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Zacny jubileusz
Wiadomości Brzosteckich jubileusz mamy,
Bo dwusetny numer dzisiaj już czytamy.
Pismo to co miesiąc nam się ukazuje
I moc wartościowych treści prezentuje.
Mamy tu wywiady z ludźmi ciekawymi,
Z naszej cudnej gminy się wywodzącymi.
Pięknych zdjęć Brzostku też nie brakuje,
Pan Józef Nosal je nam prezentuje.
Bystrym okiem, co cenne uchwyci,
Swą fotografią każdego zachwyci.
Galeria zdjęć gminę naszą promuje,
Piękno przyrody, zabytki ukazuje.
Można tu przeczytać wiele wiadomości,
Z sesji Rady Gminy i inne nowości.
Są tu informacje z życia szkół i przedszkoli
O lokalnym sporcie dowiesz się do woli.
Fotorelacje z licznych uroczystości
Ukazują życie gminy i przybyłych nań gości.
Zawarte są tutaj ludzi zacnych wspomnienia,
By przybliżyć przeszłość, uchronić ją od zapomnienia.
Dowiedzieć się można o naszym dziedzictwie kulturowym,
O wspaniałych tradycjach, zwyczajach ludowych.
Umieszczone są tu ogłoszenia i podziękowania,
Dla każdego zainteresowanego – coś do poczytania.
Dla ludzi z dużym poczuciem humoru,
Śmiesznych dowcipów do wyboru do koloru,

A dla tych, lubiących łamigłówki,
Są świetne z nagrodami krzyżówki.
Wiadomości Brzosteckie wciąż nam dostarczają
Cennych informacji, czasem rozbawiają.
Więc dziękujemy za wkład pracy całej redakcji,
Życzymy kolejnych jubileuszów i licznych publikacji.

atsz

Drodzy Czytelnicy!
 Oddajemy do Waszych rąk 200. nu-
mer Wiadomości Brzosteckich, który 
jak przystało na jubileuszowy numer, 
jest cały w kolorze. Wszyscy byśmy 
sobie życzyli, aby tak już zostało, ale 
niestety z uwagi na znaczne koszty na 
razie nie jest to możliwe. Może kie-
dyś…
A teraz trochę historii. 
 Pierwszy numer naszego pisma 
ukazał się we wrześniu 1990 roku. 
Pisany był, podobnie jak kilka następ-
nych, na zwykłej maszynie do pisania 
i powielany. Od czerwca 1993 r. (nr 8) 
gazeta drukowana była w zakładzie 
poligraficznym w Tarnowie. Był to już 
duży postęp, chociaż ciągle jeszcze 
występowały pewne niedociągnięcia. 
Aby mieć większy wpływ na szatę 
graficzną, w listopadzie 1995 r. (nr 17), 
redakcja we własnym zakresie zaczęła 
wykonywać skład komputerowy. Po-
czątkowo w programie Word, a później 
w programie Page Maker. Przełomo-
wym etapem w historii czasopisma 
była zmiana drukarni. Od lipca 1997 r. 
(nr 28) gazeta zaczęła być drukowana 
w Poligrafii Redemptorystów w Tucho-

wie, co znacznie poprawiło jej wygląd, 
a szczególnie jakość fotografii. Od nu-
meru 35. wydanego w sierpniu 1998 r. 
zostały wprowadzone kolorowe okład-
ki. Ważnym momentem dla gazety było 
zamieszczenie jej w Internecie. Od lute-
go 2001 r. (nr 51) na stronie internetowej 
gminy zamieszczane były wszystkie 
artykuły znajdujące się w wydaniu 
tradycyjnym. Od października 2001 
r. (nr 54) gazeta zaczęła się ukazy-
wać regularnie, jako miesięcznik. Od 
kwietnia 2006 roku nasze pismo skła-
dane jest w profesjonalnym programie 
InDesign. Od tego czasu materiały do 
drukarni przekazywane są w jednym 
pliku pdf, a cała odpowiedzialność za 
wygląd spadła na redakcję. W 2008 
roku została wykonana przeze mnie 
gigantyczna praca polegająca na elek-
tronicznym odtworzeniu wszystkich 
numerów Wiadomości Brzosteckich 
i zapis ich w formacie pdf. Praca trwała 
kilka miesięcy i jest obecnie widoczna 
w Internecie pod adresem: www.wia-
domoscibrzosteckie.pl
 Jubileusz to również czas na słowa 
wdzięczności wobec wszystkich, dzięki 
którym Wiadomości Brzosteckie mo-
gły się przez tyle lat ukazywać. Pierw-
sze słowa kieruję do ks. prof. Bogdana 

Stanaszka – założyciela naszej gazety 
oraz redaktora naczelnego pierwszych 
6 numerów. Początki były bardzo 
trudne, bo nie było ani odpowiedniego 
sprzętu, ani miejsca, ani potrzebnych 
funduszy na wydawanie pisma i chyba 
nie byłoby Wiadomości Brzosteckich, 
gdyby ks. Stanaszek nie uwierzył, że 
dobre chęci na początek wystarczą. 
Kolejne podziękowania należą się ks. 
dr. Krzysztofowi Tyburowskiemu, 
który był redaktorem naczelnym ko-
lejnych dwóch numerów pisma oraz 
panu Wiesławowi Tyburowskiemu, 
który kierował gazetą od numeru 9 do 
13. Słowa podziękowania należą się 
również pani Urszuli Wojnarowskiej, 
która była redaktorem naczelnym 
Wiadomości Brzosteckich od 14 do 
53 numeru. Pod jej kierownictwem 
gazeta dalej się rozwijała. Zmieniono 
drukarnię, wprowadzony został wła-
sny skład komputerowy, czasopismo 
otrzymało kolorowe okładki, zwiększył 
się nakład. Na koniec chcę serdecznie 
podziękować obecnej redakcji, która 
wraz ze mną wydaje miesięcznik od 
54 numeru oraz naszym stałym współ-
pracownikom. Wiem, że nie byłoby 
Wiadomości Brzosteckich bez Was: 
autorów, fotografów, poetów, którzy 
dzielicie się z nami swoimi pracami nie 
żądając nic w zamian. 
 Obecnie nasze pismo ukazuje się re-
gularnie na początku każdego miesiąca, 
a jego nakład osiągnął już liczbę 800 
egzemplarzy. Cena utrzymuje się na 
jednakowym poziomie od sierpnia 1998 
roku i wynosi tylko 1,50 zł. Oczywiście 
jest to możliwe dzięki Centrum Kultury 
i Czytelnictwa, które cały czas nasze 
pismo w znacznej części dofinansowuje.

Józef Nosal
red. nacz. Wiadomości Brzosteckich
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list gratulacyjny
 Dwieście wydań, mnó-
stwo artykułów, opinii, 
porad, wskazówek oraz 
ciekawych osobowości. 
Ten jubileusz to ogromny 
sukces zarówno wydawcy 
jak i całej redakcji gazety. 
Siłą  „Wiadomości Brzo-
steckich” jest różnorodność 
poruszanych tematów, pięk-
na szata graficzna, dobre 
pomysły, dostrzeganie suk-
cesów, promocja „Małej 
Ojczyzny”. To rocznicowe 
wydanie świadczy niewąt-
pliwie o ugruntowanej po-
zycji jaką „Wiadomości 
Brzosteckie” zajmują w opi-
nii czytelników. 
 Z okazji 200. wydania ży-
czymy Redaktorowi Naczel-
nemu i całemu Zespołowi 
dalszych sukcesów i nigdy 
nie gasnącej popularności.

życzą Czytelnicy

„Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu”

Pan Józef Nosal 
Redaktor Naczelny 

Gratuluję wydania jubileuszowego 200 numeru naszego brzosteckiego  
miesięcznika i ponad 23 letniej działalności.

 Od pierwszego numeru „Wrzesień – Październik 1990 rok” pod stałym tytułem i z niezmienionym cytatem 
przepisanym z frontowej ściany  przeczyckiej szkoły, lecz z ciągle rosnącą jakością techniczną i merytoryczną 
co miesiąc dostarczacie, związanym z brzostecką ziemią czytelnikom, rzetelnych i ciekawych informacji. 
Dzięki współpracy z wieloma autorami, od najmłodszych do najstarszych, szeroki zakres poruszanych tematów 
pozwala każdemu odbiorcy znaleźć interesujące go artykuły, nigdy nie ocierające się nawet o płytką sensację. 
Wersja elektroniczna Wiadomości Brzosteckich, pojawiająca się równocześnie z papierową, poszerza grono 
czytelników docierając także do tych, którzy „z Brzostku rodem” przez los zostali rzuceni w inne strony.
 W swoim i zapewne wszystkich czytelników imieniu życzę całej redakcji zdrowia i siły do dalszej pracy, 
dobrych tematów, jak najlepszej współpracy z wszystkimi autorami i instytucjami oraz zachowania tego 
szacunku i uznania czytelników, które już osiągnęliście.

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek
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– W jaki sposób kształtowało się u Księdza Profesora 
powołanie do życia kapłańskiego?

– Niewątpliwie wpływała na nie atmosfera panująca w ro-
dzinnym domu i dobre relacje z księżmi pracującymi w pa-
rafii. Ważne były również wydarzenia, które odczytywałem, 
jako coś szczególnego – kierowały myśli ku Bogu. Kiedy 
chodziłem do II klasy szkoły podstawowej imponowała mi 
postawa księdza katechety – przygotowywał nas do I Ko-
munii św. Co prawda, nie radził sobie z łobuzami, których 
przyszło mu uczyć, ale był dobry, życzliwy, częstował cukier-
kami, często widywaliśmy go, jak się modlił i odwiedzał ludzi 
starszych i samotnych mieszkających w parafii. W klasie 
VII miałem poważny wypadek, który spowodował, że przez 
kilka miesięcy leżałem na przemian w szpitalach i w domu. 
Właściwie, to trochę cudem wyszedłem z tego cało. Skoro 
Pan Bóg mnie zachował, to może potrzebuje mnie? Może 
daje znak, że powinienem wybrać drogę powołania kapłań-
skiego? Oczywiście potem wiele razy starałem się odrzucić 
tę myśl, ale wracała. Decyzję ostateczną podjąłem pod ko-
niec liceum. Oficjalnie mówiłem, że będę studiował historię 
(chociaż kończyłem klasę o profilu matematyczno-fizycznym 
i bez większych problemów rozwiązywałem skomplikowane 
zadania matematyczne), faktycznie jednak wiedziałem, że 
wstąpię do seminarium. Inna sprawa, że przyznanie się do 
tego w ówczesnej sytuacji mogło oznaczać kłopoty. Władze 
komunistyczne wrogo odnosiły się do Kościoła. Pamiętam, 
gdy podczas matury podszedł do mnie nauczycieli i szepnął 
do ucha: „tylko nie pisz w wypracowaniu tego, co myślisz, 
bo my musimy to ocenić, a nas też kontrolują”. Pewno zacho-
wałem roztropność, bo maturę zdałem, a potem, zawiozłem 
dokumenty do Przemyśla… 

– Sięgnijmy do początków. Skąd u Księdza Profesora 
wzięło się zainteresowanie historią, a w szczególności 
dziejami Ziemi Brzosteckiej?

– To było chyba w piątej lub szóstej klasie podstawówki. 
Leżałem chory i nie mogłem chodzić do szkoły. Nauczyciel 
historii pożyczył mi wówczas książkę pt. „Studia z dziejów 

wywiad z księdzem profesorem bogdanem stanaszkiem
Jasła i powiatu jasielskiego”. To cenna monografia naukowa, 
a poświęcono w niej trochę miejsca dziejom Brzostku. Tekst 
był ciekawy, a ja zacząłem sporządzać z niego notatki. Nie 
rozumiałem wszystkiego, ale odkrywanie lokalnej przeszło-
ści było pasjonujące. Potem wpadła mi w ręce szczegółowa 
mapa okolic Brzostku (wówczas egzemplarz poufny, nu-
merowany, nie był ogólnie dostępny). Wykonałem kopię na 
kalce technicznej i dzięki temu wraz z kolegami ze szkoły 
zaczęliśmy odkrywać ciekawe miejsca: cmentarze z I wojny 
światowej, pobliskie kościoły, kapliczki. Piękno krajobrazu, 
posmak przygody, więzy przyjaźni, to było coś atrakcyjnego. 
Wówczas zebrałem pierwsze materiały, które w przyszłości 
wykorzystałem do moich książek regionalnych. Inna sprawa, 
że wstępując do seminarium, myślałem, że zainteresowania 
historyczne trzeba będzie odłożyć na półkę. Okazało się 
jednak, że obawy były bezpodstawne. 

– Proszę opowiedzieć jak wygląda zbieranie materiałów 
do książek, które Ksiądz profesor publikuje?

– To żmudna praca. Zależnie od tematu trwa całymi miesiąca-
mi. Historyk musi poszukiwać materiałów źródłowych w ar-
chiwach, które rozrzucone są po różnych miastach, niekiedy 
trzeba wyruszyć za granicę (np. do Lwowa). Materiały do 
doktoratu o duchowieństwie diecezji sandomierskiej w okre-
sie międzywojennym zbierałem ponad rok i nie było mowy 
o wakacyjnej przerwie. Kwerenda do pracy habilitacyjnej 
trwała cztery lata, z tego pół roku spędziłem w Warszawie. 
Inna sprawa, że przy okazji zebrałem też materiały do ksią-
żek o biskupie Janie Kantym Lorku i Piotrze Gołębiowskim, 
dzięki czemu powstały kolejne książki. Kwerendę można 
porównać do biegu długodystansowego – trochę wyczerpuje 
i równocześnie jest kosztowany (wyjazd i pobyt w obcym 
mieście). Lepiej siedzieć w domu, a jeśli już się włóczyć, to 
turystyczne… 

– Która z wydanych publikacji powstawała najdłużej, a do 
której najtrudniej było zgromadzić materiały źródłowe?

– Właściwe już odpowiedziałem na to pytanie. Niewątpliwie 
najwięcej pracy wiązało się z przygotowaniem rozpraw: 
doktorskiej, habilitacyjnej i profesorskiej, które dotyczyły 
różnych aspektów dziejów diecezji sandomierskiej. Dużo 
czasu poświęciłem też na przygotowanie książek związanych 
z historią Brzostku – pisanie ich to sposób na spędzenie 
wakacji... 

– W jakich okolicznościach zrodził się pomysł założenia 
gazety „Wiadomości Brzosteckie”?

– To było już po pierwszych częściowo wolnych wyborach, 
w Polsce upadł komunizm. W miastach i gminach odradzał 
się samorząd. Chcieliśmy włączyć się w te przemiany, stwo-
rzyć platformę wymiany myśli, dyskusji, przekazywać infor-
macje o tym, co dzieje się w Brzostku. Wcześniej nie było 
szans na założenie gazety, w okresie komunistycznym władza 
kontrolowała dosłownie wszystko, a na koncesję z jej strony 
nie można było liczyć. Zapleczem dla gazety było wówczas 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, w którym ak-
tywnie działali młodzi ludzie: absolwenci, studenci, kończący 
szkołę średnią. To był wręcz ewenement, niektórzy z nich 
poprzez pracę społeczną w Towarzystwie zawarli znajomości, 
które zaowocowały małżeństwem. Pomyśleć, że ich dzieci 
dziś już studiują! Nawiązaliśmy również współpracę z nowo 
wybraną Radą Gminy, której przewodniczącym został mój 
brat Wiesław. Oprócz niego aktywnie w redagowanie pisma 
włączyli się: Wiesław i Krzysztof Tyburowscy. Stronę gra-
ficzną pierwszych numerów przygotowywał Witold Węgrzyn. 
Zamawialiśmy teksty informacyjne u osób kierujących 
miejscowymi instytucjami i stowarzyszeniami. Nazwiska 
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autorów można odnaleźć przeglądając pierwsze numery, choć 
wiele artykułów publikowanych było pod pseudonimami. 
Podejmując pracę duszpasterską w Stalowej Woli, musiałem 
zrezygnować z redagowania „Wiadomości Brzosteckich”, 
ale to doświadczenie przydało mi się później, gdy zostałem 
redaktorem „Gościa Niedzielnego”, w którym pracowałem 
przez trzy lata, organizując Oddział w Sandomierzu. Ale to 
też jest już przeszłość. Dziś rzadko pisuję do prasy, bo nie 
znajduję na to czasu. Obowiązki związane z wykładami na 
Uniwersytecie Papieskim w Krakowie i WSD w Sandomie-
rzu, nie pozwalają na to. Ale cieszę się, że „Wiadomości 
Brzosteckie” ukazują się nadal. To już przecież 24 lata od 
chwili, gdy startowaliśmy… Wielu ludzi miało i ma udział 
w tym przedsięwzięciu... Niech przynosi jak najlepsze owoce! 

– Czy obecnie pracuje Ksiądz nad nową publikacją zwią-
zaną z historią Brzostku i jego okolic?

– Wkrótce ukaże się album – monografia poświęcona staremu 
cmentarzowi w Brzostku. Staremu, bo założonemu w 1784 r. 
Tym samym należy on do najstarszych, czynnych dotąd, ne-
kropolii w Polsce. W książce będzie można przeczytać o jego 
rozwoju przestrzennym, o zmarłych tam pogrzebanych i za-
bytkowych nagrobkach. Znajdziemy wykaz XIX-wiecznych 
burmistrzów, nazwiska uczestników powstań narodowych. 
Powiedziałem, że będzie to album, bo zamieszczono w nim 
ponad 150 zdjęć. Ale dość o tym – poczekajmy nieco, bo 
książka powinna się ukazać po świętach Bożego Narodzenia. 
Poinformujemy o tym na stronie internetowej. A już dziś 
mogę zaprezentować czytelnikom „Wiadomości Brzostec-
kich” okładkę książki. 

– Dziękuję za rozmowę.
Józef Nosal

 Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej powstało na bazie działa-
jącego od 1983 roku Klubu Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej. Zostało zarejestro-
wane 29 sierpnia 1988 roku przez Ko-
mitet Założycielski w składzie: Bogdan 
Stanaszek (inicjator i przewodniczący), 
Agnieszka Fryc, Józef Nosal, Krysty-
na Potrzeba. Towarzystwo powołano 

w 80-tą rocznicę powstania Koła Towa-
rzystwa Szkoły Ludowej w Brzostku. 
 Głównym celem TMZB było i jest 
do dnia dzisiejszego troska o zabytki, 
walory krajobrazowe oraz wszech-
stronny rozwój Brzostku i okolic.
 Pierwszy Zarząd TMZB działał 
w składzie: prezes Wiesław Stanaszek, 
zastępcy: Józef Nosal i Danuta Stanek, 

sekretarz Agnieszka Fryc, skarbnik 
Krystyna Szukała, członkowie: Kry-
styna Potrzeba, Adam Sterkowicz, 
Ewa Nowak, Lucyna Tomaszewska, 
Franciszek Ogrodnik. W całej swojej 
działalności zarząd zmieniał się sied-
miokrotnie do obecnego w składzie: 

25-lecie działalności towarzystwa miłośników ziemi brzosteckiej

Dokończenie na str. 6

Uczestnicy sesji naukowej w dniu 19 sierpnia 1989 r.
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„Chcemy Polski Niepodległej, aby-
śmy tam mogli urządzić życie lepsze 
i sprawiedliwsze dla wszystkich”.

Józef Piłsudski

 Narodowe Święto Niepodległości 
jest w Polsce najważniejszym świę-
tem państwowym. 11 listopada 1918 
roku po 123 latach niewoli Polska 
odzyskała niepodległość. Doprowa-
dziła do tego współpraca różnych 
ugrupowań patriotycznych, odwaga 
polskich żołnierzy, a także sprzyja-
jąca Polakom sytuacja międzynaro-
dowa. Ponownie mogliśmy zacząć 
się cieszyć ze swojego własnego 
domu – Polski, która przez wiele lat 
zawłaszczona była przez Rosję, Prusy 
i Austrię. 
 Dzień ten, jako święto upamięt-
niające odzyskanie niepodległości 
w 1918 r., obchodzony był od roku 
1920, ale miał charakter głównie 
wojskowy. W Belwederze wręczano 
ordery Virtuti Militari, a na placu 
Saskim w Warszawie Marszałek Jó-
zef Piłsudski dokonywał przeglądu 
pododdziałów, następnie odbierał 
defiladę. Rangę święta państwowego 
nadano temu dniu dopiero w 1937 
roku. Po II wojnie światowej wła-
dze Polski Ludowej usunęły Święto 
Niepodległości z kalendarza, ale nie 
z serc Polaków. Środowiska niepod-
ległościowe nadal obchodziły kolejne 

Gminne obchody Święta niepodległości

prezes Krzysztof Kolbusz, zastępca 
Wiesław Tyburowski, sekretarz Maria 
Kawalec, skarbnik Krystyna Szukała, 
członkowie: ks. Bogdan Stanaszek, Ur-
szula Wojnarowska, Lucyna Pruchnik. 
 Pierwszym poważnym wyzwaniem 
dla nowo powstałego Towarzystwa 
było zorganizowanie obchodów 70 
rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
W całej swojej działalności stowa-
rzyszenie angażowało się w liczne 
uroczystości gminne oraz państwowe 
m.in. zorganizowano sesję naukową 
poświęconą działalności Armii Kra-
jowej na naszym terenie, konferencję 
naukową pt. „Ziemia Brzostecka w pra-
cach magisterskich” oraz sympozjum 
naukowe z okazji 640-lecia nadania 
praw miejskich miejscowości Brzostek. 
Wszelkie imprezy wzbogacane były 
tematycznymi wystawkami fotogra-
ficznymi.
 Należy wspomnieć, że w początko-
wych latach Towarzystwo prowadziło 
ożywioną działalność kulturalno-
-oświatową i społeczną: organizowano 
wieczornice patriotyczne, wycieczki 
krajoznawcze, spotkania okoliczno-
ściowe itp. To w tym okresie udało się 
Towarzystwu na okres kilku lat ada-
ptować lokal w budynku starej szkoły 
pod siedzibę stowarzyszenia.

 W latach dziewięćdziesiątych 
wysiłek TMZB skierowany był na 
działalność wydawniczą. Od 1990 r. 
ukazuje się gazeta lokalna – „Wiado-
mości Brzosteckie”. Inicjatorem pisma 
i pierwszym redaktorem naczelnym 
był ks. Bogdan Stanaszek, następnie 
ks. Krzysztof Tyburowski, Wiesław 
Tyburowski, Urszula Wojnarowska, 
obecnie funkcję tę pełni Józef Nosal, 
który jednocześnie wykonuje skład 
miesięcznika. Na łamach tego pisma 
ukazują się artykuły historyczne oraz 
dokumentujące bieżące wydarzenia 
społeczno-kulturalne. 
 W minionym ćwierćwieczu dział 
wydawniczy wydał aż kilkanaście 
książek i albumów o tematyce lokalnej 
autorstwa lub pod redakcją ks. Pro-
fesora Bogdana Stanaszka. Ponadto 
ukazało się V tomów Rocznika Brzo-
steckiego, kilka folderów oraz kilka-
naście widokówek. Obecnie do druku 
przygotowywana jest kolejna książka 
o starym cmentarzu w Brzostku. 
Wspomniany dział wydawniczy jest 
zamieszczony na stronie internetowej 
Gminy Brzostek pod skrótem TMZB.
 Innymi ważnymi przedsięwzięcia-
mi Towarzystwa były m.in. kapitalny 
remont kaplicy Św. Jana Nepomucena 
w Brzostku, rewitalizacja cmentarza 
żydowskiego w Brzostku, zmiany 
w nazewnictwie ulic w Brzostku oraz 

opracowanie i oznakowanie tras ro-
werowych. Ogromnym osiągnięciem 
było inicjowanie i zaangażowanie 
w odzyskanie praw miejskich przez 
Brzostek. Na tę okoliczność ukazał się 
wydany przez Towarzystwo pamiątko-
wy album.
 Podkreślić należy również, że dzia-
łalność TMZB opierała się na współ-
pracy z Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku z Urzędem Miejskim 
w Brzostku, szkołami z terenu naszej 
gminy oraz innymi organizacjami 
i instytucjami z rejonu.
 Niestety, w dalszym ciągu Towa-
rzystwo nie posiada lokalu na siedzibę 
TMZB, w którym oprócz spotkań by-
łoby miejsce na zorganizowanie izby 
muzealnej, a w przyszłości muzeum. 
 Warto wiedzieć, iż w bieżącym 
roku stowarzyszenie zmieniło status 
na organizację porządku publicznego. 
Tym sposobem będzie można skorzy-
stać z przekazanego 1% podatku na 
działalność statutową Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej.
 Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy poświęcali swój cenny czas na 
pracę społeczną dla środowiska lokal-
nego. Gratuluję kreatywności i pomy-
słowości w podejmowaniu inicjatyw 
oraz ich realizacji.

Prezes TMZB
Krzysztof Kolbusz

Dokończenie ze str. 5
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rocznice 11 listopada 1918 roku. Do-
piero w 1989 roku Sejm IX Kadencji 
przywrócił narodowi to święto. 
 Uroczyste obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Brzostku 
rozpoczęły się przemarszem oraz 
złożeniem kwiatów pod tablicą wmu-
rowaną 4 sierpnia 1939 roku przez 
społeczeństwo Brzostku, a upamięt-
niającą wymarsz członków „Strzelca” 
z Brzostku w 1914 roku. Kolejnym 
miejscem oddania hołdu był pomnik 
upamiętniający ofiary i wysiłek zbroj-
ny wszystkich obywateli miasteczka.
 W Kościele Parafialnym w Brzost-
ku odbyła się Msza święta za Ojczy-
znę z udziałem władz gminy, kom-
batantów, pocztów sztandarowych 
i wszystkich tych, którym nieobce 
są słowa modlitwy ks. Piotra Skargi: 
„Wszechmogący, Wieczny Boże, spuść 
nam szeroką i głęboką miłość ku bra-
ciom i najmilszej matce, Ojczyźnie 
naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie”. Mszę świętą 
odprawił i homilię wygłosił brzostec-
ki proboszcz ks. Jan Cebulak.
 Pragnąc uczcić pamięć wszystkich, 
którzy oddali życie za wolną Polskę, 
po Mszy młodzież z Zespołu Szkół 
w Siedliskach-Bogusz zaprezentowa-
ła montaż słowno-muzyczny pt. ,,Jak 
tu prawdę o Polsce powiedzieć?”. Był 
to hołd młodych ludzi złożony tym, 
którzy podczas zmagań na różnych 
frontach, dzięki niezłomności, patrio-
tyzmowi i bohaterstwu wywalczyli 
wolność. Program został przygoto-
wany pod kierunkiem nauczycieli 
Leokadii Jędrzejczyk, Renaty Wadas, 
ks. Eryka Bogacza oraz nauczyciela 
muzyki Jerzego Wojnarowskiego.

 Uroczystość zakończyła się przej-
ściem na teren Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz modlitwą za zmar-
łych, złożeniem kwiatów i zniczy 
przed pomnikiem Ofiar Katyńskich 
i Smoleńskich. 
 Z uwagi na pamięć przodków, któ-

rzy za niepodległość naszej ojczyzny 
oddawali życie, starajmy się pamię-
tać o tym, że jest to święto radości 
i pojednania. Dlatego warto dziś 
zatrzymać się na moment i pomyśleć 
o Polsce, jako o dobru wspólnym.

R.W.
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 Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku wzięło udział w konkursie 
organizowanym przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki „WF JEST FAJNY 
– STOP ZWOLNIENIOM Z WF”. Na 
konkurs wpłynęło ponad 100 prac ze 
szkół z całej Polski. 
 29 listopada 2013r. o godzinie 
15.00 nastąpiło ogłoszenie wyników. 
Kapituła konkursu wyłoniła pięciu 
laureatów, którzy przysłali najlepsze 
filmiki i zdjęcia promujące ciekawy 
sposób prowadzenia lekcji wychowania 
fizycznego. 
 Lista zwycięzców przedstawia się 

następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12 
z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lele-
wela 140, 64-920 Piła
II miejsce – II LO im. Marii Konop-
nickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi, 
ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice
III miejsce – Szkoła Podstawowa 
nr 109 im. Edwarda Dembowskiego 
ul. Inżynierska 54, 53-230 Wrocław
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Leona Heykiego, ul. Strzelecka 1, 
83-400 Kościerzyna
V miejsce – Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku, ul. Mariana Nałę-

cza-Mysłowskiego 11, 39-230 Brzostek
 W ramach promocji szkoły do 
brzosteckiego gimnazjum przyjedzie 
TVP sfilmować zajęcia prowadzone 
w sposób nowatorski, przeprowadzi 
również wywiady z uczniami na temat 
roli sportu w życiu młodzieży.
 Z pewnością Gimnazjum w Brzost-
ku świętuje sukces. Jako jedyne na 
Podkarpaciu i jedyne w Polsce (z gim-
nazjów) zostało nagrodzone. Gra-
tulujemy Uczniom, koordynatorce 
programu – Pani Magdalenie Machaj, 
nauczycielom wspomagającym – pani 
Katarzynie Machowskiej i Panu Pawło-
wi Batyckiemu (montaż filmiku i wy-
konanie zdjęć). Podziękowanie należy 
się również panu Jackowi Berkowi – 
Dyrektorowi Gimnazjum w Brzostku 
za to, że wzorowo wspiera działalność 
sportową szkoły. Nie należy zapominać 
również o Rodzicach, którzy z dużym 
zaangażowaniem włączyli się w reali-
zację programu. Dla takich sukcesów 
warto mieć pasję!

Kibice

sukces brzosteckiego Gimnazjum na skalę ogólnopolską

 Każde dziecko rozpoczynające 
naukę w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej z niecierpliwością 
czeka na moment, gdy zostanie 
pasowane na pełnoprawnego 
ucznia. Ta uroczysta chwila po-
przedzona jest wytężoną pracą 
– pierwszaki uczą się trudnej 
sztuki pisania i czytania, poznają 
nowych kolegów oraz uczniowskie 
prawa i obowiązki. Pod czujnym 
okiem wychowawczyń – Pani 
Teresy Woźniak i Pani Katarzyny 
Wereszczyńskiej przygotowują 
także program artystyczny, aby 
jak najlepiej zdać swój pierwszy 
egzamin przed Panią Dyrektor, 

pasowanie na pierwszoklasistÓw w szkole podstawowej w brzostku

 „Brzosteckie smakołyki” będące 
kontynuacją wydanych wcześniej 
pozycji zrodziły się z potrzeby prze-
kazania bogactwa pomysłów na roz-
maite przysmaki, bazujące głównie 
na tym, co dała nam matka natura. 
Właściwy dobór ekologicznych pro-
duktów gwarantuje nam bowiem 
zdrową kuchnię i wyśmienity smak 
przyrządzanych potraw. Korzystanie 
z darów gospodarstw domowych Zie-
mi Brzosteckiej i okolic – lasów, łąk, 
jezior, rzeki Wisłoki jest przeżyciem 
wyjątkowym. Nie wspominając nawet 
o smakowaniu tych pysznych dań, gdy 
zostaną przygotowane w domowych 
kuchniach, by radować podniebienie. 
 Historia receptur na kulinarne 
smakołyki wiąże się z tradycją nasze-
go regionu, jak również z kulinarnymi 

upodobaniami. Brzosteckie potrawy 
zawierają w sobie elementy dawnych 
przepisów gromadzonych przez nasze 
babcie w połączeniu ze współczesną 
obyczajowością. Efektem tego niety-
powego połączenia są zebrane przez 
nas receptury na różnorodne dania, 
która ubogacą każdy stół w nowe 
smaki. 
 „Brzosteckie smakołyki” poleca-
my tym, którzy z zapałem podejmą 
trud kulinarnych wyzwań. Życzymy, 
aby wiele nowych zapachów unosiło 
się z waszych kuchni, dając Państwu 
miłą okazję do poznania wyśmieni-
tych potraw. 
 Z książką można się zapoznać 
w Gminnej Biliotece Publicznej 
w Brzostku.

Autorzy

brzosteckie smakołyki
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Rodzicami i starszymi kolegami.
 Pasowanie na Ucznia Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku 
odbyło się 3 grudnia 2013r., w pięk-
nie udekorowanej na tę chwilę sali 
gimnastycznej. Uroczystość prowa-
dziła przedstawicielka Samorządu 
Uczniowskiego, która na wstępie 
powitała Panią Marię Przebiędę – Dy-
rektora Szkoły, Panią Anetę Krajew-
ską – Zastępcę Dyrektora oraz licznie 
zgromadzonych Rodziców. Następnie 
starsza koleżanka oddała głos niezwy-
kle przejętym pierwszakom, aby swym 
występem udowodnili, że są gotowi na 
przyjęcie do społeczności szkolnej. 
„Choć mało mamy lat, 
kochamy bardzo świat.
Jeśli ma pięknie być,
to musimy dobrzy być”…
 To przesłanie, które najmłodsi 
uczniowie przekazali zebranym słowa-
mi wierszy i piosenek. Leśne skrzaty 
oraz skrzywdzone przez bezmyślne 
zachowanie ludzi zwierzęta, zwróciły 
uwagę na konieczność dbania o ota-
czającą nas przyrodę. Dzieci mówiły 
i śpiewały także o zwykłym szkolnym 
dniu, w którym codziennie uczą się 
czegoś nowego, odkrywają swoje zdol-
ności i zdobywają nowe wiadomości. 
Wszystkich na pewno przekonały, że 
matematyka „wcale nie jest trudna”, 
a pisanie i czytanie „wcale nie jest 
nudne”. Pięknie zaśpiewały o ulubio-
nych zajęciach plastycznych. „Tań-
czące kredki” zachwyciły barwnymi 
kostiumami, poczuciem rytmu oraz 
brawurowo wykonanymi na koniec 
szpagatem i gwiazdą. 
 Gromkie brawa po występie małych 
artystów, były najlepszym dowodem 
na to, że egzamin został zdany celują-
co. Po części artystycznej głos zabrała 
Pani Dyrektor, która wyraziła swoje 
uznanie dla niezwykłego zaangażo-
wania i licznych umiejętności pierw-
szaków i stwierdziła po zasięgnięciu 
opinii komisji, że wszyscy w pełni 
zasłużyli na miano pełnoprawnego 
ucznia Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku im. Komisji Edukacji 
Narodowej. 
 Następnie dzieci z klas pierwszych 
złożyły uroczyste ślubowanie na sztan-
dar szkoły, przyrzekając być dobrymi 
Polakami i sumiennie wykonywać 
swoje obowiązki. Po ślubowaniu, 
Rodzice ze wzruszeniem patrzyli, 
jak Pani Dyrektor Maria Przebięda 
dużym ołówkiem pasuje ich pociechy 
na ucznia, a Pani Dyrektor Aneta Kra-
jewska wręcza pamiątkowe dyplomy. 
Dzieci były bardzo przejęte tą chwilą. 
To pierwszy taki ważny moment w ich 
życiu. „Pierwszak” to brzmi dumnie. 
 W tym dniu życzymy pierwszokla-
sistom, aby przez całe życie realizo-
wali swoją receptę „Jeśli ma pięknie 
być, to musimy dobrzy być”, a każde 
zadanie, które będą wykonywali przy-
nosiło im zadowolenie i sukces.

atsz 
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 Stowarzyszenie „Razem w Przy-
szłość” to organizacja pożytku pu-
blicznego, która już od 5 lat działa na 
rzecz oświaty, edukacji i nauki. Wspiera 
również działania innowacyjne na rzecz 
kultury i dziedzictwa kulturowego, 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska, 
europeistyki, przedsiębiorczości i spor-
tu.
 Realizując zadania statutowe i mając 
na uwadze znaczenie sportu w edukacji 
zdrowotnej, członkowie Stowarzysze-
nia podjęli się organizacji „Podsumo-
wania współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży z gminy Brzostek 
za 2013 rok – sukcesy powiatowe”. Spo-
tkanie miało miejsce 3 grudnia 2013r. 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Brzostku. Na uroczystość przybyli 
młodzi sportowcy i ich opiekunowie. 
Nie zabrakło również dyrektorów 
szkół. Sukcesy w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych, Mistrzostwach 
w Lekkiej Atletyce, Powiatowym 
Biegu Niepodległości, Powiatowym 
Turnieju ASP Wisłoka, Powiatowym 

Turnieju o Puchar Premiera Donalda 
Tuska odnieśli: Gimnazjum w Brzost-
ku – Kacper Janiga, Albert Stasiak, 
Piotr Nawracaj, Wiktor Janiga, Natalia 
Staniszewska, Monika Stawarz, Julian-
na Wojdyła, Jan Tyburowski, Patryk 
Machaj, Dawid Strojek, Mateusz Sob-
czyk, Tomasz Juda, Kacper Szymański, 
Bartosz Orzech, Paweł Paściak, Piotr 
Samborski, Mateusz Wójcik, Paweł 
Gwiżdż. Gimnazjum z Siedlisk-Bogusz 
– Małgorzata Dziedzic, Grzegorz Koca-
ba, Paweł Gąsior. Szkoła Podstawowa 
w Brzostku – Hubert Krzysztofek, 
Rafał Sołtys, Szymon Szarek, Wiktor 
Wojdyła, Karol Zastawny, Dawid Szy-
bist, Piotr Wójcik.
 Część oficjalną uroczystości rozpo-
częła Pani Grażyna Maziarz – Prezes 
Stowarzyszenia, która w kilku ciepłych 
słowach powitała zaproszonych Gości. 
Następnie młodzi sportowcy, przy 
dźwiękach fanfar, zostali uhonoro-
wani pięknymi medalami i otrzymali 
„Mistrzowskie Dyplomy” jako dowód 
uznania za odniesione sukcesy. Wy-

powiatowi liderzy sportu z brzostku

różnieni przez Prezesa Stowarzyszenia 
nauczyciele wychowania fizycznego to: 
Magdalena Machaj – Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku, Józef 
Prokuski – Zespół Szkół w Siedliskach-
-Bogusz oraz Elżbieta Ryba-Stanek, 
Urszula Kolbusz i Wiktor Wójtowicz 

z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brzostku. 
 Podziękowania za wzorowe wspiera-
nie szkolnego sportu otrzymali następu-
jący dyrektorzy: Jacek Berek, Krystyna 
Zdziarska z Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku, Stanisław Wój-

towicz, Krzysztof Dziedzic z Zespołu 
Szkół w Siedliskach-Bogusz oraz Maria 
Przebięda i Aneta Krajewska z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
 Po ceremonii wręczenia medali, 
dyplomów i podziękowań głos zabrali 
Panowie– Dyrektorzy z Siedlisk-Bo-
gusz. Nie szczędzili oni słów uznania 
dla wysiłku i ciężkiej pracy młodych 
sportowców i ich nauczycieli. Uczniom 
podarowali słodkości. Jako kolejny głos 
zabrał Dyrektor Gimnazjum w Brzost-
ku. Skierował słowa uznania do Stowa-
rzyszenia i laureatów oraz ich trenerów. 
Następnie głos zabrała Pani Maria Prze-
bięda. Pogratulowała mistrzom sportu, 
stwierdziła, iż ich zdolności poparte są 
także ogromnym wysiłkiem i samoza-
parciem. Podkreśliła, że swoją pracą, 
determinacją, zdolnościami i intelek-
tem można wygrać nawet z biblijnym 
Goliatem. Gratulowała także nauczy-
cielom-pasjonatom, którzy nie tylko 
potrafią zagrzewać do walki, ale też 
opracowywać perfekcyjnie taktykę gry. 
  Na zakończenie Pani Prezes Sto-
warzyszenia „Razem w Przyszłość” 
pogratulowała wszystkim, którzy 
rozsławili brzostecki sport na szczeblu 
powiatowym. Życzyła im sił i zdrowia, 
by zawsze stawali na najwyższym po-
dium.

atsz
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akademia malucha świętuje
„Bawić się i uczyć będziemy – ślubujemy”
 7 listopada 2013 roku był dla najmłodszych dzieci z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku dniem szczególnym 
i niepowtarzalnym. Po kilkutygodniowej adaptacji przed-
szkolaki z Akademii Malucha i zerówki zostały pasowane na 
pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Odświętnie 
ubrani – dziewczynki w granatowe spódniczki uszyte na 
tę okazję, a chłopcy w białe 
koszule i kamizelki – z dużym 
przejęciem i zaangażowaniem 
przedstawili przygotowany 
na tę uroczystość program 
artystyczny. Wszyscy pięknie 
śpiewali, recytowali wiersze 
o życiu przedszkolnym i swoich 
obowiązkach. Zaprezentowali 
także układ taneczny do pio-
senki „Kolorowe kredki”, który 
wszystkim bardzo się podobał. 
Swoim zachowaniem i umiejęt-
nościami dzieci udowodniły, że 
są gotowe do przyjęcia w po-
czet przedszkolaków. Punktem 
kulminacyjnym uroczystości 
był akt ślubowania. Maluchy 
z wielką dumą wypowiadały 
tekst przyrzeczenia. Następ-
nie każdy z przedszkolaków 
dostąpił zaszczytu pasowania 
zaczarowaną różdżką przez 

Panią Dyrektor Marię Przebiędę, w asyście Pani Dyrektor 
Anety Krajewskiej i Dobrej Wróżki Karoliny. W nagrodę za 
wspaniały występ maluchy otrzymały słodkości ufundowane 
przez Panie Dyrektor i panią pedagog Agatę Gonet.
 Uroczystość pasowania to wielkie przeżycie dla przed-
szkolaków, niezapomniany dzień pełen wrażeń. Wiele emocji 
zdradzały małe twarzyczki pełne radości, dumy, zadowole-
nia, że pierwszy egzamin w życiu zdały na szóstkę z plusem. 
Mamy nadzieję, że kolejne będą takie same.

atsz

 Dzień Życzliwości obchodzony jest 
w 180 krajach od 1973 roku, w Polsce 
od 2006 roku. Ma on przypominać, 
że wzajemna życzliwość to podstawa 
w budowaniu pokoju i dobrych relacji 
z drugim człowiekiem. Kim jest czło-
wiek życzliwy? Słownikowa definicja 
mówi, że jest to osoba nastawiona 
przychylnie i przyjaźnie, dobra oraz 
serdeczna. A z czego składa się życz-
liwość? Przede wszystkim z uśmiechu, 
miłego słowa i ciepłego spojrzenia.
 Organizacją tego nietypowego świę-
ta w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Brzostku, podobnie jak przed rokiem, 

zajęła się Pani Ewelina wraz ze swoimi 
wychowankami z klasy Va. Wykonali 
oni piękne tematyczne gazetki oraz 
witali wchodzących do szkoły na-
uczycieli i uczniów „uśmiechniętymi 
nalepkami” i słodyczami. Chcieli w ten 
sposób podzielić się z wszystkimi swoją 
dziecięcą spontanicznością i radością 
życia. Udali się także do oddziału „O” 
z przedstawieniem pt.: „Królewna 
Gburka”. Odegrany krótki spektakl miał 
przypomnieć przedszkolakom o ważnej 
roli grzeczności w ich życiu. To dzięki 
niej świat wokół staje się bardziej przy-
jazny i miły. 

 Dzieci w imieniu wszystkich uczniów 
brzosteckiej podstawówki postanowiły 
także w tym szczególnym dniu od-
znaczyć Panie Dyrektor specjalnymi 
„Orderami Uśmiechu”. Był to wyraz 
wdzięczności za troskę i przychylność, 
z jaką na co dzień za strony Pań Dyrek-
tor się spotykają. Uczniowie podkreślali, 
że przyznane medale są także wyrazem 
wdzięczności za zrozumienie i niewy-
czerpaną cierpliwość w kształtowaniu 
młodych charakterów. 
 Trochę żal, że następny Dzień Życz-
liwości dopiero za rok, ale z pewnością 
cząstka tego święta zostanie w każdym 
małym i dużym sercu na długo. Pamię-
tajmy, warto być życzliwym! 
 Uczniowie, którzy swoim za-

angażowaniem przyczynili się do 
pojawienia się na twarzach swoich 
rówieśników i dorosłych szczególnej 
radości w dniu 21 listopada 2013 
roku: Maria Barys, Karolina Bienias, 
Norbert Czaja, Kamil Dudek, Mar-
tyna Dziadura, Weronika Dziadura, 
Ewelina Frączek, Krystian Gaweł, 
Wiktoria Grygiel, Wojciech Kapała, 
Magdalena Lemek, Julia Łącka, Do-
minik Nawracaj, Emilia Nawracaj, 
Magdalena Nowak, Piotr Ogrodnik, 
Jakub Piwowar, Karolina Prokuska, 
Karol Siwek, Gabriela Surdel, Żaneta 
Trojan, Klaudia Zduńczyk. 
 Organizatorzy Dnia Życzliwości 
składają serdeczne podziękowania 
za współpracę Centrum Kultury 
i Czytelnictwa oraz Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku. Dzię-
kujemy za życzliwość!      atsz

dzień Życzliwości w sp w brzostku
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dwanaŚcie wiGilijnych daŃ

Wykonanie:
Upieczone i obrane buraki pokroić, zalać w garnku 
wodą, następnie dodać grzyby. Gotować na ma-
łym ogniu, dodać liść laurowy, ziele angielskie, 
szczyptę kminku, ziarenka pieprzu. Pora i cebulę 
upiec w całości. Dodać do barszczu, dalej goto-
wać. Zdjąć zupę z ognia. Dodać obierki z jabłka, 
zgnieciony ząbek czosnku, sok z cytryny, doprawić 
solą i zagotować. Barszcz zostawić na noc w chłod-
nym miejscu. Rano przecedzić, podgrzać. Podawać 
z kapuśniaczkami.

Barszcz z pieczonych buraków 
z kapuśniaczkami
Składniki:
‒ 1 kg pieczonych bu-

raków
‒ 2 kapelusze borowi-

ków
‒ 1 liść laurowy, ziele 

angielskie, kminek

‒ 4 ziarna pieprzu
‒ 1 por
‒ 2 cebule
‒ 2 ząbki czosnku
‒ obierki z 1 jabłka 
‒ sok z cytryny
‒ sól, szczypta cukru

Kasza jaglana z bakaliami
Składniki:
‒ 1 szklanka kaszy jaglanej
‒ 2 szklanki wody
‒ 10 dag żurawiny
‒ 10 dag rodzynek
‒ 10 dag pokrojonych suszonych moreli
‒ łyżeczka miodu
‒ łyżeczka masła
‒ szczypta cynamonu

Wykonanie:
Kaszę kilkakrotnie przepłukać w ciepłej wodzie. 
Przesypać do garnka i zalać 2 szklankami wody. 
Dodać masło i gotować na małym ogniu, aż kasza 
wchłonie wodę. Żurawinę, rodzynki i morele zalać 
gorącą wodą, żeby zmiękły. Gorącą kaszę włożyć 
do miseczki, wymieszać z bakaliami i miodem. 
Można oprószyć cynamonem.

Owocowy deser
Składniki:
‒ 1 średniej wielkości melon
– ½ szklanki wody
‒ 2 kopiaste łyżki cukru
‒ 2 łyżki miodu
‒ po 2 łyżki posiekanych migdałów, orzechów wło-

skich i laskowych, śliwek suszonych, żurawiny, 
moreli i skórki pomarańczowej

Wykonanie:
Z przekrojonego na połowę melona odrzucić pestki. 
Z miąższu za pomocą specjalnej łyżeczki wykrawać 
kulki. W małym rondelku ugotować syrop z wody, 
cukru i miodu często mieszając. Gdy cukier się roz-
puści, wrzucić pozostałe składniki. Odstawić do 
schłodzenia. Wydrążone miejsce w melonie zapeł-
nić syropem z bakaliami. Deser podawać na zimno.
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Składniki na zakwas:
‒ 15 dag mąki żytniej 

pytlowej
‒ 15 dag mąki żytniej 

razowej

‒ 3 ząbki czosnku
‒ 1,5 litra przegotowanej 

ostudzonej wody
‒ skórka z razowego 

chleba
Wykonanie:

Składniki zakwasu włożyć do kamiennego naczy-
nia, wymieszać, przykryć gazą i zostawić w tempe-
raturze pokojowej na kilka dni

Składniki na barszcz:
‒ 2 ½  litra wody
‒ ½  litra zakwasu
‒ 4 łyżki gęstej śmietany
‒ 1 łyżka majeranku

‒ liść laurowy
‒ ziele angielskie
‒ pieprz, sól
‒ czosnek
‒ grzyby suszone

Wykonanie:
Do garnka wlać wodę, dodać liść laurowy, ziele 
angielskie, majeranek, czosnek, grzyby suszone. 
Wlać zakwas, wymieszać i gotować około 15 mi-
nut. Śmietanę wlać do garnuszka, dodać gorącego 
barszczu i dokładnie wymieszać. Do gotującego się 
barszczu dodać rozrobioną śmietanę i zagotować. 
Zupę przyprawić solą i pieprzem do smaku. Barszcz 
podawać z ziemniakami lub chlebem wiejskim.

Barszcz biały na zakwasie

Karp w maśle
Składniki:
‒ 1 karp
‒ ⅓ kostki masła
‒ 2 duże cebule
‒ 2 szklanki posiekanej 

natki pietruszki

‒ rozmaryn, bazylia, 
imbir, tymianek

‒ masło klarowane do 
smażenia

‒ sok z cytryny
‒ sól, pieprz

Wykonanie:
Karpia oczyścić z łusek, wypatroszyć. Dokładnie 
umyć, natrzeć solą i pieprzem. Skropić sokiem z cy-
tryny. Przygotować farsz z posiekanej pietruszki, 
ziół, cebuli i masła. Tak przygotowanym farszem 
napełnić karpia i spiąć wykałaczkami. Smażyć na 
sklarowanym maśle, z każdej strony po 15 minut. 
Rybę włożyć do naczynia żaroodpornego i piec 
w piekarniku nagrzanym do 1800C około 30 minut. 
Przed podaniem jeszcze raz obficie skropić sokiem 
z cytryny. Najlepiej smakuje z ziemniakami, kapu-
stą i kompotem z suszu.

Kruche ciasteczka z marmoladą
Składniki:
‒ 40 dag mąki pszennej tortowej
‒ 20 dag margaryny
‒ 4 żółtka
‒ 3 łyżki cukru pudru
‒ 3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
‒ marmolada na nadzienie np. różana

Wykonanie:
Margarynę posiekać z mąką, proszkiem do piecze-
nia i cukrem pudrem. Zarobić kruche ciasto. Wy-
krawać foremką „babeczką” malutkie krążki. Na 
każdy placuszek nakładać marmoladę, sklejać jak 
pierożki, bardzo dokładnie łącząc brzegi. Ciastecz-
ka wstawić do piekarnika nagrzanego do 180oC 
na 15 minut. Wyjmować, gdy zaczną się delikatnie 
przyrumieniać.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

Wykonanie:
Suszone grzyby opłukać w zimnej wodzie. Włożyć 
do garnka i zalać 8 szklankami zimnej wody. Do-
dać liść laurowy, ziele angielskie, ząbek czosnku, 
marchewkę, imbir, pietruszkę i gotować na wolnym 
ogniu do miękkości. Wyciągnąć liść i ziele, zmikso-
wać, dodać kwaśną śmietanę, którą zawsze przed 
wlaniem do gorącej zupy należy zahartować. Za-
gotować. Doprawić solą i pieprzem, posypać natką 
pietruszki. Krem podawać z grzankami. 

Krem z prawdziwków suszonych
Składniki:
‒ 20 dag suszonych 

borowików
‒ ½  cebuli
‒ 1 ząbek czosnku
‒ 1 marchewka
‒ ½ łyżeczki imbiru

‒ 1 łyżka oliwy z oliwek
‒ 1 łyżka świeżej sieka-

nej pietruszki
‒ 2 łyżki śmietany
‒ sól, pieprz czarny 

mielony do smaku 

Wykonanie:
Mąkę wysypać na stolnicę, dodać olej, jajko i żółt-
ka. Zagnieść ciasto, przykryć folią. Grzyby umyć, 
ugotować. Cebulę pokroić i podsmażyć na złoty ko-
lor, przełożyć do miski. Na tej samej patelni prze-
smażyć dobrze wypłukaną, odciśniętą i posiekaną 
kiszoną kapustę. Smażyć ok. 10 minut. Kiedy kapu-
sta się podrumieni, zalać ją wywarem grzybowym 
i poddusić ok. 30 minut. Po odparowaniu dołożyć 
ją do smażonej cebuli i ugotowanych, pokrojonych 
w drobną kostkę grzybów. Ciasto rozwałkować, 
wykrawać szklanką placuszki. Nakładać farsz ły-
żeczką i zlepiać. Pierogi gotować w lekko osolonej 
wodzie do wypłynięcia na powierzchnię. Wybierać 
łyżką cedzakową. Podawać gorące, polane masłem. 

Pierogi mojej mamy
Składniki na farsz:
‒ ½ kg kiszonej kapusty
‒ 2 szklanki suszonych 

leśnych grzybów
‒ 2 cebule
‒ pieprz ziołowy
‒ sól, pieprz czarny do 

smaku
‒ olej do smażenia

Składniki na ciasto:
‒ 6 szklanek mąki
‒ 2 łyżki oleju
‒ 1 jajo, 2 żółtka
‒ ciepła woda, ale nie 

wrzątek

Wykonanie: 
Ciasto francuskie pokroić w paski o szerokości 
ok. 2,5 cm. Owinąć foremki do pieczenia rurek. 
Smarować rozkłóconym jajkiem. Piec ok. 20 minut 
w temperaturze 200°C. Ostudzić. 
Sałatka: ryż ugotować na sypko. Jabłko, paprykę, 
cebulę i ogórki pokroić w małą kostkę. Natkę pie-
truszki posiekać. Następnie dodać odsączonego 
tuńczyka. Wszystko wymieszać i połączyć z majo-
nezem. Sałatkę włożyć do rurek i udekorować ga-
łązkami koperku.

Bożonarodzeniowe rogi obfitości
Składniki:
‒ 1 opakowanie ciasta 

francuskiego
‒ 1 jajko
‒ 1 woreczek ryżu
‒ 1 puszka tuńczyka
‒ 1 mała cebula
‒ 2 ogórki kiszone

‒ 1 czerwona papryka
‒ ½ jabłka
‒ natka pietruszki i ga-

łązki koperku
‒ majonez
‒ sól, pieprz
‒ foremki do pieczenia 

rurek
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Wykonanie: 
Filety posolić, popieprzyć, skropić cytryną i odsta-
wić na 3 godziny do lodówki. Następnie każdy opró-
szyć  mąką i usmażyć na oleju. Ryby ułożyć w naczy-
niu żaroodpornym. Na maśle udusić pieczarki z ce-
bulą i wyłożyć na rybę. Zalać śmietaną. Na śmietanę 
nałożyć wcześniej ugotowane i pokrojone w kostkę 
borowiki. Zapiec w piekarniku przez 20 minut w tem-
peraturze 180°C. Posypać żółtym serem i włożyć do 
piekarnika na chwilę, tak, aby ser żółty się stopił. 
Przyozdobić zieleniną i plasterkami cytryny. 

Ryba wigilijna
Składniki:
‒ filety z sandacza 

około 4 sztuki
‒ 50 dag pieczarek
‒ 10 dag suszonych 

borowików
‒ 30 dag sera żółtego 
‒ 2 cebule
‒  pieprz, sól

‒ pieprz cytrynowy
‒ olej 
‒ masło
‒ mąka 
‒ sok z cytryny
‒ cytryna
‒ śmietana wiejska 
‒ natka pietruszki

Tatar z wędzonego łososia
Składniki:
‒ 40 dag wędzonego łososia
‒ 1 łyżka oliwy z oliwek
‒ czerwona i zielona papryka
‒ ogórek kiszony
‒ cebula biała
‒ cebula czerwona
‒ cytryna
‒ natka pietruszki
‒ sól, pieprz

Wykonanie: 
Mięso z łososia drobno posiekać nożem. Wymie-
szać z oliwą i przyprawami. Paprykę, ogórek ki-
szony, cebulę pokroić w kostkę. Wszystkie składniki 
ułożyć obok siebie na półmisku. Udekorować na-
tką pietruszki i plasterkami cytryny. Podawać po 
schłodzeniu. 

Wykonanie:
Filety moczyć przez kilka godzin w zimnej wodzie. 
Pod koniec moczenia do wody można dolać mleka. 
Następnie filety pokroić w dzwonka. Jabłka obrać, 
zetrzeć na tarce o grubych oczkach, skropić sokiem 
z cytryny. Cebulę obrać, pokroić w kosteczkę, uło-
żyć na sitku, oprószyć cukrem. Odstawić na kilka 
minut, a następnie przelać dużą ilością wrzątku. 
Przestudzoną cebulę wymieszać z jabłkami. Dodać 
śledzie. Przyprawić solą, pieprzem ziołowym i mie-
loną słodką papryką. Dokładnie wymieszać, wło-
żyć do słoika i odstawić na 1 godzinę do lodówki. 
Śmietanę ubić ze szczyptą soli, doprawić pieprzem 
ziołowym, dołożyć posiekany koperek, wymieszać. 
Połączyć ze śledziami. Jabłka i cytryny pokroić 
w plasterki. Ułożyć wokół talerzyka. Na tym ułożyć 
śledzie. Przybrać koperkiem.

Śledzie na pierzynce
Składniki:
‒ 40 dag solonych 

śledzi
‒ 10 dag jabłek
‒ 2 małe cebule
‒ 1 szklanka gęstej 

śmietany

‒ sok z cytryny
‒ koperek
‒ jabłko i cytryna do 

dekoracji
‒ sól, pieprz ziołowy, 

słodka mielona 
papryka



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

Rodzaj podatku lub opłat Stawki obowią-
zujące w 2013 r.

Przyjęte staw-
ki na 2014 r.

PoDateK oD nIeRUChomośCI
1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,52 zł 0,54 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 
1 ha powierzchni 4,00 zł 4,20 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,12 zł 0,13 zł
2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,30 zł 0,31 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków miesz-

kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 

powierzchni
14,50 zł 15,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,50 zł 5,77 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,63 zł 4,68 zł

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,20 zł 3,36 zł
3. od budowli – do 2% ich wartości 2% 2%

PoDateK Rolny
Od 1 ha przeliczeniowego 80,00 zł 85,00 zł

oPłaty Za WoDę I śCIeKI*
Opłata za 1m3 dostarczonej wody (brutto) 2,97 zł 2,97 zł
Opłata za 1m3 odebranych ścieków (brutto)** 5,55 zł 5,55 zł
Opłata za odbiór ścieków wozem asenizacyjnym za 1 m3 (brutto) 20,02 zł 20,02 zł

* W przypadku opłat za wodę, ścieki i nieczystości stałe przyjęte stawki pokrywają tylko część kosztów jakie ponosi 
Zakład Gospodarki Komunalnej. Różnica w kwocie 3,24 zł za 1 m3 wody, 10,61 zł za 1 m3 ścieków oraz 13,74 zł za 1 m3 
ścieków odbieranych wozem asenizacyjnym dopłacana będzie z budżetu gminy.

** W razie braku urządzeń pomiarowych (ściekomierzy) ilość odprowadzanych ścieków ustala się w następujący sposób.
1. Dla gospodarstw domowych korzystających z jednego ujęcia wody z zainstalowanym wodomierzem, według wskazania 

na wodomierzu.
2. Dla odbiorców korzystających z jednego lub więcej ujęć wody bez zainstalowanych wodomierzy, na podstawie norm 

ryczałtowych zużycia wody. J. Nosal

stawki podatkÓw i opłat lokalnych w Gminie brzostek na 2014 r.

z prac rady miejskiej
 W dniu 18 listopada br. Rada Miejska w Brzostku obrado-
wała na XXXI sesji. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, 
zebranych powitała i posiedzeniu przewodniczyła pani Zofia 
Skórska – przewodnicząca rady. Głównym tematem obrad 
było ustalenie podatków i opłat na 2014 rok. Kontynuując 
przyjęty porządek obrad Rada Miejska w Brzostku podjęła 
uchwały w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 

Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku,
- zmiany uchwały Nr XI/60/11 RM w Brzostku z dnia 30 

sierpnia 2011 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych,

- powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań 
w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z te-
renu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,

- obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa oblicze-
nia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2014 r.,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat,
- ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości 

płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych 
zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek.

- przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.,

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2014 r.,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Brzostek na 2014 r.,
- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia 

planu gospodarki niskoemisyjnej,
- przeznaczenia do sprzedaży działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 261/2 położonej w Grudnej Górnej,
- przeznaczenia do sprzedaży działki zabudowanej, ozna-

czonej numerem ewidencyjnym 444/2 położonej w Prze-
czycy,

- zamiany działek położonych w Brzostku pod budowę par-
kingu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dol-
nej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na 
gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej 
Grudna Dolna – Głobikówka,

- przyjęcia darowizny działek położonych w Smarżowej, 
na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod drogę 
wewnętrzną,

- przyjęcia darowizny działki położonej w Nawsiu Brzo-
steckim, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem 
pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę 
zagospodarowania drogi wewnętrznej.

 W przypadku uchwały dotyczącej określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości nastąpił wzrost podatku 
w stosunku do obowiązującego o około 5%. Stawki opłat za 
wodę i ścieki zostały utrzymane na poziomie z roku 2013.
 Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy 
Brzostek.

Ewa Szukała
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 Dzieci 3–4 letnie z Przedszkola 
Publicznego w Brzostku mają za sobą 
bardzo ważne wydarzenie – „Pasowanie 
na przedszkolaka”. Po okresie adaptacji, 
gdy wszystkie dzieci chętnie przekra-
czały próg sali przedszkolnej, wiedząc, 

że tutaj można się wesoło bawić i uczyć, 
rozpoczęły się przygotowania do pięknej 
i doniosłej uroczystości. Jest to uroczy-
stość, po której każde z dzieci staje się 
„prawdziwym przedszkolakiem”. Dzieci 
z wielką ochotą i zaangażowaniem 

uczyły się wierszy, piosenek i tańca 
pod kierunkiem wychowawczyni Beaty 
Płaziak. Gdy nadszedł dzień 7 listopada 
2013r. przedszkolaki zaprezentowały 
zdobyte wiadomości i umiejętności 
przez licznie przybyłymi gośćmi. Każdy 
występ rodzice nagradzali gromkimi 
brawami, gdyż przedszkolaki zachowy-
wały się jak prawdziwi aktorzy. Występ 
został zakończony układem tanecznym 
do piosenki „Grozik”. Następnie dzieci 
złożyły „przysięgę przedszkolaka”, po 
której Pani Dyrektor Dorota Nawracaj 
rozpoczęła ceremonię pasowania kła-
dąc na ramieniu każdego dziecka duży, 
czerwony ołówek, a wychowawczyni 
grupy wręczyła dzieciom pamiątkowe 
dyplomy. Za dzielną postawę podczas 
uroczystości każdy przedszkolak otrzy-
mał kuferki ze słodyczami. 
 Wszystkim rodzicom gratulujemy 
zdolnych, odważnych dzieci i dzię-
kujemy za pomoc w przygotowaniu 
tej wyjątkowej uroczystości. Podzię-
kowania kierujemy także do pomocy 
nauczyciela Pani Ewy Sienkowskiej za 
przygotowanie dekoracji oraz do Pani 
Anny Rozwadowskiej za pamiątkowe 
zdjęcia. 

Beata Płaziak

pasowanie na przedszkolaka w grupie „leśne skrzaty”

 14 listopada w Rzeszowie odbył 
się X Podkarpacki Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „NA 
SKRZYDŁACH MUZYKI”. Był to 
koncert jubileuszowy. Do Festiwalu 
zakwalifikowało się aż 32 solistów 
w kategorii 7-9 lat z terenu całego 
Podkarpacia. Zespół Szkół w Na-
wsiu Brzosteckim reprezentowała 
małgorzata Dunajska – uczennica 
drugiej klasy Szkoły Podstawowej, 
która zdobyła WyRÓŻnIenIe 
w swojej kategorii wiekowej. Mał-
gosi gratulujemy i życzymy wy-
trwałości w zdobywaniu wiedzy 
muzycznej oraz dalszych sukce-
sów.           aa

wyróżnienie dla 
małgosi dunajskiej 8 listopada 2013 w Brzeźnicy odbył 

się powiatowy V Bieg Niepodległości. 
Rywalizacja odbywała się w pięciu 
kategoriach wiekowych. W pierwszej 
pobiegły dziewczęta i chłopcy z klas 0 i I 
szkoły podstawowej, w drugiej uczniowie 
kl II–IV szkoły podstawowej. W trze-
ciej V i VI klasy szkoły podstawowej, 
w czwartej gimnazjaliści a w piątej osoby 
dorosłe. W każdej kategorii biegało po 40 
zawodników. Uczniowie z Gimnazjum 
w Brzostku doskonale zaprezentowali 
się w tych biegach zdobywając 6 medali. 
Zawody stojące na niezwykle wysokim 
poziomie sportowym były podsumo-
waniem ich ciężkich treningów. Wyniki 

zawodników z Brzostku:
W biegu na dystansie 1500 m w kategorii 
dziewcząt: II miejsce monika Stawarz, 
III miejsce Julianna Wojdyła.
W biegu na dystansie 1500 m w kategorii 
chłopców: I miejsce Kacper Janiga, II 
miejsce albert Stasiak, III miejsce Piotr 
nawracaj, V miejsce Sylwester Zyguła.
 W zawodach udział brali również Wik-
tor Janiga, Mateusz Wójcik, Natalia Sta-
niszewska oraz Patryk Łukowicz, którzy 
zaliczyli bardzo dobry start. W losowaniu 
głównym Patryk Łukowicz wygrał piłkę.
 Gratulujemy gimnazjalistom oraz 
trenerce grupy pani M. Machaj.

Sekcja sportowa szkoły

V bieg niepodległości brzeźnica 2013

Fot. A. Rozwadowska
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„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał.
Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały
Które nam w spuściźnie po przodkach zostały.”

 Dzień 11 Listopada zawsze jest okazją do zastanowienia się 
nad naszym patriotyzmem. Każda kolejna rocznica zachęca 
do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i miłość 
,która czyniła ich zdolnym do oddania za Ojczyznę swojego 
życia.
 8 XI 2013 r.w 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przez naszą Ojczyznę w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej odbyła się uroczysta akademia, na którą 
zaproszono Kombatanta, więźnia reżimu stalinowskiego Pana 
Wojciecha Grzesiakowskiego. Wspólnie z naszym Gościem, 
gronem pedagogicznym i mieszkańcami wsi pomaszero-
waliśmy do kaplicy pw. bł. Karoliny Kózkówny, gdzie ks. 
Rafał Żelazny odprawił Mszę św. 
w intencji Ojczyzny. W homilii 
wyjaśnił nam, co to znaczy wolność 
i niepodległość, a także podkreślił 
patriotyzm i poświęcenie naszych 
przodków w obronie Polski. Odniósł 
się też do czasów współczesnych 
i podpowiedział nam, co to znaczy 
dziś być patriotą i jakie obowiązki 
każdy z nas ma wobec Ojczyzny.
 Po powrocie do szkoły pani 
Dyrektor Danuta Kaczka serdecz-
nie powitała naszego Gościa oraz 
wszystkich zebranych i oddała głos 
uczniom klasy piątej, którzy przy-
gotowali montaż słowno-muzyczny 
„Gdy wolności nadszedł czas…” 
Dzięki niemu mogliśmy przypo-
mnieć sobie długą drogę Polaków 
do odzyskania wolności, posłuchać 
okolicznościowych wierszy oraz 

posłuchać piosenek i pieśni.Te bardziej znane śpiewaliśmy 
wszyscy. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Ola Grze-
siakowska, która wzruszająco zaśpiewała „Biały krzyż” 
z repertuaru „Czerwonych Gitar”.
 Po akademii głos zabrał Pan Grzesiakowski dzieląc się 
z nami swymi bolesnymi wspomnieniami i refleksjami na 
temat naszej historii. Jego wspomnienia skłoniły nas do 
zadumy nad przeszłością i przyszłością naszej Ojczyzny, 
darem wolności i odpowiedzialnością za te wolność.
 Na zakończenie nasz Gość obdarował wszystkich przed-
szkolaków i uczniów naszej szkoły słodyczami i owocami, 
a Pani Dyrektor podziękowała mu za udział i uświetnienie 
szkolnej uroczystości oraz za gest i miłą niespodziankę dla 
dzieci .
 Mamy nadzieję, że ta inna lekcja historii i patriotyzmu na 
długo pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Uczniowie SP w Kamienicy Dolnej

szkoła w kamienicy dolnej czci Święto niepodległości

Niby nic takiego. Bukiet polnych kwiatów, 
Zebranych o świcie z łąk ... tych koło drogi
A gdy stoją cicho w aureoli światła,
To czuję, jak słońcem – zapach myśli słodzi.

 W bieżącym roku szkolnym w SP 
w Kamienicy Dolnej, zgodnie z wcze-
śniejszym założeniem SU, zorganizo-

wany został ogólnoszkolny konkurs 
plastyczny, przeznaczony dla wszyst-
kich dzieci, pod hasłem „Konkurs na 
bukiet jesienny”.
 Celem uczestnictwa dzieci w kon-
kursowych zmaganiach było: rozwijanie 
dziecięcej wyobraźni, kreatywności 
i aktywności twórczej, odkrycie przez 

u c z e s t n i c z ą c e 
w konkursie dzieci 
własnych uzdol-
nień, kształtowanie 
poczucia estetyki 
i smaku artystycz-
nego, doskonalenie 
sprawności manu-
alnych, propago-
wanie osiągnięć 
w ramach pokon-
kursowej wystawy.
 Uczestnicy kon-
kursu mieli przy-
gotować jesienny 
bukiet wykonany 
dowolną techniką 
plastyczną. W od-
powiedzi na apel 
napłynęło 7 cieka-
wych i misternie 

wykonanych prac.
 Wszystkie jesienne bukiety oraz 
koszyki były ciekawe oraz odznaczały 
się wysokim artyzmem i pracochłon-
nym wykonaniem. Każda praca była 
wyjątkowa. 
 Ostatecznie przyznano 2 nagrody. 
Wśród laureatów znaleźli się:
I miejsce: Aleksandra Foryś, Igor Gor-
czyca, Gabriela Berek,
II miejsce: Natalia Potyrała, Ewelina 
Potyrała, Zuzanna Podgórska i Berna-
deta Juda.
 Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje kosz ręcznie upleciony z gazet 
i pomalowany brązową farbą przez 
uczennicę klasy VI – Aleksandrę Foryś. 
Z kolei uczeń klasy IV Igor Gorczyca 
wykonał własnoręcznie stelaż kosza, na 
którym osadził bukiet, natomiast górną 
część wykonał z papieru. 
 W celu zaprezentowania prac, szer-
szemu gronu widzów, kolorowe i pełne 
fantazji bukiety oraz koszyki jesienne 
zostały zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej w holu szkoły podsta-
wowej. 
 Zorganizowanie oraz przeprowa-
dzenie konkursu wpłynęło na odkrycie 
przez uczestniczące w konkursie dzieci 
własnych uzdolnień i możliwości.

Samorząd Uczniowski

konkurs na najpiękniejszy bukiet jesienny
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 Słowa Jana Pawła II skłaniają mnie 
do głębokiej refleksji nad sensem życia 
i miejscem, w którym żyję. 
 Za rok stanę się dorosły. Ten wiek 
zobowiązuje mnie do poważnej oceny 
otaczającej mnie rzeczywistości, która 
coraz bardziej próbuje mnie osaczyć 
i utwierdzić w przeróżnych słusznych 
decyzjach i zadaniach. Uczę się, zdo-
bywam zawód, ale przede wszystkim 
czerpię i chłonę z życia każdą odrobinę 
radości i szczęścia, które znajduję tu 
wokół. 
 A moja Ojczyzna, ta mała, jest całym 
Światem, który może zmieściłby się 
w Internecie, ale na pewno straciłby 

na tym. Bo moja Ojczyzna to widok 
z okna już rano, tak piękny, że chce się 
wstać i zanurzyć w pagórki i kolorowe 
lasy, w mglisty nurt Dulczy i Wisłoki. 
Brzosteckie krajobrazy, które mijam 
w drodze do szkoły zaskakują i urze-
kają na nowo każdego dnia, zmieniają 
się z częstotliwością pór dnia i pór roku. 
Wiosenne słońce rozstrzeli promienie 
tak jasne, że chmury są bielsze od bieli. 
W czasie żniw jest tu goręcej niż na 
hiszpańskich plażach. Niskie gwiazdy 
jesienne z pagórków spadają do wody 
i zimą skrzą się na dłoni. I nie wiem jak 
jest gdzieś dalej, podobno jest jeszcze 
piękniej. W każde wakacje dostaję 

kartki z innych krajów, ale tak sobie 
myślę: czy jest gdzieś jeszcze krzyż jak 
ten na Liwoczu? Czy mosty i drogi mi 
bliższe? A czy ludzi gdzieś spotkałbym 
milszych i czy dziewczyny mogą być 
gdzieś piękniejsze? Za kumpli to ręczę, 
bo takich jak moi nie znajdę nigdzie.
 Okazuje się, że pytań tych stawiam 
sobie coraz więcej, a każdy dzień 
przynosząc nowe doświadczenia, wzbo-
gaca moją wyobraźnię. Śmiało mogę 
nazywać się Europejczykiem, bo jeśli 
sam nie zasłużyłem jeszcze na ten tytuł, 
to liczę na moje polskie dziedzictwo, 
którego mi nikt, jak lekcji historii, nie 
odbierze, mam je w metryce urodzenia, 
w ojczystej mowie, w każdym zakątku 
miejsc mojego dzieciństwa.
 Co stanie się za rok, za dwa lata? 
Chciałoby się zaśpiewać: „ Chcę tu 
zostać…”, ale jestem Europejczykiem, 
wyposażonym w umiejętności, języki 
i w… konieczności. Czy podzielę los 
pradziadka emigranta, sąsiada tuła-
cza, kolegi angielskiego pomywacza? 

A może niemieckiego bu-
dowlańca? Norweskiego 
spawacza? Co zadecyduje 
o moich wyborach? Jakie 
przyczyny okażą się sil-
niejsze? Jeszcze chwila 
beztroski, z której szybko 
korzystam, parę prawd, 
które mi włożą do głowy 
i prawo jazdy na dalszą 
drogę.
 To wszystko – dalej od-
waga i polskie „Szczęść 
Boże”.
 Nie, nie zgadzam się 
na taki plan. Nie spaku-
ję przecież mojej małej 
i tej wielkiej Ojczyzny jak 
skarbu do podróżnej torby. 
Skarb każdy ma, to jedno 
własne święte miejsce. 
Wiem, że błyszczy on 
w każdym polskim sercu, 
choćby w najdalszym 
zakątku świata, ale ktoś 
musi go strzec i pomnażać. 
Może to mnie przypadnie 
ten zaszczytny udział.

Wojciech Czyrnia

wojciech i mateusz laureatami konkursu „niepodległość jest z nas”
 Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku wzięli udział 
w II edycji konkursu „niepodległość 
jest z nas”, zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dę-
bickiej.
Konkurs odbywał się na poziomie 
szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych, w trzech 
kategoriach: literackiej, multimedialnej 
i plastycznej.
W zakresie pracy:
– literackiej; należało poddać analizie 

i osobistej ref leksji słowa Karola 
Wojtyły „Ojczyzna – kiedy myślę…” 

i uczynić je myślą przewodnią dla 
rozważań nad obecnością ojczyzny 
(małej ojczyzny) w swoim świecie 
wartości,

– multimedialnej; stworzyć krótki film, 
spot reklamowy ukazujący najpięk-
niejsze zakątki ziemi dębickiej,

– plastycznej; stworzyć pracę będącą 
owocem jesiennego spaceru i oso-
bistej refleksji nad słowami Karola 
Wojtyły: „Myśląc Ojczyzna wyrażam 
siebie i zakorzeniam”.

 I miejsce za literacką formę eseju 
zajął Wojciech Czyrnia – uczeń klasy 
II Technikum Architektury Krajobra-

zu, natomiast w kategorii plastycznej 
I miejsce zajął mateusz Straciło – 
uczeń klasy IV Technikum Żywienia.
 Nagrody wręczono 9 listopada na 
IV Raucie Niepodległości, który odbył 
się w Szkole Muzycznej im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Dębicy.
 Cieszymy się z sukcesów naszych 
uczniów i życzymy im dalszej pozy-
tywnej refleksji w obserwacji otacza-
jącej ich rzeczywistości oraz kształ-
towania przez nich świata wartości 
według miłości do swojego miejsca 
zamieszkania i ojczystej ziemi.

Maria Wójcik

nagrodzone prace:
„moja” mała ojczyzna jako cząstka „mojego” świata wartości
„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 
Z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia”.

Mateusz Straciło
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 11 listopada 2013 r. piłkarze z Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku 
wzięli udział w turnieju piłkarskim 
organizowanym przez Autonomiczną 
Szkółkę Piłkarską KS Wisłoka Dębica. 
Rozgrywki były okazją nie tylko do spor-
towej rywalizacji, ale również do uczcze-
nia w 95. rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Po oficjalnym 
rozpoczęciu miało miejsce odśpiewanie 
hymnu narodowego przez zawodników.
 Do rozgrywek przystąpiło 16 drużyn 
z całego powiatu, oprócz kilku klubów 
z Dębicy walkę podjęli także zawodnicy 
z Bobrowej, Nagoszyna, Woli Lubeckiej, 
Lubczy i Zawady. W pierwszym losowa-
niu brzosteckim piłkarzom przypadła 
najtrudniejsza grupa (grupa B), w której 
grały kluby: DAP Dębica, Wisłoka Dębi-
ca, MKS Dębica. Wskazówki trenerskie 

Pani Magdaleny Machaj oraz doping 
publiczności dodały sił i odwagi młodym 
zawodnikom. Wyszli oni z grupy i w 
ćwierć finale pokonali drugą drużynę 
MKS Dębica 4:0.
 Półfinałowy mecz miał zdecydować 
o szansie na podium, dlatego Pani Magda 
apelowała o wytrwałą walkę do samego 
końca. Młodzi piłkarze w walecznym, 
pięknym stylu pokonali drużynę z Za-
wady 1:0 i tym awansowali do finału. W 
finałowym meczu z faworytem turnieju 
drużyną DAP Dębica zajęli II miejsce. 
Mogli być dumni, ponieważ w każdym 
meczu dawali z siebie wszystko, nie 
odpuszczali żadnemu przeciwnikowi. 
Również kibice zgromadzeni na stadio-
nie Wisłoki byli niezwykle zaskoczeni 
ciężką i zaciętą walką brzosteckiej dru-
żyny.

 Skład piłkarskiego zespołu: Albert 
Stasiak, Kacper Janiga, Jan Tyburowski, 
Piotr Nawracaj, Patryk Machaj, Tomasz 
Juda, Mateusz Sobczyk, Kacper Szy-
mański i Dawid Strojek. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został wybrany Jan 
Tyburowski.
 Chcielibyśmy serdecznie podziękować 
Panu Jackowi Berkowi – Dyrektorowi 
Gimnazjum w Brzostku za umożliwienie 
nam wyjazdu. Pani Magdalenie Machaj 
za opracowanie taktyki gry i dodawanie 
nam sił do walki. Dziękujemy Panom: 
Wojciechowi, Pawłowi oraz Zbyszkowi 
za transport i gorący doping od godziny 
13.00 do 19.00. Dziękujemy również 
Pani Marii Przebiędzie – Radnej Rady 
Powiatu za zaproszenie nas po turnieju 
do Mc Donald’s.

Uczestnicy

srebro w Święto niepodległości dla Gimnazjum w brzostku

Jan tyburowski - najlepszy bramkarzPiłkarze z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

 Zwyczaj zabaw i spotkań andrzej-
kowych znany był prawdopodobnie już 
w starożytności. Za kolebkę tradycji 
andrzejkowych uważana jest starożytna 
Grecja. Imię Andrzej, po grecku Andre-
as, oznacza mężczyznę lub męża, dla-
tego też wierzono, że Andrzej to osoba, 

która rozdaje mężów. Być może stąd 
wywodzi się zwyczaj wróżb andrzejko-
wych, w czasie których kobiety, a wła-
ściwie panny, chciały się dowiedzieć 
za kogo w przyszłości wyjdą za mąż. 
Kawalerowie zaś wróżyli sobie nieco 
wcześniej, w dzień świętej Katarzyny 

(25 listopada), ponieważ ta święta była 
patronką młodzieży męskiej.
 Zarówno święta Katarzyna, jak 
i święty Andrzej, to najpopularniejsze 
imiona w listopadzie, a ponieważ jest to 
ostatni miesiąc przed adwentem, więc 
jest to czas zabaw i swawoli. Należy 
nadmienić, że obydwoje święci byli 
męczennikami w obronie wiary. Zanim 
ponieśli śmierć doznali wcześniej wiele 
cierpień i katuszy. Święty Andrzej 
konał przez dwa dni w straszliwych 
męczarniach przywiązany do krzyża 
w kształcie litery X. Śmierć poniósł 
właśnie 30 listopada 64 r.
 Natomiast święta Katarzyna w spo-
sób męczeński oddała swe życie 
w Aleksandrii (dzisiejszy Egipt) mię-
dzy 307 a 312 r. Zachowały się różne 
legendy o cudach związanych z jej cier-
pieniem. Otóż okrutnie bita i głodzona 
została wtrącona do lochu, przeżyła tam 
dwanaście dni i powróciła do zdrowia. 
Na wieść o tym pogański cesarz kazał 
przygotować najeżone nożami koło, 

spotkanie andrzejkowe w brzosteckim kole gospodyń
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andrzejkowe wróżby
„Andrzejkowe mamy święto,
co się dzisiaj nam wywróży?
Mamy miskę pełną wody,
wosk w garnuszku i klucz duży”.

 Od najdawniejszych czasów, wigilia 
św. Andrzeja, czyli 29 listopada była 
tradycyjnym wieczorem wróżb. Mło-
dzież zbierała się w jednym domu, aby 
wspólnie śpiewać i bawić się. Była to 
wspaniała okazja do dobrej zabawy, 
a jednocześnie kultywowanie tradycji 
i obrzędów ludowych. Również i dzi-
siaj w ten magiczny dzień wszyscy 
próbują dowiedzieć się czegoś o swojej 
przyszłości. Każdy pragnie wywróżyć 
sobie coś wyjątkowego, choć na ogół 
nikt nie traktuje tego poważnie, bo 
jest to tylko zabawa.
 Z niecierpliwością na ten niezwykły 
dzień tajemniczych wróżb i czarów, cze-
kali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Przeczycy. Tak jak w ubiegłym roku, 
również i w tym Dyrekcja, nauczyciele, 
Rada Rodziców zorganizowali dla całej 
społeczności uczniowskiej klas 0–VI 
niezapomniany „Wieczór andrzejko-
wy”. Dzięki uprzejmości Pana sołtysa 
Stanisława Wala Dom Ludowy został 
zamieniony w salę wróżb, a dziew-
częta z klasy szóstej Gabrysia Gonet 
i Ania Samborska (pod kierunkiem 
Pani Elżbiety Warchał – opiekunki SU) 
przebrane w stroje wróżek zadbały o ten 
magiczny nastrój.
 Już od godziny 10.00 w Domu Lu-
dowym w Przeczycy zgromadzili się 

uczniowie klas I–III oraz ich młodsi 
koledzy z oddziałów przedszkolnych. 
Zabawa andrzejkowa była przeplatana 
wróżbami dotyczącymi ich najbliższej 
przyszłości. Przedszkolaki za pomocą 
zwierzątek poznały swój charakter oraz 
dowiedziały się co ich czeka w najbliż-
szym roku.
 Z kolei ich starsi koledzy mogli do-
wiedzieć się kim zostaną dzięki przed-
miotom wyciąganym z magicznego 
worka przyszłości. Ponadto, mogliśmy 
również przekonać się jakimi są oni 
uczniami, dzięki cyferkom z przebitych 
balonów. Po tradycyjnych wróżbach 
nastąpił czas na andrzejkową zabawę 
przy dźwiękach muzyki. 
 Od godziny 12.00 do naszej zabawy 

dołączyli uczniowie klas IV–VI oraz 
tegoroczni absolwenci. Miłym prze-
rywnikiem były wróżby przygotowane 
specjalnie dla starszej grupy wiekowej. 
Tym razem każdy uczestnik andrzejko-
wych szaleństw z niecierpliwością prze-
kłuwał papierowe serce, aby odczytać 
imię swojej wybranki/wybranka oraz 
sprawdzić, kto jako pierwszy pojawi się 
na ślubnym kobiercu.
 Bardzo dużym zaskoczeniem, a tak-
że atrakcją była wróżba „Szkatułka”, 
dzięki której uczestnicy zabawy po-
znali w sposób humorystyczny swoje 
przeznaczenie. Po wróżbach nadszedł 
czas na dalszą wspólną zabawę, która 
była bardzo udana. Nad sprawnym 
przebiegiem zabawy andrzejkowej 
czuwali nie tylko nauczyciele, ale 
również rodzice, którzy przygotowali 
poczęstunek dla każdego uczestnika 
imprezy. Szkoda, że ten czas tak szybko 
minął, bo wszyscy wspaniale się bawili, 
humory dopisywały, a przepowiedziana 
przyszłość… no cóż… zawsze może 
się spełnić, bo tak naprawdę wszystko 
zależy od nas samych. Warto o tym 
pamiętać 
 Wieczorem Rada Rodziców zorgani-
zowała również Zabawę Andrzejkową 
dla dorosłych, z której dochód zostanie 
przeznaczony na potrzeby szkoły. 
 Serdecznie dziękujemy rodzicom, 
którzy aktywnie włączyli się w organi-
zację tej imprezy. Zgromadzone środki 
finansowe pozwalają na zrealizowanie 
wielu przedsięwzięć na rzecz dzieci 
i młodzieży.

Halina Lejkowska

w środek, którego wpuszczono świętą 
i zaczęto nim obracać. Zamiast spo-
dziewanego efektu poszarpania ciała 
uwięzionej, koło się rozsypało w rękach 
kata. Oglądający egzekucję uwierzyli 
w cud i przyjęli chrześcijaństwo. Jed-
nak okrutny cesarz nie dał za wygraną 
i kazał siepaczowi mieczem odciąć 
głowę świętej Katarzyny, a z jej ran 
popłynęło mleko zamiast krwi. Stało 
się to dokładnie 25 listopada. Dzień ten 
był ostatnim świętem roku liturgicznego 
i ostatecznym terminem zawierania 
małżeństw oraz organizowania wesel. 

Wtedy można było huczniej się weselić 
niż w Andrzejki, które zamykały okres 
zabaw, by w umartwieniu, ciszy i sku-
pieniu oczekiwać narodzenia Dziecięcia 
Jezus. 
 Dlatego też, by dotrzymać tradycji 
andrzejkowych zabaw, zarząd brzo-
steckiego koła gospodyń zorganizował 
okazjonalne spotkanie. Wprawdzie 
nie było tradycyjnego lania wosku, 
ponieważ kobiety należące do koła to 
w większości mężatki (wszak wróżby 
tylko dla panien były), ale był to wie-
czór niezwykle radosny. Przybyło około 

trzydziestu kobiet, wśród których nie 
zabrakło przewodniczącej Rady Miej-
skiej Zofii Skórskiej jako honorowego 
gościa. Kobiety mile spędziły ten czas 
degustując przygotowane przez siebie 
potrawy i dyskutując o bieżących spra-
wach. Jak zwykle przy takiej okazji nie 
zabrakło zabawnych anegdot oraz pie-
śni biesiadnych śpiewnych niezwykle 
żwawo i z głębi serca. 
 Myślę, że takie integracyjne spo-
tkania są bardzo potrzebne w naszym 
środowisku.

E.M.
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„Kto nie pamięta historii skazany jest 
na jej ponowne przeżycie” 

George Santayana

 Listopad jest miesiącem wspomnień 
i zadumy. Dlatego też 14 listopada 
uczniowie klas drugich i trzecich Gim-
nazjum w Zespole Szkół w Siedliskach-
-Bogusz wraz z opiekunami udali się do 
Oświęcimia i Brzezinki. Nasz wyjazd 
poprzedzony został rozmową z orga-
nizatorką wyjazdu oraz obejrzeniem 
filmu dokumentalnego poświęconego 
holokaustowi i Obozowi Koncentracyj-
nemu Auschwitz – Birkenau.
 Powitał nas mur spleciony z drutu 
kolczastego, niegdyś będący pod na-
pięciem, uliczki przepełnione wspo-
mnieniami i ziemia splamiona krwią 
niewinnych. Przeszliśmy przez bramę, 
na której widnieje napis „ARBEIT 
MACHT FREI”, czyli „Praca czyni 
wolnym”. Napis nad bramą został wy-
konany w obozowej ślusarni. Więźnio-
wie najprawdopodobniej naumyślnie 
zmontowali go wadliwie, odwracając 
literę „B” do góry nogami, co stanowiło 
akt oporu względem głoszonego na bra-
mie hasła. Słowa te były szyderczą iro-
nią, sugerującą możliwość wydostania 
się z obozów dzięki rzetelnej i ofiarnej 
pracy. W rzeczywistości jednak tak nie 
było. Ten, kto przekroczył tę bramę, nie 
miał szans na wolność, czekała go tam 
jedynie śmierć poprzedzona morderczą 
pracą, głodem, bólem, strachem... Mógł 
żyć tylko nadzieją, która z biegiem 
czasu umierała.
 Następnie wraz z przewodnikami 

zwiedziliśmy poszczególne wystawy 
w obozowych blokach. Obejrzeliśmy 
wiele zdjęć obrazujących życie obo-
zowe, selekcję oraz ludzi, którzy po 
przybyciu do tego miejsca stawali się 
tylko numerami. Poznaliśmy warunki, 
w jakich przyszło żyć więźniom – dusz-
ne cele, które musiały pomieścić nawet 
kilkaset osób, prycze, sienniki, pseudo-
toalety. Największe wrażenie zrobiły na 
nas rzeczy pozostawione przez ludzi, 
którzy byli zupełnie nieświadomi tego, 
iż udają się na miejsce kaźni: walizki, 
naczynia, ubrania, buty, okulary, szczo-
teczki do zębów, protezy oraz włosy. 
To tylko niektóre elementy wystawy. 
Za każdą z tych rzeczy stała konkretna 
osoba z imieniem i nazwiskiem, która 
w obozie stawała się tylko numerem. 
Duże wrażenie zrobiła na nas makieta 
„łaźni” i krematorium ukazująca dro-
gę skazańców prowadzącą na śmierć. 
Obok umieszczono stertę puszek po 
„Cyklonie B”, którego używano do 
zagazowywania więźniów.
 Kolejny etap to blok więzienny nr 11, 
który stanowił w Konzentriatonslager 
Auschwitz I (Obóz Koncentracyjny 
Auschwitz I) „więzienie w więzieniu”. 
Byli tam kierowani więźniowie popeł-
niający różne wykroczenia względem 
regulaminu obozowego. Więzienie sta-
nowiło wydzielony z obozu obszar, na 
którego teren prowadziła droga poprzez 
bramę na wewnętrzny dziedziniec po-
między Blokiem nr 11 i Blokiem nr 10 
(szpital obozowy, który szpitalem był 
tylko z nazwy, tutaj przeprowadzono 
zbrodnicze eksperymenty medyczne 

na więźniach). Blok 11 był całkowicie 
odizolowany od reszty obozu. Roz-
strzeliwania odbywały się pod Ścianą 
Śmierci, która znajdowała się na dzie-
dzińcu pomiędzy blokami 10 i 11. Nie 
ominęliśmy tego miejsca, chwilą ciszy 
oddaliśmy hołd wszystkim zamordo-
wanym.
 Obejrzeliśmy także celę św. Maksy-
miliana Kolbego, księdza który oddał 
życie za innego więźnia. Jednak naj-
większe wrażenie wywarł na nas pobyt 
w pomieszczeniu ,gdzie znajdowały się 
komory gazowe i piece krematoryjne. 
 Następnie pojechaliśmy do Birke-
nau. Weszliśmy do kilku drewnianych 
baraków i na własne oczy mogliśmy 
zobaczyć warunki tam panujące. Zbite, 
piętrowe łóżka, jeden piec, do którego 
brakowało opału, brak wody i sanita-
riów, ciasnota i świadomość tego, że 
nigdzie i nigdy nie jest się samym. Gdy 
wchodziliśmy do kolejnych baraków 
czuliśmy i widzieliśmy oczami wy-
obraźni co się tu działo. Namacalnie 
czuło się smutek, ból, cierpienie tysięcy 
umęczonych i zamordowanych w be-
stialski sposób. Wielkość i chłód tego 
miejsca mógł odczuć każdy, a ciekawe 
historie opowiadane przez przewodnika 
tylko pomagały wyobrazić sobie i zro-
zumieć sens tego miejsca nazywanego 
„Piekłem na Ziemi”.
 Naszą podróż w przeszłość po wiel-
kim cmentarzysku odbywaną w ciszy, 
powadze i w zadumie, zakończyliśmy 
wejściem na wieżę widokową, skąd 
mogliśmy obejrzeć całe Birkenau – 
wagon stojący na rampie, w którym 
byli przywożeni więźniowie z całego 
świata, a potem poddawani upokarza-
jącej selekcji, ruiny krematoriów, drew-

lekcja historii w obozie zagłady
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niane baraki oraz pomnik poświęcony 
wszystkim pomordowanym.
 Wycieczka się skończyła, szczególna 
lekcja o naszej przeszłości przeszła do 
historii, ale my wiemy, że na zawsze 
pozostanie nam wszystkim w pamięci.

Damian (klasa III a)
„Ściana Śmierci…, miejsce przypra-
wiające o dreszcze, zasłane kwiatami 
i zniczami. … 
Przed nami długi korytarz, a po obu 
jego stronach fotografie osób, pod nimi 
najczęściej informacje o tożsamości, 
wieku, masie, czasie spędzenia w Au-
schwitz i wadze. Część z tych ludzi nie 
przeżyła w obozie nawet 2-ch miesięcy. 
Wchodząc do krematorium widzę pie-
ce, i gdy słyszę od Pani przewodnik, 
że w ciągu doby można było spalić 
w Oświęcimiu ok. 4000 ciał, odczu-
wam niesamowity żal i przygnębienie. 

Wycieczka do Auschwitz dała dużo 
do myślenia, zarówno mi jak i moim 
koleżankom i kolegom. Pozostanie mi 
w sercu do końca życia.”

Justyna (klasa III b)
„Moim zdaniem Oświęcim jest jednym 
z tych miejsc, gdzie każdy człowiek 
chociaż raz w życiu powinien być 
i zobaczyć, jaki los człowiek zgotował 
drugiemu człowiekowi”.

Jakub (klasa III a)
„Podczas przejścia przez salę, w której 
położono dziecinne ubranka i te malut-
kie butki, poczułem ucisk w żołądku. 
Takie samo uczucie towarzyszyło mi 
podczas prawie całego zwiedzania. 
Nie mogę się pozbyć widoku ściętych 
włosów i produktów z nich powstałych. 
Ciągle też zastanawiam się, czy ludzie 
jadący do tego strasznego miejsca, 

byli świadomi czekającego ich losu. 
Zastanawiam się także, dlaczego świat 
pomimo wiedzy o tym piekle, nie inter-
weniował.”

Bartek (klasa IIa)
„Miejsce to wywołuje smutek i żal, 
tylu ludzi tutaj zginęło, a także strach 
przed tym, że w wyniku toczących się 
teraz wojen, taki obóz masowej zagłady 
może powstać w innym miejscu… Jest to 
tragiczna część historii, jednak cieszę 
się, że ta wycieczka się odbyła. Mam na-
dzieję, że ludzie nigdy nie powtórzą tak 
straszliwej zbrodni. Jest to miejsce, do 
którego każdy powinien przyjechać!”

 Nasuwa się wniosek, oby to nigdy 
więcej się nie powtórzyło, gdyż życie 
ludzkie jest najwyższą wartością.

Uczestnicy wycieczki

 Wzorem lat ubiegłych początkiem 
listopada Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku zorganizowało gminne 
eliminacje Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Religijnej. Pomysłodawcą tego 
konkursu jest Dom Kultury Śnieżka 
w Dębicy, w którym od wielu lat orga-
nizowany jest jego finał. Nieprzypad-
kowo konkurs ten jest organizowany 
zawsze w okresie jesieni na przełomie 
października i listopada. Miesiące te 
bowiem, to okres zadumy i refleksji 
nad przemijaniem oraz sensem życia, 
co znakomicie potrafi oddać poezja reli-
gijna. Cieszy fakt, że uczniowie z brzo-
steckiej gminy rokrocznie uczestniczą 
w tym jakże pięknym i lirycznym 
konkursie. Tak było i w tym roku.
 Do gminnych eliminacji zgłosiło 
się 11 wykonawców z czterech szkół: 
z SP Brzostku (2 wykonawców), z SP 
w Przeczycy (2 wykonawców), z Ze-

społu Szkół w Janiszkowicach (po 
dwóch wykonawców ze szkoły podsta-
wowej i gimnazjum) oraz z Gimnazjum 
w Brzostku (3 wykonawców).
 Warto nadmienić, że po raz pierw-
szy w historii eliminacji gminnych 
tego konkursu, w tym roku została 
zgłoszona poezja śpiewana, w której 
prezentowała się uczennica z Janusz-
kowic Kamila Kowalska.
 Na uwagę też zasługuje fakt, że 
uczennice ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostku prezentowały utwory na-
szych rodzimych poetów Józefy Filar 
z Nawsia Brzosteckiego oraz Mariana 
Nosala pochodzącego z tej samej miej-
scowości. 
 Komisja składająca się z nauczycieli, 
biorąc pod uwagę dobór repertuaru, 
interpretację tekstu, kulturę słowa oraz 
ogólny wyraz artystyczny, postanowiła 
zakwalifikować do finału ośmiu wyko-

nawców.
 W formie recytacji w kategorii szkół 
podstawowych wytypowano Katarzy-
nę Tyburowską z Brzostku oraz Annę 
Zegarowską z Januszkowic. Natomiast 
w formie poezji śpiewanej do finału 
zakwalifikowała się Kamila Kowalska 
z Januszkowic.
 Gimnazjaliści prezentowali się tylko 
w formie recytacji, a do finału prze-
szli następujący recytatorzy: Natalia 
Kula, Karolina Żyra i Patryk Machaj 
z Brzostku oraz Sylwia Cieplik i Kinga 
Węgrzyn z Januszkowic.
 Wszyscy wykonawcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
książkowe ufundowane przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
 Laureaci eliminacji gminnych 
zaprezentowali się w finale konkur-
su, który odbył się w Domu Kultury 
ŚNIEŻKA w Dębicy w dniu 20 listo-
pada br. Było to dla nich olbrzymie 
przeżycie i praktyczna lekcja kultury 
żywego słowa, bowiem oceniani byli 

przez zawodowych aktorów, 
profesjonalnych znawców 
tego rzemiosła. Na uwagę 
zasługuje fakt, że tutaj w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych 
w formie recytacji, spośród 
trzydziestu prezentujących 
się wykonawców zaszczytne 
III miejsce zdobył Patryk 
machaj, uczeń Gimnazjum 
w Brzostku, a uczennica 
Gimnazjum w Januszkowi-
cach Sylwia Cieplik – wy-
różnienie. Tak znakomita 
klasyfikacja uczniów z naszej 
gminy dowodzi, że zosta-
li fachowo przygotowani 
do recytacji. Zmierzyli się 
z silną konkurencją, a także 
profesjonalną oceną i zostali 
zauważeni oraz docenieni. 
To duży sukces zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli 
z naszej gminy.

E.M.

konkurs recytatorski poezji religijnej

Uczestnicy eliminacji gminnych
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„…w wolnym społeczeństwie muszą istnieć
wartości zabezpieczające najwyższe dobro całego człowieka.
Wszelkie przemiany ekonomiczne muszą służyć
kształtowaniu świata ludzkiego i sprawiedliwości…”
 Jan Paweł II. Przemówienie w Sejmie 11.06.1999r.

 Schyłek jesieni 2013 roku jest niepowtarzalny. Pogoda 
jakby zatrzymała się na pięknej polskiej jesieni. Chociaż pola 
szare i nijakie, lasy ciemne i uśpione, cisza i spokój wokół 
to jednak jest urokliwie. Perłowa mgła przykrywa wielkie 
połacie pól, ogrodów i sadów. W promieniach nikłego słońca 
ów woal błyszczy bielą przetykaną niebieskimi perełkami 
kropli wód. Wiatr dmucha dosyć ostro, jednak tiulowy woal 
nieubłaganie spoczywa na drzewach i krzakach krzewów. 
Słońce coraz to wychyla się spoza snujących się chmur, to 
znowu wychyla swój krąg coraz wyraźniej. Niby zima blisko, 
ale czas jakby zatrzymał się i utonął w krajobrazie polskiej 
jesieni. Gromadki kobiet wracają z miasta, to idą, to znowu 
przystają i żywo rozmawiają. Chłopcy biegną i podbijają 
piłkę – pewnie zdążają na boisko 
Orlika. Dziewczynki zaśmiewają 
się, przystają i pałaszują droż-
dżówki z cukierni od Golców. 
Małe dzieci wracają z rodzicami 
z przedszkola – rumiane bu-
zie, uśmiechy i słychać głośny 
rozgwar. Po prostu wracają do 
domów kontentni ludzie.
 32 lata temu jesień była zim-
na, a ziemia przysypana była 
puchem śniegowym. Mroźny 
wiatr szczypał w nosy i ręce. 
W Brzostku, jak i też w całym 
kraju, było niespokojnie. Coraz 
to szerzej i głośniej rozlegały się 
głosy niezadowolenia, coraz to 
odważniej zrzeszali się studenci, 
górnicy, robotnicy, inteligencja, 
aby domagać się prawdziwej 
wolności. Coraz to częściej były 
protesty, strajki i wiece. Nastał 
czas solidarnego zrzeszania się 
i domagania się niezawisłości 
narodowej i prawdziwej demo-
kracji w życiu społecznym oraz 
wyzwolenia się z reżimu komu-
nistycznego i wpływu na rządy 
w naszym kraju Sowietów.
 W naszej gminie powstały 
ogniwa Solidarności w róż-
nych zakładach pracy, a rolnicy 
zrzeszyli się w Solidarności 
Rolników Indywidualnych. Celem owego zrzeszenia się była 
walka o lepsze warunki życia i gospodarowania. Solidarność 
RI w gminie liczyła około 1500 osób, a przewodniczącym 
tej organizacji został wybrany Krzysztof Drej, sekretarzem 
Stanisław Synowiecki, a skarbnikiem Stanisław Potrzeba. 
Głównym lokalem, w którym spotykali się działacze Solidar-
ności RI był dom Stanisława Pruchnika stojący obok tartaku. 
Tam odbywały się zebrania, narady i spotkania rolników 
zrzeszonych w tej organizacji. Tam też rodziły się postulaty, 
które kierowane były nie tylko do władz gminy, ale także 
do władz województwa tarnowskiego – w tamtych czasach 
Brzostek przynależał administracyjnie do województwa tar-
nowskiego. Władze nie wykazywały żadnego zrozumienia do 
przedstawionych postulatów, a wszystkie rozmowy kończyły 
się fiaskiem. I tak doszło do podjęcia decyzji o zorganizowa-
niu strajku okupacyjnego Urzędu Gminy w Brzostku.
 W dniu 03.12.1981 roku ukonstytuował się komitet straj-
kowy NSZZ Solidarność. Początkowo miał on charakter 
wojewódzki, a następnie ogólnopolski. Mimo ogłoszenia 
stanu wojennego 13.12.1981 roku przez gen. Wojciecha Ja-
ruzelskiego strajkujący działacze nie chcieli odwołać akcji. 

Rozpoczęły się już wtedy represje działaczy Solidarno-
ści – poszukiwanie osób, rewizje w domach, zatrzymanie 
osób – a cały rynek brzostecki otoczony był samochodami 
milicyjnymi. Na drogach też było pełno patroli milicyjnych 
i ormowców – przestały działać telefony, a do życia wtargnął 
strach i niepokój. Ormowcy nasłuchiwali i skrzętnie donosili 
o wszystkim służbom milicyjnym.
 Strajk od początku był wnikliwie obserwowany o czym 
świadczą nieliczne szyfrogramy – większość dokumentów 
została zniszczona – wysyłane do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych w Warszawie.
 Ukonstytuował się skład komitetu strajkowego i tak 
Krzysztof Drej został przewodniczącym, Sławomir Oprządek 
z Zawadki Brzosteckiej wiceprzewodniczącym oraz człon-
kowie Włodzimierz Staniszewski, Emil Pyra, Mieczysław 
Lemek i Wojciech Grzesiakowski – oni to zostali wybrani 
przez gremium członków Solidarności. Na rozmowy z wo-
jewodą i przedstawienie mu żądań zostali wybrani m.in. 
Wojciech Grzesiakowski i Mieczysław Lemek. Jednak te 

rozmowy nie przyniosły żadnych 
oczekiwanych rezultatów.
 Ważną rolę podczas strajku 
okupacyjnego odegrali także 
kapłani: ks. prałat Kazimierz 
Ostafiński, brzostecki wikariusz 
ks. Stanisław Szańca, prałat z Ja-
nuszkowic ks. Tadeusz Preis, pro-
boszcz z Siedlisk-Bogusz ks. Jan 
Olchawski, proboszcz z Kamie-
nicy Górnej ks. Adam Wątroba, 
proboszcz przeczycki ks. Józef 
Nóżka, proboszcz z Błażkowej 
ks. Gerard Stanula, proboszcz 
z Jodłowej ks. Jan Mleczko, ks. 
Henryk Krzyżanowski – oni 
to właśnie wspierali duchowo 
strajkujących działaczy Solidar-
ności RI, jak również pomagali 
organizacyjnie i finansowo.
 Strajk okupacyjny miał miej-
sce w dwóch pomieszczeniach 
Urzędu Gminy – na parterze 
i na piętrze – w pomieszczeniach 
Referatu Podatkowego i Urzędu 
Stanu Cywilnego. Strajkujący 
wystawili dwie warty po dwie 
osoby przed wejściem do urzędu 
od frontu i od tyłu. Za porządek 
w lokalu, jak również za warty 
odpowiedzialny był Jan Potrzeba 
z Nawsia Brzosteckiego. Na ręka-
wie miał założoną biało-czerwo-

ną opaskę i każdego wchodzącego do urzędu legitymował 
z dowodu osobistego – zresztą nikt w tych dniach poza 
pracownikami urzędu nie lgnął do tego obiektu. Pozostałe 
biura urzędu zostały zaplombowane. Centralę telefoniczną 
i faks obsługiwali na zmianę Mariusz Ostrowski i Krzysztof 
Drej.
 Ks. Stanisław Szańca kilkakrotnie przychodził do straj-
kujących, a to przynosił słowa misji pojednawczej, to znowu 
czynił posługę kapłańską udzielając sakramentu pokuty. 
Wieczorem o godzinie 16.00 została odprawiona Msza święta 
przez ks. Henryka Krzyżanowskiego, po czym księża udali 
się na plebanię.
 Ważną rolę w tamtych dniach odgrywali organizatorzy 
propagandy wizualnej – rozwieszanie plakatów, rozdawanie 
ulotek przywożonych z Jasła i Dębicy, udzielanie ustnych 
informacji o przebiegu strajku. Do tych osób należeli: Jan 
Berek z Kamienicy Dolnej, Jan Składanowski, Kazimierz 
Dachowski, Roman Święch i Ryszard Sołtys z Nawsia Brzo-
steckiego, Józef Zwięk, Zdzisława i Zdzisław Wojnarowie 
z Zawadki Brzosteckiej oraz Emil Pyra, Andrzej Krzyżak, 
Zbigniew Raś i Mieczysław Lemek z Brzostku, ze Skurowej 

32. rocznica strajku okupacyjnego w brzostku
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Leopold Ramut, z Kleci Eugeniusz Sury, z Bukowej Wie-
sław Kowalski oraz Kazimierz Wesołowski z Januszkowic. 
Wojciech Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej był nie tylko 
mediatorem z władzami województwa, ale także łącznikiem 
z działaczami Solidarności z Jodłowej i przywoził informacje 
z terenu, jak również pomagał finansowo w organizowaniu 
żywienia strajkującym. Dużą rolę w integrowaniu osób na-
leżących do NSZZ RI Solidarność odegrał Andrzej Wójcik 
z Brzostku i Juliusz Stanek z Jasła, którzy byli łącznikami 
- informatorami pomiędzy jasielską Solidarnością, której 
przywódcą był też Brzostowianin Kazimierz Dubas. Oni też 
byli ważnym ogniwem doradczym komitetu strajkowego.
 Szybko płynął czas nie tylko strajkującym, ale także 
w całej Polsce i wszystkie grupy społeczne mocno integro-
wały się w uparty i stanowczy naród, który wytoczył bój 
komunizmowi i sowieckiej bezwzględnej ingerencji w życie 
narodu polskiego. Strach panujący w rządzących elitach był 
ogromny, a jego wyrazem było ogłoszenie stanu wojennego. 
Wszystkie nadzieje na wolność runęły w założeniach, ale nic 
nie zmieniły w sercach patriotów polskich, a wśród nich i w 
sercach brzosteckich solidarnościowców.
 Działacze komitetu strajkowego byli coraz to bardziej osa-
czeni. Leopold Ramut – jak sam opowiada – był kilkakrotnie 
przesłuchiwany, a potem musiał codziennie meldować się na 
posterunku MO. Dzisiaj z łezką w oku opowiada o tamtych 
czasach i ludziach. Wspomina jak potajemnie zbierali się 
rolnicy zrzeszeni w organizacji Solidarność RI, a potem nocą 
przeprowadzał ich do 
Wisłoki. Bywało, że 
widział w wiklinie 
ukrytych donosicie-
li i sługusów tamtej 
władzy, a jednego 
razu nawet pamięta 
strzelaninę.
 Eugeniusz Sury 
wspomina o tym jak 
Solidarność działa-
ła w Zakładach Cu-
kierniczych Liwocz 
w Brzostku i o tym 
jak z rolnikami z Kle-
ci i Januszkowic wal-
czyli o odzyskanie 
i rekultywację tere-
nów zajętych przez 
„Kruszgeo” w Kle-
ciach.
 Brzosteccy dzia-
łacze Solidarności RI 
Mieczysław Lemek i obecna przewodnicząca tej organizacji 
Maria Surdel opowiadali ile trudu włożyli w pertraktacje 
z władzami administracyjnymi o odzyskanie dóbr kościel-
nych – budynku obecnej poczty oraz o przebudowę dróg 
i mostów łączących wsie i przysiółki. Opowiadali też o tym, 
jak działacze Solidarności z Grudnej domagali się reakty-
wowania kopalni węgla na ich terenie na potrzeby rolników. 
Wszyscy zaś domagali się zwolnienia i zmniejszenia opłat 
podatkowych na rzecz państwa.
 Po zakończeniu stanu wojennego ciągłe przesłuchania 
Andrzeja Krzyżaka, Mariusza Ostrowskiego, Wiesława 
Kowalskiego, Jana Potrzeby, Władysława Łazowskiego były 
bardzo uciążliwe i groźne. Nieustanne poszukiwania prze-
wodniczącego Solidarności RI Krzysztofa Dreja i Emila Pyry 
stały się bardzo niebezpieczne. Jednak wszystkich trzymała 
wiara, a słowa wypowiedziane przez Błogosławionego Jana 
Pawła II „nie lękajcie się” były wyznacznikiem każdego dnia.
 Emil Pyra wcześniej cierpiący na wrzodową chorobę po-
nownie zaniemógł, a do szpitala w Dębicy pomogła mu się 
dostać lekarz medycyny Danuta Stanek. Sześciotygodniowy 
pobyt w szpitalu uratował go przed więzieniem. Zaś prze-
wodniczący Solidarności RI Krzysztof Drej został osadzony 
w Zakładzie Karnym w Tarnowie, a od 06.06.1982 roku 
w Hrubieszowie. To właśnie on po ogłoszeniu stanu wojen-
nego z 12/13 grudnia wysłał Jana Potrzebę, aby sprawdził czy 
przewodniczący zarządu gminnego Solidarność w Jodłowej 

został zatrzymany. Po otrzymaniu tej informacji brzostecki 
przewodniczący Krzysztof Drej przez kilkanaście dni ukry-
wał się, ale potem został zatrzymany, osadzony w więzieniu 
i osądzony. W więzieniu był zbuntowanym człowiekiem 
– odmawiał przyjmowania posiłków, podejmował protest 
głodowy, upominał się o to aby więźniowie mogli uczestni-
czyć we Mszy świętej, recytował wiersze patriotyczne i śpie-
wał piosenki satyryczno-kabaretowe o treści antypaństwowej 
i antykomunistycznej. W opinii wydanej przez naczelnika 
Zakładów Karnych w Hrubieszowie czytamy: „aktywnie 
uczestniczy w zbiorowych wystąpieniach, nie przyjmuje 
posiłków jako protest przeciwko wprowadzeniu stanu 
wojennego w Polsce, jest propagatorem piosenek o treści 
antypaństwowej…”. Otrzymał status więźnia politycznego, 
na mocy którego wyjechał do USA.
 Strajkującym działaczom Solidarności RI pomogła prze-
trwać idea na ich sztandarze – Tobie Ojczyzno – Nasze Serca 
Myśli i Czyny. Kilka miesięcy wcześniej Roman Święch, 
Ryszard Sołtys, Kazimierz Dachowski i inni działacze 
zbierali datki na sztandar. Siostry zakonne haftowały go, 
a ks. proboszcz Kazimierz Ostafiński zaprosił ordynariusza 
diecezji przemyskiej bpa Ignacego Tokarczuka na poświęce-
nie owego sztandaru. Wszyscy parafianie i cała społeczność 
gminy Brzostek czekała na to wielkie wydarzenie. Przed-
stawiciele Solidarności w osobach: Daniela Staniszewska, 
Zofia Pyra i Wojciech Grzesiakowski z nowo wyhaftowanym 
sztandarem, kwiatami i chlebem witali dostojnego biskupa. 

Wojciech Grzesia-
kowski wypowiedział 
ważkie słowa „wie-
rzymy, że pod tym 
sztandarem wyrosną 
ludzie na Wielkich 
Polaków takich, ja-
kimi byli: Sikorski, 
Wi t o s ,  D obr z a ń -
ski…”. A potem ks. 
bp sprawował Mszę 
świętą na placu przed 
Szkołą Podstawową 
w Brzostku. Były tam 
poczty sztandarowe, 
strażacy, zrzeszeni 
w organizacji Soli-
darność, niezrzeszeni 
parafianie, młodzież 
i dzieci. I to wielkie 
wydarzenie przypo-
minali sobie okupu-
jący Urząd Gminy 

Brzostek. Po ogłoszeniu stanu wojennego ogarnął ich strach, 
nie tylko o własny byt, ale także o sztandar. W tym czasie 
sztandar Solidarności ukrywał Roman Święch, a potem był 
ukrywany przez Kazimierza Dachowskiego i Marię Nosal 
– ocalał i dziś jest w kościele parafialnym. Szkoda tylko, że 
tak rzadko staje w pocztach sztandarowych – zabrakło tego 
sztandaru w dniu 11 listopada.
 Przewodniczący Solidarności RI Ryszard Sołtys odszedł 
do wieczności. Odeszli też i inni działacze, dwóch wyjechało 
do USA, a jeszcze inni złożeni chorobą już czynnie nie dzia-
łają.
 Na zakończenie strajku okupacyjnego Jan Potrzeba wziął 
krzyż i obraz Matki Bożej Częstochowskiej i odniósł do ko-
ścioła parafialnego w Brzostku. Z Urzędu Stanu Cywilnego 
również krzyż został zdjęty – chociaż odmawiała tego czynu 
kierownik biura Cecylia Mikrut. Tutaj z pomocą przyszedł 
ks. proboszcz Kazimierz Ostafiński, do którego o pomoc 
udała się urzędniczka, gdyż sama nie chciała zdejmować tego 
symbolu wiary. Wtedy ks. proboszcz wysłał do Urzędu Stanu 
Cywilnego kościelnego, który przyniósł krzyż do zakrystii.
 I tak strajk okupacyjny w Urzędzie Gminy Brzostek trwał 
od 3 do 13.12.1981 roku i zapisał się do historii naszej miej-
scowości. Już niewielu uczestników jest wśród nas. Wszyscy 
jednak, i ci którzy umarli, i ci którzy są wśród nas, są dla 
potomnych żywą historią.

Zuzanna Rogala
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„…Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany…”
 Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

 Schyłek jesieni 2013 roku jest nie-
zwykle łaskawy dla mieszkańców Ziemi 
Brzosteckiej. Chociaż puste pola świecą 
szarobrunatnym kolorem, chociaż wiatr 
rześki po dolinie ciągnie, chociaż od 
czasu do czasu drobny deszcz zacina 
i na drogach robią się kałuże wody, 
chociaż nocne przymrozki pozostawiają 
po sobie znaczne ślady, to jeszcze ciągle 
jest piękna jesień, bez śnieżnych zasp 
i oblodzonych dróg. Ptaki przelatują 
nad polami i chowają się w gniazdach. 
Z siedliskiej górki na Folwarku rozciąga 
się piękny widok na Brzostek, na dolinę 
Wisłoki, na pagórki skurowsko-prze-
czyckie. Jestem wieczorną porą i spo-
glądam w przestrzeń. Niebo przykryte 
tu i ówdzie bałwanami chmur, a krąg 
słońca staje się coraz bardziej czer-
wieńszy, że aż kłuje w oczy swoją siłą. 
Czerwone obłoki wokoło zachodzącego 
słońca wróżą wiatr w następnym dniu. 
Widok jest urokliwy i przypomina mi się 
Mickiewiczowski wers: „Słońce ostat-
nich kresów nieba dochodziło, mniej 
silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło, całe zaczerwienione, 
jak zdrowe oblicze gospodarza… błysnęło jako świeca przez 
okiennic szpary i zgasło…”. Ten opis zachodu słońca nad 
Soplicowem jest zupełnie podobny do tego, który obserwuję 
na Folwarku siedliskiej góry. Zauroczona jestem pięknem 
przyrody, szumem lasu, ciszą przestrzeni i hartem ducha 
ludzi tutaj żyjących. To właśnie tutaj spotykam seniorkę rodu 
Korasadowiczów panią Józefę, która swoimi opowieściami 
oprowadza mnie po Siedliskach-Bogusz tych dawnych przed-
wojennych, wojennych, PRL-owskich i tych współczesnych. 
A jej opowieści są barwne, pełne bogatej wiedzy o ludziach 
i życiu tej wsi podzielonej na przysiółki: Zagórze, Stawki, 
Przymiarki, Huta, Kamionki, Bania, Łazy, Kopaliny, Fol-
wark i jeszcze inne mniejsze, a każda nazwa związana jest 
z położeniem geograficznym i zajęciami ludności żyjącej na 
tym terenie.
 Siedliska-Bogusz kryją w sobie zabytki kultury sakralnej 
i zabudowań ziemiańskich, które niestety już dziś są w ab-
solutnej ruinie, zarośnięte samosiejkami i straszą przechod-
nia – a szkoda – bo owe zabudowania były dowodem życia 
ziemian na tej ziemi 
i świadectwem kul-
tury tamtych cza-
sów. Niestety rzeź 
galicyjska, a potem 
wojenne zawieru-
chy i polityka po-
wojennych rządów 
komunistycznych 
doprowadziły do 
katast rofy dwo -
rek z iemiańsk i . 
Na początku XX 
wieku ten majątek 
ziemiański po Bo-
guszach i Goray-
skich objął Witold 
Lewicki polityk, 
dziennikarz i pu-
blicysta, a po ojcu 
odziedziczyła te 
włości Zofia Adam-

kiewiczowa, której mąż wyjechał do Kanady i tam był kon-
sulem Polski. Dziedziczka Zofia Adamkiewiczowa pozostała 
z trójką dzieci – synami Leszkiem i Witoldem oraz córką 
Jagienką.
 W Polsce Ludowej wraz z programem Manifestu Lipcowe-
go PKWN ogłoszonego 22.07.1944 roku nastąpiła likwidacja 

dworów i obszarnictwa. W myśl tego za-
rządzenia jednak dworu w Siedliskach-
-Bogusz nie można było sparcelować, bo 
nie posiadał 50 ha areału. Jednak w 1950 
roku przekształcono go i przypisano 
do spółdzielni produkcyjnej „Przebój” 
w Kleciach i pomału nastąpiło niszcze-
nie tego obiektu.
 Najmłodsza córka Adamkiewiczów 
Jagienka – dziś lekarz pediatra – wyje-
chała w opolskie, tam skończyła studia, 
wyszła za mąż za lekarza Deca jednak 
ciągle utrzymuje kontakt z koleżanka-
mi z dzieciństwa Józefą Korasadowicz 
i Zofią Cichowską. To właśnie Jagien-
ka chciała wykupić dobra ziemskie 
rodziców, ale nie doszło do transakcji 
– a szkoda – chciała właśnie tam w daw-
nym dworze zorganizować sierociniec.
 Moje rozmówczynie dokładnie pa-
miętają czasy z własnego dzieciństwa, 
które wtopione były też w życie dworu. 
Zofia Cichowska opowiada o pięknym 
rozległym dworze, z dużymi pokojami, 
okazałym salonem, z wielkim księgo-

zbiorem, z obrazami, zegarami i bardzo gustownym wy-
strojem wnętrza. Rokrocznie w imieniny Jadwigi odbywało 
się spotkanie z wszystkimi pracownikami we dworze z tzw. 
służbą dworską, z koleżankami i całą rodziną. Solenizantka 
zasypywana była pięknymi różami, które rosły wokół dworu, 
a opiekował się nimi ogrodnik. Do dworu zajeżdżali okoliczni 
ziemianie bryczkami krytymi i odkrytymi i odbywały się 
zabawy w ogrodzie. Do kościoła też przyjeżdżali dziedzice 
z rodziną i zasiadali w ławach i na krzesłach przed balaskami, 
a wiejskie dzieci z wielkim zaciekawieniem wpatrywały się 
w stroje państwa.
 Można też było zobaczyć Adamkiewiczową jeżdżącą 
na koniu, siedzącą bokiem. Pani Zofia do dziś pamięta 
jej piękny strój jeździecki – szerokie, błyszczące spodnie 
i włosy zgrabnie upięte – dla ówczesnej wiejskiej dzieciarni 
był to widok jak z bajki. Przy dworze były stawy pełne ryb, 
a zimą mocno zamarznięte służyły za lodowisko. Na środku 
stawu wyrąbana była przerębla, a w niej snopek słomy, aby 
dotlenić ryby. Cała dzieciarnia wiejska ślizgała się na butach 
drewniakach, a niektórzy chłopcy na drewnianych łyżwach. 

Był to czas wielkiej 
radości.
 Pa n i  Józ ef a 
Korasadowiczo -
wa wspomina, że 
często bywała u Ja-
gienki we dworze, 
razem się bawiły, 
czasami była czę-
s towana bia ł y m 
chlebem – ludność 
wiejska do wypie-
ku chleba używała 
ciemnej, razowej 
mąki z żaren. Pani 
Józefa pamięta jak 
właścicielka dworu 
pomagała biednym 
dzieciom. Zatrud-
niona k rawcowa 
szyła nie tylko stro-
je dla mieszkańców 

opowieści dawnej treści – siedliska-bogusz c.d.

Zofia adamkiewicz (fot. z 1916 roku)

Ruiny dworu w Siedliskach-Bogusz (fot. z 2006 roku)
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dworu, ale także obszywała ubogie dzieci. Podczas przed-
nówka rozdawała też produkty rolne. Tym dużym gospodar-
stwem dworskim zarządzał zarządca, a do pracy dochodzili 
parobcy, którzy pracowali przy obrządzaniu bydła i koni 
oraz pielęgnowali uprawy rolne. Do żniwa przyjeżdżali gó-
rale, którzy żęli i młócili zboże, a pozostawione kłosy z pól 
zbierały dzieci wiejskie.
 W okresie świąt Bożego Narodzenia stała w salonie 
duża choinka od podłogi do sufitu cała ubrana w świeci-
dełka i ozdoby przywiezione z 
zagranicy. U chłopów też było 
drzewko, tylko że małe zwa-
ne podłaziczką i umieszczone 
było u sufitu. Zwykle drzew-
ko przybrane było orzechami 
obłożonymi kolorową bibułą, 
jabłkami nabijanymi na drutach, 
wycinankami aniołów, jeżyków 
i łańcuchów z gufrowanej bibuły 
oraz pieczonymi ciastkami.
 Wigilie chłopskie zawsze 
odbywały się według stałej 
tradycji. Przy drzwiach izby 
gospodarz ustawiał snopek pro-
stej słomy – mówi Zofia Ci-
chowska – który w drugi dzień 
świąt, w święto Szczepana, był 
wynoszony do ogrodu. Robiono 
z niego powrósła, którymi ob-
wiązywano drzewka owocowe, 
co miało dobrze wpłynąć na 
urodzaj. Na środku izby stał 
stół nakryty białym obrusem, 
na środku było sianko, a na nim 
opłatek. Kiedy zabłysła pierwsza 
gwiazda na niebie gospodarz 
rozpoczynał wieczerzę wigilijną 
od modlitwy i łamania się opłat-
kiem, gospodyni zaś stawiała na 
stole dużą misę – jedną – z której 
wszyscy wybierali strawę – a że 
rodziny były wielodzietne, to 
i pokarm szybko znikał z miski. 
Były barszcze, kapusta z grzybami, kasza jaglana, kasza 
jęczmienna i gryczana z suszonymi śliwami, pierogi lepione 
z kapustą, z grzybami i śliwami. Ryby były w bogatszych 
domach. Wszystkie te dania popijane były kompotem z suszu 
owocowego: jabłek, gruszek i śliw. Pozostałości niezjedzo-
nych potraw wynosił gospodarz do zwierząt, które tej nocy 
„mówiły”. Dziewczęta zaś wybiegały 
z domu, aby nasłuchiwać z której 
strony zaszczeka pies, stamtąd miał 
przyjść przyszły mąż. Ważnym mo-
mentem podczas wieczerzy wigilijnej 
było zapalenie kręconych świeczek 
na choince i śpiewanie polskich ko-
lęd i pastorałek „Dzisiaj w Betlejem 
wesoła nowina, bo Panna czysta 
urodziła syna…” było słychać daleko 
poza domostwa. To znowu „Do szopy 
hej pasterze, bo tam cud…”, a gdzie 
indziej intonowano „Wśród nocnej 
ciszy…”, czy jeszcze inne znane 
kolędy. Daleko echo niosło melodie 
pięknych polskich kolęd, a serca biły 
coraz mocniej i mocniej… . Potem na 
Pasterkę szli wszyscy starsi i młodsi, 
a nawet dzieci i tylko chorzy pozo-
stawali w domu i w swej samotności 
łączyli się z ubogą stajenką, w której 
przyszedł na świat Pan nad Pany. 
Kościół na Pasterce wypełniony był 
po brzegi, a organista mocno naciskał 
na pedał i forte grał „Bóg się rodzi 
moc truchleje”, a wszyscy parafianie 
i ci stojący w kościele, i ci którzy nie 

weszli, głośno intonowali kolędę.
 Kościół w Siedliskach-Bogusz ma swoją bogatą historię. 
Ks. Karol Kawula w swoim pamiętniku pisze tak: „kościół 
ten urzeka każdego swoją monumentalnością, harmonią, 
kolorytem, swoją potężną wieżą z harmonijnymi wokół 
wieżyczkami i jakoś sugestywnie ciągnie człowieka wzwyż 
i wszystko co doczesne, ziemskie maleje wobec tego ko-
ścioła…”. Przetrwał szczęśliwie dwie wojny światowe, 
dwie okupacje, pocieszał, dodawał ukojenia i nadzieję na 

zmartwychwstanie Ojczyzny 
i przeżywał wraz z parafianami 
jej dwukrotne wskrzeszenie 
w 1918 roku i 1945 – pisze pro-
boszcz tej parafii. Ów kościół po-
siada neogotycki ołtarz główny, 
w którym jest obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem z XVII wieku 
oraz są trzy boczne ołtarze, 
ambona, rzeźba Matki Boskiej 
Bolesnej oraz witraże zaprojek-
towane przez Stefana Matejkę 
bratanka słynnego malarza Jana 
Matejki. To właśnie Matce Bożej 
parafianie przypisują cudow-
ne ocalenie kościoła w czasie 
I i II wojny światowej. Chociaż 
w okolicy kościoła rozciągał się 
front i opodal kwaterowało nie-
mieckie dowództwo, to jednak 
kościół pozostał niezniszczony. 
Ks. Karol Kawula też swoje 
ocalenie przypisuje cudownej 
opiece Matki Bożej. W kronice 
parafialnej pisze: „23.08.1944 
roku, gdy prowadzony w nocy 
na rozstrzelanie (ksiądz działał 
w AK) przez żołnierzy niemiec-
kich wezwałem na ratunek Mat-
kę Boską i wyrwałem się z rąk 
katów niemieckich, uciekłem 
w ciemnościach nocy. Szukany, 
ścigany przez krwiożerczego 
tygrysa niemieckiego zarówno 

w Zbylitowskiej Górze, jak w Tarnowie i Nowym Sączu sta-
łem się nieuchwytny – dzięki opiece Matki Bożej z Siedlisk”. 
Przed laty szli pielgrzymi na odpust 8 września na Matkę 
Boską Siewną i wypraszali łaski u naszej Pani.
 Ta ziemia ubogacona jest nie tylko potem ludzkim, krwią 
wylaną podczas rabacji i wojen, ale także ubogacona jest 

zabytkami sakralnymi – kapliczkami, 
krzyżami, pomnikami, jak Pomnik 
Grunwaldzki. Ten pomnik też ma swo-
ją historię, byłby zniszczony podczas 
wojny, ale sprytni mężczyźni zakryli 
napis „POGROMCOM KRZYŻA-
KÓW, KRÓLOWI JAGIELLE i Ks. 
WITOLDOWI, RYCERSTWU POL-
SKIEMU POD GRUNWALDEM 
LUD POLSKI W SIEDLISKACH”. 
Ten napis został zakryty płytą beto-
nową i dlatego przetrwał.
 Jednym z najważniejszych obiek-
tów wsi jest szkoła, która również 
przechodziła przeobrażenia. W latach 
1931-1932 ukonstytuował się komitet 
budowy szkoły. W skład jego weszli: 
Stanisław Gunia naczelnik gminy, 
właścicielka dworu Zofia Adamkie-
wiczowa, Stanisław Iżyk kierownik 
szkoły, Jan Siarkowski, Stanisław Ra-
dwański i Andrzej Kuzara. Materiały 
budowlane zdobyto z rozbiórki gorzel-
ni. Już w 1932 roku szkoła drewniana, 
przykryta dachówką została oddana 

Kościół w Siedliskach-Bogusz

Jadwiga (Jagienka) adamkiewiczówna, 
fot. z 1946 r.
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Groch z kapustą
 Grudzień to miesiąc radosny – ocze-
kiwania i narodzin Dzieciątka Jezus, 
ale artykuł piszę w listopadzie i chcę 
zakończyć ten temat jeszcze w starym 
roku. Otóż zastanawialiśmy się ze zna-
jomymi, kiedy myśleć o zarezerwowa-
niu miejsca na cmentarzu i wykonaniu 
ewentualnej „piwniczki” na trumnę. 
Muszę przyznać, że jeszcze dotychczas 
o tym nie myślałam, ale na cmentarzu 
jest dużo grobowców „nie zamieszka-
łych”, przygotowanych przez zapobie-
gliwych parafian. Więc kiedy – jak się 
ma 60, 70, 80 czy więcej lat? Długość 
życia się wydłuża, a i ustawowy wiek 
emerytalny narobił zamieszania – bo 
jak myśleć o pochówku w wieku 60 lat, 
jak trzeba jeszcze 7 lat pracować, a i na 
emeryturze przydało by się trochę po-
być? Więc dbajmy o kondycję i zdrowy 
styl życia, gdyż ważna jest nie tylko jego 
długość, ale też jakość.
 Na szczęście nie jest u nas tak źle 
z pogrzebami, jak w Czechach

pogrzeb w czechach
Ks. Wojciech Zubkowicz SaC pracu-
jący w sanktuarium w Stare Bolesłav 
o pogrzebie pisze tak: 
 „Pogrzeb to tylko ceremonia. Zmar-
łych najczęściej kremuje się – po 
obrzędach pogrzebowych w kościele 
trumna jedzie do kremacji. Często za-
kład pogrzebowy wstawia do kościoła 
magnetofon i głośniki – pogrzebowi 
towarzyszy muzyka np. Enio Mori-
cone czy klasyczna, a bywa że nawet 
metalica, bo ktoś lubił. Ludzie są, ale 
nie uczestniczą – przez cały obrzęd 
nikt mi nie odpowiedział nawet „i 
z duchem twoim”, nikt się nie pomo-
dlił „Ojcze nasz” – czułem się jakbym 
mówił do lustra: sam mówiłem i sam 
odpowiadałem. Pierwszy pogrzeb, na 
którym byłem w Czechach wyglądał 
tak: w kaplicy cmentarnej trumna stała 
na scenie. Wszyscy składali pod sceną 

kwiaty. Weszła rodzina i zajęła miejsca 
w pierwszym rzędzie. Odsłoniła się 
kurtyna i zaczęła się ceremonia. Przez 
jakieś 20–25 minut grali marsze, tanga, 
walce na trąbkach i organach. Potem 
wyszedł ksiądz i pobłogosławił trum-
nę – to nie trwało nawet 5 minut. Ten 
ksiądz mi powiedział, że często ludzie 
proszą aby jeszcze skrócił ten obrzęd. 
Obecnie pojawia się nowa tendencja: 
żadnych obrzędów pogrzebowych. W 
Pradze w 90% nie ma już żadnych. 
Najczęściej zmarłego na życzenie 
rodziny umieszcza się w papierowej 
trumnie, kremuje, a potem rodzinie 
(która często w ogóle nie jest obecna 
podczas kremacji) przekazuje się urnę 
z prochami. Czesi twierdzą, że krema-
cja jest praktyczna, bo jak się rodzina 
przeprowadza, to nie musi jeździć na 
jakiś cmentarz, ale po prostu urnę bierze 
ze sobą. Bardzo często bowiem urna stoi 
gdzieś w mieszkaniu”.

Z książki „Zrób sobie raj” mariusza 
Szczygła: 
 „Śmierć w rodzinie nie stanowi żad-
nego powodu do żałobnych zachowań. 
Często rodzina jest powiadamiana 
o czyimś zejściu z padołu dopiero po 
pogrzebie, który ma charakter bardzo 
obojętny emocjonalnie bez jakich-
kolwiek wzruszeń. Wyjątki stanowią 
pogrzeby dzieci i ludzi młodych. Po-
grzeby odbywają się bez udziału osób 
duchownych w bardzo skromnej opra-
wie. Ponad 80% zwłok zmarłych pod-
dawana jest kremacji. Zdarza się i nie 
jest to odosobnione, że urna z prochami 
zmarłego członka rodziny przez całe 
miesiące stoi na półce w krematorium, 
bo nie ma jej kto odebrać, by złożyć 
w ziemi lub rozsypać we wskazanym 
przez zmarłego miejscu. Strój żałobny 
nosi się tylko w dniu pogrzebu. Ot to 
taka ciekawostka”.
 „Bez pogrzebu. Tak kończy życie 
wielu Czechów. Pogrzeb jest drogi albo 
traumatyczny. W większości przypad-
ków te czynniki się łączą. Pogrzeb jest 
też sztuczną, wymuszoną przez społe-

czeństwo konstrukcją – tak myśli wielu 
Czechów. W konsekwencji dwa lata 
temu zniesiono w Czechach zasiłek po-
grzebowy. W zakładach pogrzebowych 
stoją urny z prochami tych, których nikt 
nie zdecydował się odebrać. Po określo-
nym ustawowo czasie można je złożyć 
w zbiorowych grobach”

Czeski pogrzeb – Czarno na białym 
– tvn24 31 października 2013, 21:43
 W Czechach 80 procent ciał pod-
dawanych jest kremacji, a jedynie 20 
proc. to pogrzeby tradycyjne. Cała 
uroczystość trwa kilkanaście minut. 
Gra muzyka wybrana przez rodzinę, 
niekoniecznie żałobna. Pracownik 
krematorium czyta słowa pocieszenia. 
Następnie trumna jest opuszczana au-
tomatycznie do piwnicy, a stamtąd do 
krematoryjnego pieca. Żałobnicy w tym 
czasie rozchodzą się do domów. Drugie-
go listopada obchodzone są „Dusziczki” 
– obok cmentarza można kupić małe 
wianuszki i kwiatki i razem ze zdjęciem 
i lampką wstawić je do okienka z urną 
(kolumbarium). Jeśli rodzina nie odbie-
rze urny z krematorium w ciągu roku, 
to urny po oznaczeniu w rejestrze łado-
wane są po 10 do worków, przewożone 
do krypty cmentarnej – podziemnego 
konteneru na odpady i tam składowane. 
 Śmierć to temat tabu, Czesi boją się 
śmierci. Wynika to z braku wiary i kon-
sumpcjonizmu. Kilka lat temu zostały 
zniesione zasiłki pogrzebowe, koszt 
opisanego wyżej pogrzebu to około 
dwóch tysięcy zł – jak wypowiadał się 
pracownik krematorium raczej kupią 
psa niż zrobią babci pogrzeb. Można 
na cmentarzu na „łączce zsypowej” 
wywiercić otwór, wsypać proch i zatkać 
darnią dołek – tak chowa zmarłych 30% 
rodzin. Można pochować w swoim 
ogródku urnę z prochami, jeśli zbyt 
długo stoi na półce w mieszkaniu.
Polacy, strzeżcie wiary i tradycji!
 Wszystkim Czytelnikom życzę tra-
dycyjnych, zdrowych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia.

Janina Słupek

do użytku. Potem dzięki ofiarności mieszkańców wsi była 
modernizowana, ale we wrześniu 1939 roku ponownie 
została zniszczona w 50 procentach, gdyż leżała w pasie 
przyfrontowym. Szybko też przechodziła przeobrażenia 
ideowe co wynikało z systemu politycznego Polski. Już 10 
lat po wojnie księża katecheci nie otrzymali prawa nauczania 
religii w szkołach, zaś ksiądz proboszcz mógł uczyć tylko 
w szkole w Siedliskach-Bogusz – pisze w swej kronice ks. 
Karol Kawula. W roku szkolnym 1958-1959 usunięto ze 
szkoły krzyże. O tym bolesnym wydarzeniu opowiada pani 
Józefa Korasadowiczowa, która ofiarnie walczyła z tym 
zarządzeniem. Razem z innymi matkami stała w szkole 
i nie pozwoliła na zdjęcie krzyży ze ściany szkolnej. Wtedy 
przyjechali funkcjonariusze SB z Jasła i wywieźli niepokorną 
matkę do aresztu w Jaśle. Tam po przetrzymaniu jej przez noc 
na betonowej posadzce w celi, rano odbyło się przesłuchanie 
– zmuszano kobietę do zapłacenia grzywny lub oświadczono 
jej, że zostanie zatrzymana na dłużej. Po długim przesłucha-
niu jednak i zrozumieniu, że jest w zaawansowanej ciąży 
wypuszczono ją do domu. Władze komunistyczne nie liczyły 

się nawet z tym, że kobiety brzemiennej nie można więzić 
w tak nieludzkich warunkach. 
 W późniejszych latach nauka religii odbywała się w pry-
watnych domach, a do szkół wróciła po transformacji w 1990 
roku. Dziś szkoła mieści się w nowym, przestronnym obiek-
cie, prowadzi nowoczesne metody edukacji, mocno wrasta 
w społeczność siedliską, a w celu poszukiwania środków 
finansowych utworzyła Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz. Podatnicy odpisują 
jeden procent z podatków, a szkoła zdobyte środki wykorzy-
stuje na coraz to nowsze formy pracy z młodzieżą.
 I tak o Siedliskach-Bogusz i ludziach tutaj żyjących 
można by snuć bardzo długą opowieść i chociaż już dzisiaj 
nie stoi dwór z pobielanymi ścianami jak przed laty, chociaż 
ruiny straszą przechodnia, to jednak wieś rozbudowuje się 
i unowocześnia, a być może, że i zabytki przeszłości też zo-
staną odbudowane, bo przecież najważniejszym elementem 
narodu jest człowiek… mówił Jan Paweł II. Niech dobrobyt 
i szczęście gości na tej ziemi i przy Boskiej pomocy niech 
zamieniają swoje środowisko w coraz piękniejsze i jeszcze 
piękniejsze.

Zuzanna Rogala



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 29

 W piątek 22 listopada br 32 – osobowa grupa uczniów 
Technikum Żywienia udała się na wycieczkę do Ropczyc. 
Opiekę sprawowały Panie: Ewa Czyrnia, Elżbieta Kurzawa 
i Teresa Radelczuk. Najpierw pojechaliśmy do piekarni MK, 
gdzie poznaliśmy proces produkcji pieczywa żytniego, mie-
szanego, pszennego a także wyrobów ciastkarskich (ciasto 
drożdżowe, francuskie, półfrancuskie, croissant).

Technologia produkcji w piekarni MK oparta jest na natural-
nym kwasie chlebowym, prowadzonym na bazie mąki żytniej, 
co gwarantuje uzyskanie tradycyjnego polskiego chleba, 
który nie kruszy się, długo utrzymuje świeżość oraz ma 
niepowtarzalny smak i zapach. Dzięki bogatemu i nowocze-
snemu parkowi maszynowemu produkcja chleba jest w więk-
szości zmechanizowana. W skład tych urządzeń wchodzą 
nowoczesne silosy na mąkę, automatyczne dozowniki droż-
dży, bardzo skuteczne mieszarki spiralne, wywrotnice oraz 
zmechanizowane linie dzielące i formujące ciasto. Tak przy-
gotowane kęsy ciasta poddawane są rozrostowi w komorach 
garowniczych, a następnie wypiekane w piecu płytowym 
jednoobiegowym. Zakład dysponuje także nowoczesną linią 
do produkcji ciast francuskich i półfrancuskich.
 Po wizycie w piekarni udaliśmy się w drogę do cukrowni 
Ropczyce – producenta cukru królewskiego. W sali konferen-
cyjnej przedstawiono nam strukturę organizacyjną zakładu, 
surowce, półprodukty i produkty cukrowni a następnie przy-
szła pora na prześledzenie drogi, jaka wiedzie od wykopanej 
z ziemi bulwy do torebki słodkich, białych kryształków.

Z plantacji
 Burak cukrowy to jedna z wydajniejszych roślin, z jednego 
hektara można ich zebrać 40, 50, a nawet i więcej ton. W 
każdej ważącej około kilograma bulwie znajduje się kilka-
naście procent cukru, z czego uda się wydobyć nieco ponad 
100 gramów. Buraki cukrowe uprawia się na wielką skalę, 
a zatem i metody zbioru są zmechanizowane. Kombajny 
buraczane pozbawiają bulwy pióropusza zielonych liści (są 
przeznaczone na paszę dla zwierząt lub nawóz organiczny), 
wykopują je z ziemi i otrząsają z grudek gleby. Potem na 
ciężarówki i ...
... do cukrowni
 Aby cukier w zebranych burakach nie uległ rozłożeniu, 
w ciągu 2–3 miesięcy należy przerobić cały zebrany plon. Z 

przyczep i ciężarówek buraki transportowane są do zbiorni-
ków z wodą, gdzie oddziela się je od zanieczyszczeń. Czyste 
już bulwy trafiają do krajalnic. Specjalnej konstrukcji noże tną 
je na cienkie (ok. 1 mm grubości) paski. Jest to tzw. krajanka 
– surowiec do właściwego procesu wydobycia cukru, czyli ...
... do ekstrakcji 
 W temp. ok. 70°C woda wypłukuje z wnętrza komórek ich 
zawartość. Po ekstrakcji otrzymuje się sok surowy o zawar-
tości 14–16% cukru (oraz innych składników protoplazmy). 
Pozostałość, czyli wysłodki, to cenna pasza dla zwierząt, 
nadal zawierająca jeszcze sporo niewypłukanego cukru 
(nie opłaca się jednak jej już przerabiać). Sok należy szybko 
przerobić ponieważ enzymy uwolnione z komórek szybko 
zaczynają rozkładać sacharozę na glukozę i fruktozę. W tym 
celu sok surowy przekazywany jest do następnego etapu 
procesu technologicznego, którym jest ...

... defekacja i saturacja
 Aby podnieść pH soku, dodaje się mleka wapiennego, 
czyli wodnej zawiesiny wodorotlenku wapnia Ca(OH)2. 
Przy okazji wytrąca się część składników niecukrowych . 
Następująca po wapnowaniu saturacja pozwala wytrącić sole 
wapnia w postaci słabo rozpuszczalnego węglanu CaCO3 oraz 
resztę składników niecukrowych. Osad saturacyjny zostaje 
oddzielony na filtrach (stanowi nawóz), a czysty już sok su-
rowy – zwany teraz sokiem rzadkim – tłoczy się ...
... do aparatów wyparnych
 W celu umożliwienia krystalizacji sacharozy sok rzadki 
należy zagęścić. W wyparkach zostaje usunięta znaczna część 
wody, a opuszcza je sok gęsty o stężeniu ok. 65% i tempera-
turze 90°C. Ponieważ nadal nie jest nasycony, przechodzi do 
następnej sekcji wyparek, a ponadto dosypuje się do niego 
zarodki krystalizacji, czyli kryształki cukru. W rezultacie 
dalszego odparowywania powstaje mieszanina kryształów 
i cieczy zwana cukrzycą, która trafia ...
... do wirówek
 Następuje w nich oddzielenie kryształów od resztek cieczy. 
Kryształy suszy się i pakuje do torebek i większych opakowań 
hurtowych. Potem już tylko magazyn, hurtownia i sklep. 
Cennym produktem ubocznym cukrowni jest melasa – gęsty, 
ciemny syrop o zawartości sacharozy dochodzącej do 50% 
(zawiera również składniki białkowe i minerały). Stosuje się ją 
do produkcji alkoholu, pasz dla zwierząt, a także jako środek 
słodzący.
 Cukier powstaje w prostym, mało wymagającym technolo-
gicznie procesie. Powszechna dostępność jest powodem jego 
oskarżeń o wywoływanie chorób cywilizacyjnych: cukrzycy, 
miażdżycy, zmian zwyrodnieniowych (stąd też popularność 
wielu rozmaitych produktów bezcukrowych). Jednak należy 
pamiętać, że w spożyciu cukru – jak we wszystkim – najważ-
niejsze są wiedza i umiar.
 Wyjazd zgodnie uznaliśmy za interesujący i udany. Po-
znaliśmy kilka procesów technologicznych zachodzących 
w rzeczywistych warunkach produkcji – co w świetle łączenia 
teorii z praktyką jest bardzo ważne i daje cenne zawodowe 
doświadczenie.

Teresa Radelczuk

wycieczka zawodowa uczniów zespołu szkół im. jana pawła ii w brzostku
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bezpieczeństwo jest najważniejsze
 W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej 
w Przeczycy szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo 
wychowanków nie tylko na terenie placówki, ale również po 
za nią. W tym celu pani Agata Rachowicz została koordynato-
rem programu „Bezpieczne Przedszkole”, który jest wdrażany 
od początku roku szkolnego. W ramach niego, przedszkolaki 
spotkały się z policjantem – panem Jerzym Wojnarem, który 
omówił zagrożenia czyhające na dzieci w domu i poza nim 
oraz jak im można zapobiegać. 
 Najmłodsi dowiedzieli się o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, na ulicy, placu za-

baw, jak zachować się w czasie spotkania z obcym. Ponadto 
pan policjant podarował dzieciom kolorowanki edukacyjne 
o bezpieczeństwie oraz listy informacyjne do rodziców.
 Temat bezpieczeństwa był poruszany nie tylko podczas 
rozmów z najmłodszymi wychowankami, ale również 
z uczniami klas starszych. Oni także mieli okazję porozma-
wiać z panem Wojnarem, a na koniec spotkania otrzymali 
nie tylko cenne rady, ale również i odblaski, dzięki którym 
będą widoczni na drodze.
 Nasi uczniowie kierując się zasadą, że bezpieczeństwo na-
sze i innych jest najważniejsze,toteż wzięli udział w konkur-
sie plastycznym „BEZPIECZNE WAKACJE 2013” organi-
zowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. 
Dzięki zaangażowaniu dzieci oraz pani Agaty Rachowicz, 

która czuwała nad przygotowaniem prac, trzy 
nasze uczennice otrzymały wyróżnienia za 
udział w konkursie.
 Do pomocy w realizacji programu dotyczącego 
bezpieczeństwa została również zaangażowana 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dę-
bicy. 14 października pani pedagog odwiedziła 
szkołę w Przeczycy i rozmawiała z przedszko-
lakami oraz uczniami klas I i II na temat bez-
pieczeństwa w szkole i poza nią. Przedszkolaki 
i najmłodsi uczniowie mogli dowiedzieć się 
o niebezpiecznych sytuacjach na jakie mogą 
się narazić korzystając samodzielnie z urzą-
dzeń elektrycznych, które znajdują się w domu 
oraz jak zachować się w różnych nietypowych 
sytuacjach.
 W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy I 
wraz z wychowawczynią panią Wandą Wojdyłą, 
dołączyli do Klubu Bezpiecznego Puchatka. 
Podczas „Puchatkowych Zajęć” uczniowie uczą 

Gimnazjum spieszy z pomocą
„Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać 
 Życie nie po to, by bezczynnie trwać 
 I aby żyć siebie samego trzeba dać.”

Stanisław Sojka „Tolerancja”
 Na przełomie października i listopada 2013 r. mass 
media informowały cały świat o kataklizmach na Filipi-
nach. Docierały do nas dramatyczne wiadomości o losach 
tysięcy ludzi pozbawionych dachu nad głową, głodnych 
i przerażonych tym, co będzie dalej. O wsparcie dla 
mieszkańców swoich rodzinnych miejscowości zwróci-
ła się siostra Andresa Aaron, która kilka lat pracowała 
w brzosteckiej parafii. Społeczność gimnazjalna włączyła 
się w akcję pomocy potrzebującym Filipińczykom. Wo-
lontariusze Gimnazjum w Brzostku przeprowadzili na ten 
cel zbiórkę pieniędzy. W akcję włączyła się także Szkoła 
Podstawowa z Brzostku, pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Młodzież już kil-
kakrotnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych. Do tej 

również włączyła się aktywnie, chcąc w ten sposób w duchu 
odpowiedzialności i współpracy pomóc poszkodowanym 
przez trzęsienie ziemi i tajfun. Wszystkim darczyńcom dzię-
kujemy za szlachetny gest.          Grupa Wolontariatu
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bliżej świąt
 Niezależnie od światowych, czy też 
krajowych wydarzeń, ludzie mają wła-
sne, ważniejsze priorytety. Dlatego rano 
nie lubię słuchać radia. Muszę się ogolić 
i jeszcze takie tam zanim pójdę do pracy. 
 W moich wspomnieniach z dzieciń-
stwa grudzień był miesiącem wyjątko-
wym, oczekiwanym przez cały rok i to 
nie tylko z powodu choinki i ewentual-
nych podarunków pod nią, bo czasem 
były, ale częściej nie było nic. Rzecz 
dotyczy „wyprawianych” wówczas 
wesel. Nawet kilka sań wypełnionych 
po brzegi weselnikami zdążającymi do 
kościoła, budziła niesamowite emocje. 
Dzieciarnia starała się przyczepić sanki 
do zatyłków sani, ale często lądowała 
w śnieżnej zaspie, w fosie.
 Zdarzyło się otóż pewnego razu, że 
za rok w tej samej zaspie wylądowały 
sanie z dzieckiem do chrztu wiezionym. 
Bo do dobrego tonu należały chrzciny 
tak mniej więcej w rok od ślubu. No, 
ale dawniej młodzi nie mitrężyli. Dzisiaj 
młodzi żenić się nie chcą, dopóki nie jest 
to im do niczego potrzebne. Twierdzą, 
że jest to bardziej opłacalne, bo rodzic 
samotnie wychowujący dziecko ma 
znaczne preferencje (np. przy rozlicze-
niach podatkowych itp.). 
 Pada też argument, że młodzi nie 
mają pewności czy związek przetrwa 
i nie chcą późniejszych komplikacji 
z rozwodem. Coś w tym jest. W Polsce 
w 2010r. na 1000 zawartych małżeństw 
przypadało ok. 300 rozwodów.

hanka pisz…
 Tak można najprościej wyrazić uzna-
nie dla kobiet ze Stowarzyszenia Koła 
Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej, 
gm. Jodłowa. Wszystkich przedsięwzięć 
zrealizowanych przez stowarzyszenie 
nie jestem w stanie opisać, więc wy-
mienię te najważniejsze a jeden projekt 
przedstawię szerzej.
Oto one:
- projekt dot. zdrowia wiejskiej rodziny, 

żywienia, trybu życia i różnych zacho-
wań

- dwa projekty dot. podnoszenia warto-
ści dziedzictwa kulturowego w Dzwo-
nowej (renowacja zabytkowych kapli-
czek)

- projekt dot. ochrony zwierząt domo-
wych

- projekt dot. pomocy osobom starszym 
przez młodzież czyli integracja poko-
leniowa wsi – bardzo ważny problem

 Projekty, o których mowa są dofi-
nansowane z różnych instytucji. Ostatni 
zrealizowany projekt nosił nazwę: Z tra-
dycją baw się i ucz.
 Stowarzyszenie otrzymało dofinan-
sowanie w ramach programu „Działaj 
Lokalnie VIII” ze środków Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Ośrodek 
Działaj Lokalnie w powiecie dębickim 
– Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu 
wraz z lokalnymi partnerami: gminą 
Dębica, Pilzno i Żyraków. W realizacji 
projektu brali udział młodzi ludzie zain-
teresowani nauką szycia, posługiwania 
się wykrojami krawieckimi, historią 
regionalnych strojów ludowych i sztu-
ką kulinarną. Zwieńczeniem projektu 
będzie druga niedziela stycznia 2014, 
kiedy to zagra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy – w Jodłowej będzie 
m.in. aukcja serduszek wykonanych 
w czasie trwania projektu.
 Szczególnym zaangażowaniem 
w pracy stowarzyszenia wyróżniają się 
Anna Mikrut przewodnicząca i zarazem 
sołtys Dzwonowej oraz Maria Malinow-
ska, Barbara Chuda, Kazimiera Zima, 
Joanna Wadas, Halina Kobak, Dorota 
Przewoźnik i Zofia Kmiecik.
 Do kulinarnych osiągnięć stowa-
rzyszenia zaliczyć trzeba I nagrodę dla 
pasztetu dzwonowskiego na Wojewódz-
kim Konkursie Potraw Regionalnych 
w Rzeszowie.
 W przyszłym roku stowarzyszenie 
otrzyma lokal w zmodernizowanym 
budynku, gdzie do niedawna mieściła 
się szkoła podstawowa. Może działal-
ność stowarzyszenia zatrzyma młodych 
w Dzwonowej i szkoła kiedyś wróci. 
Może. Tymczasem Hanka pisz…

produkty regionalne – chro-
niona nazwa pochodzenia
 Dla przeciętnego konsumenta pro-
dukt tradycyjny, potrawa regionalna, 
produkt regionalny, czy też lokalny 
to „wsio rybka”. Otóż nie. Istnieje coś 
takiego jak systematyka w terminologii 
produkty lokalne, regionalne, tradycyj-

ne, ekologiczne.
 W UE obowiązuje Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1151/2012 z dnia 21 XI 2012r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych 
i środków spożywczych. Produkt regio-
nalny posiadający unijny znak jakości 
Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP) 
– to najwyższy stopień wtajemniczenia.
Tylko 9 polskich produktów ma to 
oznaczenie: bryndza podhalańska, 
fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca, 
fasola wrzawska, karp zatorski, miód 
z Sejneńszczyzny, oscypek, podkarpac-
ki miód spadziowy, redykołka, wiśnia 
nadwiślanka. Kilka produktów omówię 
szerzej.
 Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunaj-
ca. Jest uprawiana na terenie 11 gmin 
leżących w dolinie rzeki Dunajec, 
w szczególności zaś w gminie Zakli-
czyn. Gleby w tym rejonie mają wysoką 
zawartość magnezu a mikroklimat 
wyróżnia się dużym nasłonecznieniem 
i dostateczną ilością opadów, co w połą-
czeniu z umiejętnościami producentów, 
gwarantuje uzyskanie niepowtarzalnej 
jakości tego produktu.
 Karp zatorski (Cyprinus carpio) 
produkowany jest na terenie gmin: 
Zator, Przeciszów i Spytkowice. Zgod-
nie z zatorską metodą chowu (cykl 
dwuletni), karp ma mniejszą zawartość 
tłuszczu niż inne ryby handlowe. Cha-
rakteryzuje się oliwkową lub oliwkowo 
– niebieską barwą.
 oscypek, bryndza podhalańska, 
redykołki. Są to sery wytwarzane pra-
wie wyłącznie z mleka owczego rasy 
polska owca górska na terenie powiatu 
nowotarskiego i tatrzańskiego (woj. 
Małopolskie) oraz sześciu gmin pow. 
Żywieckiego (woj. Śląskie). Dopuszcza 
się użycie mleka krowiego rasy polska 
czerwona w ilości do 40%. Tradycyjny 
wyrób tych serów jest ręczny, podczas 
letniego wypasu owiec na hali w tzw. 
gospodarce szałaśniczej. Chroniona 
Nazwa Pochodzenia produktu oznacza, 
że wszystkie surowce oraz wszystkie 
fazy wytwarzania mają miejsce na tym 
samym obszarze.
 Ignac, zapytany co o tym sądzi, odpo-
wiedział: panie, ja się na tym nie znam, 
tyle wiem ile zjem – siano, wełna byle 
kicha była pełna.

Ferdynand Bugno

się krok po kroku jak być bezpiecznym. 
Ułatwia im to specjalnie przygotowana 
książeczka z grami i zabawami, które 
są bardzo pomocne w utrwaleniu zasad 
ruchu drogowego, przypomnieniu jak 
unikać zagrożeń, a także jak bezpiecz-
nie spędzać czas w domu i w szkole.
 Temat bezpieczeństwa został rów-
nież poruszony podczas warsztatów dla 

klas IV-VI, które zostały poprowadzone 
przez trenerów i terapeutów z Centrum 
Działań Profilaktycznych z Gdowa k. 
Krakowa. Uczniowie mogli dowiedzieć 
się jak zgubne jest uzależnienie oraz 
popadnięcie w nałóg. Ponadto terapeuci 
uświadomili uczestnikom warsztatów, 
iż sięganie po wszelkiego rodzaju używ-
ki nie jest przejawem dorosłości, lecz 

początkiem pasma problemów, które 
zaczynają się wraz nałogiem. 
 Mamy nadzieję, iż spotkania z różny-
mi specjalistami ukierunkują naszych 
wychowanków, by w przyszłości uni-
kali zagrożeń i za priorytet w swoim 
życiu postawili bezpieczeństwo swoje 
oraz swoich najbliższych. 

Elżbieta Warchał

podziękowanie
 Składam serdeczne podziękowanie Panom Burmistrzom Leszkowi Bieńkowi i Piotrowi Szczepkowiczowi, Radzie Miej-
skiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Brzostku za pomoc w budowie drogi asfaltowej Grudna Dolna – Głobikówka.

Sołtys i radny Jerzy Kmiecik
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Bartłomiej
Ziaja

Marian
Nosal

leśna wigilia
Nie czekając gwiazdy
W paśniku nakryto
Urządza leśny Gazda
Wigilię pod Otrytem
Wiatru telegrafem
Wysłał zaproszenia
Podrażnił zapachem
Zwierząt podniebienia
Toną łapy w śniegu
Zewsząd chętni idą
Na ucztę z noclegiem
Pod lasu egidą
Dzielą się pokarmem
Wokoło stojące
Jelenie i sarny
Żubry i zające
Przy leśnym paśniku
Sianem z pysków ścielą
W jodłowym młodniku
Burakiem się dzielą
Wśród pomruków głośnych
Przy paśników stole
Trwa wigilia leśnych
Świąt na Łańka Dziale

Zuzanna
Rogala

zatrzymaj się
Zatrzymaj się w adwentu czas
i ucisz chęci twe śmiałe
do brania z życia wszelkich łask
do pędu w stronę zachcianek
Na Adwentowym wieńcu skromnym
cztery lampiony stoją
takie samotne, gołe, samotne
jak w żłóbku Dziecię nie odziane
Za chwilę płonąć będzie świeca
pierwsza i druga, trzecia i czwarta
będzie zachęcać każdego człowieka
do rozważania czasu czekania
Pokornie pochyl swą głowę przed czasem
który Cię zmusza do zadumy
w skrytości serca otwórz się przed bratem
nawet i tym co daleko odszedł sam…

wigilijne oczekiwania
Znowu zabłyśnie pierwsza gwiazda
staniesz przed stołem całym w bieli
z sianka podniesiesz Księgę Świętą
potem zjednoczysz się cały w bieli
zapachem jodły oczarowany
i błyskiem świateł z drzewka
zachłyśniesz się chwilą
i pięknym światem
Matka uwijać się będzie przy stole
i w krąg podawać polskie przysmaki
potem kolędę zanucisz pospałem
i pozostaniesz szczęśliwy taki
Bo to Dzieciątko narodzone
doda Ci siły i odwagi
a rytm kolędy
Cię wyciszy
i będziesz szczęśliwy taki

***
Boję się Ciebie Panie
Wszak Jesteś potężny i wielki
Liczę na Ciebie Panie
Bo Jesteś tak miłosierny
Ja robak tej ziemi
Ma dusza okryta grzechami
Jak bardzo ogarnia
Mnie trwoga, gdy stanę
u tronu mojego Boga
Już dzisiaj szukam Cię Panie
Me serce się korzy przed Tobą
Zanoszę także błaganie
I proszę Cię o wysłuchanie
Dałeś mi swą miłość Panie
Co dnia podajesz mi rękę
Ja składam podziękowanie
Składam tysięczne dzięki
Ty rządź i kieruj mną Panie
Przy Tobie jest mi najlepiej
I pragnę miłości Twej
Proszę, pozostań już ze mną
na wieki.

Modlitwa
Jezu zostań w nas
Jezu połącz nas
Złącz nas w prawdzie
I miłości, który Jesteś w nas
Jezu połącz nas
Stań po środku nas
Jedno serce, jedną duszę
Stwórz Ojcze w nas
Jezu połącz nas
Wiarę ożyj w nas
Swe pragnienie, chwałę Ojca
Racz do serca wlać.

Józefa 
Korasadowicz

rutyna kochania
Zbliżył się do niej powoli,
Zaczynając kolejny taniec nieczułości.
Poszła w tany choć czuła że boli,
Naiwnie szukała smaku miłości. 
W drętwych objęciach zamknęli oczy,
Nie chcąc widzieć swej rutyny,
Czuli jak czas się z nimi droczy,
Wspominając: ta jedyna, ten jedyny.
Wypadł ostatni zwiędły płatek z róży,
Konając obok ich splecionych ciał,
Czekał aż teatr miłości znów się powtórzy,
Choć w marzeniach nikt go nie chciał.
Skończyli szybko jak oboje pragnęli,
Spoglądając na wrośnięte w palec złoto.
Mają spokój, aż do następnej niedzieli

Brzostek, 5 października 2013

Jadwiga 
Samborska

jesienny rap
kap…
to jesienny rap
spacerując po lesie
tę muzykę niesie
Kap, kap…
To jesieni znak
Każdy go tu zna
Bo co roku gra
Kap, kap, kap…
liść jesienny złap
z wiatrem śpiewajmy
lato żegnajmy
kap.
kap..
kap…

czekam, czuwam
Czekam na Ciebie,
bo wierzę,
że przyjdziesz, Panie
do nas znów
jak zapowiedziałeś.
Czuwam,
bo nie wiem
kiedy przyjdziesz
nie znam dnia
ani godziny
Twego nadejścia
Lecz czekam
i czuwam
bo chcę być
dobrze przygotowany
na Twe przyjście, Panie
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 Zgodnie z Ustawą z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach tekst jednolity: 
(Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008) 
i Uchwałą nr XXXII/262/2005 Rady 
Gminy w Brzostku z dnia 29 grudnia 
2005r. w sprawie szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Brzostek

Rozdział II, § 4 pkt 3 i 4

Urząd Miejski w Brzostku przypomina:
Każdy właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do: 
 1. uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzie-

loną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Właściciel 
nieruchomości nie jest zobowiązany do 
uprzątnięcia chodnika, na którym jest 
dopuszczony płatny postój lub parko-
wanie pojazdów samochodowych,
 2. likwidowania powstałych na da-
chach sopli i zwisów śniegowych.

Burmistrz
mgr inż. Leszek Bieniek

ogłoszenie burmistrza brzostku

 

UUUPPPOOOMMMIIINNNEEEKKK      
DDDLLLAAA   

PPPOOOTTTRRRZZZEEEBBBUUUJJJĄĄĄCCCYYYCCCHHH   
 

Grupa Wolontariatu 

działająca przy Gimnazjum 

im. Królowej Jadwigi  

w Brzostku organizuje 

przedświąteczną zbiórkę 

żywności trwałej i środków 

czystości. 

Akcja odbędzie się 14 grudnia 2013 r. (sobota) od 

godz. 8.00 do 15.00 w sklepach w Brzostku,  

Zawadce Brzosteckiej, Kleciach, Bukowej i Kamienicy Dolnej. 

Zebrane artykuły zostaną przekazane najuboższym rodzi-

nom uczniów naszego gimnazjum.  

Prosimy o szlachetny gest! 

       Wolontariusze 

 Prawdziwe cuda wyszły 
spod rąk uczestniczek warsz-
tatów bożonarodzeniowych 
zorganizowanych przez Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „LIWOCZ” w Domu 
Kultury w Brzostku. Ponad 
dwadzieścia pań udowodniło, 
że ozdoby świąteczne najle-
piej zrobić samodzielnie, bo 
podobnych w żadnym sklepie 
kupić nie można. I nie chodzi 
tu tylko o oryginalność, ale 
także jakość wykonania. Rady 

instruktorki uczestniczki nie 
tylko dobrze przyswoiły, ale 
uzupełniły je jeszcze własną 
inwencją. Efekty okazały się 
lepsze od spodziewanych. Na 
stołach pojawiły się kolorowe 
kartki, wianki i oryginalne 
filcowe bombki choinkowe. 
A wszystko to z naturalnych 
produktów i innych pozornie 
niepotrzebnych rzeczy, które 
można znaleźć w każdym 
domu.

Biuro LGD „LIWOCZ”

papieros zapala się w mózgu
„My chcemy życia, bez palenia i bez picia,
Z czystym sumieniem iść przez ten świat,
Choćby iść wciąż pod wiatr”

 W dniu 25 listopada 2013 roku w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Kamienicy Dolnej odbył się apel antyni-
kotynowy. Uczniowie klas V i VI zaprezentowali spektakl 
pod tytułem „Palenie = śmierć, włącz myślenie”. Głównym 
celem spotkania było zapobieganie paleniu tytoniu wśród 
młodzieży szkolnej oraz zwiększenie wiedzy w zakresie 
szkodliwości dymu tytoniowego. Odegrano krótki spektakl 
o chorym kotku miał przypomnieć wszystkim zgromadzo-
nym o szkodliwości palenia papierosów i o konieczności 
zdrowego trybu życia. Z kolei scenka kuszenia chłopca 
przez diabła, była doskonałym tłem do pokazania wielo-
płaszczyznowości i złożoności palenia papierosów. Poprzez 
sugestywne scenki, piosenki oraz stroje młodych aktorów 
uświadamiano młodej publiczności, iż należy odznaczać 
się asertywną postawą w stosunku do czynnego i biernego 
palenia. 
 Kończąc warto zaznaczyć, iż istnieją sprawy dla których 
warto żyć – MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ, PRZYJAŹŃ, RADOŚĆ. 
Na drodze do tych wartości człowiek spotyka przeszkody 

i pułapki. Poprzez takie akcje, jak apel antynikotynowy 
można uczyć się sztuki znajdowania dobrych dróg, poko-
nywania przeszkód i można poszukiwać swego szczęścia 
w naturalny sposób, przez próby robienia dobrego użytku 
ze swojego życia.

Samorząd Uczniowski

warsztaty bożonarodzeniowe
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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

nauka w konspiracji cd.
 Na piętrze Grzesiu zapukał do drzwi 
mieszkania księdza Wójtowicza. Otwo-
rzył je ksiądz zapraszając nas do wej-
ścia. Grzesia zatrzymał w przedpokoju, 
a mnie powiedział bym wszedł do 
mieszkania. Wójtowiczowa przyjęła 
mój powrót z ulgą. Za chwilę do pokoju 
wszedł ksiądz, ale bez Grzesia. Zapytał 
jak podobała mi się wycieczka? Była 
bardzo ciekawa, ale trochę męcząca, 
odpowiedziałem. Nie jesteś przyzwy-
czajony do tylu wrażeń. Zaraz po kolacji 
pójdziecie spać to sobie odpoczniesz. 
Moja mama uparła się koniecznie jutro 
wracać do Grudnej, powiedział ksiądz. 
Rozmawialiśmy jeszcze o powrotnej 
podróży, jak do pokoju wniesiono kolację 
dla Wójtowiczowej i dla mnie. Ksiądz 
życzył nam smacznego i wyszedł do 
jadalni na kolację. Podczas naszej kolacji 
Wójtowiczowa przedstawiła mi swój plan 
na jutro. Rano pójdziemy do kościoła na 
nabożeństwo o godzinie siódmej. Jak 
wrócimy z kościoła, będziemy pomału 
szykować się do odjazdu. Pociąg osobo-
wy do Dębicy mamy o godzinie dziesią-
tej z minutami. Z Dębicy nie musimy się 
spieszyć i tak przed wieczorem będziemy 
w Grudnej.
 Moje myśli zajęte były bez przerwy 
jedną sprawą. Czy zdałem egzamin ze 

wszystkich przedmiotów? A jeśli nie 
zdałem to co ksiądz powie na to? Nasza 
kolacja dobiegła końca. Przyszła pomoc 
kuchenna sprzątnąć stół po kolacji 
i zabrać naczynia. W chwilę później 
wrócił ksiądz z kolacji. Zaproponował 
nam położyć się wcześniej spać przed 
podróżą. Wójtowiczowa pierwsza po-
szła do łazienki, a gdy wyszła ksiądz 
odprowadził ją do pokoju gościnnego na 
nocleg. Mnie powiedział bym zaczekał 
na niego, bo chce ze mną porozmawiać. 
Gdy wrócił na jego twarzy widziałem 
zadowolenie. Wreszcie jesteśmy sami, 
powiedział ksiądz. Powiedz mi Stasiu 
jak poszły ci egzaminy? Chyba źle, nie 
na wszystkie pytania odpowiedziałem. 
Nie wiem na pewno które egzaminy 
mi zaliczono, a które nie. Nie martw 
się, wkrótce dowiemy się, powiedział 
ksiądz. Nawet jeśli nie zdałeś egzaminu 
z jakichś przedmiotów to nie powinieneś 
się tym zniechęcać, lecz nadal uczyć się 
wytrwale. Nagle ktoś zapukał do drzwi. 
Ksiądz wyszedł i zaraz wrócił do pokoju 
z Grzesiem. Wyglądasz jakbyś miał przy-
krą przygodę – z niepokojem powiedział 
ksiądz. Udało mi się jej uniknąć, wyjaśnił 
Grzesiu. Dość wcześnie zauważyłem, 
że gestapowcy kontrolują przechodniów 
na ulicy, zdążyłem się wycofać i przejść 
podwórzami. Zaraz usiadł na krześle 
i zaczął manipulować przy mankiecie no-
gawki. Wyciągnął coś z mankietu i oddał 
księdzu. Ksiądz wyszedł z tym do sypial-
ni. Po chwili wrócił wyraźnie uradowany. 
Gratuluję ci Grzesiu, zdałeś wszystkie 
egzaminy. Uściskał go i powiedział. Robi 
się zupełnie ciemno, wracaj szybko do 
domu. Grzesiu uszczęśliwiony pomyślną 
wiadomością, pożegnał się z księdzem 

oraz ze mną i zaraz wyszedł. Ja byłem 
już pewny, że nie zdałem egzaminu 
z pierwszej klasy gimnazjalnej, skoro 
ksiądz pogratulował tylko Grzesiowi. 
Zrobiło mi się bardzo smutno i żal, że 
zawiodłem księdza Wójtowicza.
 Twój wyraz twarzy dowodzi wielkie-
go przygnębienia jakie teraz przeżywasz 
– powiedział ksiądz. Przykro mi, ale tak 
to jest w konspiracji, że nie wszystko 
mówi się od razu każdemu. Teraz ci 
powiem, mówił dalej ksiądz. Tobie też 
zaliczono wszystkie egzaminy. W pierw-
szej chwili pomyślałem, że ksiądz zażar-
tował sobie ze mnie i powiedziałem. Nie 
rozumiem. A jednak rzeczywiście nie 
wierzysz, że możesz już rozpocząć naukę 
z programem drugiej klasy gimnazjalnej. 
Częściowo chyba masz rację, bo słabo ci 
poszło z trzech przedmiotów w dodatku 
z języków niemieckiego, łaciny i polskie-
go. Po tych słowach księdza uświadomi-
łem sobie wreszcie pomyślną dla mnie 
sytuację. Uradowany nieoczekiwaną 
wiadomością, powiedziałem. Wiem na 
czym polegała moja słabość na egzaminie 
z języków, na niedostatecznej znajomości 
gramatyki i ortografii. To bardzo dobrze, 
bo tym samym wiesz co powinieneś uzu-
pełnić w dalszej nauce. Po tych słowach 
ksiądz uściskał mnie bardzo serdecznie 
i życzył mi bezpiecznego kontynuowa-
nia nauki i osiągania w tym pełnego 
sukcesu. Wręczył mi pieniądze za bilety 
kolejowe, bym je zwrócił rodzicom 
i opowiedział im wrażenia z podróży 
i wycieczki jaką odbyłem w Bochni. Nie 
zapomnij o zabytkowym kościele para-
fialnym oraz o historii miasta związanej 
z wydobywaniem soli.

cdn.

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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fhu wojciech wojdyła
januszkowice k/szkoły

tel: 787 002 776
 14 68 33 012

oferuje:
naprawę pił i kosiarek

a ponadto:
∙ sprzedaż części zamiennych do pilarek
∙ sprzedaż łańcuchów
∙ sprzedaż części do kosiarek
∙ akcesoria branży leśno-ogrodniczej
∙ ostrzenie łańcuchów
∙ oleje i smary

części do kosiarek i pił są oryginalnej 
jakości, zamawiane w firmie

z apr asz am!
łańcuchy do pił w cenach promocyjnych!

Skończył Ci się tusz lub 
toner w drukarce? 

Nie wpadaj w panikę, 
ale skorzystaj z oferty  

firmy EMATIK
Znajdziesz tu bardzo tanie 

tusze i tonery inkfinity

ZAprASZAMY

FHU EMATIK
MATEUSZ NOSAL
ul. rynek 38, 39-230 BrZOSTEK
tel. 14 68 17 107,  www.ematik.pl

KOMpUTErY
SprZEDAŻ, SErWIS

od 9.00 do 17.00
sob. od 8.00 do 12.00

dożywotnia gwarancja !
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BURmIStRZ BRZoStKU oGłaSZa I PUBlICZny PRZetaRG UStny (lICytaCJa)
na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Skurowej – stanowiącego własność Gminy Brzostek 
 
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (sklep) położony w Skurowej stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej Nr 40929 – przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi. 
Lokal użytkowy (budynek sklepu) położony jest w Skurowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/4 o po-
wierzchni 0,06 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 40929. 
Powierzchnia użytkowa sklepu wynosi 63,91 m2, (magazyn o pow. 21,04 m2, sala sprzedaży o pow. 40,91 m2 i wiatrołap 
o pow. 1,96 m2). 
Sklep wyposażony w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,80 zł + 23% Vat-u miesięcznie. 

 I PUBlICZny PRZetaRG UStny oDBęDZIe SIę W URZęDZIe mIeJSKIm W BRZoStKU
W DnIU 20 GRUDnIa 2013 r. o GoDZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 17.12.2013 r. 
w Kasie Urzędu miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (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 gospodarczą. 
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 ogło-
szony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2014 rok.)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania 
przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108). Wadium w pieniądzu 
należy wnosić na konto: BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczest-
nikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

Burmistrz Brzostku 
mgr inż. Leszek Bieniek

ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 grudnia 2013roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały XXXI/243/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 261/2 położonej w Grudnej Górnej, 
stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam: z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka położona w Grudnej Górnej oznaczona numerem ewidencyjnym 261/2 o pow. 0,27 ha (2700 m2) objęta KW 
nR RZ1D/00045258/7, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna 
od obciążeń.
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 261/2 o powierzchni 0,27 ha, położona w obrębie gruntów użytkowanych rolniczo 
i leśnych na stoku przy korycie potoku. Teren nie użytkowany porośnięty chwastami i samosiejkami różnych drzew. Do-
jazd z drogi o nawierzchni utwardzonej. W odległości około 2 km placówki handlowe, oświatowe. Zabudowa zagrodowa 
rozproszona. Działka posiada kształt prostokąta o powierzchni pofałdowanej , położony na stoku. Użytki stanowią RIVb 
– 0,05 ha; RV – 0,11 ha PsIV – 0,06 ha, PsV – 0,02 ha, LsVI – 0,03 ha.
Obecnie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego dz. ewid. 261/2 w Grudnej 
Górnej. Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona 
jest w terenie przeznaczonym do zalesienia. 

Lp położenie 
i tytuł własności

nr 
działki

Powierzchnia 
(m2)

Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

łączna wartość
brutto (zł)

1
Grudna Górna
KW nr 
RZ1D/00045258/7

261/2 2700m2 2 189,00 400,00 2 589,00

niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 03.12.2013r. do 24.12.2013 
roku.
osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity z 2010 roku: Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, 
jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 15.01.2014r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel./014/ 6830111.
Brzostek, dnia 03.12.2013r.
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Trudne wyrazy: NIASA, BEMIT, ENOLE, ŁOMOT, ALINA, STUŁA

krzyŻÓwka z naGrodą
Poziomo:
1) Na kołowrotku wędki; 5) Gości-
niec, szlak; 8) Jezioro w Afryce; 
9) Wodorotlenek glinu o kolorze 
białym lub żółtawym; 10) Pani na 
sawannie; 11) Alkohole nienasycone; 
12) Stuletnie biurko; 14) Trofeum 
Indianina; 16) Zajęcie dekoratora; 
20) Obchodzi imieniny 1września; 
21) Droga dla pociągu; 22) Płytkie 
miejsce rzeki; 23) Odstające u dzba-
na; 24) Pisze komedie; 28) Rower bez 
ramy; 31) Twarda droga; 34) Nacięcie 
na śrubie; 35) Bywała kurna; 36) Ubi-
kacja; 37) Nagłówek; 38) Cel jonów 
ujemnych; 39) Kwiat jesienny.

Pionowo:
1) Styl pływacki; 2) Huk, łoskot; 
3) Syn Boryny; 4) Stołek; 5) Matema-
tyk z Miletu; 6) Postać z „Balladyny”; 
13) Zbudował arkę; 15) Król zwierząt; 
16) Mały dziób; 17) Część dzielnicy; 
18) Tkanina,w prążki; 19) Maszyna do 
opylania roślin; 25) Utwór poetycki; 
26) Krzewiona przez szkoły; 27) Brat 
Lecha i Czecha; 28) Pot. dziesięć zło-
tych; 29) Nazwa; 30) Obchodzi imie-
niny 5 lutego; 31) Część stroju litur-
gicznego kapłana; 32) Ośmioosobowy 
zespół muzyczny; 33) Jedn. natężenia 
prądu elektrycznego w układzie SI. 

 Rozwiązania wpisane do kupo-
nu zamieszczonego na dole strony 
dostarczone do 31 grudnia 2013 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wezmą udział w losowa-
niu nagrody książkowej. Rozwiązanie 
krzyżówki z poprzedniego numeru: 
JaKa PoGoDa lIStoPaDoWa, 
taKa I maRCoWa. Nagrodę 
książkową wylosował Jan Zastawny 
z Brzostku. Po odbiór nagród pro-
simy zgłaszać się do Domu Kultury 
w Brzostku.

J. Nosal

Dwóch chłopców spędza noc przed 
wigilią u dziadków. Przed pójściem 
spać, klękają i modlą się, a jeden z nich 
ile sił w płucach woła głośno:
– Modlę się o nowy rowerek, modlę się 
o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy 
odtwarzacz dvd... Starszy brat pochylił 
się i szturchnął go mówiąc:
– Dlaczego tak krzyczysz? Pan Bóg nie 
jest głuchy. 

Na to chłopiec:
– Pan Bóg nie, ale babcia jest.

  
Sąsiad spotyka na schodach Fąfarę 
i pyta: 
– Czy wyjeżdża pan gdzieś na święta? 
– Oczywiście. 
– A można wiedzieć dokąd? 
– Jeszcze nie wiem. Chcę sobie samemu 
zrobić niespodziankę. 

  
W czasie świąt Bożego Narodzenia 
w domu rodziny Fąfarów śpiewa się ko-
lędy. Małej Małgosi podoba się kolęda 
„Wśród Nocnej Ciszy”. Niedługo po jej 
zaśpiewaniu babcia jedząc pieczonego 

zająca mówi:
– Patrzcie, znalazłam śrut!
 Małgosia pyta:
– Babciu, czy to jest właśnie ten śrut 
nocnej ciszy?
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kącik fotograficzny

Fot. Wojtek Kapała z Nawsia Brzost.Fot. Janusz Kopała z Bukowej Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych, 
pełnych ciepła oraz życzliwości.
A w nadchodzącym Nowym Roku, wszelkiej 
pomyślności i wielu sukcesów osobistych 
i zawodowych - mieszkańcom Gminy Brzostek 
życzy

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy,  
by były one radosne i pogodne, aby świąteczna, 
rodzinna atmosfera wzmocniła każdego z Was.
Niech nadchodzący Nowy 2014 Rok będzie 
czasem spełnienia pragnień i samych 
szczęśliwych zdarzeń.

Dyrekcja, nauczyciele 
i pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Brzostku

Aby Nowonarodzony Chrystus obudził w nas to,  
co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe;
niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie 
do wieczności. 
  Wesołych Świąt życzą

Uczestnicy oraz pracownicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy w 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. Angelika Wąsik z Kamienicy Górnej

Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Aleksandra Kolbusz z BukowejFot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Aleksandra Szczepkowicz z Siedlisk-Bogusz

Fot. Rafał Kania z Kamienicy DolnejFot. Jacek Lipka z Brzostku


