń zaległych podatków 23 225,00 zł. 
Łącznie stanowi to kwotę 1 481 399,10 zł tj. 3,86% zreali-
zowanych dochodów. 

  Po wysłuchaniu wniosku Komisji  Rewizyjnej  oraz 
odczytaniu Uchwał  Regionalnej  Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie  dotyczących  pozytywnego  zaopiniowania 
przedłożonych  sprawozdań  oraz wniosku  o udzielenie 
absolutorium, Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili 
absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2011.
  W  dalszej  części  obrad  podjęto Uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012 rok, zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Brzostek oraz w sprawie za-
ciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych. 
Podjęto również uchwały:
•  Nr XVIII/128/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej w Brzostku Nr IX/45/11 z dnia 8 czerwca 2011 roku 
w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zacią-
gnięcia  zobowiązania finansowego na poczet  środków 
budżetu gminy w 2012 roku i 2013 roku, na zadanie pod 
nazwą  „Budowa  sieci wodociągowej  z dwoma budyn-
kami pompowni wody w miejscowościach Januszkowie 
i Opacionka wraz z przebudową stacji uzdatniania wody 
w Brzostku”,

•  Nr XVIII/129/12 w sprawie przeznaczenia do najmu 
sklepu położonego w Domu Ludowym w Siedliskach – 
Bogusz,  stanowiącego własność Gminy Brzostek – na 
okres powyżej trzech lat,

•  Nr XVIII/130/12 w sprawie  zatwierdzenia  regulaminu 
Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku,

•  Nr XVIII/131/12 w sprawie  uchwalenia  Statutu  Sa-
modzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku,

•  Nr XVIII/132/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 
RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 roku, dotyczą-
cej  przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku w jednoosobową spółkę z ograniczoną od-
powiedzialnością,

•  Nr XVIII/133/12 w sprawie zmiany uchwały ustalającej 
liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powy-
żej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 
do  spożycia  poza miejscem  sprzedaży oraz w miejscu 
sprzedaży.

  Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy 
Brzostek.

Ewa Szukała
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  Kiedy w czerwcu 1939 roku w Rze-
szowie swoje święto obchodził 20 Pułk 
Ułanów, nikt z uczestników na pewno 
nie pomyślał, że świętują w takim skła-
dzie i w takim kształcie po raz ostatni. 
Nawet nikt nie przypuszczał, że na na-
stępne Święto Pułkowe z udziałem uła-
nów w amarantowych  barwach Króla 
Jana trzeba będzie poczekać aż do 2012 
roku. Po 73 latach w rzeszowskim Ko-
ściele Garnizonowym znów dzwoniły 
ułańskie ostrogi, znów rozległy się ułań-
skie komendy, znów amarantowe otoki 
na ułańskich rogatywkach i proporczyki 
na mundurach  przypominały  o świę-
cie  i tradycjach 20 Pułku Ułanów  im. 
Króla Jana III Sobieskiego. Nie byłoby 
tego  dnia  bez  pracy  i zaangażowania 
tych,  którzy  tradycję  tę  nieśli  z sobą 
w czasach,  kiedy nie  było przyzwole-
nia  na  „pańskie wojsko”,  a kawaleria 
zakwalifikowa-
na  została  do 
„burżuazyjnego 
przeżytku”. Naj-
pierw w latach 
sze śćd z ie s ią -
tych środowiska 
r z e s z o w s k i e 
skupione wokół 
p o d o f i c e r ów 
20  PU  zaczęły 
s po t yk a ć   s i ę 
w   d n i u   2 4 
c z e r w c a  n a 
Mszy św. za po-
ległych  ułanów, 
wsk r ze szają c 
w  t en   sposób 
tradycję  Świę-
ta  Pułkowego. 
Potem  ideę  tę 
podjęła  powoła-
na w 1975  roku 
Bieszczadzka 
Konna Straż Ochrony Przyrody im. 20 
Pułku Ułanów  i 29 Harcerska Druży-
na  Jeździecka  im.  20 Pułku Ułanów. 
Symbolem działalności tych środowisk 
było ufundowanie i odsłonięcie w rze-
szowskim Kościele  Garnizonowym 
w 1985  roku  tablicy  pamiątkowej  po-
święconej ułanom Króla Jana. Synowie 
ułanów panowie Majka i Cebula wydali 
w tym czasie monografię „Ułani Króla 
Jana”, w której w rzeczowy  i bardzo 
przystępny sposób zgodnie z prawdą hi-
storyczną przedstawili piękne dzieje 20 
Pułku Ułanów. Kiedy już się wydawało, 
że gaśnie powoli tradycja kawaleryjska, 
pojawił  się  w Rzeszowie  Szwadron 
Podkarpacie. Działające  od  niespełna 
roku Stowarzyszenie nawiązało natych-
miast współpracę ze środowiskami rze-
szowskimi i już jako wspólny podmiot 
przystąpiło do realizacji Święta Pułku. 
  Rozpoczęło się ono od zbiórki uła-
nów na stadionie Podhalańczyka. Naj-
pierw przyjechała grupa z Przeworska 
z zastępcą  dowódcy Szwadronu Pod-

karpacie wachm. kaw. och. Witoldem 
Wierzbińskim,  a potem ułani  z Jasła, 
Brzostku  i Dębicy. W  tym czasie  do-
wódca  Szwadronu  i główny  zarazem 
organizator Święta Pułkowego por. kaw. 
och.  Jan Urban  „udzielał”  się w Ra-
dio Rzeszów,  zachęcając  do  udziału 
w imprezie mieszkańców Podkarpacia. 
Przed godz. 10 w komplecie wszyscy 
stali  już  na  placu  apelowym. Szybko 
powtórzono  scenariusz,  poprawiono 
elementy umundurowania, dopre-
cyzowano  zadania  i ułani  ruszyli  do 
Kościoła Garnizonowego. Całość pro-
wadził dowódca uroczystości kpr. kaw. 
och. Ryszard Drozd. Po przybyciu pod 
kościół ułan Marek Oszajec rozprowa-
dził na posterunek pod tablicę pamięci 
poświęconą  żołnierzom 20 PU wartę 
honorową. Pod świątynię powoli zaczęli 
ściągać zaproszeni goście. Serce rado-

wała  obecność wielu  rodzin,  których 
przodkowie  służyli  lub  byli  związani 
z pułkiem. Z Krakowa  przybyła  pani 
Maria Mazaraki, wnuczka legendarne-
go honorowego oficera 20 PU i zarazem 
powstańca styczniowego Jana Mazaraki 
oraz pan Marek Czarnek syn rotmistrza 
Tadeusza Czarnka. Obecnością  swoją 
uroczystość uświetnili pani Stanisława 
Darłak  córka  chorążego Darłaka,  pan 
Michał Wiatr  prawnuk wachmistrza 
Leona Wiatra oraz kilka innych osób, 
których  godności w ferworze  święta 
nie zapamiętałem, za co przepraszam, 
ufając, że będzie nam dane jeszcze się 
zobaczyć. Wielką radość sprawili nam 
swoją obecnością panowie Jerzy Majka 
i Andrzej Cebula autorzy wspomnianej 
już monografii  „Ułani  Króla  Jana” 
oraz  pani  Elżbieta  Cichocka  córka 
wachmistrza 10 DAK i 26 PU Karola 
Podgórskiego. Na  nabożeństwo przy-
byli  również  burmistrz  Jasła Andrzej 
Czernecki  wraz  ze  swoim  zastępcą 
Leszkiem  Znamirowskim, wicebur-

mistrz Brzostku Piotr  Szczepkowicz, 
Prezes  Stowarzyszenia Honorowych 
Podhalańczyków 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich gen. dyw. Fryderyk Cze-
kaj, szef Klubu 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich  płk Kazimierz Gałka. 
Zameldowali  się  także  nasi  koledzy 
z Komarowskiej Potrzeby w osobach jej 
dowódcy Tomasza Dudka i szefa sztabu 
Wojciecha Bryknera.  3  Pułku Szwo-
leżerów Mazowieckich  z Warszawy 
reprezentowali szwoleżerowie Krzysz-
tof  Skowroński  i Dimon Makeyenak, 
z tak  bliskiego  nam 8 Pułku Ułanów 
Ks. Józefa Poniatowskiego obecni byli 
dowódca szwadronu rtm. kaw. och. Jan 
Znamiec, kwatermistrz por. kaw. och. 
Paweł Żmudzki oraz wachm. kaw. och. 
Mirosław Rejdych i ułani Marek Urba-
nek, Wacław Telega oraz Maciej Nowak. 
9  Pułk Ułanów Małopolskich  repre-
zentował  dowódca, wspomniany  już 
Wojciech Brykner, zaś 14 Pułk Ułanów 
Jazłowieckich ułan Wojciech Bartyzel. 
Z  dalekiego  Poznania  reprezentując 

15 Pułk Ułanów 
Po z n a ń s k i c h 
przybył Michał 
Andrzejak, licz-
ną  reprezenta-
cję  przysłał  10 
PSK  z Łańcuta 
wraz z pocztem 
sztandarowym 
i odpowiednim 
dla  tej  formacji 
środkiem  trans-
portu. Z nieskry-
waną  radością 
gościliśmy  tak-
że  naszego  ser-
decznego kolegę 
i wiernego to-
warzysza,  czło-
wieka honor u 
a zarazem wiel-
kiego przeciw-
nika bylejako-
ści,  prostactwa 

i bufonady, „ułana z Sącza” Zdzisława 
Krzyżostaniaka, który  rozpoczął wła-
śnie  służbę  w 1  PU KOP.  Ujął  nas 
Zdzichu nie tylko wspaniałą rodziną, ale 
i gustowną  „angielką”  z nowymi  bar-
wami, której prapremiera miała miejsce 
właśnie w Rzeszowie,  co  jest  dla  nas 
szczególnym powodem do dumy. 
  Wspaniałą  oprawę miała Msza  św. 
koncelebrowana  prze  ks.  płk Tomasz 
Anisiewicza  Kapelana  Garnizonu 
Rzeszów oraz ks. Artura Michalskiego 
członka Szwadronu Podkarpacie, który 
wygłosił piękne kazanie, wspominając 
o sile tradycji i immanentnym w niej 
pierwiastku Bożym. We Mszy św. brały 
udział poczty sztandarowej 21 BSP, 10 
PSK i poczet sztandarowy Szwadronu 
Podkarpacie ze sztandarem KSOP 
w składzie: wachm.  kaw.  och. Witold 
Wierzbiński  jako  dowódca  pocztu, 
Jerzy Błażej  sztandarowy  i ułan Woj-
ciech Kuś jako asysta. Na zakończenie 
nabożeństwa  odśpiewano  „Boże  cos 
Polskę” a następnie orkiestra wojskowa 

Tradycja nie umiera nigdy

Święto 20 Pułku ułanów w rzeszowie
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21 BSP zagrała marsza, w trakcie które-
go doszło do przegrupowania oddziałów 
i przygotowania do Apelu Pamięci. Ta 
część  uroczystości  prowadzona  była 
w całości  przez Kompanię Honorowa 
21 Brygady Strzelców Podhalańskich. 
Po złożeniu kwiatów, salwie honorowej 
i zakończeniu Apelu Pamięci w zwar-
tym szyku wszyscy udali  się na  teren 
jednostki wojskowej, gdzie przed woj-
ną  stacjonował  20 Pułk Ułanów. Tam 
odbył  się  uroczysty  apel  rozpoczęty 
meldunkiem złożonym przez dowódcę 
uroczystości  kpr.  kaw.  och. Ryszarda 
Drozda  dowódcy Szwadronu Podkar-
pacie por. kaw. och. Janowi Urbanowi. 
Następnie  głos  zabrał Tomasz Dudek 
dowódca  Komarowskiej  Potrzeby. 
Był  to moment,  na  który  czekał  cały 
szwadron. To właśnie  dzięki  pomocy 
pułkownika  Dudka  Podkarpackie 
Towarzystwo  Konne  uzyskało  od 
Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii 
w Londynie  dokument  o przyznaniu 
prawa  i przywileju  przejęcia  tradycji, 
barw i wyróżników 20 Pułku Ułanów 
im. Króla Jana III Sobieskiego. Uszyty 
na tę okazję przez panią Annę Nowak 
z Brzostku  proporzec  z amarantowy-
mi barwami 20 PU wręczył  dowódcy 
Szwadronu Podkarpacie Janowi Urba-
nowi  Prezes  Stowarzyszenia Hono-
rowych Podhalańczyków 21 Brygady 
Strzelców  Podhalańskich  gen.  dyw. 
Fryderyk Czekaj. Od  dowódcy  znak 
przejęła trójka proporcowa w składzie 
st. ułan Dawid Drozd – dowódca pocz-
tu,  st.  ułan  Piotr Urban  proporcowy 
oraz st. ułan Paweł Urban jako asysta. 
Następnie odczytano rozkaz dowódcy 
Szwadronu Podkarpacie por. kaw. och. 
Jana Urbana, decyzją którego zamknię-
to  okres  próbny  i przyjęto w poczet 
członków szwadronu ułanów: Andrzeja 
Kędzierskiego, Wojciecha Kmiotka, 
Tomasza Kmiotka, Jakuba Znami-
rowskiego  oraz Krzysztofa Kurzawę. 
Pierwsze barwy w historii Szwadronu 
Podkarpacie  nadał  ułanom  dowódca 
Szwadronu  Jan Urban. Po wstąpieniu 
świeżo mianowanych ułanów rozległ się 
Marsz Pułkowy. Serca waliły jak młoty. 
Za naszymi plecami ujeżdżalnia 20 PU, 
wokół  budynki  pamiętające  jeszcze 
ułanów i konie,  szczególna chwila dla 
naszych  gości,  którym  łza w oku  się 
zakręciła  na myśl,  że  kiedyś  po  tym 
placu chodzili ich ojcowie, dziadkowie, 
pradziadkowie, że słychać było rozkazy 
„na koń” lub trąbkę na capstrzyk, a teraz 
„zostały tylko ślady podków” i to tylko 
w sercach..
  Jak to zwykle bywa Święto Pułkowe 
to  zarazem  czas  na  otwarcie  stażów 
kandydackich. Jako chętni do wstąpie-
nia w szeregi Szwadronu Podkarpacie 
zgłosili  się  i zostali  pozytywnie  za-
opiniowani: Rafał Malach,  Sławomir 
Kmiotek,  Filip  Cudecki,  Sebastian 
Ćwik, Wojciech Markiewski,  Jakub 
Klimek, Krzysztof Kogutek, Sławomir 
Kwoka, Bartosz Marchwicki, Grzegorz 
Nowak, Artur Siwy i ksiądz Artur Mi-
chalski.

 Zgodnie z rozkazem przyznane 
zostały także odznaki pułkowe, szcze-
gólność chwili wielka, bo to pierwsze 
odznaki Szwadronu Podkarpacie. Nie 
funkcjonuje jeszcze wprawdzie kapituła 
odznaki, która jest w fazie organizacji, 
ale w przypadku  dwóch  ułanów  de-
cyzja  była  oczywista. Dowódca  przy 
pełnej  aprobacie  członków posiadają-
cych już odznaki przyznał  je ułanom: 
Grzegorzowi Wojtaczce  najlepszemu 
jak dotąd naszemu zawodnikowi oraz 
Sławomirowi Bajowi,  który  od  kilku 
już  lat  aktywnie  pracuje  dla  naszej 
formacji,  uczestnicząc  jednocześnie 
w zawodach i pokazach kawaleryjskich. 
W rozkazie okolicznościowym znalazła 
się  także  pochwała  dla  reprezentacji 
kawaleryjskiej Szwadronu Podkarpacie 
w składzie: Piotr Staniszewski, Paweł 
Urban,  Piotr  Urban  oraz  dowódca 
grupy Grzegorz Wojtaczka  za  zajęcie 
drużynowo III miejsca w I Światowych 
Mistrzostwach Kawalerii.  Szczególne 
gratulację  przekazał  dowódca  Szwa-
dronu  Podkarpacie  dowodzącemu 
ekipą Grzegorzowi Wojtaczce za zdo-
bycie  tytułu wicemistrzowskiego. Na 
zakończenie  apelu  głos  zabrali  goście 
honorowi. Najpierw Tomasz Dudek 
dowódca Komarowskiej Potrzeby wrę-
czył  naszym kolegom odznaki Ułana 
Komarowskiego. Odznaki srebrne 
otrzymali:  dowódca  szwadronu  Jan 
Urban za zaangażowanie w działalność 
Komarowskiej Potrzeby oraz ułani Piotr 
Staniszewski  i Grzegorz Wojtaczka 
za  pięciokrotny  udział w obchodach 
rocznicowych Bitwy pod Komarowem. 
Odznaki brązowe otrzymali ułani: Piotr 
Urban  i Paweł Urban  oraz  zastępca 
dowódcy  Szwadronu  Podkarpacie 
Witold Wierzbiński. Następnie  „ułan 
poznański” Michał Andrzejak wręczył 
zawodnikom Szwadronu Podkarpacie 
okolicznościowe dyplomy i nagrody za 
udział w XXVIII Dniach Ułana w Po-
znaniu  i I Światowych Mistrzostwach 
Kawalerii, które odbyły się na poznań-
skim hipodromie Wola w kwietniu br. 
Szczególne gratulacje w związku z suk-
cesami organizacyjnymi i jeździeckimi 
złożył „Ułanom Króla Jana” dowódca 
Szwadronu Niepołomice rtm. kaw. och. 
Jan Znamiec, wspominając o wspólnej 
przeszłości obu formacji. Na koniec głos 
zabrał przedstawiciel 10 PSK, przeka-
zując w pamiątce  fotografię 20 Pułku 
Ułanów. Szczególne  gratulacje  złożył 
całemu  Szwadronowi  Podkarpacie 
generał Czekaj, co dla nas wszystkich 
było  szczególnym przeżyciem. Słowa 
generała,  który  sprawował  najwyższe 
stanowiska w Wojsku Polskim,  długo 
jeszcze  będą  nam  przypominać,  po 
co  nosimy  ułańskie mundury. Ciepłe 
słowa skierował do całego Szwadronu 
Podkarpacie  burmistrz  Jasła Andrzej 
Czernecki wspominając udział ułanów 
w imprezach na  terenie  Jasła  i okolic. 
Burmistrz  podkreślił,  że  ułani  na 
stałe wpisali  się  już w pejzaż  ziemi 
jasielskiej.  Tak  zakończył  się  apel  na 
terenie jednostki wojskowej i zarazem 

macierzystych koszar 20 Pułku Ułanów. 
Ostatnia  część  imprezy odbyła  się  na 
terenie obiektu  sportowego Podhalań-
czyk, gdzie udali się wszyscy zaprosze-
ni goście. Tam Szwadron Podkarpacie 
zaprezentował  to,  co ma  najlepszego. 
Najpierw wojskowa grochówka, chyba 
najlepsza  jaką  jadłem,  potem  kawa 
i herbata a do tego ciasto upieczone 
przez nasze wspaniałe żony. Czas umi-
lał nam zespół wokalny 21 BSP, który 
zaprezentował  stojący  na  wysokim 
poziomie bogaty repertuar piosenek 
wojskowych i „cywilnych”. Wreszcie 
przyszła  pora  na  konie  i pokazy. Na 
palcach  jednej  reki można policzyć  te 
formacje w Polsce, które potrafią zrobić 
pokaz kawaleryjskiej musztry paradnej 
na dwie sekcje. Nasi ułani to potrafią i w 
kłusie i w galopie. Zachwyt nad umie-
jętnościami tak dowodzącego, jak i uła-
nów wyraził  dowódca Komarowskiej 
Potrzeby Tomasz Dudek, a jego opinia 
ma swoją wagę i wymowę. Zachwycone 
pokazami były  także  rodziny ułanów, 
które  – w niektórych przypadkach po 
raz pierwszy – mogły na żywo zobaczyć 
jak naprawdę wyglądała kawaleria. Ale 
największym chyba wydarzeniem, była 
ostatnia parada KSOP, która w składzie 
Stanisław Dziura, Jerzy Błażej, Krzysz-
tof Koziołkiewicz, Waldemar Kuźniar 
i Grzegorz Nowak odbyła swoją ostatnią 
konną  paradę wraz  ze  swoim  sztan-
darem,  kończąc w ten  sposób  piękną 
i bogatą historię Konnej Straży Ochrony 
Przyrody im. 20 Pułku Ułanów. Rado-
snym  jest  to,  że  o ile  jedna  przygoda 
się kończy, to druga zaczyna, bowiem 
członkowie KSOP wchodzą w struktury 
Szwadronu Podkarpacie. Koledzy, ser-
decznie Was witamy, stanowicie dla nas 
ogromną wartość. W dowód uznania dla 
tego, co robiliście, niejako z „automatu” 
bez stażu kandydackiego przyjmujemy 
Was od razu w szeregi Szwadronu Pod-
karpacie w barwach 20 Pułku Ułanów 
im Króla  Jana  III  Sobieskiego  jako 
pełnoprawnych członków i pamiętajcie, 
że  ten  szwadron  to  pośrednio  także 
i Wasza praca. 
  Kiedy większość gości udała się już 
do  domu,  impreza  przeniosła  się  na 
miejsce, gdzie stały konie i nasi luzacy. 
Wszyscy dziękowaliśmy sobie nawza-
jem, gratulując udanego święta 20 PU. 
Serdecznościom  i radości  nie  było 
końca,  a zmęczony  dowódca  uroczy-
stości i zarazem kwatermistrz a jeszcze 
dodatkowo podczaszy w jednej osobie 
Rysiek Drozd, pomimo zmęczenia coś 
tam jeszcze wysupłał w „piwniczce”, by 
uczcić należycie to wydarzenie. Wszak 
okazja  była  faktycznie  wyjątkowa. 
Może  nawet  gdzieś  tam  z Błękitnego 
Szwadronu spoglądali na nas Kunacho-
wicz, Starnawski, Mazaraki, Czarnek, 
Ptak, Burtowy, Szumski, Darłak, Wiatr 
a może  i sam Hubal, może uśmiechali 
się a być może do nas się zwracali usta-
mi ks. Michalskiego byśmy pamiętali 
o tradycji 20 Pułku Ułanów, a ta właśnie 
kończy w tym roku 200 lat…

Wojciech Staniszewski
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  Starsi mieszkańcy wsi  i osoby pracujące dłuższy okres 
czasu w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim pamiętają, że 
obok szkoły, a dokładniej przy Przedszkolu, istniał kiedyś 
plac zabaw dla najmłodszych obywateli Nawsia i Woli. Po-
rdzewiałe i zagrażające dzieciom zabawki należało usunąć. 
Pozostał pusty, ogrodowy plac.
  W ciągu minionych kilku lat powstawały różne projekty 
właśnie  z myślą  o zorganizowaniu miejsca  do  zabawy dla 
naszych milusińskich. Nareszcie w okolicy Wielkanocy grupa 
rodziców wraz z nauczycielami Zespołu Szkół podjęła akcję, 
która była zaczątkiem projektu grantowego napisanego przez 
Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim. 
Końcem kwietnia b.r. nasze Stowarzyszenie złożyło projekt 
pod tytułem „Spotkajmy się!” do ośrodka Działaj Lokalnie 
– Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, a początkiem maja 
otrzymaliśmy wiadomość, że uznano go wartego realizacji. 
  Dzięki  powszechnej  akcji  czynnego wsparcia  projektu 
przez wiele osób  i instytucji  zostały  (bądź zostaną)  zaku-
pione m.in. huśtawka i karuzela, które stanowią największą 
część wydatków przeznaczonych na realizację i wyposażenie 
naszego placu zabaw. Dzięki zaangażowaniu Pani Marzeny 
Dunajskiej  uzyskaliśmy wsparcie Fundacji  Śnieżki Twoja 
Szansa, która ufundowała huśtawkę ważkę. 
  W dniu  28  czerwca  nastąpiło  oficjalne  otwarcie  placu 
zabaw. Z powodu niepewnej pogody po porannych opadach 
uroczystość  inauguracyjną  rozpoczęliśmy na  sali  gimna-
stycznej. Uroczyste otwarcie nastąpiło kilka minut po go-
dzinie 10:00, a dokonała tego delegacja w składzie Dominika 
Zięba – przedstawiciel przedszkolaków, Elżbieta Tyburowska 
– prezes Stowarzyszenia Dorośli Dzieciom w Nawsiu Brzo-
steckim oraz sołtys wsi Nawsie Brzosteckie – Anna Zięba. 
  Po krótkiej części artystycznej wszystkim zebranym zapre-
zentowano jak w prosty sposób można samemu przygotować 
pyszne  i zdrowe owocowe  soki  i koktajle,  które  następnie 
degustowano.  Po  krótkiej  zabawie  na  sali  gimnastycznej 
oraz poczęstunku wszyscy udali się na plac, gdzie najmłodsi 
z radością  testowali  nowe  urządzenia. Relacja  zdjęciowa 
z wydarzenia dostępna na www.zsnawsie.hekko.pl 
  Wszystkim firmom i osobom (również tym anonimowym), 
które wspierały naszą inicjatywę, serdecznie dziękujemy. 

Piotr Kawalec

Plac zabaw w nawsiu brzosteckim 	 Realizację	projektu	wspierało	ponad	80	osób	 i firm.	
Zaangażowanie	każdego	wspomagającego	 jest	 równie	
ważne,	dlatego	zamieszczamy	alfabetyczną	listę	darczyń-
ców,	którzy	przyczynili	się	do	utworzenia	placu	zabaw:

	 Augustyn	Aneta,	Baran	Małgorzata,	Berrahal	 Jacek,	
Buczek	Barbara,	Buczek	Czesława,	Buczek	 Janusz,	Bu-
czek	 Jerzy,	 Ciombor	Kazimierz,	Dorota	Betlej,	Drozd	
Małgorzata	–	Delikatesy	Centrum,	Dunajska	Marzena,	
Dziedzic	Włodzimierz,	Fryc	Dorota,	Gajda-Pęciak	Mał-
gorzata,	 Gawron	Zenon,	Godawska	Krystyna,	 Górka	
Aneta,	Grodzka	Zofia,	Grygiel	Daniel,	Grygiel	Marzena,	
Kalina	Dariusz,	Kalina	Elżbieta,	Kaput	Ludmiła,	Kieca	
Wiesław,	Kmiecik	Edward,	Kmiecik	Zofia,	Kobak Józef, 
Kolbusz Henryka, Kolbusz Teresa, Kopera Artur, Kopera 
Kazimierz, Lechwar	Łucja,	Leja	Maria,	Lipka	Regina,	Li-
sowska	Wanda,	Łazowski	Eugeniusz,	Łukasik	Elżbieta,	
Malinowska	Maria,	Marbet	Brzostek,	Markiewicz	Magda,	
Matyasik	Marta,	Mroczek	Agnieszka,	Nosal	Irena,	Papier-
nik	 Irena,	Pielęgniarki	z Ośrodka	Zdrowia,	Piotrowska	
Halina,	Pruchnik	Lucyna,	Przebięda	 Jerzy,	Przewoźnik	
Bogusława,	Przywara	Małgorzata,	Rada	Sołecka	wsi	
Nawsie	Brzosteckie,	Rakowska	Bożena,	Rdzak	Kazimiera,	
Rozwadowski	Krzysztof,	Ryndak	Adam,	Siedlecka	Ka-
tarzyna,	Sikorska	Ewa,	Skalski	Mariusz,	Składanowska	
Zofia,	 Skowron	Małgorzata,	 Skórski	Krzysztof,	 Stanek	
Zbigniew,	Stefańska	Katarzyna,	Surdel	Krystyna,	Syno-
wiecki	Jan,	Szczepkowicz	Piotr,	Szkoła	Rolnicza	Klecie,	
Szukała	Ewa,	Szybist	Andrzej,	Szybist	Wioletta,	Tokarz	
Elżbieta,	Trychta	Anna,	Trzeciak	Roman,	Tyburowska	
Elżbieta,	Wal	Anna,	Wojnarowska	Urszula,	Wołowiec	
Małgorzata,	Wołowiec	Prokop	Dorota,	Wójcik	Tadeusz,	
Wójtowicz	Anna,	Zaranek	Irena,	Zięba	Anna,	Zięba	Hali-
na,	Zięba	Leszek,	Zięba	Lucyna,	Zyguła	Maria,	Żurowska	
Anna.

DZIĘKUJEMY

Więcej zdjęć na str. 19
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 „Najważniejszym okresem w życiu 
nie są lata studiowania na wyższej 
uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli 
okres od narodzenia do sześciu lat. Jest 
to czas, kiedy formuje się inteligencja 
człowieka i nie tylko ona, ale całość 
jego zdolności psychicznych.”

Maria Montessori

  W  czasie  wczesnych  lat  dziecię-
cych  proces  uczenia  się,  jeśli  go  nie 
powstrzymujemy  postępuje  z wielką 
prędkością. W małym dziecku płonie 
nieograniczona  chęć  poznania  ota-
czającego  świata. Dlatego wychodząc 
naprzeciw tym wymaganiom, a przede 
wszystkim mając na względzie oczeki-
wania zapewnienia ciepłej i troskliwej 
opieki dzieciom – powstała Akademia 
Malucha. 
  Akademia  Malucha  działająca 
przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Brzostku istnieje od września 2009r. 
i jest dla najmłodszych szansą na dobry 
start. Celem  jest  tworzenie  atmosfery 
tolerancji  i akceptacji,  dzięki  czemu 
dzieci  uczą  się  cierpliwości,  przeba-
czania  oraz  umiejętności  doceniania 
innych.
  Maluchy mają zapewnioną systema-
tyczną edukację, a kadra pedagogiczna 
dokłada wszelkich starań, by w trosce 

o dobro  dzieci  zachować  równowagę 
pomiędzy edukacją a zabawą. Wycho-
wankowie  nie odczuwają presji nauki, 
zarazem jednak zaczynają rozumieć, że 
istnieją pewne zasady,  którym należy 
się podporządkować. Do grupy uczęsz-
czają dzieci, dla których stworzone są 
warunki opieki zgodne z rozwojem 
i możliwościami,  dostosowane  do  ich 
wieku. Akademia przygotowuje dzieci 
do  życia w grupie  dając  im  tym  sa-
mym możliwość zaznajomienia się ze 
środowiskiem  szkolnym,  uczy  reguł 
zachowania, co pomaga w szybszym 
odnalezieniu się w późniejszym życiu. 
Umiejętności  jakie  dzieci  wynoszą 
z Akademii  procentują w łatwiejszym 
nawiązywaniu kontaktów z rówieśnika-
mi, nabieraniu pewności siebie, budze-
niu ciekawości  świata  i kreatywności, 
podejmowaniu niełatwej roli ucznia. 
  W Akademii Malucha  obowiązuje 
ramowy program dnia. W czasie zajęć 
dzieci  poznają  nowe  piosenki, wier-
szyki, wykonują różnego rodzaju prace 
plastyczne,  uczestniczą w zabawach 
ruchowych, ćwiczeniach fizycznych czy 
uczą się  różnych  tańców. Prowadzona 
jest nauka języka angielskiego, rytmika, 
zajęcia  taneczne  i religia. Dzieci mają 
zapewnioną naukę poprzez kreatywną 
zabawę. Rozwijają  chęć  poznawania 

rzeczy nowych i niezwykłych. 
  Chętnie  spędzają  czas  na  placu 
zabaw, gdzie mogą bawić się na świe-
żym  powietrzu  pod  czujnym  okiem 
opiekunek. Dzieci uczestniczą również  
w uroczystościach  szkolnych  takich 
jak:  Dzień  Babci  i Dzień  Dziadka, 
Dzień Mamy, Wigilia,  Pasowanie  na 
Wzorowego Przedszkolaka, podczas 
których mogą  zaprezentować  swoje 
talenty wokalne i recytatorskie. Oka-
zją do poznania świata, nowych okolic 
i ludzi  są  organizowane  wycieczki 
(wyjazd  do  „Promiennego  Zamku”, 
zakładu produkującego świeczki FEM 
Polska,  na  „Ranczo w Dolinie”)  oraz 
spotkania  z leśniczym,  strażakami, 
dentystą. Uwzględniając indywidualne 
różnice między dziećmi stwarzane są na 
zajęciach    sytuacje  edukacyjne  z wy-
korzystaniem  różnych  form  i metod 
pracy. Umożliwia się również dzieciom 
podejmowanie  działań  o charakterze 
badawczym, co wpływa na ich wszech-
stronny  rozwój. 
  Zalety Akademii Malucha można 
mnożyć  bez  końca. Tam poprzez  za-
bawę  dzieci  uczą  się  rysować, malo-
wać,  rzeźbić, wycinać, kleić,  śpiewać, 
tańczyć, a z czasem też mówić i liczyć 
nie tylko po polsku. Dzięki tak zorga-
nizowanym  zajęciom   maluchy mają 
ułatwiony start w szkole. 

atsz

z akademii malucha w szkolny świat

 17 czerwca 2012 r. w Kamienicy 
Dolnej odbył się Rodzinny Turniej Piłki 
Nożnej  „Tato podaj! Mamo  strzelaj!”. 
Rozegrane zostały mecze w piłkę nożną 
chłopców oraz w ringo dziewcząt. Po-
nadto przeprowadzono liczne zawody 
rodzinne, a także mecz w piłkę nożną 
„O Puchar  Sołtysa” Rodzice  – Mło-
dzież.

  Podczas  całego  turnieju  na mura-
wie  szkolnego  boiska  towarzyszyła 
zacięta, sportowa i bardzo wyrównana 
walka, która owocowała w udane akcje 
i piękne  bramki. Zawodników głośno 
dopingowały  rodziny  oraz  koleżanki 
i koledzy. Każdej  konkurencji  towa-
rzyszyły niesamowite emocje. Wszyscy 
uczestnicy  potraktowali  sportową  ry-

walizację jako dobrą zabawę. Na zwy-
cięzców czekały nagrody ufundowane 
przez Radę Rodziców. Były to: medale, 
puchary, dyplomy, drobne upominki, 
lody i „coś na słodko”. Wszyscy biorący 
udział w zawodach zostali ugoszczeni 
hot-dogami przygotowanymi przez 
mamy.
  Wyniki  końcowe Rodzinnego Tur-
nieju przedstawiają się następująco:
I miejsce w piłkę  nożną  –  Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Brzostku

II miejsce  w piłkę  nożną  – 
Szkoła Podstawowa w Kamie-
nicy Dolnej
III miejsce  w piłkę  nożną  – 
Szkoła Podstawowa w Grudnej 
Górnej
I miejsce w ringo – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Brzostku
II miejsce  w ringo  –  Szkoła 
Podstawowa w Grudnej Górnej 
III miejsce w ringo – Szko-
ła  Podstawowa w Kamienicy 
Dolnej
  Rada  Rodziców  dzięku-
je:  Nauczycielom  z Kamie-
nicy Dolnej  na  czele  z Panią 
Dyrektor,  Sołtysowi  i Radzie 
Sołeckiej,  Dyrektorom  i Na-
uczycielom ze szkół w Brzostku 
i Grudnej Górnej  oraz Miesz-
kańcom  za  tak  liczny  udział, 
doping i zaangażowanie. 

Magdalena Machaj

rodzinne euro 2012 w kamienicy dolnej

Więcej zdjęć na str. 18

Zdjęcia na str. 18
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„A w Brzostku na rynku
wróble się zleciały
ćwierkają piosenkę jaki Brzostek stary
Jaki Brzostek stary
ludzie pracowici
zwykle uśmiechnięci, pogodni i syci…”

Przyśpiewka ludowa z Ziemi Brzosteckiej

  Lipcowy wiatr powiewa dosyć mocno i przynosi niezwykłe 
zapachy lata. Z pól unoszą się wonie dojrzałego zboża. Łąki 
„przysyłają” zapach świeżych traw, a z lasów wiaterek niesie 
żywiczne wonie storczyków, paproci, z krzaczków borówek, 
malin i jeżyn, smak letniego lasu. Grzybiarze wychodzą z la-
sów i zagajników z koszami pełnymi grzybów. A nad polską 
lipą unoszą  się kłęby owadów, brzęczą, bzykają  i z  całym 

impetem siadają na kwiatach, zbierają nektar i odlatują. A za 
chwilę znowu jest ich dużo i tak pracują całe dni, bo przecież 
z tego drzewa „pracowite pszczoły biorą miód, który szlachci 
pańskie stoły” pisał Jan Kochanowski. Strudzone gospodynie 
chłodzą swoje znojne czoła, odpoczywają po trudzie pracy na 
poletkach i w ogrodach, a potem delikatnie zbierają kwiaty, 
które ususzą i przygotują na lipową herbatkę na czas zimowy. 
Brzęczenie owadów, zapach kwiatów, smak polskich owoców 
– wszystko to przypomina, że rozpoczęło się błogie lato pełne 
pracy, zbiorów płodów rolnych i darów przyrody.
  Na  rynku  brzosteckim w ten  letni  ranek  jakoś  jeszcze 
pusto. Tylko  niekiedy na  rowerku podjeżdżają mężczyźni 
po zakupy na śniadanie, to znowu kobiety niosą torby wy-
pełnione pieczywem, nabiałem (tak,  tak już dzisiaj prawie 
nikt  nie  piecze  bochnów chleba  z czarnuszką  i kminkiem 
w domu, w piecach  chlebowych,  bo  i pieców  chlebowych 
nie ma i umiejętności mieszania chleba na zakwasie też brak, 
a szkoda) i śpiesznie wracają do domów. Dzieci i młodzież 
jeszcze śpią i odpoczywają po trudach całego roku szkolnego.
  Budynek Krzysztyńskich,  potem  siedziba Milicji Oby-
watelskiej,  a dziś własność  Pruchników  jest  odnowiony, 
wyremontowany  i mieści  się w nim nowy oddział Banku 
Spółdzielczego – już czwarty bank w Brzostku – oraz biuro 

dla kursantów prawa jazdy „Żuczek”. Ten budynek przeszedł 
swoją historię, z którą związane były losy Ziemi Brzosteckiej. 
Przed wojną Kszysztyńscy prowadzili tutaj piekarnię pysz-
nego  chleba,  bułek,  bułeczek,  kajzerek,  rogali,  ciasteczek, 
a zapach pieczywa unosił się w powietrzu i zapraszał prze-
chodniów do zakupu. Pogodna  twarz właściciela piekarni, 
umiejętność  dzielenia  się  z potrzebującymi  i życzliwość 
ściągały klientów.
  W czasach PRL-u w tym budynku mieścił się Komisariat 
Milicji Obywatelskiej, okna pomieszczeń były zakratowane, 
a w piwnicy był areszt, w którym przetrzymywali milicjanci 
„buntowników”,  niesfornych,  podejrzanych,  zapijaczonych 
itp. Milicjanci  pieczołowicie  odbywali  służbę  obchodząc 
wokół rynku przez ulice, zakamarki i wszędzie zaglądali – 
nawet nocą pełnili służbę obywatelską – czasem pałą zdzielili 

tego  i owego,  czasem  likwidowali  nielegalną  bimbrownię, 
w której pędzono samogonę, czasem likwidowali domowy 
ubój  zwierząt  –  tego  też  nie wolno  było  robić w domach 
i prowadzić  handel wyrobami –  to  znowu  sprawdzali  czy 
aby nie skupuje ktoś „zielonych” pieniędzy, bo i tego robić 
też  nie  było wolno,  nasłuchiwali  gdzie  i kto  słucha  radia, 
bo przecież Wolna Europa była na  indeksie.  I  tak w ogóle 
milicjanci  byli wszędzie,  pilnowali  porządku,  nadstawiali 
ucha, stali na ruchliwej szosie, zatrzymywali i kontrolowali 
stan pojazdów i dokumenty kierowców, nagminnie wychwy-
tywali  nieoświetlone  furmanki,  czy  też  rowerzystów  na 
mało bezpiecznych rowerach, a rowery były „kombinacją” 
różnych pojazdów skręcanych przez samouków, służących do 
przejazdu, jak również przewożenia dzieci na ramie, na ba-
gażniku – oczywiście bez specjalnych siodełek dla dzieci, bo 
takich nie było – czy też do przewożenia produktów rolnych. 
Najbardziej utrwalili się w pamięci Brzostowian milicjanci 
Świder i Augustyn, którzy zawsze w dzień i w nocy pełnili 
służbę obywatelską.
  Ulicą Stromą, między tym budynkiem a tzw. Wajdówką, 
dziś cukiernia Golców, przechodzili po zakupy mieszkańcy 
Równi czy też Skurowej. Była to wędrówka przez mękę, gdyż 
leżały tam kamienie, między którymi ciekła woda spływa-

opowieści dawnej treści – na brzosteckim rynku (4)

Południowo-zachodnia strona brzosteckiego rynku na początku ubiegłego wieku – fot ze zbiorów Andrzeja Cholewiaka
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jąca  z rynku,  a zimą był  to  „tor  saneczkowy”. Dzisiaj  jest 
wyasfaltowana uliczka – właściwie to pijacka alejka, w któ-
rej rządzą zapijaczeni, czasami śpią pod płotem Sarneckiej 
i nieprzyjemny fetor unosi się w powietrzu, żadnej „służby 
obywatelskiej” tutaj nie ma, a szkoda. Szkoda też, że władze 
miasta nie pokuszą  się o wybudowanie poręczy,  aby zimą 
nie łamano sobie rąk i nie wybijano zębów, a takie wypadki 
rokrocznie mają miejsce. 
  Na wprost owej uliczki w czasach PRL-u stał kiosk RU-
CHU w którym pracowała Krystyna Zawiłowicz  i klienci 
kupowali prasę, papierosy, artykuły papiernicze, chemicz-
ne  i kosmetyczne. W  późniejszych  czasach  obok  kiosku 
były  budki warzywno-owocowe prowadzone przez Pawła 
Kruszynę, Ziębów oraz smażalnia hot-dogów, zapiekanek, 
kurczaków i frytek prowadzona przez Ryszarda Wypióra. A 
cieszyły się one w owych czasach wielką popularnością. Na 
ławkach wokół pomnika siedzieli smakosze tychże produk-
tów, a stosy papierów piętrzyły się i unosił je wiatr. Obecnie 
na rynku jest czysto, kosze są czyszczone świtem i służby 
komunalne  bardzo  dbają  o estetykę  rynku. Tylko  tyle,  że 
pomnik postawiony tym, którzy walczyli i zginęli podczas 
okupacji trochę straszy swym wyglądem – może należałoby 
poprawić, wyremontować obiekt, który ma być hołdem dla 
tych, których już nie ma.
  Posuwając się stroną zachodnią rynku widzimy zabudo-
wania domów parterowych – one wszystkie były parterowe, 
bo większość z nich należała do Żydów brzosteckich i w każ-
dym z nich rozwinięty był handel. Dzisiaj w budynku Anny 
Sarneckiej są dwa sklepy prywatne. Po wojnie w wyremon-
towanym domu Anna  i Czesław Sarneccy prowadzili  bar, 
w którym można było dobrze zjeść i napić się. Często tutaj 
zatrzymywały się samochody z jadącymi dostojnikami wła-
dzy do powiatu jasielskiego i zajadali się smacznymi polskimi 
daniami, gustownie zrobionymi, smacznymi kanapkami, 
czy też pysznym serniczkiem, dobrze zaparzoną kawą – był 
to lubiany lokal restauracyjny nie tylko przez turystów, ale 
także przez miejscowych gości.
  Obok w domu Dziwiszów były  sklepy,  a od  podwórza 
mieszkali właściciele.  Józef Dziwisz  pracował w biurze 
Gminnej  Spółdzielni  oraz  prowadził  dobrze wyposażoną 
bibliotekę zakładową, a matka wychowywała dwoje dzieci 
i prowadziła gospodarstwo domowe. Oczywiście przy każ-
dym budynku mieszkalnym w podwórku była obora, budynek 
gospodarczy i mieszkańcy prowadzili hodowlę krów, trzody 
chlewnej, królików, nutrii oraz drobiu. Każde gospodarstwo 
domowe było prawie że wystarczalne dla rodziny. Nadmiar 
mleka gospodynie odnosiły do mleczarni, a świeże „kwaśne 
mleko” było zużywane na śniadanie do chleba z masłem, czy 
też do ziemniaków na obiad. Sporadycznie tylko dokupywali 
mieszkańcy mięso i tłuszcze, a reglamentacja kartkowa zmu-
szała kupujących do stania w dużych kolejkach przed sklepa-
mi i to nieraz całe noce. Kolejkowicze robili listy stojących, 
aby  nie wpuszczać  przypadkowych klientów. Dochodziło 
też czasem do przepychanek, czy bójek, a nierzadko nawet 
interweniowała milicja. Walka  o byt w tamtych  czasach 
była  trudna. Pracę można było znaleźć na naszym  terenie 
w SUW-ie, w SKR-ze, w Zakładach Cukierniczych „Liwocz”, 
w GS-ie,  czy  cegielni. Mężczyźni masowo  dojeżdżali  do 
„Stomilu” w Dębicy,  „Iglopolu”,  „Rafinerii”,  „Pektowinu” 
czy też do „Gamratu”. Wynagrodzenie za pracę było marne 
– ale było – natomiast półki w sklepach były puste, a kiedy 

przywożono sprzęt AGD, obuwie, czy inne artykuły przemy-
słowe trzeba było mieć siłę aby wystać w kolejce. Wprawdzie 
dzisiaj mamy nadmiar produktów w sklepach, za to brakuje 
pracy, co skutkuje zubożeniem społecznym.
  W budynku obecnego przedszkola były biura Gromadzkiej 
Rady Narodowej, potem sale szkolne – w czasie remontu 
starej  szkoły  i budowanej  obecnej  szkoły  podstawowej  – 
a potem przedszkole,  które  funkcjonuje  po dziś  dzień. Na 
podwórku dzieci bawiły się pod nadzorem przedszkolanek, 
rozbrzmiewały piosenki, śmiechy, zabawy i radosne dźwięki 
dziecięcego szczebiotu. 
  Tuż  obok  jest  duża  posesja  Jana Ziomka. Ten dom  też 
przeżył  remont  i modernizację. Od  zawsze był  tam  sklep, 
bar,  a obecnie mieści  się  sklep  odzieżowy  „Tara” Wandy 
Wołowiec i Doroty Prokop – jeden z pierwszych prywatnych 
sklepów do dziś dobrze prosperujący, gdzie klientki są bardzo 
ciepło obsługiwane. Właściciel Jan, syn Zofii i Bronisława 
Ziomków, co dwa tygodnie pieczołowicie ścina trawę w ogro-
dzie, przycina drzewa. Kwitną tutaj kwiaty i jest wzorowy 
porządek  – widać,  że  z dziada  pradziada  są  tutaj  dobrzy 
gospodarze.
  W dawnym domu Wnęków dzisiaj mieszkają Renata i Zbi-
gniew Golcowie z rodziną, a na parterze jest zakład fryzjerski 
Jolanty Nowak oraz księgarnia Artura Potrzeby. Cała posesja 
utrzymana jest w bardzo dobrym guście.
  Obok znajduje się plac budowlany, a dalej na rogu dom 
mieszkalny Ziębów, który został zakupiony od Żyda Schlan-
gera. W tym budynku mieszkalnym też nastąpiły generalne 
remonty i modernizacje. Rodzina Ziębów i Mindurów miesz-
ka od podwórza, zaś od rynku ulokowane jest biuro ubezpie-
czeniowe Jerzego Potrzeby. Duża część dobudowanej posesji 
jest własnością Aliny i Kazimierza Golców i to właśnie tutaj 
w prowadzonej  przez  nich  pizzerii można  skonsumować 
pyszną pizzę, czy też artykuły spożywcze własnej produkcji.
  Właściwie to na tym budynku mieszkalnym kończyła się 
zabudowa  rynku od  strony Wisłoki,  ale w czasach  powo-
jennych powstał budynek mieszkalny Janiny i Władysława 
Szybistów,  który  też  przeszedł  swoją metamorfozę.  Był 
w tym budynku gabinet dentystyczny, w którym pracował 
oddany stomatolog Kowalski z Kołaczyc, a jego asystentką 
była Janina Szybist. Potem była na parterze apteka prywatna 
Krystyny Godawskiej,  a dziś  jest  tam kwiaciarnia,  zaś na 
piętrze zakład fryzjerski „Aneta” oraz sklep odzieżowy.
  Wzdłuż ulicy Wąskiej dawniej były pola uprawne, a dziś 
stoi okazały budynek mieszkalny Jadwigi i Eugeniusza Ba-
tyckich, wokół którego widnieje dobrze utrzymany ogród. 
Cała posesja urządzona  jest ze smakiem i dobrym gustem 
estetycznym. Obok był  dom  lekarza  Jana Pietruchy  i jego 
żony Zofii, a dziś rodziny Zofii Moskal ze sklepem sukien 
ślubnych na parterze. W dali jest duża posesja Marii i Stani-
sława Kawalców, która ciągnie się aż do dawnego jeziora.
  Na rogu tej uliczki wybudowali się Genowefa i Stefan To-
maszewscy, gdzie mieszkają wraz z rodziną syna Ryszarda. 
Jeszcze dalej mieszkały „Ciocie Dolcie”, o których już nikt 
nie pamięta – a szkoda, bo były to bardzo światłe Brzosto-
wianki.
  I  tak rynek brzostecki przechodzi nieustanną metamor-
fozę, zmienia się na lepsze, staje się dowodem, że mieszkają 
tutaj pracowici  ludzie, o czym ćwierkają wróble,  jak w tej 
brzosteckiej przyśpiewce.

Zuzanna Rogala

 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
„BOGUSZANKI”  informuje  o roz-
poczęciu  pracy  nad  projektem  „JAK 
RYBA W WODZIE”,  który  realizo-
wany jest w ramach programu „Działaj 
Lokalnie 2012” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności  –  pod patronatem 
Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu 
we współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz lokalnymi 
partnerami: Gminą Brzostek, Gminą 
wiejską Dębica, Gminą Pilzno, Gminą 

Żyraków.
  Celem projektu są wyjazdy na ba-
sen – nauka pływania, kształtowanie 
nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie 
odwagi,  systematyczności  i pracowi-
tości.

  Serdecznie zapraszamy dzieci i mło-
dzież w wieku 8 – 16 lat na spotkanie 
inauguracyjne, które odbędzie się 4 lip-
ca 2012 roku o godzinie 18:00 w Domu 
Strażaka w Siedliskach – Bogusz.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
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Julian Kędzior

wspomnienia z lat nauczycielskich w skurowej cd.
skurowa – refleksje po latach
  Jedno  z piękniejszych,  znanych mi 
miejsc. Tu  spędziłem 10  lat wczesnej 
młodości, tu wrastałem w dojrzałe ży-
cie, poznawałem ludzi i ich sprawy. Ten 
krąg ludzi wśród których żyłem, byłem 
cząstką  ich  społeczności  kształtował 
we mnie pojęcie ludzkiego świata, filo-
zofii życia. Poznałem w tym czasie  to 
społeczeństwo dość dobrze i w oparciu 
o wcześniej zdobyte podstawy wiedzy 
miałem możliwość  kształtowania  od-
powiednich  pojęć  i sądów,  zdobywać 
doświadczenia na dalsze lata pracy.
  Starałem się być dla wszystkich życz-
liwy, każdego rozumieć i spieszyć mu 
z pomocą. Nie zawsze jednak mogłem 
oczekiwać tego samego. Kiedy zaczą-
łem odnosić sukcesy, zwłaszcza w dzia-
łalności społecznej, pojawili się ludzie, 
którzy nieraz opacznie rozumieli moje 
intencje. Złośliwość,  zazdrość  a może 
zwykły brak rozsądku rodziły powsta-
wanie różnic i podziałów. Oto pierwsze 
moje trudności z jakimi spotkałem się 
obok licznych osiągnięć pierwszych lat 
mojej  trudnej  pracy młodego nauczy-
ciela i kierownika szkoły.
  Były to pierwsze, bolesne doświad-
czenia, które niestety towarzyszyły mi 
do  końca mojej  kariery  zawodowej. 
Niełatwo mi było na początku pogodzić 
się z tym i zaakceptować takie postawy, 
lecz z biegiem lat życie mnie przekona-
ło, że nie może być inaczej, bo niełatwo 
jest służyć bliźnim. Nieraz analizowa-

Pamiątkowe zdjęcie z wycieczki szkolnej do Wieliczki

Julian Kędzior z rodzicami i synem przed 
szkołą w Skurowej – 1964 r.

łem przyczyny takich postaw 
i przekonałem się, że zazdrość 
rodzi wśród  ludzi  nienawiść. 
Ten,  kto  najczęściej  nic  dla 
innych  nie  potrafi  zdziałać 
kierując  się  jedynie własnym 
egoizmem, własnymi sprawa-
mi i potrzebami, widzi wroga 
w tym, kto właśnie  to potrafi 
robić bezinteresownie i osiąga 
sukces.
  Ten nie ma przeszkód, trud-
ności,  problemów  i wrogów, 
kto nic nie robi. I tu wspomnę 
raz  jeszcze  słowa mojego  za-
cnego dziadka Jana Madej-
czyka, który pouczał mnie na 
początku mojej  działalności 
społecznej  (elektryfikowali-
śmy wówczas Skurową), który 
mówił mi,  że  nie ma  się  co 
spodziewać od  ludzi dobrego 
słowa  i wdzięczności,  chy-
ba  by  po  śmierci.  Z  goryczą 
niewdzięczności  młodemu 
człowiekowi  niełatwo  jednak 
jest  się  pogodzić. Moja  silna 
wiara  w Boga  nakazywała 
mi zawsze i nadal nakazuje 
pokorną służbę na rzecz bliź-
nich  i z  Jego  tylko  pomocą 
osiągałem,  choć  było  nie  raz  bardzo 
trudno, zamierzone cele. Przekonałem 
się po latach, że muszą być wśród ludzi 
społeczne  „sprężyny”,  dzięki  którym 
możliwy jest postęp i rozwój społeczny.
  Skurowa – mała  jak wspomniałem 

wioska,  licząca  niewiele  ponad  sto 
domów położona była wśród pól i nie-
wielkich zagajników. Wąskie, błotniste 
dróżki  prowadziły  do  domostw  i pól, 
obok nich biegły ścieżyny wydeptane. 
Tymi  drogami mogły  poruszać  się 
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jedynie wozy konne a jeszcze nieco 
wcześniej do wozów zaprzęgano woły. 
Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych 
pojawił się pierwszy ciągnik.
  Do dziś pamiętam nazwy wszystkich 
przysiółków w tej małej wiosce: „Dą-
browa”,  „Budy”  „Capiec”,  „Miastecz-
ko” oraz miejsca takie jak: „Sieczkowy 
potok”,  „Paryje”,  „Skała”,  „Trafika” 
i inne.  Prywatne  lasy  były  dwa,  nie-
wielkie,  ten od wschodu  ciągnący  się 
od  strony Błażkowej  ku  centrum wsi 
i ten drugi od zachodu, od Przeczycy 
biegnący  nadrzecznym wzgórzem ku 
przewozowi, gdzie obecnie jest most.
  Nadanie  poszczególnym miejscom 
wioski określonych nazw było ludziom 
przydatne  z powodu  powtarzających 
się  tych  samych  nazwisk  np. Baran, 
Pruchnik, Ramut czy Łukasik. Tak więc 
większość mieszkańców miała  swój 
przydomek łączący się z nazwą części 
wioski  np. Ramut  z Trafiki,  Pruchnik 
Spod Dęba itp.
  Ze wzgórz Skurowej szeroko widać 
było sąsiednie okolice: Brzostek, Prze-
czycę.  I  hen  aż  po  Pilzno. Mówiono 
nawet, że widać stąd aż siedem kościo-
łów. Często korzystając z ładnej pogo-
dy  chodziliśmy  do  ciekawych miejsc 
prywatnie  albo  z uczniami podziwiać 
piękno rozległych krajobrazów, głębo-
kich jarów, zielonych przylasków. Szosę 
biegnącą z Jasła do Pilzna było z góry 
widać na wielokilometrowym odcinku, 
gdzieś aż od Kołaczyc do okolic Pilzna. 
W tych czasach ruch samochodowy na 
tej  trasie  był  jeszcze  znikomy  i z  ła-
twością można  było  policzyć  liczbę 
przejeżdżających pojazdów. A już w dni 
świąteczne,  to  o określonych  porach 
jechały jedynie, czasem autobusy tzw. 
dalekobieżne. Lubiłem spoglądać na te 
eleganckie pojazdy z gracją i luksusem 
jakimś sunące szosą, gdzieś w odległe 
strony  i młodą wyobraźnię  kierować 

za  podróżującymi.  Niewielkie  lasy 
naszej miejscowości  latem  i jesienią 
pełne były grzybów toteż zbieraliśmy 
je  z radością.  Potrafiliśmy  cieszyć  się 
z drobnych rzeczy i niewiele nam do 
szczęścia  było  trzeba.  Szczęście  pły-
nęło  z głębi  serc  naszych. Wzrastali 
synowie Bogusław  i Wacław,  chętnie 
odwiedzali nas członkowie najbliższej 
rodziny.  Także  i my wyjeżdżaliśmy 
od  czasu  do  czasu  do  najbliższych 
w Lipnicy  albo  w Łubnie.  Byliśmy 
też  zaprzyjaźnieni  z niektórymi  ro-
dzicami  naszych  uczniów,  z którymi 
spotykaliśmy się w wolnych chwilach. 
Pozwolę sobie tu przypomnieć 
ich nazwiska: Zofia  i Aleksan-
der  Ramutowie,  Stanisława 
i Władysław  Łukasik, Maria 
i Wojciech  Baran,  bracia  Jan 
i Edward Furman,  Józef  i Ma-
ria Jałowy, którzy spotykali się 
z nami w naszym domu lub też 
my gościliśmy w ich domach. Po 
skończonych zajęciach w szkole 
wolny czas przeznaczaliśmy na 
prowadzenie  małego  gospo-
darstwa. Hodowaliśmy  drob-
ny  inwentarz:  kury,  kaczki, 
indyki.  Paszę  uzyskiwaliśmy 
z uprawy  kilkudziesięcioaro-
wego poletka przyszkolne-
go. Także  od moich  rodziców 
z Lipnicy  przywoziłem  trochę 
zboża w zamian  za wakacyjną 
pomoc  przy  żniwach. Bywały 
też i „większe hodowle”, jak na 
przykład prosiaka przywiezio-
nego z Lipnicy lub zakupionego 
u sąsiadów. Jakaż to była radość, 
ile  dóbr  smakowitych,  gdy  po 
kilku miesiącach  hodowania 
nadszedł czas świniobicia! Jeśli 
chodzi o zakupy rzeczy użytku 
codziennego jak meble, pralka 
wirnikowa,  lodówka  czy mo-

tocykl  to kupowane było  to wszystko 
na  raty,  które wiecznie  spłacaliśmy 
dzieląc  jakoś pozostałą, nędzną część 
pensji  nauczycielskiej  na  dłużący  się 
niemiłosiernie  czas od pierwszego do 
pierwszego. 

  „Nigdy nie szukaj szczęścia w oddali 
bo jest ono w samym tobie, w duszy 
głębokiej, w roju przyjaciół szczerych. 
Bóg ma wobec  każdego  z nas  swoje 
niezgłębione dalekosiężne plany, przeto 
niczego nie uczynisz bez NIEGO!

Fragmenty książki 
„Na przełomie tysiącleci”

Julia Kędzior przed szkołą w Przeczycy  
po 45 latach

  30  czerwca w godzinach  popołu-
dniowych przez Brzostek przejeżdżała 
XVII  Ogólnopolska  Pielgrzymka 
Rowerowa Rzeszów – Częstochowa, 
organizowana przez Katolicki Klub 
Sportowy  im.  Jana Pawła  II  „Alpin” 
w Rzeszowie. Wśród  pielgrzymów, 
której  Ojcem Duchownym  był  ks. 
Stanisław Zagórski,  były wikariusz 
brzostecki,  znalazła  się  także  grupa 
kolarzy z Brzostku.
  Rowerzyści  mieli  do  pokonania 
600 km w 6 etapach, a trasa prowadzi-
ła  szlakiem Sanktuariów Maryjnych 
oraz szlakiem Papieskim, związanym 
z życiem  i pobytem  Jana  Pawła  II 
w Polsce. Meta  Pielgrzymki miała 
miejsce w Częstochowie w dniu 5 lip-
ca 2012 (czwartek) około godz. 12.30. 
Uwieńczeniem wyprawy  była Msza 
św. przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej w Częstochowie o godz 16.45.

Józef Nosal

ogólnopolska Pielgrzymka rowerowa rzeszów – częstochowa
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„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego,
co ojczyste; umiłowanie historii, tradycji,
języka czy samego krajobrazu ojczystego.
Jest to miłość, która obejmuje również
dzieła rodaków i owoce ich geniuszu”.

Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość” 2005

  Koniec wiosny i początek lata 2012 roku był trochę kapry-
śny  i uciążliwy. Prognozy pogody przepowiadały  deszcze, 
przelotne burze i starsi gospodarze z niepokojem patrzyli, co 
przyniesie kolejny dzień. 21 czerwca niebo zaciągnięte było 
chmurami, tylko od czasu do czasu przedzierały się smugi 
słońca, a wiatr przeganiał ciemne kłęby i odsuwał je w dal. 
Gdzieś w dali przeszył powietrze ogromny „zygzak ognia”, 
zagrzmiało. Chwilę  potem  z nieba  lunęły  strugi  deszczu. 
Krople, a właściwie kropliska wody spadały szybko i strugi 
zaczęły spływać po drodze. Wiatr coraz bardziej ostry prze-
ganiał ciemną kopułę wiszącą nad ziemią. Po chwili wszystko 
ucichło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jeszcze 
wolno,  coraz wolniej  spadały  cienkie  krople  deszczu,  aż 
wreszcie wyjrzało jasne słońce. W końcu wszystko ucichło, 
jakby Opatrzność  czuwała  nad  januszkowicką  szkołą,  do 
której  zajeżdżały  samo-
chody  z młodzieżą,  na-
uczyciele oraz zaproszeni 
goście, a cała społeczność 
szkolna wyczekiwała  na 
ów przyjazd,  bo właśnie 
tutaj miał  się  odbyć  III 
Międzyszkolny  Turniej 
„Wielcy Polacy”. Spo-
tkanie  z ...  Henrykiem 
Sienkiewiczem.
  Szkoła była odświętnie 
przystrojona. Od kilku lat 
jest ona obiektem na mia-
rę  europejską. Młodzież 
ma bardzo dobre warunki 
do nauki, a nauczyciele 
pełni  zapału  doskonalą 
swoją wiedzę, organizują 
nie tylko lekcje nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, ale 
także prowadzą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i wyposa-
żają ich w niezbędną wiedzę, umiejętności i nawyki. To z tej 
szkoły młodzież uczestniczyła w obradach Unii Europejskiej 
w Brukseli, zauważana jest na konkursach językowych, prze-
glądach artystycznych. Językowe sukcesy już od lat zdobywa 
Dominika Karmelita, uczennica II klasy gimnazjum, której 
nauczycielem języka niemieckiego jest Stefan Kokoczka.
A  jeszcze nie  tak dawno była  to  jedna z małych, ot  takich 
sobie szkółek w gminie brzosteckiej. Widać tutaj dobrze zor-
ganizowaną pracę dydaktyczno-wychowawczą, współpracę 
z Kościołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym – co daje 
wspaniale rezultaty – a nad wszystkim czuwa dyrektorka 
szkoły mgr Ewa Ziaja – pedagog z gruntownym wykształce-
niem i bezgranicznym oddaniem dla tej społeczności. Panuje 
tutaj dyscyplina, ład, porządek, a z oczu uczniów bije blask 
miłości do pedagogów i do szkoły.
  W pięknie  przystrojonej  sali  gimnastycznej  zebrała  się 
młodzież  szkolna  z nauczycielami,  przybyli  dyrektorzy 
z ościennych szkół, ks. proboszcz Mariusz Cymbała, ks. prałat 
Tadeusz Preis, sołtysi wsi, radni, sponsorzy oraz burmistrz 
Leszek Bieniek.
Imprezę otworzyła dyrektor szkoły Ewa Ziaja, witając i przed-
stawiając przybyłych uczestników turnieju z Siedlisk-Bogusz, 
Nawsia Brzosteckiego oraz Januszkowic. Szkoda, że szkoła 
z Brzostku  nie  przystąpiła  do  rywalizacji,  bo  poszerzona 
wiedza o wielkim Polaku Henryku Sienkiewiczu będzie po-
trzebna młodzieży w szkołach średnich i na studiach. Szkoda, 
bo  konkurs  przygotowano  bardzo  ciekawie  i pomysłowo, 
a uczniowie wykazali się znajomością takich utworów literac-
kich jak: „Krzyżacy”, „W pustyni i w puszczy”, „Latarnik”, 
„Sachem”,  „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”  oraz 

wiedzą  na  temat  adaptacji  filmowych  Jerzego Hoffmana 
„Ogniem  i mieczem”,  „Potop”,  „Pan Wołodyjowski”,  jak 
również biografii pisarza osadzonej w realiach historycznych 
naszego kraju.
  Turniej wiedzy o Sienkiewiczu prowadził nauczyciel Jan 
Palar,  a nad  prawidłowością  odpowiedzi  czuwała  emery-
towana nauczycielka  języka polskiego, wieloletni metodyk 
i wizytator Zuzanna Rogala. Rywalizacja  gimnazjalistów 
przebiegała w trzech etapach. Każdy uczestnik rozpoczynał 
grę  z trzema „szansami’  i musiał odpowiedzieć na pytanie 
w ciągu 3  sekund. W  I  etapie  prowadzący  zadał  każdemu 
z uczestników po dwa pytania, wystarczyło  odpowiedzieć 
na jedno, aby grać dalej. W II etapie pytania zadawane były 
od pierwszego zawodnika, a ten po udzieleniu poprawnej 
odpowiedzi wyznaczał  numer  kolejnego gracza.  Jeżeli  ów 
wskazany  uczeń  udzielił  poprawnej  odpowiedzi,  typował 
następnego uczestnika  do  odpowiedzi. Konkurs  trwał  tak 
długo, aż zostało trzech zawodników, którzy przeszli do III 
etapu. A tutaj już liczba zadanych pytań była ograniczona do 
40. Każdy zawodnik dostał w finale trzy nowe szanse. Liczyły 
się  też  szanse  zachowane  z poprzednich  etapów. Za każdą 
dobrą odpowiedź gracz otrzymywał 10 punktów, sam zgłaszał 

się przez naciśnięcie przy-
cisku  do  żarówki,  która 
blaskiem światła wskazy-
wała, kto ma najlepszy re-
fleks i szansę na zdobycie 
kolejnych punktów. Zgro-
madzona na sali widownia 
oraz  uczniowie  świetnie 
się  bawili  na wzór  tele-
turnieju telewizyjnego 
„Jeden z dziesięciu”.
  I   t ak  w atmosferze 
zdrowej rywalizacji 10 
uczniów  naszej  gminy 
wykazało się bogatą wie-
dzą merytoryczną, bystro-
ścią i refleksem. A byli to: 
gimnazjaliści  z Siedlisk-
-Bogusz – Gabriela Zima, 

Agnieszka Świstak, Damian Gleń, z Nawsia Brzosteckiego 
– Karolina Grygiel, Martyna Radelczuk, Natalia Kalina oraz 
z Januszkowic – Magdalena Augustyn, Aleksandra Dziedzic, 
Dominik Kolbusz i Marcin Mokrzycki.
  Konkurs prowadzony był z przerywnikami artystycznymi 
przygotowanymi przez nauczyciela muzyki Marię Przewoźnik 
i nauczyciela Jana Palara. Grupa wokalno – instrumentalna 
czysto i rytmicznie wyśpiewała pieśni: „My cyganie”, „Fan-
tazja”, „Czerwone korale”, „Morze szumi w muszelkach” oraz 
zaprezentowała swoje umiejętności gry na skrzypcach i sak-
sofonie. Są to uczniowie, którzy uczą się w szkole muzycznej 
i mają predyspozycje, aby wyróść na znakomitych muzyków.
  Zmagania konkursowe zakończyły się rozdaniem nagród, 
które wręczyła dyrektor szkoły. I tak III miejsce zajęła Natalia 
Kalina z Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim przygotowana 
przez polonistkę Dorotę Fryc. Otrzymała słuchawki multime-
dialne oraz nagrodę książkową. II miejsce i radioodtwarzacz 
dostała Magdalena Augustyn, a I miejsce wraz z nagrodami 
(tablet  i książka)  przypadło Marcinowi Mokrzyckiemu. 
Z uczniami januszkowickiego gimnazjum pracowały nauczy-
cielki, Celina Węgrzyn i Marta Karmelita.
Nad całością imprezy czuwała dyrektor szkoły z nauczycie-
lami zespołu przedmiotów humanistycznych.
  Turniej „Wielcy Polacy” jest doskonałym przykładem jak 
poprzez  literaturę można  kształtować  u uczniów postawę 
współczesnego patriotyzmu, poczucia godności Polaka, umi-
łowania przeszłości, tradycji i krajobrazu ojczystego, do czego 
zobowiązywał cały naród polski błogosławiony Jan Paweł II. 
Oby takich form pracy z młodzieżą w polskich szkołach było 
coraz więcej.

Zuzanna Rogala
Więcej zdjęć na str. 19

iii międzyszkolny turniej „wielcy Polacy” w zespole szkół w januszkowicach
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sobota – 21 lipca
Stajnia Ułańska przy ul. Mysłowskiego 19

• 14.00 pokaz umiejętności jeździeckich dzieci i młodzieży szkolnej 
w ramach projektu nauki jazdy konnej organizowanego przez 
Podkarpackie Towarzystwo Konne

• 15.00 Turniej Trzech Miast – zawody konne
• 18.00 pokazy konne – zawody powożeniowe z nagrodami

niedziela – 22 lipca
Stajnia Ułańska

• 11.00–14.00 – Turniej Trzech Miast
GosiR

• 15.00 program dla dzieci „Zuza i Bimbek Show” w wykonaniu Studia 
Teatralno-Muzycznego „Fama”

• 17.00 prezentacja zespołów muzycznych działających przy Domu 
Kultury w Brzostku

• 18.00 występ grupy „ADHDub” (reggae)
• 19.30 popis rapera DPD
• 20.00 koncert zespołu „POWER HIT” (cover)
• 22.00 zabawa taneczna – gra zespół „Imperial”

DODATKOWE ATRAKCJE
•  prezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej  
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku

•  plac zabaw dla dzieci

Dni Ziemi Brzosteckiej 
21-22 lipca 2012 r.
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wydarzenia

Z Akademii Malucha w szkolny świat – str. 11

Rodzinne Euro 2012 w Kamienicy Dolnej – str. 11

Rowerami do „Rozdzielni Wiatrów” – str. 22 Fot. P. Batycki
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w obiektywie

Plac zabaw w Nawsiu Brzosteckim – str. 10

III Międzyszkolny Turniej „Wielcy Polacy” w Zespole Szkół w Januszkowicach – str. 16 Fot. J. Nosal
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Drużyna Trampkarzy Starszych z pucharem za I miejsce
W górnym rzędzie od lewej: trener Janusz Kaczówka, Jan Tyburowski, Hubert Zagórski, Dawid Strojek, Kamil Sy-
nowiecki, Mateusz Golec, Mateusz Szybist, Piotr Składanowski, Grzegorz Szybist, kierownik drużyny Jan Sarnecki
W dolnym rzędzie od  lewej: Piotr Nawracaj, Janusz Gąsior, Albert Stasiak, Kacper Janiga, Patryk Czajka, Kacper 
Szymański, Kamil Wilisowski, Mateusz Świerczek

Szeroka kadra najmłodszych piłkarzy Fot. P. Batycki

  W zakończonym sezonie 2011/2012 
drużyny piłkarskie LKS Brzostowianka 
uzyskały bardzo dobre wyniki. Kadra 
całego klubu sekcji piłki nożnej liczyła 
95 zawodników.
 Prowadzona przez trenera Andrzeja 
Garleja I Drużyna Seniorów (kierownik 
drużyny Łukasz Krajewski)  zajęła  II 
miejsce w klasie A i zagrała w barażach 
o V  ligę  z Tempem Cmolas. Barażo-
we mecze  okazały  się  szczęśliwe  dla 
naszej  drużyny,  gdyż w pierwszym 
meczu na wyjeździe wygraliśmy 3:2 (3 
bramki B. Bogacz), a w drugim u sie-
bie  zremisowaliśmy  1:1  (bramka M. 
Juszkiewicz) i awans do V ligi stał się 
faktem. Zawodnicy, którzy przyczynili 
się do awansu to: Sławomir Podgórski, 
Mariusz Samborski, Mateusz Potrzeba, 

Piotr Winiarski, Piotr Florek, Seweryn 
Krajewski,  Łukasz Wereszczyński, 
Karol  Staniszewski, Marcin Wójcik, 
Sławomir Stawarz, Mateusz Krajewski, 
Krzysztof Krajewski,  Rafał  Czekaj, 
Mariusz Wójcik, Karol Wojdyła, Karol 
Furman, Dawid Kuczek, Sławomir Gą-
sior, Kamil Gąsior, Paweł Tarnopolski, 
Rafał Kurcz, Kamil Porębski, Łukasz 
Czernik, Wiktor  Szukała, Mateusz 
Juszkiewicz, Bartłomiej Bogacz, Łu-
kasz Andreasik, Adam Rusztowicz, 
Mateusz Furman.
  Drużyna Juniorów Starszych, którą 
prowadzi również trener A. Garlej, za-
jęła V miejsce w lidze okręgowej. Ten 
wynik też można uznać za sukces, gdyż 
jeszcze niedawno praktycznie nie było 
tej drużyny.

  Największą niespodziankę sprawiła 
drużyna Trampkarzy Starszych. W bar-
dzo  silnej  grupie  (klasa  okręgowa) 
zajęła  I miejsce  pozostawiając w tyle 
tak renomowane kluby jak: Kolbuszo-
wianka, Wisłoka Dębica,,  Rzemieśl-
nik  Pilzno, MKS Dębica,  Błękitni 
Ropczyce. Trenerem  tej  drużyny  jest 
Janusz Kaczówka, a kierownikiem Jan 
Sarnecki.
 Wszystkim zawodnikom, trenerom, 
kibicom, rodzicom należą się duże po-
dziękowania za godne reprezentowanie 
naszego miasta i klubu. Miejmy nadzie-
ję, że przyszły sezon również dostarczy 
wiele emocji, wrażeń i sukcesów spor-
towych.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd LKS „Brzostowianka”

duże sukcesy drużyn piłkarskich lks „brzostowianka” brzostek
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
renata i zbigniew Golec – Brzostek, 
ul. Rynek 29

3. „pmS INTerNATIoNAl” Sp. z o.o. –Marek 
wojnar – zawadka Brzostecka 50

4. DelIkATeSy „ceNTrum”, Małgorzata 
Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

5. BANk SpółDzIelczy rzemIoSłA w KRA-
kowIe oddział w BrzoSTku

6. przeDSIęBIorSTwo proDukcyjNo-
-HANDlowo-uSłuGowe „ekIw” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

7. FIrmA uSłuGowA elSToB, paweł wojnar 
– zawadka Brzostecka 44

8. FHu „ArmeT” – prAcowNIA złoTNIczA, 
marek przewoźnik – Brzostek

9. SAloN FryzjerSkI „ANETA” A. czajka – 
Brzostek, ul. Rynek 18

10. TArTAk „jAN-DAN”, Grygiel jan – wola 
Brzostecka 58

11. Sklep „oleŃkA” (odzież z włoch) 
– Brzostek – Pilzno

12. FIrmA HANDlowo-uSłuGowA Geo-
DezyjNo-BuDowlANA , inż. Adam 
Sieńkowski – zawadka Brzostecka

13. F Irm A uS łuGowo - BuDowl A N A 
„EFEKT”, piotr wójcik – Klecie 123

14. zAkłAD śluSArSkI, edward kmiecik – 
Brzostek, ul. Mickiewicza 16

15. FHu marek zięba – Brzostek
16. kATor wymIANy wAluT – jakub pła-

neta – Brzostek, ul. Rynek 12
17. wINTer-SporT, Dorota i Grzegorz 

Betlej – Brzostek, ul. Szkolna 3
18. zAkłAD kAmIeNIArSko-meBlowy, 

janusz czarnawski – klecie
19. lASzkło, Adam latoszek – klecie
20. ośroDek SzkoleNIA kIerowców, 

l. kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
21. AGeNT uBezpIeczeNIowy, jerzy po-

trzeba – Brzostek, ul. łukasiewicza 48
22. FHup ANex, Aneta Augustyn – Brzostek, 

ul. przedmieście 36
23. FIrmA TrANSporTowo-uSłuGowA, 

jan Dziedzic – Bukowa 42
24. uSłuGI remoNTowo-BuDowlANe kol-

-BuD – Nawsie Brzosteckie 109
25. HurTowNIA FArB „remoNcIk” – wal-

demar Gackowski, Stanisław kaleta 
– jasło, ul. lwowska 4

26. pHup moTor-porT, marek Smoła – 
Brzostek, ul 11-go listopada 14

27. FIrmA HANDlowo-uSłuGowA mI-
KROKOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, 
ul. Mickiewicza

28. mgr farm. ryszard Nalepa
29. FIrmA „wAFelek”, zbigniew Szczuciń-

ski – januszkowice
30. uSłuGI woD. kAN. co. GAz, józef ka-

walec – Brzostek
31. FHu „BrIAN SoFT” – SprzeDAż I NA-

prAwA kompuTerów, jacek Berrahal 
– Brzostek, ul. Rynek 38

32. Sklep wIeloBrANżowy, Artur Potrze-

ba – Brzostek
33. woD-GAz, paweł Bielecki – Brzostek
34. FIrmA zAopATrzeNIA rolNIcTwA 

I rzemIoSłA, Dariusz Kalina – Brzostek
35. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 

Barbara Szybist – kołaczyce
36. Sklep zIelArSko-meDyczNy „melISA”, 

maria maczuga – Brzostek, ul. rynek 2
37. FIrmA HANDlowA SANIT, Tadeusz 

wójcik – Brzostek, pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

38. STAcjA koNTrolI pojAzDów, mgr eu-
geniusz łazowski – Brzostek, ul. Szkot-
nia 18

39. FIRMA EDO, edward Giergowski – Brzo-
stek

40. kwIAcIArNIA, paweł i maria piękoś – 
Brzostek, ul. Rynek

41. SKlEP TARA, Dorota wołowiec-prokop 
– Brzostek, ul. Rynek 24

42. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
maria Szczygieł, józef czekaj

43. Sklep moToryzAcyjNy AGro-moTor, 
joanna Sury – Brzostek, pawilon Her-
mes, ul. łukasiewicza 2

44. PH AGD, zbigniew ramut
45. FIrmA HANDlowA BuDrol, leszek 

Dziedzic – mieczysław Dziedzic Spółka 
jawna – zawadka Brzostecka 2

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów 
i trenerów czuwa BIuro rAcHuNkowe, 
jadwiga olszewska – Brzostek, ul łuka-
siewicza.

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lks brzostowianka brzostek

1. Brzostowianka Brzostek 18 40 57-21
2. MKS Kolbuszowianka 18 38 61-25
3. Wisłoka Dębica 18 35 87-36
4. Rzemieślnik Pilzno 18 31 57-32
5. MKS Dębica 18 29 37-25
6. Błękitni Ropczyce 18 28 35-33
7. TEAM Przecław 18 20 28-55
8. LKS Monis Bielowy Strzegocice 18 18 37-78
9. MULKS Pustynia 18 15 32-61
10. Kamieniarz Golemki 18 2 18-83

1. Kolbuszowianka Kolbuszowa 24 61 69-21
2. Rzemieślnik Pilzno 24 57 73-24
3. Chemik Pustków 24 49 63-31
4. Monis Bielowy Strzegocice 24 47 68-42
5. Brzostowianka Brzostek 24 41 61-38
6. UKS Glinik 24 40 52-42
7. Czekaj Ropczyce 24 37 54-48
8. Sokół Krzywa 24 25 41-62
9. Borowiec Straszęcin 24 24 37-72
10. Pogórze Wielopole Skrzyńskie 24 22 50-70
11. LKS Jodłowa 24 18 37-58
12. Strażak Lubzina 24 16 43-86
13. LKS Łęki Górne 24 14 20-60

1. Orły Borowa 24 55 66-41
2. LKS Żyraków 24 46 70-30
3. LKS Jodłowa 24 45 48-34
4. Jamnica Dulcza Wielka 24 43 59-40
5. Dragon Korzeniów 24 42 57-29
6. LKS Góra Motyczna 24 40 60-48
7. LKS Wiewiórka 24 40 45-35
8. Bodzos Podgrodzie 24 36 54-41
9. Bobry Bobrowa 24 30 48-45
10. Dąbrówka Stara Jastrząbka 24 22 36-68
11. Dąb Żdżary 24 21 24-71
12. LKS Zasów-Mokre 24 17 35-64
13. Sokół Siedliska-Bogusz 24 7 29-91

1.  Kaskada Kamionka 30 73 88-19
2.  Brzostowianka Brzostek 30 69 52-21
3.  Sokół Krzywa (k. Rzeszowa) 30 54 46-30
4.  LKS Łopuchowa 30 52 62-30
5.  Strażak Lubzina 30 46 55-71
6.  Borowiec Straszęcin 30 46 46-41
7.  LKS Pustków 30 44 56-45
8.  LKS Głowaczowa 30 43 49-40
9.  Progres Kawęczyn 30 42 45-41
10.  Victoria Ocieka 30 38 42-51
11.  Strzelec Frysztak 30 38 47-52
12.  LKS Łęki Górne 30 33 41-49
13.  Kamieniarz Golemki 30 32 40-57
14.  Baszta Zawada 30 29 39-63
15.  Borkovia Borek Wielki 30 23 33-83
16.  LKS Brzeźnica 30 20 33-81

Piłka nożna – wyniki po zakończeniu sezonu 2011/2012
klasa okręgowa tramPkarzy starszych

klasa a seniorów

klasa okręgowa juniorów starszych

klasa b seniorów

wyniki meczów baraŻowych
Tempo Cmolas 2–3 Brzostowianka Brzostek

Brzostowianka Brzostek   1–1 Tempo Cmolas
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  Tego roku, podobnie jak w latach ubiegłych, 
brzosteccy gimnazjaliści pod opieką nauczycieli: 
Pawła  Batyckiego, Katarzyny Machowskiej 
i Ignacego Wojdyły wybrali  się  na  rowerową 
wycieczkę.
  Tym razem w dniach 2–3 czerwca, wyruszy-
liśmy do Głobikowej w miejsce  zwane  „Roz-
dzielnią Wiatrów”, gdzie spędziliśmy dwa dni 
w pięknym  schronisku,  aktywnie podziwiając 
malownicze krajobrazy gminy dębickiej. Z wielu 
tras turystycznych wybraliśmy trasę turystyczną 
„Szlakiem zabytków wsi Mała”, pętla ok. 15 km: 
Kamieniec (wieża przekaźnikowa) – Kujawy – 
Mała (pomnik Chrystusa Króla, średniowieczny 
drewniany kościół) – Kamieniec – Głobikowa. 
W miejscowości tej, w której znajduje się figura 
Chrystusa Króla, spotkaliśmy się z Janem Kop-
ciem, jednym z fundatorów tego pomnika, na co 
dzień mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. 
W  sobotnie  popołudnie  odbyły  się  rozgrywki 
sportowe,  podczas  których  uczestnicy mieli 
okazję sprawdzić swoje umiejętności gry w siat-
kówkę i bilard. Wysiłek fizyczny został nagro-
dzony obfitym poczęstunkiem z grilla  i pizzą, 
a następnie wieczorną zabawą dyskotekową.
  Niedzielny poranek upłynął na uczestnictwie 
we Mszy św. w lokalnym kościele oraz odwie-
dzinach w izbie pamięci w miejscowej szkole.
  W godzinach popołudniowych tego samego 
dnia wszyscy  zdrowi  i zadowoleni  dotarliśmy 
do Brzostku.

Organizator P. Batycki

rowerami do 
„rozdzielni wiatrów”

niepotrzebny znak
 Taka scenka na ulicy Szkolnej to nor-
malność,  do  której wszyscy  już  dawno  się 
przyzwyczaili. Stoi sobie znak zakazu, stoją 
zaparkowane samochody, policja nie zwraca 
na to uwagi i bardzo dobrze. W końcu gdzieś 
trzeba  zaparkować,  bo  samochodów ciągle 
przybywa, a nasze miasteczko nie z gumy. 
Klną tylko dostawcy towaru do sklepu GS, 
bo nieraz mają poważny problem z dojazdem.
  Nie chcę się tutaj wymądrzać, ale chyba 
można by usunąć ten znak, którego i tak nikt 
nie przestrzega, namalować odpowienie linie 
do parkowania, a przed drzwiami do sklepu 
GS  kopertę,  żeby  dostawa  towaru mogła 
się  odbywać  bezkolizyjnie. Wtedy  pewnie 
wszyscy byliby zadowoleni.

Józef Nosal

Więcej zdjęć na str. 18
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Józefa
Filar

tęsknota
Za czym tęskni serce moje
w chwilach smutku i goryczy.
Czemu łza się w oku kręci
a serce ból i żal dręczy.

Czy żal miłego dzieciństwa, 
czy żal odległej młodości
męczą dusze ciężkie myśli,
złe wspomnienia codzienności.

Nie drżyj serce, ciesz się życiem,
ciesz się dziećmi i wnukami,
tyle szczęścia dał ci Stwórca – 
podziękuj losowi łzami. 

dziękczynienie
Bądź uwielbiony Boże nasz Panie
Za Twoją dobroć i nas kochanie
Szczodrze nas darzysz łaskami swymi
Z wielką pokorą dziękować chcemy

Dzięki składamy za wiosny cud
Co ze snu wstając, wielki ma trud
Całą przyrodę do życia zbudzić
Radością życia napełnić ludzi
Świeżą zielenią okrywać drzewa
Kwieciem przystrajać łąki i krzewy

I dziękujemy za płodne lato
Co zaopatrzy w chleb przebogato

Za złotą jesień też dziękujemy 
Jej dobrodziejstwa i dary ziemi
Za jej pomocą oraz przyczyną
Całe się sady nasze rumienią

Za białą zimę dziękować trzeba
Zmęczone pola śniegiem okrywa
By trud rodzenia godnie przespały 
Na nowe trudy mocy nabrały 

modlitwa
Kiedy budzę się o świcie
Wielbię Twoją dobroć Boże
W ten czas szepcą usta moje
„Kiedy ranne wstają zorze”

I na cześć Najświętszej Panienki
Serce moje nuci w ranny czas „Godzinki”
W południe „Anioł Pański” w intencji Papieża
Strzeż Go Panie Boże i zdrowiem obdarzaj

Godzina piętnasta „Miłosierdzie Boże”
Wystawiać nam trzeba i prosić w pokorze
O litość nad światem i nami grzesznymi
Bo zła moc Szatana szerzy się na ziemi

Wieczorem różaniec w dłoniach moich gości
Najświętszą Panienkę chwalić nim najprościej

Marian
Nosal

nauczę buki malować
Przerwała się nocna cisza
Odpłynęła na liściu leszczyny
Poranek nad Sanem przysiadł
Rozgrzał policzki kaliny
Zakwitły liście jesienne
Wróciłem by je pozbierać 
Gorące czerwone płomienne
Pod buki na zimę zaścielić
Jesień tu zawsze będzie
Ja tyko czasem powrócę
Rozrobię farby pędzlem
Buki malować nauczę
Pokłonię się krzywej leszczynie
Kolorami jesieni odpłynę
Skryję się w Sanu dolinie
Do portu w Rajskim zawinę

z księgi życia
Zapisana księga życia
Niedokończona strona dnia
Wiatr wyleciał z ukrycia
Ostatni raz wiał
Na pewno nie chcesz jeszcze
Zostawić wszystkiego teraz
Odsłuchać pieśni złowieszczej
Że nadszedł czas się wybierać
Nadszedł nieubłagany czas
Narodzić się na nowo
Nie zapomnij zamknąć powiek
Nad księgą swoją
Wszystko przeczytane

rozmowa
Pewien mój nowy kolega,
Z którym niedawno się poznałem,
Któremu także coś dolega
i który byłby ideałem,
Gdyby… nie pewne małe wady,
Na które pewno nie ma rady
I których nie usunie z wiekiem
Bo tak jak i ja – jest człowiekiem –

Nawiązał ze mną był rozmowę
O tym i owym, o wszechbycie
O tym, że piękne to, co nowe,
Że przedtem pieskie było życie.

W ogóle innym szedł biegunem
I innym złotym żył on runem,
I duszę jakąś miał rogatą
I ja go nawet kocham za to!...

Chociaż ten dyskurs był jałowy
W jednym my zawsze zgodni byli:
Że wciąż za małe ludzkie głowy,
Że żywot ludzki – to motyli,
Że ciągle naprzód idzie wiedza,
Że coraz nowa ścieżka, miedza
Że coraz wyżej wzrok swój ślemy –
A jednak… jednak nic nie wiemy!...

nie jeden to już raz…
Nie jeden to już raz
Wyrzekałem się płaczu,
Myślałem – czas już, czas
Nie płakać wciąż smarkaczu!

A oto teraz znów
I wczoraj i przedwczoraj
Łzy weszły do mych snów
Choć płakać mi nie pora…

I jutro, także wiem –
Zaświecą mi łzy w oczach
I we łzach dzień za dniem
Po załzawionych nocach…

I chociaż wszystkie dnie
Na słońcu oczy suszę –
Coś płacze wciąż we mnie,
Coś mi rozrywa duszę…

To jakiś smutek, żal,
Tęsknica mnie omota
Minionych powrót fal,
Zniszczona przędza złota…

I ta przyszłość we mgle
Oczy moje w wilgoci…
I źle mi, źle mi, źle,
Że tak mało dobroci…

A chciałbym, tak bym chciał
Uśmiechy widzieć wkoło
I przeciw łzom wznieść wał,
Żeby było wesoło…

Franciszek
Wojnarowski

kiedy nas nie będzie
Przywołajmy naszą przeszłość
Poskładajmy lata w rzędzie
Żeby łatwiej innym poszło
Kiedy nas już tu nie będzie

Spalmy na życia ołtarzu
Puste kartki z kalendarzy
Chwile życia bez wyrazu
Bo się nic już nie wydarzy

I niech wiatr zamiecie popiół
Bo już nie będziemy palić
I niech będzie cisza wokół
Popatrzmy na nas z oddali

Bo nie da się już rozniecić
Ognia z zimnego popiołu
Nie będziemy więcej śmiecić
Czysto po nas jest wokoło

A świat się bez nas ułoży
Bo pusto po nas wszędzie
Zostawcie tylko dwie brzozy
Kiedy nas już nie będzie
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groch z kapustą
 Na emeryturze czas leci w zastra-
szającym  tempie. Okres wakacji mam 
rozplanowany co do jednego dnia. Po-
byt w domu  rodzinnym zapowiedziały 
wszystkie dzieci z rodzinami. Rzadko 
się  zdarza,  że  spotykają  się  ze  sobą 
wszyscy czterej wnuko-
wie. Dzieci mieszkające 
w Polsce mają stałą pracę, 
natomiast  o pracę  (nie 
fizyczną)  w Niemczech 
jest bardzo trudno.

* * *
 Ostatnio wypoczywa-
łam  tydzień  na Majorce 
z rodziną  córki. Nieduży 
hotel, w którym mieszka-
łam, sprzątała pani z Pol-
ski,  której  mąż  –  złota 
rączka – wykonuje remont 
kapitalny poszczególnych 
apartamentów w tym ho-
telu: wymiana  instalacji 
wod-kan,  kafelkowanie 
itp. i mieszka w Palma-
nova już 20 lat. Jego żona, 
z k tórą  rozmawiałam, 
sprząta ten hotel oraz dom 
bogatego Niemca. Córka 
ma 23 lata, uczyła się w szkole językowej 
7  języków,  ale  nie  sprostała wymaga-
niom i porzuciwszy naukę szuka pracy, 
jak  50% młodzieży  tam mieszkającej. 
Pracują przez 7 miesięcy w roku, bo na 
tyle  opiewa umowa o pracę,  corocznie 
zawierana,  a przez  5 miesięcy  pobie-
rają  zasiłek  dla  bezrobotnych  –  niski, 
niewystarczający na opłatę czynszu za 
wynajmowane mieszkanie. Nie otrzy-
mają kredytu na zakup własnego miesz-
kania, bo nie mają stałej pracy i za mało 
zarabiają. W Polsce bardzo dawno nie 
byli,  bo muszą oszczędzać. Wydawało 
by się, że facet z takim doświadczeniem 
mógłby wrócić do Polski, założyć firmę 
remontową  i lepiej  funkcjonować  niż 
na Majorce. Jednak obawiają się takiej 

zmiany, bo „lepszy wróbel w garści niż 
kanarek na dachu”. Oboje pochodzą spod 
Jeleniej Góry.

* * *
  Z drugą panią z Polski spotkałam się 
w kasie biletowej –  sprzedawała bilety 
na  safari  –  prywatny właściciel,  który 
kupił 30 ha ziemi 40  lat  temu,  trzyma 
na wolnym wybiegu  różne  zwierzęta 

(te groźne w klatkach) – jeździ się mię-
dzy nimi swoim samochodem i przez 
okno  z bliska  ogląda.  I  tu  przytrafiła 
się  przygoda –  na drodze  rozlokowało 
się stado małp: małpiszon i 5 jego dam, 
które nie schodziły z drogi ani na dźwięk 
klaksonu, ani na krzyki czy inne hałasy, 
wstrzymując dalsze zwiedzanie. Dopiero 
pan z obsługi wyjął strzelbę i to wystar-
czyło, aby wszystkie znikły.
Pani  była  na  zastępstwie,  tak  na  co 
dzień  pracuje w pobliskiej  restauracji, 
należącej  do  tego  samego właściciela. 
Jak usłyszała polską mowę, zaraz wyszła 
z kasy  (po  obsłużeniu  zwiedzających) 
i poczęstowała  nas wodą mineralną. 
Mają  własny  domek  (może  domek 
męża?)  i jedną 17-letnią córkę. Pracuje 

przez 7 miesięcy w roku, bo przez tyle 
funkcjonuje  przydrożna  restauracja, 
przez 5 miesięcy pobiera zasiłek (niski) 
dla  bezrobotnych. Córka  nie  chce  się 
uczyć  i porzuciła  szkołę  –  teraz  szuka 
pracy. Dziesięć  lat  temu  ściągnęła  do 
siebie matkę  (pochodzi  z Poznania), 
która  teraz  od miesiąca  jest w Polsce 
u siostry. W Polsce nie była 6 lat i marzy 

o wczasach w Zakopanem 
wśród  śniegu  i mrozu. 
Albo o grillu w ogrodzie 
na  zielonej  trawce  (tam 
nie padał deszcz od 3 mie-
sięcy,  a były  akurat  żni-
wa  i nigdzie nie było  ani 
jednej zielonej naturalnej 
trawki, tylko podlewane). 
O męża (lub partnera) nie 
pytałam, a ona nie mówi-
ła. Rozmawiałyśmy dość 
długo.

* * *
 Na  plaży  czasami  sły-
szałam polską mowę,  ale 
rzadko. Było dużo Rosjan, 
Niemców  i Anglików. 
Ceny dla nas zbyt wyso-
kie – gałka lodów 1,5 euro, 
najtańsza woda mineralna 
niegazowana – 1,25 euro. 
W megasamach  można 

wybrać  produkty  dobre  i o  niższych 
cenach – tak też robiliśmy żywiąc się we 
własnym zakresie. Jednodaniowy obiad 
w restauracji można zjeść już za 7 euro, 
najdroższe są jakiekolwiek napoje.
  Ale wyspa  piękna  – morze,  góry, 
palmy, kwiaty wzdłuż całych autostrad, 
przystanie  jachtowe, małe  porty,  bu-
dowle z lat 1300-1400, dużo zabytków, 
piękne  kościoły. Całość wypoczynku 
(samolot, wynajem samochodu na cały 
tydzień, apartament: 3 pokoje + kuchnia 
+ łazienka, wyżywienie we własnym za-
kresie) kosztował nas po 1450 zł na osobę 
za 7 dni pobytu. Dużo? Pewnie tak, ale 
było warto – szum fal słyszę jeszcze do 
dziś.

Janina Słupek

Rzeźby stojące na rondzie ruchliwej drogi na Majorce

 W dniu 22 czerwca 2012 r. w siedzibie Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu 
fotograficznego „Cztery Pory Roku” edycja Wiosna. 
W konkursie nagrodzone zostały zdjęcia: miejsce 
I  –  Stanisław Cholewiak  (Brzostek)  za  zdjęcie 
„Przeczyca widok na górę Zamczysko w Przeczycy 
i Buczynę w Dęborzynie z doliny Wisłoki”, miejsce 
II – Anna Rolak (Bączal Dolny) za zdjęcie „Ścieżką 
wśród wierzb”, miejsce III – Monika Kolbusz (Ja-
nuszkowice) za zdjęcie „Rozkwit”
  Zdjęcia nagrodzone w konkursie można obejrzeć 
na stronie www.lgdliwocz.pl. Nagrody w imieniu 
organizatora wręczyła Pani Prezes Stowarzyszenia 
LGD „LIWOCZ” Justyna Furmankiewicz. Wszyst-
kim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy. 
Jednocześnie przypominamy, że od dnia 2 lipca do 
dnia 7 września można nadsyłać zdjęcia na trzeci 
etap konkursu fotograficznego – edycja Lato.

aa

laureaci konkursu organizowanego przez lgd „liwocz”
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wyprawka szkolna 2012
  Burmistrz Brzostku informuje, iż zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów  z dnia  14  czerwca  2012  r. w sprawie 
szczegółowych warunków  udzielania  pomocy  finansowej 
uczniom na  zakup podręczników  (Dz. U.  poz.  706)  – o do-
finansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać 
się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 
2012/2013 naukę w:
-  klasach I – IV szkoły podstawowej
-  klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkole zawo-
dowej, liceum ogólnokształcącym i technikum.

Ponadto  rodzice mogą wnioskować  o dofinansowanie  za-
kupu  podręczników  dla  uczniów  posiadających  orzeczenie 
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  realizujących w roku 
szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: 
słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu  lekkim,  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi 
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej.
Dofinansowanie do zakupu podręczników wynosi:
1) 180 zł – dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej o kry-
terium dochodowym poniżej 504 zł netto na osobę w rodzinie 
ucznia w klasie I oraz poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie 
ucznia klasy II – III
oraz bez względu na dochód:
•  dla uczniów słabo widzących, 
•  niesłyszących, 
•  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
•  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypad-
ku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w klasach 
I – III szkoły podstawowej,

2) 210 zł – dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej o kry-
terium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie 
ucznia
oraz bez względu na dochód rodziny:
•  dla uczniów słabo widzących, 
•  niesłyszących, 
•  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
•  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypad-
ku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w klasach 
IV – VI szkoły podstawowej.

3) 325 zł – dla uczniów gimnazjów:
•  słabo widzących,
•  niesłyszących, 
•  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
•  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypad-
ku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w klasach 
I – III gimnazjów

4) 352 zł – dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, ma-
jącej siedzibę na terenie gminy Brzostek: zasadniczej szkoły 
zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum o kryte-
rium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie 
ucznia oraz bez względu na dochód rodziny:
•  dla uczniów słabo widzących,
•  niesłyszących,
•  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
•  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypad-
ku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w klasach 
I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego, technikum, klasach II – III liceum 
profilowanego, klasach II – III uzupełniającego liceum ogól-
nokształcącego, klasach II – III technikum uzupełniającego.

  Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pra-
cownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców zastępczych.
  Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 (wnioski można 

pobrać w szkołach  lub w Gminnym Zespole Obsługi  Szkół 
i Przedszkoli w Brzostku). 
  Pomoc w formie  dofinansowania  zakupu  podręczników 
uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wy-
mienionych kryteriów, tj. ze względu na: 
1) kryterium dochodowe, które wynosi w przypadku uczniów 
klasy I szkoły podstawowej 504 zł netto na osobę w rodzinie 
oraz w pozostałych przypadkach 351 zł netto na osobę w ro-
dzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje 
kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), na podsta-
wie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, do 
wniosku zamiast zaświadczeń o dochodach należy dołączyć 
uzasadnienie,

3) aktualne  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego, 
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991  r.  o systemie  oświaty,  dla  uczniów  słabo widzących, 
niesłyszących,  z  upośledzeniem  umysłowym w stopniu 
lekkim  oraz  uczniów  z niepełnosprawnościami  sprzężo-
nymi w przypadku,  gdy  jedną  z niepełnosprawności  jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku 
szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
w szkołach dla dzieci i młodzieży.

  W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z po-
wyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinanso-
wania zakupu podręczników – decyzję w sprawie jego wyboru 
pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi 
zastępczemu) ucznia.
  Do wniosku należy  dołączyć  zaświadczenia  o wysokości 
dochodów  z miesiąca  poprzedzającego  złożenie wniosku. 
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przed-
łożenie  imiennych  rachunków  lub  faktur VAT za  zakupione 
podręczniki wystawionych  na  ucznia,  rodzica  (prawnego 
opiekuna, rodzica zastępczego).
 Wnioski można składać w szkołach w terminie od dnia 
9 lipca 2012 r. do 5 września 2012 r. 

szybkie
pożyczki

na
oświadczenie

tel. 784 921 143
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Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

nauka w konspiracji cd.
  Oczekiwanie  na  powrót  księdza 
Wójtowicza po odprawieniu przez niego 
nabożeństwa w kościele i spożyciu śnia-
dania na plebanii, zajęły moje myśli i wy-
obrażenia, które kłębiły się z całą mocą. 
Wielkie nadzieje przeplatały się z jeszcze 
większymi wątpliwościami  i obawami. 
Czy  zgodzą  się  rodzice  na moją  naukę 
w konspiracji, a zwłaszcza tato? Jeśli się 
zgodzą to czy ja nie narażę ich i mojego 
rodzeństwa  na  prześladowania  przez 
hitlerowców w przypadku wpadki? Czy 
potrafię pogodzić pracę w gospodarstwie 
rolnym  rodziców  z nauką  na  poziomie 
gimnazjalnym? Przecież  to  nie  poziom 
szkoły  powszechnej.  Straciłem  jednak 
już  dwa  lata.  Jeśli  nie  podejmę  nauki 
będę  tracił następne  lata  i nie wiadomo 
ile jeszcze. Koniecznie powinienem 
skorzystać  z pomocy  ofiarowanej mi 
przez księdza Wójtowicza. Nagle olśniła 
mnie myśl.  Nie  będę  tchórzem.  Tylu 
moich rodaków z bronią w ręku walczy 
z Niemcami o wolność Polski, to ja będę 
walczył o wiedzę i lepszą przyszłość Oj-
czyzny. Ta myśl stała się moim mocnym 
postanowieniem.  Przestałem myśleć 
o niebezpieczeństwach. Myślałem tylko 
o tym, aby jak najprędzej rozpocząć na-
ukę. Od dawna nie odczuwałem podobnej 
radości jak ta co zaczęła mnie napełniać. 
Uznałem ją za dobry znak. Poczułem się 
odporny psychicznie i całkowicie pewny 
siebie.
  Śniadanie  na  plebanii  przedłużało 
się. Konie stawały się coraz bardziej nie-
spokojne. Przerwało to moje rozważania 
o bliskiej i dalszej przyszłości. Musiałem 
zająć  się końmi. Kiedy poczuły zainte-
resowanie się nimi uspokoiły się trochę. 
Nie  dawałem  im  siana  by  nie  brudzić 
na podwórzu, a oczekiwałem, że ksiądz 
wyjdzie lada chwila i pojedziemy do 
Grudnej. Dość  długo  jeszcze  trwała  ta 
lada  chwila,  ale  nie  odczuwałem  znie-
cierpliwienia,  bo  ciągle  ekscytowała 
mnie  przyszłość. Gdy wyszli  obydwaj 
z księdzem proboszczem Karolem Ka-
wulą w kierunku  furmanki,  zeskoczy-
łem  z wozu.  Zdjąłem  czapkę  z głowy 
w ukłonie i powiedziałem. Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz pro-
boszcz odpowiedział. Na wieki wieków 
amen. Podał mi rękę na powitanie, którą 
ucałowałem  ze  szczerym  szacunkiem. 
Po  chwili  ksiądz Wójtowicz  pożegnał 
proboszcza, wsiadł na wóz i ruszyliśmy 
w drogę powrotną.
  Zaledwie minęliśmy kościół,  ksiądz 
Wójtowicz zaczął usprawiedliwiać swój 
długi  pobyt  na  plebanii. Konie  ruszyły 
kłusem,  a chwilami  próbowały  galopo-
wać. Musiałem je mocno powstrzymywać 
i niewiele  słyszałem  z tego  co  ksiądz 
mówił  do mnie  z drugiego  siedzenia. 
Kiedy minęliśmy most przed Janeckim, 
przyhamowałem bieg  koni  i pod  górkę 

poszły krokiem. Wtedy ksiądz przesiadł 
się  na  przednie  siedzenie  obok mnie 
i kontynuował  wyjaśnienie  długiego 
pobytu  na  plebanii. Mieliśmy  wiele 
bardzo ważnych tematów do wspólnego 
omówienia  z księdzem  proboszczem 
i wikarym co pochłaniało nam czas nie-
zauważalnie. Rozważaliśmy  też  różne 
możliwości  udzielenia  tobie  pomocy 
w nauce. Uzgodniliśmy trzy takie możli-
wości. W pierwszej ksiądz wikary podjął 
się udzielenia tobie pomocy w nauce ła-
ciny i religii. W każdym przypadku gdy 
ciebie ktokolwiek zapyta po co chodzisz 
do księdza wikarego zawsze odpowiedz, 
że chcesz służyć do Mszy św. i uczysz się 
ministrantury po łacinie. Później od czasu 
do  czasu  będziesz  rzeczywiście  służył 
do Mszy  św.  Inne  zasady  konspiracji 
i przebiegu nauki ksiądz wikary będzie 
omawiał z tobą bieżąco.
  W  drugiej możliwości  ksiądz  pro-
boszcz przeprowadzi rozmowę z panem 
Gawrońskim  kierownikiem  Szkoły 
Powszechnej  w Siedliskach-Bogusz 
w sprawie jego pomocy tobie w nauce 
określonych  przedmiotów  oraz wypo-
życzania podręczników potrzebnych do 
nauki. Ponadto ksiądz proboszcz dyspo-
nuje książkami literatury klasycznej jaka 
obowiązuje w gimnazjum.
  W  trzeciej możliwości  ja  będę  roz-
mawiał  z panem Krawczykiem kierow-
nikiem Szkoły Powszechnej w Grudnej 
Górnej o udzielenie tobie pomocy w na-
uce  języka  niemieckiego, matematyki, 
f izyki,  chemii  i ewentualnie  innych 
przedmiotów.
  W tę niedzielę po rannej Mszy zgłoś 
się do księdza wikarego na wstępną roz-
mowę. Co ty na to? Zapytał mnie ksiądz 
Wójtowicz. A ja ze wzruszenia nie mo-
głem wykrztusić słowa z siebie. Niezdar-
nie uściskałem księdza, bo nie pozwolił 
się  ucałować w rękę  i powiedziałem. 
Bóg  zapłać. A  po  chwili  dodałem. Ze 
wszystkich sił będę się starał osiągać jak 
najlepsze wyniki w nauce. Pod górkę na 
Kurczówkę koło Chmurzyny konie szły 
krokiem. Ksiądz objął mnie  ramieniem 
i powiedział. Bądź  dzielnym  i jak  naj-
pełniej wykorzystaj czas na zdobywanie 
wiedzy, bo wiedza to klucz do szczęścia 
i potęgi. Przesiądę się już na poprzednie 
miejsce,  by  ludzie w Grudnej  nie mieli 
powodu do zdziwień.
  Kiedy wjechałem na podwórze naszej 
zagrody, mama z niepokojem w oczach 
zapytała. Co się  stało, że  tak długo nie 
wracaliście  z kościoła? Martwiłam  się, 
że może Niemcy was  zatrzymali,  albo 
przytrafiło się wam jakieś nieszczęście. 
Wyjaśniłem krótko. Proboszcz zatrzymał 
księdza Wójtowicza u siebie na śniadaniu, 
a ja z furmanką stałem na podwórzu ple-
banii, tak jak wczoraj.
  Wyprzągnąłem  konie  i wprowadzi-
łem  je  do  stajni. Dałem  im  jeść,  a sam 
poszedłem do  kuchni  na  obiad. Mama 
była  sama w mieszkaniu. Tato  poszedł 
do wujka Stanisława Cieślika w Głobi-
kówce. Gienia była u siostry Marysi na 
Kujawach. Cela i Hela jeszcze nie wróciły 
ze szkoły. Dzięki temu bez skrępowania 
natychmiast  opowiedziałem  mamie 
moją  radosną  nowinę. Mama niezupeł-
nie podzielała moją  radość z obawy,  że 
tato na pewno nie wyrazi zgody na po-

tajemną naukę. Pełen ufności do mamy 
zaproponowałem  by  z tatą  jeszcze  nie 
rozmawiać  o tym.  Jutro wracając  z ko-
ścioła zaprosimy księdza Wójtowicza do 
nas w odwiedziny. Jadąc z księdzem do 
kościoła uprzedzę go o wszystkim i po-
proszę o wstawiennictwo za mną u taty. 
Mama przyjęła moją propozycję.
  Tato wrócił  do  domu  po  południu, 
ale  nawet  nie  zapytał  o której  godzinie 
przyjechałem z kościoła. Z wielkim prze-
jęciem opowiadał o spotkaniu u wujostwa 
Cieślików z ludźmi, których hitlerowcy 
wysiedlili z ich rodzinnego gospodar-
stwa  rolnego w poznańskim. Pochodzą 
ze wsi Gąsawa, położonej w sąsiedztwie 
wsi Biskupin, znanej z przedwojennych 
odkryć  i wykopalisk  archeologicznych. 
Nazywają się Chojnaccy Józef i jego syn 
Antoni.  Przed wojną w ich  rodzinnym 
kilkunastohektarowym gospodarstwie 
pracowali sami mężczyźni, ojciec i czte-
rech  synów  kawalerów. Matka  zmarła 
im  kilka  lat wcześniej.  Trzech  synów 
Michał, Jan i Antoni zostali wcieleni do 
wojska w czasie powszechnej mobilizacji 
w sierpniu 1939 r. i brali udział w wojnie 
obronnej Polski. Michał zginął podczas 
wojny we wrześniu. Jan dostał się do nie-
woli niemieckiej i wbrew haskiej konwen-
cji pokojowej jako jeniec wojenny został 
osadzony w obozie pracy przymusowej 
w Hanowerze. Antoniemu udało się zbiec 
w czasie  postoju  dużej  grupy  jeńców 
wojennych i wrócić do rodzinnego domu 
w którym  zastał  brata  Józefa  z ojcem 
Józefem. Podczas ich wysiedlania hitle-
rowcy pozwolili każdemu z nich zabrać 
po jednej niedużej walizce z najbardziej 
potrzebnymi rzeczami osobistego użytku. 
Wszystko  inne  cały  dorobek  życia  ich 
rodziny musieli  zostawić  osiedlonej  na 
ich gospodarstwie rodzinie niemieckiej. 
Z rodzinnej wsi hitlerowcy wywieźli ich 
do przejściowego obozu dla przesiedleń-
ców w Inowrocławiu. Tam po kolejnych 
segregacjach i znęcaniu się nad nimi brata 
Józefa  aresztowali  i osadzili w obozie 
koncentracyjnym w Dachau, za to, że ktoś 
doniósł jakoby dokuczał swoim rówieśni-
kom  z rodzin  niemieckich  kolonistów. 
Antoniego  zaś  z jego  starym  i chorym 
ojcem wywieźli do Generalnej Guberni. 
Następnie w kolejnych etapach transpor-
towano ich do gminy w Brzostku, a stąd 
do Siedlisk i Głobikówki. W Głobikówce 
zostali przyjęci u Cieślików, ale z powodu 
ich  licznej  rodziny  z małymi  dziećmi, 
ojciec Chojnacki Józef przeszedł do ro-
dziny Prokuszkich, a syn Antoni został na 
zakwaterowaniu i wyżywieniu u rodziny 
Cieślików. W Siedliskach została przyjęta 
na zakwaterowanie rodzina Wiszosław-
skich też ze wsi Gąsawa jak Chojnaccy. 
Tato opowiadanie o spotkaniu u wujo-
stwa Cieślików  zakończył  stwierdze-
niem, ciężki los tułaczy spotkał Polaków 
zamieszkałych na Zachodnich Ziemiach 
Polski, włączonych  przez  hitlerowskie 
Niemcy w obszar III Rzeszy. Relacja taty 
o wysiedleńcach z poznańskiego zrobiła 
na mnie wrażenie przygnębiające. Obu-
dziła  też  niepokój  o negatywny wpływ 
na stanowisko taty w sprawie mojego 
rozpoczęcia nauki w warunkach konspi-
racyjnych.
  Nazajutrz wioząc księdza Wójtowicza 
do  kościoła  i z  powrotem opowiedzia-
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łem mu o mojej pracy w gospodarstwie 
rodziców po odejściu na wojnę naszego 
parobka Władka Jędrzejczyka i o zamie-
rzeniach taty przekazania mi w przyszło-
ści gospodarstwa jako swojemu następcy 
z rodu Łukasików. Później powtórzyłem 
wszystko co uzgodniłem z mamą i bardzo 
prosiłem księdza o wstawienie się za mną 
u taty, by wyraził zgodę na moją naukę 
w systemie  tajnego  nauczania. Ksiądz 
przyjął moją prośbę ale wyraził przy tym 
wiele  skrupułów. Po chwili  jakby sobie 
coś przypomniał, bo powiedział. Nie ma 
tego złego co by na dobre nie można ob-
rócić. Mój zegarek ciągle się śpieszy i od 
czasu do czasu zacina. Wstąpię więc do 
was z zapytaniem czy twój tato może go 
naprawić, a przy okazji spróbuję poroz-
mawiać w twojej sprawie.
  Z kościoła wracaliśmy znacznie wcze-
śniej niż wczoraj. Mama chyba zobaczyła 
naszą furmankę jeszcze na górkach, bo 
kiedy dojeżdżaliśmy do pogorzeliska sto-
doły stała już przy drodze. Zatrzymałem 
furmankę przed zakrętem na podwórze, 
by mama mogła powitać księdza jeszcze 
na drodze i oficjalnie zaprosić go do nas 
na śniadanie. Gdy ksiądz przyjął zapro-
szenie  podjechałem przed  ganek  domu 
gdzie  na  dostojnego  gościa  oczekiwał 

tato. Po powitaniu udali się do izby go-
ścinnej,  drugiej  od  sieni  po przeciwnej 
stronie kuchni. Ja zająłem się wyprzęga-
niem koni, ponieważ ksiądz powiedział 
mi wcześniej, że od nas do siebie chętnie 
zrobi sobie mały spacer.
  W  stajni  rzuciłem  trochę  siana  za 
drabiny  koniom  i tłumiąc wielkie  pod-
niecenie  niepewności  efektu  rozmowy 
księdza na mój temat z tatą przyszedłem 
do kuchni. Tu Gienia ubrana odświętnie 
szykowała  i zanosiła  do  izby gościnnej 
śniadanie dla naszego gościa i rodziców. 
W kuchni i ja zjadłem śniadanie, chociaż 
wcale  nie  chciało mi  się  jeść. Nasyciło 
mnie nerwowe oczekiwanie na wyniki 
rozmowy prowadzonej w izbie gościnnej. 
Przedłużanie mojego śniadania w kuchni 
uznałem za  zbyteczne. Wychodząc po-
wiedziałem Gieni, że będę w stajni albo 
w szopie na zapleczu domu, by zawołała 
mnie  jeśli  będę  potrzebny.  Najpierw 
jednak poszedłem do  szopy  z nadzieją, 
że może  usłyszę  przez  ścianę  o czym 
rozmawiają w izbie gościnnej. Niestety, 
nawet  gdy przyłożyłem ucho do  ściany 
nie  słyszałem zupełnie nic. Dla  zabicia 
czasu oczekiwania wziąłem się za sprzą-
tanie podwórza i szopy przystawionej do 
szczytu domu.

  Rozmowa księdza z rodzicami trwała 
już ponad dwie godziny. Zbliżała się pora 
zadawania  koniom południowej  paszy, 
a ja nadal nie przebieram się w robocze 
łachy. Czekam. Być może  tato  zechce 
rozmawiać ze mną w obecności księdza. 
Wreszcie  na  ganku  pojawił  się  ksiądz, 
ale już żegna się z moimi rodzicami. Aby 
nie  zostać  zauważonym umknąłem do 
szopy za domem. Po chwili przyszedłem 
do mieszkania  przebrać  się w odzież 
roboczą  którą  zawsze  zostawiałem  na 
strychu. Przebrany wszedłem do kuchni 
napić się wody, która zwykle stała w wia-
drze. Bardziej niż pić chciałem zobaczyć 
w jakim nastroju jest tato. Niczego nie 
udało mi się wywnioskować. Tato siedział 
przy stole zegarmistrzowskim pochylony 
nad  zegarkiem  z lupą w prawym  oku. 
Pomyślałem, pewnie to zegarek księdza. 
Napiłem się wody i wyszedłem do stajni 
wsypać  obrok  południowy  koniom  do 
żłobów.
  Tego dnia nie zaszło już nic szczegól-
nego. Dopiero wieczorem dowiedziałem 
się  od  mamy,  że  w czasie  rozmowy 
z księdzem  tato miał wiele  zastrzeżeń 
w odniesieniu do mojej potajemnej nauki. 
Wobec argumentów taty ksiądz podobno 
nie nalegał na wyrażenie jego zgody. Cały 

czas wyczuwałem,  że  tato  będzie 
niechętny mojej  nauce,  zwłaszcza 
w warunkach tajnego nauczania.
  Popadłem w rozterkę co mam robić 
z marzeniami  o nauce,  które  już  po 
raz drugi  są bliskie  rozpoczęcia  ich 
spełnienia. Wiedziałem,  że mogę 
liczyć  na  pomoc mamy  i mojego 
chrzestnego ojca wujka Franciszka 
Andreasika  z Glinika.  Obydwoje 
dawali wyrazy  gotowości  przyjścia 
mi  z pomocą w przypadku gdybym 
nie uzyskał zgody taty na rozpoczęcie 
nauki w gimnazjum w 1939 r. Wów-
czas nie było potrzeby pomocy ale nie 
było też okupacji, a nauka w szkołach 
średnich  i wyższych  odbywała  się 
oficjalnie i otoczona była szacunkiem. 
Dziś  nauka  jest  zajęciem  niebez-
piecznym bo  oficjalnie  zakazanym, 
a za  złamanie  zakazu grożą  surowe 
kary, włącznie z karą śmierci. Jedyna 
nadzieja pozostała mi jeszcze w księ-
dzu Wójtowiczu. Pewny byłem co do 
tego, że po raz drugi nie zaniedbam 
już uczenia się nawet jako samouk.
  Następnego dnia rano pojechałem 
do Wójtowiczów po księdza  do ko-
ścioła,  podobnie  jak w poprzednie 
dni. Po powitaniu księdza jechaliśmy 
w milczeniu,  bo  droga od Wójtowi-
czów  jest  kręta  i całą  uwagę  skupi-
łem na powożeniu końmi. Jadąc już 
gościńcem  na  Kurczówce  ksiądz 
przesiadł się koło mnie i zaczął roz-
mowę od przypuszczenia, że pewno 
jestem rozczarowany wynikiem jego 
wstawiennictwa u taty w sprawie 
mojej nauki. Stanowczo zaprzeczy-
łem takiemu domysłowi. Serdecznie 
podziękowałem księdzu za otwarcie 
tematu mojej nauki w rozmowie z ro-
dzicami co bardzo ułatwi mi dalsze 
jego  kontynuowanie. Wtedy  ksiądz 
powiedział. Wczorajsza  rozmowa 
z twoimi rodzicami skłoniła mnie do 
przemyślenia wszystkiego jeszcze raz.

cdn.
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Do wynajęcia budynek przy ul. Rynek 15 lub inne oferty z tym związane. Tel. 604 421 050
Do sprzedania działki budowlane położone w Brzostku, przy ul. Ks. Kazimierza Ostafińskiego. Tel. 604 421 050

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod ga-
raż  – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem  dzierżawy  jest  grunt  położony 
w sąsiedztwie budynku usługowo-mieszkalnego 
w Brzostku – z przeznaczeniem pod garaż.
Grunt  o powierzchni  użytkowej  18,4 m2 – po-
łożony  na  działce  oznaczonej  numerem  ewi-
dencyjnym  856/18  –  zabudowanej  budynkiem 
usługowo-mieszkalnym w Brzostku  przy  ulicy 
Szkolnej  7,  stanowiącej współwłasność Gminy 
Brzostek  na  podstawie Księgi Wieczystej  Nr 
RZ1D/00083687/1.
Cena wywoławcza  czynszu  dzierżawnego  za  1 
m2 powierzchni użytkowej wynosi 1,20 zł + 23% 
VAT-u miesięcznie.
Najemca ponosi oprócz czynszu  również opłaty 
za podatek od nieruchomości. Umowa może być 
zawarta na okres do trzech lat. 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE 
SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 

W DNIU 31 LIPCA 2012 r. O GODZ. 1100

Wadium  dla  lokalu wynosi  20,00  zł  (słownie: 
dwadzieścia złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą 
wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 
27.07.2012 r. w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzost-
ku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 
8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na 
konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnio-
roczny wskaźnik wzrostu  cen  towarów  i usług 
konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja 
nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygrał zalicza się na poczet czynszu dzier-
żawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu je-
dynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie 
przyczynę odwołania przetargu.
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgod-
nie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów  i rokowań na  zbycie  nieruchomości 
(Dz.U.Nr 207 poz. 2108). Wadium w pieniądzu na-
leży wnosić na konto: BSR o/Brzostek Nr 328589 
0006 0080 0210 2020 0006).

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej stanowiącej własność 

Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza 
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości: 
działka leśna oznaczona numerem ewidencyjnym 134 o pow. 0,61ha (6100m2) położona 
w Woli Brzosteckiej, objęta KW Nr RZ1D/00048274/6, prowadzoną w Sądzie Rejono-
wym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. 
Działka położona  jest w Woli Brzosteckiej,  gmina Brzostek w obrębie  lasów  i gruntów 
użytkowanych  rolniczo. Teren w wąwozie  z przepływającym potokiem. Brak  dojazdu. 
Zabudowa zagrodowa w odległości około 500m. Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 134 jest 
użytkowana jako leśna Oddział 7f Wola Brzostecka, jest to grunt leśny o pow.0,61 ha, gdzie 
użytki stanowią Ls V -0,53 ha i LsVI – 0,08 ha. 
Wg planu urządzania lasu 3Jd Db 1 Jw. (61-70) 65l, 3 Jd 1Ol941-50) 45l, 1 Brz Gb (31-40) 35l, 
podrosty JdGb (98-15) 12 l na 10% powierzchni, podszycie na 60% powierzchni, dominu-
jący gatunek jodła zadrzewienie –  0,40 II klasa bonitacji, wysokość 18m, pierśnica 22 cm.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzo-
stek działka położona jest w terenach leśnych

Lp. Nr
działki

Pow.
(m2) Nr KW

Opis 
nierucho-

mości

Przezna- 
czenie

w planie
Położenie

Cena 
wywoławcza 

netto (zł)
Wadium 

(zł)

1 134 6100 RZ1D
/00048274/6 leśna brak Wola 

Brzostecka 10 652,00 1 065,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W 
BRZOSTKU W DNIU 03 SIERPNIA 2012 r. O GODZ. 1000  W SALI KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 31 lipca 
2012r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w formie przewidzianej w para-
grafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych 
dopuszczonych  do  obrotu  publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości 
(Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 
0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachu-
nek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza  się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym.  Jeżeli uczestnik 
przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi 
się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w za-
wiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości 
ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, 
przez  to Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic 
nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając nie-
zwłocznie przyczynę odwołania przetargu.
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LIPIEC 2012

Trudne wyrazy: PIARG, TOŁUB, ROLER, TAMIS, ENOLE, ASTAT, SZADR, WEI, OŁOWICA, OZD
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krzyŻówka z nagrodĄ
Poziomo:
1) Duży  ptak  z Australii; 4) Wał  pod 
torami; 7) Dozorczyni; 9) Kotlety bite; 
10) Okruchy skalne u stoku góry; 11) Peł-
zak. 12) Odrobina energii; 14) Gamoń; 
16) Nie można go przkroczyć; 19) Me-
bel  na  ciuchy; 22) Wielbiciel; 23) Ko-
bieca szuba futrzana; 24) Opust 25) Coś 
odrażającego; 26) Matryca  kuźnicza; 
27) Gra belgijska uprawiana na boisku; 
28) Alkohole nienasycone; 30) Promie-
niotwórczy  pierwiastek  chemiczny; 
32) Niewielka owadożerna jaszczurka; 
34) Partnerka  igły; 37) Miraż; 40) Za-
mek w  gruzach; 41) Najbliżej  stołka; 
42) Włoska potrawa; 43) Meksykański 
kaktus; 44) Zbiornik wodny; 45) Bla-
gier.

Pionowo:
1) Egoista; 2) Kopytko; 3) Glob  ziem-
ski; 4) Agresja; 5) Iwan  (1881–1941), 
rzeźbiarz radziecki; 6) Szczeciński klub 
sportowy; 8) Otwór w  tęczówce  oka; 
13) Dynastia chińska; 15) Baśniowy du-
szek; 16) Przenośna lampka; 17) Nasto-
latek; 18) Stołek; 19) Taktyk wojenny; 
20) Mały  album; 21) Sanocka  fabryka 
autobusów; 29) Ostre zatrucie ołowiem; 
31) Dawne narty; 33) Miasto w pobliżu 
Miszkolca; 34) Znaczek na pięciolinii; 
35) Korpus 36) Lasso Tatara; 37) En-
tuzjazm; 38) Biesiada; 39) Winnetou.
  Rozwiązania  wpisane  do  kuponu 
zamieszczonego na dole strony dostar-
czone do 31  lipca 2012  r. do Centrum 
Kultury  i Czytelnictwa w  Brzostku 
wezmą  udział w  losowaniu  nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: WSZYSTKIE DROGI PRO-
WADZĄ DO RZYMU. Nagrodę książ-
kową wylosowała MONIKA CZAJKA 
z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Nowak, kim jesteście w cywilu?
– W cywilu  –  panie  sierżancie  –  to  ja 
jestem Pan Nowak.

  
– Poruczniku! Dowiedziałem się wczo-
raj, że wróciliście do obozu pijani  i na 
dodatek pchając taczkę!
– Tak jest, panie majorze.
– Ja was zdegraduję! Zamknę w areszcie! 
I długo nie wydam żadnej przepustki!

– Tak jest, panie majorze.
– I nic nie macie na swoje usprawiedli-
wienie?
– Mam. W  tej  taczce  był  pan,  panie 
majorze...

  
Spadający  jak  kamień  spadochroniarz 
krzyczy do mijanego w powietrzu kolegi:
– Mój się nie otworzył! Szczęście, że to 
tylko ćwiczenia!

  
Czemu  ten  pluton  tak  krzywo  stoi?  – 
pieni się kapral.
– Bo ziemia jest okrągła – mówi jeden 
z żołnierzy.
– Kto to powiedział?
– Kopernik.

– Kopernik wystąp!
– Przecież on umarł.
– Tak? To czemu nikt mi o tym nie za-
meldował?

  
Kapral mówi do szeregowca:
– Masz żetony telefoniczne?
– Jasne, stary!
– Masz do mnie mówić: Tak jest panie ka-
pralu! A więc masz żetony telefoniczne?
– Nie panie kapralu!

  
Wojskowy, rzeczowy opis łyżki: „łyżka 
składa się z trzymadła właściwego i ko-
mory zupnej
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BRZOSTECKIE 
SMAKOłyKI

Zupa z cukinii
Składniki:

– 2 sztuki cukinii
– 0,5l wody
– 1 szklanka rosołu drobiowo-warzywnego  
– 1 pęczek natki pietruszki 
– 6 sztuk liści bazylii 
– 4 łyżki śmietany 18% 
– szczypta pieprzu
– sól do smaku

Sposób przygotowania:
W garnku zagotować 0,5 l wody i dodać szklankę roso-
łu drobiowo-warzywnego. Cukinię pokroić i dodać do 
rosołu. Gotować 10 minut w osolonej wodzie. Cukinię 
odsączyć i zmiksować z natką pietruszki i bazylią. Prze-
łożyć z powrotem do wywaru, dodać śmietanę, doprawić 
pieprzem i zagotować. Rozlać na talerze i na każdej porcji 
zrobić kleksa z kwaśnej śmietany.

Pierogi wiśniowo-czereśniowe
Składniki:

– 1kg mąki pszennej
– 1 jajko
– ½ płaskiej łyżeczki soli
– ½ kg owoców (wiśni i czereśni)

Sposób przygotowania:
Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajko, dodać sól i wodę. 
Zagnieść ciasto, dobrze wyrobić – ma być wolne. Ciasto 
podzielić na 2 części, rozwałkować. Małą szklaneczką 
wycinać kółka, w środek wkładać wiśnie lub czereśnie, 
składać na pół i zlepiać brzegi w pierogi. Gotować do 
miękkości, przez około 3 – 5 minut.

Letnia sałatka z selerem naciowym
Składniki:

– główka sałaty lodowej
– 2-3 pomidory
– 2 łodygi selera naciowego
– średni ogórek
– 10 rzodkiewek
– zielona lub czerwona papryka
– sól, pieprz

Sos winegret
– 3-4 łyżki oliwy z oliwek
– sok z cytryny
– cukier, sól

Wykonanie:
Przygotować sos: do oliwy wlać 2 łyżki wody i sok z cy-
tryny, a następnie ubić widelcem do białości. Doprawić 
solą i pieprzem.
Warzywa umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Sałatę 
porwać na małe kawałki. Pomidory pokroić w ósemki, 
a następnie każdą przekroić na pół. Selera pokroić 
w cienkie plasterki, a ogórka i rzodkiewki w grubsze. 
Paprykę pokroić w cienkie, krótkie paski. Warzywa wy-
mieszać i polać sosem winegret. Doprawić do smaku solą 
i pieprzem. Sałatkę schłodzić przez 1 godz. w lodówce.

Torcik truskawkowy
Składniki na biszkopt:

– 4 jajka
– 3/4 szklanki mąki pszennej
– 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
– 3/4 szklanki cukru
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Składniki na masę:
– 1 budyń śmietankowy z cukrem
– 3 szklanki mleka
– 2 łyżki mąki pszennej
– 2-3 łyżki cukru
– 1 kostka masła
– 1kg truskawek
– 2 galaretki truskawkowe

Wykonanie:
Biszkopt – białka ubić na sztywno, dodać cukier i żółtka. 
Dodać mąkę zmieszaną z proszkiem i lekko wymieszać. 
Wlać na formę do pieczenia. Piec w temperaturze 160-
1800C około 30-40 minut. 
Masa – z 3 szklanek mleka odlać 0,5 szklanki, rozrobić 
budyń z mąką, dodać cukier. Resztę przelać do garnka.  
Ugotować budyń, ostudzić. Masło utrzeć dodając po 
łyżce zimnego budyniu. Biszkopt podzielić na dwie równe 
części. Środek posmarować połową masy z dodatkiem 
truskawek. Wierzch tortu pokryć drugą połową masy, 
ułożyć truskawki, zalać tężejącą galaretką.

  W upalne lipcowe dni, gdy żar leje się z nieba, nie mamy 
ochoty  na  zbyt  obfite  posiłki. Mimo upałów powinniśmy 
jednak pamiętać, aby dostarczać naszemu organizmowi po-
trzebnych do utrzymania odpowiedniej energii składników. 
Zjadanie 4 lekkich posiłków dziennie to idealne rozwiązanie.  
Lato  to sezon obfitujący w bogactwo warzyw i owoców – 
wykorzystajmy  to! Niech na stołach zagości proponowana 
przez nas lekka i niezwykle smaczna, bazująca na świeżych 
warzywach zupa. Nie może zabraknąć też pachnącej koper-
kiem młodej kapusty oraz aromatycznych truskawek. 

Redakcja

  14 czerwca 2012 roku odbyła się XIV 
Spartakiada Sportowa Środowiskowych 
Domów Samopomocy Województwa 
Podkarpackiego w Kielnarowej. Orga-
nizatorem tegorocznych zawodów spor-
towych  dla  osób  niepełnosprawnych 

był  ŚDS w Tyczynie.  Zaproszono  tu 
przedstawicieli wszystkich 63 Środowi-
skowych Domów Samopomocy z Pod-
karpacia. Swoją obecnością zaszczycili 
także Wojewoda  Podkarpacka  Pani 
Małgorzata  Chomycz  –  Smigielska, 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego Pan Dariusz Tracz wraz z pra-
cownikami. Pan Dyrektor uczestniczył 

XiV spartakiada sportowa Środowiskowych domów samopomocy  

Dokończenie na str. 35
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Zupa z cukinii Pierogi wiśniowo-czereśniowe

Letnia sałatka z selerem naciowym Torcik truskawkowy

w różnych zabawach z osobami niepeł-
nosprawnymi, z czego byli niezmiernie 
zadowoleni. Byli  również  zaproszeni 
goście, m.in. Burmistrz Tyczyna,  ks. 
proboszcz  z Tyczyna, władze ośrodka 
sportu i rekreacji WSiZ w Kielnaro-
wej.
  W związku z powyższym uczest-
nicy z ŚDS Brzostek pod opieką Pana 
Kierownika Karola Staniszewskiego, 
fizjoterapeutki Agnieszki Kula  (Ka-
put) oraz pielęgniarki Pauliny Kolbusz 
wystar towali w przygotowanych 
konkurencjach indywidualnych i gru-
powych. Ania Ochałek  precyzyjnie 
grała w minigolfa,  Paweł  Szczupak 
cała  swoją  siłę włożył w rzut  piłką 
lekarską , Grzegorz Urzędowski trafiał 
piłką do kosza, a Marysia Samborska 
skakała niczym kangur w workach na 
czas. Cała drużyna próbowała swoich 
sił w „budowaniu” wieży z klocków. 
Wszyscy  z wielkim  zaangażowa-
niem dokładali po jednym elemencie 
tworząc  wspólny  „dom”.  Kierow-
nicy ŚDSów  także mieli możliwość 
zaprezentowania  swoich  talentów 
sportowych w skokach  na  piłkach 

z przeszkodami. 
  Wszystkie  ośrodki  otrzymały  pa-
miątkowe  puchary  i dyplomy  oraz 
upominki, a zwycięzcy poszczególnych 
kategorii nagrody i medale. Przed ogło-
szeniem wyników uczestnicy spartakia-
dy posilili  się  pysznym obiadem oraz 

deserem. Po  zakończonej  rywalizacji 
sportowej  rozpoczęło  się  grillowanie 
z zabawą taneczna. Wieczorem uczest-
nicy zmęczeni ale szczęśliwi wrócili do 
domów, myśląc już o kolejnych zawo-
dach za rok. 

Agnieszka Kula (Kaput)

Dokończenie ze str. 34
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kącik
fotograficzny

  Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.pl lub 
też dostarcz je do redakcji osobiście. Przesyłając zdjęcia prosimy 
o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

/fl/

  4 kwietnia 2012 roku w Krakowie w imieniu Szwadronu 
Podkarpacie chor. kaw. och. Wojciech Staniszewski oraz 
kpr. kaw. och. Piotr Staniszewski przekazali żołnierzom XI 
zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie 
proporczyk z barwami 20 pułku ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego. Proporczyk uszyty przez Panią Annę Nowak 
z Brzostku wraz z naszymi żołnierzami patroluje strefę, za 
którą odpowiedzialność ponoszą Polacy i zajął miejsce na 
Rosomaku dowódcy patrolu. Wierzymy, że naszym żołnie-
rzom przynosi  szczęście  i wszystkich  całych  i  zdrowych 
powitamy w kraju. 

Wojciech Staniszewski

Proporczyk szwadronu Podkarpacie 
na misji w afganistanie

Fot. Maria Skowronek z Krakowa Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Robert Sypień z Brzostku Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Karolina Szczepańska z Jaworza Górnego Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku


