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Witaj szkoło!
	 2	września	2013	uczniowie	przyszli	
do	szkół.	Jedni	z	uśmiechem	i	radością,	
bo	 przecież	 spotkają	 się	 z	kolegami	
i	ulubioną	panią,	inni	(tak	mniej	więcej	
od	osiągnięcia	wieku	„dwucyfrowego”)	
z	żalem	 po	 zakończonych	wakacjach	
i	błogim	 „nicnierobieniu”.	Trzeba	 bę-
dzie	niestety	przestawić	porządek	dnia	
i	wcześniej	wstawać,	choć	niekoniecz-
nie	wcześniej	poszło	się	spać.	Młodzi	
będą	też	musieli	wysłuchiwać	codzien-
nych	uwag	zatroskanych	rodziców:	weź	
parasol,	ubierz	szalik,	masz	kanapki?,	

zadania	odrobione?	A	taki	spokój	był	na	
wakacjach.	Trochę	tego	spokoju	zyskają	
rodzice	 –	 jak	 już	wszystkie	 pociechy	
pójdą	 do	 szkoły	 czy	 przedszkola,	 to	
mama	będzie	mogła	 choć	 chwilę	 (do	
popołudnia)	nie	martwić	się	o	nie,	wie-
dząc	że	są	pod	dobrą	opieką.
	 Nauczyciele	w	pierwszych	 dniach	
jeszcze	organizują,	 ustalają,	 zapowia-
dają,	ale	niebawem	ruszą	„pełną	parą”	
do	 realizowania	 swoich	 programów	
nauczania,	 żeby	 zdążyć	 do	 końca	 se-
mestru,	do	sprawdzianów	i	egzaminów,	
do	końca	roku,	który	choć	wydaje	się	
odległy,	 to	 przyjdzie	 szybciej	 niż	 się	
wszyscy	 spodziewają	 –	 27	 czerwca	

2014	 r.	 Zanim	 jednak	 „znów	 będą	
wakacje”	 trzeba	 przebrnąć	 przez	 187	
dni	nauki,	ale	przeplatanej	103	dniami	
wolnymi.	Trzeba	będzie	tylko	„rozkrę-
cić”	 uczniów,	 żeby	 nabrali	 tempa	 już	
w	pierwszych	tygodniach,	a	nie	dopiero	
w	maju	lub	czerwcu	kiedy	przychodzą	
ze	 skruszoną	miną	 i	pytaniem	„mogę	
poprawić?”
	 Trzymajmy	teraz	kciuki	za	wszystkie	
szkolne	społeczności	i	życzmy	uczniom	
i	nauczycielom	 dobrych	 efektów	 ich	
ciężkiej	pracy	oraz	tej	pięknej	nauczy-
cielskiej	 dumy	 z	sukcesów	 swoich	
wychowanków.	Wszystkiego	dobrego!

P.S.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 – 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 50	(2	o.) 42	(2	o.) 61	(3	o.) 57	(3	o.) 46	(2	o.) 50	(2	o.) 306 14 21,86
2. Gorzejowa	 5 5 9 6 7 6 38 6 6,33
3. Grudna	Górna	 11 9 9 9 12 9 59 6 9,83
4. Januszkowice	 - 19 19 16 16 15 85 5 17,00
5. Kamienica	Dolna		 - 10 - 4 19 6 39 4 9,75
6. Kamienica	Górna		 9 12 12 11 16 9 69 6 11,50
7. Nawsie Brzost. 11 11 11 10 13 12 68 6 11,33
8. Przeczyca	 9 6 10 16 9 15 65 6 10,83
9. Siedliska-Bogusz	 17 11 17 15 14 14 88 6 14,67
10. Smarżowa	 5 5 13 7 11 5 46 6 7,67

Ogółem 117 130 161 151 163 141 863 65 13,28

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 – gimnazja

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

Średnia
w oddziale

1. Brzostek 100	(4	o.) 73	(3	o.) 68	(3	o.) 241 10 24,10
2. Januszkowice	 15 17 13 45 3 15,00
3. Nawsie Brzosteckie 14 18 23 55 3 18,33
4. Siedliska-Bogusz	 51	(2	o.) 59	(2	o.) 48	(2	o.) 158 6 26,33

Ogółem 180 167 152 499 22 22,68

Liczba dzieci w wieku 3–6 lat przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014

Szkoła 2,5 latki 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki Ogółem Liczba oddziałów
Brzostek - 11 20 38 31 100 4
Gorzejowa - - 3 8 11 22 1
Grudna	Górna - 8 9 10 13 40 2
Januszkowice - 4 9 19 9 41 2
Kamienica	Dolna - 10 13 7 8 38 2
Kamienica	Górna 1 1 4 12 5 23 1
Nawsie Brzosteckie - 3 7 11 3 24 1
Przeczyca - 2 1 11 16 30 2
Siedliska-Bogusz - 1 11 14 18 44 2
Smarżowa - - 2 8 4 14 1
Ogółem: 1 40 79 138 118 376 18
Przedszkole Brzostek - 16 18 22 19 75 3

Rok szkolny 2012/2013 (stan na 10.09.2012 r.)
SP – 922	uczniów,	gimnazja	–	489	uczniów,	przedszkole	i	O/P	–	389 dzieci
Rok szkolny 2013/2014  (stan na 10.09.2013 r.)
SP – 863	uczniów,	gimnazja	–	499 uczniów,	przedszkole	i	O/P	–	451 dzieci
Spadek	liczby	uczniów	w	szkołach	podstawowych	–	o	59	uczniów.	W	gimnazjach	wzrost	–	o	10	uczniów.	W	przedszkolu	
i	oddziałach	przedszkolnych	–	wzrost	o	62	dzieci.
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Obwód	nr	1
Zawadka	Brzostecka,	Brzostek

1. Ireneusz	Dzieszko 0
2. Józef	Habrat 4
3. Ewa	Kantor 5
4. Mariusz	Kawa 14
5. Andrzej	Marciniec 1
6. Zdzisław	Pupa 110
7. Kazimierz	Ziobro 49

Liczba	uprawnionych 1272
Liczba	wydanych	kart 185

Frekwencja 14,54%

Obwód	nr	2
Brzostek

1. Ireneusz	Dzieszko 5
2. Józef	Habrat 0
3. Ewa	Kantor 3
4. Mariusz	Kawa 31
5. Andrzej	Marciniec 4
6. Zdzisław	Pupa 127
7. Kazimierz	Ziobro 37

Liczba	uprawnionych 1209
Liczba	wydanych	kart 207

Frekwencja 17,12%

Obwód	nr	3
Klecie

1. Ireneusz	Dzieszko 4
2. Józef	Habrat 0
3. Ewa	Kantor 3
4. Mariusz	Kawa 14
5. Andrzej	Marciniec 2
6. Zdzisław	Pupa 29
7. Kazimierz	Ziobro 22

Liczba	uprawnionych 519
Liczba	wydanych	kart 74

Frekwencja 14,26%

Obwód	nr	4
Bukowa

1. Ireneusz	Dzieszko 0
2. Józef	Habrat 0
3. Ewa	Kantor 2
4. Mariusz	Kawa 4
5. Andrzej	Marciniec 0
6. Zdzisław	Pupa 32
7. Kazimierz	Ziobro 8

Liczba	uprawnionych 397
Liczba	wydanych	kart 46

Frekwencja 11,59%

Obwód	nr	5
Januszkowice,	Opacionka

1. Ireneusz	Dzieszko 0
2. Józef	Habrat 0
3. Ewa	Kantor 6
4. Mariusz	Kawa 6
5. Andrzej	Marciniec 0
6. Zdzisław	Pupa 118
7. Kazimierz	Ziobro 19

Liczba	uprawnionych 1027
Liczba	wydanych	kart 209

Frekwencja 20,35%

Obwód	nr	6
Nawsie	Brzosteckie,	Wola	Brzostecka
1. Ireneusz	Dzieszko 1
2. Józef	Habrat 1
3. Ewa	Kantor 7
4. Mariusz	Kawa 5
5. Andrzej	Marciniec 1
6. Zdzisław	Pupa 136
7. Kazimierz	Ziobro 30

Liczba	uprawnionych 1063
Liczba	wydanych	kart 184

Frekwencja 17,31%

Obwód	nr	7
Bączałka,	Kamienica	Górna

1. Ireneusz	Dzieszko 0
2. Józef	Habrat 1
3. Ewa	Kantor 0
4. Mariusz	Kawa 2
5. Andrzej	Marciniec 0
6. Zdzisław	Pupa 45
7. Kazimierz	Ziobro 23

Liczba	uprawnionych 811
Liczba	wydanych	kart 72

Frekwencja 8,88%

Obwód	nr	8
Grudna	Dolna,	Grudna	Górna

1. Ireneusz	Dzieszko 0
2. Józef	Habrat 0
3. Ewa	Kantor 3
4. Mariusz	Kawa 4
5. Andrzej	Marciniec 0
6. Zdzisław	Pupa 45
7. Kazimierz	Ziobro 9

Liczba	uprawnionych 750
Liczba	wydanych	kart 61

Frekwencja 8,13%

Obwód	nr	9
Siedliska-B.,	Smarżowa,	Głobikówka
1. Ireneusz	Dzieszko 1
2. Józef	Habrat 1
3. Ewa	Kantor 2
4. Mariusz	Kawa 20
5. Andrzej	Marciniec 1
6. Zdzisław	Pupa 77
7. Kazimierz	Ziobro 21

Liczba	uprawnionych 1522
Liczba	wydanych	kart 125

Frekwencja 8,21%

Obwód	nr	10
Gorzejowa

1. Ireneusz	Dzieszko 0
2. Józef	Habrat 0
3. Ewa	Kantor 2
4. Mariusz	Kawa 5
5. Andrzej	Marciniec 1
6. Zdzisław	Pupa 22
7. Kazimierz	Ziobro 21

Liczba	uprawnionych 543
Liczba	wydanych	kart 53

Frekwencja 9,76%

Obwód	nr	11
Kamienica	Dolna

1. Ireneusz	Dzieszko 0
2. Józef	Habrat 1
3. Ewa	Kantor 8
4. Mariusz	Kawa 4
5. Andrzej	Marciniec 0
6. Zdzisław	Pupa 45
7. Kazimierz	Ziobro 14

Liczba	uprawnionych 411
Liczba	wydanych	kart 74

Frekwencja 18,00%

Obwód	nr	12
Przeczyca,	Skurowa

1. Ireneusz	Dzieszko 2
2. Józef	Habrat 1
3. Ewa	Kantor 5
4. Mariusz	Kawa 9
5. Andrzej	Marciniec 0
6. Zdzisław	Pupa 52
7. Kazimierz	Ziobro 21

Liczba	uprawnionych 896
Liczba	wydanych	kart 95

Frekwencja 10,60%

Wyniki wyborów uzupełniających do senatu w gminie brzostek
RAZEM  

W GMINIE BRZOSTEK
1. Ireneusz	Dzieszko 13 0,99%
2. Józef	Habrat 9 0,69%
3. Ewa	Kantor 46 3,52%
4. Mariusz	Kawa 118 9,02%
5. Andrzej	Marciniec 10 0,77%
6. Zdzisław	Pupa 838 64,07%
7. Kazimierz	Ziobro 274 20,95%

Liczba	uprawnionych 10420
Liczba	wydanych	kart 1385

Frekwencja 13,29%

Wyniki w poszczególnych obwodach

Tabele i wykres opracował Józef Nosal
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	 Pierwszego	 sierpnia	wystartowała	
kampania	reklamowa	Dębica	Dębiczan-
kom.	Od	tego	dnia	na	ulicach	miasta,	te-
lebimach,	w	lokalnej	prasie	oraz	na	słu-
pach	ogłoszeniowych	zaczną	pojawiać	
się	materiały	 reklamowe	 zachęcające	
dębiczanki	do	badań	profilaktycznych.	
To	 prawdziwa	walka	 o	życie	 kobiet,	
które	już	chorują,	ale	jeszcze	o	tym	nie	
wiedzą	 –	mówi	Marzena	Mordarska-
-Czuchra,	inicjatorka	akcji.
	 Po	 publikacji	 „Nieustraszonych”	
wiemy	 już	 o	dwóch	przypadkach	ko-
biet,	 które	 poszły	 się	 badać	 i	okazało	
się,	że	chorują	już	na	raka	piersi.	Wiemy	
też	o	kolejnej	pani,	która	jest	w	trakcie	
badań	diagnostycznych	bo	lekarze	zna-
leźli	 guza	w	jej	 piersi	 i	podejrzewają,	
że	może	być	groźny	–	mówi	Marzena	
Mordarska-Czuchra	 z	redakcji	 Infor-
macji	Dębickich.	Pierwszego	 sierpnia	
wystartowaliśmy	z	nową	akcją	Dębica	
Dębiczankom.	Chcemy	dotrzeć	do	jak	
największej	 ilości	 kobiet	 w	Dębicy	
i	powiecie	dębickim	i	przekonać	je	aby	
się	badały.	To	 jest	walką	o	życie	pań,	
które	już	chorują	ale	o	tym	nie	wiedzą.	
Rak	piersi	przez	długie	 lata	może	nie	
dawać	żadnych	objawów.	Czasem	ko-
biety	bojąc	się	odwlekają	badania	i	żyją	
w	pozornym	 spokoju.	 To	 ryzykowne	
postępowanie,	które	może	mieć	fatalne	
skutki.
	 Marzena	Mordarska-Czuchra	 jest	
amazonką	 i	doskonale	wie	 jak	bardzo	
podstępną	chorobą	jest	rak	piersi.	Re-
gularnie	badała	 się	u	swojego	 lekarza	
ginekologa,	który	podczas	badań	USG	
wykrył	 u	niej	 guza,	 ale	 przez	 blisko	

cztery	lata	uspokajał	ją,	że	to	nic	groź-
nego.	W	kwietniu	2012	roku	mąż	namó-
wił	 ją	na	badania	w	mammobusie,	 na	
dębickim	 rynku.	Rzekomo	niegroźny	
guz	okazał	się	rakiem,	który	już	dawał	
przerzuty	na	węzły	chłonne.	O	tym,	że	
ma	raka	dowiedziała	się	kilka	dni	przed	
Dniem	Matki.	 Przeszła	mastektomię,	
ciężką	 chemioterapię	 i	radioterapię.	
Żyje,	ale	tego	co	przeszła	ona	i	jej	ro-
dzina	nie	życzy	nikomu.
	 Gdyby	 ktoś	 dwa,	 trzy	 lata	 temu	
zasiał	we	mnie	niepokój	i	zasugerował	
mi	aby	pójść	na	mammografię	ja	i	moja	
rodzina	nie	przeszlibyśmy	piekła	cho-
roby	nowotworowej	–	dodaje	Marzena	
Mordarska-Czuchra.	Rak	na	wczesnym	
etapie	 jest	 łatwy	 do	wyleczenia,	 ale	
właśnie	wtedy	 nie	 daje	 praktycznie	
żadnych	objawów.	Ważne	jest	również	
to,	aby	robiąc	badania	trafić	do	dobrego	
specjalisty.	Mój	były	lekarz	znalazł	guz,	
ale	nie	wiedział	co	widzi.	Dał	mi	cztery	
lata	pozornego	spokoju,	za	który	drogo	
zapłaciłam.	 Lekarz	w	Fundacji	 SOS	
Życie,	do	której	trafiłam	po	niepokoją-
cych	wynikach	mammografii,	badając	
guz	od	razu	podejrzewał,	że	coś	z	nim	
jest	nie	tak	i	skierował	mnie	na	dalsze	
badania.	
	 Akcja	Dębica	Dębiczankom	wystar-
towała	pierwszego	sierpnia	i	potrwa	do	
października.	W	jej	realizację	włączyło	
się	już	kilkanaście	firm	z	terenu	Dębicy,	
powiatu	dębickiego	i	Polski.	W	gronie	
jej	 partnerów	 znaleźli	 się:	 Fundacja	
Śnieżki	 „Twoja	Szansa”,	 Suret,	Revi-
talash,	Prografix,	Drukarnia	Cyfrowa	
ZET,	Transkop,	Urząd	Miasta	Dębica,	

Fundacja	 SOS	Życie,	Metkom,	Club	
Planeta,	Chembud,	Grupa	Gryf	Media,	
Monis,	Tabor,	 Studio	Gawle,	Vimax,	
Kulkoland,	Pexpool,	Podkarpacki	Bank	
Spółdzielczy,	Galeria	Dębicka,	Mateo,	
Catering	Staff,	Wiadomości	Dębickie.	
	 W	 jej	 ramach	 zostanie	 przeprowa-
dzona	 kampania	 informacyjna	 z	uży-
ciem	 billboardów,	 telebimów	 oraz	
lokalnych	gazet.	Wykorzystane	w	niej	
będą	zdjęcia	kobiet,	bohaterek	książki	
„Nieustraszone”,	które	namawiać	będą	
kobiety	na	badania.	Projekt rozpoczęły-
śmy pierwszego sierpnia a zakończymy 
w październiku –	mówi	Grażyna	Guzik,	
szefowa	Dębickiego	 Stowarzyszenia	
Amazonka.	Październik	to	tradycyjnie	
miesiąc	walki	 z	rakiem	piersi.	Zakła-
damy, że to kilkumiesięczne „namawia-
nie” kobiet na badania skłoni je do ba-
dań właśnie w październiku, a być może 
też wcześniej. I może komuś ocali życie. 
Według	szacunków	w	Polsce	rocznie	na	
raka	piersi	zapada	około	14	000	kobiet.	
W	Polsce	jest	około	400	powiatów.	Sta-
tystycznie	rzecz	ujmując	w	powiecie	dę-
bickim	co	roku	na	raka	piersi	zachoruje	
35	pań.	Część	z	nich	umrze,	ponieważ	
choroba	zostanie	wykryta	u	nich	zbyt	
późno.	Ale nie muszą	–	wierzy	Marzena	
Mordarska-Czuchra.	To dla nich jest 
akcja „Dębica Dębiczankom”. Wszyst-
kich	którzy	zechcieliby	wesprzeć	nasz	
projekt	prosimy	o	kontakt.	

Marzena Mordarska Czuchra 
tel. 602 42 68 72

Nr konta bankowego Dębickiego 
Stowarzyszenia Amazonka 

93 8642 1139 2013 3928 5755 0001

dębica dębiczankom – spieszmy się ratować kobiety
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z brzostku w świat
„Idź, człowieku, idź rozpowiedz
idźcie wszystkie stany
kolorowi, biali, czarni
idźcie zwłaszcza wy ludkowie
przez na oścież bramy
dla wszystkich starczy miejsca
pod wielkim dachem nieba…”
 Edward Stachura: „Pieśń na wyjście”

 Wrzesień	2013	roku	jest	–	jak	zwy-
kle	 na	 początku	 jesieni	 –	 bogaty	
w	różnorakie	 kolory.	 Idę	 drogami	
polnymi	Nawsia	Brzosteckiego	i	co	
chwila	 staję	w	zadumie.	Po	polach	
rozciągają	 się	 srebrne	nici	 babiego	
lata	 i	okrywają	krzewy	 i	trawy	 jak	
tkaczki	 snujące	 osnowę	płótna.	W	
słonku	 migoczą	 kolorami	 tęczy	
i	barwami	 różnorakich	 kamieni	
szlachetnych.	 Brunatne	 zaorane	
zagony	pól	ściągają	chmary	gawro-
nów	i	mniejszego	ptactwa	szukają-
cego	 pokarmu.	Na	miedzach	 stoją	
szarobrunatne	 trawy,	 po	 których	
kroczą	dostojne	bażanty	zrywające	
się	 od	 czasu	 do	 czasu	 z	wielkim	
krzykiem	 do	 lotu.	Gdzieniegdzie	
małe,	szarobure	kuropatwy	wydzio-
bują	smakołyki	i	szybko,	drobnymi	
krokami	 przenoszą	 się	 z	miejsca	
na	miejsce,	 aż	gdzieś	w	dali	nikną	
chowając	się	wśród	większych	traw.	
To	znowu	szaraczek	długimi	susa-
mi	przebiega	przez	trawę,	od	czasu	
do	 czasu	 zatrzymuje	 się	 i	staje	 na	
tylnych	 łapkach,	 strzyże	 uszami,	
a	za	chwilę	biegnie	w	dal.	Pod	kępą	
krzaków	samosiejek	sarenki	pasą	się	
jakby	nigdy	nic	–	nie	zauważają,	że	
zbliżają	się	ludzie	i	dalej	spokojnie	roz-
koszują	się	zielonką.	Dostojne	drzewa	
poruszają	swymi	konarami,	z	których	
lecą	uschnięte	liście	tworząc	kobierzec	
brązowo,	żółtobrunatno	rudy,	jakby	dy-
wan	z	bajki.	Z	gałęzi	krzewów	zwisają	
całe	 łańcuchy	dzikiego	wina	 i	mienią	
się	 kolorami	 bordowo	 zielonymi,	
rudoczerwonymi,	 zgniłozielonymi,	
a	jeszcze	 gdzieniegdzie	 przybrane	
k iśćmi 	 g ranatowo	 f iole towych	
dojrzałych	owoców.	Tam	 też	coraz	 to	

przyfruwają	 ptaki,	 które	 dziobią	 te	
przysmaki,	 a	potem	 szybko	 odlatują	
robiąc	 miejsce	 innemu	 ptactwu	
„stołującemu	 się	 tutaj”.	Często	 przy-
latują	 tutaj	 sikorki,	 kopciuszki,	 sójki,	
wróble	i	jeszcze	inne	kolorowe	ptactwo.	
Od	 czasu	 do	 czasu	 kołują	 jaskółki,	
wzbijają	się	wysoko,	potem	obniżają	lot	
i	szybko	odfruwają	do	swoich	gniazd	ze	
zdobyczami	w	dziobie.	Cała	przyroda	
jakby	wycisza	 się,	 ale	 jeszcze	w	ryt-
micznym	 tempie	gromadzi	 zapasy	na	
zimę.

	 Ogród	kwiatowy	jest	jeszcze	bardzo	
kolorowy.	Wysokie	słoneczniki	opuści-
ły	swoje	„głowy”	i	dostojnie	schylają	się	
jak	znużone	baletnice.	Malwy	już	tylko	
na	czubku	mają	kolorowe	kielichy	kwia-
tów,	a	niżej	cała	łodyga	upstrzona	jest	
sporymi	 „pakiecikami	 nasion”.	Dalie	
urzekają	 kolorami	fioletu,	 czerwieni,	
pomarańczy	 i	żółci,	 a	fuksje	 drobny-
mi	kwiatami	 ubarwiają	 niższe	 partie	
ogrodu.	Tu	 i	ówdzie	 cynie	 –	 dostojne	
koszyczki	 kwiatów	 –	 rozłożyste	 jak	

lukrowane	ciasteczka	przypominają,	że	
to	już	koniec	lata.	Nieśmiało	wychylają	
główki	kwiaty	„jadwigi”,	szałwii	i	kęp-
ki	bratków.	Urokliwe	są	polskie	ogrody	
o	tej	porze	roku.
	 Mały	domek	z	gankiem,	na	którym	
rozłożone	są	dary	jesieni:	kolby	kuku-
rydzy,	 pęki	 białej,	 żółtej	 i	czerwonej	
cebuli,	 czerwone	 papryki,	 dorodne	
pomidory,	 ozdobne	 wielokształtne	
dynie,	 patisony,	 kabaczki	 i	cukinie	
oraz	wazon	kolorowych	kwiatów	po-
stawiony	na	serwecie	świadczą	o	tym,	

że	panuje	w	tym	domu	wzorowy	
ład	 i	porządek,	 a	gospodyni	 jest	
smakoszem	estetyki.	Jest	to	dom	
Marii	Przewoźnik,	siostry	Moniki	
Czajki	z	domu	Kobak	mieszkają-
cej	obecnie	we	Francji.	To	właśnie	
tutaj	 przyjeżdża	w	odwiedziny	
moja	bohaterka	tej	opowieści.	Kim	
jest	Monika,	dlaczego	mieszka	we	
Francji	i	bardzo	często	przyjeżdża	
do	 Polski,	 z	kim	 się	 przyjaźni,	
dlaczego	chodzi	ścieżkami	swojej	
młodości?	 –	 na	 te	 i	inne	 jeszcze	
pytania	spróbuję	odpowiedzieć.
	Rodzicie	Moniki	 wraz	 z	całą	
wielodzietną	 rodziną	mieszkali	
na	 granicy	 między	 Nawsiem	
Brzosteckim	a	Wolą	Brzostecką.	
Ojciec	 Ludwik	 był	 odpowie-
dzialnym	mężczyzną.	Prowadził	
gospodarstwo	 rolne,	 w	którym	
pracował	od	 świtu	do	nocy,	 a	że	
w	czasach	 przedwojennych	 i	tuż	
po	II	wojnie	światowej	jeszcze	do	
naszego	kraju	nie	doszedł	postęp	
techniczny,	wszystkie	 prace	 po-
lowe	wykonywał	 ręcznie	 i	przy	
pomocy	 konia.	Obrabiał	wąskie	
zagony	pól.	Lubił	wstawać	bardzo	

wcześnie	 i	świtem	wychodzić	w	pole,	
wsłuchiwał	 się	w	śpiew	 skowronka,	
który	towarzyszył	rolnikom.	Potem	na	
dźwięki	porannych	dzwonów	kościel-
nych	odmawiał	Anioł	Pański	i	dopiero	
później	 „wydzierał	 z	ziemi	 ile	 tylko	
się	dało”	płodów	rolnych,	bo	też	 i	ro-
dzina	była	duża	do	wyżywienia.	Miał	
też	wielkie	zdolności	manualne	–	był	
kowalem	–	i	znowu	wszystko	co	robił	
w	kuźni	wykonywał	ręcznie.	Miał	do-
bre	 serce,	 dlatego	 też	ostrzył	motyki,	

Od lewej Zdzisław Kobak, Monika Czajka z synem 
i Ludwik Kobak

Od prawej Zofia i Ludwik Kobakowie  
rodzice Moniki

Monika z Kobaków  
z mężem Władysławem Czajką



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 7

Dokończenie na str. 8

kosy,	 noże,	 robił	 narzędzia	 z	metalu	
i	zwykle	od	biednych	sąsiadów	–	a	tych	
było	dużo	–	nie	brał	pieniędzy.	Była	to	
robota	bez	zarobku,	ale	za	to	cieszył	się	
wielkim	uznaniem	i	szacunkiem	wśród	
mieszkańców	tej	ziemi.	A	kiedy	się	oże-
nił	objął	 jeszcze	jedną	kuźnię	w	Pilź-
nionku	w	rodzinnej	miejscowości	żony.	
I	 tak	 od	 świtu	 do	nocy	dudnił	 ciężki	
młot	w	pracowitych	 rękach	Ludwika	
Kobaka.	Wykuwał	 też	 różne	 ozdoby	
i	metalowe	 przedmioty,	 które	 potem	
wywożone	były	na	wystawy	„kunsztu	
kowalskiego”	do	Rzeszowa.
	 Żona	 Ludwika	 Kobaka	 Zofia	
z	Kusków	pochodziła	z	Pilźnionka.	
Była	to	kobieta	światła	i	zajmowała	
się	nie	 tylko	wychowaniem	dzieci,	
czy	 prowadzeniem	 gospodarstwa,	
hodowlą	 bydła,	 trzody	 chlewnej	
i	drobiu,	ale	także	była	dobrą	kraw-
cową.	Wieczorami,	 kiedy	 dzieci	
szły	spać,	otwierała	ręczną	maszynę	
do	szycia	–	pracowała	przy	lampie	
naftowej	–	i	obszywała	całą	rodzinę,	
jak	 również	 i	znajomych.	 Razem	
z	mężem	 zamieszkała	 w	domku	
w	Nawsiu	 Brzosteckim,	 ale	 czę-
sto	 płakała	 z	tęsknoty	 za	 swoim	
rodzinnym	domem.	A	że	była	spo-
kojną,	 bogobojną	 kobietą	 i	oddaną	
matką	 i	żoną	 zatapiała	 się	w	troski	
i	radości	 rodziny	 i	tylko	 od	 czasu	
do	czasu	odwiedzała	swoją	rodzinę	
Kusków	z	Pilzna.	Tam	pochylała	się	
przed	krzyżem,	który	stoi	w	posesji	
rodzinnej	przy	drodze	wiodącej	do	
Lipin.	Wspominała	czasy	z	dzieciń-
stwa,	kiedy	 to	 razem	z	dziećmi	 tej	
wsi	zbierała	kwiaty	polne,	wiła	wień-
ce	 i	dekorowała	 przydrożny	krzyż,	
a	potem	 zatapiała	 się	 w	modlitwy,	
śpiewała	 pieśni	wielkopostne.	Wspo-
minała	też	modlitwy	pierwszopiątkowe.	
Opowiadała	często	o	swojej	młodości	
dzieciom.	Życie	staje	się	łatwiejsze	jak	
ma	 się	 komu	 opowiedzieć	 o	swoich	
radościach	 i	smutkach,	a	Zofia	Kobak	
miała	 gromadkę	 dzieci	 i	kochającego	
męża	Ludwika	 i	wszystkie	 te	 trudne	
i	radosne	 sprawy	omawiali	 razem.	W	
tej	rodzinie	łatwo	można	znaleźć	mo-
menty	wynikające	z	nauczania	naszego	
bł.	Jana	Pawła	II	a	słowa:	„niech	nasza	
droga	 będzie	wspólna.	Niech	 nasza	

modlitwa	będzie	pokorna.	Niech	nasza	
miłość	będzie	potężna.	Niech	nasza	na-
dzieja	będzie	większa	od	wszystkiego,	
co	się	 tej	nadziei	może	sprzeciwić…”	
były	wyznacznikiem	życia.
	 Okres	okupacji	przyniósł	tej	rodzinie	
nie	tylko	wiele	cierpień	,	ale	także	zmie-
nił	życie	rodzinne.	Szwagier	Ludwika	
został	zabrany	na	roboty	do	Niemiec,	
a	potem	zabity,	 zaś	 jego	 żona	 została	
rozstrzelana	w	domu	 przez	 hitlerow-
ców	 i	pozostało	 sześcioro	 nieletnich	
dzieci:	 Helena,	 Kazimierz,	 Zofia,	

Maria,	 Felicjan	 i	Stefan	 i	nimi	 zajęła	
się	rodzina	Zofii	i	Ludwika	Kobaków.	
Nagle	–	z	dnia	na	dzień	–	rodzina	po-
większyła	się	znacznie	i	na	utrzymaniu	
było	razem	dwanaścioro	dzieci.	Ludwik	
nawiązał	 kontakt	 z	rodziną	 i	szukał	
miejsca	 i	domów	dla	 sierot	 i	znalazł	
życzliwe	 i	kochające	 dzieci	 rodziny,	
a	każde	z	sierot	znalazło	nowy	dom	ro-
dzinny	wśród	dalszych	krewnych.	Ten	
gest	Ludwika	świadczy	o	wielkim	sercu	
pełnym	miłości	do	dzieci	 i	o	wielkiej	
wrażliwości	 na	 krzywdę	 i	cierpienie	
ludzkie.

	 Zofia	 i	Ludwik	Kobakowie	mieli	
sześcioro	 dzieci:	 nieżyjący	 już	 syn	
Zdzisław,	 córka	Maria	 Przewoźnik	
mieszka	w	Nawsiu	Brzosteckim	 i	ra-
zem	z	mężem	prowadzi	gospodarstwo	
rolne,	wychowała	córkę	Jolantę,	która	
mieszka	w	Skawinie	 i	pracuje	w	kra-
kowskim	szpitalu	na	wydziale	geriatrii.
	 Syn	Jan,	który	zmarł	we	wczesnym	
dzieciństwie	podczas	epidemii	zakaź-
nej	choroby,	na	którą	nie	było	w	tamtym	
czasie	lekarstw.	Córka	Wanda	wyszła	
za	mąż	 za	Leopolda	Kanię	 i	mieszka	

w	Nawsiu	Brzosteckim.	Obecnie	
złożona	chorobą.	Opiekuje	się	nią	
córka	Halina	Dziurdzik.
	Dwie	córki	Zofii	i	Ludwika	Koba-
ków,	Janina	i	Monika,	wyemigro-
wały	do	Francji,	gdzie	mieszkają	
do	chwili	obecnej.
	Monika	z	Kobaków	–	Czajka	po	
ukończeniu	podstawówki	podjęła	
naukę	w	Liceum	Ogólnokształcą-
cym	w	Pilźnie.	Uczyła	się	bardzo	
dobrze,	 dużo	 czytała	 książek	
historycznych	 i	przygodowych,	
marzyła	o	studiach	na	polonistyce.	
Niestety	 rodziców	nie	 było	 stać	
na	wysłanie	 córki	 na	 studia,	 na	
opłacenie	 akademika,	wyżywie-
nia	 i	utrzymania	 jej	w	mieście.	
Monika	po	maturze	podjęła	pra-
cę	w	Zakładach	Cukierniczych	
Liwocz	w	Brzostku,	 gdzie	 pra-
cowała	 trzy	 i	pół	 roku.	W	1976	
roku	wyjechała	tylko	na	urlop	do	
siostry	do	Francji,	gdzie	została…	
Tam	też	znalazła	miłość	swojego	
życia	Władysława	Mikołaja	Czaj-
kę.	Jego	rodzina	pochodziła	z	Kre-
sów	Wschodnich,	a	on	urodził	się	

we	Francji,	 tam	 też	 ukończył	 szkołę	
techniczną,	 gdzie	 dokładnie	 poznał	
budowę	 ciężkich	maszyn	 i	urządzeń	
transportowych.	 Potem	odbył	 służbę	
wojskową	i	podjął	pracę	jako	operator	
ciężkiego	sprzętu	maszynowego.	Mo-
nika	zauroczona	innym	życiem,	nowo-
czesnością	i	zakochana	w	mądrym	i	do-
brym	człowieku	postanowiła	pozostać	
we	Francji.	Wkrótce	wyszła	 za	mąż,	
a	na	weselu	we	Francji	 byli	 niemalże	
wszyscy	Polacy	mieszkający	w	tamtym	

Monika i Maria z domu KobakLudwik Kobak z córką Janiną

Wnuczki Moniki Liv i Anais
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rejonie.	Podjęła	naukę	nie	tylko	języka	
francuskiego,	ale	także	zaczęła	uczyć	
się	nowego	zawodu	–	opiekunki	ludzi	
starych	i	chorych.	Pracowa-
ła	 jako	 asystentka	 lekarza	
geriatrii	 tylko	na	pół	etatu,	
gdyż	opiekowała	się	jeszcze	
ciężko	chorą	teściową.	
	 Z	 tego	małżeństwa	Mo-
niki	 i	Władysława	wyrosło	
dwóch	 synów:	 Jan	Michał	
–	 po	 ukończeniu	 szkoły	
ogólnej	podjął	naukę	w	tech-
nikum	–	poszedł	zaintereso-
waniami	za	ojcem	i	pracuje	
jako	operator	 sprzętu	 cięż-
kiego.	 Ożenił	 się	 z	Fran-
cuską	 Emilli	 i	mają	 troje	
dzieci.	 Pieczołowicie	 dbają	
o	edukację	 i	wychowanie	
swoich	 pociech.	Mieszkają	
już	w	nowo	wybudowanym,	
nowoczesnym	domu	 i	żyją	 dostatnio	
i	spokojnie.	Zaś	drugi	syn	Krzysztof	po	
ukończeniu	szkoły	średniej	odbył	służ-
bę	wojskową	i	pracuje	jako	magazynier	
w	firmie	samochodowej.
	 Monika	 z	domu	Kobak	 –	 Czajka	
bardzo	tęskni	do	kraju.	Przypomina	so-
bie	niemal	każdy	dzień	z	dzieciństwa,	
a	Nawsie	Brzosteckie	 uważa	 za	 naj-
piękniejszą	mieścinę	na	świecie.	Ciągle	
w	uszach	 brzmią	 jej	 słowa	Norwida:	
„do	kraju	 tego	gdzie	kruszynę	chleba	
podnoszą	 z	ziemi	 przez	 uszanowanie	
Tęskno	mi	Panie…”.	Tęsknota	goni	ją	
na	Ziemię	Brzostecką.	Początkowe	17	
lat	pobytu	we	Francji	wspomina	 jako	
okres	 niezwykłej	 nostalgii	 i	przysto-
sowywania	się	do	nowych	warunków	

życia	 oraz	wychowywania	własnych	
dzieci.	 Pierwsze	 odwiedziny	 do	 sio-
strzenicy	Wandy	–	Haliny	Dziurdzik	–	
przeżyła	bardzo	serdecznie.	Bolesnym	
dla	niej	był	fakt,	że	już	nie	było	domu	

rodzinnego,	bo	kupił	go	Stefan	Zastaw-
ny	–	nie	było	 rodziców	i	tylko	krzyż,	
który	 stał	 przed	 domem	 jest	w	tym	
samym	miejscu.	 Stała	Monika	 przed	
nim,	a	przed	oczyma	przechodziły	jej	
obrazy	 z	dzieciństwa	kochana	matka,	
szlachetny	ojciec	i	jej	trudy	dziecięce,	
siostry,	znajomi…	Stała	pod	krzyżem	
i	rozmyślała	nad	sensem	pieśni	wielko-
postnej:	„w	krzyżu	cierpienie,	w	krzyżu	
zbawienie,	w	krzyżu	miłości	nauka…”	
tak,	 tak,	miłości	 nauka	 przez	 krzyż	
wtopiła	się	w	jej	serce.
	 Kolejne	 odwiedziny	Moniki,	 to	
pobyt	 u	siostry	Marii	 Przewoźnik.	
Jest	codziennie	na	rynku	brzosteckim	
i	w	naszym	parafialnym	kościele.	Pa-
mięta	o	rodzinie	i	umie	dzielić	się	z	nią	

swymi	 dobrami.	Wysyła	 paczki,	 jak	
również	zaprasza	ich	do	Francji.	Obec-
nie	 też	 jest	w	Polsce,	 ale	 już	za	kilka	
dni	wraca	do	swojej	drugiej	ojczyzny.	
Tam	też	ma	męża,	dzieci,	znajomych…	

I	 chociaż	 bagietki	 francu-
skie	 są	 znakomite,	 rogaliki	
francuskie	wykwintne,	 to	
ona	czuje	zapach	polskiego	
chleba	 pieczonego	w	piecu	
chlebowym	 przez	matkę.	
I	chociaż	wspaniałe	są	fran-
cuskie	 napoje,	 sery,	 sosy	
i	łakocie	 pachnące,	 to	 naj-
bardziej	wspomina	Monika	
gotowane	wczesne	ziemnia-
ki	okraszone	cebulką	przy-
smażoną	na	maśle	i	kwaśne	
mleko.	Smak	zaś	makowca	
i	sernika	 polskiego	 zawsze	
bierze	górę	nad	wszystkimi	
cudnościami	 francuskiego	
cukiernictwa.
	Nostalgia	 połączona	 z	nie-

ustanną	myślą	 o	rodzinie	w	Nawsiu	
Brzosteckim	przeplata	się	z	problema-
mi	 życia	we	Francji	w	każdym	dniu.	
I	zdaje	się	być	prawdziwe	powiedzenie	
bpa	Józefa	Zawistowskiego:	„obyś	nie	
musiał	 obcego	 chleba	 na	 emigracji	
jeść…”,	 bo	 chociaż	 inny	wymyślny	
francuski	 jest	chleb,	 to	polski	zawsze	
będzie	najlepszy.	Tęsknota	i	ból	rozsta-
nia	się	Moniki	Kobak	–	Czajkowej	są	
bardzo	wielkie,	ma	też	jednak	nadzieję,	
że	 za	 rok	 znowu	 odwiedzi	 rodzinne	
strony.	 Słusznym	 też	 jest	 powiedze-
nie:	 „idź	 człowieku…	dla	wszystkich	
starczy	miejsca	 pod	wielkim	dachem	
nieba…”	–	polskim	emigrantom	niosące	
nadzieję	powrotu	pod	polskie	niebo.

Zuzanna Rogala

Maria Przewoźnik z córką Jolantą

sprostowanie
	 W	sierpniowym	numerze	„Wiadomości	Brzosteckich”,	
w	 artykule	 „Z	Brzostku	w	 świat”	 została	 zamieszczona	
pomyłkowa	informacja.	Napisałam	w	nim,	że	„Brat	matki	
księdza	Władysław	bił	 się	 z	 bolszewikami	 pod	Warsza-

wą….”,		zaś	powinno	być	„bracia	bratowej	księdza,	Wła-
dysławy z domu Jasik – Wojciech Jasik,	który	walczył	
z	bolszewikami	i	dostał	za	to	awanse	oraz	Władysław Jasik,	
który	walczył	na	froncie	włoskim,	a	dokładnie	u	wybrzeży	
dzisiejszej	 Słowenii,	 podczas	 drugiej	wojny	 światowej”	
Za	podanie	błędnej	informacji	serdecznie	przepraszam.

Zuzanna Rogala

Dębica,	dn.	23.08.2013	r.

zaWiadomlenie
 Starosta	Dębicki	zawiadamia,	że	w	siedzibie	Starostwa 
w Dębicy przy ulicy Parkowej 28, w pokoju nr 541,	w	ter-
minie	od	09.09.2013r. do 27.09.2013r.	w	godzinach	od	9:00 
do 15:00,	zostanie	wyłożony	do	wglądu	osób	zainteresowa-
nych	projekt	 operatu	 opisowo-kartograficznego	 ewidencji	
gruntów	 i	budynków	 obrębów	 ewidencyjnych	Bukowa, 
Opacionka, Januszkowice	położonych	w	gminie	Brzostek.
Dokumentacja	tego	projektu,	składająca	się	z:

•	rejestru	gruntów,
•	rejestru	budynków,
•	rejestru	lokali,
•	kartotek	budynków,
•	kartotek	lokali,
•	mapy	ewidencyjnej,

opracowana	została	na	podstawie	art.	4	ust.	1	i	art.	20	ust.	
1–3	ustawy	z	dnia	17	maja	1989	r.	Prawo	geodezyjne	i	karto-

graficzne	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z	2010-r.	Nr	193,	poz.	1287)	
oraz	 przepisów	rozporządzenia	Ministra	Rozwoju	Regio-
nalnego	i	Budownictwa	z	dnia	29	marca	2001	r.	w	sprawie	
ewidencji	gruntów	i	budynków	(Dz.	U.	Nr	38,	poz.	454).
	 Wszyscy	zainteresowani	mają	prawo	zapoznać	się	w	po-
danym	 terminie	 z	w/w	dokumentacją,	uzyskać	niezbędne	
wyjaśnienia	i	zgłosić	do	protokołu	ewentualne	uwagi	i	wnio-
ski	w	tej	sprawie.
	 Skorzystanie	 z	tego	 prawa	 leży	w	interesie	 zaintere-
sowanych,	 aby	 na	 tym	 etapie	 postępowania	 związanego	
z	modernizacją	operatu	ewidencji	gruntów	oraz	założeniem	
operatu	 ewidencji	 budynków	ujawnić	 ewentualne	 błędy	
i	nieprawidłowości.
	 Niestawienie	 się	 w	terminie	 i	miejscu	 określonym	
w	niniejszym	 zawiadomieniu	 nie	 stanowi	 przeszkody	 do	
prowadzenia	dalszych	etapów	postępowania,	zatwierdzenia	
operatu	 opisowo-kartograficznego	 i	ujawnienia	 nowych	
danych	w	operacie	ewidencji	gruntów	i	budynków.

Starosta Dębicki
mgr inż. Władysław Bielawa
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 Wrzesień w najnowszych dziejach 
Polski kojarzy się przede wszystkim 
z wojną obronną w 1939 roku przed 
agresjami Niemiec hitlerowskich 
i Rosji sowieckiej. To było efektem 
umowy między tymi agresorami 
z 23 sierpnia 1939r. nazywanej pak-
tem Ribbentrop – Mołotow... Jednak 
sześć lat później we wrześniu 1945r., 
gdy świętowano zakończenie II wojny 
światowej, to w okupowanej Polsce 
tworzyła się cywilna organizacja 
o nazwie WOLNOŚĆ I NIEZAWI-
SŁOŚĆ. Jej celem było ratowanie 
Narodu niszczonego przez sowieckich 
barbarzyńców. 

	 Na	trzech	konferencjach	pokojowych	
z	lat	 1943-1945	 decyzje	 przywódców	
Związku	Sowieckiego	(Stalina),	Stanów	
Zjednoczonych	 (Roosevelta)	 i	Wiel-
kiej	Brytanii	 (Churchilla)	 przesadziły	
o	powojennych	granicach	i	losach	Pol-
ski.	Działo	się	to	bez	udziału,	a	nawet	
wiedzy	władz	Rzeczypospolitej.	Od	
lata	 1944r.	 nasz	 kraj	 zajęty	 przez	Ar-
mię	Czerwoną	był	pod	nową	okupacją,	
której	skutki	najbardziej	odczuwali	żoł-
nierze	 i	współorganizatorzy	Polskiego	
Państwa	Podziemnego	 (Armii	Krajo-
wej,	Narodowej	Organizacji	Wojskowej,	
Narodowych	Sił	Zbrojnych	 i	innych).	
Marionetkowa	władza	komunistyczna	
zainstalowana	w	Polsce	z	sowieckiego	
nadania	wprowadziła	masowy	 terror,	
szczególnie	 na	 ziemiach	wschodnich	
(lubelskie,	 białostockie,	Wileńszczy-
zna).	We	wrześniu	1944r.	w	Rzeszowie	
utworzono	Wojewódzki	Urząd	Bezpie-
czeństwa	Publicznego	z	rozkazu	mini-
stra	Radkiewicza	 (byłego	 absolwenta	
Kominternu	w	Moskwie	 i	oficera	 so-
wieckiego).	Szefem	 rzeszowskiej	 bez-
pieki	został	S.	Imiołek	(były	dowódca	
oddziału	komunistycznej	Armii	Ludo-
wej),	a	zastępcami	oficerowie	sowieccy:	
L.	Kołarz	i	J.	Święcicki.	W	ciągu	kilku	
miesięcy	w	tym	województwie	 utwo-
rzono	 18	 powiatowych	 urzędów	bez-
pieczeństwa,	 których	 funkcjonariusze	
terroryzowali	 społeczeństwo,	więzili	
i	katowali	byłych	żołnierzy	AK,	NOW,	
NSZ	i	wszystkich	Polaków	krytycznie	
odnoszących	 się	 do	 komunistycznej	
władzy.	Tak	działo	 się	w	całym	kraju	
okupowanym	 przez	 sowietów.	W	 tej	
tragicznej	sytuacji	polska	Delegatura	Sił	
Zbrojnych	na	Kraj	powołała	9	września	
1945r.	 nową	organizację	 niepodległo-
ściową	–	Ruch	Oporu	bez	Wojny	i	Dy-

wersji,	 czyli	 Zrzeszenie	WOLNOŚĆ	
i	NIEZAWISŁOŚĆ	 (WiN),	 którego	
Głównym	Komitetem	Wykonawczym	
kierował	płk	Jan	Rzepecki.	Była	to	kon-
spiracyjna	organizacja	cywilna	wywo-
dząca	się	z	Armii	Krajowej.	Celem	jej	
było	dążenie	do	pełnej	niepodległości	
Polski	poprzez	upominanie	się	o	podsta-
wowe	prawa	 i	wolności	 obywatelskie,	
swobodne	wybory	 oraz	 zachowanie	
polskiej	 tożsamości	 narodowej	 i	dzie-
dzictwa	kultury.	Zrzeszenie	wydawało	
prasę	konspiracyjną	o	tytułach:	„Honor	
i	Ojczyzna”,	„Słowo	Polskie”,	„Polska	
Niepodległa”.	W	wytycznych	programu	
postulowano:	 tworzenie	w	Polsce	 de-
mokracji	na	wzór	zachodnioeuropejski,	
rewizję	granicy	wschodniej,	swobodny	
powrót	Polaków	z	wojennej	emigracji,	
przyśpieszone	wybory	 pod	nadzorem	
mocarstw	anglosaskich.	Na	terenie	całej	
Polski	powstała	struktura	organizacyj-
na	Zrzeszenia	WiN.	Wierzono	wtedy	
jeszcze,	że	Anglia	i	USA	nie	zostawią	
Polski	na	łaskę	Związku	Sowieckiego.	
	 Warto	w	tym	miejscu	przypomnieć,	
że	 w	naszym	 regionie	 od	 września	
1945r.	 tworzono	 rzeszowski	 Okręg	
WiN. Na	jego	czele	do	września	1947r.	
stali	kolejno:	mjr	Adam	Lazarowicz	ps.	
„Klamra”,	 Bronisław	Wochanka	 ps.	
„Ludwik”,	Władysław	Koba	ps.	„Żyła”.	
Ten	Okręg	WiN	dzielił	się	na	inspekto-
raty	(Rejony),	a	te	na	odwody	(Rady).	
Zorganizowano	we	wrześniu	 1945r.	
4	Rejony:	Rzeszów,	Przemyśl,	Mielec,	
Krosno.	W	 skład	Rady	Rejonu	WiN	
Krosno	 (krypt.	 „Południe”)	wchodzi-
ły:	Rada	Krosno	(kryp.	„R.	11”),	Rada	
Sanok	(„R.	12”),	Rada	Jasło	(„R.	13”),	
Rada	Gorlice	(„R.	14”).	Na	czele	Rejo-
nu	Krosno	 stał	 początkowo	mjr	 Józef	
Modrzejewski	ps.	„Lis”	(były	komen-
dant	Obwodu	AK	 Jasło),	 a	potem	mjr	
Ludwik	Marszałek	ps.	„Zbroja”	 (były	
komendant	Obwodu	AK	Dębica).	Rady	
terytorialnie	pokrywały	się	z	obszarami	
powiatów,	 a	gmina	Brzostek	 należała	
wówczas	do	powiatu	jasielskiego.	Radą	
WiN	powiatu	Jasło	kierował	por.	Euge-
niusz	Kiszczuk	ps.	 „Dąbrowa”	 (oficer	
AK),	a	potem	ppor.	Adam	Droździewicz	
ps.	„Jaskółka”	(nauczyciel,	oficer	AK).	
Ważną	 rolę	w	cywilnych	 działaniach	
WiN	pełniła	walka	polityczna	i	propa-
gandowa,	 obowiązki	 szefa	 kolportażu	
(propagandy)	 pełnił	 Paweł	 Giebuł-
towski	 ps.	 „Skiba”	 –	 sołtys	 Sobnio-
wa.	Główną	 „skrzynkę	 kolporterską”	
w	Jaśle	 urządził	 Roman	 Piątkiewicz	

ps.	 „Orzeł”.	Natomiast	 bojową	 struk-
turą	WiN	o	charakterze	samoobronnym	
stanowiły	małe	 oddziały	 „Straży”,	
kierownikiem	ich	był	Józef	Mitoraj	ps.	
„Sowiński”.	Natomiast	w	terenie	istnia-
ła	siatka	organizacyjna	WiN	skupiająca	
placówki	gminne	(Koła)	i	gromadzkie	
(Kropki).	W	 powiecie	 jasielskim	 za-
istniały	dwa	koła:	kierownikiem	Koła	
WiN	Kołaczyce	 był	N.N	 ps.	 „Kobuz	
Michał”,	a	Koła	Szerzyny	J.	Mitoraj	ps.	
„Sowiński”,	a	potem	Władysław	Stanu-
la	ps.	„Mrówka”.	Niezależną	strukturę	
organizacyjną	WiN	stanowiły	Brygady	
Wywiadowcze	(BW),	których	zadaniem	
było	prowadzenie	wywiadu	przeciwko	
bezpiece,	milicji,	„ludowemu”	wojsku	
i	sowieckim	 komendom	miast.	 BW	
ponadto	zbierały	informacje	o	akcjach	
zbrojnych	przeciwko	ludności	cywilnej	
podejmowanych	przez	komunistyczny	
aparat	 terroru	 i	ukraińskie	 organiza-
cje	 nacjonalistyczne.	Odnotowywano	
w	województwie	 rzeszowskim	 liczne	
morderstwa,	 rabunki	 i	aresztowania	
popełniane	przez	żołnierzy	sowieckich	
i	bezpiekę.	Te	informacje	zbierane	w	ca-
łym	okupowanym	kraju	przesyłano	do	
polskiego	rządu	na	uchodźstwie,	który	
przedstawiał	 opinii	 światowej	 jakich	
zbrodni	dokonywał	Związek	Sowiecki	
na	ziemiach	polskich.	Niestety,	mocar-
stwa	zachodnie	nawet	nie	protestowały	
przeciwko	takim	działaniom	Związku	
Sowieckiego,	 ponieważ	 już	wcześniej	
zdradziły	Polskę	w	imię	własnych	 in-
teresów…
	 Intensywna	 działalność	 zrzesze-
nia	WiN	Okręgu	Rzeszów	 trwała	 do	
września	1947r.	Wtedy	to	urzędy	bez-
pieczeństwa	 aresztowały	wszystkich	
członków	kierownictwa.	W	ubeckich	
kazamatach	przebywało	tysiące	działa-
czy	i	sympatyków	WiN.	Kilkaset	osób	
zostało	 zakatowanych	w	więzieniach	
lub	 zamordowanych	 w	majestacie	
komunistycznego	 „prawa”.	 Pozostali	
odsiadywali	wieloletnie	wyroki,	tracili	
zdrowie	oraz	szansę	na	zwyczajne	życie	
osobiste	i	rodzinne.	Zbrodnie,	okrutne	
tortury,	brutalne	zastraszenia,	perfidne	
prowokacje,	 kłamstwa…,	oto	 ubeckie	
i	esbeckie	metody	niszczenia	uczciwych	
ludzi…	

(cdn.)

Opracował: Zespół na podst. 
książki G. Ostasza „Zrzeszenie 
WiN Okręg Rzeszów”.

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. XXiX. polskie miesiące – WRzesieŃ)

p o d z i ę k o w a n i e
Zarząd	Towarzystwa	Przyjaciół	Zespołu	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku	dziękuje	

Panu Piotrowi Wójcikowi właścicielowi Firmy Usługowo – Budowlanej „EFEKT” w Kleciach 
za	wsparcie	finansowe	w	działalności	Towarzystwa.
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„…szerokie lasy zatopione
w zieleni, w barwach stoją
spokojnym szumem wabią człowieka
do swego królestwa spokoju
wysokie paprocie wysoko unoszą
pierzaste liście pędy skręcone
zapachem wabią dookoła
idących w górę w stronę domu
a z góry pejzaż wielobarwny
raduje dusze swym urokiem
zaprasza tu do Gorzejowej…
przyjdź, usiąść, rozgość się ze smakiem
i naciesz duszę tej ziemi urokiem…”

	 Wrześniowa	 aura	 ciągle	 letnia	 na-
pawa	 każdego	 przechodnia	 pięknem.	
Na	górach	w	zieleni	zatopiona	jest	cała	
przestrzeń.	Niżej	 lasów	 stoją	 pasma	
czernic	 ubarwione	 pękatymi	 owo-
cami,	 które	 zbierają	 kobiety	 i	dzieci	
do	wiader.	Dzieci	 garściami	 zajadają	
soczyste	owoce.	Tu	i	ówdzie	dziki	bez	
przeszkadza	„zbieraczom”	w	obrywa-
niu	jeżyn,	a	owoce,	całe	kiście	bzowych	
„kuleczek”	 układane	 są	w	koszycz-
kach	 i	wiader-
kach	zbieraczy.	
Gdzieniegdzie	
jeszcze	pochy-
lają	się	gałązki	
z 	cze rwony-
mi	malinami,	
które	 szybko	
są	 zauważone	
przez zbiera-
czy	 jagód	 le-
śnych . 	 Ca łe	
grupki	 ludzi	
zbierają	 dary	
jesieni,	 a	po-
tem owoce te 
będą	przepusz-
czane	 przez	
s o k o w n i k i	
i sok odparo-
wywany	zlany	
zostanie	do	bu-
telek	 i	słoików	
jako	 dodatek	
do	 zimowych	
pokarmów.	Będą	też	ucierane	galaretki	
malinowe,	 jeżynowe,	 albo	w	dużych	
dymionach	–	butlach	–	będzie	robione	
wino	 czy	 też	nalewka.	Zaś	 z	owoców	
bzu	dzikiego	zostanie	wyciśnięty	sok,	
który	 zimą	 będzie	 służył	 jako	 syrop	
wykrztuśny.	
	 W	lasach	gorzejowskich	zwykle	o	tej	
porze	bywało	dużo	grzybiarzy.	Jednak	
susza	letnia	dała	się	we	znaki	i	schyłek	
lata	2013	nie	ma	urodzaju	grzybowego.	
Oczekiwanie	na	deszcz,	który	jest	bar-
dzo	potrzebny	 rolnikom	do	przygoto-
wania	pól	pod	zasiewy	ozimin,	czy	też	
zmiękczenia	 gleby	 przed	wykopkami	
ziemniaczano	–	buraczanymi	i	warzyw-
nymi	sprawi,	że	i	las	sypnie	urodzajem	
grzybów.	Runo	leśne	staje	się	coraz	to	
bardziej	wyblakłe,	aż	za	kilka	tygodni	
spadną	 liście	 z	borówkowych	krzacz-

ków,	leśnych	storczyków	i	tylko	mchy	
królować	będą	między	drzewami.	Po-
woli	lato	się	kończy	i	nadchodzi	jesień.	
	 Gorzejowa	jest	jedną	z	najstarszych	
wsi	Ziemi	Brzosteckiej	rozciągająca	się	
w	kotlinie	rzeczki	Kamienica,	wpada-
jącej	do	Wisłoki.	Pięknie	usytuowana	
jest	 ta	wioska,	 bo	 z	wszystkich	 stron	
otoczona	jest	wzgórzami	porośniętymi	
mieszanymi	lasami.	Na	wzgórzu	przy	
granicy	z	Jaworzem	Górnym	stoi	stary,	
drewniany	kościół	 parafialny	pw.	 św.	
Grzegorza.	 Pamiętam	 z	dzieciństwa,	
że	 rokrocznie	 6	 sierpnia	 odbywał	 się	
tam	wielki	odpust	i	ściągali	przed	obraz	
św.	Grzegorza	pielgrzymi	z	przyległych	
okolic.	Obraz	ten	słynął	łaskami	i	dla-
tego	też	całe	rodziny	–	zwykle	pieszo	
–	 przez	 zawadzkie	 góry	 podążały	 do	
św.	Grzegorza	ze	swoimi	problemami,	
prośbami	 i	tam	przed	 ołtarzem	 zata-
piali	się	w	modlitwie.	Było	to	wielkie	
święto	rodzinne,	bo	samo	wędrowanie	
przez	„góry”	przynosiło	wielką	frajdę	
dla	nas	dzieci,	 a	w	kościółku	była	 at-

mosfera	prawdziwej	modlitwy.	Po	ko-
ścielnych	uroczystościach	przytłaczały	
nas	widoki	kolorowych	kramów	z	kar-
melkami,	 zdobionymi	 serduszkami	
z	pierniczków,	 całuskami	 owiniętymi	
w	kolorową	bibułę,	gwiżdżącymi	ptasz-
kami	 robionymi	 z	wypalonej	 gliny,	
drewnianymi	 pukawkami	 i	ogromną	
beczką	 kiszonych	 ogórków	 sprzeda-
wanych	po	jednym	do	ręki	i	popijanych	
wodą	z	kiszonki	–	to	smaki	niezwykłe	
z	dzieciństwa	–	które	do	dziś	pamiętam.	
Nie	było	lemoniad	i	innych	„cudności	
współczesnego	świata”	do	picia	czy	je-
dzenia,	ale	za	to	smak	tamtych	pozostał	
jedyny	i	na	zawsze.
	 Po	nabożeństwach	odpustowych	były	
odwiedziny	u	rodzin	i	znajomych.	Do-
brze	pamiętam	smak	bułki	drożdżowej	
upieczonej	w	piecu	 chlebowym	przez	

ciotkę	Maziarkową,	 która	 rokrocznie	
podejmowała	tym	wypiekiem	całą	ro-
dzinę.	Przy	stole	starsi	gawędzili,	a	my	
–	dzieci	–	obrywaliśmy	„luboski”	 tak	
nazywałyśmy	 śliwki	 żółte	 i	czerwone	
bardzo	słodkie,	czy	też	małe,	rumiane	
jabłka	„margorzątki”.	Potem	zaś	cały-
mi	 rodzinami	wracaliśmy	do	domów.	
Odpust	 u	św.	Grzegorza	wspominam	
z	wielką	radością	–	szkoda,	że	dziś	ten	
obrzęd	rodzinnego	świętowania	powoli	
zanika.	
	 Cały	 kościół	 na	Górach	w	Gorze-
jowej	należy	do	zabytków	sakralnych.	
W	drewnianej	kapliczce	–	dziś	koście-
le	 –	w	barokowym	ołtarzu	 głównym	
umieszczono	obraz	 św.	Grzegorza	 ze	
schyłku	XVII	wieku.	 Jest	 też	 ołtarz	
Przemienienia	 Pańskiego	 i	św.	Anto-
niego.	Opowieści	przekazywane	drogą	
tradycji	 ludowej	 świadczą,	 że	 kościół	
ten	powstał	w	miejscu,	w	którym	został	
zamordowany	mnich	 idący	 z	Siedlisk	
do	Pilzna	i	dlatego	po	dziś	dzień	pilź-
nieńscy	 karmelici	 organizują	 do	 tego	
miejsca	pielgrzymki.	W	kościele	tym	są	
też	wartościowe	obrazy:	Zaślubiny	Mat-
ki	Bożej,	a	także	Chrystusa	w	otocze-

niu	Mojżesza	
i Eliasza oraz 
trzech	Aposto-
łów	ufundowa-
ne	przez	Teresę	
i	Aleksandra	
Witkowskich.	
Cały	 wystrój	
kościo ła	 ma	
charakter	baro-
kowy.	Obok	oł-
tarza	głównego	
widnieje	 tabli-
ca	pamiątkowa	
poświęcona	ks.	
Wojciechowi	
Z i ę b i e , 	 bu -
downiczemu	
kościoła,	 za-
mordowanemu	
w	1943	 roku	
w	obozie	 Da-
chau	przez	 hi-
tlerowców.	W	
zakrystii	 ko-

ścioła	 jest	 epitafium	 Ignacego	Zabie-
rzowskiego	 zamordowanego	 podczas	
rabacji.	Jest	tam	też	obraz	św.	Stanisła-
wa	wykonany	 przez	M.	Modelskiego	
z	Pilzna.	Z	dzwonnicy	kościelnej	dale-
ko	niesie	 się	dźwięk	XVII-wiecznego	
dzwonu,	 który	 jakby	 chciał	 przypo-
mnieć	 o	dawnych	 dziejach	 tej	 ziemi	
przesiąkniętej	potem	i	krwią	ludzką.
	 Przy	drodze	głównej	wiodącej	z	Ka-
mienicy	Dolnej	do	Siedlisk-Bogusz	stoi	
drewniana	kapliczka	z	gipsową	figurką	
Niepokalanie	Poczętej	Maryi	zbudowa-
ną	przez	Józefa	Strączka	oraz	kamienna	
kapliczka	św.	Jana	Nepomucena,	z	któ-
rej	większość	rzeźb	została	skradziona.	
Tak	kościół,	jak	i	też	kapliczki	obsadzo-
ne	są	wysokimi	drzewami,	które	jakby	
stoją	na	straży	i	pilnują	tych	zabytków.	
Widoki	roztaczające	się	na	ziemię	brzo-

opowieści dawnej treści – gorzejowa

Kościół pw. św. Grzegorza papieża i Przemienienia Pańskiego w Gorzejowej



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11
stecką	i	pilźnieńską	są	tutaj	niezwykle	
piękne	i	wzruszające	 i	zmuszają	prze-
chodnia	do	refleksji	i	zadumy.
	 Ludność	 zamieszkująca	 tę	 wieś	
głównie	trudniła	się	rolnictwem.	Ziemie	
nie	są	tam	bardzo	urodzajne,	rozciągają	
się	 przez	wzgórza	 i	wąwozy,	 dlatego	
też	 życie	 rolników	uwikłane	 było	 od	
dawna	w	żmudną	pracę	 i	niedostatek.	
W	XIII	wieku	wieś	 była	własnością	
Światopełka,	a	w	1353	roku	król	nadał	
ją	rycerzom	ruskim	Piotrowi,	Chodko-
wi	 i	Ostaszkowi.	Za	 kilkadziesiąt	 lat	
dwie	części	wsi	górna	i	dolna	należały	
do	Nawoja	z	Gorzejowej,	w	XV	wieku	
wieś	przeszła	w	ręce	Jana	Winiarskiego	
i	Jana	Uchacza.	Stał	 tutaj	dwór	Ucha-
cza,	młyn	 i	folwark.	Chłopi	 odrabiali	
pańszczyznę	na	folwarku.	W	XVI	wie-
ku	właścicielami	wsi	byli	Jan	Ostrowski	
i	Józef	Kowaliowski.	Oprócz	chłopów	
pańszczyźnianych	żyli	tutaj	zagrodnicy,	
kmiecie	i	rzemieślnicy:	duda,	rzeźnik,	
cieśla	i	szewc.	Chłopi	byli	coraz	to	bar-
dziej	uciskani,	często	uciekali	ze	wsi,	
a	potem	organizowali	 napady	 i	kradli	
żywy	inwentarz.	Hieronim	Błędowski	
w	XVII	wieku	skutecznie	odpierał	na-
pady	„ludzi	luźnych”	i	stawiał	ich	przed	
sądem	grodzkim.	 I	 tak	 narastała	 nie-
nawiść	między	 uciskanymi	 chłopami	
a	właścicielami	 ziemskimi,	 aż	w	XIX	
wieku	właściciele	ziemscy	zostali	po-
mordowani	przez	chłopów.	Dzierżawca	
Antoni	 Pieszczyński,	 Zabierzowski,	
Podhorecki,	Henryk	Roskoszny,	Feliks	
Gumiński	i	ekonom	z	Jaworza	Górnego	
Białobrzeski.	Duża	 liczba	mężczyzn	
emigrowała	 do	 Ameryki,	 Kanady	
i	Francji	w	poszukiwaniu	chleba.	Mając	
w	uszach	słowa	św.	Mateusza	„…moc	
w	słabości	 się	 doskonali”	 emigranci	
w	trudzie	i	tęskności	za	rodziną	stawali	
się	wyzwolonymi	i	majętnymi	ludźmi.	
Po	dziś	dzień	spora	grupa	mieszkańców	
tej	 ziemi	 –	 już	 dziś	młode	 pokolenia	
–	 też	 pozostają	 z	daleka	 od	 kraju	 na	
emigracji.

	 W	Gorzejowej	 podczas	 II	 wojny	
światowej	wielu	mieszkańców	należa-
ło	 do	Armii	Krajowej.	Działalnością	
konspiracyjną	 kierował	 kapral	 Sta-
nisław	Olszewski	 pseudonim	 „Mem-
brand”	i	wraz	z	Władysławem,	Józefem	
i	Edwardem	Nyklem	zostali	włączeni	
do	 III	 plutonu	 starszego	wachmistrza	
Ludwika	Muszaka	i	brali	udział	w	wal-
kach	 III	 zgrupowania	 5	 PSKAK.	Ta	
grupa	 partyzantów	między	 innymi	
zagarnęła	 tabory	 konne	 niemieckie	
w	Siedliskach-Bogusz	 i	wzięła	 do	
niewoli	dwóch	Niemców.	Jednak	nad-
ciągnęły	czołgi	hitlerowskie,	partyzanci	
zostali	ostrzelani	i	musieli	się	wycofać.	
Działalność	partyzantów	w	tym	rejonie	
podczas	okupacji	hitlerowskiej	jest	do-
wodem,	że	na	Ziemi	Brzosteckiej	żyli	
mocni	duchem	wiary	i	nadziei	na	zwy-
cięstwo	bohaterowie	i	wielcy	patrioci.
	 Z	Gorzejowej	 pochodzi	 Stanisław	
Ziaja	ps.	„Domański”,	student	Uniwer-
sytetu	 Jagiellońskiego	w	Krakowie,	
a	 po	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej	
sekretarz	PPR	w	Krakowie,	 socjalista	
i	lewicowy	działacz	podziemny.	Został	
zamordowany	przez	Niemców	w	1944	
roku,	a	jego	 imieniem	nazwano	 jedną	
z	ulic	Krakowa.
	 W	lasach	gorzejowskich	jest	cmen-
tarz	wojskowy	 nr	 227.	 Na	wzgórzu	
otoczonym	wieńcem	 drzew	 są	 zbio-
rowe	mogiły	 jak	 również	 pojedyncze	
groby.	Potężne	topole	i	gęsty	żywopłot	
otaczają	to	święte	miejsce,	które	żywo	
przypomina	Góry	Izraelskie.	Wewnątrz	
kręgu	drzew	ustawiony	jest	duży,	drew-
niany	krzyż	z	zadaszeniem.	Ten	zakątek	
przyciąga	przechodniów,	a	o	zasługach	
pogrzebanych	w	tej	ziemi	mówi	napis	
na	krzyżu	„góra	ta	kryje	skarby	wier-
nych,	odważnych	mężów”	–	 jest	 tutaj	
sporo	pogrzebanych	aż	w	10	mogiłach	
zbiorowych	 i	159	 pojedynczych	 gro-
bach.
	 Współczesna	Gorzejowa	zmienia	się	
nie	do	poznania.	Powstają	tu	nowocze-

sne	 budynki	mieszkalne	 z	ogrodami,	
a	w	polach	jest	coraz	to	mniej	wąskich	
zagonów	przedzielonych	miedzami.	Nie	
widać	 też	bydła	pasącego	 się	na	ugo-
rach.	Widać,	że	i	na	tej	ziemi	zachodzą	
przeobrażenia	nie	tylko	techniczne,	ale	
także	społeczne.	
	 W	centrum	wsi	zachował	się	drew-
niany	 budynek	 turbinowego	młyna,	
który	 już	 dziś	 stoi	 jako	 „muzealny	
obiekt”.	 Jeszcze	 po	 wojnie	 rolnicy	
wozili	tam	zboże	do	mielenia	na	mąkę,	
kupowali	otręby,	ale	już	dziś	ten	obiekt	
nie	funkcjonuje.
	 Ważne	miejsce	w	życiu	wsi	odgrywa	
szkoła.	Na	placu	szkolnym	jest	boisko,	
na	którym	chłopcy	 rozgrywają	waka-
cyjne	mecze,	zaś	wyżej,	na	górce,	stoi	
okazały	 budynek	 szkolny.	 Przy	 jego	
budowie	wiele	 czasu	 i	sił	 poświęcili	
mieszkańcy	tej	wsi,	a	wśród	nich	byli:	
Wojciech	Szczepanik,	Józef	Dziedzic,	
Józef	Kluza,	Jan	Rusiniak,	Markiewi-
czowie,	Kolmanowie	 i	wielu	 innych	
ludzi.
	 We	 wsi	 tętni	 życie	 wyznaczone	
własnym	rytmem.	Pasjonaci	grzybów	
i	owoców	leśnych	często	przemierzają	
połacie	 lasów	w	poszukiwaniu	darów	
leśnych.	Miejscowi	ludzie	są	przyjaciel-
scy,	bogobojni,	bardzo	pracowici	i	dbają	
o	dobre	wychowanie	dzieci	przekazując	
pokoleniom	tradycje	ojców	i	dziadków.
	 Zdałoby	się	powiedzieć	–	przechod-
niu	zatrzymaj	się	–	nie	pędź	tak	dalej,	
szybciej,	prędzej,	nie	spiesz	się.	Warto	
wejść	na	wzgórze	i	spokojnie	spojrzeć	
na	 przestrzeń	 w	dal.	 Ileż	 tam	 jest	
piękna,	 ile	 barw,	 smaków	 i	pięknych	
dźwięków	mieści	się	na	górce	koło	św.	
Grzegorza.	Można	odczuć	to,	co	w	co-
dziennym	bieganiu	 nie	 zauważasz…	
spokoju	ducha	i	umiejętnego	postrzega-
nia	piękna	wokół	siebie,	tego	co	już	było	
i	stało	się	przyczynkiem	do	tego	co	dziś	
ze	wzgórza	gorzejowskiego	życzę…

Zuzanna Rogala

	 W	Przeczycy,	 zgodnie	 z	coroczną	
tradycją,	„tego samego dnia, o tej samej 
porze i z tego samego powodu” już	15	
raz	 spotkali	 się	 druhowie	 z	ochotni-
czych	 straży	 pożarnych,	 policjanci,	
myśliwi	i	leśnicy,	służba	więzienna,	żoł-
nierze	i	ułani	na	corocznej	Mszy	świętej	
służb	mundurowych	powiatu	dębickiego	
i	okolic.	Wszystkich	na	początku	powi-
tał	Ks.	Proboszcz	Marek	Marcićkiewicz	
zaznaczając,	 że	 doliczono	 się	 aż	 386	
strażaków	(w	tym	orkiestra	dęta	z	Jodło-
wej	i	kompania	reprezentacyjna	z	Koła-
czyc),	52	wozów	bojowych	i	42	pocztów	
sztandarowych.	Przedstawicieli	innych	
służb	też	z	roku	na	rok	przybywa,	po-
dobnie	jak	i	innych	gości	–	w	tym	roku	
byli	to,	oprócz	samorządowców,	kandy-
daci	na	senatora	liczący	na	głosy	w	naj-
bliższych	wyborach	uzupełniających	do	
senatu.	Wszystkich	też	godnie	powitał	

Burmistrz	Brzostku	Leszek	Bieniek	i	to	
jego	słowa	z	powitania	są	cytowane	na	
początku	tekstu.	Nie	była	to	jednak	msza	
samych	mundurowych,	bo	bardzo	licz-
nie	przybyli	mieszkańcy	parafii	i	okolic.	
Powód	tego,	jak	mówił	Burmistrz,	jest	
zawsze	ten	sam:	podziękowanie	za	cały	
rok	opieki	i	prośba	o	kolejny,	bo	według	
słów	tutejszego	Proboszcza,	Przeczycka	
Pani	 przeczy	 złu	 i	warto	 się	 oddawać	
pod	Jej	wstawiennictwo.
	 Kiedy	przed	polowy	ołtarz	defilado-
wym	krokiem	weszli	 strażacy	prowa-
dzeni	przez	kompanię	reprezentacyjną,	
orkiestrę	 dętą	 i	poczty	 sztandarowe	
rozpoczęła	 się	msza	 święta.	Kazanie	
tradycyjnie	wygłosił	O.	Piotr	Nowak,	
który	na	początku	trochę	humorem,	tro-
chę	autoironią	tak	„rozmiękczył	serca”	
słuchających,	że	potem	mógł	w	nie	za-
siać	głoszone	Słowo.	Pytał	retorycznie	

każdego	po	co	tu	przyszedł	i	apelował,	
żeby	mundurowi	nie	dali	 się	kupić	 za	
piękne	 słowa,	 tylko	 służyli	 bliźnim	
niosąc	 pomoc	w	potrzebie	 i	zawsze	
byli	wierni	 swoim	 ideałom.	Prosił	 też	
o	modlitwę	 za	 siebie,	 bo	 zbyt	 szybko	
go	„przybywa”	i	niedługo	nie	znajdzie	
już	samochodu,	w	który	by	się	zmieścił.	
W	darze	ołtarza	strażacy	przekazali	ob-
raz	Świętego	Floriana,	a	na	zakończenie	
Ks.	Proboszcz	dziękował	wszystkim	za	
przybycie,	zapraszał	po	mszy	na	poczę-
stunek	i	na	kolejną	pielgrzymkę	za	rok.
	 Przed	 plebanią	 goście	 zostali	 po-
częstowani	 bigosem,	 którego	wydano	
prawie	400	porcji,	a	potem	pojechali	do	
swoich	miejsc	i	swojej	służby,	by	za	rok	
być	tu	znowu	„tego samego dnia, o tej 
samej porze i z tego samego powodu” .

P.S
Zdjęcia na str. 18–19

u przeczyckiej pani 15 raz z prośbą o opiekę
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Minął miesiąc trzeźwości

i śmieszno i straszno
	 Jak	podaje	Encyklopedia	Powszech-
na	Gutenberga	 nazwę	 „alkohol”	wy-
myślił	 Paracelsus.	W	 starożytności	
nie	znano	czystego	alkoholu.	Dopiero	
w	XII	w.	wino	poddano	destylacji	i	uzy-
skane	to	„coś”	początkowo	nazywano	
spirytus	 vini	 =	wyskok	winny.	Kto	
wymyślił	nazwę	wódka	nie	wiadomo.	
Dawniej	wódkę	wyrabiano	 głównie	
ze	zboża,	najczęściej	z	żyta.	Na	grubo	
zmielone	 zboże	działano	małą	 ilością	
kwasu	siarkowego	i	15%	słodu,	po	czym	
poddawano	fermentacji	zbożowej	przez	
trzy	dni	w	temperaturze	około	30º	C.	
Dzisiaj	 Ignac	 zna	 krótszą	 recepturę:	
szczypta	drożdży	na	wiadro	syropu.	I	
niech	kiśnie	pod	zamknięciem.	Z	1	kg	
cukru	można	uzyskać	1	litr	berbeluchy	
–	niektórzy	mówią	na	to	paciara.

W polskę idziemy
	 Ta	piosenka	w	wykonaniu	Wiesława	
Gołasa	była	przebojem	sprzed	półwie-
cza. „…W Polskę idziemy, drodzy pa-
nowie, w Polskę idziemy, nim pierwsza 
seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. 
Do dna, jak leci, za fart, za dzieci, 
za zdrowie żony. Było, nie było... w to 
głupie ryło, w ten dziób spragniony”. 
To	na	dobry	początek.
	 Polska	 lat	 sześćdziesiątych	 usłana	
była	 knajpami,	 w	każdej	 większej	
mieścinie	musiała	 być	 „mordownia”.	
W	Polskę	 idziemy,	 znaczyło:	w	knaj-
piany	odór	wchodzimy.	„…tu się, psia 
nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz 
w pracy”. Tak	 było.	Władza	 ludowa	
udawała,	że	płaci	–	pracownicy,	że	coś	
tam	robią.	Wtedy	liczyło	się	wykonanie	
planu,	nikt	nie	patrzył	jakim	kosztem.	
Nic	dziwnego,	że	taką	gospodarkę	mu-
siał	w	końcu	 szlag	 trafić.	W	 tamtych	
czasach	 żywe	były	wspomnienia	wo-
jenne:	„…Trzaska koszula, tu szwabska 

kula, tu, popatrz, blizna”. Delikwent	
pokazuje	ranę	na	małym	palcu.	W	koń-
cu	nadchodzi	sen	kolorowy,	sen	malo-
wany	–	„…z twarzą wtuloną w kotlet 
schabowy, panierowany”. 
	 Zmierzamy	do	finału.	„…Gdy dzień 
się zbudzi i skacowani wstaną tytani 
i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt 
nas nie zgani. Nikt złego słowa, Łomża 
czy Nakło, nam nie bałaknie. Jakby nam 
kiedyś tego zabrakło, nie... nie zabrak-
nie...”

umierałem sto razy
	 W	1988	r.	Zdzisław	Korczak	wydał	
książkę	 pod	 takim	właśnie	 tytułem.	
Czytelnik	 śledzi	 krok	 po	 kroku	 sta-
czanie	 się	 alkoholika	 na	 samo	 dno	
nędzy	ludzkiej.	Nieszczęśnik	ów	miał	
niezłomną	chęć	wyrwania	się	z	nałogu.	
Bywało,	że	nie	pił	całymi	miesiącami,	
nawet	pół	roku.	Już,	już	wydawało	się,	
że	wyszedł	 z	bagna	 na	 twardy	 grunt	
i	pokonał	 nałóg.	Nic	 z	tego	 –	 o	swo-
ich	 siłach	 alkoholik	 nie	 jest	w	stanie	
wygrać	 z	nałogiem.	 Bo	 alkoholizm	
jest	 emanacją	 chorego	 społeczeństwa	
–	 a	w	 każdym	 razie	 części	 tego	 spo-
łeczeństwa.	Zdrowy	 człowiek	 zaraża	
się	 alkoholizmem	właśnie	od	chorego	
otoczenia	–	poprzez	kontakt	z	nim.
	 Autor	 tak	 kończy	 swoją	 opowieść.	
„Umierałem sto razy. Zaczynając każde 
większe pijaństwo, człowiek uzależnio-
ny staje w przedsionku śmierci. Możli-
wej w różnych kombinacjach przyczyn 
i skutków. Życie alkoholika, nawet jeśli 
nie ustaje nagle i tragicznie, kończy 
się dużo wcześniej. Wskutek okrutnego 
wyniszczenia organizmu. Pijaństwo jest 
samobójstwem rozciągniętym w cza-
sie”.
	 Bohater	opowieści	osiągnął	wyzna-
czony	cel	–	 trzeźwość.	Ale	nie	raz	na	
zawsze,	to	jest	niemożliwe.	Zwycięstwo	
ma	swoją	cenę.
	 Ostatni	cytat:	„Do końca mych dni 
muszę pamiętać, że jestem alkoholikiem. 

I do końca muszę walczyć z nałogiem. 
Każdego dnia, o każdej godzinie. Zanie-
chanie walki to ręka natychmiast sięga-
jąca po kieliszek. Czekają mnie ciężkie 
lata. Zrujnowany system nerwowy nie 
pomaga w zmaganiach z chorobą. I na 
pewno nie jest sprzymierzeńcem mych 
pragnień. Dlatego muszę szukać po-
mocy w społeczeństwie, w poradniach 
i zakładach lecznictwa odwykowego. 
Bez nich nie dam rady. Wpadnę w pi-
jaństwo, by już nie powstać. Jedyne, 
co mi pomaga, to cel życia, jaki sobie 
wytyczyłem. Trzeźwość. Spłacić nią 
chcę choć część smutku matki i żony. 
I odwdzięczyć się wszystkim, którzy mi 
pomogli”.

alkoholik – to nie ja
	 W	sierpniowym	numerze	Tygodnika	
Powszechnego	jest	cykl	artykułów	pod	
wspólnym	 tytułem:	Druga	młodość	
polskiego	 alkoholizmu.	 Jak	 dowiodły	
badania,	w	dzisiejszym	społeczeństwie	
funkcjonuje	taki	oto	stereotyp	alkoholi-
ka:	mężczyzna	licho	ubrany,	zarośnięty,	
w	wieku	 starszym,	 bezzębny.	 Taki	
„obraz”	dla	90%	pijących	nadmiernie	
jest	świetnym	samouspokojeniem:	mam	
prawo	 jazdy,	 dobrze	 zarabiam,	 nigdy	
nie	byłem	w	rynsztoku	ani	w	izbie	wy-
trzeźwień	–	a	więc	alkoholik	to	nie	ja.	
Tymczasem	kilka	milionów	osób	w	Pol-
sce	pije	 szkodliwie	 i	niebezpiecznie	–	
część	już	jest	na	granicy	alkoholizmu.	
Jeżeli	nie	ma	alkoholików,	to	dlaczego	
jest	dwa	miliony	ofiar	przemocy	w	ro-
dzinach?
	 Nową	 jakością	 obecnego	pijaństwa	
jest	 coraz	większy	udział	 dobrze	wy-
kształconych	 i	aktywnych	 zawodowo	
kobiet.	Większość	 z	nich	mówi:	 alko-
holizm	–	mnie	 to	 nie	 dotyczy.	Tylko	
nieliczne	 przyznają:	 nie	 zrujnowałam	
sobie	życia,	nie	straciłam	prawa	jazdy,	
nigdy	nie	miałam	ciągów,	detoksów	ani	
delirów	–	jestem	alkoholiczką

Ferdynand Bugno

centrum kultury i czytelnictwa w brzostku ogła-
sza zapisy na zajęcia prowadzone w domu kultury:
• zajęcia	plastyczne

–	 grupa	młodsza	–	dzieci	ze	szkoły	podstawowej	(I-VI	
klasy)

–	 grupa	starsza	–	młodzież	z	gimnazjum
• zajęcia	teatralne

–	 grupa	młodsza	–	Teatrzyk	„Biedronki”(dzieci	od	IV	
klasy	szkoły	podstawowej)

–	 grupa	starsza	–	Grupa	Teatralna	„Chichot”	(ucznio-
wie	gimnazjum)

Ponadto	nadal	trwa	nabór	do	zespołów	ludowych	w	dwóch	
grupach:
• grupa	młodsza	–	dzieci	od	IV	klasy	szkoły	podstawowej
• grupa	starsza	–	młodzież	z	gimnazjum	i	szkół	średnich	
oraz	dorośli

Zapisy trwają do 30.09. 2013 r. w Domu Kultury 
w Brzostku, tel. 14 6830 315

centrum kultury i czytelnictwa 
w brzostku zaprasza dorosłych 

na zajęcia Fitness:
• Fit Ball z elementami Pilatesu – 
ćwiczenia	 z	piłką	 rehabilitacyjną	
zalecane	 dla	wszystkich	 zwłaszcza	
dla	osób	mających	problemy	z	krę-
gosłupem

• TBC z elementami stretchingu – 
ćwiczenia	wzmacniające,	 ujędrnia-
jące,	 rozciągające	wszystkie	 grupy	
mięśniowe

Zajęcia	 odbywać	 się	 będą	w	Szkole 
Podstawowej w Brzostku w ponie-
działki i środy w godz. 18.00-19.00.
Rozpoczynamy	już	od	9 września b.r.
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groch z kapustą
„ciche dni” nie rozwiążą  
problemów
	 Właściwie	możemy	 się	 pokłócić	
o	wszystko.	Typowe	powody	kłótni	to:	
pieniądze,	 dzieci,	 rodzina,	 Internet,	
zakupy,	 samochód.	 Każda	 kłótnia	
powinna	 być	 konstruktywna,	 tzn.	
kończyć	 się	 uzgodnieniem	 stanowisk	
i	kompromisem.	Spokojna	rozmowa	nie	
zawsze	 jest	możliwa	 zaraz	 po	 kłótni,	
nieraz	potrzebny	jest	czas	na	uspokoje-
nie	emocji.	Po	pewnym	czasie	jedna	ze	
stron	(i	tu	jest	problem)	powinna	zapro-
ponować	przedyskutowanie	 problemu	
i	znalezienie	najlepszego	rozwiązania.	
Źle	jest,	jeśli	to	zawsze	ta	sama	strona	
musi	występować	o	porozumienie,	 bo	
druga	 uparcie	milczy	 i	nie	 podejmuje	
tematu.	To	 jedna	z	przyczyn	„cichych	
dni”,	które	się	przedłużają,	powodując	
rozgoryczenie,	narastanie	zniechęcenia,	
rozżalenie,	obojętność	a	następnie	wro-
gość.
	 Ciche	dni	świadczą	zawsze	o	małości	
ludzi,	którzy	je	wprowadzają	lub	się	na	
nie	godzą.	Niekiedy	„ciche	dni”	to	me-
toda	wymuszenia	czegoś	na	partnerze.	
Niektórzy	milkną,	żeby	się	odegrać.
	 „Jeżeli	ci	na	kimś	zależy,	odsunięcie	
się	od	tej	osoby	jest	najgorszym	sposo-
bem	 rozwiązywania	 problemów	 czy	
rozstrzygania	 sporów.	 Jeśli	 o	tym	nie	
porozmawiasz,	w	jaki	 sposób	 chcesz	
to	naprawić?	Odwracanie	się	od	osoby	
lub	 sytuacji	 stanowi	 przeciwieństwo	
rozwiązywania	problemów.
	 Odsuwanie	 się	 lub	 odmowa	 roz-
mowy	 z	drugą	 osobą	może	 jedynie	
wszystko	 zniszczyć.	W	 kontaktach	
z	przyjaciółmi,	 koleżankami	 i	kolega-
mi,	współpracownikami,	 a	zwłaszcza	
z	krewnymi	–	rodzicami,	rodzeństwem,	
dziećmi	i	innymi	bliskimi	–	kiedy	tylko	
powstają	jakieś	problemy,	mądrze	jest	
o	nich	rozmawiać.
	 Jeśli	zachowanie	krewnych	lub	przy-
jaciół	 rani	 lub	 obraża,	 racjonalnym,	
inteligentnym	i	dojrzałym	wyjściem	jest	
rozmowa	o	tym.	Aby	 rozwiązać	 pro-
blem,	nie	trzeba	od	niego	uciekać,	lecz	
spróbować	się	z	nim	zmierzyć. Ludzie, 
na których ci zależy, zasługują na 

rozmowę, nie na milczenie.	Czekanie,	
aż	wszystko	 samo	 się	wyjaśni,	może	
tylko	 spowodować	 irytację	 i	pogłębić	
wzajemne	urazy.
	 W	małżeństwie	ciche	dni	są	znakiem	
alarmującym	zamierającej	miłości.	Za-
mknięte	usta	wyrażają	zamknięte	serca.	
Nikt	nie	jest	w	stanie	ocenić	niezwykle	
niszczącego	działania	tej	formy	zagnie-
wania.	Ona	 prowadzi	 do	 narastania	
niechęci	między	nimi.	Takie	milczenie	
to	 czas,	w	którym	zło	 buduje	 szybko,	
minuta	po	minucie,	mur	wrogości.	Kie-
dy	wreszcie	ludzie	do	siebie	przemówią,	
wybudowany	mur	nie	znika,	on	 trwa.	
Jedynie	zostaje	w	nim	zrobiony	wyłom.	
Tego	muru	nie	da	się	tak	łatwo	rozebrać.	
Potrzeba	często	długich	miesięcy,	a	na-
wet	lat,	by	go	zupełnie	usunąć.	Jeśli	na-
tomiast	w	międzyczasie	znów	nastaną	
ciche	dni,	zło	ma	już	na	czym	budować.	
Wyłom	zostaje	zamknięty,	a	zło	podnosi	
i	umacnia	mur.	Stopniowo	ludzie	stają	
się	dla	siebie	obcymi,	a	nierzadko	i	nie-
przejednanymi	wrogami.
	 Każde	 z	was	 obstaje	 przy	 swoim	
i	nie	chce	nawet	słyszeć	o	kompromisie.	
Ciche	dni	to	dla	was	swoista	próba	sił.	
Kto	pierwszy	się	ugnie	i	zrezygnuje	ze	
swoich	racji.”
	 Może	warto	postanowić	wspólnie,	że	
w	Waszym	związku	nie	będzie	czegoś	
takiego	jak	„ciche	dni”?

niekonwencjonalne metody 
leczenia
	 W	dniu	 28	maja	w	programie	Na-
tional	Geographic	 oglądałam	 bardzo	
ciekawy	reportaż	o	medycynie	ludowej	
stosowanej	 w	Indiach	 przez	 ubogie	
warstwy	 społeczeństwa.	 Trzech	 Eu-
ropejczyków	postanowiło	 spróbować	
wyleczyć	swoje	dolegliwości:	migrenę,	
egzemę	i	szumy	uszne.	Jeden	z	nich	był	
przewodnikiem	i	prowadził	do	„szama-
nów”	 stosujących	 niekonwencjonalne	
metody	leczenia.	Najpierw	trzeba	było	
oczyścić	organizm	poprzez	połknięcie	
2	m	 gazy	 opatrunkowej,	 a	następnie	
wyciągnięcie	 jej	 z	żołądka	 tą	 samą	
drogą	 i	wypłukanie	 jamy	ustnej.	 Inną	
metodą	oczyszczenia	 organizmu	było	
wypicie	 10	 szklanek	 czystej	wody	na	
czczo	 i	wzbudzenie	 torsji	–	 ta	metoda	
powtarzana	wielokrotnie	miała	uleczyć	

migrenę.
	 Ciekawą	metodę	 stosowano	 do	 le-
czenia	egzemy	–	należało	położyć	się	
w	wykopanym	dole	(grobie),	a	następ-
nie	zostać	zasypanym,	(oprócz	twarzy)	
na	 23	minuty,	 po	 czym	wysmarować	
mokrym	 błotem	 z	gliny	 prawie	 całe	
ciało.	Egzemę	miało	również	wyleczyć	
puszczanie	 krwi	 –	 żyły	 na	 stopach	
nacinano	wzdłużnie	nową	żyletką	i	po	
pewnym	czasie	stopy	spłukiwano	zim-
ną	wodą	–	oraz	stawianie	pijawek	(co	
przyniosło	choremu	pewna	ulgę).
	 Migrenę	leczono	również	produkta-
mi	od	 „świętych	krów”	–	 bynajmniej	
nie	było	to	mleko!	Należało	pić	świeży	
krowi	mocz	codziennie	–	Europejczycy	
mieli	z	tym	pewien	problem.	„Lek”	ten	
jest	w	Indiach	 powszechnie	 dostępny	
–	 gdyby	w	naszej	 gminie	 ktoś	 chciał	
wypróbować	 ta	 tanią	metodę,	miałby	
problem,	bo	krów	u	nas	„jak	na	lekar-
stwo”.
	 Następnie	leczący	się	mieli	pić	mik-
sturę	sporządzoną	z	krowich	produktów	
(podaję	 recepturę):	mleka	 świeżego,	
kwaśnego,	sklarowanego	masła,	moczu	
i	kału	 krowy.	 Jeden	 z	Europejczyków	
bardzo	taktownie	odmówił	jej	spożycia,	
dwaj	pozostali	wypili.
	 Przedstawiony	był	 bardzo	 ciekawy	
sposób	na	„szumy	uszne”	–	chory	de-
likwent	przyjął	pozycję	kwiatu	 lotosu	
i	naśladował	 głos	 pszczoły	 tzn.	 brzę-
czał	(„brzęcząca	pszczoła”).	Następnie	
naśladował	 „śpiewającego	 lwa”,	 tzn.	
wywalał	jęzor	i	ryczał.	Zabieg	pacjent	
kończył	salwą	śmiechu	z	podniesionymi	
rękami	i	tupaniem	nogami,	co	wygląda-
ło	komicznie.
Po	co	to	piszę?
	 Ano	po	to,	że	gdy	już	całkiem	upad-
nie	 państwowa	 służba	 zdrowia,	 a	na	
prywatną	nie	będzie	nas	stać,	sięgniemy	
i	my	po	dawne	metody	leczenia	–	pijaw-
ki	i	puszczanie	krwi	były	stosowane	już	
dawno	u	nas,	wody	i	gliny	nie	brakuje,	
śmiać	się	będziemy	głównie	z	własnej	
głupoty,	że	takich	rządzących	wybiera-
liśmy	przez	lata,	mleko	i	masło	kupimy	
w	„Biedronce”	–	ale	z	kałem	i	moczem	
od	krów	będzie	prawdziwy	kłopot,	bo	
krów	w	Brzostku	 już	 nie	ma	 i	nawet	
wnukom	 trzeba	 pokazywać	 je	 na	 ob-
razkach.

Janina Słupek

o g ł o s z e n i e
	 Burmistrz	Brzostku	przypomina	o	zbliżającym	się	terminie	
opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	za	III	kwar-
tał,	który	upływa	15.09.2013	r.
	 Ponieważ	właściciele	(najemcy,	użytkownicy)	nieruchomości	
nie	otrzymują	już	rachunków,	wpłaty	wpisane	w	deklaracji	nale-
ży	uiszczać	bez	wezwania	w	kasie	Urzędu	Miejskiego	w	Brzost-
ku,	u	sołtysa	lub	na	rachunek	bankowy	Gminy	Brzostek.	
	 W	razie	nieuregulowania	należności	w	podanym	wyżej	termi-
nie	zostanie	wszczęte	postępowanie	egzekucyjne,	co	spowoduje	
dodatkowe	obciążenie	 odsetkami,	 kosztami	upomnienia	 oraz	
kosztami	egzekucji.

brzostecki klub kyokushin 
Karate zaprasza dzieci,  

młodzież i dorosłych
na	 zajęcia,	 które	 odbywają	 się	
w	Szkole	Podstawowej	w	Brzostku	
w	dniach:
• dla dzieci – wtorek i czwartek 
w	godz.	17:30	–	18:30

• dla	młodzieży	i	dorosłych	–		
wtorek	i	czwartek	w	godz.	18:30	
–	20:00
Rozpoczęcie	3	września	2013	r.
Telefon	kontaktowy	510	179	193
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	 Długo	 pamiętane	 będą	 w	Szwa-
dronie	Podkarpacie	Międzynarodowe	
Zawody	 Jeździeckie	w	Wierzawicach,	
bowiem	 takich	 sukcesów	w	konku-
rencjach	 kawa-
leryjskich	 nikt	
się	 nie	 spodzie-
wał.	I	Memoriał	
Władysława	Be-
liny-Prażmow-
skiego,	jaki	roze-
grano	w	trakcie	
zawodów	w	KJ	
Equistro,	 zgro-
madził	 na	 star-
cie	 prawie	 całą	
k r ajową	 czo -
łówkę	 z	Piotrem	
Walterem	 z	15	
Pułku	 Ułanów	
Po z n a ń s k i c h	
oraz	 kroczącym	
w	tym	 roku	 od	
zwycięstwa	 do	
zwycięstwa	Pio-
trem	Piekarczy-
kiem	 z	1	 Pułku	
Szwole ż e r ów	
z	Warszawy.	 Zawody	 kawaleryjskie	
rozpoczął	 konkurs	 skoków	 (90	 cm)	
o	Puchar	Prezesa	Podkarpackiego	To-
warzystwa	Konnego	Szwadron	Podkar-
pacie.	Zdobył	go	Paweł	Urban	jadący	na	
Indusie.	Drugi	był	Grzegorz	Wojtaczka	
na	Zamencie,	a	trzeci	Piotr	Stani-
szewski	na	Wotanie.	Wieczorem	
w	ekstremalnie	 trudnych	 wa-
runkach	 rozegrano	 eliminacje	
w	szabli	 i	lancy	do	niedzielnego	
konkursu	 finałowego.	 Znalazło	
się	 w	nim	 trzech	 zawodników	
Szwadronu	Toporzysko:	Andrzej	
Kowalczyk,	Rafał	Strzelczyk	oraz	
Andrzej	 Ryś,	 dwóch	 zawodni-
ków	w	barwach	9	Pułku	Ułanów	
Małopolskich:	 Piotr	 Majkut	
i	Artur	 Brzozowski.	 15	 Pułku	
Ułanów	 Poznańskich	w	finale	
reprezentował	 oczywiście	 Piotr	
Walter,	zaś	1	Pułku	Szwoleżerów	
Marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego	
nie	kto	inny	jak	Piotr	Piekarczyk,	
popularnie	 nazywany	 „Pieczar-
ką”.	Gospodarze	czyli	Szwadron	
Podkarpacie	w	barwach	20	Pułku	
Ułanów	 im.	Króla	 Jana	 III	 So-
bieskiego	wprowadził	 do	finału	
trzech	 zawodników:	Grzegorza	
Wojtaczkę,	 Pawła	Urbana	 oraz	
Piotra	 Staniszewskiego.	W	 sło-
neczne	popołudnie	przy	pełnych	
trybunach	 rozegrano	 konkurs	
walki,	do	którego	dodano	wyniki	
z	sobotnich	skoków.	Po	niespełna	
godzinie	podano	oficjalne	wyniki	I	Me-
moriału	Władysława	Beliny-Prażmow-
skiego.	Wygrał	Grzegorz	Wojtaczka	

na	Zamencie,	przed	Pawłem	Urbanem	
na	 Indusie	 i	Piotrem	 Staniszewskim	
na	Wotanie,	 oczywiście	wszyscy	 ze	
Szwadronu	 Podkarpacie.	Był	 to	 naj-

bardziej	udany	występ	naszych	ułanów	
od	początku	funkcjonowania	formacji.	
Do	Grzegorza	powędrowała	nowiutka	
kulbaka,	do	Pawła	ogłowie,	a	do	Piotr-
ka	lanca.	Zawody	sędziowali	Zdzisław	
Krzyżostaniak	oraz	Tadeusz	Kowalski.

	 Mniej	udanym	był	start	w	Otwartym	
Pucharze	 Podkarpacia.	Nasza	 jedyna	
amazonka	Katarzyna	Śliż-Staniszew-

ska	na	koniu	Sir	Robin	nie	utrzymała	
pierwszego	miejsca	i	spadła	na	pozycję	
drugą	zaraz	za	Edytę	Wajdę	z	KJ	Fort	
Łuczyce.	Trzecia	 nadal	 pozostaje	 re-

prezentantka	KJ	
Zabajka	 Volha	
Dec-Rachwko-
uskaya.	Na	swo-
im	 stałym	 po-
ziomie	 pojechał	
piąty	w	konkur-
sie	 Piotr	 Stani-
szewski,	którego	
przejazdy	cechu-
je	 największa	
powtarzalność.	
Po	czterech	edy-
cjach	 zajmuje	
w	klasyf ikacji	
generalnej	samo-
dzielnie	 czwar-
te	 miejsce.	 Do	
pierwszej	 dzie-
siątki	wdarł	 się	
Piotr	Mroczka,	
k t ó r y 	 d z i ę k i	
czwartemu	miej-
scu	w	konkursie	

awansował	 aż	na	6	miejsce	w	ogólnej	
klasyfikacji.	W	 pierwszej	 dziesiątce	
utrzymał	się	także	Paweł	Urban,	który	
mimo	nieudanego	przejazdu	podstawo-
wego	z	jedną	zrzutką	zachował	9	lokatę.
	 Międzynarodowe	Zawody	Jeździec-

kie	w	Wierzawicach	 upiększyły	
także	 pokazy	 kawaleryjskiej	
musztry	 paradnej	 prowadzonej	
przez	Witolda	Wierzbińskiego	
a	także	piękny	kadryl	wykonany	
wspólnie	 z	naszymi	 zaprzy-
jaźnionymi	 harcerkami	 ze	 Sto-
warzyszenia	Arabian.	 Sobotni	
raut	 wydany	 przez	 Szwadron	
Podkarpacie	w	barwach	20	Puł-
ku	Ułanów	 im.	Króla	 Jana	 III	
Sobieskiego	z	nocnym	przedsta-
wieniem	pokazów	kawaleryjskich	
i	wspomnianego	kadryla	stanowił	
niezapomnianą	oprawę	wspania-
łych	zawodów.	
	 Właściciel	KJ	Equistro	Wierza-
wice	Paweł	Guzy	 zorganizował	
wspaniałe	święto	 jeździeckie	na	
Podkarpaciu,	 za	 co	 należą	mu	
się	 szczególne	 podziękowania.	
Dzięki	 staraniom	 jego	 i	Podkar-
packiego	Towarzystwa	Konnego	
Szwadron	Podkarpacie	na	mapie	
kawaleryjskiej	 Polski	 zaistniało	
nowe	miejsce.	Dziś	 każdy	 ułan	
w	kraju	już	wie,	gdzie	leżą	Wie-
rzawice	i	że	warto	tam	jechać.	Z	
radością	odnotowujemy	sygnały	
od	kawalerzystów	z	całej	Polski,	

że	w	kolejnym	roku	chcą	się	tutaj	poja-
wić.	Zatem	do	zobaczenia!

W. Staniszewski

„bajkowy” dla szwadronu podkarpacie memoriał 
Władysława beliny–prażmowskiego w Wierzawicach
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Dokończenie na str. 16

	 2	 sierpnia	Pracownicy	Warsztatów	
Terapii	Zajęciowej	w	Brzostku	gościli	
w	siedzibie	Polskiego	Radia	Rzeszów,	
które	wspiera	akcję	poszukiwania	spon-
sorów	na	zakup	samochodu	przystoso-
wanego	do	przewożenia	osób	niepełno-
sprawnych.	Celem	wizyty	było	nagra-
nie	 audycji	 z	cyklu	
„Podkarpacie	 –	Po-
zarządowe”,	poświę-
conej	 problemom,	
z	jakimi	 borykają	
się	 aktualnie	WTZ	 
w	Brzostku.
	 Warsz t at y	 Te -
rapi i 	 Zajęciowej	
w	Brzostku	 funk-
cjonują	 od	 2	 stycz-
nia	 2002	 roku	 i	są	
placówką	 pobytu	
dziennego,	 której	
zadaniem	 jest	 reha-
bilitacja	 zawodowa	
i 	społeczna	 osób	
niepełnosprawnych.	
W	zorganizowanych	
ośmiu	 pracowniach	
prowadzone	 są	 za-
jęcia	 dla	 40	 osób	 z	gminy	Brzostek	
i	Pilzno.	 Podopieczni	 rozwijają	 swoje	
zainteresowania	w	pracowniach:	 kra-
wieckiej,	 plastycznej,	 ceramicznej,	
stolarskiej,	 ogrodniczej,	 rolniczej,	 go-
spodarstwa	domowego	i	wikliniarskiej.	
Oprócz	tego	w	Warsztatach	prowadzo-

na	jest	fizjoterapia	i	hipoterapia.	
	 Bierzemy	udział	w	cyklicznych	kon-
kursach	 i	wystawach	wojewódzkich,	
powiatowych	i	gminnych,	gdzie	zajmu-
jemy	 czołowe	 lokaty	 a	prace	 naszych	
podopiecznych	wpędzają	w	zachwyt	
i	cieszą	się	dużym	zainteresowaniem.

	 Aktualnie	borykamy	się	z	poważnym	
problemem,	 który	 dotyczy	 dowozu	
naszych	 podopiecznych	 do	 placówki.	
Dysponujemy	dwoma	wyeksploatowa-
nymi	samochodami.	Okazuje	się,	że	nie	
są	one	w	stanie	zapewnić	bezpiecznego	
transportu	bez	dodatkowych	kosztów.

	 W	związku	z	tym	Rada	Programowa	
Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	podjęła	
decyzję	 o	potrzebie	 zakupu	 nowego	
samochodu,	który	zapewni	bezpieczeń-
stwo	podróży	naszym	podopiecznym.	
Środki	finansowe,	jakimi	dysponujemy,	
nie	 są	wystarczające,	 postanowiliśmy	
więc	 poprosić	 o	pomoc	 instytucje,	
firmy,	osoby	prywatne,	którym	nie	jest	
obojętny	los	osób	niepełnosprawnych.	

	 Wobec	 powyższe-
go	 zwracamy	 się	
z	uprzejmą	 prośbą	
o	wsparcie	 finanso-
we	 tego	 wielkiego	
przedsięwzięcia .	
Z	ogromną	wdzięcz-
nością	 przyjmiemy	
każdą	 pomoc.	 Na-
szych	 sponsorów	
i	darczyńców	 uho-
norujemy	okoliczno-
ściowymi	pamiątka-
mi	„Firma	przyjazna	
osobom	 niepełno-
sprawnym”,	 infor-
macją	do	publicznej	
wiadomości	w	me-
diach	wspierających	
naszą	 akcję,	 m.in.	
w	Polskim	 Radiu	

Rzeszów	oraz	na	 stronie	 internetowej	
WTZ.	Nasza	akcja	trwa	do	30	września	
2013	roku.

Nr konta:
43 858900060080021047890010

Kierownik WTZ w Brzostku

Wtz z brzostku w Radiu Rzeszów

– Skąd wzięło się Twoje zaintereso-
wanie górami?

–	Mieszkając	w	Brzostku,	a	dodatkowo	
co	roku	jeżdżąc	na	wakacje	do	Doliny	
Kłodzkiej,	zawsze	miałem	góry	na	wy-
ciągnięcie	 ręki.	Oczywiście	 te	niewy-
sokie	jak	Bieszczady	czy	Karkonosze.	
Pamiętam	 też	dokładnie	 jak	pierwszy	
raz,	 będąc	 na	 wycieczce	 w	szkole	
podstawowej,	 zobaczyłem	Tatry.	 Ich	
wysokość	 i	potęga	 zrobiły	 na	mnie	
ogromne	wrażenie.

– A kiedy postanowiłeś wybrać się 
w góry wysokie?

–	W	 latach	 osiemdziesiątych,	 gdy	
uczęszczałem	do	liceum	w	Jaśle,	 lubi-
łem	wyprawy	w	Bieszczady.	Kontynu-
owałem	je	studiując	prawo	w	Krakowie.	
Później	wracałem	w	dzikie	Bieszczady	
przynajmniej	raz	w	roku.	
Prawdę	mówiąc	 nie	myślałem	 o	wy-
prawach	w	wyższe	góry	do	czasu,	gdy	
usłyszałem	w	radio,	 że	 już	 niedługo	
na	 szczycie	Kilimandżaro,	 leżącym	
w	pobliżu	równika	w	Afryce,	stopnieje	
zalegający	 tam	od	wieków	 lodowiec.	

Wywiad z Robertem jedynakiem – 
pasjonatem wspinaczki wysokogórskiej

Pomyślałem,	 że	 muszę	 zdążyć	 go	
jeszcze	zobaczyć.	Realizacja	pomysłu	
okazała	 się	 fascynująca.	 Przygotowa-
nie	do	wyjazdu,	 podstawowe	 treningi	
oraz	 skompletowanie	 niezbędnego	
wyposażenia	było	samo	w	sobie	wcią-

gającą	przygodą,	która	zmieniła	moje	
codzienne	życie.	W	końcu	pojechałem	
na	Kilimandżaro	(5895	m	n.p.m)	i	udało	
mi	się	zobaczyć	znikający	lodowiec.
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Dokończenie ze str. 15

– I dokąd udałeś się potem?

–	 Przede	 wszystkim	 poczułem,	 że	
podróżowanie	 i	góry	 stały	 się	moją	
pasją.	Wtedy	przyszedł	czas	na	Tatry,	
których	 zawsze	unikałem	ze	względu	
na	tłumy	turystów.	Aby	ich	nie	spotykać	
chodziłem	w	Tatry,	gdy	zalegał	śnieg.	
Szczególnie	 upodobałem	 sobie	Tatry	
Wysokie	 na	Słowacji.	Tam	wypróbo-
wałem	wspinaczkę	z	linami,	czekanem,	
wyciągami,	węzłami,	 itd.	Zaliczyłem	
też	 poważny	 upadek,	 gdy	 schodząc	
z	Lodowego	Szczytu	spadłem	w	dół,	na	
szczęście	po	śniegu.	A	potem	były	dwie	
wyprawy	na	najwyższy	szczyt	w	Ame-
ryce	 Południowej,	Aconcaguę	 (6961	
m	n.p.m.),	 którą	 udało	mi	 się	 zdobyć.	
Były	też	podróże	w	Alpy,	w	tym	na	ich	
najwyższy	szczyt	–	Mont	Blanc	(4810	m	
n.p.m.).	I	była	też	chyba	najmilej	wspo-
minana	wyprawa	na	najwyższy	szczyt	
Ameryki	 Północnej	 –	Mount	Denali	
(6194	m	n.p.m.).	Ta	wyprawa	wymagała	
dużej	 samodzielności	 i	odbywała	 się	
trudnych	warunkach;	 panował	 duży	
mróz.	Codziennie	 rano,	 jeszcze	przed	
wyjściem	ze	śpiwora,	menażką	zdrapy-
wałem	z	wewnętrznej	powłoki	namiotu	
grubą	warstwę	lodu	i	śniegu.	Gdybym	
tego	 nie	 robił,	 cała	warstwa	 szronu	
i	 śniegu	 stopiłaby	 się	 pod	wpływem	
słońca	 i	zamoczyła	 śpiwory,	 plecaki	
i	pozostałe	wyposażenie.	Ta	wyprawa	
była	 też	 o	tyle	 szczególna,	 iż	 po	 jej	
zakończeniu	 zrozumiałem,	 że	 to,	 co	
jeszcze	kilka	lat	temu	było	zupełną	abs-
trakcją,	może	stać	się	rzeczywistością.

– Poczułeś, że możesz pojechać w naj-
wyższe góry, w Himalaje?

–	Tak.	Na	pierwszą	wyprawę	wybrałem	
Cho	Oyu	 (8201	m	n.p.m.)	w	Tybecie,	
ponieważ	 góra	 ta	ma	 najniższą	 sta-
tystycznie	 śmiertelność	 –	 umiera	 na	
niej	 poniżej	 2%	wspinaczy.	Niestety	
na	miesiąc	przed	wyprawą	Chińczycy	
zamknęli	 granice	 Tybetu	 i	wyprawa	
na	 Cho	 Oyu	 stała	 się	 niemożliwa.	
W	związku	z	czym	miałem	do	wyboru	
albo	 całkowitą	 rezygnację	 z	wyjazdu	
w	Himalaje	 albo	 udział	w	wyprawie	
na	Manaslu	w	Nepalu	 8163	 (8201	m	
n.p.m.),	która	to	góra	jest	piąta	z	kolei	
we	współczynniku	śmiertelności	–	18%.	
Wybrałem	Manaslu.	Niestety,	chociaż	
była	 to	 piękna	 i	 egzotyczna	wypra-
wa,	 skończyła	 się	 tragicznie.	Lawina	
porwała	 15	wspinaczy,	 odnaleziono	
ciała	jedynie	9	z	nich.	Ta	tragedia,	którą	
widziałem	 z	bliska	 spowodowała,	 że	
postanowiłem	wycofać	się	z	próby	zdo-
bycia	Manaslu.	Nie	mógłbym	chodzić	
po	zalegających	w	szczelinach	lodowca	
ciałach	ludzi,	których	jeszcze	kilka	dni	
temu	widziałem.

– Alpiniści mówią tak: masz szczyt 
dopiero jak zejdziesz do bazy. Dlacze-
go to zejście jest akurat takie ważne?

–	Wielokrotnie	 ze	 znajomymi	prowa-
dziliśmy	dyskusje	 na	 temat	 tego,	 czy	
liczy	się	samo	wejście	czy	też	zejście.	
I	czy	można	wspiąć	się	na	górę	a	potem	
wrócić	z	niej	na	nartach,	lotni	czy	he-
likopterem.	Dla	mnie	te	rozważania	są	
mało	 istotne.	Najważniejsze	 jest,	 aby	
każdy	ze	swej	góry	wrócił	szczęśliwie	
do	domu.

– Jest takie powiedzenie „Prawdziwy 
charakter człowieka kształtują pola 
bitew, górskie szczyty i bezkresy 
oceanów”

–	Nie	wiem	 i	nie	 chcę	wiedzieć,	 jak	
jest	na	polach	bitew.	Morskie	bezkresy	
może	uda	mi	się	poznać	w	niedalekiej	
przyszłości.	Wiem	natomiast,	 że	góry	
są	 tym	miejscem,	 gdzie	 każdy	może	
poznać	 siebie	 i	swoich	 towarzyszy	
bardzo	 szybko.	 Ciężkie	 a	nierzadko	
ekstremalne	sytuacje	nie	pozwalają	być	
obojętnym.

– Co jest dla Ciebie najtrudniejsze 
podczas wypraw?

–	Dla	mnie	każda	wyprawa	jest	przy-
godą.	Najtrudniejsze	są	przygotowania.	
Wyprawa	może	trwać	miesiąc	lub	dwa.	
Ale	przygotowywać	do	niej	trzeba	się	
cały	czas.	I	ta	konieczność	zorganizo-
wania	sobie	w	codziennym	życiu	moż-
liwości	 ciągłej	 aktywności	 fizycznej	
i	treningów	jest	najtrudniejsza.

– Czy góry to dla Ciebie tylko zdoby-
wanie szczytów?

–	Przede	wszystkim,	ale	są	to	również	
niezapomniane	podróże,	w	czasie	któ-
rych	poznałem	przedstawicieli	różnych	
kultur	 i	mogłem	oglądać	 fantastyczne	
krajobrazy.	Po	 zakończeniu	 pierwszej	
wyprawy	 na	Kilimandżaro	wziąłem	
udział	w	safari	 i	mogłem	 podziwiać	
w	naturalnych	warunkach	 lwy,	 sło-
nie,	 bawoły	 i	inne	 cuda	 afrykańskiej	
przyrody.	Spędziłem	 też	 kilka	 dni	 na	
przepięknych	plażach	Zanzibaru,	gdzie	
znajduje	się	również	Kamienne	Miasto,	
w	przeszłości	światowe	centrum	handlu	
niewolnikami.	
Chciałbym	też	wrócić	do	intrygującego	
Buenos	Aires	 i	jeszcze	 raz	posiedzieć	
w	barze	w	Talkeetna	na	Alasce.	Jeżeli	
ktoś	 pamięta	 słynny	 serial	 „Przysta-
nek	Alaska”,	 to	właśnie	 to	maleńkie	
miasteczko	było	pierwowzorem	seria-
lowego	Cicely.	

– A która z tych podróży wywarła na 
Tobie największe wrażenie?

–	Niezapomnianą	wyprawą	był	 dwu-
tygodniowy	 trekking	 do	 bazy	 pod	
Manaslu	w	Nepalu.	Szliśmy	prawie	dwa	
tygodnie	z	wysokości	700	m	n.p.m.	do	
obozu	bazowego	pod	lodowcem	na	wy-
sokości	ok.	5	400	m	n.p.m.	Nasz	szlak	
prowadził	cały	czas	ciasną	i	wąską	do-
liną	górskiej	rzeki.	Po	drodze	mijaliśmy	

kolejne,	 coraz	wyżej	położone	wioski	
z	mieszkańcami	 noszącymi	 piękne,	
wielobarwne	stroje.	Życie	w	tej	dolinie	
wymaga	wielkiego	wysiłku	i	determi-
nacji.	Na	stromych	zboczach	gór	widzia-
łem	małe	poletka	pieczołowicie	upraw-
niane	 przez	miejscowych	 rolników.	
Plony	z	tych	małych	skrawków	muszą	
starczyć	 dla	wszystkich.	 Praca	w	rol-
nictwie	 to	 praktycznie	 jedyne	 zajęcie	
miejscowej	ludności.	Jednak	inna	rzecz	
mnie	zafascynowała.	W	każdej,	nawet	
małej	wiosce,	 oddalonej	 o	dziesiątki	
kilometrów	od	najbliższej	drogi,	istnieje	
szkoła	podstawowa	prowadzona	przez	
administrację	publiczną	albo	klasztory	
buddyjskie.	 Oczywiście	 najbardziej	
uroczo	wyglądają	dzieci	w	czerwonych	
szatach	w	szkołach	buddyjskich.	
Inną	 niecodzienną	 sceną,	 której	 nie	
zapomnę,	była	ceremonia	palenia	zwłok	
nad	rzeką	Bishumati.	Na	stosie	z	drew-
na,	po	odprawieniu	wcześniejszych	ob-
rzędów,	układa	się	ciało	zmarłego,	które	
podlega	 kremacji.	 Gdy	w	milczeniu	
przyglądałem	się	tej	ceremonii,	płonę-
ło	 równocześnie	 kilkadziesiąt	 stosów,	
a	w	powietrzu	unosił	 się	 dym.	Popiół	
wrzuca	 się	 prosto	 do	 rzeki,	w	której	
żałobnicy	 piorą	 swoje	 szaty.	Nic	 tam	
nie	jest	takie	jak	u	nas.

– Czy zawsze wszystko się na takich 
wyprawach udaje?

–	Oczywiście,	że	nie.	Jest	też	mnóstwo	
trudu.	Wspinaniu	 często	 towarzyszy	
znużenie	 spowodowane	 siedzeniem	
w	ciasnym	 namiocie	 i	czekaniem	 na	
chociażby	lekką	poprawę	pogody.	Cze-
kanie	w	obozie	 i	jedzenie	wciąż	 tego	
samego	 ryżu	 jest	 czasami	większym	
wyzwaniem	niż	sama	góra.	
Kłopotów	może	 też	 przysporzyć	 cho-
roba	wysokościowa.	Podczas	pierwszej	
wyprawy	na	Aconcaguę,	przebywając	
w	obozie	Nido	de	Condores	na	wysoko-
ści	prawie	5	600	m	n.p.m.,	odczuwałem	
olbrzymi	 ból	 głowy.	 Dodatkowym	
koszmarem	było	uczucie	duszenia	się.	
Na	tej	wysokości	w	powietrzu	znajduje	
się	o	wiele	mniej	tlenu	niż	na	nizinach.	
I	chociaż	oddycha	się	całymi	płucami,	
ma	się	poczucie	duszności.	Prawidłowa	
aklimatyzacja,	 czyli	 powolne	 zdoby-
wanie	wysokości,	 w	dużym	 stopniu	
minimalizuje	 ryzyko	 wystąpienia	
choroby	wysokościowej,	ale	gdy	ekipa	
spieszy	się	na	szczyt,	pojawiają	się	tego	
rodzaju	kłopoty.	

– Jakie są Twoje dalsze plany zwią-
zane z górami?

–	Plan	główny	mam	jeden	–	móc	zawsze	
jeździć	na	wyprawy	i	zdobywać	szczy-
ty.	W	najbliższej	przyszłości	chciałbym	
wrócić	w	Himalaje.	 Podobno	można	
pokonać	każdy	nałóg.	Fascynacji	góra-
mi	nie	można.

– Dziękujemy za rozmowę.
atsz
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Tatry Aconcagua

Alaska - Denali 

Manaslu - akcja ratunkowa po zejściu lawinyManaslu - widok na obóz II

Manaslu - trekking do bazy Manaslu - z namiotu w obozie I

Fot. Robert Jedynak
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odpust W sanktuaRium matki bożej W pRzeczycy
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Fot. J. Nosal
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Wydarzenia w obiektywie

Brzostecki wieniec na odpuście w Przeczycy i diecezjalnych dożynkach w Rzeszowie

Delegacja z Grudnej Górnej i Gorzejowej na powiatowych dożynkach w Dębicy
Fot. Marcin Żurowski

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku
Fot. P. Batycki

Sejmik bociani na Szkotni
Fot. J. Nosal
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	 Dożynki,	 czyli	 Święto	 Plonów,	 to	
ludowe	 święto	obchodzone	po	 zakoń-
czeniu	żniw	 i	prac	polowych.	Według	
Wikipedii,	wolnej	encyklopedii,	„zwy-
czaj	 ten	praktykowany	przez	Słowian	
i	plemiona	 bałtyckie	w	różnych	 stro-
nach	Polski	określany	był	jako	wyżynki,	
obrzynki,	wieniec,	wieńcowe,	okrężne”.	
Obchody	 dożynek	 rozpoczy-
nały	się	wiciem	wieńca	z	po-
zostawionych	 na	 polu	 zbóż,	
z	kiści	 czerwonej	 jarzębiny,	
orzechów,	owoców	i	kwiatów.	
Jak	mówi	dalej	 encyklopedia	
„pozostawione	 na	 polu	 kło-
sy	 ścinano	 uroczyście	 przez	
najlepszego	kośnika,	po	czym	
wręczano	 je	 najlepszym	żni-
wiarkom	do	uplecenia	wieńca”.	
Tak	 było	 dawniej,	 a	dzisiaj	
w	dobie	 powszechnej	mecha-
nizacji,	 kiedy	 zboża	 są	 nie	
tylko	mechanicznie	 koszone,	
ale	już	na	polu	młócone	przez	
kombajny,	 trudno	byłoby	 zo-
stawiać	tzw.	„ostatnią	kępkę”	
potrzebną	 do	 uplecenia	 do-
żynkowego	wieńca.	Na	długo	
wcześniej	trzeba	było	zaplano-
wać	wicie	wieńca	by	wybrać	
najdorodniejsze	kłosy.	Tak	też	
zrobiły	gospodynie	z	brzostec-
kiego	koła.	Już	na	zebraniu	wiosennym	
zapadła	 decyzja,	 aby	 podobnie	 jak	
w	roku	ubiegłym	na	odpuście	w	Prze-
czycy	stanąć	przed	Najświętszą	Marią	
Panną	Wniebowziętą	 z	własnoręcznie	
wykonanym	 tradycyjnym	wieńcem	
dożynkowym.	Uplecenie	wieńca	nie	jest	
sprawą	łatwą.	Oprócz	dobrego	pomysłu	
i	talentu	 artystycznego,	 ważny	 jest	
surowiec	 do	wykonania	 (zboże	 i	inne	
ziemiopłody),	 a	przede	 wszystkim	
trzeba	 znać	 „tajniki	 tego	 rzemiosła”.	
Dlatego	 też	 zarząd	koła	 podobnie	 jak	
w	roku	ubiegłym	zwrócił	się	o	pomoc	
do	rodziny	Krajewskich.	Seniorka	tego	

rodu	pani	Helena,	była	długoletnia	prze-
wodnicząca	KGW	w	Brzostku,	od	wielu	
lat	para	się	tą	sztuką.	Jej	spracowane	na	
roli	ręce	wykonały	już	wiele	pięknych	
dożynkowych	wieńców,	 które	miały	
różne	kształty	i	formy.	Tak	było	i	w	tym	
roku.	Dzięki	niej	oraz	jej	synowi,	który	
zebrał	wcześniej	z	pól	najdorodniejsze	

kłosy	 zbóż,	 a	także	 dzięki	 artystycz-
nym	 talentom	 rodziny	 Samborskich,	
jak	 również	 zaangażowaniu	 kobiet	
z	zarządu	 brzosteckiej	 organizacji,	
powstał	 solidnie	wykonany	wieniec	
w	kształcie	 orła	w	koronie.	 Zrobiono	
go	zgodnie	z	zasadami	tradycji,	bowiem	
wykorzystano	w	nim	kłosy	wszystkich	
zbóż.	 I	 zwyczajowo	 został	 poświęco-
ny na	wielkim	 odpuście	 parafialnym	
w	Przeczycy.
	 Wprawdzie	na	tym	odpuście	nie	za-
brakło	wieńców	z	innych	wiosek,	może	
wykonanych	 bardziej	 pomysłowo,	 to	
jednak	brzosteckie	gospodynie	dumnie	

niosły	 swój	wieniec	 nawiązujący	 do	
symbolu	 narodowego,	 udekorowany	
białoczerwoną	 wstęgą	 i	kwiatami	
w	tych	samych	kolorach,	ciesząc	się,	że	
podtrzymują	lokalną	tradycję.
	 Cieszyły	 się	 również,	 kiedy	 dosta-
ły	 propozycję	wzięcia	 z	nim	 udziału	
w	Dożynkach	Diecezjalnych	w	Rze-

szowie. Należy	wspomnieć,	
że	w	ubiegłym	 roku	 również	
prezentowały	 parafię	 na	 tego	
typu	 dożynkach,	 co	 uważają	
za	 wyróżnienie. Na	 uwagę	
zasługuje	 też	 fakt,	 że	 na	 tej	
pięknej	uroczystości	o	zasięgu	
wojewódzkim,	 dekanat	 brzo-
stecki	prezentowały	tylko	dwa	
wieńce	z	Brzostku	i	Bieździe-
dzy.	Dożynki	te	odbywały	się	
przy	Katedrze	Rzeszowskiej,	
a	Mszę	Świętą,	 na	której	 tra-
dycyjnie	 poświęcono	 plony	
żniwne	sprawował	ks.	bp.	Jan	
Wątroba	Ordynariusz	Diecezji	
Rzeszowskiej.	 Samochód	od-
powiedni	do	transportu	wieńca	
oraz	delegacji	wieńcowej	z	ks.	
proboszczem	 Janem	 Cebu-
lakiem	 na	 czele,	 udostępnił	
pan	Marek	Wojnar	z	Zawadki	
Brzosteckiej,	za	co	należą	mu	
się	 szczególne	 słowa	podzię-

kowania.	W	wyjeździe	wziął	 również	
udział	pan	Mariusz	Staniszewski	peł-
niący	rolę	kierowcy.
	 Zarząd	 brzosteckiego	 koła	 gospo-
dyń	 serdecznie	 dziękuje	wszystkim,	
którzy	przyczynili	się	do	„zaistnienia”	
brzosteckiego	wieńca	dożynkowego	nie	
tylko	na	szczeblu	lokalnym,	lecz	także	
wojewódzkim	ciesząc	się,	że	został	on	
jak	 nakazuje	 tradycja	własnoręcznie	
„uwity”,	 a	nie	 zakupiony	 i	zapewnia,	
że	zgodnie	z	obyczajem	„zostanie	prze-
chowany	do	nowego	roku,	do	nowego	
siewu.”	

E.M.

brzostecki wieniec na dożynkach diecezjalnych w Rzeszowie

dożynki powiatowe w dębicy
	 W	pierwszą	 niedzielę	września	 na	 obiektach	 sporto-
wych	Zespołu	Szkół	Zawodowych	nr	1	im.	Jana	Pawła	II	
w	Dębicy	odbyło	się	doroczne	Powiatowe	Święto	Plonów.	
Brzostecką	gminę	na	tych	dożynkach	reprezentowały	dwie	
delegacje	wieńcowe	z	Gorzejowej	i	Grudnej	Górnej.
	 Podczas	uroczystości	dożynkowych	wręczono	nagrody	
laureatom	Konkursu	„Bezpieczne	gospodarstwo”.	Na	uwa-
gę	zasługuje	fakt,	że	z	naszego	terenu	wyróżniono	dwa	takie	
gospodarstwa.	II	miejsce	otrzymał	Sławomir Smołucha	ze	
Smarżowej,	a	wyróżnienie	–	Andrzej	Wojdyła	z	Bukowej.
	 Pamiątkowymi	medalami	uhonorowano	również	kobiety	
za	zasługę	i	zaangażowanie	w	pracy	na	rzecz	środowiska	
wiejskiego	na	terenie	powiatu	dębickiego.	Spośród	siedmiu	
kobiet	z	powiatu	dębickiego	nagrodę	tę	otrzymała	Kazimie-
ra	Gotfryd	–	przewodnicząca	Koła	Gospodyń	w	Brzostku.	
Nagrody	wręczali	Starosta	Powiatu	Dębickiego	Władysław	
Bielawa,	Przewodniczący	Rady	Powiatu	Tadeusz	Łoś-Ka-
miński	oraz	poseł	PiS	Mariusz	Błaszczak.	
	 Wszystkim	nagrodzonym	serdecznie	gratulujemy.	

E.M.
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Jadwiga 
Samborska

Marian
Nosal

Franciszek
Wojnarowski

Korzenie
W	szkole	na	lekcjach	historii
Gdym	zgłębiał	polskości	wątek
Uczono	mnie	takiej	teorii
Piast	Kołodziej	dał	jej	początek

A	wtedy	myślałem	sobie
Kim	był	z	zawodu	mój	przodek
Początek	bracie	mnie	i	tobie
Dał	Jan	zawód	rolnik	i	żołnierz

Dziesięć	lat	na	żołnierskim	chlebie
Poświęcił	z	życia	swojego
Za	czterech	synów	i	siebie
Z	pewnością	starczyło	by	tego

Gdy	wspomnę	dzieciństwa	lata
I	wózek	z	drewnianą	piastą
I	młynek	zrobił	nasz	Tata
Kołodzieja	protoplasta

Koła	drewniane	wycinał	
Stawiał	mosty	przez	wąwozy
Cmentarz	pod	Monte	Cassino
Nawet	wyplatał	powrozy

Wszystko	to	z	pracą	na	roli
W	rodzinnej	Spółce	Jawnej
Z	poddaniem	się	Bożej	woli
Złączone	i	nam	przekazane

Serce	Janowe	od	Piasta
Piastowskie	wartości	mieści
Tożsamość	nasza	wyrasta
Oparta	na	jego	treści

która to jesień
Przysiadła	w	Bieszczadach	jesień
Zaczepiona	o	szczyty	gór
Zatrzymał	się	z	nami	wrzesień
Pozbierały	się	kłęby	chmur

Popędził	wiatr	dolinami
Rozsunął	z	chmur	parawany
Wyczyścił	ścieżki	przed	nami
A	my	wciąż	czasu	nie	mamy

Umyć	się	na	Czystym	Wierchu
Osuszyć	na	skałach	Krzemienia
Żeby	się	móc	pomalować
Jarzębinową	czerwienią

Która	to	jesień	zaprasza
Odwiedzić	Berdo	Bukowe
Zarosła	już	ścieżka	nasza
Na	szczyt	Kiczery	z	Beniowej

Która	to	nasza	jest	jesień
Co	na	nią	ciągle	czekamy
Który	październik	i	wrzesień
Ile	przed	sobą	ich	mamy

Powiernica
Niedaleko	od	mego	domu
Rośnie	brzoza	płacząca
Wiatr	listkami	jej	trąca,
A	ona	słaba,	drżąca
Żali	się	nie	wiem	komu.
	 Brzozę	tę	ojciec	zasadził
	 Gdym	ujrzał	światło	dzienne,
	 Życia	zaczął	gehennę
	 I	w	te	niedziele	senne
	 Tam	pod	nią	mnie	prowadził.
To	twoja	rówieśnica!
Popatrz	jak	ona	płacze!
Może	ludzkie	rozpacze
I	te	losy	tułacze
Dla	niej	nie	tajemnica?
	 Kochałem	drzewko	moje
	 Lubiłem	pod	nim	siadać,
	 Dumać,	plany	układać
	 I	płakać	z	nią	i	biadać,
	 Mówić	swe	niepokoje…
Każdej,	każdej	jesieni,
Kiedy	zrzucała	listki
Ja	płaczu	byłem	bliski
I	mówiłem	do	wszystkich,
Że	szkoda	jej	zieleni.
	 A	kiedym	był	młodzieńcem	–
	 Serce	jej	swe	oddałem,
	 Kochałem	ją	kochałem,
	 Przed	nią	się	spowiadałem,
	 Okrywałem	rumieńcem.
Ona	jedna,	kochana
Zawsze	mnie	wysłuchała
I	wraz	ze	mną	cierpiała,
Burzom	czoło	stawiała
I	była	zapłakana.
	 Podobne	życie	było
	 Jej	życie	do	mojego
	 I	wiele,	wiele	złego,
	 Chociaż	nie	wiem	dlaczego
	 Oboje	nas	dręczyło.
Jednak,	jednak	my	trwali,
Wrosły	nam	w	grunt	korzenie,
Kochaliśmy	tę	ziemię,
Wierzyli	w	przemienienie,
Głosu	Boga	słuchali…
	 Lat	pół	kopy	za	nami
	 I	w	moje	i	w	jej	serce
	 Rany	wrosły	mordercze
	 I	dusze	nasze	wielce
	 Pokryły	się	ranami.
Los	nią	i	mną	los	kiwa,
Ja	i	ona	w	rozpaczy,
Płacze	się,	cierpi,	patrzy,
Żeby	było	inaczej.
Ludzkość	była	szczęśliwa!
	 I	mówię	jej	swe	żale,
	 Bo	jest	mi	powiernicą,
	 Siostrą	oblubienicą
	 I	życia	męczennicą,
	 W	życia	rzucona	fale.
Kiedyś	przeminą	znoje,
Wszędzie	zakwitnie	kwiecie,
Dobrze	będzie	na	świecie	–
A	my	w	podeszłych	leciech
Żyć	przestaniem	oboje.
	 Bo	dlatego	kto	żyje
	 Pogrążony	w	cierpieniu
	 I	smutku	przygnębieniu,
	 Gdyby	się	los	odmienił	–
	 To	radość	go	zabije…

księżyc
Rozświetla	drogę	kochanków
uwielbieniem	pocałunków	w	jego	blasku	
wyznają	sobie	miłość	
wyznaczają	cele	życia
przyziemskiej	wędrówki.

Gdy	czasem	zabłądzą	
on	poprowadzi	ich	cieniem	chmurki
zasłoniwszy	się	cały
aby	o	poranku	zbudzili	się
w	rzeczywistości	łezki	słonej,
którą	daruje	im	z	litości
aby	rozstali	się	pół	na	pół	w	prawdzie
o	brzasku	ranka	białego
i	nie	mieli	żalu	do	siebie,	do	niego,
że	oślepił	ich	oczy	nadzieją	na	cudowne	życie,
które	powoli	zamieni,	pomiesza	łzy	z	uśmiechem
troski	ze	smutkiem,	zmęczenie	z	cierpieniem
abyś	zrozumiał,	że	życie	trudne	jest!	

A	księżyc	nadal	zwodził	będzie
rozdając	pocałunki	aż	do	końca	świata
wciąż	wędrował	będzie	po	swoim	błękicie.

Mowa rzeki, lasu…
Gdyby	las	umiał	mówić
Powiedziałby:	nie	niszczcie	mnie
nie	wycinajcie
bo	szkodzi	to	nie	tylko	mnie
ale	przede	wszystkim	wam
Ale,	że	mówić	nie	umie
To	ludzie	niszczą	go
i	wycinają	każde	drzewo
Gdyby	rzeka	umiała	mówić
Powiedziałaby:	stójcie!
nie	zanieczyszczajcie	mnie
bo	sama	wstydzę	się
własnego	odbicia	w	wodzie
Ale,	że	mówić	nie	umie
To	ludzie	zanieczyścili	ją
I	ściekami	wypełnili	po	brzegi

miłość – ja i ty
Miłość	to	najpiękniejszy	dar
I	serca	wielki	żar
To	razem	ja	i	ty
I	słodkie	moje	sny
Można	spotkać	ją	wszędzie
W	szkole,	w	pracy,	w	urzędzie
Na	ulicy,	w	sklepie	i	w	gminie
Więc	złap	to	szczęście	nim	minie

Zofia 
Jarmusz
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	 Wakacje	to	w	szkole	czas	odpoczyn-
ku	dla	uczniów,	ale	dla	dorosłych	to	czas	
wytężonej	pracy.	Podczas	pięknych,	sło-
necznych	wakacji,	kiedy	 to	uczniowie	
Publicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Prze-
czycy	wypoczywali,	w	naszej	placówce	
rozpoczęto	remont.	Dzięki	uprzejmości	
Pana	Burmistrza	Leszka	Bieńka	prace	
przy	 remoncie	 podjęli	 pan	 Jacek	An-
dreasik	oraz	pracownicy	interwencyjni	
panowie:	Krzysztof	Krajewski,	 Filip	
Staniszewski	 i	Mateusz	 Nowiński.	
W	tym	roku	również	w	prace	na	rzecz	
szkoły	 aktywnie	włączyli	 się	 rodzice	
i	mieszkańcy	miejscowości,	którzy	wy-
konywali	roboty	ziemne	wokół	placówki	
i	pomagali	w	pracach	 porządkowych	
w	budynku	 szkoły.	Czas	 nieubłaganie	
płynął,	a	remont	się	przedłużał,	tak	więc	
w	piątek	30	sierpnia	w	szkole	pracowali	
wszyscy:	ekipa	remontowa,	nauczyciele,	
rodzice	 i	pracownicy	obsługi	 .	Dzięki	
poświęceniu	 tak	wielu	osób,	w	ponie-
działek	2	września	2013	 roku	ucznio-
wie	Szkoły	Podstawowej	w	Przeczycy	
pożegnali	wakacje,	 a	przywitali	 nowy	
rok	szkolny	2013/2014.

	 Wszyscy	po	dwumiesięcznej	 prze-
rwie	wakacyjnej	wrócili	z	uśmiechem	
na	 twarzy,	 ale	przede	wszystkim	wy-
poczęci	i	gotowi	do	pracy.	Tradycyjnie	
ten	uroczysty	dzień	rozpoczął	się	Mszą	
świętą,	 której	 przewodniczył	 ks.	 pro-
boszcz	Marek	Marcićkiewicz.	 Po	 ko-
ścielnej	uroczystości	wszyscy	zebrani	
udali	się	do	budynku	szkoły.
	 Tam	czekali	 już	zaproszeni	goście:	
sołtysi	wsi	Skurowa	i	Przeczyca:	pani	
Stanisława	Błoniarz	 i	pan	 Stanisław	
Wal,	radny	Rady	Miejskiej	pan	Alfred	
Nawracaj	 oraz	 przedstawiciele	Rady	
Rodziców	 pan	Waldemar	 Sury,	 pan	
Robert	Socha,	pani	Małgorzata	Socha	
i	pan	Stanisław	Nawracaj.
	 Po	odśpiewaniu	hymnu	państwowe-
go	odbyła	się	krótka	część	artystyczna	
w	wykonaniu	 uczniów	 klasy	VI.	W	
swoim	montażu	 słowno-muzycznym	
uczniowie	wspominali	nie	tylko	minio-
ne	wakacje,	ale	poruszyli	także	temat	1	
września	1939	r.	W	ten	sposób	upamięt-

Rok szkolny czas zacząć
nili	smutne	wydarzenia	z	historii	
naszego	 kraju.	 Przypomnieli	
pozostałym	młodszym	kolegom	
i	koleżankom,	 że	 nie	 zawsze	
dzień	1	września	 był	 dniem	 tak	
radosnym	 i	wesołym,	 że	 74	 lata	
temu	polskie	 dzieci	 nie	 usiadły	
w	szkolnych	 ławach.	 Zamiast	
dzwonka	 usłyszały	 huk	 armat,	
świst	pocisków,	wybuchy	bomb.	
Zawsze	 należy	 pamiętać	 o	tych	
co	 polegli,	 o	tych	 co	walczyli,	
aby	 dziś	można	 było	w	spokoju	
żyć	 i	uczyć	 się.	 Po	 części	 arty-
stycznej	 pani	 dyrektor	 Joanna	
Przewoźnik	 powitała	 wszyst-
kich	 zaproszonych	gości,	 rodzi-
ców,	 pracowników	 szkoły	 oraz	
uczniów,	 życząc	 owocnej	 pracy	
w	roku	szkolnym	2013/2014	oraz	
dalszej	współpracy.	Słowa	zachę-
ty	i	otuchy	skierowała	do	uczniów	
rozpoczynających	 naukę	 w	naszej	
szkole.	Najmłodsi	uczniowie	nie	czuli	
się	 tu	 jeszcze	zbyt	pewnie	 i	wypatry-
wali	znajomych	twarzy.	Pani	dyrektor	
wyraziła	nadzieję,	że	i	starsi	uczniowie	

nie	spoczną	na	
laurach	i	nadal	
będą	 brać	 ak-
tywny	 udział	
w	życiu	szkoły,	
uczestnicząc	
jeszcze	liczniej	
w	konkursach	
i 	 z awo d a c h	
rozsławiając	
im ię 	 na sze j	
szkoły	 na	 te-
ren ie	 gminy	
czy	 powiatu.	
Uczniom	klasy	
VI	 przekazała	
Złotą	 Księgę	
oraz	 symbo -
liczne	 „klucze	

do	wiedzy”	jako	symbol	współgospoda-
rzenia	przez	nich	w	szkole.	Szczególne	
słowa	 podziękowania	 skierowała	 do	
wszystkich,	którzy	pracowali	przy	pra-
cach	remontowych	zarówno	w	budynku	
szkolnym	 jak	
i	przy	 obejściu	
szkoły.	W	cza-
s i e 	 wa k a c j i	
szkoła	bowiem	
zmieniła	swoje	
oblicze.	Mimo,	
że	 prace	 trwa-
ły	do	ostatnich	
d n i , 	 w 	d n iu	
r oz pocz ę c i a	
nauki	 szkoła	
by ł a 	 w 	 p e ł -
ni	 gotowa	 do	
przyjęcia	 swo-
ich	 uczniów.	
O d n ow i o n o	
korytarz	 dolny	
oraz przepro-

wadzono	 gruntowny	 remont	 dwóch	
sal	lekcyjnych.	Dzięki	zaangażowaniu	
rodziców	i	mieszkańców	wsi	wykonano	
także	wiele	prac	na	zewnątrz,	 zniwe-
lowano	 nierówności	wokół	 budynku,	
uprzątnięto	gruz.	Cieszą	nas	te	zmiany,	
szkoła	 bowiem	 ciągle	 żyje	 i	pozwala	
cieszyć	się	nowymi	pomieszczeniami,	
które	zapełniają	się	obecnością	naszych	
uczniów.	 Po	 zakończeniu	 uroczystej	
części	apelu,	uczniowie	wszystkich	klas	
udali	się	do	sal	lekcyjnych	na	spotkania	
z	wychowawcami,	którzy	przedstawili	
im	plan	zajęć	na	najbliższy	tydzień	oraz	
omówili	sprawy	organizacyjne,	zaś	za-
proszeni	goście	na	filiżankę	kawy.	Nie	
obyło	się	bez	wspomnień	oraz	pełnych	
humoru	 rozmów	 towarzyskich	w	wa-
kacyjnej	 jeszcze	 atmosferze.	 Także	
w	rozmowach	 uczniów	dało	 się	 jesz-
cze	wyczuć	ducha	wakacji,	niechętnie	
rozstawali	 się	 z	czasem	 swobodnego	
leniuchowania.
	 Jednak	 czas	 rozpocząć	 nowy	 rok	
szkolny	2013/2014.	Będzie	on	na	pewno	
rokiem	kontynuacji	 dotychczasowych	
zadań	jak	również	rokiem	podejmowa-
nia	nowych	wyzwań.

M. Augustyn, E. Warchał
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Nauka w konspiracji cd.
	 Grzesiu	zapukał	do	drzwi.	Za	chwilę	
drzwi	 się	 uchyliły	 i	męski	 głos	 zapytał	
o	nazwiska.	Podaliśmy	 je	wraz	 z	imio-
nami,	 oczywiście	 pseudonimy.	Głos	 za	
drzwiami	powiedział.	 Proszę	 zaczekać.	
Wkrótce	 drzwi	 otworzył	mężczyzna	
w	podeszłym	wieku	 i	zaprosił	 nas	 do	
środka.	Drzwi	 zamknął	 na	 klucz	 i	łań-
cuch	 i	poprowadził	 nas	 łamanym	 ko-
rytarzykiem.	 Idąc	mijaliśmy	 drzwi	 do	
jakiś	pomieszczeń.	Do	jednych	zapukał.	
Gdy	 usłyszeliśmy	 proszę,	 otworzył	 je	
i	przedstawił	nas	panu,	który	siedział	za	
stołem.	Pan	 powitał	 nas	 przez	 podanie	
ręki	 i	poprosił	byśmy	usiedli	na	tabore-
tach	przed	stołem.	Następnie	powiedział.	
Proszę	 się	 odprężyć	 i	niczego	 nie	 bać.	
Nie	będzie	 to	przesłuchanie	na	gestapo	
lecz	mały	 sprawdzianik	 z	matematyki.	
Byliśmy	 pytani	 na	 przemian,	 a	każdy	
z	nas	 otrzymywał	 inne	 pytanie.	 Po	
ustnych	odpowiedziach	na	kilka	pytań,	
otrzymaliśmy	 do	 rozwiązania	 po	 dwa	
zadania	pisemne,	jedno	z	algebry	a	drugie	
z	geometrii.	Grzesiu	 zadania	 pisemne	
rozwiązał	bezbłędnie.	Do	moich	rozwią-
zań	profesor	miał	kilka	uwag	formalnych.	
Na	 egzaminie	 ustnym	 też	 odnosiłem	
wrażenie,	że	Grzesiu	odpowiadał	 lepiej	
niż	ja.	Niby	wszystko	wiedziałem,	ale	od-
powiedzi	dawałem	mało	precyzyjne.	Na	
zakończenie	egzaminu	profesor	przekazał	
nam	krzepiącą	 decyzję.	Obydwaj	 zali-
czyliście	u	mnie	egzamin	z	matematyki.	
Uradowani	podziękowaliśmy	profesorowi	
za	 egzamin	 i	jego	 zaliczenie.	 Pożegna-
liśmy	 się	 z	nim	 i	wyszliśmy	 z	budynku	
na	 podwórko.	 Tu	 poprosiłem	Grzesia	
byśmy	gdzieś	odpoczęli	chwilę.	Czułem	
się	bardzo	zmęczony.	Zdaniem	Grzesia,	
najbezpieczniej	 będzie	w	kościele,	 ale	
nie	dłużej	jak	piętnaście	minut,	bo	mamy	
następne	egzaminy.	Grzesiu	spojrzał	na	
zegarek	i	wyszedł	pierwszy	na	ulicę,	a	ja	
kilkanaście	kroków	za	nim.
	 Wypoczynek	w	kościelnej	ławce	choć	

krótki	dodał	mi	sił	do	dalszych	zmagań	
egzaminacyjnych.	Wychodząc	z	kościoła	
do	 drugiego	 punktu	 egzaminacyjnego	
stosowaliśmy	 te	 same	 środki	 ostrożno-
ści	 co	 poprzednio.	Grzesiu	 prowadził	
przez	miasto	w	kierunku	południowym	
ku	wzniesieniu,	a	ja	podążałem	za	nim.	
Na	 zbocze	wzniesienia	 szliśmy	 już	 nie	
ulicą	lecz	jakąś	ścieżką	między	domami.	
Zbocze	miało	zabudowę	parterową.	Nie-
które	domy	były	jednopiętrowe	od	strony	
północnej,	 a	parterowe	od	 strony	połu-
dniowej.	Prawie	na	szczycie	wzniesienia	
Grzesiu	 skręcił	w	kierunku	obszernego	
sadu	 położonego	 na	 płaskowyżu.	 Sad	
ogrodzony	 był	 częściowo	 płotem	 ze	
sztachet,	 a	reszta	 siatką	 drucianą.	Gdy	
stanęliśmy	 przed	 furtką	 od	 strony	 po-
łudniowej	w	sadzie	widać	było	okazały	
dom	 parterowy	 z	facjatami.	Na	 furtce	
była	tabliczka	z	napisem	„Zły	pies”.	Grze-
siu	nacisnął	guzik	dzwonka	przy	furtce	
i	natychmiast	 zaszczekał	 pies.	 Zaraz	
z	budynku	przyszła	do	furtki	dziewczyna	
i	zapytała.	Panowie	do	kogo?	Mieliśmy	
się	 tutaj	 zgłosić	 odpowiedział	Grzesiu.	
Mój	kolega	nazywa	się	Łabędzki	Stefan,	
a	ja	 Szpakowski	 Grzegorz.	 A	 kolega	
nie	umie	mówić?	Umie,	umie	odpowie-
działem.	Stefan	Łabędzki	jestem.	Jakby	
dla	zapamiętania	powtórzyła.	Łabędzki	
Stefan	 i	Szpakowski	Grzegorz.	 Proszę	
chwilę	zaczekać.	Wkrótce	wróciła.	Otwo-
rzyła	furtkę	i	zaprosiła	nas	do	pójścia	za	
nią.	Wprowadziła	 nas	 do	 budynku	 od	
strony	północnej	po	schodach	na	ganek.	
Na	wysokim	parterze	wprowadziła	nas	
do	pokoju,	który	 robił	wrażenie	pocze-
kalni.	Sporo	krzeseł,	kilka	stolików.	Tutaj	
panowie	trochę	poczekacie.	Powiedziała	
dziewczyna.	Może	podać	 coś	 do	 picia,	
albo	owoce?	Chętnie	skorzystam	z	owo-
ców.	Powiedział	Grzesiu.	Ja	także,	jeśli	
można	prosić.	Można,	można	roześmiała	
się	 dziewczyna.	 Za	 chwilę	 przyniosła	
w	wiklinowej	misie	jabłka	i	gruszki,	a	w	
drugiej	 śliwy	 i	postawiła	 je	 na	 stoliku.	
Zaraz	podała	dwa	talerzyki	 i	noże.	Sta-
wiając	 talerzyk	powiedziała.	Owoce	 są	
myte.	Życzę	smacznego.	Dziękujemy	ser-
decznie.	Odpowiedzieliśmy	jednocześnie.	
Gdy	zostaliśmy	sami	zabraliśmy	się	do	
jedzenia	owoców.	Osobiście	spożywałem	
je	 z	wielkim	 apetytem,	 bo	 owoce	 były	
rzeczywiście	 smaczne,	 a	ja	 już	 byłem	
trochę	głodny.	Grzesiu	też	oceniał	owoce	
jako	bardzo	smaczne	i	zajadał	się	nimi.

	 Poczęstunek	 owocami	 spowodował	
moje	zupełne	rozluźnienie.	Z	Grzesiem	
wymienialiśmy	pochlebne	 opinie	 o	go-
ścinności	 tego	 domu	 i	sympatycznej	
dziewczynie.	W	tym	usłyszeliśmy	jakiś	
ruch,	skrzypienie	schodów,	rozmowy	za	
naszymi	drzwiami.	Gdy	to	ucichło	drzwi	
otworzyła	nasza	przewodniczka	i	powie-
działa.	Proszę	za	mną.	Z	obszernego	holu	
weszliśmy	na	drewnianą	klatkę	schodową	
prowadzącą	na	poddasze.	Na	korytarzu	
poddasza	 nasza	 przewodniczka	wska-
zała	Grzesiowi	 pierwsze	drzwi,	 a	mnie	
następne.	Na	drzwiach	wskazanych	dla	
mnie	widniał	numerek	pięć.	Dobry	znak,	
pomyślałem.	Zapukałem	do	drzwi	i	gdy	
usłyszałem	proszę	wszedłem	do	nieduże-
go	pokoju	mansardowego.	Mówiąc	dzień	
dobry,	 ukłoniłem	 się	 pani	 siedzącej	 za	
stołem.	Ta	 odpowiedziała	 dzień	 dobry	
i	gestem	 ręki	wskazała	 krzesło	 przed	
jej	 stołem,	 bym	usiadł.	 Jak	 nazwisko?	
Łabędzki	 Stefan.	Gdzie	 zamieszkały?	
We	wsi	Grabiny	koło	Dębicy.	Informacje,	
które	podawałem	pani	odnotowała	na	kar-
teczce	i	przystąpiła	do	pytań	egzamina-
cyjnych.	Już	po	pierwszym	pytaniu,	które	
mi	 zadała	 egzaminatorka,	wiedziałem,	
że	zdaję	egzamin	z	historii	Polski.	Gdy	
w	odpowiedziach	podawałem	konkretne	
fakty	np.	datę	wydarzenia	historycznego,	
to	 pani	 profesor	miała	 zwyczaj	 pytać.	
Na	pewno?	Tym	pytaniem	powodowała	
moje	 zwątpienie.	 Zacząłem	 się	 plątać	
w	odpowiedzi.	Robiłem	błędne	poprawki.	
Wówczas	ta	schludnie	wyglądająca	pani	
z	lubością	akcentowała.	Trzeba	mieć	rze-
telną	wiedzę	aby	być	pewnym	udzielanej	
odpowiedzi.	Oczywiście	 nie	 chciałem	
powiedzieć,	 że	w	moją	 pewność	 pani	
profesor	wprowadza	zwątpienie.	Dlatego	
zdecydowałem	się	odpowiadać	twierdzą-
co	na	następne	pytania.	Czy	na	pewno?	
W	 rezultacie	 moje	 odpowiedzi	 były	
zdecydowanie	dobre,	albo	bez	wątpienia	
złe.	Nadzieja,	 że	piątka	na	drzwiach	 to	
dla	mnie	dobry	znak,	okazała	się	płonna.	
Na	zakończenie	egzaminu	pani	profesor	
zawyrokowała.	Zaliczam	ci	egzamin,	ale	
powinieneś	 gruntownie	 utrwalić	 swoją	
wiedzę	z	historii,	mimo	bardzo	trudnych	
i	niebezpiecznych	warunków	zdobywa-
nia	wiedzy.	Podziękowałem	za	egzamin	
i	pożegnałem	panią	profesor.	Wychodząc	
pani	 powiedziała.	Niech	 przyjdzie	 do	
mnie	twój	kolega.

cdn.

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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Remonty  
i WykoŃczenia WnętRz
Wykonuje:

∙ maloWanie, szpachloWanie, 
bezpyłoWe szliFoWanie Ścian

∙ układanie płytek, paneli

∙ maloWanie eleWacji

∙ doWóz potRzebnych mateRia-
łóW do pRacy

stanisłaW noWicki
gRudna dolna 10
tel. 518 849 398

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku  
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przezna-
czonych do najmu - stanowiących własność  

Gminy Brzostek 
Przedmiotem	 najmu	 jest	 lokal	 użytkowy	 (sklep)	 położony	w	
Głobikówce	stanowiący	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	
Księgi	Wieczystej	Nr	 45392	 –	 przeznaczony	 na	 prowadzenie	
nieuciążliwej	działalności	dla	wsi.
Lokal	użytkowy	(budynek	sklepu)	położony	w	Głobikówce	na	
działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	120/1	o	powierzchni	
0,03	ha.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	75	m2,	lokal	wyposażony	
w	energię	elektryczną,	gaz	i	bieżącą	wodę	–	cena	wywoławcza	
czynszu	najmu	za	1	m2	powierzchni	użytkowej	wynosi	6,60	zł	
+	23%	VAT-u	miesięcznie.
Wadium	dla	 lokalu	wynosi	 600,00	 zł	 (słownie:	 sześćset	 zło-
tych)	 i	 płatne	będzie	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	 
(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)
Najemca	oprócz	czynszu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	
elektryczną,	gaz,	wywóz	odpadów	komunalnych	oraz	podatek	od	
nieruchomości	pod	działalnością.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	
Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	
wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	
Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	 (pierwsza	 regulacja	
nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok.)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	wynajem	w/w	nierucho-
mości	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Brzostek,	dnia	21.08.2013	r.

Burmistrz	Brzostku	
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

Firma Sprzątająca powstała 
z myślą o mieszkańcach gminy, by 
pomóc Państwu w codziennych obo-
wiązkach sprzątania domu, miesz-
kania, skoszenia trawy i wielu innych 
czynnościach. 
Wystarczy że się z nami skontaktu-
jesz a wspólnie ustalimy jak sprawić 
by Twoje mieszkanie lśniło czystością.
Oferuję Państwu:

∙ Kompleksowe sprzątanie domów 
i mieszkań

∙ Pranie dywanów
∙ Pranie tapicerki samochodowej
∙ Pranie tapicerki meblowej
∙ Koszenie trawy
∙ Odśnieżanie
∙ Mycie okien i wiele innych do 

uzgodnienia z klientem
Kontakt: 792745083
   146830255
   anetakol80@wp.pl
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KlaSa B – DęBica ii
1	kolejka	–	18	sierpnia	2013

Sokół Siedliska-Bogusz	–	pauzuje	w	kolejce
2	kolejka	–	25	sierpnia	2013,	godz.	11.00

Sokół Siedliska-Bogusz 0–2 Dąb Żdżary
3	kolejka	–	01	września	2013,	godz.	11.00

LKS Jodłowa 2–4 Sokół Siedliska-Bogusz
4	kolejka	–	08	września	2013,	godz.	13.30

Sokół Siedliska-Bogusz 1–6 LKS Wiewiórka
5	kolejka	–	15	września	2013,	godz.	11.00

Dragon Korzeniów – Sokół Siedliska-Bogusz
6	kolejka	–	22	września	2013

Sokół Siedliska-Bogusz	–	pauzuje	w	kolejce
7	kolejka	–	29	września	2013,	godz.	14.00

Bodzos Podgrodzie – Sokół Siedliska-Bogusz
8	kolejka	–	06	października	2013,	godz.	11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Zasów-Mokre
9	kolejka	–	13	października	2013,	godz.	11.00
Dąbrówka Stara Jastrząbka – Sokół Siedliska-Bogusz
10	kolejka	–	20	października	2013,	godz.	14.00
Monis Bielowy-Strzegocice II – Sokół Siedliska-Bogusz
11	kolejka	–	27	października	2013,	godz.	11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – Bobry Bobrowa

KlaSa OKRęGOWa  
JUNiORÓW STaRSZYcH

1	kolejka	–	24	sierpnia	2013
Brzostowianka Brzostek	–	pauzuje	w	kolejce

2	kolejka	–	31	sierpnia	2013,	godz.	11.00
Pogórze Wielopole Skrzyńskie 1–1 Brzostowianka Brzostek
3	kolejka	–	07	września	2013,	godz.	11.00

Brzostowianka Brzostek 0–3 MULKS Pustynia
4	kolejka	–	11	września	2013,	godz.	17.00
Radomyślanka Stalbudowa Kazex – Brzostowianka Brzostek
5	kolejka	–	14	września	2013,	godz.	11.00
Brzostowianka Brzostek – Monis Bielowy-Strzegocice
6	kolejka	–	21	września	2013,	godz.	11.00

Paszczyniak Paszczyna – Brzostowianka Brzostek
7	kolejka	–	28	września	2013,	godz.	11.00

Brzostowianka Brzostek – MKS Dębica
8	kolejka	–	05	października	2013,	godz.	11.00

Victoria Ocieka – Brzostowianka Brzostek
9	kolejka	–	12	października	2013,	godz.	11.00

Brzostowianka Brzostek – Orły Borowa
10	kolejka	–	19	października	2013,	godz.	11.00

Sokół Krzywa – Brzostowianka Brzostek
11	kolejka	–	26	października	2013,	godz.	11.00

Brzostowianka Brzostek – Czarnovia Czarna

V liGa DęBicKa
1	kolejka	–	11	sierpnia	2013,	godz.	17.00

Brzostowianka Brzostek 3–1 Igloopol Dębica
2	kolejka	–	15	sierpnia	2013,	godz.	11.00

Błękitni Ropczyce 2–2 Brzostowianka Brzostek
3	kolejka	–	17	sierpnia	2013,	godz.	17.00
Brzostowianka Brzostek 1–0 Sokół Kolbuszowa Dolna
4	kolejka	–	25	sierpnia	2013,	godz.	16.00

Raniżovia Raniżów 1–1 Brzostowianka Brzostek
5	kolejka	–	31	sierpnia	2013,	godz.	17.00

Brzostowianka Brzostek 0–0 Lechia Sędziszów Młp.
6	kolejka	–	08	września	2013,	godz.	17.00

Chemik Pustków 1–0 Brzostowianka Brzostek
7	kolejka	–	15	września	2013,	godz.	16.00

Brzostowianka Brzostek – Czarni Trześń
8	kolejka	–	22	września	2013,	godz.	11.00
Monis Bielowy-Strzegocice – Brzostowianka Brzostek
9	kolejka	–	29	września	2013,	godz.	16.00
Brzostowianka Brzostek – Pogórze Wielopole Skrzyńskie
10	kolejka	–	06	października	2013,	godz.	15.00

KS Dzikowiec – Brzostowianka Brzostek
11	kolejka	–	13	października	2013,	godz.	15.00

Brzostowianka Brzostek – Start Wola Mielecka
12	kolejka	–	19	października	2013,	godz.	15.00

Tempo Cmolas – Brzostowianka Brzostek
13	kolejka	–	27	października	2013,	godz.	14.00
Brzostowianka Brzostek – Radomyślanka Stalbudowa- Kazex
14	kolejka	–	03	listopada	2013,	godz.	14.00

Brzostowianka Brzostek – Victoria Czermin
15	kolejka	–	10	listopada	2013,	godz.	13.00

Wisłok Wiśniowa – Brzostowianka Brzostek

KlaSa OKRęGOWa 
TRaMPKaRZY STaRSZYcH

1	kolejka	–	27	sierpnia	2013,	godz.	17.00
LKS Jodłowa 0–8 Brzostowianka Brzostek

2	kolejka	–	03	września	2013,	godz.	17.00
Brzostowianka Brzostek 12–0 Wisłoka Dębica

3	kolejka	–	10	września	2013,	godz.	17.00
Kamieniarz Golemki – Brzostowianka Brzostek

4	kolejka	–	17	września	2013,	godz.	16.30
Brzostowianka Brzostek – Radomyślanka Radomyśl Wielki
5	kolejka	–	24	września	2013,	godz.	16.30

LKS Nagoszyn – Brzostowianka Brzostek
6	kolejka	–	01	października	2013,	godz.	16.00

Brzostowianka Brzostek – LKS Jodłowa
7	kolejka	–	08	października	2013,	godz.	16.00

Wisłoka Dębica – Brzostowianka Brzostek
8	kolejka	–	15	października	2013,	godz.	16.00

Brzostowianka Brzostek – Kamieniarz Golemki
9	kolejka	–	22	października	2013,	godz.	15.30
Radomyślanka Radomyśl Wielki – Brzostowianka Brzostek
10	kolejka	–	29	października	2013,	godz.	15.30

Brzostowianka Brzostek – LKS Nagoszyn

piłka nożna
terminarz rozgrywek
sezon 2013/2014 runda i
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grze-
siakowska – Brzostek, ul. A. Mickie-
wicza 11

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

3. „pmS INTerNATIoNAl” Sp. z o.o. – Ma-
rek wojnar – zawadka Brzostecka 50

4. FIrmA USłUGowA elSToB, paweł woj-
nar – zawadka Brzostecka 44

5. DelIkATeSy „ceNTrUm”, Małgorzata 
Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

6. BANk SpółDzIelczy rzemIoSłA 
w krAkowIe oddział w BrzoSTkU

7. okNA–kAr, karolina wąsik – Brzostek, 
ul. Rynek 36

8. „rUBIcello”, marek przewoźnik – 
Brzostek, ul. łukasiewicza 2

9. przeDSIęBIorSTwo proDUkcyjNo-
-HANDlowo-USłUGowe „ekIw” – 
Brzostek, ul. Szkotnia 16

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

11. zAkłAD ślUSArSkI, edward kmiecik 
– Brzostek, ul. Mickiewicza 16

12. ślUSArSTwo-proDUkcjA-HANDel-
-USłUGI, władysław radzik – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 23

13. FIrmA USłUGowo-BUDowlANA 

„EFEKT”, piotr wójcik – Klecie 123
14. FIrmA HANDlowo-USłUGowA Geo-

DezyjNo-BUDowlANA, inż. Adam 
Sieńkowski – zawadka Brzostecka

15. kATor wymIANy wAlUT – jakub 
płaneta – Brzostek, ul. rynek 12

16. zAkłAD kAmIeNIArSko-meBlowy, 
janusz czarnawski – klecie

17. ośroDek SzkoleNIA kIerowców, 
l. kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40

18. AGeNT UBezpIeczeNIowy, jerzy 
potrzeba – Brzostek, ul. łukasiewi-
cza 48

19. USłUGI remoNTowo-BUDowlANe 
kol-BUD, Dariusz kolman – Nawsie 
Brzosteckie 109

20. FIrmA HANDlowo-USłUGowA mI-
KROKOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, 
ul. Mickiewicza

21. mgr farm. ryszard Nalepa
22. Sklep wIeloBrANżowy, Artur Po-

trzeba – Brzostek
23. FIrmA „wAFelek”, zbigniew Szczu-

ciński – januszkowice
24. USłUGI woD. kAN. co. GAz, józef 

Kawalec – Brzostek
25. Sklep zIelArSko-meDyczNy „me-

lISA”, maria maczuga – Brzostek, 
ul. Rynek 2

26. FIrmA HANDlowA SANIT, Tadeusz 
wójcik – Brzostek, pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

27. STAcjA koNTrolI pojA zDów, 
mgr eugeniusz łazowski – Brzostek, 
ul. Szkotnia 18

28. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
Barbara Szybist – kołaczyce

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

30. FIrmA zAopATrzeNIA rolNIcTwA 
I rzemIoSłA, Dariusz Kalina – Brzo-
stek

31. PHUP MOTOR-PORT, marek Smoła – 
Brzostek, ul 11-go listopada 14

32. FIrmA TrANSporTowo-USłUGowA, 
jan Dziedzic – Bukowa 42

33. lASzkło, Adam latoszek – klecie
34. FIRMA EDO, edward Giergowski 

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

– Brzostek – Pilzno
36. SAloN FryzjerSkI „ANETA” A. czajka 

– Brzostek, ul. Rynek 18
37. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 

maria Szczygieł, józef czekaj
38. Sklep moToryzAcyjNy AGro -

-MOTOR, joanna Sury – Brzostek, 
pawilon Hermes, ul. łukasiewicza 2

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek
Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów czuwa Biuro rachuNkoWe, Jadwiga olszewska – Brzostek, ul Łukasiewicza

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lks brzostowianka brzostek

młodzi piłkarze lks „brzostowianka” brzostek na testach i konsultacjach 
drużyn młodzieżowych podkarpackiego związku piłki nożnej
	 Bardzo	 dobra	 postawa	 drużyny	
trampkarzy	młodszych	 LKS	 Brzo-
stowianka	 Brzostek	w	rozgrywkach	
ligowych	 zwróciła	 uwagę	 trenerów	
grup	młodzieżowych	Podkarpackiego	
Związku	Piłki	Nożnej	 (i	nie	 tylko)	na	
kilku	zawodników	Brzostowianki.

	 W	tym	gronie	znalazł	się	Kacper Ja-
niga	ur.	w	1998	r.,	który	przez	ostatnie	
lata	 zadziwiał	 swoją	grą	 sympatyków	
Brzostowianki,	 jak	 również	 innych	
klubów	 klasy	 okręgowej	 trampkarzy	
starszych	 okręgu	 dębickiego.	 Jego	
bardzo	 dobra	 gra	 została	 również	
zauważona	 przez	 działaczy	 i	trenera	
juniorów	młodszych	 drużyny	Wisły	
Kraków.	Efektem	tego	było	zaproszenie	
na	testy	do	tego	utytułowanego	klubu.	
Kilkudniowy	 pobyt	 na	 zgrupowaniu	

i	udział	 w	zajęciach	 dał	 mu	 szansę	
zaprezentowania	 swoich,	 już	 dużych,	
umiejętności	 piłkarskich.	Ocena	 jaką	
wystawił	mu	trener	Wisły	była	zadowa-
lająca,	choćby	dlatego	że	„drzwi”	do	tej	
drużyny	nadal	stoją	przed	nim	otworem	
i	dalej	będzie	przez	nich	obserwowany.

Kacper	 został	 również	 powołany	 do	
kadry	Podkarpackiego	Związku	Piłki	
Nożnej	(rocznik	1998	–	1999).
	 Powołanie	do	tej	kadry	dostał	rów-
nież	Kacper Szymański	ur.	w	1999	r.	
Jest	 on	 przykładem	 jak	 talent	 i	praca	
połączona	 z	zaangażowaniem	najbliż-
szych	 (rodzina)	może	przynosić	 takie	
efekty.
	 Kolejnym	reprezentantem	wojewódz-
twa	 jest	Dawid Strojek	 ur.	w	2000	 r.	
Myślę,	że	chwilowe	wahania	jego	formy	

wpłyną	na	niego	mobilizująco	i	wkrótce	
znów	o	nim	będzie	głośno.
	 Najmłodszym	w	tym	 gronie	 jest	
Dawid Szybist	ur.	w	2003	r.	zaproszony	
na	konsultacje	roczników	2002	i	2003	
Podokręgu	Dębickiego	z	udziałem	tre-
nera	 kadry	Podkarpackiego	Związku	

Piłki	Nożnej.
	 Wszyscy	wyżej	wymienieni	są	wy-
chowankami	trenera	Janusza	Kaczówki,	
którego	 udział	w	ich	 sukcesach	 jest	
bezsporny.
	 Przykłady	te	pokazują,	że	systema-
tyczność,	 zdyscyplinowanie	 i	pokora	
połączone	 z	ciężką	 pracą	 dają	 efekty	
i	są	 zachętą	 dla	młodszych	 kolegów,	
a	satysfakcją	dla	działaczy.

Ze sportowym pozdrowieniem
prezes Andrzej Szybist

Kacper Janiga Kacper Szymański Dawid Strojek Dawid Szybist
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Poleca: 
odzież 
  damską
  męską
  mŁodzieżową
  dziecięcą
biżuterię i dodatki brzostek, rynek 28

duże rozmiary
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kRzyżóWka z nagRodą
poziomo:
1) Brat ojca; 4) Dodatek; 7) militarny kolor; 
10) posada; 11) zapora; 12) Miasto na 
węgrzech; 13) polskie włókno poliestrowe; 
14) Dziewięciu muzyków; 15) Stawia pie-
ce; 16) kończyny dolne; 17) psie wyspy; 
19) Umizgi; 20) jedwabna tkanina; 22) wul-
kan na mindanao; 24) czarnoksiężnik; 
26) zwierzę pociągowe; 27) ok. 25 mm; 
28) Dramat witkacego; 30) Miasto w Ro-
sji; 32) Nasz dawny powiat; 35) Gazety; 
38) rodzaj zamszu; 41) ośrodek; 42) Dar-
nina; 43) Szereg półek; 44) krewniak fasoli; 
45) Białawy koń; 46) Starogrecka moneta 
wartości 1/6 drachmy; 47) Uczy moralności; 
48) po świcie; 49) część buta pod piętą; 
50) Strach.
Pionowo:
1) czarna w kominie; 2) rmF lub zeT; 
3) połomski lub Urban; 4) Bogini mądrości; 

5) Atrybut kitara; 6) potocznie o USA; 7) Np. 
czubajka; 8) rocznik; 9) Akcent metryczny; 
18) zrzesza harcerzy; 21) krzyżówkowa 
papuga; 22) Tropikalna gruszka; 23) Skom-
ponował „pożegnanie ojczyzny”; 24) małż; 
25) czarownik; 29) powieść kajetana Ab-
garowicza; 31) miasto w Belgii; 32) Sędzia 
bez togi; 33) Baniak; 34) chmurka; 35) ... Pi-
casso; 36) miasto w rumunii; 37) miejsce 
zamieszkania; 38) miasto i jezioro w woj. 
szczecińskim; 39) zwojnica; 40) Kotew.
 rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 30 września 2013 r. do centrum kultury 
i czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej. rozwią-
zanie krzyżówki z poprzedniego numeru: 
odpust W pRzeczycy. Nagrodę książko-
wą wylosowała justyna kumięga z nawsia 
Brzosteckiego. po odbiór nagród prosimy 
zgłaszać się do Domu kultury w Brzostku.

J. Nosal

Tr
ud
ne
	w
yr
az
y:
	D
U
D
A
R
,	A

ZO
RY

,	A
TŁ

A
S,
	A
PO

,	O
N
I,	
K
A
Z,
	B
O
B
ER

,	O
B
O
L,
	E
R
A
TO

,	I
K
TU

S,
	A
W
O
K
A
D
O
,	N

EA
,	A

TH
,	A

LB
A
C
,	I
Ń
SK

O
,	A

N
K
R
A
.

Do	egzaminatora	podchodzi	jakiś	facet	
i	mówi:
–	Mój	 syn	ma	 jutro	 egzamin,	 ale	 na	
pewno	go	nie	zda.
Na	to	egzaminator:
–	Mogę	 się	 założyć	 z	panem	 o	1000	
złotych,	że	zda..

  
W	sklepie	myśliwskim	sprzedawca	pyta	
Fąfarową:

–	 Po	 co	 pani	 śrut?	 Przecież	 pani	 nie	
poluje.
–	Wepchnę	go	do	cielęciny,	a	jak	jeszcze	
posypię	ją	przyprawą	do	dziczyzny,	to	
goście	 uwierzą,	 że	mój	mąż	w	końcu	
coś	upolował!

  
Jedzie	 blondynka	 samochodem	 pod	
prąd.	Policjant	ją	zatrzymuje	i	pyta:
–	Czy	Pani	wie	gdzie	jedzie?
–	Oczywiście,	jadę	na	zebranie	ale	chyba	
się	już	skończyło	bo	widzę,	że	wszyscy	
wracają.

  
Facet	dał	ogłoszenie	do	gazety	„Szukam	
żony”.	Jeszcze	tego	samego	dnia	otrzy-
mał	mnóstwo	 odpowiedzi.	 Zdecydo-

wana	większość	zaczynała	się	słowami	
„Weź	pan	moją”.

  
W	samolocie	rozlega	się	przez	głośnik:
–	Czy	wśród	pasażerów	jest	lekarz?
Jeden	z	pasażerów	wstaje	i	idzie	do	ka-
biny	pilota.	Po	chwili	z	głośnika	słychać	
głos	lekarza:
–	Czy	wśród	pasażerów	jest	pilot?

  
Przychodzi	baba	do	lekarza	i	mówi:
–	Pan	doktor	to	zawsze	mnie	bada	i	osłu-
chuje,	a	nigdy	nie	pyta,	jak	się	czuję.
Na	to	doktor:
–	To	jak	się	pani	czuje?
A	na	to	baba:
–	Aaa	niech	pan	doktor	lepiej	nie	pyta.
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	 Końcówka	lata	sprzyja	temu,	co	w	prawi-
dłowym	odżywianiu	najważniejsze	–	uroz-
maiconej	diecie.	W	sierpniu	i	we	wrześniu	
letnie	owoce,	takie	jak	maliny	czy	porzecz-
ki,	 ustępują	miejsca	 typowo	 jesiennym	– 
mamy	już	w	bród	śliwek,	jabłek,	możemy	
raczyć	 się	 smakiem	 gruszek,	winogron	
i	brzoskwiń.	Oznaką	nadchodzącej	jesieni	
jest	 także	obfitość	różnorodnych	warzyw.	
Na	straganach	pojawiają	się	orzechy.	Jeżeli	
sprzyja	pogoda,	nadal	możemy	korzystać	

z	darów	lasu	i	wybierać	się	w	poszukiwaniu	
wielu	popularnych	gatunków	grzybów.
	 Jest	 to	 również ostatni	 dzwonek,	 by	
zakosztować	potraw,	 które	 już	 niebawem	
będziemy	zmuszeni	zastępować	mrożonka-
mi	lub	przetworami.	To	prawdziwa	okazja,	
by	w	najbardziej	naturalny	sposób	pokryć	
zapotrzebowanie	organizmu	na	niezbędne	
mikroelementy	i	witaminy,	które	w	dodatku	
są	teraz	najbardziej	wartościowe.

Redakcja

Zupa selerowa z groszkiem
Składniki:

– spory seler 
– mały por
– 35 dag świeżego lub mrożonego groszku
– cebula
– 2 łyżki masła
– 3-4 szklanki bulionu drobiowego
– kawałek imbiru
– sok z cytryny
– łyżeczka koncentratu pomidorowego
– pieprz, sól
– posiekana bazylia lub natka pietruszki

Wykonanie:
Seler i cebulę obrać, umyć, pokroić w plastry, włożyć do 
rondla. Dodać oczyszczony i pokrojony na nieduże ka-
wałki por, obrany i posiekany imbir, 2 łyżki masła, wlać 
szklankę wody i dusić na małym ogniu pod przykryciem.  
Miękkie warzywa zmiksować, zalać wrzącym bulionem, 
dodać koncentrat pomidorowy i gotować kilka minut. 
W osobnym garnku w lekko posolonej i posłodzonej wo-
dzie ugotować, a potem odcedzić groszek i dołożyć go do 
garnka z zupą. Przyprawić sokiem z cytryny, pieprzem. 
Rozlać na talerze i posypać bazylią lub natką pietruszki.

Racuchy z gotowanych ziemniaków 
Składniki:

– 2 szklanki ugotowanych ciepłych ziemniaków prze-
ciśniętych przez praskę

– 4 jajka
– 4 łyżki mąki pszennej
– 1 łyżka mąki ziemniaczanej
– 5 dag żółtego sera
– po pół strąka czerwonej, zielonej, żółtej papryki
– sól, pieprz
– olej do smażenia

Wykonanie:
Strąki papryki umyć, oczyścić, pokroić w drobną kostkę. 
Na patelni rozgrzać 2 łyżki oleju, wrzucić paprykę i mie-
szając lekko przesmażyć, po czym  ostudzić. Ziemniaki 
wymieszać z jajkami, mąką, serem, podsmażoną papry-
ką. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Na gorącym 
oleju usmażyć placki. Podawać z  ulubioną surówką.

Miodownik brzostecki
Składniki:

– 25 dag miodu
– 15 dag masła
– 3 jajka
– 1 szklanka cukru 
– 1 i 1/5 szklanki mąki pszennej
– 1 i 1/5 szklanki mąki żytniej
– 1 szklanka kwaśnego mleka
– 1 łyżka kakao
– 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika
– 1 łyżeczka sody oczyszczonej
– masło i tarta bułka do posmarowania formy 
– polewa czekoladowa do dekoracji

 Wykonanie:
Miód i masło podgrzać (osobno) aż się stopią, Wystudzić. 
Jajka ubić z cukrem. Dodać miód, masło, obie mąki. 
Wlać kwaśne mleko. Dosypać kakao, przyprawę i sodę. 
Dokładnie wymieszać. Foremkę posmarować masłem, 
oprószyć bułką. Napełnić ciastem. Wierzch wyrównać.  
Piec ok. 60 minut w temperaturze 170°C. Gotowy mio-
downik wystudzić i polać polewą czekoladową. 

Galaretka Agaty 
Składniki:

– 2 szklanki owoców czarnej jeżyny
– 2 szklanki owoców czarnej porzeczki
– 6 łyżek cukru
– 3 łyżki galaretki owoce lasu
– 3 łyżki nalewki porzeczkowej
– bita śmietana do dekoracji
– ½ tabliczki białej czekolady 

Wykonanie:
Owoce opłukać, delikatnie osuszyć, po czym zmiksować 
z cukrem. Następnie przełożyć do garnka i cały czas 
mieszając zagotować. Do owoców wsypać galaretkę  
i ogrzewać, aż się rozpuści. Ostudzić. Dodać nalewkę 
i przelać do pucharków. Odstawić do lodówki na godzinę. 
Czekoladę rozpuścić na parze. Ubitą śmietanę rozłożyć 
na galaretce, udekorować owocami i białą czekoladą.

brzosteckie smakoŁyki
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Racuchy z gotowanych ziemniakówZupa selerowa z groszkiem

Galaretka Agaty Miodownik brzostecki

kącik fotograficzny

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Magdalena Zięba z Bukowej Fot. Jacek Lipka z Brzostku
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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.

J. Nosal

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Gabriela Szynal z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Rafał Kania z Kamienicy Dolnej

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Marcin Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej

Fot. Katarzyna Czachara ze Skurowej

Fot. Joanna Ramut ze Skurowej


