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Jest Ksiądz proboszczem oraz kustoszem przeczyckiego 
sanktuarium. W związku z tym, to Ksiądz najlepiej zna 
historię tego miejsca. Proszę powiedzieć kilka słów na te-
mat okoliczności powstania cudownej figury Matki Boskiej 
Przeczyckiej.
	 Czas	powstania	cudownej	figury	Matki	Boskiej	Przeczyckiej	
określa	się	na	lata	1460-1470.	Suknia	Matki	Bożej	jest	w	stylu	
gotyckim,	ale	twarze	Maryi	i	Dzieciątka	mają	wygląd	renesan-
sowy.	Niektórzy	historycy	 sztuki	 sugerują,	 że	figura	 została	
wyrzeźbiona	w	jednej	 ze	 szkół	Wita	Stwosza	 na	Węgrzech.	
Jest	to	rzeźba	wykonana	w	drzewie	lipowym	lub	gruszkowym,	
o	wysokości	120	cm.	Matka	Boża	na	prawej	ręce	trzyma	Dzie-
ciątko	Jezus.	Udokumentowany	kult	Matki	Boskiej	Przeczyckiej	
sięga	XVI	wieku.	Jako	wotum	z	datą	3	maja	1679	roku	został	
ofiarowany	obraz	malowany	na	desce.	Przed	Matką	Bożą	klęczy	
szlachcic,	herbu	Prus	a	pod	obrazem	znajduje	się	napis:	„Ja	Jan	
Józef	Grzybowski,	zeznawam,	że	w	ciężkiej	bardzo	chorobie	
będąc	tak,	że	nikt	mi	żywota	nie	tuszył,	ofiarowałem	się	na	to	
miejsce	do	Najświętszej	Pannie	Maryi	Przeczyckiej	i	wielkiej	
doznałem	pomocy,	bo	w	krótkim	czasie	ozdrowiałem,	na	znak	
wdzięczności	Matce	Miłosierdzia	to	wotum	oddaję”.
	 Szlachcic	 ten	 pochodził	 prawdopodobnie	 z	Lublina,	 co	
świadczyłoby	o	szerokim	zasięgu	kultu	Matki	Boskiej	Prze-
czyckiej	w	XVII	wieku.	Były	 też	 inne	wota.	W	1804	 roku	
władze	austriackie	skonfiskowały	naczynia	liturgiczne,	które	
przeznaczono	na	wojnę	Austrii	z	Napoleonem.	W	tym	samym	
czasie	zginęły	też	inne	wota.	Ogółem	Austriacy	zabrali	około	
30	wotów,	 resztę	 ukradł	 złodziej.	 Ludzie	 ofiarowali	 jednak	
dalsze	wota.	Z	początkiem	XX	wieku	Matka	Boska	miała	kilka	
sznurów	korali	oraz	złoty	pierścień	ofiarowany	przez	księcia	
Franciszka	Woronieckiego.
	 Do	Przeczycy	przychodziły	 liczne	 pielgrzymki	 nie	 tylko	
z	okolicznych	wsi,	ale	nawet	z	Węgier	i	Słowacji.	Andrzej	Ku-
ropatnicki	w	książce	„Geografia	albo	dokładne	opisanie	Kró-
lestwa	Galicji	i	Lodomerii”	z	1786	roku	wspomina	o	słynnym	
z	cudów	wizerunku	Matki	Boskiej	Przeczyckiej.	Pisarz	Józef	
Ignacy	Kraszewski	podaje,	że	Przeczyca	już	w	XV	i	XVI	wieku	
znana	była	jako	miejsce	wielkiego	napływu	ludzi,	w	tym	także	
żebraków,	 obok	Częstochowy,	Kalwarii,	 Świętego	Krzyża,	
Szczepanowa,	Gniezna,	Rzeszowa,	Zawady	koło	Dębicy.	
	 Odpust	odbywał	się	w	Przeczycy	na	Objawienie	św.	Micha-
ła	–	8	maja.	Po	zaborach	pielgrzymki	do	Przeczycy	osłabły,	
ponowne	 ożywienie	 ruchu	 pielgrzymkowego	 obserwujemy	
dopiero	w	latach	trzydziestych	dziewiętnastego	wieku.	W	1831	
roku	wprowadzono	w	parafii	drugi	odpust	na	Wniebowzięcie	
Matki	Bożej.	Wizytacja	 dekanalna	 z	1837	 roku	 potwierdza	
ożywienie	 kultu,	 podkreślając,	 iż	wśród	okolicznej	 ludności	
utarło	 się	 przekonanie,	 że	 „Maryja	Przeczycka	 przeczy	 złu	
i	nieszczęściu”.	Do	 dziś	 przeświadczenie	 o	cudownej	mocy	
sprawczej	Przeczyckiej	Pani	sprowadza	do	sanktuarium	w	ciągu	
całego	roku	liczną	rzeszę	wiernych.

Kto położył największe zasługi w dziele koronacji Cudownej 
Figury Matki Bożej?
	 Wielkimi	czcicielami	i	propagatorami	kultu	Matki	Boskiej	
Przeczyckiej	byli	proboszczowie	przełomu	XIX	i	XX	wieku:	ks.	
Michał	Biały	oraz	ks.	Stanisław	Konopacki,	który	wybudował	
nowy	kościół	murowany	i	nosił	się	z	zamiarem	podjęcia	starań	
o	koronację.	W	1906	r.	w	czasie	poświęcenia,	a	w	1908	r.	pod-
czas	konsekracji	dokonanej	przez	sufragana	przemyskiego	ks.	
bpa	Karola	Fischera	zmieniono	tytuł	kościoła	ze	św.	Michała	na	
Wniebowzięcie	Najświętszej	Maryi	Panny.	Starania	o	koronację	
podjął	mianowany	w	połowie	1920	roku	nowy	proboszcz	parafii	
ks.	Stanisław	Machnik.	Cuda	i	łaski	zaczęto	oficjalnie	spisywać	
na	Boże	Narodzenie	1920	roku.	Dnia	18	IV	1922	roku	wysła-
no	pismo	z	parafii	do	Kurii	Biskupiej	w	Przemyślu	inicjujące	
starania	o	koronację	Matki	Boskiej	Przeczyckiej.	Animatorami	
przedsięwzięć	 koronacyjnych	byli:	 ks.	 Stanisław	Machnik	–	
proboszcz,	pan	Włodzimierz	Kaczorowski	–	dziedzic	i	kolator	
z	Przeczycy,	oraz	rodak	pochodzący	ze	Skurowej	ks.	dr	Józef	
Jałowy	(1885-1954)	–	katecheta	rzeszowskiego	Gimnazjum	im.	
ks.	Stanisława	Konarskiego,	 opiekun	Towarzystwa	Sług	 św.	
Zyty,	moderator	Sodalicji	Mariańskiej	Pań;	później	zaś	w	latach	
1931-1934	budowniczy	kościoła	Chrystusa	Króla	w	Rzeszowie.	
Dla	przeprowadzenia	koronacji	konieczne	było:	
-	udowodnienie	starożytności	kultu	(antiquitascultus)
-	sporządzenie	listy	łask	i	cudów	(copia	gratiarum)	
-	wykazanie,	 że	 Przeczyca	 jest	miejscem	pielgrzymkowym	
(locum	peregrinantium).	

	 W	odpowiedzi	na	pismo	z	18	IV	1922	roku	Kuria	Biskupia	
w	Przemyślu	powołała	10	V	1922	r.	Komisję,	której	przewod-
niczył	ks.	dr	Stefan	Momidłowski.	Komisja	ta	w	dniach	3	i	4	
sierpnia	 1922	 roku	wysłuchała	 świadectw	wiernych,	 którzy	
doznali	łask	i	cudów.	Przesłuchano	wielu	świadków,	zaprotoko-
łowano	zaś	pod	przysięgą	109	świadectw.	Sprawozdanie	z	prac	
Komisji	złożono	12	listopada	1922	r.	Dekretem	z	dnia	l	lutego	
1923	roku	biskup	Józef	Sebastian	Pelczar	uznał	„statuę	Matki	
Boskiej	w	Przeczycy	 za	 łaskami	 słynącą”.	W	oparciu	 o	ten	
ostatni	dokument	parafia	skierowała	pismo	do	Ojca	Świętego	
Piusa	XI	na	Wielkanoc	1924	rok	z	prośbą	o	pozwolenie	na	ko-
ronację	koronami	papieskimi.	Koronacji	dokonał	ks.	Bp	Karol	
Józef	Fischer	–	sufragan	przemyski	w	asyście	ks.	bpa	Leona	
Wałęgi	–	ordynariusza	tarnowskiego	i	ks.	bpa	Edwarda	Koma-
ra	–	sufragana	tarnowskiego	kaznodziei	podczas	uroczystości.	
W	koronacji	wzięło	udział	duchowieństwo	oraz	około	40	000	
wiernych.	 Przed	 koronacją	Matka	Boska	Przeczycka	miała	
na	głowie	dwa	rodzaje	koron:	drewnianą	–	wykonaną	w	stylu	
kazimierzowskim	oraz	blaszaną,	posrebrzaną	–	w	typie	korony	
habsburskiej,	fundowaną	przez	Feliksa	i	Józefę	Łopuszańskich,	
dzierżawców	ze	Skurowej	w	1867	roku.	Na	koronację	z	ofiar	
parafian	i	wiernych	czcicieli	z	sąsiednich	parafii	ufundowano	
w	1923	roku	korony	dla	Matki	Bożej	i	Dzieciątka.
Jak dziś w Przeczycy wyglądają sierpniowe uroczystości 
związane ze Świętem Matki Boskiej Wniebowziętej?
 Wielki	Odpust	Przeczycki	trwa	zazwyczaj	tydzień.	Każde-
go	roku	swój	dzień	przeznaczony	na	modlitwę	mają:	Rycerze	
Niepokalanej,	Liturgiczna	Służba	Ołtarza,	Róże	Różańcowe,	
Nauczyciele	 i	Wychowawcy,	Czciciele	Matki	Bożej	Nieusta-
jącej	 Pomocy,	Czciciele	Matki	Bożej	 Przeczyckiej,	 Ludzie	
Pracy	i	Bezrobotni,	Straż	Pożarna	i	Służby	Mundurowe,	Ludzie	
Chorzy	i	Cierpiący.	Jeden	dzień	w	ciągu	tygodnia	odpustowego	
poświęcony	jest	błogosławieństwu	dzieci.	
	 Największe	uroczystości	ku	czci	Matki	Bożej	Przeczyckiej	
odbywają	się	15	sierpnia.	Wówczas	odprawiana	jest	uroczysta	
Suma	pod	przewodnictwem	Księdza	Biskupa,	podczas	której	
wierni	uczestniczą	w	procesji	eucharystycznej.	Delegacje	oko-
licznych	wiosek	przynoszą	wieńce	 żniwne	będące	wyrazem	
dziękczynienia	za	zbiory.	
	 Niech	Przeczycka	Pani	błogosławi	czcicielom	przybywają-
cym	do	jej	tronu.
Dziękujemy za rozmowę.

atsz

wywiad z ks. Proboszczem Markiem Marcićkiewiczem 
kustoszem sanktuarium Matki bożej wniebowziętej w Przeczycy
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	 Ks.	Stanisław	Mach-
nik	 urodził	 się	 25	 lip-
ca	 1884	 r.	w	Krośnie.	
Od	 najmłodszych	 lat	
przesiąknięty	 religijną	
atmosferą	 domu	 ro-
dzinnego	przyjął	rado-
śnie	zaproszenie	Jezusa	
„Pójdź za Mną”.	Po	ma-
turze	 z	pokorą	 i	ufno-
ścią	podjął	naukę	w	Se-
minarium	Duchownym	
w	Przemyślu.	Tam	jego	
osobowość	kształtowali	
wytrawni	i	mądrzy	wy-
chowawcy,	a	znalazł	się	
wśród	nich	św.	Biskup	
Józef	Sebastian	Pelczar.	
Święcenia	 kapłańskie	
przyjął	w	1910	roku.
	 Na	pierwszą	parafię	
został	 skierowany	 do	
Brzysk	w	powiecie	 ja-
sielskim.	Pełnił	posługę	
pasterską	z	wielkim	za-
pałem	 i	poświęceniem	
ku wielkiemu zado-
woleniu	miejscowego	
proboszcza oraz para-
fian.	Następnie	 został	
przeniesiony	 do	 Fary	
w	Rzeszowie.	Jego	po-
sługa	 pasterska	w	tej	
parafii	 przypadała	 na	 lata	 I	 wojny	
światowej.	 Tutaj	 spotkał	 się	 z	różno-
rodną	problematyką	duszpasterską,	 tu	
przeżywał	dramaty	ofiar	wojny.	Kolejną	
jego	placówką	duszpasterską	była	para-
fia	w	Bukowsku	w	powiecie	sanockim,	
gdzie	na	co	dzień	spotykał	się	ze	zło-
żoną	 problematyką	 narodowościową	
i	religijną,	a	wprowadzał	ducha	pokoju,	
zgody	i	ekumenizmu.	
	 Po	 10	 latach	 kapłaństwa	 Biskup	
Sebastian	Pelczar	powierzył	mu	parafię	
w	Przeczycy	z	jej	perłą,	cudowną	figurą	
Matki	Boskiej	Przeczyckiej.	Objął	para-
fię	w	nadzwyczajnych	okolicznościach.	
Jego	poprzednik,	światły	ks.	Stanisław	
Konopacki,	 budowniczy	 nowego	 ko-
ścioła	 i	plebanii	 umarł	w	marcu	 1920	
roku	 zarażony	 tyfusem	 plamistym.	
W	tym	samym	czasie	umarł	także	z	tego	
samego	 powodu	 ks.	Augustyn	Gdula	
–	 najbliższy	współpracownik	 księdza	
Konopackiego.
	 W	ciężkich	warunkach	 rozpoczęło	
się	 proboszczowanie	w	przeczyckiej	
parafii.	Dominowały	choroby,	epidemie,	
a	do	 tego	 upadek	wiary	 i	moralności	
jako	 nieuniknione	 następstwa	wojny.	
Sekty	amerykańskie	żerując	na	nędzy	
powojennej	kupowały	za	dolary	zwo-
lenników	świadków	Jehowy,	baptystów,	
metodystów	 i	zwolenników	 kościoła	
narodowego.	W	takiej	sytuacji	młody,	
zatroskany	 i	gorliwy	proboszcz	złożył	
losy	parafii	w	ręce	Tej	„Która zniszczyła 

ks. stanisław Machnik 1884-1974
Proboszcz parafii Przeczyca w latach 1920-1974

wszystkie herezje”, a	która	patronowała	
parafii	w	Cudownej	Figurze.	Z	 inspi-
racji	swojego	serdecznego	przyjaciela,	
a	przeczyckiego	rodaka	ks.	dra	Józefa	
Jałowego,	 który	 dostarczył	 dokumen-
tacji	historycznej	kultu	Matki	Boskiej	
Przeczyckiej,	podjął	decyzję	starania	się	
o	uroczystą	koronację	Cudownej	Figury	
Matki	Boskiej	Przeczyckiej.	
Po	 5	 latach	wszechstronnych	 przy-
gotowań	 doprowadził	 do	 koronacji	
dnia	 15	 sierpnia	 1925	 roku.	 Przeżył	
ten	dzień	jako	dzień	chwały	i	triumfu	
Matki	Boskiej	Przeczyckiej,	a	zarazem	
dzień	swojej	radości	i	szczęścia.	Odtąd	
pracował	 sam	 nad	 ugruntowaniem	
i rozszerzeniem kultu ukoronowanej 
Pani	Przeczyckiej.	
	 Przez	10	 lat	pracował	w	pojedynkę	
w	tej	 rozległej,	 bezdrożnej,	 przeciętej	
Wisłoką,	 bez	mostu	 parafii.	Był	 rów-
nocześnie	 administratorem	 parafii,	
nauczycielem	 religii	 w	4	 szkołach	
i	gospodarzem	na	roli.	Przeżył	okrop-
ności	 II	wojny	 światowej.	Nie	 poddał	
się	panice	uciekinierów	lecz	został	na	
swoim	posterunku	jako	Dobry	Pasterz.	
Wzywał	do	zaufania	Bogu	i	Opiekun-
ce	 parafii.	Całymi	 dniami	 spowiadał.	
Serce	mu	krwawiło	na	widok	tak	wielu	
niewinnych	ofiar	 ludności	 żydowskiej	
rozstrzeliwanej w pobliskim lesie. 
Szczególnie	bolesny	dla	niego	był	rok	
1944/45	 –	 rok	 frontu	 i	wysiedlenia.	
Niemieckie	władze	wojskowe,	mimo	

Ks. Stanisław Machnik jako młody kapłan

jego	usilnych	próśb	i	błagań	wysadziły	
w	powietrze	wieżę	kościelną.	
	 15	sierpnia	1960	 roku	święcił	 swój	
Złoty	Jubileusz	Kapłaństwa	z	udziałem	
Biskupa	Michała	Blechorczyka.	W	dwa	
lata	później	zrezygnował	z	administro-
wania	 parafią	 z	powodu	 podeszłego	
wieku.	 Pozostał	 jednak	 u	stóp	Matki	
Boskiej	Przeczyckiej	i	pracował	nadal	
z	wielką	gorliwością	dla	Jej	czci	i	dobra	
dusz	ludzkich.	Umarł	po	krótkiej	cho-
robie	28	 listopada	1974	roku	w	wieku	
91	lat,	64	roku	kapłaństwa,	a	54	dusz-
pasterzowania	w	Przeczycy.
	 Celebrans	 uroczystości	 pogrze-
bowych	 Biskup	 Ordynariusz	 Jerzy	
Ablewicz,	 jak	 również	 kaznodzieja	
ks.	 kanonik	 Kazimierz	 Ostafiński	
podkreślali	przede	wszystkim	jego	pro-
stotę	ewangeliczną,	gorliwość,	dobroć,	
życzliwość	dla	wszystkich	i	prawdziwie	
chrześcijański	optymizm.	
	 Źródłem	 tych	 jego	 pociągających	
zalet	charakteru	stała	się:
a)	głęboka,	 zdobywcza	Chrystusowa	
pokora.	Uczył	się	jej	w	nabożeństwie	
do	 Serca	 Jezusowego	„Uczcie się 
ode mnie, żem jest cichy i pokornego 
serca”.	Mógł	powiedzieć	o	sobie	za	
apostołem	„Służyłem Panu z całą 
pokorą, wśród łez i doświadczeń, któ-
rych doznawałem”	(Dz.	Ap.	20,19).

b)	posłuszeństwo	–	zawsze	zdyscyplino-
wany.	Obca	mu	była	krytyka	władzy,	
zawsze	z	godną	szacunku	uległością	
wypełniał	jej	polecenia.	Z	woli	Bożej	
miał	dwie	matki	–	diecezję	przemyską	
i	od	1925	r.	tarnowską.	W	pierwszej	
wzrastał	 i	otrzymał	 dziecięctwo	
Boże,	 sakrament	 kapłaństwa	 i	pro-
bostwo	w	Przeczycy,	zachowując	dla	
niej	dozgonną	miłość	i	wdzięczność.	
Drugiej	 ślubował	 uszanowanie	 i	sy-
nowskie	posłuszeństwo,	które	zacho-
wał	bezwzględnie,	aż	do	śmierci.

c)	godna	podziwu	pracowitość.	Mając	
88	lat	uczył	całą	ośmioklasową	szkołę	
w	Przeczycy.	 Pracował	 z	zapałem	
do	 ostatniej	 chwili	w	miejscowym	
kościele.	Bardzo	chętnie	i	z	radością	
spieszył	na	pomoc	do	sąsiednich	pa-
rafii.

	 Z	autentycznej	miłości	Boga	i	bliź-
niego	 wypływała	 jego	 gościnność,	
życzliwość,	 dobroć	 i	optymizm.	 Za	
czarnymi	 chmurami	 długiej	 nocy	
okupacyjnej	 ukazywał	 słońce	 nadziei	
powtarzając	„Im gorzej, tym lepiej” 
	 Stał	 się	wskrzesicielem	 i	promoto-
rem	kultu	Matki	Boskiej	Przeczyckiej.	
Był	kapłanem	maryjnym,	dając	innym	
kapłanom	praktyczną	lekcję	czci	Bogu-
rodzicy.
	 Oto	czcigodna	sylwetka	kapłana,	któ-
ra	nie	da	się	zapomnieć,	ani	pogrzebać	
w ziemi. „W wiecznej pamięci będzie 
sprawiedliwy, nie będzie się lękał smut-
nej nowiny”.

Autorem wspomnień jest ks. 
Karol Kawula, były proboszcz 
parafii w Siedliskach-Bogusz. 
Tekst pochodzi z archiwum 
parafii w Przeczycy.
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	 Parafia	pw.	Matki	Bożej	Pocieszenia	
w	Gwizdowie,	przeżywała	w	niedzielę	
10	czerwca	wielką	uroczystość.	Święto-
wała	50-lecie	kapłaństwa	ks.	Szymona	
Nosala,	 pierwszego	 proboszcza	 para-
fii,	 budowniczego	 kościoła,	 plebanii,	
cmentarza,	 budynku	 parafialnego,	
drogi	lokalnej	przez	Gwizdów	oraz	or-
ganizatora	życia	parafialnego	i	różnych	
dzieł	kościelnych	pogłębiających	wiarę	
i	pobożność.
	 Ks.	Szymon	Nosal	urodził	się	19	lip-
ca	 1938	 roku	w	Nawsiu	Brzosteckim.	
W	 roku	1955,	 po	 ukończeniu	Liceum	
Ogólnokształcącego	w	Kołaczycach,	
rozpoczął	studia	na	politechnice	w	Kra-
kowie,	 a	następnie	w	latach	 1956-62	
w	Wyższym	Seminarium	Duchownym	
w	Przemyślu,	 gdzie	 17	 czerwca	 1962	
roku	 otrzymał	 święcenia	 kapłańskie	
z	rąk	bpa	Franciszka	Bardy.	Przez	9	lat	
pracował	 jako	wikariusz,	w	różnych	
parafiach	 diec.	 przemyskiej.	W	 roku	
1971	został	posłany	przez	bpa	Ignacego	
Tokarczuka	do	Gwizdowa-Biedaczowa,	
z	poleceniem	 utworzenia	 tam	 parafii	
i	wybudowania	 kościoła.	 Przeżył	 tam	
41	lat.	Najpierw	przez	37	lat	jako	pro-
boszcz,	a	ostatnio	jako	emeryt.	Można	

złoty jubileusz kapłaństwa ks. szymona Nosala
powiedzieć,	że	więcej	niż	połowę	swego	
życia	 poświęcił	 tutejszym	 ludziom,	
tworząc	 i	budując	wszystko	 od	 pod-
staw.	Za	 te	 prace	w	bardzo	 trudnych	
warunkach,	 razem	 z	wiernymi,	 był	
prześladowany	 przez	władze	 PRL-u,	
ale	nie	dał	się	im	złamać.
	 Obecnie,	 jako	 emeryt,	 nadal	 służy	
wiernym	w	konfesjonale	 i	na	 ambo-
nie.	Przy	 tym	znalazł	 jeszcze	czas	na	
napisanie	 książki	 pt.	 „Historia	 parafii	
pw.	Matki	Bożej	Pocieszenia	w	Gwiz-
dowie”,	 która	 została	wydana	w	2010	
roku,	a	która	ukazuje	ogrom	jego	pracy	
w	tworzeniu	 tej	 placówki	 i	wszystkie	
trudności	na	 jakie	wraz	z	parafianami	
napotykał	w	czasie	 budowy	kościoła,	
plebanii,	drogi	lokalnej,	czy	zakładaniu	
cmentarza.
	 Uroczystość	 ta	 zgromadziła	 nie	
tylko	bardzo	wielu	parafian,	ale	także	
okolicznych	kapłanów,	księży	rodaków	
gwizdowskich	i	brzosteckich	oraz	bar-

dzo	wielu	gości,	krewnych	i	znajomych	
księdza	Jubilata.	Szczególnie	miłą	dla	
Jubilata	 niespodzianką	 była	 kapela	
góralska,	 którą	 zorganizował	Włady-

sław	Baran,	parafianin	i	przyjaciel	ks.	
Szymona,	 a	obecnie	wiceprezes	Koła	
Literacko	Dramatycznego	im.	Kazimie-
rza	Przerwy-Tetmajera	 przy	Związku	
Podhalan	w	Chicago,	 przebywający	
na	wakacjach	w	Biedaczowie.	To	wła-
śnie	on	zorganizował	rodzinną	kapelę	
z	Czerwiennego	 k.	 Nowego	 Targu,	
skąd	 pochodzi	 i	sprowadził	 ich	 na	 tę	
uroczystość,	aby	po	góralsku	uświetnili	
jubileusz	ks.	Szymona.
	 Przed	 rozpoczęciem	 jubileuszowej	
Mszy	św.	dzieci,	ministranci,	młodzież,	
starsi,	Rada	Parafialna	 na	 czele	 z	ks.	
proboszczem,	także	delegacje	z	rodziny	
ks.	Jubilata	–	złożyli	mu	podziękowanie	
za	dotychczasową	pracę	 i	życzenia	na	
jak	najdłuższe	lata	życia.
	 Kazanie	wygłosił	ks.	Piotr	Bartnik,	
pierwszy	kapłan	z	gwizdowskiej	parafii.	
Było	ono	oparte	na	Piśmie	Świętym,	ale	
także	podkreślające	wszystkie	zasługi	
Księdza	 Jubilata.	W	czasie	 dziękczy-

nienia	 po	 Komunii	 św.	 uczennica	
ks.	Szymona,	s.	Adriana	Anna	Miś	CSS,	
zaśpiewała	 i	zagrała	 na	organach	Ave	
Maria,	utwór	skomponowany	przez	nią	
specjalnie	na	tę	uroczystość.
	 Parafianie	 gwizdowscy	 bardzo	 się	
cieszyli,	 że	mogli	 przeżyć	 tak	 piękną	
uroczystość.	 I	 starsi,	 którzy	 razem	
z	Jubilatem	budowali	kościół,	tworzyli	
wspólnotę	 parafialną,	 razem	 z	nim	
cierpieli	 prześladowania	 ze	 strony	
ówczesnej	 komunistycznej	 władzy	
i	młodzi,	którzy	tego	nie	pamiętają,	ale	
mogli	 sobie	uświadomić	ogrom	pracy	
i	cierpienia	swoich	ojców	i	dziadków.
	 Pod	 koniec	Mszy	 św.	 ks.	 Szymon	
Nosal	wygłosił	 podziękowanie.	Roz-
począł	je	słowami:	„Wielbi	dusza	moja	
Pana,	 bo	wielkie	 rzeczy	mi	 uczynił.	
Za	 to	wszystko	 dziękuję	 Bogu	Naj-
wyższemu.	Dziękuję	za	dar	powołania	
kapłańskiego	 i	służbę	 Jemu	 i	bliźnim	
przez	to	półwiecze.	Dziękuję	za	wierną	
służbę	Kościołowi	i	Wam,	moi	Kochani	
Parafianie	oraz	Rodzino.	
	 Bogu	niech	będą	dzięki	za	wszystko”.

atsz
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	 Dni	 Ziemi	Brzosteckiej	 organizo-
wane	są	 tradycyjnie	w	trzeci	weekend	
lipca.	Tegoroczne	święto	gminy	odby-
wało	 się	 pod	 znakiem	koni	 i	muzyki	
rozrywkowej.
	 Stajnia	Ułańska	 przy	 ul.	Mysłow-
skiego	wraz	 z	Podkarpackim	Towa-
rzystwem	 Konnym	 zorganizowała	
w	sobotę	oraz	w	niedzielę	do	południa	
pokazy	i	zawody	konne,	które	cieszyły	
się,	jak	zawsze,	ogromną	popularnością.
	 W	niedzielne	popołudnie	świętowa-
nie	 przeniosło	 się	 na	 stadion	GOSiR	
w	Brzostku.	Rozpoczęto	go	programem	
dla	 dzieci	 pt.	 „Zuza	 i	Bimbek	Show”	
w	wykonaniu	 Studia	 Teatralno-Mu-
zycznego	Fama	z	Latoszyna.	Firma	 ta	
uświetnia	 swym	wstępem	brzosteckie	
święto	 od	 kilu	 lat,	 a	co	 roku	w	coraz	
bardziej	atrakcyjniejszej	formie.	W	tym	
roku	 aktorzy	 z	Famy	 dali	 naprawdę	
niepowtarzalne	 show	 bawiąc	w	fan-
tastyczny	sposób,	nie	tylko	dzieci,	ale	
całe	 rodziny.	W	prawdziwie	 bajkowej	
scenerii	 stworzonej	 poprzez	kostiumy	
lali	 Zuzy	 i	pieska	Bimbka	 oraz	 nie-
samowitych	 bajkowych,	 dmuchanych	
olbrzymów	poruszających	 się	 pośród	
tysiąca	baniek	mydlanych,	dzieci,	które	
w	tym	roku	zgromadziły	się	tu	wraz	ze	
swymi	 rodzicami	wyjątkowo	 licznie,	
przez	dwie	godziny	bawiły	się	znako-

micie	biorąc	też	udział	w	różnorodnych	
konkursach.	Wszyscy	uczestnicy	 tych	
zabaw	otrzymali	cukierki	oraz	gadżety	
w	postaci	kolorowych	baloników	i	cza-
peczek.	 Nowością	 w	tym	 roku	 było	
malowanie	włosów	w	trzech	kolorach.	
Wszystko	to	razem	tworzyło	wspaniałe,	
bajecznie	kolorowe	widowisko,	w	któ-
rym	nie	zabrakło	dziecięcych	piosenek	
i	pląsów.
	 Inną	 propozycją	 dla	 najmłodszych	
był	plac	zabaw,	a	na	nim:	samochodziki,	
trampolina,	dmuchane	zamki	i	zjeżdżal-
nie.
	 Po	 programie	 dla	 dzieci	 prezento-
wały	się	zespoły	wokalno	–	muzyczne	
działające	 przy	 Centrum	 Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku.	Młodzież	
uczestnicząca	 w	zajęciach	muzycz-
nych	prowadzonych	przez	 instruktora	
Andrzeja	 Lesiaka	 znakomicie	 zapre-
zentowała	 swe	 artystyczne	 zdolności	
i	umiejętności,	 zarówno	wokalne,	 jak	
i	muzyczne,	 proponując	muzykę	 roz-
rywkową	dla	młodszych	i	starszych.
	 Dla	 miłośników	muzyki	 reggae	
wystąpiła	grupa	„ADHDub”,	zaś	zwo-
lennicy	rapu	mogli	się	zabawić	w	trak-
cie	 popisu	 rapera	 DPD.	 Natomiast	
w	czasie	 koncertu	 zespołu	 „POWER	
HIT”,	prezentującego	covery	piosenek	
polskich	i	zagranicznych	wykonawców,	

zebrana	licznie	publiczność	–	zarówno	
młodzież,	jak	i	starsi	–	bawiła	się	zna-
komicie.
	 Ostatnią	 propozycją	 podczas	 tego-
rocznego	 świętowania	 była	 zabawa	
taneczna	 trwająca	do	późnych	godzin	
nocnych,	do	której	przygrywał	zespół	
„Imperial”.
	 Oprócz	występów	 zespołów	 arty-
stycznych	 zaprezentowały	 się	 rów-
nież	Warsztaty	 Terapii	 Zajęciowej	
i	Środowiskowy	Dom	 Samopomocy	
w	Brzostku	ze	stoiskami	pełnymi	wy-
robów	artystycznych	wykonanych	przez	
podopiecznych.	Pracownice	tychże	in-
stytucji	malowały	także	dzieciom	buźki.
	 Nie	 zabrakło	 też	 kramów	z	zabaw-
kami	 oraz	 balonikami,	 bufetu	 z	kieł-
baskami,	szaszłykami	i	napojami	oraz	
słodyczami,	 lodów,	 popcornu	 i	waty	
cukrowej. 
	 Patronat	medialny	nad	tegorocznym	
świętem	Ziemi	Brzosteckiej	sprawował	
miesięcznik	„Wiadomości	Brzosteckie.”
	 Być	może	obecne	Dni	Ziemi	Brzo-
steckiej	miały	skromniejszą	oprawę	niż	
w	latach	 poprzednich,	 jednak	ważne,	
że	impreza,	która	stała	się	już	lokalną	
tradycją	odbyła	się	jak	co	roku	i	jak	co	
roku	przyciągnęła	liczne	rzesze	fanów	
muzyki	i	jazdy	konnej	oraz	umożliwiła	
mieszkańcom	gminy	i	okolic	atrakcyjne	
spędzenie	wakacyjnego	wolnego	czasu.

E.M
Zdjęcia na str. 18, 19

dni ziemi brzosteckiej

	 W	 dniach	 21-22	 lipca	 br.	w	Stajni	
Ułańskiej	w	Brzostku	odbyła	się	kolejna	
już	edycja	Turnieju	Trzech	Miast,	która	
stała	 się	 integralną	 częścią	 odbywają-
cych	się	w	tym	czasie	Dni	Ziemi	Brzo-
steckiej.	Przed	organizatorami	turnieju	
stanęło	nader	trudne	zadanie,	ponieważ	
po	raz	pierwszy	w	tym	konkursie	zawo-
dy	miały	charakter	rywalizacji	dwudnio-
wej.
	 Dzień	21	lipca	przywitał	wszystkich	
deszczową	pogodą,	która	nie	rokowała	
dobrze	 odnośnie	 przebiegu	 konkursu.	
Chyba	 tylko	 dzięki	 wstawiennictwu	
zaprzyjaźnionego	 z	nami	 księdza	Ar-
tura	 i	księdza	 proboszcza	 Jana	Cebu-
laka	 zaproszonego	 na	 imprezę,	 przed	
południem	 „niebo	 przestało	 płakać”,	
a	przybywający	na	 turniej	goście	z	za-
interesowaniem	oglądali	 tor	przeszkód	
ustawiony	 przez	 trenera	Roberta	Ku-
kułkę.	Do	zawodów	zgłosiło	się	ponad	
20	 zawodników.	Wśród	 gości,	 którzy	
zawitali	 na	 Turnieju	 Trzech	Miast	
w	Brzostku,	 byli	 zawodnicy	 z	Sando-
mierza,	Krakowa,	Gładyszowa,	Dębi-
cy,	 Jasła.	Nie	 zabrakło	 też	 rzecz	 jasna	
reprezentantów	 gospodarzy.	 Przybyli	
także	koledzy	ułani	z	Rzeszowa	i	nasz	
wspaniały	gość	honorowy	por.1	Pułku	
KOP	Zdzisław	Krzyżostaniak.
	 Turniej	rozpoczął	pokaz	uczestników	
szkółki	 jeździeckiej	 działającej	 przy	

Stajni	Ułańskiej.	Młodzi	 adepci	 jazdy	
konnej	mieli	okazję	zaprezentować	się	
przed swoimi rodzicami i bliskimi oraz 
zademonstrować	postępy	w	nauce,	jakie	
poczynili	od	marca	tego	roku	pod	okiem	
Piotra	 Staniszewskiego	 i	Ani	Winiar-
skiej.
	 Prawdziwe	zmagania	rozpoczął	kon-
kurs	militari	czyli	umiejętności	władania	
szablą	i	lancą	na	torze	ustawionym	przez	
Wojciecha	 Staniszewskiego.	Wśród	
uczestników	 tego	 konkursu	 znaleźli	
się	 reprezentanci	 Szwadronu	 Podkar-
pacie	w	składzie:	Grzegorz	Wojtaczka,	
Piotr	Staniszewski,	Paweł	Urban	i	jego	
młodszy	brat	Piotr	oraz	zawodnicy	stajni	
Stara	Cegielnia	z	Gładyszowa.	Po	dwu-
dniowych	zawodach	(decydowała	suma	
punktów)	wygrał	Wojtaczka	przed	Mate-
uszem	Mólem	i	Piotrem	Staniszewskim.
	 Ogromne	 zainteresowanie	 zebranej	
publiczności	wzbudził	konkurs	mini	LL	
(do	60	cm)	a	to	z	powodu	faktu,	iż	oprócz	
zawodników	„ze	stażem”	po	raz	pierw-
szy	wzięły	w	nim	udział	 dziewczynki	
uczące	się	jazdy	i	skoków	w	Stajni	Ułań-
skiej.	Były	to	Roksana	i	Martyna	Kawa-
lec	oraz	Monika	Grygiel.	Zawodniczki	
w	pięknych	 jeździeckich	 strojach	 (rajt-
rokach)	 startowały	 na	 koniach	Misiek	
i	Kuba	„Parafialny”	(jak	go	żartobliwie	
nazywał	prowadzący	konferansjerkę	Jan	
Urban).	Zawodniczki	w	swoim	debiucie	

spisały	 się	 doskonale,	 o	czym	może	
świadczyć	fakt,	że	dwie	z	nich	znalazły	
się	na	podium.	Monika	Grygiel	na	Miśku	
zajęła	 pierwsze	miejsce,	Martyna	Ka-
walec	na	tym	samym	koniu	trzecie,	zaś	
rozdzielił	je	Piotr	Urban	na	Remingtonie.	
Rodzice,	jak	i	Piotrek	Staniszewski	–	de-
biutujący	trener	–	musieli	być	ogromnie	
dumni,	gdy	mieli	okazję	zobaczyć	swoje	
dziewczyny	w	galopie	 podczas	 rundy	
honorowej	 przy	 dźwiękach	Marsza	
Radetzkiego.	Radość	 gościła	 także	 na	
twarzy	księdza	proboszcza,	który	użycza	
regularnie	Kuby	 i	Horki	 do	 zajęć	 jeź-
dzieckich	z	pożytkiem	i	dla	młodzieży	
i	dla	samych	koni,	które	uczą	się	w	ten	
sposób	skoków	przez	przeszkody.
	 Kolejne	 zmagania	w	konkursie	LL	
(do	80	 cm)	 zgromadziły	 najliczniejszą	
rzeszę	 startujących.	 Na	 niełatwym	
i	bardzo	 ciasno	 ustawionym	parkurze,	
który	wymagał	od	zawodników	ogrom-
nej	precyzji	i	zgrania	z	koniem,	stanęły	
w	szranki	aż	23	pary.	O	tym,	jak	trudne	
były	przejazdy,	może	świadczyć	fakt,	że	
jedynie	8	osób	przejechało	tor	przeszkód	
„na	czysto”.		O	zwycięstwie	zadecydo-
wał	zatem	czas.	Pierwsze	miejsce	zajął	
Piotr	Mroczka	na	koniu	Jamajka,	druga	
była	Katarzyna	Śliż	na	Arosicie,	a	trzeci	
Krzysztof	Kurzawa	z	dębickiego	UKJ.
	 W	konkursie	najwyższym	L	wystą-
piło	10	zawodników,	którzy	pokonywali	
przeszkody	ustawione	do	wysokości	95	
cm.	 Po	 zaciętej	walce	 konkurencję	 tę	
wygrała	Agata	Bryła	z	Krakowa,	która	
razem	z	Mają	Kario	prowadzi	w	klasyfi-

To już trzecia odsłona

turniej trzech Miast w brzostku
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kacji	generalnej	turnieju,	drugie	miejsce	
zajął	Krzysztof	Kurzawa	na	Grenadzie,	
trzecie	wspomniana	już	Maja	Kario	na	
Piorunie.
	 Pierwszemu	dniu	 imprezy	 towarzy-
szył	piknikowy	nastrój,	bo	jednak	wbrew	
obawom	pogoda	dopisała.	Nie	zawiodła	
także	publika.	Zebrani	mogli	posilić	się	
kiełbaską,	 karkówką	 lub	wspaniałym	
bigosem,	a	zmęczone	dopingiem	gardła	
przepłukać	 „bursztynowym	napojem”.	
Zostały	 one	mocno	nadwątlone	 szcze-
gólnie	 przy	ostatniej	 –	 nie	 liczonej	 do	
klasyfikacji	 –	 konkurencji:	 powożeniu	
zaprzęgiem.	Na	starcie	stanęło	kilka	par		
woźniców	 i	luzaków,	 ale	 niewątpliwie	
największym	 aplauzem	 cieszyły	 się	
przejazdy	panów:	Leopolda	Nogi	i	Kazi-
mierza	Winiarskiego	(uzyskali	najlepszy	
czas	 przejazdu),	 księdza	 proboszcza	
Cebulaka,	któremu	luzakował	Jan	Urban	
oraz	Jana	Urbana,	który	powoził	i	balan-

sującego	na	tylnym	siedzeniu	Wojciecha	
Staniszewskiego.	Turniej	Trzech	Miast	
w	Brzostku	został	wzbogacony	o	jeszcze	
jeden	element	–	zabawę	taneczną.	Przy	
muzyce	 zespołu	 „Riff”	 chętni	mieli	
okazję	bawić	się	aż	do	północy.
	 Drugi	dzień	zawodów	rozpoczął	się	
od	wymarszu	w	strojach	 jeździeckich	
do	kościoła,	gdzie	o	godz.10	odprawiono	
Mszę	św.	dla	uczestników	turnieju.	Po	
niej	na	parkurze	Stajni	Ułańskiej	znów	
odbyły	 się	 konkurencje:	militari,	mini	
LL,	LL	i	L.	Wśród	zwycięzców	pojawiły	
się	nowe	twarze,	nastąpiły	przetasowa-
nia.	Tym	sposobem	wielu	z	zawodników	
wyjechało	z	Brzostku	z	pamiątkowymi	
pucharami	i	floo.	W	drugim	dniu	zmagań	
konkurs	mini	LL	wygrał	 Piotr	Urban	
na	Remingtonie,	 drugi	 był	Bartłomiej	
Szeląg	na	koniu	Dunaj,	trzecia	zaś	Kasia	
Śliż	na	Arosicie.	W	klasie	LL	także	zwy-
ciężył	młodszy	z	braci	Urbanów,	drugi	

był	Paweł	Urban	na	Indusie,	trzeci	–	naj-
młodszy,	bo	dopiero	14-letni	uczestnik	
turnieju	–	Piotr	Mroczka	pieszczotliwie	
nazywany	przez	znajomych	Mrówkiem.	
Wielką	 przegraną	 „eLki”	 była	Agata	
Bryła,	która	„zaliczyła”	6	pkt.	karnych,	
ale	 i	tak	 nie	 oddała	 pierwszej	 pozycji	
w	klasyfikacji	 generalnej.	Na	 podium	
w	tym	konkursie	uplasowali	się	kolejno:	
Maja	Kario	na	Piorunie,	Piotr	Mroczka	
na	 Jamajce	 i	Barbara	Brzostowska	 na	
Grenadzie.	 Były	 to	 zawody	 z	 cyklu	
MARBET–CUP	o	puchar	i	nagrodę	fi-
nansową	ufundowaną	przez	Panią	Marię	
Grzesiakowską.
	 Kolejna	edycja	Turnieju	Trzech	Miast	
odbędzie	się	za	niespełna	miesiąc	18-19	
sierpnia	br.	w	Jaśle	na	Hubalowych	Łą-
kach.	Już	teraz	serdecznie	zapraszamy.

Bernadeta Staniszewska
Zdjęcia na str. 17

	 Dzieci	 z	brzosteckiej	 podstawówki	
podczas	 tych	wakacji	mogły	wziąć	
udział	 w	półkolonii	 organizowanej	
w	szkole.	 Pomysłodawcą	 i	głównym	
sponsorem	 tego	 przedsięwzięcia	 była	
Dyrekcja	i	Rada	Pedagogiczna	Publicz-
nej	 Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku.	
W	organizację	 zadania	 zaangażowali	
się	 również	ks.	Proboszcz	miejscowej	
parafii	oraz	Burmistrz	Brzostku.	
	 Codziennie	 uczestnicy	 półkolonii	
korzystali	 z	bogatej	 oferty	 zajęć	 pla-
stycznych,	 języka	 angielskiego,	 spor-
towych,	muzycznych,	 rekreacyjnych	
oraz	wycieczek.	Zajęcia	odbywały	się	
w	lipcu,	 od	 poniedziałku	 do	 piątku.	
Po	porannej	zbiórce	nauczyciele	wraz	
z	wolontariuszami	i	stażystami	zabiera-
li	swoją	grupę	na	zajęcia	przewidziane	
w	harmonogramie	wakacyjnych	zabaw	
i atrakcji. 
	 Każdy	dzień	 rozpoczynał	 się	 zaję-
ciami	prowadzonymi	w	języku	angiel-
skim.	Dzieci	wzbogacały	 swój	 zasób	
językowy	ucząc	się	piosenek,	rozwią-
zując	kalambury,	układając	angielskie	
domino,	 nazywając	 kolory,	 części	
garderoby	oraz	godziny	zegarowe.	
	 Warsztaty	 plastyczne	 były	 okazją	
do	ujawnienia	talentów	artystycznych.	
Uczestnicy	wykonywali	kwiaty	z	kre-
piny,	drzewka	szczęścia	z	kolorowych	
koralików	oraz	barwne	prace	pod	ha-
słem	„Przyroda	wzywa	nas”.	

	 Półkolonia	 stała	 się	 znakomitą	
okazją	do	wyjazdów	 i	wycieczek	ple-
nerowych.	Dzieci	dwukrotnie	były	na	
basenie	w	Jaśle	 i	Frysztaku.	Spędzały	
czas	bawiąc	się	w	wodzie,	na	zjeżdżal-
ni,	korzystały	z	masaży	natryskowych	
w	jacuzzi.	Umiejący	 dobrze	 pływać	
mogli	wykonywać	skoki	do	wody	pod	
czujnym	 okiem	 ratowników.	Chętni	
mieli	 również	 możliwość	 wzięcia	
udziału	w	lekcjach	pływania.	Wszyscy	
byli	zachwyceni	tak	atrakcyjną	formą	
rozrywki.	
	 Niezapomnianych	wrażeń	dostarczy-
ła	również	wycieczka	na	górę	Liwocz	
w	Brzyskach.	Podążając	 leśnym	 szla-
kiem,	położonym	na	terenie	rezerwatu	
przyrody,	uczestnicy	wyprawy	zatrzy-
mywali	 się	 przy	 kolejnych	 stacjach	
Drogi	Krzyżowej.	 Tutaj	 następowała	
chwila	 zadumy	 i	wspólnej	modlitwy.	
Po	dotarciu	na	szczyt,	chętni	pokonali	
106	 schodów	 platformy	widokowej,	
z	której	rozciąga	się	panorama	Pogórza	
Ciężkowickiego.	
	 Na	 wycieczce	 w	Stępinie	 miała	
miejsce	 plenerowa	 lekcja	 historii.	
Dzieci	oprowadzane	przez	przewodnika	
podziwiały	dużych	rozmiarów,	dobrze	
zachowany	 żelbetonowy	 schron.	Do-
okoła	głównego	obiektu	stoją	również	
bunkry	dla	wojsk	oraz	masywne	budyn-
ki	mieszczące	 dawniej	maszynownię	
zapewniającą	oświetlenie,	ogrzewanie	

i	wentylację	pomieszczeń.	
	 W	 drodze	 powrotnej	 wycieczka	
zawitała	 do	 Stajni	Koni	Huculskich	
„Chrapka”	w	Gogołowie.	Usytuowa-
na	jest	ona	w	wyjątkowo	atrakcyjnym	
rejonie	Pogórza	Strzyżowskiego,	w	otu-
linie	Czarnorzecko	–	Strzyżowskiego	
Parku	Krajobrazowego.	 Potężne	 gołe	
wzniesienie	 jest	 jednocześnie	 najlep-
szym	punktem	widokowym	na	terenie	
Gminy	Frysztak.	Niezwykłe	widoki,	
dopełniają	 stojące	 tu	 i	ówdzie	 orygi-
nalne	i	tajemnicze	rzeźby	–	stylizowane	
sztuką	 ludową.	 Zarówno	 konie	 jak	
i	oryginalna	 panorama	 na	 najbliższą	
okolicę	 wzbudziły	 powszechny	 za-
chwyt	wśród	dzieci.
	 Dzięki	 gościnności	 ks.	 Proboszcza	
część	 zajęć	 odbywała	 się	 również	 na	
terenie	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej.	
Opiekunowie	 przygotowali	 tu	 grilla	
oraz	zorganizowali	zabawy	plenerowe.	
Podczas	rozmaitych	konkursów	ucznio-
wie	musieli	wykazać	 się	 zręcznością,	
sprawnością	i	pomysłowością.	
	 Ostatni	dzień	półkolonii	stał	się	oka-
zją	 do	podziękowań.	Dzieci	 zwróciły	
się	do	Pani	Dyrektor	oraz	Nauczycieli	
i	na	 ich	 ręce	złożyły	 słowa	podzięko-
wania	dla	organizatorów	i	opiekunów,	
a	także	 koordynatora	 –	 Pani	 Joli	 ka-
techetki,	 dzięki	 którym	mogły	odbyć	
się	 tak	 atrakcyjnie	 przeprowadzone	
zajęcia.

atsz
Zdjęcia na str. 20

wakaCjE, któRyCH sIĘ NIE zaPoMINa!

Podziękowanie
	 Dziękuję	za	okazaną	pomoc	przy	wymianie	dachu	na	kaplicy	w	Głobi-
kówce	 burmistrzowi	Leszkowi	Bieńkowi,	 zastępcy	 burmistrza	Piotrowi	
Szczepkowiczowi,	 pracownikom	Urzędu	Miejskiego,	Radzie	Miejskiej,	
ks.	proboszczowi	Ryszardowi	Radoniowi,	ks.	Erykowi	Bogaczowi,	Radzie	
Sołeckiej,	firmie	Krzysztofa	Mirusa,	mieszkańcom	wsi	Głobikówka	i	Smar-
żowa	–	Kamionki.	
	 Koszt	inwestycji	43.582,00	zł.

Radny i sołtys Jerzy Kmiecik

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
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	 Wakacje	w	pełni,	ale	dzieci	już	nie-
długo	 zaczną	 liczyć	 dni	 –	 te	młodsze	
(z	przedszkola	i	młodszych	klas	szkoły	
podstawowej)	 ile	 zostało	 do	 początku	
roku	szkolnego	i	upragnionego	spotka-
nia	z	kolegami	i	ukochaną	Panią,	a	star-
sze	(koniec	podstawówki	i	gimnazjum)	
ile	 zostało	 do	 nieuchronnego	 końca	
lenistwa.	 Jednak	 3	września	wszyscy	
z	dużą,	albo	całkiem	małą	radością	będą	
maszerować	do	swoich	szkół	(o	ile	zo-
staną	dobudzeni	przez	rodziców).	W	nie-
których	 szkołach	 przywitają	 uczniów	
zmiany	od	drobnych	remontów	zaczy-
nając,	 przez	mury pnące się do góry 
a	być	może	też	dach	(przy	gimnazjum	
w	Brzostku).	Niektórych	przywitają	też	
nowi	dyrektorzy:	w	Kamienicy	Górnej	
na	emeryturę	odeszła	Pani	Józefa	No-
wicka	i	zastąpi	ją	Pani	Ryszarda	Wajda,	
w	Przeczycy	 po	 przejściu	 również	 na	
emeryturę	 Pana	Władysława	Ramuta	
dyrektorem	została	Pani	 Joanna	Prze-
woźnik.	W	 brzosteckim	 gimnazjum	
po	 zakończonej	 kadencji	 Pani	Urszuli	
Kobak	konkurs	na	dyrektora	wygrał	Pan	
Jacek	Berek.
	 Poza	dyrektorami	z	Przeczycy	i	Ka-
mienicy	Górnej	 na	 emeryturę	 prze-
chodzi	 jeszcze	 11	 innych	 nauczycieli.	
Z	 powodu	 zaplanowania	 niezbędnych	
oszczędności	 w	szkołach	 wielu	 na-
uczycielom	zostały	obniżone	wymiary	
etatów	 (będą	 pracować	na	 niepełnych	
etatach)	 łącznie	168,5	godziny	ograni-
czeń	co	daje	po	przeliczeniu	9,36	etatu.	
Ograniczenia	 etatów	 lub	 zwolnienia	
dotknęły	 też	pracowników	niepedago-
gicznych	szkół	–	łącznie	po	przeliczeniu	
8	etatów.
	 Liczbę	 uczniów	w	poszczególnych	
szkołach	 naszej	 gminy	 przedstawiają	
tabelki:

Patrząc	na	powyższą	tabelę	można	po-
kusić	się	o	pewne	wyliczenia	i	wnioski.
Podstawowe	dane	do	wyliczeń:
	 Statystyczny	uczeń	uczący	się	w	kla-
sach	naszych	szkół	„potrzebuje”	około	
26	lekcji	tygodniowo	(zgodnie	z	progra-
mami	nauczania	od	22	godzin	w	klasach	
1-3	 szkoły	podstawowej,	 do	32	godzin	
w	gimnazjum).	 Jeden	nauczyciel	 uczą-
cy	18	 lekcji	 tygodniowo	 (i	 oczywiście	
wykonujący	 inne	prace	związane	z	za-
trudnieniem	w	szkole)	 kosztuje	 około	
80 tysięcy zł	 rocznie	 (suma	 rocznych	
wypłat	 na	 konto	 razem	 z	podatkami,	
ubezpieczeniem	społecznym	i	zdrowot-
nym,	 funduszem	 socjalnym	 i	innymi	
drobniejszymi	 składnikami).	 Roczna	
subwencja	 (pieniądze,	 które	 gmina	
otrzymuje	z	budżetu	państwa	na	zadania	
oświatowe)	na	jednego	ucznia	to	niecałe	
8 tysięcy zł.
A	teraz	trochę	prostej	matematyki:	
26	:	18	=	1,44	–	tyle	nauczycieli	potrze-
buje	uczeń/klasa	tygodniowo.	
1,44	x	80	tys.	zł	=	115,2 tys	zł	– tyle	pie-
niędzy	potrzebuje	uczeń/klasa	rocznie	na	
wypłatę	dla	swoich	nauczycieli.
115,2	tys.	zł	:	8	tys	zł	=	14,4	tyle	uczniów	
musi	 być	w	statystycznej	 klasie	 żeby	
przychodząca	 na	 nich	 subwencja	wy-
starczyła	 na	wypłatę	 dla	 nauczycieli	
potrzebnych	tej	klasie.
	 Pomimo,	że	jest	to	uproszczenie	i	nie	
uwzględniono	 pozostałych	 kosztów	
funkcjonowania	 szkół	 (zatrudnienie	
obsługi,	energia,	remonty	i	inne	–	dodat-
kowe	20%	wydatków)	to	i	tak	w	nadcho-
dzącym	roku	szkolnym	aż	w	7	z	wszyst-
kich	 10	 szkół	 podstawowych	 naszej	
gminy	 średnia	w	klasach	 jest	mniejsza	
niż	 14	 uczniów,	 a	w	 trzech	 z	nich	 jest	
mniejsza	niż	9.	Sytuacja	naszej	gminnej	
oświaty	 chyba	 jeszcze	 nigdy	 nie	 była	

tak trudna i tak niepewna. Jednak nie 
można	 zapominać	 o	pewnych	 plusach	
w	postaci	 naszego	 wypracowanego	
zwyczaju	 dogłębnej	 i	merytorycznej	
dyskusji	wszystkich	 zainteresowanych	
oświatą	grup.	Przykłady	 innych	samo-
rządów	wskazują	 jak	 łatwo	 zepsuć	 te	
relacje.	Żeby	można	było	tego	uniknąć	
trzeba	 skupić	 się	 na	 problemie,	 a	nie	
na	 atakowaniu.	 Przecież	 nauczyciele,	
rodzice,	społeczność	lokalna	i	samorząd	
to	partnerzy	(choć	nie	zawsze	mający	ta-
kie	same	cele)	nie	wrogowie,	a	dyskusja	
o	trudnej	przyszłości	naszej	oświaty	nie	
może	przerodzić	się	w	pole	bitwy.
	 Czy	 możemy	 liczyć	 na	 poprawę	
w	dziedzinie	finansowania	szkół?
	 Na	zwiększenie	ogólnej	liczby	dzieci	
chyba	nie	ma	co	liczyć,	bo	choć	wahania	
demograficzne	będą,	to	tendencji	zmniej-
szania	dzietności	rodzin	i	zmniejszania	
liczby	mieszkańców	naszych	wsi	raczej	
nic nie zmieni.
Zwiększenie	liczebności	klas	musiałoby	
się	wiązać	 z	wcześniejszym	 zlikwido-
waniem	najmniejszych	 szkół,	 ale	 tego	
nie	chcą	rodzice	oraz	(jeszcze	bardziej)	
nauczyciele,	 a	wszyscy	 pozostali	 też	
próbują	uniknąć	tak	drastycznej	decyzji.	
Pewną	 formą	 zagęszczenia	 są	 zapla-
nowane	 na	 nadchodzący	 rok	 szkolny	
częste	 łączenia	klas	na	wielu	 lekcjach,	
ale	to	również	będzie	miało	zły	wpływ	
na	jakość	nauczania.
	 Na	zmniejszenie	kosztów	funkcjono-
wania	szkół	też	się	nie	zanosi,	bo	dyrek-
torzy	nie	mają	już	na	czym	zaoszczędzić,	
a	zmniejszenie	nauczycielskich	poborów,	
które	 dopiero	 od	 niedawna	 odrobinę	
wzrosły,	 byłoby	 chyba	 bez	 sensu	 i	nie	
jest	w	kompetencji	gminy.	Ministerstwo	
Edukacji,	które	tu	decyduje,	zachowuje	
się	 jak	 Piłat	 umywający	 ręce	 –	 żeby	
nie	narazić	się	związkom	zawodowym	
nauczycieli	nie	podejmuje	żadnych	real-
nych	działań	(pozorowane	rozmowy	to	
i	owszem,	ale	one	niczego	istotnego	nie	
zmienią)	i	cierpliwie	czeka	aż	samorządy	
„ugotują	się	we	własnym	sosie”
	 Zwiększenie	oświatowej	subwencji	na	
jednego	ucznia,	na	tyle	duże	żeby	zre-
kompensowało	coroczny	spadek	liczby	
uczniów	 i	przez	 to	 istotnie	 zwiększyło	
ogólną	subwencję	oświatową,	które	leży	
w	gestii	Ministra	Finansów,	to	już	czysta	
fantastyka	i	nie	ma	co	o	tym	marzyć.
Cóż	więc	z	tym	oczekiwaniem	poprawy?	
Nie	wiemy	 czy (małe	 szanse),	kiedy 
(chyba	 nieprędko)	 oraz	 skąd poprawa 
może	 przyjść.	 Pewnie	 będziemy	 zmu-
szeni	 dalej	 stosować	 środki	 (a	 raczej	
półśrodki),	które	będziemy	mieli	do	dys-
pozycji	jak	kolejne	łączenia	klas,	totalne	
oszczędzanie	na	wszystkim,	zastanawia-
nie	się	i	przymiarki	do	niepewnego	losu	
szkół	niepublicznych	(np.	prowadzonych	
przez	 stowarzyszenia).	 Czeka	 nas	 też	
dokładanie	 z	budżetu	 kolejnych	 setek	
tysięcy	do	funkcjonowania	szkół,	tylko	
wtedy	o	rozwoju,	albo	tylko	utrzymaniu	
poziomu	w	innych	 obszarach	 gminnej	
działalności	 (np.	 drogi)	 trzeba	 będzie	
zapomnieć,	 pamiętając	 jednocześnie	
przysłowie	o	Salomonie	i	jego	nalewaniu	
z	pustego.

P.S.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 – szkoły podstawowe

Lp. Szkoła
podstawowa

Klasa 
I

Klasa 
II

Klasa 
III

Klasa 
IV

Klasa 
V

Klasa 
VI Razem: Liczba 

oddziałów
Średnia

w oddziale

1. Brzostek 44
(2)

57
(3)

53
(3)

44
(2)

52
(2)

71
(3)

321
(15) 15 21,40

2. Gorzejowa 5 9 5 7 6 7 39 6 6,50
3. Grudna	Górna	 9 9 9 12 9 7 55 6 9,17
4. Januszkowice 18 19 16 17 14 16 100 6 16,67
5. Kamienica	Dolna		 7 3 7 18 6 8 49 6 8,17
6. Kamienica	Górna		 15 12 11 16 9 9 72 6 12,00
7. Nawsie	Brzost. 11 11 10 10 14 11 67 6 11,17
8.  Przeczyca 5 10 18 9 15 22 79 6 13,17
9. Siedliska-Bogusz	 10 17 15 14 14 22 92 6 15,33
10. Smarżowa 6 12 7 11 5 7 48 6 8,00

Ogółem 130 159 151 158 144 180 922 69 13,36

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 –  gimnazja

Lp. Gimnazja klasa I klasa II klasa III Razem: Liczba 
oddziałów

Średnia
w oddziale

1. Brzostek	 73
(3)

66
(3)

85
(4) 224 10 22,40

2. Januszkowice 16 17 10 43 3 14,33
3. Nawsie	Brzosteckie 18 23 17 58 3 19,33

4. Siedliska-Bogusz 58
(2)

49
(2)

55
(3) 162 7 23,14

Ogółem 165 155 167 487 23 22,18

Przed szkolnym dzwonkiem
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 Kłamstwo niszczy, a prawda wy-
zwala. Tylko na gruncie prawdy i pa-
mięci można tworzyć teraźniejszość 
i przyszłość. Wojenne lata 1943-44 
na Wołyniu i wschodniej Małopolsce 
były dla Polaków ziemską gehenną. 
Tam ukraińscy nacjonaliści spod 
znaku OUN i UPA (banderowcy) 
bestialsko zamordowali ponad 120 
tysięcy Polaków.

	 Polacy,	 zdziesiątkowani	 przez	 so-
wieckie	 deportacje,	 stanowili	 tylko	
16%	mieszkańców	Wołynia.	Po	agresji	
Niemców	na	ZSRR	w	1941r.	ukraińscy	
nacjonaliści,	 omamieni	 obietnicami	
własnego	państwa,	podjęli	współpracę	
z	hitlerowcami.	Organizacja	Ukraiń-
skich	Nacjonalistów	(OUN)	i	Ukraińska	
Powstańcza	Armia	 (UPA	 nazywani	
też	 banderowcami)	 tworzyły	własne	
oddziały	wojskowe	i	wykonywały	naj-
okrutniejsze	 zadania	w	służbie	Niem-
com.	Ostrze	 faszyzmu	 ukraińskiego	
zostało	 skierowane	 najpierw	 przeciw	
Żydom,	których	wymordowano;	 a	po-
tem	 przeciwko	 Polakom,	 którzy	 od	
wieków	mieszkali	 na	 południowych	
Kresach	Rzeczypospolitej.	Celem	na-
cjonalistów	z	OUN	i	UPA	była	„Ukra-
ina	dla	Ukraińców”.	Za	przyzwoleniem	
hitlerowców	fala	ludobójczych	mordów	
wezbrała	 szczególnie	 11	 lipca	 1943r.	
Była	to	niedziela,	kiedy	z	zaskoczenia	
bandy	OUN	i	UPA	zaatakowały	jedno-
cześnie	99	miejscowości	zamieszkałych	
przez	Polaków.	Często	 zabijano	 ludzi	
zgromadzonych	w	kościołach;	tak	było	
w	Porycku,	 Krymnie,	 Swojczowie	
i	Kisielinie.	Ukraińcy	nacjonaliści	pa-
lili	całe	polskie	wioski	i	wymordowali	
setki	mieszkańców	m.in.	w	Nowinach,	
Dominpolu,	 Zygmuntówce,	Gucinie,	
Sadowej.	Najwięcej	zbrodni	dokonano	
między	11	a	15	lipca,	gdy	bandy	OUN	
i	UPA	zaatakowały	 łącznie	 167	miej-
scowości	na	terenie	trzech	wołyńskich	
powiatów:	 horochowskiego,	 łuckie-
go	 i	włodzimierskiego.	Mordowano	
z	niebywałym	okrucieństwem	nożami,	
bagnetami,	 siekierami,	widłami,	 drą-
gami.	 Ofiary	 często	 przed	 śmiercią	
torturowano…	 na	 oczach	 rodziców	
zabijano	 dzieci,	 a	potem	 zamęczano	

okrutnie	 dorosłych	 i	masakrowano	
ciała.	W	Sadowej	 i	Jeżynach	Ukraiń-
cy	 zabili	 180	kobiet,	 dzieci	 i	starców.	
Wszystkie	 domy	 spalili,	 a	mienie	
i	inwentarz	 rozgrabili.	Natomiast	we	
wsi	Maria	Wola	ukraińscy	nacjonaliści	
wymordowali	 około	 200	osób,	w	tym	
30	dzieci	 żywcem	wrzucili	 do	 studni	
i	zabili	 kamieniami.	We	wsi	 Zagaje	
banderowcy	wymordowali	 165	 osób;	
w	Lipnikach	zabili	179	osób,	w	tym	53	
dzieci;	w	Pyszówce	 54	 osoby,	w	tym	
22	 dzieci;	 w	Dzierżowie	 29	 dzieci;	
w	Berezowicy	Małej	28	dzieci.	Bande-
rowcy	w	Sitnicy	dwoje	dzieci	zakopali	
żywcem;	w	Zamliczu	 pięcioro	 dzieci	
porąbali	 siekierami;	 w	Swinarzynie	
małego	 chłopca	 przybili	 do	 stołu	 za	
język;	w	Czmykosie	dziewczynce	odrą-
bali	nogi,	w	Wiśniowcu	Nowym	i	wielu	
innych	miejscach	noworodki	rozbijano	
o	ściany	 domów…	Bestialstwo	mor-
derców	było	wyjątkowe,	wyrafinowane	
i	najdziksze.	Rzadko	Polacy	ginęli	od	
kul	z	broni	palnej.	Aleksander	Korman	
w	książce	„Stosunek	UPA	do	Polaków	
na	ziemiach	południowo-wschodnich	II	
Rzeczypospolitej”	wylicza	aż	362	me-
tody	perfidnego	torturowania	polskich	
ofiar.	 Stowarzyszenie	Upamiętnienia	
Ofiar	Zbrodni	Ukraińskich	Nacjonali-
stów	 zebrało	 ponad	3000	wspomnień	
i	relacji	 naocznych	 świadków	 popeł-
nionego	 na	 Polakach	 ludobójstwa.	
Skala	okrucieństwa	była	przerażająca.	
Ogółem	w	lipcu	1943r.	wymordowano	
około	10	tyś.	Polaków.
	 Należy	 też	 wiedzieć,	 że	 często	
ofiarami	 bestialskiego	 ludobójstwa	
popełnianego	 przez	OUN	 i	UPA	byli	
też	sami	Ukraińcy.	Nacjonaliści	mordo-
wali	wszystkich	ukraińskich	pobratym-
ców,	którzy	 litowali	się	nad	Polakami	
i	chcieli	 ich	 ratować.	Bezwzględność	
morderców	 najlepiej	 obrazują	 fakty	
zmuszania	 ukraińskich	 członków	
rodzin	mieszanych	 do	 zamordowania	
swoich	najbliższych,	jeśli	byli	polskiego	
pochodzenia.	Ukraińcowi	Dyduchowi	
rozkazano	 zabić	 swoją	 żonę	 –	 Polkę	
i	dwoje	swoich	dzieci.	Gdy	nie	wyko-
nał	rozkazu,	nacjonaliści	zamordowali	
wszystkich.	Takich	 przypadków	było	
wiele. 

	 W	 kolejnych	 miesiącach	 1943r.	
dochodziło	 do	 dalszych	 bestialskich	
rzezi.	30	sierpnia	bandy	UPA	wymor-
dowały	 ok.	 700	 Polaków	we	wsiach	
Stary	i	Nowy	Gaj	oraz	aż	1150	Polaków	
w	Ostrówkach	i	Woli	Ostrowieckiej.	Nie	
oszczędzano	niemowląt,	małych	dzieci	
i	kobiet	w	ciąży.	W	samych	Ostrówkach	
zginęło	 aż	 204	 dzieci	w	wieku	 do	 14	
lat.	Perfidnie	i	z	zaskoczenia	napadano	
na	Polaków	 zwłaszcza	 podczas	 świąt	
kościelnych,	 również	w	Boże	Naro-
dzenie	 1943r.	Dlatego	 ludność	 polska	
często	ukrywała	się	w	lasach,	ale	i	tam	
dopadali	ich	mordercy,	bo	organizowali	
specjalne	obławy.	Kolejnym	okrucień-
stwem	wykazała	się	złożona	z	Ukraiń-
ców	dywizja	SS	Galizien,	przez	którą	
przeszło	50	tyś.	nacjonalistów.	Oddziały	
tej	jednostki	wraz	z	UPA	dokonywały	
krwawych	 pacyfikacji	wsi	 polskich.	
Temu	przeciwstawiali	się	polscy	żołnie-
rze	Wołyńskiego	Okręgu	Armii	Krajo-
wej	i	Batalionów	Chłopskich.	Przykła-
dowo	w	lutym	1944r.	Polacy	przez	5	dni	
bronili	Huty	Pieniackiej.	Gdy	 rozbito	
polski	 opór,	 Ukraińcy	 zamordowali	
bestialsko	868	osób.	Możliwości	obrony	
ze	strony	Polaków	były	niewielkie,	bo	
stanowili	mniejszość	 i	brakowało	 im	
broni.	 Ponadto	 konspiracyjną	Armię	
Krajową	zwalczali	zarówno	Niemcy	jak	
i	ukraińscy	nacjonaliści.	Dlatego	orga-
nizowane	 akcje	 samoobrony	 i	odwetu	
nie	mogły	uchronić	polskiej	 ludności.	
Natomiast	 nacjonalistom	 ukraińskim	
pomagali	hitlerowcy.	
 Początkiem 1944r. zbrodniarze 
z OUN i UPA osiągnęli swój cel. Za-
mordowali okrutnie ponad 120 tyś. 
Polaków. Dokonane zbrodnie były 
efektem zaplanowanego i konse-
kwentnie prowadzonego ludobójstwa. 
Taka jest gorzka prawda o męczeń-
stwie Narodu polskiego na Wołyniu 
i wschodniej Małopolsce w latach 
1943-1944.

(cdn.)

Oprac.	Zespół	 na	 podst.	 art.:	 J.R.	
Nowak	Ludobójcze rzezie na Kre-
sach [w] Nasz Dziennik 6-7	IX	2008;	
E.	Siemaszko	Piekło polskich dzieci 
[w] Uważam Rze – Historia	1\2012

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XVI) – ludobójstwo na kresach

	 	 W	dniu	7	lipca	2012	r.	na	Cmentarzu	Komunalnym	w	Dębicy	odbył	się	pogrzeb

śp. Leszka Prokuskiego
	 	 Z	 głębokim	 żalem	pożegnaliśmy	wieloletniego	 zawodnika,	 trenera	 i	 kolegę	 związanego	
z	tenisem	stołowym	przez	większą	część	swojego	krótkiego,	43	letniego	życia.
	 	 Leszek	Prokuski	pozostawił	po	sobie	grono	młodych	wychowanków,	którym	wpoił	zamiłowa-
nie	do	sportu,	a	do	tenisa	stołowego	w	szczególności.	Swoją	przygodę	i	pasję	przez	bardzo	długi	
okres	spełniał	w	klubach	Gminy	Brzostek	–	LKS	Brzostowianka	i	LUKS	Sokół	Siedliska-Bogusz.

	 Żegnając	Go,	pozostajemy	mu	wdzięczni	za	to	co	po	sobie	zostawił	jako	kolega,	zawodnik	oraz	wychowawca	dzieci	
i	młodzieży.	Taki	obraz	Leszka	na	zawsze	pozostanie	w	naszej	pamięci.	Wierzymy,	że	został	powołany	i	zasili	grono	
pasjonatów	tenisa	stołowego	w	niebie.

Koledzy z LKS Brzostowianka
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Przystanek: BRZOSTEK 
kierunek Przez Godziny odjazdu

bĄCzałka 15:03L, 16:28Fn6, 19:08Fn, 22:58D 

dĘbICa PILZNO 4:52L, 5:47Fn, 7:05Fn6, 8:20S, 8:46Fn, 9:10FnE, 11:10FnE, 
12:42L, 20:52D

FRysztak 9:39S, 14:54S, 16:34Fm, 20:04Fm

GLIWICE TARNÓW 8:22PNn

GoGołów 14:15S, 14:54FHm, 15:39S

jasło 13:37VAn, 15:27VAn, 17:37VLhQ, 18:37PL1, 20:24PDQ, 
21:12VD, 23:22V7Nz

jasło GAMRAT 7:12S, 7:28Fm, 10:18F, 10:46FnE, 12:46FnE, 15:08S, 
16:31S, 20:51DQ 

jasło KOWALOWY 5:50F, 6:08Fm, 6:51Fm, 7:12S, 7:43Fm, 8:58F, 11:21S, 
12:23Fm, 14:17S, 15:17S, 18:03Fm

kaMIENICa G. 14:49S, 15:49S

kaMIENICa G. KAMIENICA D. 06:30S

kRaków TARNÓW 6:38VAn, 7:28VAn, 7:48PEx5, 10:43VLhQ, 13:28P5x, 
14:33VD, 15:04PE7, 17:23V7Nz

KROSNO JASŁO 4:44Bfgk, 16:43P5Ex, 17:39PLo, 18:53PLo, 20:18P5x

kRyNICa JASŁO 13:25Nh

LUBLIN RZESZÓW 10:15L

łódŹ TARNÓW 6:50PD

PRzECzyCa 7:10Fm, 11:50Fm, 17:40Fm

PRzEMyśL RZESZÓW 14:35PLJ

saNok 16:15PL

skuRowa 6:40S, 13:49S, 14:45S, 15:59Fm

sMaRŻowa BĄCZAŁKA 6:58L, 10:28Fn

stRzyŻów FRYSZTAK 7:50F, 10:39Fm, 12:54F

taRNów PILZNO 18:40DQ

ustRzykI GóRNE JASŁO 4:44PI, 4:45PIw

waRszawa MIELEC 6:47PD

waRszawa TARNÓW, KIELCE 5:56PDQ, 15:31P7Nm, 22:50Pdw

woLa bRzost. I 8:00+, 9:30+, 11:10+

wRoCław KATOWICE 21:21cfrs, 21:21PI 
zakoPaNE JASŁO 14:41PRM

Legenda:
+	 -	kursuje	w	niedziele	i	święta
1	 -	kursuje	w	poniedziałki
5	 -	kursuje	w	piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
a	 -	nie	kursuje	w	niedziele	i	święta
B	 -	kursuje	w	poniedziałki	i	piątki
D	 -	nie	kursuje	24-26,	31	XII,	1	I,	sobotę,	niedz.	

pon. wielkanocny
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkol-

nych
F	 -	kursuje	w	dni	 robocze	od	poniedziałku	do	

piątku
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
I  - kursuje 1. IX
J		 -	kursuje	 w	 piątki,	 soboty,	 niedziele	 a	 od	

2	czerwca	do	30	września	codziennie
L	 -	nie	kursuje	25-26	XII,	1	I	i	w	oba	dni	świąt	

wielkanocnych
M	-	kursuje	 w	 czwartki,	 piątki,	 soboty	 a	 od	

1	czerwca	do	29	września	codzień
N	 -	nie	kursuje	25	XII	i	niedzielę	wielkanocną
P	 -	kurs	pośpieszny
Q	 -	nie	kursuje	w	Boże	Ciało
R	 -	nie	kursuje	24,	25,	31	XII,	w	sobotę	i	niedzielę	

wielkanocną
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
V	 -	kurs	przyśpieszony
c  - kursuje w czwartki i niedziele
d	 -	kursuje	w	dzień	 przed	 rozpoczęciem	 roku	

szkolnego
f  - nie kursuje w lipcu i sierpniu
g -kursuje 30 X, 2 I, 3 IV, 28 V
h	 -	nie	kursuje	24	XII	i	w	wielką	sobotę
k  - nie kursuje 29 X, 2 XI, 24,28,31 XII, 1 IV, 

3,27,31 V
l  - kursuje od 1 VII do 31 VIII
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia
n	 -	nie	kursuje	24,	31	XII,	w	wielką	sobotę
o - nie kursuje 27XII, 2I, oraz w wtorek po 

świętach	wielkanocnych
r  - nie kursuje 1 XI, 23, 27, 30 XII, 31 III, 2, 30 V
s  - kursuje 1 I, 2 IV
w -  kursuje codziennie w okresie letnich wakacji
x		 -	nie	kursuje	24-26	XII,	31	XII,	1,	6	I	w	sobotę	

niedzielę	i	poniedziałek	wielkanocny
z 	 -nie	kursuje	24,	31	XII	i	w	sobotę	wielkanocną;	

kursuje	26	XII,	w	poniedziałek	wielkanocny	
i 1 stycznia

Rozkład jazdy autobusów – Pks jasło, dębica (ważny od 1 lipca 2012 r.)

Przystanek: BRZOSTEK
kierunek Przez Godziny odjazdu

bĄCzałka 6:56D, 7:43FK, 10:15F, 10:43F6, 12:18FK, 13:18S, 14:20S, 15:01D, 
15:20S, 16:03Fn6, 17:28F, 18:58Dn, 22:56Dn

dĘbICa PkP
4:46D, 4:51D, 5:49F6, 6:46F, 7:36F, 8:00F6, 8:04S, 8:35S, 9:00F, 
10:10F, 12:46Dn, 12:46Dn, 13:24S, 14:15S, 15:18F, 16:56Dn, 20:46Dn, 
20:51Dn

dĘbICa Raj 5:49F, 06:15S

GRudNa GóRNa 14:25S, 15:30S

jaNuszkowICE 6:55D, 7:05S, 9:40S, 14:55D, 19:53F, 22:55Dn

KLECIE 7:24S, 7:43S, 7:44S, 13:03S, 13:18S, 14:07S, 14:48S, 15:10S, 15:14S

PILzNo DOBRKÓW 15:09SJ

skuRowa 9:24S, 11:44F, 13:16S, 14:24S

Legenda:
6  - kursuje w soboty
7  - kursuje w niedziele
D  - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia 

i	w	święta	wielkanocne
F  -	kursuje	w	dni	robocze	od	poniedział-

ku	do	piątku
J  - kurs przez Jaworze Dolne
K  - w dni nauki szkolnej kurs przez Klecie
S  - kursuje w dni nauki szkolnej
n  -	nie	kursuje	24	XII,	31	XII	i	w	Wielką	

Sobotę

Informacja tel.: 14 670-27-10

Rozkład jazdy autobusów – „MoNIs” (ważny od 1 maja 2012 r.) 

Informacje zaczerpnięto z tabliczek przystankowych w brzostku

Przystanek: BRZOSTEK

kierunek Przez Godziny odjazdu

IwoNICz zdRój JASŁO,	KROSNO,MIEJSCE	PIASTOWE 12:35FCU

katowICE TARNÓW, BOCHNIA, KRAKÓW CHRZANÓW, JAWORZNO 15:50FCU 

Legenda:
F  -	kursuje	w	dni	robocze	od	poniedziałku	

do	piątku
C		 -	kursuje	w	soboty	niedziele	i	święta
U  - nie kursuje 25, 26 grudnia, w Nowy Rok 

oraz	I	i	II	dzień	Świąt	Wielkanocnych

Informacja tel.: 14 652-55-19

Rozkład jazdy autobusów – PtP tRaNsPoRt (ważny od 1 marca 2012 r.)

Informacja	tel.:			PKS	Jasło	–	13 446-40-27           PKS	Dębica	–	14 683-39-74
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1.	 Cmentarz	w	Brzostku	jest	własnością	Parafii	pw.	Podwyż-
szenia	Krzyża	Świętego.

2.	Administratorem	cmentarza	jest	Ksiądz	Proboszcz,	który	
zarządza	nim	samodzielnie	lub	przez	pełnomocnika.

3.	 Cmentarz	jest	miejscem	ciszy,	modlitwy	i	zadumy,	należy	
więc	zachować	spokój	i	uszanować	jego	świętość.

4.	 Cmentarz	należy	utrzymywać	jako	teren	zielony	o	zało-
żeniu	parkowym.	Zieleń	na	cmentarzu	podlega	ochronie	
przed	zniszczeniem.	Sadzenie	lub	wycinanie	drzew	może	
nastąpić	 tylko	 za	 zgodą	 administratora,	w	wypadkach	
uzasadnionych	racjonalną	gospodarką	zadrzewienia	oraz	
zgodnie	z	planem	zagospodarowania	terenu	cmentarza.

5.	 Zabrania	 się	 jeżdżenia	 na	 terenie	 cmentarza	wszelkimi	
pojazdami,	chodzenia	po	trawnikach	i	grobach	oraz	wpro-
wadzania	psów	i	innych	zwierząt.

6.	Czas	i	rodzaj	pogrzebu,	rodzaj	grobu,	miejsce	na	cmen-
tarzu	uzgadnia	się	z	administratorem	cmentarza	w	kan-
celarii	parafialnej,	gdzie	należy	przedłożyć	oryginał	aktu	
zgonu	z	Urzędu	Stanu	Cywilnego.

7.	 Na	cmentarzu	można	zarezerwować	miejsca	na	przyszły	
pochówek,	po	uprzednim	opłaceniu	miejsca	(opłata	rezer-
wacyjna).

8.	 Przez	opłatę	rezerwacyjną	nie	nabiera	się	praw	własności	
do	opłaconego	miejsca,	a	jedynie	staje	się	jego	użytkow-
nikiem	na	20	lat.

9.	 Jeżeli	po	20	latach	użytkownik	nie	dokona	dalszego	prze-
dłużenia	rezerwacji	przez	złożenie	opłaty,	to	administrator	
traktuje	to	jako	rezygnację	z	dalszego	użytkowania	grobu.

10.	Grób	 ziemny	 nie	może	 być	 użyty	 do	 ponownego	 po-
chowania	zmarłego	przed	upływem	20	lat.	Po	20	latach	
ponownie	można	użyć	grobu	do	pochowania,	chyba	że	
zainteresowana	 osoba	 udowodni	 do	 tego	 swoje	 prawo	
i	uiści	opłaty	 (tzw.	pokładne)	za	miejsce	na	cmentarzu	
pobierane	zawsze	po	upływie	20	lat.

11.		Wysokość	opłat	cmentarnych	nie	przekracza	opłat	usta-
lonych	dla	cmentarzy	komunalnych	i	jest	ustalana	przez	
Radę	Parafialną.	Dotyczy	to	także	opłat	za	postawienie	
nagrobka.

12.	Dysponent	grobu	(osoba,	która	opłaciła	miejsce	grobowe)	
jest	zobowiązana	do	stałej	troski	o	stan	i	wygląd	grobu,	
nagrobka	oraz	bezpośredniego	jego	obejścia.	

13.	Na	polach	grzebalnych	przeznaczonych	na	groby	zwykłe;	
groby	i	odstępy	między	grobami	powinny	mieć	następu-
jące	wymiary:
–	dla	zwłok	dzieci	do	lat	6:
długość	1,2	m,	szerokość	0,6	m,	głębokość	1,2	m,	
odstępy	–	od	strony	dłuższego	boku	0,3	m,	a	od	strony	
krótszego	0,4	m.	

–	dla	pozostałych	zwłok:
długość	2	m,	szerokość	1	m,	głębokość	1,7	m,
odstępy	–	od	każdego	boku	po	0,5	m.

–	dla	urn	ze	szczątkami	zwłok:
długość	0,6	m,	szerokość	0,4	m,	głębokość	1	m,
odstępy	–	od	strony	dłuższego	boku	0,3	m,	a	od	strony	
krótszego	0,4	m.

14.	Groby	rodzinne	przeznaczone	na	składanie	wielu	trumien	

powinny	mieć	następujące	wymiary	dla	jednego	grobu:
długość	2,3	m,	szerokość	1,3	m,	głębokość	1,7	m,
odstępy	–	od	każdego	boku	po	0,5	m.

15.	Groby	rodzinne	dla	urn,	przeznaczone	na	kilka	urn	po-
winny	mieć	następujące	wymiary:
długość	1	m,	szerokość	1	m,	głębokość	1	m,
odstępy	–	na	bokach	0,3	m,	a	od	strony	frontu	miejsca	
urnowego	0,4	m.

16.	Warstwa	ziemi	pokrywająca	trumnę	powinna	wynosić	co	
najmniej	1	m.	Kopanie	głębszych	grobów,	niż	1,7	m,	jest	
dopuszczalne	pod	warunkiem,	że	pomiędzy	dnem	grobu,	
a	najwyższym	poziomem	wody	 gruntowej	 pozostanie	
co	najmniej	0,5	m.	Ziemia	wydobyta	z	gruntu	może	być	
usypana	w	postaci	pagórka	nad	grobem.

17.		Przez	grób	zwykły	(ziemny)	rozumie	się	grób	stanowiący	
dół,	do	którego	chowa	się	trumnę	ze	zwłokami	i	zasypuje	
ziemią	wydobytą	z	tego	dołu.

18.	Przez	grób	murowany	rozumie	się	dół,	w	którym	boki	są	
murowane,	a	nad	trumną	zakłada	się	sklepienie.

19.	Przez	grób	rodzinny	rozumie	się	przestrzeń	zapewnia-
jącą	pochowanie	dwu	lub	więcej	trumien	ze	zwłokami.	
Przestrzeń	ta	nie	może	przekraczać	powierzchni	przezna-
czonej	na	dwa	groby	pojedyncze	w	poziomie,	niezależnie	
od	ilości	pięter	stosowanych	w	głąb.

20.	Do	 budowy	 nagrobków	należy	 używać	 trwałych	ma-
teriałów	 (np.	marmuru,	 granitu	 i	innych	 rodzajów	ka-
mieni).	Nagrobki,	jak	i	grobowce	nie	mogą	przekraczać	
ustalonych	granic	grobu.	Grobowce	nie	powinny	także	
utrudniać	dostępu	do	innych	grobów.	

21.	Bez	zgody	administratora	cmentarza	nie	można	umiesz-
czać	w	alejkach	ławek,	wykonywać	betonowych	podestów	
przy	grobie.	

22.	Należy	uzyskać	zgodę	administratora	na	wszelkie	prace	
prowadzone	na	cmentarzu,	w	szczególności	na	ekshuma-
cję	zwłok,	budowę	nowego	pomnika,	likwidację	grobu,	
wykonywanie	betonowych	podestów	przy	grobie,	stawia-
nie	ławek,	sadzenie	drzew	czy	krzewów.

23.	Przed	 rozpoczęciem	prac	 budowy	nowego	pomnika	 –	
nagrobka	należy	fakt	ten	zgłosić	u	administratora.	Osoba	
wykonująca	 prace	 na	 cmentarzu	musi	 posiadać	 zgodę	
administratora	 na	 jej	wykonanie.	Należy	 też	 zadbać	
o	uprzątnięcie	miejsca	po	wykonanych	pracach.

24.	Za	szkody	wynikłe	z	niesolidnego	wykonania	robót,	czy	
nie	zapobieżenia	szkodzie,	powstałej	na	skutek	złego	sta-
nu	technicznego	pomnika,	odpowiedzialny	jest	dysponent	
grobu,	który	się	nim	opiekuje.

25.	Zabrania	się	pozostawiania	i	wyrzucania	śmieci	na	cmen-
tarzu	i	jego	obrzeżach.

26.	Wszelkie	opłaty	wynikające	z	regulaminu	należy	uiszczać	
u	osoby	zarządzającej	cmentarzem.

27.	Dodatkowe	informacje	na	temat	cmentarza,	które	nie	zo-
stały	zawarte	w	regulaminie	można	uzyskać	u	Proboszcza	
Parafii.

28.	Regulamin	 niniejszy	 obowiązuje	 od	 dnia	1 sierpnia 
2012 roku.

Administrator cmentarza

REGuLaMIN CMENtaRza PaRaFIaLNEGo w bRzostku Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca 
święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo dokonane 
według przepisów ksiąg liturgicznych przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.
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z brzostku w świat
„…stale odnajduję w młodzieży
 radość i entuzjazm życia
 poszukiwania prawdy i głębokiego
 sensu egzystencji jaka roztacza się 
 przed nimi z całym jej powabem
 i ukrytymi możliwościami…
 To wy młodzi ludzie jesteście
 w sposób szczególny otwarci na
 wszystko, co jest dobrem i prawdą…”
            Jan Paweł II
	 Sierpień	 2012	 r.	 rozpalił	 świat	 do	 białego.	Żar	 z	nieba	
płynie	na	ziemię	jak	płatki	opadającej	róży	i	tuli	całą	przy-
rodę	 swoją	mocą	 dojrzewania.	 Zapach	 żniwny	 unosi	 się	
w	powietrzu	–	przypomina	pachnące	
bochny	 chleba	wyjmowane	 z	pieca	
chlebowego.	W	trawach	tykają	koniki	
polne	i	uwijają	się	roje	owadów.	Osy,	
trzmiele,	 pszczoły	 brzęczą	 jakby	
chciały	 powiedzieć	 nie	 zaczepiaj	
mnie,	 a	dam	 ci	 spokój,	 ja	 jestem	
spracowana	i	niosę	ostatnie	produkty	
na	twój	smaczny	miód.	Mrówki	uwi-
jają	się,	noszą	igliwia,	źdźbła	suchych	
traw	 i	wysadzają	 coraz	 to	większe	
„domy	życia”.	Uwijają	się,	maszerują,	
a	właściwie	to	biegają	jak	sportowcy	
w	sztafecie.	Z	traw	tu	i	ówdzie	słychać	
ostre	 nawoływania	 bażanta,	 który	
unosi	 się	 i	czaruje	 świat	 kolorami	
swego	ogona.	A	po	chwili	bażancica	
prowadzi	 całkiem	 niemałe	 stadko	
młodych	bażantów.	Po	ścierni	szybko	
jak	 odrzutowce	 biegają	 kuropatwy	
całymi	 stadkami.	 Tylko	 przepiórki	
gdzieś	jakby	odeszły	jak	w	tej	ludowej	
piosence	„…uciekła	mi	przepióreczka	
w	proso,	a	ja	za	nią	nieboraczek	boso,	
trzeba	 by	 się	matuleńki	 spytać,	 czy	
pozwoli	 przepióreczkę	 schwytać…”,	
bo	na	naszym	terenie	rzadko	też	moż-
na	spotkać	proso,	a	kasza	jaglana	jest	
bardzo	zdrowa.	Wśród	traw	królują	na	wysokich	łodygach	
kwitnące	zioła	–	kolorami	żółci,	czerwieni	i	fioletu	ubarwiają	
łąki	i	pagórki.	Szczególnie	w	sierpniu	pięknie	kwitną	jakby	
wiedziały,	ze	muszą	zdobić	bukiety	niesione	Matce	Boskiej	
Zielnej,	jakby	chciały	pięknem	kolorów	podziękować	Polskiej	
Madonnie	za	opiekę,	za	miłość,	za	bycie	z	nami.	Piękny	to	
polski	obyczaj	święcenia	ziół	15	sierpnia	–	zresztą	piękny	też	
letni	miesiąc	sierpień	bogaty	nie	tylko	w	żar	bijący	ze	słońca	
ale	w	plony,	owoce	i	warzywa.
	 W	Nawsiu	Brzosteckim	tuż	za	Słonym	Potokiem	błoga	
cisza	panuje.	Nowe,	kolorowe	budynki	mieszkalne,	podwórka	
pełne	placów	zabaw	dla	dzieci	–	baseniki,	zjeżdżalnie,	kolo-
rowe	rowerki,	a	ogrody	pełne	barw	i	zapachów.	Oj	zmieniło	

się	 tutaj	 zmieniło.	Nigdzie	 drewnianych	 domów,	 nigdzie	
zapachu	obór,	 garaże,	 nowe	 samochody,	 a	ludzie	 pogodni	
i	gustownie	ubrani	siedzą	przy	stolikach	i	popijają	kompot	
z	owoców,	kawę,	koktajle	mleczne	i	inne	napoje,	a	rozmów	
słychać	dużo.
	 Jestem	w	ogrodzie	 przy	 jednym	 z	takich	 nowocześnie	
urządzonych	domów	mieszkalnych	w	którym	mieszkają	trzy	
pokolenia:	dziadkowie,	młodzi	rodzice,	syn	wnuk	i	ciocia	bez	
której	nie	byłoby	pewnie	tyle	spokoju	i	radości.	Gołym	okiem	
można	dostrzec,	że	panuje	tutaj	wielka	miłość,	zgoda	i	każdy	
z	mieszkańców	zna	swoje	miejsce.	Patrząc	na	rodzinę	śmiało	
można	 za	 psalmem	powtórzyć	 „Gdzie	miłość	wzajemna	
i	dobroć,	tam	znajdziesz	Boga	żywego”.
	 Dziadkowie	Wanda	z	domu	Chrząszcz	z	Woli	Brzosteckiej	
i	ojciec	Tadeusz	Adamski	rozpoczynali	start	małżeński	–	pra-
wie	jak	wszyscy	w	czasach	PRL-u	–	prawie,	że	z	gołymi	ręka-

mi.	Ale	ich	ręce	były	sprawne	do	pra-
cy,	imali	się	gospodarowania,	ciężkich	
robót	nawet	w	górnictwie	–	szycie	–	,	
majsterkowania.	A	Wanda	Adamska	
z	domu	 Chrząszcz	 pięknie	 szyła	
strojne	sukienki,	spódnice,	garsonki,	
bluzki,	pościel	z	haftowanymi	inicja-
łami	wyszywała	i	tak	rodził	się	dosta-
tek	w	domu	Adamskich.	Dwie	córki	
Danuta	i	Ewa	były	oczkiem	w	głowie	
rodziców.	 Dziewczynki	 chodziły	
do	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku	
i	należały	do	grona	zdolnych	i	bardzo	
pracowitych	uczniów.	Brały	 czynny	
udział	w	zajęciach	 szkolnych,	 pilnie	
wykonywały	 wszystkie	 wymogi	
szkoły	 –	 a	brzostecka	 podstawówka	
należała	do	wiodących	szkół	nie	tylko	
w	powiecie,	 ale	 także	w	wojewódz-
twie	–	w	każdym	tygodniu	wypoży-
czały	 książki	w	bibliotece	 szkolnej	
i	„pochłaniały”	 je	 z	rozwagą	 i	mocą	
młodzieńczego	 umysłu.	 Brały	 też	
udział	w	zajęciach	 pozalekcyjnych,	
kółkach	 przedmiotowych	oraz	 śpie-
wały	w	chórze	szkolnym	i	pracowały	
w	grupach	artystycznych.	Prawdziwą	
kuźnią	charakterów	były	zbiórki	har-

cerskie,	a	słowa	zapisane	w	przyrzeczeniu	harcerskim	„Na	
słowie	harcerza	polegaj	jak	na	Zawiszy”	są	dla	nich	po	dziś	
dzień	dewizą	życia.
	 Danuta	po	ukończeniu	brzosteckiej	podstawówki	podjęła	
naukę	w	Liceum	Ogólnokształcącym	w	Kołaczycach,	a	po	
maturze	podjęła	studia	na	Akademii	Ekonomicznej	w	Kra-
kowie	na	kierunku	organizacja	i	zarządzanie.
	 W	latach	1980-1984	r.	pracowała	na	poczcie	w	Brzostku,	
a	później	magister	Danuta	Adamska	w	Rejonowym	Urzędzie	
Poczty	w	Tarnowie	została	mianowana	na	stanowisko	kie-
rownika	działu	kontroli.	Obecnie	pełni	funkcję	Naczelnika	
Urzędu	Poczty	w	Dębicy.	Z	pasją	czyta	książki,	z	którymi	się	
nigdy	nie	rozstaje	oraz	dużo	podróżuje	zwiedzając	Europę	

Ewa Ziaja z uczniami w EuroparlamencieMaria Ziaja oraz Wanda i Tadeusz Adamscy

Ewa, Mariusz i Bartek Ziaja na wy-
cieczce w Niemczech
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Zachodnią,	a	Wiedeń	i	Paryż	tak	ją	oczarował,	że	lubi	tam	
bywać	na	urlopie.
	 Młodsza	 córka	Wandy	 i	Tadeusza	Adamskich	Ewa	 już	
w	szkole	podstawowej	wykazywała	się	zdolnościami	orga-
nizacyjnymi	i	pedagogicznymi,	żywo	uczestniczyła	w	życiu	
szkoły,	brała	udział	w	konkursach	przedmiotowych,	a	geo-
grafia	była	jej	prawdziwą	pasją,	bardzo	„ciepło”	prowadziła	
zastęp	harcerski	i	dużo,	bardzo	dużo	czytała,	przygotowy-
wała	ze	swoim	zastępem	wieczornice	harcerskie,	uczyła	się	
gry	na	mandolinie,	była	koleżeńska	i	życzliwa.	Po	skończeniu	
podstawówki	rozpoczęła	naukę	w	Liceum	Ogólnokształcą-
cym	w	Jodłowej,	a	po	maturze	rozpoczęła	pracę	w	Wisowej	
w	gminie	Jodłowa	w	charakterze	nauczycielki.	Codziennie	
pokonywała	od	autobusu	2	km	trasę	przez	las	i	pieszo,	czy	
to	deszcz,	czy	śnieg	i	mróz	szła	do	swoich	wychowanków	
w	Wisowej.	W	1986r.	 została	 przeniesiona	 do	Kamienicy	
Górnej,	cały	ten	okres	podnosiła	swoje	
kwalifikacje	 pedagogiczne.	Ukoń-
czyła	Wyższą	Szkołę	Pedagogiczną,	
obecnie	 Akademię	 Pedagogiczną	
w	Krakowie	wydział	geografii	i	od	tej	
pory	magister	Ewa	Adamska	była	wy-
kwalifikowanym	pedagogiem.	 Pod-
jęła	również	studia	podyplomowe	na	
Akademii	Pedagogicznej	w	Krakowie	
–	kierunek	oligofrenopedagogika	oraz	
organizację	i	zarządzanie	w	oświacie.	
Koleje	życia	nie	szczędziły	jej	różnych	
przeżyć	dlatego	też	pracowała	później	
na	 poczcie	w	Brzostku,	w	charakte-
rze	 nauczyciela,	 zastępcy	 dyrektora	
szkoły	w	Siedliskach-Bogusz,	zaś	od	
2008	 r.	 po	wygranym	konkursie	 na	
stanowisko	dyrektora	szkoły	pełni	tę	
funkcje	w	Januszkowicach.	Szkoła	dla	
Niej	jest	niezwykłym	wyzwaniem	co	
też	widzieć	można	 „gołym	okiem”.	
Budynek	pięknie	rozbudowany	z	dużą	
salą	gimnastyczną	i	pomieszczeniem	
do	prowadzenia	 nie	 tylko	 zajęć	 lek-
cyjnych,	ale	też	pozalekcyjnych	kółek.	
Widać	 Rada	Miejska	 w	Brzostku	
i	burmistrz	Leszek	Bieniek	uwierzyli	
w	moc	twórczą	mgr	Ewy	Ziaji	z	domu	
Adamskiej	 i	nie	 szczędzili	 „grosza”	 na	wyposażenie	 tej	
placówki	 oświatowej	w	nowoczesny	 sprzęt	 dydaktyczny,	
jak	również	dostosowanie	obiektu	szkolnego	do	wymogów	
europejskich.	Nic	 też	 dziwnego,	 że	 z	tej	 szkoły	młodzież	
gimnazjalna	 zajęła	 3	miejsce	w	egzaminach	w	powiecie,	
nic	 też	dziwnego,	 że	wygrywa	 ta	młodzież	w	konkursach	
językowych,	przedmiotowych	i	uczestniczy	w	obradach	Unii	
Europejskiej	w	Brukseli.
	 Pod	kierunkiem	dyrektorki	szkoły	Ewy	Ziaji	kadra	peda-
gogiczna	dobrze	pracuje,	jest	zdyscyplinowana	i	osiąga	dobre	
efekty	pracy.	Ową	integrację	rozciągnęła	dyrektorka	szkoły	
na	środowisko	rodziców	uczniów,	Komitet	Rodzicielski	radę	
sołecką	i	całą	społeczność	januszkowicką.	Dobrze	też	układa	

się	współpraca	z	księżmi	tej	parafii	co	też	dobrze	rzutuje	na	
efekty	wychowawcze	tej	szkoły	
	 Ewa	z	domu	Adamska	w	1994	r	wyszła	za	mąż	za	Mariu-
sza	Ziaję	z	Tarnowa	absolwenta	Technikum	Mechanicznego	
oraz	magistra	Wyższej	Szkoły	Administracji	i	Zarządzania.	
Mariusz	Ziaja	po	ukończeniu	studiów	magisterskich	praco-
wał	w	charakterze	inspektora	kontroli	Urzędu	Pocztowego	
w	Tarnowie,	 a	od	2003r	 pełni	 funkcję	Naczelnika	Urzędu	
Pocztowego	Tarnów	II.	Jego	pasją	jest	turystyka	górska,	dużo	
podróżuje	oraz	z	pasją	rozczytuję	się	w	literaturze	i	historii	
czym	też	„zaraził”	syna.	
	 Syn	Ewy	i	Mariusza	Ziajów	należy	właśnie	do	pokolenia	
tych	 najmłodszych	brzostowian,	 którzy	 idą	w	świat	 pełni	
poszukiwań,	pełni	dystansu	do	przeszłości,	pełni	przekory	
poszukującej	nowe	wyzwania,	pełni	pytań	nad	istotą	świata	
i	mocy	Pana	Wszechrzeczy,	pełni	nadziei”…	to	właśnie	to	po-

kolenie	jak	mówił	Jan	Paweł	II	stawia	
pytanie	o	sens	życia	o	właściwą	drogę	
życia,	o	prawdziwą	skalę	wartości…”	
To	pokolenie	przygląda	się	krytycznie	
życiu	 rodzin,	 społeczeństw,	 ideolo-
giom	świata	i	kanonom	dnia	codzien-
nego	wyrosłym	z	dogmatu	wiary.	To	
właśnie	 to	 pokolenie	 jest	 niezwykle	
krytyczne,	 ale	 ono	właśnie	ma	 być	
„solą”	przyszłości	Ziemi.
	 Jak	dorasta	Bartłomiej	Ziaja	absol-
went	 II	Liceum	Ogólnokształcącego	
im.	 Jana	 Hetmana	 Tarnowskiego	
w	Tarnowie,	 czym	wyróżnił	 się	 aby	
o	nim	pisać	 i	już	 stawiać	 go	w	gro-
nie	 brzostowian	 idących	 w	świat	
i	przynoszących	 dobre	 imię	 naszej	
miejscowości?
	 Już	w	szkole	 podstawowej	 i	gim-
nazjum	próbował	własnych	interpre-
tacji	 na	 tematy	 literackie	 co	zwykle	
kończyło	 się	 długą	 dyskusją	 z	na-
uczycielem	i	jeszcze	dłuższą	rozmo-
wą	 z	matką	 i	ojcem.	 Po	 skończeniu	
gimnazjum	w	Brzostku	 postanowił	
podjąć	naukę	w	środowisku	miejskim	
w	Tarnowie	 i	to	w	jednym	 z	najlep-
szych	 liceów,	w	II	Liceum	w	klasie	

administracyjno-prawniczej.	Tutaj	spotkał	młodą	pełną	pasji	
dydaktycznych,	 twórczą	 i	poszukującą	magister	 filologii	
polonistkę	Annę	Lipińską,	która	razem	z	grupą	młodzieży	
podejmuje	ciekawą	formę	pracy.	Bartłomiej	Ziaja	uczestni-
czy	w	projekcie	„Zakochani	w	Tarnowie”	i	w	myśl	założeń	
owego	projektu	poszukuje	znanych	z	historii	ludzi	związa-
nych	z	Tarnowem.	Już	dobrze	poznał	postać	Jana	Hetmana	
Tarnowskiego,	Bartłomieja	Tęczyńskiego	 i	na	 podstawie	
życia	tych	postaci	pisał	pracę	„Miłość	naznaczona	cięciem	
miecza”.	Owe	wypracowanie	zajęło	poczesne	miejsce	i	jest	
wystawione	w	wernisażu	w	teatrze	im.	Ludwika	Solskiego	

Mariusz Ziaja podczas wędrówek górskichDanuta Adamska na pielgrzymce w Watykanie

Ewa i Mariusz Ziaja na wycieczce 
w Pradze
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w	Tarnowie	oraz	w	BWA	–	w	Biurze	Wystaw	Artystycznych	
–	na	dworcu	kolejowym	–	tego	miasta.	Pisze	też	Bartłomiej	
Ziaja	artykuły	do	gazetki	szkolnej	oraz	wiersze	do	Wiado-
mości	Brzosteckich.	
	 Jego	 pracami	 literackimi	 zainteresowało	 się	
radio	RDN	Małopolska	i	przeprowadziło	cykl	wy-
wiadów	nie	tylko	na	temat	projektu	„	Zakochani	
w	Tarnowie”	ale	także	na	temat	ciekawych	ludzi.	
Nasz	młodziutki	Rodak	ciekawie	też	prezentuje	
się	w	debatach	Oxfordzkich	prowadzonych	w	Sali	
lustrzanej	w	Tarnowie	 orgaznizowanej	 przez	
Stowarzyszenie	Ziemi	Tarnowskiej	„Kanon”.
	 Obecnie	Bartłomiej	Ziaja	marzy	o	pracy	w	kół-
ku	teatralnym	przy	teatrze	tarnowskim	jako	sce-
narzysta	i	reżyser.	Pisze,	wymyśla,	konkretyzuje,	
jednym	słowem	tworzy	–	może	rośnie	brzostecki	
twórca	 sztuk	 teatralnych,	może	 scenarzysta,	
a	może	historyk,	bo	 też	 jest	zakochany	w	prze-
szłości…	może.	Wszystko	 jest	 przed	 nim,	 oby	
tylko	po	drodze	 spotkał	 twórczych	 i	otwartych	
pedagogów,	bo	też	i	jego	stosunek	do	współcze-
sności	 jest	 bardzo	 krytyczny.	Młodzieniec	 ten	
jest	doskonałym	przykładem,	że	można	godnie	
spędzać	wolny	 czas,	 że	 „książki	 to	 są	 najlepsi	
przyjaciele,	bo	nie	wyśmieją	nie	zdradzą	a	nauczą	
wiele”.	Ma	wąskie	grono	kolegów	też	„zapaleń-
ców	twórczych”;	–	chociaż	takiej	młodzieży	jest	

coraz	mniej,	ma	też	wielkie	oparcie	w	rodzinie;	w	rodzicach,	
w	dziadkach	i	ukochanej	cioci	Danusi.	Jest	otwarty	na	prawdę	
i	sprawiedliwość,	bo	przecież	te	wartości	dają	radość	życia.	
Oby	marzenia	Bartłomieja	spełniły	się	i	dały	dobre	efekty.	

Zuzanna Rogala

„Wiatr przeleciał lekki 
zanim deszczu strugi 
Ukołysał świat rozległy
na tych Równiach błogich…”

	 Lato	tego	roku	–	2012	–	rozpoczęło	
swoje	panowanie	 skwarem	 i	spiekotą.	
Tylko	świt	jest	rześki	i	przyjazny	czło-
wiekowi	w	pracy.	Wtedy	to	wczesnym	
rankiem na rozle-
głych	Równiach	
cisza	 wszędzie	
panuje.	 Tylko	 tu	
i	ówdzie	 gospo-
dynie	 zbierają	
owoce	z	krzewów	
porzeczki,	 agre-
stu,	malin,	 boró-
wek	kanadyjskich	
i	wczesnych	 ja-
błek.	Drzewa	cze-
reśni	stoją	smutne	
i	puste.	Na	kona-
rach	 odradzają	
się	przemarznięte	
tkanki,	z	których	
wyrastają	 małe	
listki,	 które	 za	
kilka	dni	są	skrę-
cone	 i	obrośnięte	
mszycą.	 Sikorki,	
małe	 ptaszki	 ra-
tują	te	drzewa	od	
żerujących	 owadów,	 ale	 i	tak	w	tym	
roku	z	tych	drzew	już	nic	nie	wyrośnie	
smacznego.	Dużo	drzew	w	naszej	miej-
scowości	przemarzło	zimą	–	brzoskwi-
nie,	śliwy,	orzechy	włoskie	–	a	z	innych	
drzew	owocowych	nie	będzie	wielkich	
zbiorów.	Cóż,	w	życiu	tak	jest,	że	są	lata	
tłuste,	a	po	nich	7	lat	chudych.	
	 Równie	brzosteckie	 to	 duży	 szmat	
pól	 usytuowanych	 od	Wisłoki	 po	

wzgórze	rynku.	Ziemie	tutaj	są	ciężkie,	
ale	też	i	urodzajne.	Od	dziesiątków	lat	
zamieszkiwali	 tutaj	 rolnicy	 z	wysoką	
klasą	 gospodarowania	 i	z	 tej	 pracy	
dorabiali	się,	ulepszali	strukturę	ziemi,	
wprowadzili	nie	tylko	płodozmian,	ale	
też	coraz	to	nowe	rośliny	oraz	budowali	
coraz	to	bardziej	nowoczesne	budynki	
gospodarcze	 i	domy	mieszkalne.	Na	

równych	przestworzach	pól	 dostojnie	
kołysały	 się	 łany	 zbóż	 –	 pszenicy,	
jęczmienia,	 żyta,	 owsa	 –	 to	 znowu	
widać	 było	 szerokie	 pola	 buraczane,	
ziemniaczane,	zagony	koniczyny,	łubi-
nu,	a	nad	nimi	królowały	wysokie	rzędy	
kukurydzy,	 z	których	 kolby	 jeszcze	
niedojrzałe	zrywane	były	i	pałaszowa-
ne	 przez	 dzieci	 i	młodzież.	Widniały	
tu	 i	ówdzie	 duże	 łany	 z	rzepakiem,	

którego	 kwiaty	 ściągały	 wszystkie	
okoliczne	 pszczoły	 zbierające	miód	
„który	zdobi	pańskie	stoły…”	jak	pisał	
Jan	Kochanowski.	
	 Wśród	tych	pól	stały	małe,	zwykle	
drewniane	domy	mieszkalne	z	szeroką	
sienią,	 z	której	wejście	 było	do	dużej	
izby	zwanej	kuchnią	i	drugich	pomiesz-
czeń,	w	których	ułożone	były	łóżka	do	

spania.	W	niektó-
rych	 z	tych	 do-
mów	 po	 drugiej	
stronie	sieni	była	
obora,	 w	której	
mieściło	 się	 by-
dło.	U	bogatszych	
gospodarzy	zabu-
dowania	 gospo-
darskie	 –	 obora,	
stajnia,	 kurnik,	
stodoła	 –	 budo-
wane	były	w	po-
dwórzu,	 na	 któ-
rym	 obowiązko-
wo	wybrana	była	
studnia zaopa-
trująca	 w	wodę	
gospodarstwo.
 Za zabudowa-
niami	zwykle	był	
sad	 jak	 w	Mic-
kiewiczowskim 
S o p l i c o w i e	 

„…był	 sad	 –	 drzewa	owocowe,	 zasa-
dzone	w	rzędy,	ocieniały	szerokie	pola,	
spodem	 grzędy	 tu	 kapusta,	 sędziwe	
schylając	łysiny,	siedzi	i	zda	się	dumać	
o	losach	jarzyny…”	A	jarzyny	wszela-
kie	zawsze	się	na	tych	ziemiach	bujne	
udawały	 –	marchew,	w	karocie	 barw	
chrupiąca	 i	zdrowa,	 cebula,	 czosnek	
pękate	w	bujności,	pierzaste	pietruszki,	
pasternaki,	wysmukłe	kopry,	 a	wśród	

opowieści dawnej treści – na Równiach brzosteckich

Bartek przy swojej pracy w Biurze Wystaw Artystycznych 
w Tarnowie

Cmentarz z I wojny światowej na Równiach
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nich	 rzędy	 różnorakich	ogórków	 tych	
na	mizerię,	do	kwaszenia	i	na	sałatki,	
obok	 rzędy	 rzodkiewek,	 rzodkwi,	 se-
lerów	kalarep,	pomidorów	malinówek	
najlepiej	rodzących,	a	wśród	wszelakiej	
fasoli	i	grochu	rozkładały	się	ogromne	
kule	dyni,	bani,	kabaczków,	patisonów,	
cukinii.	Gdzieniegdzie	widniały	rzędy	
mięty	czy	też	innych	ziół	przydatnych	
do	gotowania.
	 Na	 łanach	 pszeniczno-żytnich	
żniwiarze	ostrzyli	kosy	i	ścinali	równe	
rzędy	zbóż,	które	odbierały	kobiety	za	
kosiarzami,	wiązały	w	powrósła,	a	po	
skoszeniu	układały	w	kopki	do	susze-
nia.	Na	biedniejszych	pólkach	kobiety	
żęły	zboża	sierpem	i	wiązały	w	snopki,	
a	potem	 stawiały	 kopy.	Dopiero	w	II	
połowie	 ubiegłego	wieku	wszedł	 na	
pola	 postęp	 techniczny.	 Snopowią-
załki	wyparły	 kosiarzy	 z	pól.	 Turkot	
pracujących	traktorów	roznosił	się	od	
świtu	do	nocy,	tylko	biedne	ptaszyska	
siedziały	w	zagajnikach	 i	krzakach.	
Ale	i	ta	technika	zbiorów	zbóż	została	
wyparta	przez	„Bizony”	duże	kombaj-
ny,	które	wjeżdżały	na	pola	 i	od	razu	
młóciły	 zboże.	
Ten	 postęp	 bar-
dzo	ułatwił	życie	
rolników,	 a	duże	
zasługi	w	tym	po-
stępie	 technicz-
nym	 spełn iały	
kółka	 rolnicze,	
które	 zakupywa-
ły	 sprzęt	mecha-
niczny	 i	wyko-
nywały	 usługi	
u	rolników.	
	 Na	 brzostec-
kich	 Równiach	
dużo	też	było	no-
woczesnych	 rol-
ników,	 którzy	 to	
zakupywali	ma-
szyny	rolnicze	za	
własne	pieniądze	
lub 	 za 	 k redy t	
wzięty	w	Banku	
Spółdzielczym	
i	wykonywali	 prace	w	gospodarstwie	
sprzętem	mechanicznym.	 Jak	 okiem	
sięgnąć	Równie	były	zawsze	starannie	
uprawiane,	 a	i	 zysk	 z	tych	 upraw	był	
niezły,	 chociaż	 trzeba	 było	 oddawać	
obowiązkowe	 dostawy	 z	plonów	 dla	
państwa.	Można	też	było	kontraktować	
uprawiane	 rośliny,	 a	potem	 sprzeda-
wać	 je	 dzięki	 spisanym	 umowom.	
Tak	 pracowali	 rolnicy	w	całej	 Polsce	
w	XX	wieku.	A	dziś?	–	jak	to	jest,	że	
prawie	nie	ma	młodych	ludzi,	młodych	
gospodarzy?	Dlaczego	tak	gremialnie	
wyjeżdżają	z	kraju?	Czyżby	w	Europie	
Zachodniej	 lepszy	był	chleb	dnia	po-
wszechnego?
	 Na	pewno	zawiniła	polityka	 rolna.	
Dopłaty	do	areałów	polskich	zdecydo-
wanie	różnią	się	od	dopłat	w	pozosta-
łych	krajach	i	są	bardzo	niskie.	Ale	też	
nasi	rolnicy	nie	działają	w	stowarzysze-
niach,	które	mają	dobre	rezultaty	pracy	
w	innych	krajach	i	w	naszym	kraju	też	
działają	w	północno	zachodniej	części	
kraju.	Zawiniła	też	sytuacja	na	rynku	

przetwórczym,	 takim	 chociażby	 jak	
dawniej	Pektowin	czy	Igloopol,	które	
to	 zakłady	 produkcyjne	 odbierały	 od	
producenta	 każdą	 wyprodukowaną	
ilość	warzyw	–	groszku	zielonego,	tru-
skawek,	porzeczek	czarnych,	malin	czy	
też	spadów	owocowych.	Cóż	zmieniły	
się	realia	życia	rolników	i	producentów	
artykułów	rolnych.
	 Na	 brzosteckich	Równiach	 od	 lat	
dobrze	 prosperowały	 gospodarstwa	
Szpaków,	 Juszkiewiczów,	Borowiec-
kich,	Kmiecików,	Pietruchów,	Winiar-
skich.	W	 tych	gospodarstwach	dbano	
o	wysoka	kulturę	rolną,	wszechstronnie	
rozwijano	nowoczesne	techniki	rolne.	
Każde	 z	tych	 gospodarstw	 posiadało	
zagrody	pełne	bydła	,trzody	chlewnej,	
drobiu.	 Drobne	 roboty	wykonywali	
końmi,	a	z	biegiem	czasu	zniknęły	nie	
tylko	konie,	ale	także	bydło	z	pasionki	
i	z	zagród,	a	tak	naprawdę	jest	tu	jeden	
koń	u	Kazimierza	Winiarskiego,	który	
ma	pełne	ręce	roboty	nie	tylko	na	swo-
ich	włościach,	 a	także	 służy	 pomocą	
potrzebującym	sąsiadom.	
	 Równie	 brzosteckie	 to	 ta	 część	

Brzostku,	 która	 pieczołowicie	 dba	
o	tych	którzy	walczyli	i	polegli.	To	wła-
śnie	tutaj	jest	zadbana	mogiła	żołnierzy,	
którzy	polegli	podczas	pierwszej	wojny	
światowej,	 a	z	 okazji	 rocznicowych	
świąt	 palą	 się	 znicze	 i	mieszkańcy	
w	skupieniu	modlą	się	za	duszę	pole-
głych.	Są	żywymi	świadkami,	że	„…
pamięć	 historii	 żyje	w	nas,	myśmy	
godnymi	 synami	 tych	 co	 polegli,	 by	
wstał	kraj	i	o	nich	dziś	pamiętamy…”
	 Nad	brzegami	Wisłoki	w	przeszłości	
zbierały	się	grupy	młodzieży	brzostec-
kiej,	która	kąpała	się,	a	dzieci	puszczały	
„kaczki”.	Na	wzmocnionych	brzegach	
rzeki	matki	 układały	 kocyki,	 rozkła-
dały	jadło	i	tak	piknikowano.	Nie	było	
stać	naszych	rodaków	na	wyjazdy	poza	
granice	 kraju,	 a	dziś	 niemalże	 każdy	
z	nas	gdzieś	jeździ,	odpoczywa,	pozna-
je	 świat.	Wokół	ulicy	20-go	Czerwca	
wyrastają	coraz	to	inne,	bardziej	nowo-
czesne	domy,	wokół	których	są	zadbane	
ogródki	z	wystrzyżoną	trawą,	iglakami,	
egzotycznymi	 kwiatami.	 Przy	 domu	

leśniczego	Andrzeja	Kobaka	widnieje	
reklama	sprzedaży	miodu	i	produktów	
wytworzonych	przez	pszczoły.
	 Dawnego	stadionu	już	tutaj	nie	ma,	
a	na	 tych	 polach	 był	 wybudowany	
duży	 zakład	 budowlany	SUW,	 a	dziś	
jest	„Marbet”	prowadzony	przez	Ma-
rię	Grzesiakowską,	 zakład	 ślusarski	
Edwarda	Kmiecika	oraz	zakład	produ-
kujący	świeczki.
	 A	 po	 drugiej	 stronie	 ulicy	 20-go	
Czerwca	 rozciąga	 się	 pozostałość	 po	
dużym	jeziorze,	o	którym	to	możemy	
usłyszeć	 dwie	 legendy.	 Jedna	 z	nich	
opiewa	opowiastkę,	że	przed	wiekami	
był	 tam	 duży	 kościół,	 który	 zapadł	
się	 pod	 ziemię,	 którą	 okryły	wody	
jeziora,	a	zatopieni	ludzie	łączeni	byli	
z	pałkami	tataraku,	które	bujno	wyra-
stały.	Dzisiaj	pozostał	tylko	duży	rów	
melioracyjny,	 który	 jest	 zarośnięty	
roślinami	wodnymi,	a	po	nim	buszują	
bobry,	czyniąc	ogromne	spustoszenie.	
Wycinają	 drzewa,	 budują	 duże	 żere-
mie	 i	czynią	 ogromne	 zniszczenia	 na	
polach	wokół	 rowu	melioracyjnego,	
a	rowem	nikt	się	nie	opiekuje.	Jeszcze	

przed	laty	gmina	
zlecała	czyszcze-
nie rowu robotni-
kom.	Dziś	gospo-
darzem	 owego	
rowu	 jest	Spółka	
Wodna,	która	tyl-
ko	 umie	 zbierać	
opłaty,	a	sytuacja	
je s t 	 poważna ,	
bo	 bobry	 kopią	
ogromne	 doły,	
w	które	 można	
wpaść,	 ale	 nikt	
się	tym	nie	przej-
muje.	 Ekolodzy	
bronią	 bobrów,	
tylko	użytkowni-
ków	tych	pól	nikt	
nie traktuje jak 
poszkodowanych.	
Och	to	są	współ-
czesne	czasy.
	 U l i c a 	 2 0 - go	

Czerwca	ma	 też	 swoją	 tragiczną	kar-
tę	historii.	To	właśnie	na	 tej	ulicy	20	
czerwca	1944	 roku	okupanci	zastrze-
lili	Augusta	Czosnykowskiego,	 Jana	
Jurysia,	 Stefana	Niemca,	 Tadeusza	
Stanclika,	Józefa	Szybista,	Franciszka	
Szybowicza,	Stanisława	Tokarza,	Jana	
Tułeckiego,	 Szymona	 Tułeckiego,	
Helenę	Winiarską	 i	Karola	 Ziarno.	
Wszyscy	byli	mieszkańcami	tej	ulicy.	
Na	 frontowej	 ścianie	Domu	Kultury	
w	Brzostku	widnieje	 tablica	 pamiąt-
kowa	 z	nazwiskami	 pomordowanych.	
To	tam	przed	laty	brzosteccy	harcerze	
składali	 przyrzeczenie	 harcerskie,	
tutaj	wygłaszali	patriotyczne	wiersze,	
śpiewali	liryczne	pieśni	i	palili	znicze.	
Dzisiaj	 o	tych	 niewinnie	 pomordo-
wanych	opowiadają	 rodzice	dzieciom	
i	młodszym	pokoleniom.
	 A	od	Rówien	brzosteckich	powiewa	
lekki	wiatr,	chłodzi	spracowane	czoła	
gospodarzy	 i	zmusza	do	 refleksji	 nad	
historią	tego	rejonu.

Zuzanna Rogala

Wspólny grób pomordowanych mieszkańców Równi na cmentarzu w Brzostku
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	 Stowarzyszenie	Kobiet	Aktywnych	
„BOGUSZANKI”	 już	 po	 raz	 drugi	
uczestniczy	w	realizacji	projektu	współ-
finansowanego	w	ramach	 programu	
„Działaj	 Lokalnie	 2012”	 ze	 środków	
Polsko-Amerykańskiej	 Fundacji	Wol-
ności,	 realizowany	
przez	 Akademię	
Rozwoju	 Filantro-
pii	 w	Polsce	 oraz	
Stowarzyszenie	Dę-
bicki	Klub	Biznesu	
wraz	 z	lokalnymi	
par tnerami:	 gmi-
ną	 Brzostek,	 gmi-
ną	wiejską	Dębica,	
gminą	Pilzno,	gmi-
ną	 Żyraków.	 Tym	
razem jest to projekt 
pod	 nazwą	 „JAK	
RYBA 	 W 	 WO -
DZIE”,	 obejmujący	
swoim	 działaniem	
dzieci	 i	młodzież	
w	wieku	 8-16	 lat	
z	Siedlisk-Bogusz.
	 Za	 pomocą	 pro-
jek tu	 pragniemy	
kształtować	wśród	młodych	ludzi	nawy-
ki	pożytecznego	i	aktywnego	spędzania	
czasu	wolnego,	 nawyki	 prozdrowotne,	
odwagę,	systematyczność	i	pracowitość.	
Mamy	nadzieję,	 że	 realizacja	projektu	
skutecznie	przyczyni	się	do	walki	z	oty-
łością,	do	profilaktyki	skrzywień	kręgo-
słupa,	wpajania	prawidłowych	nawyków	
higienicznych,	wyrównania	szans	dzieci	

i	młodzieży	ze	wsi	do	standardów	zdro-
wotnych	 dzieci	 z	miasta	 oraz	 agitacji	
sportowej	na	rzecz	zdrowego	trybu	życia	
oraz	postępowania	w	przypadku	osoby	
tonącej.
	 Odbyły	się	już	trzy	wyjazdy	na	basen	

połączone	 z	nauką	 pływania.	Młodzi	
ludzie	uczestniczący	w	tych	wyjazdach	
uczyli	 się	 i	doskonalili	 swoje	 umiejęt-
ności	pływackie.	Było	wielu	chętnych,	
niestety,	nie	wszyscy	mogą	uczestniczyć	
w	wyjazdach.	 Przeszkodą	 okazały	 się	
jak	 zwykle	 pieniądze.	Dotacja,	 o	jaką	
starałyśmy	 się,	 jest	 o	wiele	mniejsza,	
niż	pierwotnie	to	zakładałyśmy.	Mamy	

jednak	nadzieję,	że	uda	nam	się	jeszcze	
w	przyszłości	 uzyskać	 takie	 kwoty	
(dzięki	dotacjom,	a	może	i	znajdzie	się	
jakiś	 sponsor),	 które	 pomogą	 zorgani-
zować	podobne	wyjazdy	w	przyszłości	
i	znowu	zobaczymy	uśmiechnięte	i	za-
dowolone	buzie	dzieci.	Zajmując	się	te-
matyką	bezpieczeństwa	zorganizowany	
został	pokaz	udzielania	pierwszej	pomo-
cy	przedmedycznej,	 a	także	 spotkanie	
z policjantem oraz przedstawicielem lo-
kalnej	OSP.	Pragniemy	szczególnie	ser-
decznie	podziękować	Panom	Robertowi	
Gąsiorowi	i	Zbigniewowi	Wodzieniowi,	

którzy	 zawsze	 są	
gotowi	 do	 współ-
p r acy 	 z 	na sz ym	
Stowarzyszeniem.	
Brawurowo	 popro-
wadzili spotkanie 
z uczestnikami pro-
jektu,	 przybliżyli	
zagadnienia	 doty-
czące	 bezpieczeń-
stwa	 w	domu,	 na	
ulicy,	nad	wodą.	Jest	
to	szczególnie	waż-
ne i aktualne w cza-
sie	wakacji,	kiedy	to	
młodzi	ludzie	często	
zostają	 bez	 opieki	
osób	dorosłych.
	 Podziękowania	
przekazujemy	 też	
Panu	 Stanisławowi	
Wójtowiczowi	–	dy-

rektorowi	Zespołu	Szkół	w	Siedliskach-
-Bogusz,	dzięki	któremu	zaplanowane	
przez	nas	lokalne	spotkania	mogły	od-
być	się	w	budynku	szkoły.	Dziękujemy	
także	wszystkim	osobom,	które	do	 tej	
pory,	bezpłatnie	włączyły	się	w	pomoc	
przy	realizacji	projektu.	

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
„BOGUSZANKI”

jak Ryba w wodzIE – bEzPIECzNE wakaCjE

Można, czy nie można?
	 Jadąc	 od	 rynku	w	 stronę	Nawsia,	
tuż	 przed	Ośrodkiem	Zdrowia	 po	 le-
wej	stronie,	widzimy	znak	odwołujący	
zakaz	zatrzymywania	się.	Oczywiście	
wcześniej	żadnego	znaku	zakazującego	
nie	ma.	Na	dodatek	pod	znakiem	jest	
tabliczka	 informująca	 kierowców,	 że	
odwołąnie	 dotyczy	 także	 chodnika,	

a	więc	 zgodnie	 z	 przepisami,	 za	 tym	
znakiem,	także	na	chodniku,	można	po-
jazd	zaparkować.	Natomiast	kierowcy	
jadący	od	Nawsia	zobaczą	znak		zakazu	
zatrzymywania	się	ze	strzałką	wskazu-
jącą	początek	zakazu	zatrzymywania.	
Czyli	jadąc	od	Brzostku	można,	a	jadąc	
od	Nawsia	 nie	można.	 Oczywiście	
nikt	się	tam	nie	zatrzymuje,	bo	każdy	
normalny	kierowca	wie,	że	jest	to	bez	
sensu.	Nasuwa	się	pytanie	po	co	ktoś	

marnuje	pieniądze	na	stawianie	głupich	
znaków,	których	nie	da	się	przestrze-
gać.
	 Na	 koniec	wszystkim	wątpiącym	
wyjaśniam:	znak	bez	strzałki	oznacza	
zakaz	zatrzymywania	 i	postoju,	 znak	
ze	strzałką	do	dołu	odwołanie	zakazu,	
znak	ze	strzałką	do	góry	oznacza	po-
czątek	 zakazu,	 a	 znak	 ze	 strzałką	do	
dołu	i	do	góry	kontynuację	zakazu.

Józef Nosal
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Fot. J. Nosal

dNI zIEMI bRzostECkIEj – sobota 21 lipca 2012 r.
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dNI zIEMI bRzostECkIEj – niedziela 22 lipca 2012 r.
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Fot. J. Nosal
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PółkoLoNIa w PubLICzNEj szkoLE PodstawowEj w bRzostku
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Józefa
Filar

Marian
Nosal

Przez wąską bramę
Przez	to	okno	
W	którym	widzę	świat
Ktoś	już	patrzył
Innymi	oczyma
Ja	tu	widzę
Wąski	nieba	płat
Tylko	na	nim
Mego	szczęścia	nie	ma

Ja	tu	widzę
Na	dole	dwie	góry
Głowami	ze	sobą	złączone
Płynie	modlitwa
I	ręce	splecione
Idą	miliony
Po	swoją	koronę
W	tyrady	złożone
W	ten	wąski	pas	nieba
Daleki	i	stromy
Żarem	nadziei	spalony
Popiołem	chmur	spopielony

Przez	wąską	bramę...	do	nieba

Brzozów 08.08.2011

w koronie
Odpływa	z	chmurą	po	niebie
Wczoraj	wymalowany
Pejzaż	jesieni	dla	Ciebie
Niebieską	pocztą	wysłany

U	mnie	wszystko	w	porządku
Łapię	lecące	liście
Szukam	Cię	w	każdym	zakątku
O	Tobie	niezmiennie	myślę

Ścieżką	wśród	buków	milczących
Wspinam	się	w	koron	stronę
W	królestwie	buków	szumiących
Idę	Ci	znaleźć	koronę

U	mnie	na	razie	cisza
Dywan	z	liści	usłany
I	ciągle	w	duszy	mej	słyszę
Twój	szept	na	pożegnanie

Koronę	z	bukowych	liści
Przyniosę	Ci	w	rękach	rozgrzanych
W	koronie	Ci	będzie	ślicznie
Babim	latem	utkanej

Las	zagra	złoto-jesiennie
Trochę	o	Tobie	i	o	mnie
Będzie	Ci	ciepło	i	pięknie
W	tej	z	liści	bukowych	koronie

kochać Cię boże
Kochać	Cię	sercem	kiedy	dzień	wstaje,
promienne	słońce	złoci	firmament.
Wieczorem	kochać	gdy	dzień	się	chyli,	
wytchnienia	w	pracy	wszyscy	spragnieni.
Kochać	Cię	Boże	głęboką	nocą,
kiedy	w	przestworzach	gwiazdy	migocą.
I	myśli	nasze	do	ciebie	wznosić,
o	Twą	opiekę,	pomyślność	prosić!

Samotna	matka	wciąż	zatroskana
i	ponad	miarę	zapracowana.
Każdy	dzień	niesie	nowe	zmartwienia
i	nigdy	nie	ma	chwili	wytchnienia.
Kto	zliczy	noce	twe	przepłakane
Przy	chorych	dzieciach	samej	spędzane?
Nad	ciężkim	losem	pochyl	się	Boże,
pomóż	–	bo	któż	inny	jej	pomoże?
Matko	samotna	za	zasług	wiele
niechaj	się	kwiecie	do	stóp	twych	ściele.

Płacząca Niepokalana
Dlaczego	Panienko	tak	mało	Cię	kochamy,
dlaczego	grzesznym	życiem	do	płaczu	zmuszamy?
O	łaskę	nawrócenia	proś	Syna	za	nami
Panienko	Niepokalana	módl	się	za	nami.

Nie	płacz	już	Panienko,	podnieś	oczy.
Patrz	jak	w	Twoje	święto	słońce	cudnie	świeci.
Miej	nadzieję,	że	nawrócą	się	do	Boga
Jego	grzeszne	dzieci.
O	łaskę	miłości	proś	Syna	z	nami
Płacząca	Niepokalana	–	módl	się	za	nami.

Życie
Życie	człowiecze	już	od	zarania,
tak	się	układa	i	tak	przeplata,
że	jest	w	nim	miejsce	na	łzy	i	smutki
i na radosne weselsze nutki.
Pragniemy	czerpać	z	życia	garściami
Wcale	nie	myśląc	co	będzie	dalej,
dalej	pułapki	na	nas	czekają,
dobra	nam	wybrać	nie	pozwalają.
Zło	nam	się	jawi	zbyt	błyskotliwie,
czy	może	być	złem	–	niemożliwe!
Kusi	nas,	mami	rozum	zatraca.
Walka	ze	złem	to	ciężka	praca.
Opatrzność	jednak	czuwa	nad	nami,
Pomoże	zwalczyć	zło	rozplenione,
tylko	swym	sercem	Jej	zaufajmy.

Pszczółka
Małym	pszczółkom
W	gęstej	trawie
Życie	płynie
Na	zabawie
	 A	te	pszczółki
	 Ludzie	znają
	 Dobry	miodek
	 Przecież	dają
Już	od	rana
Mała	pszczółka
Nad	kwiatami
Robi	kółka
	 W	kroplach	rosy
	 Sobie	myje
	 Buzię,	ręce
	 Skrzydła,	szyję
Jej sukienki
Żółto-czarne
Są	czyściutkie
Nienaganne
	 Swoją	pościel
	 Z	płatka	róży
	 Co	dzień	pierze
	 W	kałuży
Na	śniadanie
Pije	nektar
Ma	tu	kwiatów
Cały	hektar
	 Do	wieczora
	 Sobie	lata
	 Bo	chce	poznać
	 Trochę	świata
Każdy	kwiatek
Chce	też	znać
Potem	smacznie
Idzie	spać

słowa listu
Wśród	rachunków
za	gaz	czy	prąd
pożółkła	kartka
na	niej	kilka	słów
a	w	rogu	małe	serce
choć	adresat	nie	znany
od	tylu	już	lat
treść	listu
znana	na	pamięć
każde	słówko
utkwione	głęboko
nadają	życiu	sens
w	chwilach	zwątpienia
niby	zwykła
pożółkła	kartka
i	kilka	słów
już	wytartych
nieco przez czas
lecz	mają	wielkie	znaczenie

Jadwiga 
Samborska
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	 22	lipca	br.	w	Brzyskach	odbył	się	finał	konkursu	na	logo	
Stowarzyszenia	Lokalna	Grupa	Działania	„LIWOCZ”,	w	któ-

rym	udział	wzięło	10	rękodzielników:	Agata	Wiatr-Nawracaj,	
Albina	Solecka,	Barbara	Kita,	Barbara	Zięba,	Danuta	Kutyna,	

Edyta	Żyguła,	Małgorzata	Maguda,	Roman	Parat,	
Stanisław	Błaszczyk	i	Tadeusz	Pieczonka.
	 Wystawa,	na	której	swoje	prace	prezentowały	
m.	in.	osoby	biorące	udział	w	konkursie,	Barbara	
Sojka	 oraz	 Środowiskowy	Dom	Samopomocy	
z	Przysiek,	wzbudziła	zachwyt	wśród	uczestników	
festynu	 oraz	 zastępcy	 dyrektora	Departamentu	
PROW	Adama	Skiby,	który	przybył	na	 imprezę	
wraz	z	małżonką.
	 Komisja	konkursowa	miała	za	zadanie	wyłonić	
laureatów	konkursu	spośród	osób,	które	wykonały	
logo	LGD.	W	ocenie	kierowano	się	pracochłon-
nością,	estetyką,	precyzją	i	techniką	wykonania,	
walorami	 artystycznymi	 oraz	 zastosowaniem	
tradycyjnych	technik	i	materiałów.
	 I	miejsce	zdobyło	 logo	wykute	przez	kowala	
Romana	Parata	z	Gorzejowej.	II	miejsce	logo	wy-
rzeźbione	w	drewnie	przez	Stanisława	Błaszczyka	
z	Jodłowej.	 III	miejsce	 logo	wykonane	 również	
z	drewna	przez	Tadeusza	Pieczonkę	ze	Strzegocic.	
Składamy	 serdeczne	 podziękowania	wszystkim	
wystawcom	za	poświęcony	czas	i	trud,	członkom	
komisji	za	pracę	przy	ocenie,	przybyłym	gościom	
za	uświetnienie	imprezy	swoją	obecnością,	a	lau-
reatom	gratulujemy.

Organizatorzy

konkurs „Lokalna twórczość Ludowa w Cieniu Liwocza” rozstrzygnięty!

Roman Parat z Gorzejowej prezentuje wykonane przez siebie logo

Imprezy na schodkach
 Są	w	Brzostku	schodki,	które	stano-
wią	bardzo	potrzebny	skrót.	Przecho-
dzą	 nimi	 pacjenci	 z	ośrodka	 zdrowia	
do	apteki,	mieszkańcy	północnej	części	
Brzostku	 i	Nawsia	
Brzosteckiego	 do	
kościoła,	 ucznio-
wie	do	gimnazjum	
itp.	 Do	 pewnego	
czasu	 był y	 one	
miejscem urokli-
wym	 i	miło	 było	
przez	 nie	 przejść,	
szczególnie	w	cza-
sie	 letnich	upałów,	
gdyż	jest	to	miejsce	
mocno zacienio-
ne.	 Ale	 niestety,	
jak	 to	 u	nas	 bywa,	
wszystko	co	dobre	
szybko	się	kończy.	
W	tej	chwili	przej-
ście	 przez	 nie	 jest	
mocno utrudnione 
przez	 smakoszy	
tanich	win,	 którzy	
zadomowili	się	tam	na	dobre.	Miejsce	
zaciszne,	zacienione,	bez	kamer,	moż-
na	usiąść,	 jednym	słowem	 idealne	na	
libację.	Zdarza	się,	że	z	właściwą	sobie	
elegancją,	panowie	robią	przechodniom	
miejsce	 do	 przejścia,	 ale	 najczęściej	
schodki	 są	 zatarasowane	 i	przejście	
przez	nie	jest	niemożliwe.	Ponadto	po	
jednej	i	drugiej	stronie	leży	pełno	bu-
telek,	puszek	i	innych	poimprezowych	
pozostałości.	Puszki	po	piwie,	których	

zresztą	 jest	 niewiele,	 są	 zbierane	 bo	
można	je	sprzedać,	ale	butelki	po	winie	
leżą	i	nikogo	nie	interesują.	Jest	wpraw-
dzie	niedaleko	kosz	na	śmieci,	ale	im-
prezowicze	nie	mają	ani	chęci,	ani	siły	
tak	daleko	chodzić.	Wokół	roznosi	się	

też	nieprzyjemny	zapach,	bo	przecież	ci	
panowie	załatwiają	wszystkie	potrzeby	
fizjologiczne	 na	miejscu,	 a	mają	 ich	
przeważnie	więcej	niż	zwykli	ludzie.

komitet powitalny
	 Kiedy	 na	 naszym	 rynku	 znajdzie	
się	 ktoś	 obcy,	 od	 razu	 pojawiają	 się	
koło	 niego	 rynkowi	menele,	 „witają”	
i	w	 sposób	 dość	 nachalny	 starają	 się	
wyłudzić	od	niego	 jakąś	kwotę.	A	 to	

na	autobus,	a	to	na	chleb	lub	też	zwy-
czajnie	na	wino.	Jeśli	się	im	stanowczo	
odmówi	datku,	 chcą	 tylko	papierosa.	
Mieszkańcy	Brzostku	 już	 się	do	 tego	
przyzwyczaili,	 ale	 turyści	 odwiedza-
jący	 naszą	mieścinę	 są	 taką	 sytuacją	
mocno	 zdziwieni.	Największą	 gratką	
dla	 owych	 panów	 są	 turyści	 zagra-
niczni.	Są	oni	najbardziej	oblegani,	bo	

trudniej	się	im	wy-
mówić,	a	i	spodzie-
wane	datki	przecież	
od	 nich	mogą	 być	
większe.

wolny kraj
	 Zdarzyło	mi	 się	
pewnego	razu	usły-
szeć	 z	ust	 stałego	
bywalca	 naszego	
rynku	takie	słowa:	
To	 jest	wolny	 kraj	
i	mogę	robić,	co	mi	
się	podoba.	Chwilę	
potem	usiadł	w	to-
warzystwie	 dwóch	
kolegów	na	 ławce,	
która	 znajduje	 się	
w	centralnym	miej-
scu	naszego	rynku,	
a	kolega	wyciągnął	

butelkę	 taniego	wina	 i	rozpoczęła	 się	
libacja.	Obok	przechodzili	 uczniowie	
z	brzosteckiej	 podstawówki,	 a	nie-
daleko	 na	 ławce	 siedziała	młodzież	
gimnazjalna.	Niezła	 ścieżka	 eduka-
cyjna.	Panom	tym	nie	przeszkadza	ani	
obecność	 kamer,	 ani	 ustawa	 zakazu-
jąca	 spożywania	 alkoholu	w	miejscu	
publicznym.	Robią	 co	 chcą	 i	nikt	 im	
w	tym	nie	przeszkadza.

Józef Nosal

bez przymrużenia oka
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Dokończenie na str. 24

Groch z kapustą
	 Teraz	taka	moda,	że	każdy	powinien	
być	młody	 i	piękny,	 a	najlepiej	 jeszcze	
bogaty.	Problemy	osób	starszych	scho-
dzą	na	dalszy,	 a	nawet	daleki	plan.	Po	
wydłużeniu	wieku	emerytalnego	wszy-
scy	muszą	być	w	miarę	młodzi	co	naj-
mniej	do	67	lat,	a	jeśli	chcą	pożyć	dłużej	
i	skorzystać	 nieco	 z	mocno	 zasłużonej	
emerytury,	to	młodość	musi	trwać	dłu-
żej.	Co	prawda	czytałam,	że	w	krajach	
skandynawskich	w	2050	 roku	 średnia	
długość	życia	będzie	wynosić	120	lat,	ale	
u	nas	z	powodu	znacznie	niższej	stopy	
życiowej	nie	nastąpi	to	prędko.	Cóż	więc	
nam	pozostaje?	Trzeba	jakoś	oszukiwać	
naturę	i	trzymać	formę	jak	najdłużej.
	 Kiedyś	 natrafiłam	w	Internecie	 na	
artykuł	o	objawach	starzenia	się	–	wydał	
mi	się	na	tyle	ciekawy,	że	sporo	faktów	
z	niego	 zapamiętałam.	 Postaram	 się	
przytoczyć	te	objawy	i	zamieścić	do	nich	
własny	komentarz.
 1. otyłość	 –	 temat	 wagi	 ciężkiej,	
istotny	zarówno	z	medycznego	jak	i	es-
tetycznego	 punktu	widzenia.	Obecnie	
30%	 dzieci	 jest	 otyłych	 (szczególnie	
w	miastach)	 a	osób	 po	 60-tce	 pewnie	
jakieś	 70%.	 Jemy	 lepiej	 niż	 dawniej,	
a	pracę	fizyczną	wykonujemy	 rzadko,	
więc	 tłuszczyk	powolutku,	 zdradliwie	
się	odkłada	i	po	kilku	latach	trudno	za-
wiązać	buty,	podejść	pod	górkę,	bolą	nas	
stawy,	 kręgosłup,	mamy	 nadciśnienie	
i	cukrzycę,	a	smukła	łabędzica	zmienia	
się	w	utuczoną	gęś.
	 Według	najnowszych	trendów	krótko-
trwałe,	drastyczne	diety	są	nieskuteczne	
–	 trzeba	zamienić	„na	zawsze”	sposób	
żywienia	(żywienie	metodą	Montignaca)	
–	trzeba	zrezygnować	z	frytek	(ulubio-
nych	przez	Polaków),	białego	smacznego	
chleba,	 tłustych	mięs,	 słodyczy,	 ciast,	
lodów,	piwa	itp.
	 No	to	co	jeść?	Na	czczo	zjeść	owoce	
sezonowe	z	ogródka	lub	jabłko,	aby	do-
starczyć	organizmowi	witamin,	potem	
płatki	zbożowe	z	naturalnym	jogurtem	
wymieszanym	z	owocami	oraz	chleb	ra-

zowy	(pełnoziarnisty)	z	dżemem.	Śnia-
danie	ma	być	węglowodanowe.	Na	obiad	
chude	mięso	(np.	drobiowe	ale	bez	skóry)	
z	warzywami	–	po	prostu	ugotować	lub	
upiec	mięso	i	zjeść	go	z	duszonymi	wa-
rzywami	(cukinia,	kabaczki,	pomidory,	
buraki)	 –	 nie	wolno	 zestawiać	mięsa	
z	ziemniakami,	makaronami,	 kaszami	
tak	jak	nie	wolno	jeść	wędlin	z	chlebem.	
Można	 jeść	 naleśniki	 ze	 szpinakiem,	
serem,	 ryby,	 jajka,	 używać	 dużo	 ziół.	
Trzeba	 stosować	 oliwę	 z	oliwek	 oraz	
rodzimy	olej.	Obiad	ma	być	tłuszczowo-
-białkowy.
	 Na	 kolację	 najlepiej	 ser	 biały	 ze	
szczypiorkiem	czy	rzodkiewką	i	mleko	
ale	nie	pełnotłuste,	 jogurty,	warzywną	
sałatkę.	Kolacja	ma	być	węglowodano-
wo-białkowa.	 Ponoć	 najzdrowszy	 jest	
taki	model	 żywienia:	 śniadanie	 zjedz	
sam,	obiadem	podziel	się	z	przyjacielem,	
a	kolację	oddaj	wrogowi.
 2. ręce	 –	 te	 najszybciej	 zdradzają	
wiek,	bo	zaniedbane	stają	się	pomarsz-
czone	i	pokryte	cienką	suchą	skórką.	Co	
robić?	Stosować	kremy	do	rąk,	natłuścić	
oliwą	z	oliwek,	a	tam	gdzie	się	da	stoso-
wać	rękawiczki	ochronne.
 3. zarost na twarzy	–	u	kobiet	w	oko-
licach	menopauzy	pojawia	się	zarost	pod	
nosem,	 na	 brodzie,	 na	 policzkach.	Co	
robić?	Wyskubać	pincetą	z	kącików	ust,	
zastosować	plastry	woskowe	(są	w	skle-
pach	kosmetycznych	–	tanie),	a	najlepiej	
udać	 się	 do	 zakładu	 kosmetycznego,	
który	 na	 szczęście	 jest	 i	funkcjonuje	
w	naszym	miasteczku.	Tam	pani	facho-
wo	i	szybko	usunie	wszelki	zbędny	za-
rost	i	zastosuje	maseczkę	regenerującą.	
Nam	kobietom	też	należy	się	odrobina	
luksusu.
 4. postawa, sprawność	 –	 z	wie-
kiem	 ( jak	 nie	 ćwiczymy)	 kręgosłup	
w	części	 piersiowej	 zgina	 się	w	łuk,	
a	brzuch	uwypukla	i	sylwetka	znacznie	
się	pogarsza.	Dotyczy	to	też	mężczyzn.	
Zaczynamy	 chodzić	 z	lekko	 zgiętymi	
kolanami.	Chodzenie	 nie	 sprawia	 już	
nam	przyjemności.	Co	robić?	Ćwiczyć	
w domu codziennie po	 kilkadziesiąt	
minut,	chodzić	„z	kijkami”	na	spacery,	

uczestniczyć	w	zajęciach	 z	aerobiku,	
zwracać	 uwagę	 na	wyprostowaną	 po-
stawę,	nie	spać	na	wysokiej	poduszce.
 5. siwe włosy	–	farb	ci	u	nas	dosta-
tek,	ale	czy	na	pewno	warto	je	używać?	
Z	 jednej	 strony	 siwe	włosy	 na	 pewno	
postarzają	 (teraz	 nawet	 30-latkowie	
bywają	siwi),	z	drugiej	po	farbach	wło-
sy	 często	wypadają,	 stają	 się	 słabsze,	
a	farby	wchłaniane	przez	skórę	głowy	też	
zdrowiu	nie	służą.	Ale	rada	prosta	–	jeśli	
nie	chcesz	być	siwa,	to	zastosuj	farbę	do	
włosów.
 6. zmarszczki	 –	walczymy	 z	nimi	
sporo	lat,	bo	nie	dodają	uroku	i	ich	ilość	
wskazuje	na	upływ	wieku.	W	kącikach	
oczu	często	powstają	tzw.	„kurze	łapki”	
–	to	od	mrużenia	oczu	np.	wskutek	wady	
wzroku	 (nosić	 okulary,	 jeśli	 jest	 taka	
potrzeba),	na	czole	powstają	zmarszczki	
mimiczne	(przyzwyczajenie	marszcze-
nia	czoła),	na	szyi	wskutek	niewygodnej	
poduszki.
	 Co	robić?	Po	oczyszczeniu	kremować	
nie	tylko	twarz,	ale	również	szyję	i	de-
kolt,	stosować	olejki	i	kremy	do	opalania	
(w	 ciemnej	 opaleniźnie	 zmarszczki	
widać	wyraźniej),	spać	na	odpowiedniej	
poduszce,	nosić	okulary	korekcyjne,	od-
wiedzać	zakład	kosmetyczny,	w	którym	
można	znacznie	zmniejszyć	zmarszczki	
poprzez	odpowiednie	zabiegi.
 7. uśmiech i radość życia	 –	 podzi-
wiam	Amerykanów,	 którzy	w	każdej	
sytuacji	szczerzą	te	swoje	sztuczne	zęby	
i	mówią,	 że	wszystko	 u	nich	 „okey”	
oraz	Niemców	–	 starsze,	 chude	 panie	
chodzą	 żwawo	 „z	 kijkami”,	wszędzie	
jeżdżą	 zwiedzając	 świat,	 a	panowie	
w	tym	 im	 towarzyszą.	 Uśmiech	 nic	
nie	 kosztuje	 a	sprawia,	 że	 świat	 jest	
piękniejszy	 a	ludzie	 bardziej	 radośni.	
Chociaż	 nie	 raz	 jest	 trudno	 o	radość	
życia,	ale	nie	czekajmy	na	jakiś	wygrany	
los	na	loterii,	spadek,	księcia	z	bajki	aby	
wreszcie	być	szczęśliwym.	Cieszmy	się	
z	drobiazgów	codziennego	życia,	łapmy	
radość	w	biegu	„bo	kresu	nastąpi	czas	
nim	uśmiechniesz	się	chociaż	raz”	–	jak	
mówi	piosenka	z	dawnych	lat.

Janina Słupek

CHoRwaCja – słowIaŃska dusza w oLIwNyM Gaju
Gdy na własne oczy ujrzymy błękit-
ne wody Chorwacji i królujące nad 
nimi imponujące krasy, z pewnością 
zrozumiemy, dlaczego cesarz Diokle-
cjan właśnie w tym miejscu postawił 
najwspanialszy ze swoich pałaców.

	 Nauczyciele	 i	pracownicy	 szkół	
w	Siedliskach-Bogusz,	Grudnej	Górnej	
i	Januszkowicach,	 korzystając	 z	usług	
tarnowskiego	 Biura	 Turystycznego	
„MĄDELTRANS”	 (z	 którego	 usług	
korzystamy	 już	 kilka	 lat	 i	jesteśmy	
z	nich	bardzo	zadowoleni),	postanowili	
podczas	 tegorocznych	wakacji	 odwie-
dzić	kraj	leżący	na	styku	kultur	wschodu	
i	zachodu,	 kraj	 niezwykły,	 zróżnico-
wany	i	piękny.	Tylko	tu	można	bowiem	
spotkać	tubylców	mówiących	językiem	

słowiańskim,	 a	jednocześnie	 trudnią-
cych	 się	 uprawą	wspaniałych	winnic,	
drzew	cytrusowych	 i	gajów	oliwnych.	
Tylko	tu	potomkowie	dawnych	Słowian	
spacerują	po	ruinach	rzymskich	monu-
mentów.
	 Krajobraz	Chorwacji	tworzy	zróżni-
cowana	linia	brzegowa	pełna	wysepek,	
zatok	 i	uroczych	 zakątków,	 których	
pilnie	strzegą	wyrastające	w	głębi	lądu	
szczyty	Gór	Dynarskich.	Chorwacja	jest	
przepełniona	zielenią.	Dębowe	i	bukowe	
lasy	 sąsiadują	 tu	 ze	 śródziemnomor-
skimi	winoroślami	 oraz	 plantacjami	
drzew	cytrusowych.	Tutejszy	krajobraz	
zachwycił	 nas	 swoją	 różnorodnością:	
od	 nadmorskich	 obszarów	krasowych	
i	wodnych	 kaskad	 Jezior	 Plitwickich,	
po	niezdobyte	szczyty	Gór	Dynarskich	

i	łagodne	połacie	równin	w	głębi	kraju.
	 Swoją	przygodę	z	Chorwacją	rozpo-
częliśmy	od	Parku	Narodowego	Jezior	
Plitwickich.	 Leży	 on	 w	Chorwacji	
środkowej.	Obejmuje	 ok.	 300	km²	 la-
sów	 i	jezior.	 Park	 od	 1978	 r.	 znajduje	
się	 na	 liście	Światowego	Dziedzictwa	
Przyrodniczego	UNESCO.	Miejsce	 to	
słynie	 ze	wspaniałych	wodospadów,	
a	turyści	mogą	podziwiać	 tu	 uroki	 16	
jezior.	Poruszanie	się	po	parku	i	dotarcie	
do	 poszczególnych	 jego	 zakamarków	
ułatwiały	nam	specjalnie	rozlokowane	
kładki.	 Po	 spacerze	w	tym	niezwykle	
urokliwym	miejscu	 pojechaliśmy	 do	
Trogiru,	 aby	 odpocząć.	 Zakwatero-
waliśmy	 się	w	hotelu	 i	nawet	 się	 do	
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końca	nie	rozpakowując,	ruszyliśmy	na	
plażę.	Było	 to	miejsce,	 które	 cieszyło	
się	zresztą	przez	cały	nasz	pobyt	dużą	
popularnością.	 I	 chociaż	 chorwackie	
plaże	 są	 zwykle	 skaliste	 i	kamieniste,	
to	nigdzie	indziej	jednak	nie	znajdziemy	
bardziej	turkusowej	wody.
	 Następnego	dnia	 czekał	 nas	 spacer	
po	Trogirze,	miasteczku	leżącym	w	ła-
godnym	klimacie	śródziemnomorskim.	
W	ciągu	roku	jest	tu	przeciętnie	około	
2700	godzin,	 kiedy	 słońce	 praży,	 a	to	
z	kolei	 powoduje,	 że	 Trogir	 to	 jedno	
z	najchętniej	 odwiedzanych	miast	 na	
chorwackim	wybrzeżu.	Średnia	tempe-
ratura	nigdy	nie	spada	tam	poniżej	pięt-
nastu	 stopni,	 a	latem	osiąga	 znacznie	
ponad	trzydzieści	kresek.	Temperatura	
wody	również	sprzyja	kąpielom	w	ciągu	
całego	 sezonu.	 Lata	 siedemdziesiąte	
ubiegłego	wieku,	 a	wraz	 z	nimi	 roz-
wijająca	 się	 tu	 turystyka	 przyniosły	
intensywny	 rozwój	miasta	wpisanego	
pod	koniec	dwudziestego	wieku	na	listę	
Światowego	Dziedzictwa	Kultury	UNE-
SCO.	Miasto	 słynie	 ze	wspaniałych	
budowli,	katedr,	które	dają	świadectwo	
różnorodności	poprzednich	epok.	Zwie-
dzić	 z	pewnością	 należy	 stare	miasto	
z	Katedrą	św.	Wawrzyńca	oraz	dwoma	
cudownymi	pałacami:	gotyckim	Stafileo	
i	renesansowym	Cipiko.	Zachwyca	rów-
nież	Brama	Lądowa	z	figurą	błogosła-
wionego	Jana	z	Trogiru	–	patrona	miasta	
czy	mający	ponad	tysiąc	lat	klasztor	św.	
Mikołaja.
	 W	godzinach	 popołudniowych	po-
jechaliśmy	 do	 Splitu	 –	 samego	 serca	
adriatyckiego	wybrzeża	Chorwacji.	Nic	
więc	dziwnego,	iż	już	w	starożytności	
te	lesisto-górzyste	obszary	późniejsze-
go	miasta	urzekły	rzymskiego	cesarza	
Dioklecjana,	 który	 wybudował	 tu	

swój	słynny	pałac.	Stare	miasto	Splitu	
uważane	jest	za	jedno	wielkie	muzeum	
ulokowane	pod	gołym	niebem,	 a	jego	
zabytki	 opowiadają	 historię	 tego	 ty-
siącletniego	grodu.	Już	w	starożytnym	
Rzymie	 region	Splitu	 był	 znany	 jako	
kąpielisko	 i	miejsce	wypoczynkowe.	
Wówczas	powstało	tutaj	osiedle	Aspa-
lathos,	 ale	 dopiero	 budowa	 pałacu	
Dioklecjana	(295-305	n.e.)	nadała	miej-
scowości	 rangę	 znacznie	wyższą,	 niż	
miał	 dotychczas	mały	 port	 handlowy	
i	urlopowe	miasteczko.	Liczący	30	000	
m2	pałac	wraz	z	16	wieżami	i	czterema	
świątyniami	 nie	miał	 sobie	 równych.	
Do	znanych	zabytków	w	Dioclecjano-
wym	pałacu	należy	kościół	Św.	Duje,	
który	 był	 mauzoleum,	 chrzcielnicą	
(kiedyś	katedra	 Jupitera),	 dziedziniec,	
westybul,	 podziemne	 korytarze	 pod	
pałacem,	 4	 pałacowe	 bramy.	W	 roku	
1979	 pałac	wraz	 z	zabytkowym	 cen-
trum	 Splitu	 został	 wpisany	 na	 listę	
światowego	dziedzictwa	kulturalnego	
UNESCO.	Atrakcją	 dla	 turystów	 jest	
imponujący	pomnik	Grgura	Ninskiego,	
którego	według	podania	należy	chwy-
cić	za	palec	od	nogi,	co	ma	przynieść	
szczęście	i	spełnienie	życzeń.	Wszyscy	
korzystając	 z	okazji,	 postaraliśmy	 się,	
aby	szczęściu	pomóc.	Zwiedzanie	Splitu	
było	dla	nas	nie	tylko	zwykłą	wędrówką	
po	zabytkowym	miasteczku,	ale	także	
pełną	wrażeń	podróżą	w	czasie.
	 Kolejny	 etap	 naszej	wycieczki	 to	
Neum,	 jedyne	miasto	w	Bośni	 i	Her-
cegowinie	 z	dostępem	do	Morza	Ad-
riatyckiego,	 położone	 na	 południo-
wym	zachodzie	 tego	kraju.	Miasto	 to	
oddziela	 północną	 część	 Chorwacji	
od	 południowej.	 Położone	 jest	 na	 kil-
kukilometrowym	 odcinku	wybrzeża	
dalmatyńskiego	pomiędzy	chorwackimi	
miejscowościami.	Była	to	nasza	swoista	
baza	wypadowa	i	kolejne	miejsce	odpo-

czynku	z	piękną	plażą.
	 Następny	dzień	naszej	wyprawy	 to	
zwiedzanie	Dubrownika,	położonego	na	
samym	południu	Chorwacji.	Jego	wy-
jątkowy	klimat	współtworzą	 bajeczne	
krajobrazy	 dalmatyńskiego	wybrzeża	
i	malujące	się	na	ich	tle	majestatyczne	
zabytki.	Dubrownik	pochwalić	się	może	
tysiąc	pięćsetletnią	i	niezwykle	bogatą	
historią.	Na	przestrzeni	dziejów	miasto	
nieraz	ulegało	doszczętnemu	zniszcze-
niu,	 ale	 przy	wspólnym	zaangażowa-
niu	mieszkańców	zawsze	udawało	 się	
je	 przywrócić	 do	 dawnej	 świetności.	
Najbardziej	 dotkliwe	 bombardowa-
nie	miasta	miało	miejsce	 pod	 koniec	
XX	w.	(1991-1992	r.	podczas	oblężenia	
przez	wojska	serbskie	i	czarnogórskie),	
ale	 przy	 wsparciu	 UNESCO	 udało	
się	Dubrownik	odbudować	–	 od	1979	
r.	widnieje	 on	 na	Liście	 Światowego	
Dziedzictwa	Kultury.	 To	wymarzone	
miejsce	 dla	 poszukujących	 relaksu,	
koneserów	pięknych	widoków,	a	także	
dla	miłośników	historii	sztuki.	Wszyst-
kie	 zabytki	 zobaczyliśmy	w	obrębie	
starego	miasta,	 zwiedzać	 je	 pieszo,	
co	 oczywiście	 jest	 czystą	 przyjemno-
ścią	w	tym	regionie.	Warta	uwagi	 jest	
między	innymi	Fontanna	Onufrego	na	
placyku	przy	bramie	Pile,	która	przy	po-
nad	trzydziestostopniowym	upale	daje	
chwile	 ochłody.	Wśród	malowniczych	
ulic	miasta	wyrastają	 jak	 spod	 ziemi	
majestatyczne	kościoły,	np.	bogato	zdo-
biony	w	stylu	barokowym	Kościół	Św.	
Błażeja	–	patrona	miasta,	Kościół	Św.	
Zbawiciela	z	XVI	w.	i	barokowa	Kate-
dra	Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	
Panny.	Z	zabytkowych	ciekawostek	nie	
można	 zapomnieć	 o	Kolumnie	Orlan-
da	 ukazującej	 legendarnego	 rycerza.	
Miasto	można	całe	obejść,	korzystając	
z	wybudowanych	 na	 początku	 naszej	
ery	 kamiennych	murów	 obronnych	
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–	 i	z	 tej	możliwości	 skorzystali-
śmy.	Widok	niesamowity!	Mury	
długości	 kilku	 kilometrów	opa-
sują	miasto,	kreśląc	nieregularny	
wielokąt.	 Pierwsze	wzniesiono	
w	średniowieczu,	ale	obecne	po-
chodzą	w	większości	z	XV	i	XVI	
w.	Wysokość	murów	obronnych	
dochodzi	do	22	m,	szerokość	od	
strony	 lądu	 sięga	 4-6	m,	 zaś	 od	
morza	wynosi	 1,5-3	m.	 Zespół	
fortyfikacji	 składa	 się	 z	czter-
nastu	 wież,	 dwóch	 okrągłych	
baszt,	 dwóch	 twierdz	 i	czterech	
bastionów.	Dubrownik	to	miasto	
portowe.	Nie	mogło	więc	zabrak-
nąć	 podczas	 jego	 zwiedzania	
rejsu	po	Adriatyku.	Chorwackie	
wybrzeże	i	wyspy	emanują	natu-
ralnym	pięknem,	dlatego	nasz	rejs	
był	niezapomnianym	przeżyciem.	
Jedyną	 w	swoim	 rodzaju	 oka-
zją,	by	zobaczyć	piękne	miejsca	
i	krajobrazy,	 by	 zrobić	 zdjęcia	
i	korzystając	ze	słońca	oraz	ożywczego	
wietrzyku	 poopalać	 się	 na	 pokładzie,	
a	także	skosztować	regionalnego	napoju	
zwanego	rakiją.
	 Ostatnim	etapem	naszej	podróży	była	
miejscowość	Medjugorie	(ośrodek	odno-
wy	życia	religijnego),	położona	w	połu-
dniowej	części	Hercegowiny	i	w	całości	
zamieszkana	przez	Chorwatów.	To	jed-
no	 z	najbardziej	 znanych	 i	najczęściej	
odwiedzanych	miejsc	pielgrzymkowych	
(sanktuariów)	w	świecie	 katolickim	–	
miejsce	niepotwierdzonych	ani	też	nie-
zanegowanych	objawień	Matki	Boskiej	
na	 górze	Objawień.	Medjugorie	 stało	
się	powszechnie	znane	w	czerwcu	1981,	
kiedy	na	wzgórzu	Matka	Boska	ukazała	
się	 sześciorgu	 dzieciom,	 przekazując	
im	orędzie	pokoju	dla	świata.	Dlatego	
Medjugorie	 zwane	 jest	 Sanktuarium	
Królowej	Pokoju.	Przybywają	tu	tłumy	
pielgrzymów,	a	wioska	ze	spokojnej	nie-
gdyś	miejscowości	zmieniła	się	w	gwar-
ne	miejsce,	pełne	sklepików	z	dewocjo-
naliami,	 restauracjami,	 pensjonatami	
i	hotelami.	 Centrum	 pielgrzymkowe	

Wejście na Wzgórze Objawień

Dubrownik

skupia	się	wokół	kościoła	św.	Jakuba.	
	 Wszyscy	mogliśmy	 uczestniczyć	
w	polskiej	Mszy	 świętej	 koncelebro-
wanej	między	 innymi	 przez	 towarzy-
szącego	nam	proboszcza	parafii	Janusz-
kowice	 ks.	Mariusza	Cymbałę,	 który	
wygłosił	 również	homilię,	 a	w	drodze	
powrotnej	 poświęcił	 dewocjonalia	 za-
kupione	w	Medjugorie.	W	pobliżu	 tej	
miejscowości	znajdują	się	dwa	wzgórza	
–	Wzgórze	Objawień	 (Podbrdo)	 oraz	
Wzgórze	Krzyża	 (Kriżevac).	 Zbocza	
wzgórz	są	kamieniste,	porośnięte	niską	
roślinnością.	W	miejscach	 objawień	
ustawiono	 krzyże.	W	 rozpadlinach	
skalnych	stoją	również	liczne	mniejsze	
krzyże,	 do	których	przymocowane	 są	
obrazki	lub	kawałki	papieru	z	obietni-
cami,	prośbami	pielgrzymów,	 różańce	
i	kwiaty.	Pomimo	zmęczenia	i	wysokiej	
temperatury	 postanowiliśmy	wyjść	
na	Wzgórze	Objawień,	 aby	wspólnie	
się	 pomodlić.	Droga	 była	 kamienista,	
brak	 ścieżek,	 upał,	 duchota.	 Pomimo	
tego	 ci,	 którzy	 się	wybrali,	 dotarli	 do	
celu	–	szczęśliwi,	że	mogli	się	znaleźć	

na	tak	szczególnym	miejscu.	Jeśli	ktoś	
chciałby,	nie	ruszając	się	z	wygodnego	
fotela,	 obejrzeć	Wzgórze	Objawień,	
może	 zajrzeć	 na	 stronę:	 http://www.
medjugorjevideo.com/webcam/bigcam.
html http://www.medjugorje.republika.
pl/video.html.	 Po	wspólnej	modlitwie	
poprowadzonej	przez	księdza	Mariusza	
i	grupowym	 zdjęciu,	 wróciliśmy	 do	
autokaru	 i	pełni	wiary	 pojechaliśmy	
do	urokliwej	bośniackiej	miejscowości	
Blagaj,	 ostatniego	 etapu	 naszej	 wę-
drówki	 po	Bałkanach.	Najważniejszą	
atrakcją	jest	tu	tekija,	czyli	dawny	dom	
derwiszów	malowniczo	wbity	w	skałę.	
Z	 jaskini	 obok	wypływa	 rzeka	Buna,	
tworząc	 bardzo	 piękny	 krajobraz.	 To	
jedno	z	najsilniejszych	źródeł	w	Euro-
pie	i	przyrodniczy	fenomen.	Nad	wodą	
jest	dużo	restauracji.	Dlatego	słuchając	
szumu	rzeki	i	oglądając	niezapomniane	
widoki,	mieliśmy	możliwość	 spożycia	
posiłku	w	niesamowicie	 relaksującej	
atmosferze.	
	 Należy	wspomnieć,	 że	w	każdym	
miejscu,	które	zwiedzaliśmy,	towarzy-

szył	nam	pilot	Pan	Rafał	 i	prze-
wodnicy	współpracujący	z	biurem	
„MĄDELTRANS” –	 Polacy	
mieszkający	na	Bałkanach	od	wie-
lu	lat.	Dzięki	nim	dowiedzieliśmy	
się	wielu	interesujących	rzeczy.
	 Gdy	 nadszedł	 koniec	 naszej	
wakacyjnej	 przygody,	musieli-
śmy	 z	żalem	 pożegnać	 piękną	
Chorwację.	W	doskonałych	 hu-
morach,	 wspominając	 odwie-
dzane	miejsca,	opaleni,	wiezieni	
przez	 doskonałych	 kierowców,	
bezpiecznie	i	na	czas	wróciliśmy	
w	domowe	 pielesze.	Na	 pewno	
wielu	z	nas	już	teraz	planuje	na-
stępny	 pobyt	w	Chorwacji,	 aby	
zażyć	słońca,	którego	tam	nigdy	
nie	brakuje,	nie	tak	jak	nam	w	Pol-
sce.
	 Doviđenja!

R.W. i C.W.
Fot. P. Szczuciński i J. Wadas
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Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

Nauka w konspiracji cd.
	 Chcę	trochę	zmienić	uzgodnioną	już	
organizację	 rozpoczęcia	 twojej	 nauki.	
W	 najbliższym	 czasie	 zacznij	 naukę	
łaciny	 i	religii	w	połączeniu	 z	nauką	
ministrantury,	przy	pomocy	księdza	wi-
karego.	Oficjalnie	ministrantura	będzie	
jedynym	przedmiotem	twojego	uczenia	
się.	To	oswoi	twoich	rodziców,	a	szcze-
gólnie	ojca,	z	myślą	o	rozpoczęciu	przez	
ciebie	 jakiejś	 tam	 kościelnej	 nauki.	
Dla	 ciebie	 będzie	 to	 też	 praktycznym	
doświadczeniem	możliwości	 łączenia	
pracy	 fizycznej	w	gospodarstwie	 ro-
dziców	z	pracą	umysłową	w	dziedzinie	
nauki	 na	 poziomie	 gimnazjum	 ogól-
nokształcącego.	 Jest	 to	 bardzo	 trudne	
przedsięwzięcie	 i	może	się	okazać	dla	
ciebie	niemożliwe	do	wykonania.	Wie-
rzę	 jednak	w	twoje	 uzdolnienia	 i	dziś	
przeprowadzę	 rozmowę	 z	księdzem	
proboszczem	 i	wikarym	 o	zmianie	
wczorajszych	ustaleń	organizacyjnych.	
Zmiana	będzie	polegać	między	innymi	
na	 tym,	 że	 na	 razie	 nie	 będziemy	 się	
zwracać	do	panów	Gawrońskiego	oraz	
Krawczyka	o	udzielenie	tobie	pomocy	
w	nauce.	 Ksiądz	wikary	 pozostanie	
jedyną	 osobą	 z	którą	 będziesz	 utrzy-
mywał	bezpośredni	kontakt.	On	będzie	
udzielał	 tobie	pomocy	w	nauce	 łaciny	
i	religii	 oraz	 będzie	 pośrednikiem	
w	kontaktach	z	innymi	osobami,	które	
podejmą	 się	 pomocy	 tobie	 w	nauce	
z	określonych	 przedmiotów.	W	 ten	
sposób	 chyba	można	będzie	 osiągnąć	
najlepszy	efekt	udzielania	tobie	pomocy	
w	nauce,	 a	jednocześnie	 zabezpieczać	
w	pełni	 tajemnicę	 rzeczywistego	 za-
kresu twojej nauki.
	 Jeśli	wszystko	 dobrze	 pójdzie,	 to	
w	przyszłym	 roku	 przyjedziesz	 do	
mnie,	w	Bochni	 zdać	 egzamin	 kon-
trolny	 z	przedmiotów	pierwszej	 klasy	
gimnazjum	przed	 komisją	Tajnej	Or-
ganizacji	Nauczycielskiej	 (TON).	 Po	
wojnie	 TON	wyda	 ci	 oficjalne	 świa-
dectwo	 ukończenia	 określonej	 klasy	
gimnazjum	ogólnokształcącego.	Takie	
świadectwo	 uprawni	 cię	 do	 dalszej	
nauki	w	polskich	 szkołach	 średnich	
i	wyższych,	 które	 po	wojnie	 zostaną	
uruchomione.
	 Moje	emocje	radości	sięgały	zenitu.	
Nie	 potrafiłem	 ich	wyrazić	 spokojnie	
słowami.	 Spontanicznie	 zatrzymałem	
konie,	 lejce	 szybko	 owinąłem	wokół	
kłonicy	 i	ze	 łzami	wzruszenia	 ściska-
łem	księdza	Wójtowicza,	dziękując	mu	
za	jego	ogromną	życzliwość	dla	mnie.	
Moje	 zachowanie	wzruszyło	 księdza,	
bo	drżącym	głosem	powiedział.	Modlił	
się	będę	do	Pana	Boga	w	twojej	intencji	
i	ty	też	nie	zapominaj	o	modlitwie.	W	
drodze powrotnej jeszcze porozmawia-
my,	a	teraz	przesiądę	się	 już	na	swoje	

miejsce.	Ksiądz	przesiadł	się	na	 tylne	
siedzenie,	 a	ja	 zdjąłem	 lejce	z	kłonicy	
i	ruszyłem	nimi	 nad	 grzbietami	 koni,	
które	szybko	zmieniły	krok	w	kłus.
Przed	 kościołem	 zatrzymałem	konie,	
ksiądz	wysiadł	z	wozu	i	udał	się	w	kie-
runku	drzwi	wejściowych	do	zakrystii.	
Podjechałem	 na	 podwórze	 plebani	
i	ustawiłem	konie	w	cieniu	drzew.	Sie-
dząc	 na	 wozie	 rozkoszowałem	 się	
myślami	z	dreszczykiem	o	mojej	nauce	
w	warunkach	konspiracyjnych.
	 Zatopiony	w	myślach	nie	zauważy-
łem	kiedy	podeszła	do	wozu	Marysia	
Janikówna.	Nagle	usłyszałem.	Proszę,	
poczęstuj	się	Stasiu.	Wzdrygnąłem	się	
i	zobaczyłem	Marysię,	 jak	 podaje	mi	
talerz	z	ciastkami.	Poczułem	się	zakło-
potany	 i	podziękowałem	za	 poczęstu-
nek,	jako	że	nie	jestem	głodny.	Wtedy	
Marysia	 powiedziała.	Zjedz,	 przysłał	
ci	je	ksiądz	proboszcz	i	powiedział,	że	
ksiądz	Wójtowicz	zostanie	trochę	dłużej	
na	plebani,	bo	jest	ksiądz	prałat	z	Kurii	
Biskupa	w	Tarnowie.	 Zostawiam	 ci	
ciastka	byś	je	zjadł,	a	ja	przyjdę	później	
po	 talerz.	 Jeszcze	 raz	podziękowałem	
i	zabrałem	 się	 do	 jedzenia.	 Ciastka	
rzeczywiście	były	bardzo	smaczne	i	zja-
dłem	je	wszystkie,	chociaż	powinienem	
dla	przyzwoitości	zostawić	ze	dwa.	Po	
spożyciu	ciastek	wyprzęgnąłem	konie	
i	odwróciłem	je	głowami	do	wozu,	by	
z	przedniego	półkoszka	podjadły	sobie	
siana	 skoro	mamy	 czekać	 dłużej	 na	
odjazd	księdza	Wójtowicza.
	 Marysia	Janikówna	była	przyjaciółką	
mojej	mamy	i	zawsze	życzyła	sobie	by	
zwracano	się	do	niej	po	imieniu,	nieza-
leżnie	od	wieku	 i	profesji	zwracającej	
się	 osoby.	Mieszkała	 na	wikarówce	
w	niedużym	mieszkaniu	 z	bezpośred-
nim	wejściem	od	strony	północnej.	Dom	
wikarówki	składał	się	z	dwóch	miesz-
kań	dla	księży	wikarych	z	oddzielnymi	
wejściami	od	 szczytów	budynku	oraz	
z	mieszkania	 dla	 gosposi	 zwanego	
służbówką	z	oddzielnym	wejściem	od	
strony	zaplecza	budynku.	Marysia	była	
starszą	osobą	w	wieku	mojej	mamy.	Od-
kąd	pamiętam	zawsze	mieszkała	na	wi-
karówce	jako	jej	gosposia.	Pomagała	też	
w	kuchni	na	plebani,	zwłaszcza	kiedy	
ksiądz	proboszcz	miał	gości.	Po	dłuż-
szej	chwili	Marysia	przyszła	ponownie	
i	przyniosła	mi	kawy	zbożowej	z	cyko-
rią	i	mlekiem.	Pytała	o	zdrowie	mamy	
i	prosiła	 bym	 ją	 pozdrowił	 od	 niej.	
Powiedziała	 też,	 że	 ksiądz	Wójtowicz	
za	 chwilę	 gotów	 będzie	 do	 odjazdu.	
Szybko	wypiłem	kawę.	Zeskoczyłem	
z	wozu,	 ucałowałem	w	rękę	Marysię	
i	podziękowałem	 jej	 za	 poczęstunek.	
Marysia	 zabrała	 talerz	 i	garnuszek	
i	poszła	na	plebanię,	a	ja	zaprzęgnąłem	
konie	 do	wozu.	 Sprzątnąłem	 jeszcze	
resztki	siana	rozproszonego	przez	konie	
i	czekałem	na	wyjście	księdza	Wójtowi-
cza.	Rzeczywiście	 po	 krótkiej	 chwili	
z	plebani	wyszedł	ksiądz	Wójtowicz,	ale	
tym	razem	nie	odprowadzał	go	ksiądz	
proboszcz.	Zaraz	 ruszyliśmy	w	drogę	
powrotną	do	Grudnej.
	 Jazda	przebiegała	jak	w	dni	poprzed-
nie.	Początkowo	konie	brykały	i	parska-
ły	wesoło,	chyba	z	radości,	że	wracają	

do domu. Za mostem przed Janeckim 
zwolniłem	ich	bieg	i	pod	górkę	poszły	
krokiem,	 a	ksiądz	 przesiadł	 się	 koło	
mnie.	Opowiedział	mi	 o	uzgodnieniu	
z	księdzem	 proboszczem	 i	wikarym	
nowej	wersji	 organizacji	 pomocy	 dla	
mnie	w	nauce.	Ksiądz	wikary	zgodził	
się	być	jednocześnie	nauczycielem,	po-
średnikiem	i	koordynatorem	przebiegu	
twojej nauki.
	 Wówczas	w	parafii	 siedliskiej	 był	
tylko	 jeden	 młody	 ksiądz	 wikary,	
który	 święcenia	 kapłańskie	 otrzymał	
przed	wybuchem	wojny	w	1939	r.	Jego	
dwaj	poprzednicy	zostali	przeniesieni.	
Ksiądz	Smółka	 do	kościoła	w	Gorze-
jowej	 na	Górach,	 a	ksiądz	Kuczek	na	
proboszcza	do	parafii	w	Małej.
	 Następnie	ksiądz	Wójtowicz	zapytał	
mnie	czy	tato	naprawił	już	jego	zegarek.	
Nie	miałem	pewności	więc	 odpowie-
działem,	 że	 zapytam	 jak	 będziemy	
przejeżdżać	 koło	 naszego	 domu.	Na	
to	 ksiądz	 powiedział,	 że	 sam	wstąpi	
by	się	pożegnać,	bo	wyjeżdża	już	dziś	
z	księdzem	prałatem	 z	Kurii	Biskupa	
w	Tarnowie,	 który	 jest	 na	 plebani	
w	Siedliskach.	Zauważył	 chyba	moje	
zaskoczenie	wiadomością	 o	nagłym	
jego	wyjeździe	bo	wyjaśnił,	że	korzy-
sta	 z	okazji	 odjazdu	 księdza	 prałata	
z	którym	 się	 zabierze.	 Jakby	nie	 było	
tej	okazji	to	odjechałby	jutro,	ponieważ	
w	niedzielę	musi	być	już	w	Bochni.
	 Podjeżdżając	 pod	nasz	dom	ksiądz	
powiedział.	Wyprzęgnij	 już	 konie	 ja	
przejdę	 się	 pieszo	 do	 siebie.	Wysiadł	
z	wozu	 i	wszedł	 na	 ganek	 gdzie	 już	
czekała	mama	z	powitaniem,	bo	chyba	
zauważyła	jego	przyjazd.	Wyprzęgną-
łem	 konie	 i	wprowadziłem	 do	 stajni.	
Szybko	 przyszedłem	 do	 kuchni	 by	
prosić	 tatę	 o	pozwolenie	 odwiezienia	
księdza	Wójtowicza	 do	Siedlisk.	Tato	
z	księdzem	byli	już	w	izbie	gościnnej,	
a	mama	 z	Gienią	 szykowały	 poczę-
stunek.	Ksiądz	 jednak	 nie	 korzystał	
z	poczęstunku	wyjaśniając,	że	zjadł	ob-
fite	śniadanie	na	plebani,	a	ponadto	nie	
chce	zrobić	przykrości	 swojej	mamie,	
która	 będzie	 częstowała	 go	 obiadem.	
Po	 dłuższej	 chwili	 gdy	 ksiądz	 z	tatą	
wyszli	na	ganek,	ja	byłem	na	podwórzu.	
Tato	zawołał	mnie	i	powiedział.	Napaś	
wcześniej	 konie	 i	po	 obiedzie	 odwie-
ziesz	 księdza	 do	 Siedlisk.	 Szczerze	
ucieszyłem	się	 tą	dyspozycją	 i	szybko	
poszedłem	przygotować	obrok	koniom.
	 Zaraz	 po	wyjściu	 księdza	mama	
z	Gienią	 krzątały	 się	 przy	 robieniu	
masła.	Zlały	też	kwaśne	mleko	ogrza-
ne	do	worka	serowego	i	włożyły	go	do	
prasy	dla	wyciśnięcia	reszty	serwatki.	
Gienia	przyniosła	ze	strychu	kartonowe	
pudełko	i	układała	w	nim	jaja,	przesy-
pując	je	sieczką	by	się	nie	potłukły.	Nie	
ukrywały,	że	przygotowują	prezent	dla	
księdza	Wójtowicza.
	 Podczas	obiadu	rodzice	rozmawiali	
niewiele.	Mama	tylko	wyrażała	niepo-
kojące	domysły	o	przyczynach	nagłego	
wyjazdu	 księdza	 dziś	 z	Grudnej.	Nie	
wspominano	w	ogóle	o	sprawach	doty-
czących	mojej	 nauki.	 Pomyślałem,	 że	
pewnie	rodzice	nie	chcą	by	wiedziały	
o	tym	moje	młodsze	siostry	Cela	i	Hela,	
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zwyciężyła Grudna
	 Najlepszym	zespołem	w	tegorocznej	edycji	Ama-
torskiej	Ligi	 Piłki	Nożnej	Gminy	Brzostek	 została	
drużyna	„Grudna”,	która	w	finale	pokonała	drużynę	
„Bez	Nazwy”	1:0	 (1:0).	Obie	 drużyny	 spotkały	 się	
w	fazie	 grupowej	 i	wtedy	dwukrotnie	 lepsi	 okazali	
się	 zawodnicy	 z	„Bez	Nazwy”.	Brąz	w	tegorocznej	
edycji	 powędrował	 do	drużyny	 „Podaruj	Dzieciom	
Słońce”,	która	po	raz	trzeci	pokonała	„Chłopców	zza	
Wisłoki”	6:3	(4:0)	(w	meczu	grupowym	5:4	oraz	6:1	
dla	„Podaruj	Dzieciom	Słońce”).
	 Podczas	rozgrywek	ALPNGB	rozegrano	16	spo-
tkań,	w	których	strzelono	145	bramek	(w	tym	6	sa-
mobójczych).	Łącznie	wzięło	udział	w	lidze	48	 za-
wodników.	Najwyższą	wygraną	może	pochwalić	się	
drużyna	„Podaruj	Dzieciom	Słońce”,	która	pokonała	
„Szczęśliwą	8”	12:1.
	 W	meczu	 finałowym	po	 bardzo	 zaciętej	walce	
zwyciężyła	ekipa	z	Grudnej	w	składzie:	Łukasz	Halz,	
Tomasz	Stasiowski,	Wojciech	Niemiec,	Karol	Pocica,	
Robert	Gliwa,	Marcin	Sobczyk,	Marcin	Wójcik,	Ma-
teusz	Juszkiewicz.	W	pierwzsej	połowie	do	bramki	
trafił	Marcin	Sobczyk	i	jak	się	później	okazało	była	
to	bramka	na	wagę	zwycięstwa.	W	drugiej	połowie	
„Bez	Nazwy”	starała	się	jeszcze	doprowadzić	do	wy-
równania.	Swoich	szans	nie	wykorzystał	Rafał	Kurcz,	
a	następnie	Łukasz	Ryndak.	Mecz	zakończył	się	zwy-
cięstwem	1:0	dla	„Grudnej”.	Po	spotkaniu	finałowym	
odbyło	 się	 uroczyste	wręczenie	 nagród	 dla	 trzech	
najlepszych	drużyn.	Zespół	zwycięski	z	rąk	Radnego	
Miejskiego	Daniela	Wójcika	 otrzymał	 pamiątkowe	
statuetki,	medale	jak	również	okazały	puchar	ufun-
dowany	przez	Burmistrza	Brzostku	Leszka	Bieńka.	
Również	 rozdano	 nagrody	 indywidualne.	 „Królem	
strzelców”	 został	Mateusz	 Juszkiewicz	 (Grudna),	
który	w	całych	rozgrywkach	strzelił	rywalom	18	bra-
mek.	Najlepszym	bramkarzem	został	Paweł	Woźniak	
(Bez	Nazwy),	 który	 niejednokrotnie	 popisywał	 się	
fenomenalnymi	paradami	bramkarskimi.	
	 Organizatorzy	bardzo	serdecznie	dziękują	Burmi-
strzowi	dzięki	któremu liga mogła	się	odbyć,	jak	rów-
nież	za	ufundowanie	nagród.	Podziękowania	należą	
się	też:	kierownikowi	CKiCz	–	Marcie	Król,	Jarkowi	
Klichowi	 i	Jackowi	Kaczce	 za	 opiekę	medyczną,	
Waldemarowi	Wójcikowi	za	obsługę	techniczną,	Ad-
riannie	Wajdzie	za	wykonanie	fotografii,	Tomaszowi	
Wołowcowi	 za	obsługę	muzyczną	oraz	Edwardowi	
Giergowskiemu.	Podziękowania	 należą	 się	 również	
przedstawicielom	mediów:	 Józefowi	Nosalowi	oraz	
Januszowi	Grajcarowi	za	publikowanie	w	internecie	
oraz	w	gazecie	 informacji	 o	wynikach	ALPNGB.	
Organizatorzy	gratulują	zwycięzcy	i	zapraszają	chętne	
drużyny	do	wzięcia	udziału	w	przyszłorocznej	edycji.	

Animator „Moje Boisko – Orlik 2012”
Magdalena Kawalec
Fot. Adrianna Wajda

Grudna – I miejsce

Bez Nazwy – II miejsce

Podaruj Dzieciom Słońce – III miejsce

które	mogłyby	wygadać	się	przed	ko-
leżankami	w	szkole.	Zresztą	wcale	nie	
byłem	pewny	czy	będę	mógł	rozpocząć	
naukę.	Nadal	nie	wiedziałem	czy	tato	
mi pozwoli.
	 Po	 obiedzie	 gdy	 zaprzęgałem	 ko-
nie	 do	wozu	przyszła	 do	mnie	mama	
i	powiedziała.	Pojadę	z	tobą	do	sklepu	
w	Siedliskach.	Będę	 uważać	 na	wasz	
wyjazd	od	Wójtowiczów	 i	zabiorę	 się	
z	wami.	Jeśli	bym	nie	zauważyła	to	za-
trzymaj	się	przy	naszym	domu	i	zawołaj	
mnie.	U	Wójtowiczów	okazało	się,	że	
z	księdzem	 pojedzie	 też	 jego	mama	
do	 Siedlisk.	 Zupełnie	 tak	 samo	 jak	

pierwszy	raz	gdy	wiozłem	księdza	do	
kościoła.	Pomyślałem,	że	w	tych	warun-
kach	nie	będę	miał	dziś	już	możliwości	
rozmawiać	z	księdzem	na	temat	mojej	
nauki.	Tymczasem	przed	wyjazdem	od	
Wójtowiczów	ksiądz	podszedł	do	mnie	
i	powiedział.	Wszystko	zostało	uzgod-
nione.	Twój	tato	zgodził	się	byś	zaczął	
uczyć	się	ministrantury	u	księdza	wi-
karego	w	Siedliskach	i	to	jest	pierwsza	
oficjalna	wersja	twojej	nauki.	Wszyscy	
którzy	będą	pomagać	ci	w	nauce	mogą	
wiedzieć	tylko	tyle,	że	uczysz	się	po	to	
by	zostać	księdzem.	Nawet	wobec	two-
ich	rodziców	i	rodzeństwa	nie	możesz	

wspominać	o	innym	celu	twojej	nauki.	
Ja	także	nie	chcę	znać	w	tym	temacie	
innych	twoich	zamierzeń.	Tak	jak	ci	już	
mówiłem	naukę	zaczniesz	w	najbliższą	
niedzielę	po	rannej	mszy	u	księdza	wi-
karego.	Ja	będę	utrzymywał	z	nim	kon-
takt	w	sprawie	przebiegu	twojej	nauki.	
Pamiętaj,	czeka	cię	bardzo	ciężka	i	nie-
bezpieczna	praca.	Ufam,	że	dasz	sobie	
radę	i	wykorzystasz	w	pełni	zaistniałe	
możliwości.	 Życzę	 ci	 z	całego	 serca	
dużo	wytrwałości	i	dobrych	wyników	
w	systematycznej	 nauce.	 Przestrzegaj	
wskazówek	księdza	wikarego.

cdn.
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szybkie
pożyczki

na
oświadczenie

tel. 784 921 143

 Thuja:
 Smaragd (na	żywopłoty)
 Sunkist  (na	żywopłoty)

Cyprysy i inne krzewy

Uprawa	w	doniczkach

K. Fryc
Brzostek – ul. Słoneczna 84
(1	km	od	kościoła	w	kier.	Opacionki)

tel. kom. 600 616 573

 KRZEWY
OZDOBNE

1. BANK	SPóŁDZIElCZy	RZEMIOSŁA	w KRA-
KOWIE	oddział	w	BRZOSTKU

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. PRZEDSIęBIORSTWO	 PRODUKCyJNO-
-HANDlOWO-USŁUgOWE	„EKIW” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

6. FIRMA	USŁUgOWA	ElSTOB, Paweł	Wojnar 
– Zawadka Brzostecka 44

7. FHU	„ARMET”	–	PRACOWNIA	ZŁOTNICZA, 
Marek	Przewoźnik	–	Brzostek

8. SALON FRYZJERSKI „ANETA” A. Czajka – 
Brzostek, ul. Rynek 18

9. TARTAK „JAN-DAN”, Grygiel Jan – Wola 
Brzostecka 58

10. SKlEP	 „OlEŃKA”	 (odzież	 z	Włoch)	
– Brzostek – Pilzno

11. FIRMA	HANDlOWO-USŁUgOWA	gEO-
DEZYJNO-BUDOWLANA, inż.	 Adam	
Sieńkowski	–	Zawadka	Brzostecka

12. F IRMA	 USŁUgOWO-BUDOWlANA	
„EFEKT”, Piotr Wójcik – Klecie 123

13. ZAKŁAD	ŚlUSARSKI, Edward Kmiecik – 
Brzostek, ul. Mickiewicza 16

14. FHU	Marek	Zięba	–	Brzostek
15. KATOR WYMIANY WALUT	–	Jakub	Pła-

neta – Brzostek, ul. Rynek 12
16. WINTER-SPORT, Dorota i Grzegorz 

Betlej – Brzostek, ul. Szkolna 3
17. ZAKŁAD	 KAMIENIARSKO-MEBlOWy, 

Janusz Czarnawski – Klecie
18. lASZKŁO, Adam Latoszek – Klecie
19. OŚRODEK	 SZKOlENIA	 KIEROWCóW, 

l.	Kaput	–	Brzostek,	ul.	Słoneczna	40
20. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Po-

trzeba	–	Brzostek,	ul.	Łukasiewicza	48
21. FHUP ANEX, Aneta Augustyn – Brzostek, 

ul.	Przedmieście	36
22. FIRMA	 TRANSPORTOWO-USŁUgOWA, 

Jan Dziedzic – Bukowa 42
23. USŁUgI	REMONTOWO-BUDOWlANE	KOl-

-BUD – Nawsie Brzosteckie 109
24. HURTOWNIA FARB „REMONCIK” – Wal-

demar	 gackowski,	 Stanisław	 Kaleta	
–	Jasło,	ul.	lwowska	4

25. PHUP MOTOR-PORT, Marek	 Smoła	 –	
Brzostek, ul 11-go Listopada 14

26. FIRMA	 HANDlOWO-USŁUgOWA	 MI-
KROKOSM, grzegorz	Kłęk	–	Brzostek,	
ul. Mickiewicza

27. mgr farm. Ryszard Nalepa
28. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew	Szczuciń-

ski – Januszkowice
29. USŁUgI	WOD.	KAN.	CO.	gAZ, Józef Ka-

walec – Brzostek
30. FHU	 „BRIAN	SOFT”	 –	SPRZEDAż	 I	NA-

PRAWA KOMPUTERÓW, Jacek Berrahal 
– Brzostek, ul. Rynek 38

31. SKlEP	WIElOBRANżOWy, Artur Potrze-

ba – Brzostek
32. WOD-GAZ,	Paweł	Bielecki	–	Brzostek
33. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA 

I	RZEMIOSŁA, Dariusz Kalina – Brzostek
34. SKlEP	 SPOżyWCZO-PRZEMySŁOWy, 

Barbara	Szybist	–	Kołaczyce
35. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY „MELISA”, 

Maria Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
36. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz 

Wójcik – Brzostek, Pawilon Hermes, 
ul.	Łukasiewicza	2

37. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Eu-
geniusz	Łazowski	–	Brzostek,	ul.	Szkot-
nia 18

38. FIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzo-
stek

39. KWIACIARNIA, Paweł	 i	Maria	Piękoś	–	
Brzostek, ul. Rynek

40. SKLEP TARA, Dorota	Wołowiec-Prokop	
– Brzostek, ul. Rynek 24

41. SKlEP	 SPOżyWCZO-PRZEMySŁOWy, 
Maria	Szczygieł,	Józef	Czekaj

42. SKLEP MOTORYZACYJNY AGRO-MOTOR, 
Joanna Sury – Brzostek, Pawilon Her-
mes,	ul.	Łukasiewicza	2

43. PH AGD, Zbigniew Ramut
44. 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
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kRzyŻówka z NaGRodĄ
Poziomo:
1)	...	 Picasso;	4)	Plakat;	7)	Samocho-
dzik;	 10)	Towar	 z	wadą;	 11)	Angiel-
ski	 arystokrata;	12)	Boży	 lub	 kciuk;	
13)	 Festiwalowe	 miasto	 nad	 Odrą;	
14)	Weselny	Mendelsona;		 	 15)	Złu-
dzenie;	 16)	 Szczypce;	 17)	Zagajnik;	
18 „Syzyfowe	...”;	19)	Założyciel	Asyrii,	
budowniczy	Niniwy;		20)	Skaleczenie;	
21)	Można	 je	wziąść	 za	 pas;	22) Za-
mek	w	gruzach;	23)	Zimne	 z	octem;	
24)	Czubek;	 25)	Bagaże	 na	 koniu;	
26)	Szef	 cystersów;	27) Filmowa po-
stać	w	czarnej	masce;	29) Jednoczesne 
brzmienie	kilku	dźwięków;	31)	Dawny	

radny;	33)	Sekretarz	 osobisty	 Prezy-
denta	 z	tragedii	 F.	 Schillera	 „Intryga	
i	miłość”;	34)	Klimat,	nastrój;	35)	Wy-
spa	 włoska	 na	Morzu	 Tyrreńskim;	
36)	Miasto	w	USA	w	stanie	Alabama;	
37)	Obszar;	38)	Biblijny	 raj;	39)	Pięk-
ność	 lub	 dziwadło;	40)	Amer.	 pocisk	
rakietowy	woda-głębina;	41)	Urzędowa	
stała	opłata;	42)	Rarytas	z	kremem.
Pionowo:
1)	Rozpowszechnianie;	 2)	Pionowy	
element	balustrady;	3)	Szwed	w	Polsce;	
4) Towarzysząca	partia	instrumentalna;	
5)	Obraz	w	cerkwi;	6)	Osoba	zlecająca;	
7)	Zarządza	 budynkiem;	8)	Machina	
oblężnicza	 używana	w	starożytości;	
9)	Zakład	 pełen	 ścieków;	28)	Miasto	

w	Indiach;	30)	Dobiera	okulary;	32) Za-
siada w komisji konkursowej.
	 Rozwiązania	 wpisane	 do	 kuponu	
zamieszczonego	na	dole	strony	dostar-
czone	do	31	sierpnia	2012	r.	do	Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa	w	 Brzostku	
wezmą	 udział	w	 losowaniu	 nagrody	
książkowej.
Rozwiązanie	krzyżówki	z	poprzedniego	
numeru:	GDY W LIPCU UPAŁY TO 
WRZESIEŃ DOSKONAŁY. Nagrodę	
książkową	wylosowała	STANISŁAWA 
ŁUKOWICZ z Opacionki.
Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	
do	Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal

W	domu	Pabla	Picassa	 było	włamanie.	
Włamywacz	został	nakryty	na	gorącym	
uczynku	przez	artystę,	ale	szczęśliwie	dla	
niego	udało	mu	się	uciec.	Picasso	wezwał	
paryską	policję.	Po	wstępnych	ustaleniach	
zaproponował	policjantom,	że	sporządzi	
portret	pamięciowy	włamywacza.
Następnego	dnia	rano	policja	aresztowała	
matkę	przełożoną	z	katedry	Notre-Dam,	
ministra	 finansów,	wieżę	Eiffla,	 dwie	

pralki	i	aparat	do	mierzenia	ciśnienia...
  

Do	 gabinetu	 kierowniczki	 w	salonie	
kosmetycznym	wpada	facet:
–	Co	to	ma	znaczyć!	Zapłaciłem	za	dwie	
godziny	solarium,	a	wyproszono	mnie	po	
piętnastu	minutach!
–	Proszę	się	uspokoić.	W	instrukcji	jasno	
jest	napisane,	że	w	kabinie	można	prze-
bywać	maksimum	15	minut.
–	Nie	 interesuje	mnie,	co	 jest	napisane	
w	instrukcji!	 Ja	 jutro	 znad	morza	wra-
cam!

  
W	samochodzie	zostawiono	psa,	by	przez	
noc	pilnował	auta	przed	kradzieżą.	Rano	
właściciel	 znajduje	 samochód	bez	 kół,	

a	za	wycieraczką	karteczkę:	„Nie	krzycz	
na	psa,	szczekał	cały	czas”.

  
Facet	pyta	kolegę:
–	Dlaczego	Ty	 zawsze	 nosisz	 buty	 za	
małe	o	dwa	numery?
–	Bo	jestem	na	bezrobociu,	mam	obrzy-
dliwą	żonę,	syn	ma	w	szkole	same	pały,	
teściowa	 od	 rana	wrzeszczy,	 a	jedyną	
radością	w	moim	życiu	jest	chwila,	gdy	
wieczorem	zdejmuję	buty.

  
–	Chcę	rozmawiać	z	dyrektorem!
–	Dyrektora	nie	ma.
–	Przecież	 przed	 chwilą	widziałem	go	
w	oknie?
–	Dyrektor	też	pana	widział.
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Zupa jarzynowa
Składniki:

– 30 dag marchewki
– 30 dag kalarepki
– 30 dag ziemniaków
– 2,5 szklanki rosołu
– 10 dag mrożonego groszku
– 30 dag filetu z kurczaka
– łyżka oleju
– sól, pieprz
– 3 łyżki masła
– 2 łyżki mąki
– 3 łyżki śmietany
– pietruszka i szczypiorek do dekoracji

Wykonanie:
Marchewkę pokroić w plasterki, kalarepkę w słupki, ziemniaki 
w kostkę. Rosół zagotować. Ziemniaki gotować 10 minut, mar-
chewkę i kalarepkę 5-6 minut. Dodać groszek i gotować 3 minuty. 
Rosół przecedzić. Mięso pokroić w kostkę i 5 minut smażyć na  
patelni, doprawić solą i pieprzem. Z masła i mąki zrobić zasmaż-
kę, wlać do niej rosół, cały czas mieszając. Zagotować. Dodać 
śmietanę, ewentualnie doprawić do smaku. Warzywa i mięso 
włożyć do zupy. Podawać posypane zieleniną.

Młoda kapusta z koperkiem i marchewką
Składniki:

– 1 główka młodej kapusty
– 10 dag gęstej kwaśnej śmietany
– sok z ćwiartki cytryny
– pęczek młodej marchewki
– pęczek koperku
– 1 łyżka mąki
– 1 łyżka masła
– pieprz, sól

Wykonanie:
Kapustę poszatkować, marchewkę pokroić w plasterki. Warzy-
wa wrzucić do garnka, podlać wodą, dodać łyżkę masła i dusić 
do miękkości. Doprawić solą i pieprzem. Pod koniec duszenia, 
dodać posiekany koperek i sok z cytryny. Zdjąć z ognia i lekko 
wystudzić. Mąkę wymieszać z dwoma łyżkami wody, wlać do 
kapusty, a następnie zagotować. Pod koniec gotowania dodać 
lekko posoloną śmietanę.

Sałatka z awokado
Składniki:

– 2 awokado
– 4 jajka
– 1 cebula
– 1 ząbek czosnku
– sól, pieprz, sok z cytryny 

Wykonanie:
Awokado przeciąć na pół, wyrzucić pestkę, 
miąższ wyjąć łyżką i skropić cytryną. Awokado, 
ugotowane jajka i cebulę pokroić w drobną kost-
kę, dodać zgnieciony ząbek czosnku, sól, pieprz 
i sok z cytryny do smaku. 
Wszystkie składniki delikatnie wymieszać i prze-
łożyć do salaterki.

Kruche ciasto z wiśniami oraz czere-
śniami i budyniową pianką
Składniki:
kruche ciasto:

– 2,5 szklanki mąki pszennej
– 250 g masła lub margaryny
– 2 łyżeczki proszku do pieczenia
– 3 łyżki cukru pudru
– 5 żółtek

Mąkę przesiać wraz z proszkiem i cukrem pu-
drem, dodać masło lub margarynę, posiekać, 
dodać żółtka i zarobić ciasto. Ciasto podzielić 
na 2 części: 60% i 40%, każdą część włożyć do 
woreczka i włożyć do zamrażarki by ciasto było 
bardzo zimne i łatwo dało się trzeć. Blaszkę 25x25 
wyłożyć papierem do pieczenia (tylko spód). Na 
spód zetrzeć większą część ciasta (60%), wyrów-
nać dłonią i piec przez ok. 20 minut w 190 stop-
niach do zazłocenia. Odstawić do wystudzenia.

pianka:
– 5 białek 
– 1 szklanka cukru pudru
– 1 opakowanie cukru waniliowego
– 2 opakowania budyniu śmietankowego lub 

waniliowego (w sumie 80 g proszku) 
– 1/2 szklanki oleju

ponadto:
– 1 mała puszka brzoskwiń lub 1/2 dużej puszki
– ok. 0,5 kg malin 

Białka ubić na sztywną pianę, dodawać powoli 
cukier kryształ i cukier waniliowy po łyżce. 
Ubijać, aż piana będzie lśniąca i sztywna. 
Następnie powoli dodawać proszek budyniowy 
i dokładnie zmiksować aż do rozpuszczenia się 
proszku budyniowego. Cienką stróżką wlewać 
olej i zmiksować do połączenia. Piankę wylać 
na podpieczony spód. Na niej ułożyć brzoskwinie 
(u mnie pokrojone w plasterki, ciasno koło siebie 
ułożone). Na brzoskwinie ułożyć maliny, można 
lekko docisnąć. Na wierzch zetrzeć resztę ciasta 
(40%), wyrównać. Piec w 190 stopniach przez 
około 30-40 minut. Wyjąc, ostudzić, można opró-
szyć cukrem pudrem.

Brzosteckie 
smakołyki

	 Wraz	z	nadejściem	lata	coraz	więcej	wokół	nas	kolorów,	zapachów	
i	kwiatów.	To	najlepszy	czas,	aby	zadbać	o	właściwą	dietę.	Zdrowe	
odżywianie	jest	sprawą	bardzo	ważną,	ponieważ	nie	tylko	gwarantuje	
każdemu	z	nas	dobre	samopoczucie	i	wygląd,	ale	również	dostarcza	
nam	niezbędnych	 składników	do	 prawidłowego	 funkcjonowania	
organizmu.	Warto,	więc	postarać	się,	aby	nasza	kuchnia	była	bogata	
w	produkty	pochodzenia	roślinnego.	
	 W	tym	miesiącu	zachęcamy	wszystkich	do	wypróbowania	naszych	
przepisów	na	zupę	jarzynową,	młodą	kapustę,	sałatkę	z	awokado	oraz	
kruche	ciasto	z	wiśniami	i	czereśniami.	Poczuj	smak	i	zapach	lata!	
Nasz	zestaw	bogaty	w	aromatyczne	smaki	sprawi,	że	najesz	się	do	
syta,	a	przy	tym	zachowasz	linię! Redakcja
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Zupa jarzynowa Sałatka z awokado

Młoda kapusta z koperkiem i marchewką Kruche ciasto z wiśniami oraz czereśniami i budyniową pianką

Kwitnące kaktusy wyhodowane przez Państwa Marię i Krzysztofa Kawalców z Nawsia Brzosteckiego

Fot. J. Nosal
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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/

Fot. Anna Wodzień z Siedlisk-Bogusz Fot. Karolina Szczepańska z Jaworza Górnego

Fot. Karolina Kolbusz z Przeczycy

Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej Fot. Piotr Nosal z Ustrzyk Dolnych

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Magdalena Zięba z BukowejFot. Piotr Kawalec z Brzostku


