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herbatka dla Babci i Dziadka
„Moja Babcia chętnie co dzień opowiada bajki,  
a mój Dziadziuś na dobranoc śpiewa kołysanki. 

Bardzo lubię słuchać baśni, 
Dziadziu głos ma bardzo miły  

i dlatego Dziadka, Babcię Kocham z całej siły.”

	 17	stycznia	2014r.	najmłodsi	uczniowie	Publicznej	Szkoły	
Podstawowej	w	Brzostku	uroczyście	obchodzili	Dzień	Babci	
i	Dziadka.	Z	tej	okazji	przygotowali	inscenizację	pt.	„Herbat-
ka	dla	Babci	i	Dziadka”.	Zaprosili	na	nią	szanownych	Gości,	
których	w	ciepłych	słowach,	w	imieniu	Pani	Dyrektor	Anety	
Krajewskiej,	Wychowawców	–	Pani	Cecylii	 Świątkowskiej,	
Pani	Elżbiety	Czai,	 Pani	Barbary	Samborskiej,	 Pani	Edyty	
Olszowy,	Pani	Agaty	Darłak	powitała	Pani	Maria	Przebięda	–	
Dyrektor	Szkoły.	
	 Podczas	programu	Dziadkowie	i	Bab-
cie	mogli	 podziwiać	 swoje	 pociechy	
w	różnych	formach	artystycznych.	Mali	
artyści	 z	przejęciem	 odtwarzali	 swoje	
role	–	recytowali	wiersze,	śpiewali	pio-
senki.	Dzieci	 zaprezentowały	 również	
talenty	 taneczne	 –	 przebojowo	 zatań-
czyły	 takie	 tańce,	 jak:	 „Spacer	Babci	
i	Dziadka”,	„Sałatkę	Owocową”,	„Taniec	
w	Kapeluszach”,	tango	oraz	wyliczankę.	
	 Wspaniale	wystąpił	Mikołaj,	 który	
wcielił	 się	w	rolę	 dziadka	 i	przeprowa-
dził	 krótki	 dialog	 z	wnukami	ukazując	
różnicę	w	wychowaniu	 dawniej	 i	dziś.	
Na	koniec	części	artystycznej	dzieci	zło-
żyły	zaproszonym	Gościom	życzenia,	po	
czym	odśpiewały	gromkie	„Sto	lat”.	Na-
stępnie	 obdarowali	 swoich	ukochanych	
Dziadków	własnoręcznie	wykonanymi	
upominkami.	Ten	 szczególny	dzień	nie	
mógł	 obyć	 się	 także	 bez	 słodkiego	po-
częstunku.	

	 Babcia	 i	Dziadek	 to	 dla	 dzieci	 niezwykle	ważne	 osoby,	
o	czym	świadczy	ogromne	zaangażowanie	dzieci	w	przygo-
towanie	występu	 oraz	 łzy	wzruszenia	w	oczach	Dziadków	
podczas	organizowanego	spotkania.	Atmosfera	tej	uroczystości	
była	wspaniała,	a	wnuki	poprzez	występy	mogły	wyrazić	swoje	
najszczersze	uczucia	oraz	podziękować	za	trud	wkładany	w	ich	
codzienne	wychowanie.	
	 W	imieniu	zaproszonych	Gości	i	własnym	Babcia	Danusia	
podziękowała	dzieciom,	nauczycielom	i	dyrekcji	za	przepiękną	
część	artystyczną	i	trud	włożony	w	przygotowanie	tej	akade-
mii.	Życzyła	wszystkim	zebranym	zdrowego	 i	szczęśliwego	
2014	roku.	Miłym	upominkiem	dla	maluchów	były	słodycze	
przyniesione	przez	Babcię	Danusię	i	Babcię	Jasię.
	 Na	zakończenie	uroczystości	Dziadkowie	zostali	zaproszeni	
do	wspólnych	pamiątkowych	fotografii,	które	im	będą	przypo-
minały	te	miłe	chwile	spędzone	w	szkole.	

atsz

	 Tradycją	 Przedszkola	 Publicznego	
w	Brzostku	 jest	 uroczystość	 z	okazji	
święta	Babci	i	Dziadka.	Przygotowuje-
my	się	do	niej	długo	i	starannie.	16	stycz-
nia	2014r.	w	Domu	Kultury	w	Brzostku	
zgromadziły	 się	 babcie	 i	dziadkowie	
naszych	wychowanków.	Zaproszenie	na	
uroczystość	przyjął	także	Pan	Burmistrz	

Leszek	Bieniek.	Dzieci,	pod	kierunkiem	
swoich	wychowawców,	zaprezentowały	
przygotowany	program	artystyczny.	Ze	
sceny	popłynęły	do	dziadków	wiersze,	
piosenki	 i	tańce,	 aby	 podziękować	 im	
za	 obecność	w	życiu	 każdego	wnuka.	
Za	 to,	 że	 są	 fantastycznymi	 towarzy-
szami	 zabaw,	 spacerów,	 że	 przynoszą	

prezenty	 i	rozpieszczają.	 Również	 za	
to,	 że	 posiadają	 cechy	 tak	ważne	 dla	
każdego	 dziecka,	 jak:	wyrozumiałość,	
cierpliwość	i	łagodność.	Główną	częścią	
uroczystości	 był	montaż	 pod	 tytułem	
„Hej,	od	Krakowa	jadę”,	w	którym	dzieci	
5	 i	6	 letnie,	 przygotowane	przez	Panią	
Małgosię	 Śliż,	 zaprezentowały	 tańce,	
piosenki	 i	przyśpiewki	 naszego	 regio-
nu.	 Przedszkolaki	wystąpiły	w	nowo	
zakupionych	 strojach	krakowskich.	Na	
twarzach	gości	można	było	obserwować	
radość	i	zachwyt	na	widok	tak	utalento-
wanych	 i	odważnych	 przedszkolaków.	
Goście	otrzymali	od	dzieci	samodzielnie	
wykonane	 laurki	 oraz	 zaproszenie	 na	
poczęstunek	 przygotowany	 przez	 ich	
rodziców. 
	 Pedagodzy	przedszkola	ściśle	współ-
pracują	z	rodzinami	dzieci,	aby	tworzyć	
im	szczęśliwe	dzieciństwo.	Dokładamy	
starań,	 aby	 żyć	 nie	 obok	 siebie,	 ale	
razem.	To	daje	poczucie	wsparcia	i	wy-
tchnienia	 rodzicom,	 bezpieczeństwa	
i	miłości	 dzieciom,	 dziadkom	 radość,	
a	nam	 poczucie	 dobrze	 spełnionego	
obowiązku.	
	 Wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	
zorganizowania	tej	uroczystości	serdecz-
nie	dziękujemy.	

D. Nawracaj

Brzosteckie przedszkolaki dla Babci i Dziadka
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– W styczniu obchodzili-
śmy Dzień Babci i Dziad-
ka. Prosimy powiedzieć, 
jak to jest być babcią?

–	Bycie	babcią	to	dla	mnie	
symbol	 ciepła,	 miłości	
i	dobroci,	to	bardzo	przy-
jemne	 uczucie.	 Rodzice 
pracują	 zawodowo,	 dużo	
czasu	zajmują	im	codzien-
ne	 sprawy	 i	obowiązki	
związane	z	funkcjonowa-
niem rodziny. Babcia ma 
inne	 spojrzenie,	 dystans	
do	tego,	co	się	dzieje	ak-
tualnie.	Inną	perspektywę.	
Uważam,	że	babcie	mają	
więcej	czasu,	który	mogą	
poświęcić	swoim	wnukom	
na	wspólną	zabawę	i	wy-
słuchanie	opowieści	o	ich	
problemach.

– Ile ma Pani wnucząt?

–	Mam	 troje	wnucząt	 –	

Anię,	Bartusia	i	najmłod-
szą	Amelkę.

– Wnuki z pewnością 
przyniosły Pani piękne 
laurki i składały życze-
nia, a czego Pani pragnie 
dla nich?

–	Oczywiście.	Moje	wnu-
ki	 przyniosły	mi	w	tym	
dniu	laurki	na	Dzień	Babci	
i	składały	życzenia.	Laur-
ki	 były	wykonane	 prze-
pięknie,	 a	życzenia	mnie	
bardzo	wzruszyły.	Ja,	jak	
każda	babcia	pragnę	prze-
de	wszystkim,	 żeby	były	
zdrowe.	Chciałabym	 też,	
aby	 dobrze	 się	 uczyły	
i	rozwijały	 swoje	 zain-
teresowania.	W	 rozmo-
wach	z	wnukami,	zawsze	
podkreślam,	 że	 należy	
czytać	dużo	książek,	być	
ciekawym	 otaczającego	
świata.	Ważne	 jest	 tak-
że	 rozwijanie	 zdolności,	
które	się	posiada.	Marzę,	
by	 moje	 wnuczęta	 wy-
rosły	 na	wartościowych	
ludzi.	 Żeby	 ich	 rodzice	
byli	z	nich	dumni.

– Opiekując się wnukami 
uczestniczy Pani w ich 
wychowaniu. Jakie war-
tości stara się Pani im 
przekazać?

–	Odpowiedzialność	 za	
wychowanie	dziecka	spo-
czywa przede wszystkim 
na	 rodzicach.	 Ja	 mogę	
tylko	pomagać,	dzielić	się	
swoim	 doświadczeniem.	
Spędzając	 czas	 z	moimi	
wnukami,	 uczę	 ich	 sza-
cunku	 do	 ludzi	 i	przy-
rody,	wyrabiam	 nawyki	
kulturalnego	 zachowa-
nia,	 używania	 zwrotów	
grzecznościowych.	Uczę	
ich	po	prostu	bycia	dobry-
mi	i	uczciwymi	ludźmi.	

– Czym się Pani intere-
suje i jaki ma marzenia?

–	 Jako	 babcia	 dużo	 cza-
su	 poświęcam	wnukom.	
Starsze	zabieram	na	spa-
cery,	 zabawy	 na	 śniegu.	
Dużo	z	nimi	rozmawiam,	
śpiewam,	 bawię	 się.	
Najmłodszą	 również	 za-
bieram	na	spacer	i	często	
zabawiam.	Uczestniczę	
prawie	 we	 wszystkich	
formach	 rozrywki,	 jakie	
są	dostępne	dla	emerytów	
w	Brzostku.	Bardzo	lubię	
czytać	 książki,dlatego	
wolny	czas	wykorzystuję	
na	 czytanie	 i	oglądanie	
telewizji.

– Dziękujemy za roz-
mowę. 

atsz

	 Tradycją	 naszej	 szkoły	 są	 coroczne	
imprezy	gwiazdkowe	przygotowywane	
przez	 uczniów	pod	opieką	 nauczycieli.	
Nie	inaczej	było	w	tym	roku:	w	sobotę,	18	
stycznia	o	godzinie	9.00	w	pięknie	ude-
korowanej	sali	zebrali	się:	Pani	Dyrektor	
Danuta	Kaczka,	nauczyciele,	uczniowie	
i	ich	rodzice.	
	 Wyjątkowo	 w	tym	 roku,	 bal	 kar-
nawałowy	 rozpoczął	 się	 jasełkami	
przedstawionymi	przez	uczniów	naszej	
szkoły.	Piękna	scenografia	wprowadziła	
zgromadzoną	publiczność	w	świąteczny	
nastrój.	O	dobrą	zabawę	i	miłe	doznania	
słuchowe	zadbali	nasi	uczniowie.
	 Publiczność	mogła	 przeżyć	 historię	
Marii	i	Józefa	oraz	malutkiego	Jezuska.	
Całość	przedstawienia,	pokazująca	scen-
ki	z	życia	nowonarodzonego	dzieciątka,	
pasterzy,	mędrców,	dzieci,	przedstawicie-
li	pięciu	kontynentów	oraz	aniołów,	prze-
platana	była	kolędami	i	pastorałkami.
	 Ogromne	 zaangażowanie	młodych	
aktorów	i	nauczycieli	opłaciło	się,	gdyż	
przedstawienie	wywarło	duże	wrażenie	
i	poruszenie.	 Natomiast	 dzieci	miały	
możliwość	 uczestniczenia	w	 tradycji,	

a	także	 możliwość	 zaprezentowania	
swoich	umiejętności	artystycznych.
	 Następnie	rozpoczął	się	bal	choinko-
wy,	który	swoją	muzyką	uświetnił	nasz	
rodzimy	 zespół	 „Lajt”.	 Rodzice	 pod	

przewodnictwem	Pani	Moniki	Machaj	
przygotowali	poczęstunek	dla	wszystkich	
dzieci,	za	co	Dyrektor	Szkoły	serdecznie	
dziękuje.
	 To	był	udany	bal,	gdzie	wszyscy	ba-
wili	się	wspaniale.	Z	pewnością	na	długo	
pozostanie	w	naszej	pamięci.

J.P.

gwiazdka w PsP w kamienicy Dolnej

Wywiad z Panią stanisławą lemek Viii Powiatowy 
konkurs szopek 
Bożonarodzeniowych 
rozstrzygnięty
	 W	 ósmej	 już	 edycji	 Powiatowego	
Konkursu	Szopek	Bożonarodzeniowych	
rywalizowało	90	szopek,	spośród	których	
jury	wybrało	te	najpiękniejsze.	Przyzna-
no	19	czołowych	miejsc,	13	wyróżnień	
oraz	Grand	Prix	Konkursu.
	 W	II	kategorii	wiekowej	–	uczniowie	
gimnazjum	–	wykonali	22	szopki.	Uczeń	
Gimnazjum	w	Brzostku	Patryk	Machaj	
w	swojej	kategorii	zdobył	wyróżnienie.	
	 Gratulujemy	i	życzymy	mu	dalszych	
sukcesów.			 	 	 	 	 	 aa
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	 W	 dniu	 16	 stycznia	 2014	 r.	 po	 raz	 kolejny	 zabrzmiały	
w	Liceum	Ogólnokształcącym	im.	Marii	Skłodowskiej-Curie	
w	Kołaczycach	piękne	dźwięki	kolęd,	wykonywane	w	różnych	
językach	obcych,	w	ramach	już	XI	edycji	Międzygimnazjalnego	
Konkursu	 „Kolęda	Obcojęzyczna”.	Konkurs	 ten	ma	na	 celu	
zwiększenie	 znajomości	 języków	obcych	oraz	poznanie	 kul-
tury	i	zwyczajów	bożonarodzeniowych	innych	krajów.O	tym,	
że	 cieszy	 się	 on	 bardzo	 dużym	zainteresowaniem	 świadczy	
fakt,	 że	w	tym	 roku	 do	 rywalizacji	 konkursowej	 stanęło	 aż	
11	zespołów	reprezentujących	następujące	szkoły:	Gimnazjum	
im.	Królowej	 Jadwigi	 z	Brzostku,	Gimnazja	 z:	Bieździedzy,	
Brzysk,	 Januszkowic,	Krempnej,	Lipnicy	Dolnej,	 Sieklówki,	
Siedlisk-Bogusz,	Sowiny,	Szebni	oraz	Gimnazjum	nr.	1	w	Jaśle.	
Każda	występująca	grupa	wykonywała	2	kolędy	w	wybranych	
przez	siebie	językach	obcych.	W	repertuarze	tegorocznej	edycji	
dominowały	kolędy	wykonywane	w	języku	angielskim	i	języ-
ku	niemieckim,	ale	można	było	posłuchać	również	wykonań	
w	języku	francuskim,	słowackim,	czy	tak	rzadko	dziś	już	słysza-
nym	regionalnym	języku	łemkowskim.	Niektórym	aranżacjom	
muzycznym	towarzyszyły	nie	tylko	pięknie	dobrane	stroje,	lecz	
także	przygotowane	specjalnie	na	tę	okazję	choreografie	tanecz-
ne.	Jury	konkursowe	przy	ocenie	brało	pod	uwagę:	wykonanie	
wokalne,	znajomość	języka	obcego	oraz	pomysłowość	i	orygi-
nalność,	czyli	ogólne	wrażenie	artystyczne	zespołu.	Poziom	był	
naprawdę	bardzo	wysoki,	 a	rywalizacja	wyrównana.	Trudno	
było	wybrać	najlepszych	spośród	najlepszych.	Zresztą	było	o	co	
walczyć.	Wspaniałe	nagrody	w	postaci:	nowoczesnego	sprzętu	
RTV	oraz	wartościowych	książkowych	pomocy	do	nauki	języ-
ków	obcych	ufundowali:	Burmistrz	Kołaczyc	–	Pani	Małgorzata	
Salacha	oraz	Burmistrz	Brzostku	–	Pan	Leszek	Bieniek.	Cały	
konkurs	przebiegał	w	bardzo	przyjemnej	atmosferze.	W	prze-
rwie,	kiedy	obradowało	jury	był	czas	na	wzajemną	wymianę	
wrażeń,	lepsze	poznanie	się	i	słodki	poczęstunek.	Konkurs	zo-
stał	także	uświetniony	karnawałowym	pokazem	tanecznym	pary	
ze	Studio	Tańca	„Podkarpacie”	Bożeny	i	Adama	Berkowiczów	
z	Jasła.	Wyniki	konkursowe	kształtowały	się	następująco:	
I	miejsce	–	Gimnazjum	z	Szebni
II	miejsce	–	Gimnazjum	z	Siedlisk-Bogusz
III	miejsce	–	Gimnazjum	im.	Królowej	Jadwigi	z	Brzostku
	 Specjalne	wyróżnienie	otrzymał	zespół	reprezentujący	Gim-
nazjum	w	Krempnej,	za	piękne	kultywowanie	tradycji	regionu	
i	oryginalne	wykonanie	kolęd	w	języku	łemkowskim.
	 Konkurs	 odbywa	 się	 pod	 patronatem	Starosty	 Jasielskie-
go,	 a	swoją	 obecnością	 zaszczycili	 go	 zastępca	Burmistrza	
Brzostku	–	pan	Piotr	Szczepkowicz	oraz	przedstawiciele	władz	
samorządowych	Gminy	Kołaczyce.	Dziękując	 sponsorom	za	
ufundowanie	nagród	dla	laureatów,	a	wszystkim	uczestnikom	
za	udział	i	fantastyczną	zabawę,	mamy	nadzieję,	że	spotkamy	
się	również	za	rok.

Agnieszka Wójcik

kolędując, rozwijamy swoje umiejętności językowe

Zespół z Gimnazjum w Siedliskch-Bogusz

Gimnazjum w Brzostku

Solistka z Gimnazjum w Januszkowicach

emeryci spotkali się na opłatku
	 9	stycznia	2014	roku	w	Domu	Kultury	w	Brzostku	odbyła	
się	 uroczystość	 opłatkowa	Emerytów	 i	Rencistów	 z	gminy	

Brzostek	zorganizowana	przez	brzostecki	zarząd.	Na	spotkanie	
przybyli	licznie	emeryci	i	renciści	zrzeszeni	w	kole	oraz	za-
proszeni	goście.	Swoją	osobą	zaszczycili	seniorów:	Burmistrz	
Brzostku	Leszek	Bieniek	oraz	członkowie	Zarządu	Emerytów	
i	Rencistów	z	Dębicy	i	Pilzna.	Wszystkich	obecnych	przywitała	

Pani	Jadwiga	Węgrzyn	–	przewodnicząca	związku	
Emerytów	 i	Rencistów	w	Brzostku.	Głos	 zabrał	
również	Burmistrz	Brzostku	oraz	przedstawiciele	
Zarządu	 z	Dębicy	 i	Pilzna	 składając	wszystkim	
życzenia.	Młodzież	 z	gimnazjum	w	Brzostku	
uświetniła	uroczystość	pięknie	śpiewając	i	grając	
na	instrumentach	kolędy,	za	co	im	i	wychowaw-
com	serdecznie	dziękujemy.
	 Goście	 łamali	 się	 opłatkiem,	 składali	 sobie	
życzenia	 i	kosztowali	 potrawy.	 Przy	wspólnym	
kolędowaniu	panowała	miła	świąteczna	atmosfera.
	 Wszystkim	 emerytom,	 rencistom	 i	inwalidom	
życzymy	dużo	 zdrowia,	wiele	 radości	w	życiu,	
samych	szczęśliwych	dni	oraz	błogosławieństwa	
Bożego.

Krystyna Szarek-Ryndak 
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z życia szkoły…
	 Koniec	 roku	 kalendarzowego,	 a	początek	 nowego	 –	 to	
czas	podsumowań,	przeglądu	ostatnich	dwunastu	miesięcy,	
prześledzenia	drogi,	jaką	przebyła	w	tym	okresie	społeczność	
Publicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku.	Cały	rok	2013	
zapisał	się	na	kartach	kronik	szkolnych	wytężoną	pracą,	która	
zaowocowała	pozytywnym	wizerunkiem	placówki	oraz	wie-
loma	sukcesami	edukacyjnymi,	sportowymi,	artystycznymi	
i	wychowawczymi.
	 Czynnikami	warunkującymi	podejmowanie	wielu	cennych	
inicjatyw	i	efektywnych	przedsięwzięć	było	ogromne	zaan-
gażowanie	Dyrekcji,	Nauczycieli,	Uczniów,	 Pracowników	
administracji	i	obsługi,	wsparcie	Rodziców,	Organu	Prowa-
dzącego	oraz	 niepowtarzalna	 atmosfera	 panująca	w	naszej	
szkole.	Dokonania	roku	2013	świadczą	o	tym,	iż	brzostecka	
podstawówka	 to	miejsce,	 gdzie	 dba	 się	 o	bezpieczeństwo	
i	wszechstronny	 rozwój	 każdego	 ucznia,	 pracuje	 na	 rzecz	
wzbogacania	 bazy	 dydaktycznej,	 podejmuje	współpracę	
z	organizacjami	pozarządowymi.

urOczystOŚci
	 Integralną	 częścią	 życia	 szkoły	 są	 uroczyste	 obchody	
ważnych	rocznic	i	świąt	narodowych.	Z	tej	okazji	uczniowie	
pod	 kierunkiem	nauczycieli	 przygotowują	 przedstawienia	
i	montaże	słowno-muzyczne,	które	każdorazowo	wymagają	
ogromu	pracy.	Widzów	zachwyca	zawsze	piękna	scenogra-
fia,	barwne	stroje,	niezapomniane	tańce	oraz	zaangażowanie	
i	różnorakie	talenty	młodych	wykonawców.	W	minionym	roku	
najważniejszą	dla	 nas	 uroczystością	 był	 jubileusz	otwarcia	

placówki	i	nadania	jej	imienia	Komisji	Edukacji	Narodowej.	
Rocznica	40-lecia	szkoły	stała	się	wspaniałą	lekcją	historii	dla	
najmłodszego	pokolenia,	a	dla	byłego	Grona	Pedagogicznego	
i	Budowniczych	Szkoły	była	świętem	wspomnień	minionego	
czasu.	W	dniu	obchodów	podejmowaliśmy	wielu	znamienitych	
Gości,	a	pamiątką	z	tego	niezwykłego	wydarzenia	są	liczne	
listy	gratulacyjne,	podziękowania	złożone	na	ręce	Pani	Dy-
rektor	oraz	zdjęcia	w	kronice	szkolnej.
	 Podniosły	 i	wzruszający	charakter	miał	 również	montaż	
słowno-muzyczny	pod	hasłem Bo wolność krzyżami się mie-
rzy	przygotowany	z	okazji	Święta	Niepodległości.	Wierszem,	
piosenką	 i	prezentacją	multimedialną	 uczniowie	 klas	 star-
szych	ukazali	dwa	ostatnie	stulecia	tragicznych	i	heroicznych	
dziejów	Polski.	W	ten	sposób	uczcili	też	pamięć	tych,	którzy	
oddali	życie	za	wolność	Ojczyzny.	Przedstawienia	historyczne	
pozwalają	na	kształtowanie	w	młodym	pokoleniu	poczucia	
dumy	narodowej	i	świadomości,	że	zdobytą	wolność	należy	
ciągle	pielęgnować.
	 Corocznie	w	naszej	szkole	jest	taki	dzień,	którego	boha-
terami	są	pierwszoklasiści.	W	galowych	strojach,	w	pięknie	
udekorowanej	sali	składają	uroczyste	ślubowanie	na	sztandar	
szkoły,	 przyrzekając	 być	 dobrymi	 Polakami	 i	sumiennie	
wykonywać	swoje	obowiązki.	Po	ślubowaniu	Pani	Dyrektor	
dużym	ołówkiem	pasuje	ich	na	pełnoprawnych	uczniów.	Temu	
ważnemu	wydarzeniu	 zawsze	 towarzyszą	Rodzice,	 równie	
przejęci	 jak	 ich	 pociechy.	W	 tym	 roku	 także	w	Akademii	

Malucha	miała	miejsce	uroczystość	pasowania.	Najmłodsze	
dzieci	zaprezentowały	wspaniały	występ,	którym	udowodniły,	
że	są	gotowe	do	przyjęcia	w	poczet	przedszkolaków.
	 W	klimat	Świąt	Bożego	Narodzenia	w	roku	2013	wprowa-

dziło	całą	społeczność	szkolną	spotkanie	wigilijne	pt.	Jedna 
nas radość łączy i wesele. Śpiewamy Ci Jezu z ochotą i śmie-
le.	Ta	wspaniała	uroczystość	w	pięknej	oprawie	muzycznej,	
plastycznej	 i	z	 niezapomnianymi	występami	najmłodszych	
uczniów,	była	okazją	do	wspólnego	kolędowania	i	przekazania	
życzeń.	
  W	kalendarzu	uroczystości	szkolnych	nie	mogło	zabrak-
nąć	przedsięwzięć	z	okazji	Dnia	Babci	i	Dziadka	oraz	Dnia	
Matki.	Dla	Babć	 i	Dziadków,	na	zajęciach	pozalekcyjnych,	
uczniowie	wykonali	pomysłowe	laurki	z	życzeniami.	Rodzice	
zaś	uczestniczyli	w	spotkaniu	integracyjnym	Mamo, Tato baw 
się ze mną,	które	było	wyrazem	wdzięczności	za	rodzicielski	
trud	wychowania.
	 Trzecioklasiści	przygotowali	natomiast	przedstawienie	pt.	
Brzydkie kaczątko.	Zaproszeni	goście	–	Rodzice,	Dziadkowie	
mogli	podziwiać	umiejętności	i	zdolności	artystyczne	dzieci	
nagradzając	ich	występy	gromkimi	brawami.
	 W	minionym	roku	szkoła	była	także	miejscem	uroczystości	
o	charakterze	środowiskowym.	Majowe	święta	–	Matki	Bożej	
Królowej	Polski	oraz	rocznicy	uchwalenia	Konstytucji	3	Maja	
uczciliśmy	spektaklem	Pielgrzymujemy z Maryją. Motywem	
przewodnim	przedstawienia	była	wędrówka	grupy	pielgrzy-
mów	po	miejscach	objawień	Matki	Przenajświętszej.	Na	całość	
spektaklu	złożyły	się	między	innymi:	ciekawa	scenografia,	
niezwykle	bogata	oprawa	muzyczna,	barwne	stroje,	piękne	
tańce,	a	przede	wszystkim	zaangażowanie	małych	aktorów	
w	odtworzenie	każdej	sceny.
	 Brzostecka	 podstawówka	 cały	 rok	 tętni	 życiem,	 nawet	
przez	chwilę	nie	zwalniając	tempa	w	realizacji	zamierzonych	
planów. 
	 W	roku	2013	zorganizowaliśmy	także:	Dzień Przyjaciela, 
Dzień Dziecka, Dzień Życzliwości, Obchody XIII Dnia Pa-
pieskiego po hasłem – Jan Paweł II Papież Dialogu, Dzień 
Postaci z Bajek, andrzejki, mikołajki oraz Kolorowe Dni 
Samorządu Szkolnego.
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kOnkursy
	 Dbając	o	wysoką	jakość	zajęć	dydaktycznych	nasi	nauczy-
ciele	zgodnie	z	założeniami	systemu	edukacyjnego	pobudzają	
uczniów	do	wielu	nowych	 inicjatyw.	O	 ich	zaangażowaniu	
świadczy	ilość	konkursów	oraz	wysokie	lokaty,	które	na	nich	
zajmują.	W	regionalnych,	powiatowych	i	gminnych	konkur-
sach	brzosteccy	wychowankowie	zdobywali	czołowe	miejsca:

• Jakub	Kolbusz	–	finalista	wojewódzkiego	konkursu	przed-
miotowego	z	przyrody,

• Dominik	Sobczyk	 –	finalista	wojewódzkiego	 konkursu	
przedmiotowego	z	matematyki,

• Dominik	Sobczyk	–	finalista	powiatowego	matematycznego	
konkursu	As Matematyczny,

• Szymon	Szczepanik	–	I	miejsce	w	konkursie	plastycznym	
zorganizowanym	przez	Związek	Gmin	Dorzecza	Wisłoki,

• Karolina	Lechwar	–	laureatka	konkursu	literackiego	O od-
padach pisać wypada organizowanego	przez	Związek	Gmin	
Dorzecza	Wisłoki,

• Wiktor	Janiga	–	 II	miejsce	w	biegu po słońce	w	ramach	
Słonecznych	Dni	ze	Związkiem	Gmin	Dorzecza	Wisłoki,

• Kamil	Dziadura	 –	 I	miejsce	w	gminnych	 eliminacjach	
Mistrza Wiedzy Pożarniczej,

• Oddziały	przedszkolne	–	III	miejsce	w	gminnym	konkursie	
na	Koszyczek	Wielkanocny,

• Drużyna	piłki	nożnej	–	I	miejsce	w	gminnych	eliminacjach	
o	Puchar	Premiera	Donalda	Tuska

• Norbert	Czaja,	Dominika	Gonet	–	III	miejsce	w	gminnym	
konkursie	na	Szopkę	Bożonarodzeniową.

PrOjekty i granty
 W	ubiegłym	roku	kalendarzowym	udowodniliśmy,	że	jeste-

śmy	otwarci	na	nowe,	aktywni	i	gotowi,	na	podjęcie	różnych	
wyzwań.	W	naszej	szkole	realizowane	były	dwa	duże	projekty:	
„Indywidualizacja	procesu	nauczania	i	wychowania	uczniów	
klas	I–III	szkół	podstawowych”	oraz	„Usprawnienie	funkcji	
rozwojowych	 i	poznawczych	uczniów	Szkoły	Podstawowej	
w	Brzostku”.	Dzięki	 tym	 przedsięwzięciom	 dzieci	miały	
okazję	wziąć	udział	w	ciekawych,	pasjonujących	zajęciach	po-
zalekcyjnych,	które	cieszyły	się	dużą	popularnością.	Do	rezul-
tatów	zrealizowanych	projektów	z	pewnością	można	zaliczyć	
doposażenie	bazy	dydaktycznej	naszej	placówki,	zmniejszenie	
trudności	w	zdobywaniu	umiejętności	matematycznych	oraz	
w	czytaniu	i	pisaniu,	zniwelowanie	wad	wymowy	i	zaburzeń	
w	komunikacji	 społecznej	 oraz	 rozwinięcie	 zainteresowań	
matematyczno-przyrodniczych.	Warto	nadmienić,	iż	zgodnie	
z	raportami	złożonymi	przez	nauczycieli	prowadzących	do-
datkowe	zajęcia,	wszyscy	beneficjenci	projektu	podwyższyli	
swoje	umiejętności.	
	 Doskonale	 zdajemy	 sobie	 sprawę	 z	tego,	 że	 sposób	 od-
żywiania,	 aktywność	 fizyczna	 i	prowadzony	 tryb	 życia	
wpływają	na	nasz	stan	zdrowia.	Dają	nam	energię	do	nauki	
i	zabawy.	Chcąc	 zapewnić	 naszym	podopiecznym	 jak	 naj-
lepszy	start	w	przyszłość	kontynuowaliśmy	udział	w	takich	
projektach	jak	„Owoce	w	szkole”	i	„Szklanka	mleka”.	Dzięki	
przeprowadzonym	prelekcjom	uczniowie	wzbogacili	 swoją	
wiedzę	dotyczącą	zdrowego	odżywiania	i	nabrali	właściwych	

nawyków	dietetycznych.	
	 Aby	 zachęcić	 dzieci	 i	młodzież	 do	 czytania	 książek,	 od	
września	2013	roku	przystąpiliśmy	również	do	ogólnopolskiej	
akcji	„Cała	Polska	Czyta	Dzieciom”.	Udało	nam	się	do	tego	

przedsięwzięcia	włączyć	Rodziców	naszych	uczniów,	którzy	
aby	dać	młodszym	dobry	przykład	przychodzili	do	 szkoły	
i	głośno	 czytali	 książki.	 Z	 okazji	mikołajek	 klasy	 drugie	
odwiedził	gość	–	tytułowy	bohater	z	książek	Jeana-Jacquesa	
Sempego	i	Rene	Goscinnego.	Dzieci	także	zorganizowały	wy-
stawę	prac	plastycznych	tematycznie	związanych	z	poznanymi	
książkami.	

akcje charytatyWne
	 Akcje	 charytatywne	 służą	 zauważaniu	 potrzeb	 innych	
ludzi,	 rozbudzają	wrażliwość	na	drugiego	człowieka,	niosą	
mu	 pomoc.	Taką	 postawę	 staramy	 się	 zaszczepić	 naszym	
wychowankom	mając	nadzieję,	że	przeniesie	się	ona	na	ich	
dorosłe	życie.	Co	roku	więc	uczestniczymy	w	wielu	akcjach	
społecznych	i	charytatywnych.	Na	XXI	Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy	w	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	
nasi	uczniowie	wraz	z	opiekunami	przygotowali	występ	ar-
tystyczny,	na	który	złożyły	się	tańce	i	piosenki.	Przychylając	
się	do	prośby	Wydziału	Katechetycznego	Kurii	Diecezjalnej	
w	Rzeszowie,	dzieci	z	Ogniska	Misyjnego	pod	opieką	Pani	
katechetki	kolędowały	zbierając	datki	dla	swoich	rówieśników	
z	tych	części	świata,	gdzie	brakuje	pożywienia	i	wody. 
	 Podobnie	 jak	w	latach	poprzednich	cała	społeczność	na-
szej	szkoły	przyłączyła	się	do	świątecznej	akcji	pod	hasłem	
Szlachetna Paczka.	Dzięki	wspólnemu	zaangażowaniu	i	hoj-
ności	Rodziców	udało	nam	się	zebrać	wiele	cennych	darów	
dla	 rodzin	 potrzebujących	 pomocy.	Naszą	 szkolną	 akcję	
wsparła	także	społeczność	Gimnazjum	im.	Królowej	Jadwigi	
w	Brzostku	wraz	z	dyrektorem	Jackiem	Berkiem.	Kierując	się	
chęcią	niesienia	pomocy	innym	podejmowaliśmy	także	akcje	
wielkopostne:	Pomagam starszym, Jałmużna Wielkopostna. 
Nie	pozostaliśmy	również	obojętni	na	los	naszej	koleżanki,	
która	 uległa	 poważnemu	wypadkowi	 oraz	 chorego	 kolegi	
absolwenta	Gimnazjum	w	Siedliskach-Bogusz.	Na	przełomie	

Dokończenie na str. 8
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października	 i	listopada	2013	 r.	 dotarły	 do	nas	 dramatycz-
ne	 informacje	 o	kataklizmie,	 jaki	 dotknął	 tysiące	 ludzi	 na	
Filipinach.	O	wsparcie	 dla	mieszkańców	 swojej	 rodzinnej	
miejscowości	zwróciła	się	siostra	Andresa	Aaron,	która	kilka	
lat	 pracowała	w	brzosteckiej	 parafii.	Uczniowie,	Rodzice,	
Nauczyciele,	Dyrekcja	również	i	tę	akcję	hojnie	wsparli.
	 Udział	w	akcjach	 charytatywnych	 to	wspaniała	 lekcja	
empatii,	większej	wrażliwości	na	potrzeby	innych	oraz	inte-
grująca	środowisko.

Wycieczki
	 Nasi	 nauczyciele	 i	wychowawcy	wiedzą,	 że	wycieczki	
szkolne	dają	doskonałą	okazję	dzieciom	do	rozwoju.	Należą	
do	najbardziej	wszechstronnych	organizacyjnie	 form	pracy	
dydaktyczno-wychowawczej	i	działalności	turystyczno-kra-
joznawczej	w	szkole.	Służą	także	wzbogaceniu	wiadomości,	
zdobywaniu	umiejętności	i	nawyków	kulturalnego	spędzenia	
czasu,	pomagają	w	kształtowaniu	poglądu	na	świat.	Rozbu-
dzają	u	wychowanków	zainteresowanie	innym,	ciekawszym	
stylem	życia.	Cykl	wycieczek	szkolnych	rozpoczęły	feryjne	
wyjazdy	na	 lodowisko.	Potem	miało	miejsce	 topienie	 eko-
logicznej	Marzanny.	Później	przyszedł	czas	na	wyjazd	klas	
drugich	do	Kalwarii	Zebrzydowskiej	i	Wadowic.	Starsze	klasy	
odwiedziły	Inwałd,	Bochnię	i	Kraków,	jak	również	Bałtów	
oraz	Bieszczady.	Najmłodsi	z	Akademii	Malucha	mieli	okazję	
zwiedzić	Muzeum	Lalek	w	Pilźnie.	
	 Jesienią	 nasi	 uczniowie	 poznali	 bliżej	 specyfikę	 pracy	
piekarza	 odwiedzając	 pobliską	 piekarnię.	 Często	 także	
wychodzili	do	Biblioteki	Publicznej,	aby	zapoznać	się	z	jej	

księgozbiorem	i	korzystać	także	z	niego.	
	 Uczniowie	klas	szóstych	obejrzeli	przedstawienie	w	Teatrze	
im.	Solskiego	w	Tarnowie	pt.	Tajemniczy ogród.	Młodsze	kla-
sy	wyjeżdżały	do	rzeszowskiego	kina	Helios	czy	na	jasielski	

basen. 
	 Warto	tutaj	wspomnieć,	iż	przy	organizacji	każdej	wyciecz-
ki	zawsze	mogliśmy	liczyć	na	wsparcie	naszej	Dyrekcji	oraz	
Rodziców.

PODsumOWanie
	 Publiczna	 Szkoła	 Podstawowa	w	Brzostku	 to	miejsce	
przyjazne	dzieciom	i	środowisku,	dające	poczucie	wspólnoty,	
opartej	na	tradycji	regionu	i	przygotowujące	do	życia.	Tutaj	
nie	 tylko	 zdobywa	 się	wiedzę,	 ale	 również	 rozwija	 pasje	
i	zainteresowania	oraz	miło	i	bezpiecznie	spędza	wolny	czas.	
Uczniowie	współpracują	z	pedagogami,	którzy	systematycz-
nie	doskonalą	swój	warsztat	pracy,	starają	się	stosować	nowo-
czesne	 i	twórcze	metody	nauczania.	Każdy	uczeń	 znajduje	
u	nas	odpowiednie	warunki	oraz	wszechstronną	pomoc,	by	
rozwijać	intelekt,	osobowość,	talenty	na	miarę	swych	możli-
wości.	Szkołę	łączą	silne	więzy	współpracy	z	rodzicami,	co	
sprawia,	że	oddziaływania	wychowawcze	są	spójne,	oparte	
na	uniwersalnym	systemie	wartości.	Zawsze	możemy	liczyć	
na	pomoc	ze	strony	Rady	Rodziców,	która	wspiera	działania	
opiekuńczo-wychowawcze	 szkoły.	Nie	można	 też	 pominąć	
kwestii	dobrych	relacji	ze	środowiskiem	lokalnym,	z	którym	
integrujemy	się	przygotowując	wspólne	przedsięwzięcia.
	 Dziękujemy	wszystkim,	 którzy	w	jakikolwiek	 sposób	
wspierali	nasze	całoroczne	działania,	nie	szczędzili	ciepłych	
słów	i	doceniali	wielkie	starania	całej	społeczności	szkolnej.

Pedagog

Dokończenie ze str. 7

 Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc finansową dla mojej rodziny oraz za pamięć i współczucie. Życzę wszyst-
kiego najlepszego, dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego w Nowym 2014 Roku. 

Pamiętająca w modlitwie S. Andresa Mira Aaron

Podziękowanie
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	 Od	 listopada	 2012	 r.	Gimnazjum	w	Nawsiu	Brzosteckim	
bierze	udział	w	projekcie	 „Kompetencje	kluczowe	w	Gminie	
Brzostek”.	Współfinansowany	 jest	on	przez	Unię	Europejską	
w	ramach	Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego.	 Program	
rozwija	 umiejętności	 uczniów	 z	przedmiotów:	matematyka,	
fizyka,	 informatyka,	 j.	 polski,	 j.	 angielski	 oraz	 uczy	 sztuki	
przedsiębiorczości.	Zajęcia	będą	trwać	do	czerwca	2014	r.
	 Uczestnicy	zajęć	„Sztuka	przedsiębiorczości”	nabywają	wie-
dzę	z	zakresu	ekonomii	–	poznają	zasady	zakładania	i	prowa-
dzenia	 działalno-
ści	 gospodarczej,	
historię	 pieniądza	
i 	 b a n kowo ś c i .	
Nabywają 	 rów-
nież	 umiejętności	
związane	 z	ręko-
dziełem	 i	wyko-
naniem przedmio-
tów	 codziennego	
użytku.	 Uczą	 się	
określać	koszty	ich	
produkcji	 i	bada-
ją	możliwości	 ich	
sprzedaży.	Wszyst-
kie wykonywane 
rzeczy	są	wykorzy-
stywane	w	działal-
ności	szkoły	jak	np.	
tworzenie ozdób 
świątecznych,	któ-
rymi	obdarowywani	są	byli	pracownicy	szkoły	i	osoby	samotne.
	 Celem	 zajęć	 wyrównawczych	 z	języka	 polskiego	 jest	
wyrównanie	 braków	w	wiadomościach	 i	umiejętnościach	
uczniów,	a	szczególnie	w	zakresie	czytania	ze	zrozumieniem,	
wypowiadania	się	na	dany	temat,	redagowania	krótszych	i	dłuż-
szych	form	wypowiedzi	pisemnych,	opanowania	wiadomości	
i	umiejętności	z	różnych	działów	nauki	o	języku.	Na	zajęciach	
uczniowie	utrwalają	zasady	ortograficzne	i	interpunkcyjne	ze	
zwróceniem	uwagi	 na	 poprawne	 stosowanie	 ich	w	praktyce,	
doskonalą	umiejętność	korzystania	ze	słowników	i	encyklope-
dii.	Zajęcia	służą	też	rozwijaniu	zainteresowań	czytelniczych	
uczniów,	motywowaniu	ich	do	czytania	i	krytycznego	odbioru	
utworów	literackich.
	 Uczestnicy	zajęć	komputerowych	poszerzają	 i	uzupełniają	
wiadomości	 z	zakresu	 informatyki.	 Tworzą	 filmy,	 redagują	
pisma	użytkowe	tj.	zaproszenia,	ogłoszenia,	etykiety,	broszury.	

Zajęcia	komputerowe	są	również	okazją	do	nabycia	umiejętności	
posługiwania	się	aparatem	cyfrowym	i	komputerową	obróbką	
zdjęć.	Mają	możliwość	rozwijać	m.in.	umiejętność	tworzenia	
stron	internetowych.	Zajęcia	mają	na	celu	zachęcić	uczniów	do	
korzystania	z	komputera	 jako	narzędzia	pomocnego	w	pracy,	
nauce	i	zabawie.
	 Zajęcia	z	j.	angielskiego	prowadzone	są	dla	grupy	10	osób	
z	klas	I	i	II	gimnazjum.	Głównym	założeniem	zajęć	jest	rozwi-
janie	wszystkich	czterech	sprawności	językowych	tj.	słuchania,	
czytania,	mówienia	i	pisania	umożliwiających	swobodne	komu-
nikowanie	się.	Podczas	zajęć	bardzo	często	wykorzystywane	są	
piosenki	popularne	jako	źródło	nowego	słownictwa	i	zwrotów	
idiomatycznych.	Tak	wprowadzone	wyrażenia	leksykalne	stają	
się	łatwiejsze	do	zapamiętania	i	lepiej	utrwalają	się	w	pamięci	
uczniów.
	 W	zajęciach	wyrównawczych	z	fizyki	i	matematyki	uczest-

niczą	 uczniowie	
klasy	II	i	III	gimna-
zjum.	Celem	zajęć	
jest motywowanie 
do	 uzupełniania	
swoich	wiadomo-
ści,	mobilizowanie	
do samodzielnej 
i systematycznej 
pracy.	Uczeń	 roz-
wija	 umiejętność	
czytania ze zro-
zumieniem	 tekstu	
matematycznego,	
rozwija	 pamięć	
oraz	 umiejętność	
myślenia	 i	 logicz-
nego	rozumowania.	
Uczy	się	też	wyko-
rzystywać	zdobytą	
wiedzę	do	rozwią-

zywania	 problemów	z	zakresu	 różnych	dziedzin	 kształcenia	
szkolnego	oraz	życia	codziennego.
	 Wszyscy	uczestnicy	projektu	biorą	 również	udział	w	war-
sztatach	z	doradztwa	zawodowego.	Celem	warsztatów	i	konsul-
tacji	indywidualnych	Szkolnego	Ośrodka	Kariery	jest	pomoc	
uczniom	w	świadomym	podejmowaniu	 decyzji	 edukacyjno-
-zawodowej.	W	ramach	grupowego	doradztwa	uczestnicy	mają	
możliwość	poznać	swoje	predyspozycje	zawodowe	i	planować	
dalszą	edukację	oraz	przyszły	zawód.	U	uczniów	kształtowane	
są	postawy	i	zachowania	niezbędne	do	realizowania	swojej	drogi	
zawodowej.	Poznają	zawody,	rynek	pracy	i	prawa	nim	rządzące,	
typy	szkół	ponadgimnazjalnych,	kierunki	i	profile	kształcenia.	
Uczestnicy	określają	swoje	mocne	i	słabe	strony,	dokonują	bi-
lansu	umiejętności,	wytyczają	cele	i	priorytety	swojego	życia	
edukacyjno-zawodowego	oraz	konstruują	 Indywidualny	Plan	
Kariery.                    A. Żurowska

kompetencje kluczowe na co dzień

Uczestnicy zajęć „Sztuka przedsiębiorczości” przy „produkcji” świątecznych choinek

100 lat dla Babci i Dziadka!
 16	 stycznia	 2014	 r.	 o	 godz.	 10:30	w	 Publicznej	
Szkole	Podstawowej	w	Kamienicy	Dolnej,	odbyła	się	
uroczystość	z	okazji	Dnia	Babci	i	Dziadka.	Zaproszeni	
goście	licznie	zjawili	się,	by	wziąć	udział	w	obchodach	
tego	święta.
	 Przedszkolaki	oraz	uczniowie	II	klasy	pod	kierow-
nictwem	Pań	nauczycielek	przygotowały	część	arty-
styczną,	na	której	zaprezentowały	swoje	umiejętności	
recytatorskie	i	wokalne.	Na	koniec	części	artystycznej	
dzieci	 złożyły	 życzenia,	 wręczyły	własnoręcznie	
wykonane	upominki,	po	czym	odśpiewały	„Sto	lat”	i	
zaprosiły	babcie	oraz	dziadków	na	słodki	poczęstunek.
	 Występ	 bardzo	 się	 podobał,	 o	 czym	 świadczyły	
gromkie	brawa.	W	ten	sposób	uczniowie	naszej	szkoły	
mogli	wyrazić	miłość,	 szacunek	 i	 przywiązanie	 do	
swoich	dziadków.	Impreza	udała	się.	Babcie	i	dziad-
kowie	bardzo	miło	i	radośnie	spędzili	czas.

L.B.
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Kino i balet
	 W	dniu	10.10.2013	r.	uczniowie	gimna-
zjum	i	szkoły	podstawowej	uczestniczyli	
w	wycieczce	edukacyjnej	do	Filharmonii	
Podkarpackiej	i	kina	„Helios”	w	Rzeszo-
wie.	W	filharmonii	wystawiano	spektakl	
baletowy	„Romeo	i	Julia”	według	trage-
dii	Williama	Szekspira	i	do	muzyki	Ser-
giusza	Prokofiewa	w	wykonaniu	Studia	
Baletowego	Laili	Arifuliny	działającego	
przy	Osiedlowym	Domu	Kultury	„Nowe	
Miasto”	w	Rzeszowie	oraz	Klubu	Tańca	
Towarzyskiego	 „Dżet”	 z	Boguchwały.	
Obejrzany	przez	uczestników	wycieczki	
spektakl	wzbudził	niezapomniane	uczu-
cia.	 Pozwolił	 na	 nowo	odkryć	 tragizm	
ukazany	w	tym	dramacie.	Mieliśmy	oka-
zję	przekonać	się	jak	precyzyjnie	można	
oddać	uczucia	za	pomocą	tańca	i	odpo-
wiednio	dobranej	muzyki.	Spektakl	był	
uzupełnieniem	zajęć	artystycznych.
	 Dodatkowych	emocji	dostarczył	nam	
film	pt.	„Sierpniowe	niebo.	63	dni	chwa-
ły”	w	reżyserii	Ireneusza	Dobrowolskie-
go.	Była	to	dla	nas	cenna	lekcja	historii	
i	patriotyzmu.

M. Radelczuk

Pasowanie pierwszoklasistów
	 Dnia	 17.10.2013r	 w	Zespole	 Szkół	
w	Nawsiu	Brzosteckim	odbyła	 się	 uro-
czystość	 pasowania	 na	 ucznia.	Dumni,	
bardzo	przejęci	pierwszoklasiści	ze	szko-
ły	 podstawowej	 i	gimnazjum	najpierw	
wykazali	 się	 swoimi	 umiejętnościami	
słowno-muzycznymi	przed	zaproszony-
mi	Gośćmi	 i	Dyrekcją,	Nauczycielami	
i	uczniami.	Następnie	 z	wielką	 powagą	
złożyli	 uroczyste	 ślubowanie,	 że	 będą	
pilnymi	 uczniami	 i	dobrymi	 kolegami.	
Na	 pamiątkę	 tak	ważnej	 uroczystości	
uczniowie	 otrzymali	 dyplomy.	Na	 za-
kończenie	odbyła	się	sesja	fotograficzna	
i	poczęstunek	dla	pierwszaków	i	nauczy-
cieli.
	 Uroczystość	pasowania	uczniów,	jak	
co	 roku	 była	 połączona	 z	obchodami	
Święta	Edukacji	Narodowej.
	 Gościom	 dziękujemy	 za	 wspólnie	
spędzony	 czas,	 Rodzicom	 za	 udział	
i	zorganizowanie	uroczystości.

E. Kalina

Dzień Papieski
	 Jak	 co	 roku	obchodziliśmy	w	naszej	
szkole	 Dzień	 Papieski.	W	 tym	 roku	
przebiegał	on	pod	hasłem	„Jan	Paweł	II	
–	Papież	dialogu”.	Prowadzący	apel	ucz-
niowie	rozważali	słowa	błogosławionego	
Jana	Pawła	II	a	cała	społeczność	szkolna	
wsłuchiwała	się	w	Jego	naukę	skierowaną	
do	nas	–	Polaków.
	 Najpierw	 rozpoczęli	 spotkanie	 od	

wyjaśnienia	swoim	młodszym	kolegom	
znaczenia	słownikowego	wyrazu	dialog,	
które	 z	kolei	 odnieśli	 do	 hasła	 tego-
rocznych	 obchodów	Dnia	Papieskiego.	
W	 dalszej	 części	 analizując	 pojęcia:	
prawda,	dobro,	pożytek	–	zwrócili	uwa-
gę	na	to,	jak	wyglądają	nasze	codzienne	
rozmowy	 i	czemu	one	 służą.	Chodziło	
o	pokazanie	 zebranym,	 że	my	 często	
nie	 słuchamy	uważnie,	 nie	 zapamiętu-
jemy,	 nie	wgłębiamy	 się	w	to,	 co	 inni	
przekazują,	nie	dochodzimy	do	prawdy,	
nie	analizujemy	wypowiedzi	swoich	ani	
rozmówcy,	z	którym	prowadzimy	dialog.	
Natomiast	papież	ukazuje	się	nam	jako	
wzór	poszukiwania	prawdy	–	prowadze-
nia	 dialogu.	Swą	 chęć	 dialogu	wyraził	
nie	tylko	pielgrzymując	po	świecie	i	spo-
tykając	 się	 z	przedstawicielami	 innych	
wyznań	 i	religii,	 ale	 także	 organizując	
wspólne	przedsięwzięcia,	np.	Światowy	
Dzień	Modlitw	o	Pokój	czy	też	rozmowy	
z	wieloma	przywódcami	 politycznymi,	
które	na	pewno	nie	należały	do	łatwych.	
Prowadzący	 spotkanie	 podkreślili,	 że	
każde	wypowiedziane	przez	Jana	Pawła	
II	słowo	dialogu	było	pochyleniem	się	nad	
człowiekiem,	nad	jego	sprawami.
	 Prezentowane	 teksty	 i	rozważania	
urozmaicone	 zostały	 pokazem	 tema-
tycznych	slajdów	i	zdjęć,	które	ożywiły	
i	uatrakcyjniły	akademię.
	 W	naszej	szkole	staramy	się	obchodzić	
wszelkie	uroczystości	w	sposób	aktywny	
poprzez	 udział	w	nich	wszystkich	ucz-
niów.	Tak	były	 i	tym	 razem.	Kolejnym	
etapem	 szkolnego	 spotkania	 z	okazji	
Dnia	 Papieskiego	 były	 konkursy,	 któ-
rych	wyniki	były	zaliczane	do	rankingu	
międzyklasowego.	 Przygotowane	 kon-
kurencje	dla	uczniów	klas	IV–VI	szkoły	

podstawowej	 oraz	 I–III	 gimnazjum	
dotyczyły	omawianej	tematyki.	Oprócz	
poprawności	wykonania	zadań	punkto-
wana	była	również	sprawności	i	szybkość	
uczniów	jako	grupy.	W	efekcie	między-
klasowej	 rywalizacji	 powstała	 gazetka	
tematyczna	poświęcona	Papieżowi	i	Jego	
nauczaniu.
	 Kolejne	 już	 spotkanie	 całej	 społecz-
ności	szkolnej	z	okazji	Dnia	Papieskiego	
było	okazją	do	przypomnienia	sobie	Jego	
postaci,	a	dla	najmłodszych	sposobnością	
poznania	 osoby	 błogosławionego	 Jana	
Pawła	II.

M. Grygiel

Owoce w szkole
	 W	dniu	 5	 grudnia	 2013r.	w	Zespole	
Szkół	 w	Nawsiu	 Brzosteckim,	 w	ra-
mach	realizacji	europejskiego	programu	
„Owoce	w	szkole”	przygotowano	zajęcia	
praktyczne	dotyczące	zasad	racjonalnego	
żywienia	oraz	zachęcenia	dzieci	do	spo-
żywania	większej	 ilości	 owoców	 i	wa-
rzyw.	Celem	 zajęć	 było	 kształtowanie	
prawidłowych	nawyków	żywieniowych	
u	dzieci.
	 Uczniowie	 klas	 I-III	 przygotowali	
przedstawienia	 na	 konkurs,	 ogłoszony	
przez	 Panią	Dyrektor	Urszulę	Wojna-
rowską,	 a	polegający	 na	 propagowaniu	
wybranego	owoca	lub	warzywa.	Nagrodą	
było	dofinansowanie	do	wycieczki	szkol-
nej.
	 Klasa	 I	 przygotowała	 program	 –	
„W	Królestwie	Pomidora”	–	informacje	
o	pochodzeniu	pomidora	i	jego	walorach	
smakowych,	przedstawienie	„Pomidor”	
i	piosenkę	„A	ten	pomidorek”.	Klasa	II	
przedstawiła	inscenizację	„Na	straganie”,	
a	klasa	 III	 –	 inscenizację	 do	wiersza	
„Ogóreczki”	i	piosenkę	„Ogórek,	ogórek,	
ogórek…”.	Każda	klasa	przygotowała	też	
zagadki	i	stroje	wybranych	warzyw	oraz	
plakaty.
	 Dodatkową	atrakcją	był	pokaz	przygo-
towany	przez	nauczycielki	Zespołu	Szkół	
w	Brzostku	im.	Jana	Pawła	II,	Panią	Ewę	
Czyrnia	i	Teresę	Radelczuk	oraz	uczniów	
z	Technikum	 Żywienia.	 Po	 krótkim	
wstępie,	 który	 przypomniał	 dzieciom	
o	potrzebie	spożywania	owoców	i	wa

nie tylko nauką żyje szkoła
 Oprócz celów edukacyjnych każda szkoła realizuje program zajęć wychowaw-
czych. W obecnych czasach wychowanie staje się bardzo ważnym elementem 
rozwoju młodych ludzi. Umiejętność zachowania się w nowym środowisku, 
współpracy i innymi, pewność siebie to bardzo istotne elementy funkcjonowania 
człowieka w środowisku. Wpajaniu uczniom tych zasad doskonale służą zajęcia 
dodatkowe realizowane przez szkołę, często z udziałem rodziców. Poniżej kilka 
przykładów tego rodzaju działań realizowanych w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2013/14 w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim.

Uczniowie klas I-III popijają koktajl mleczno owocowy
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rzyw	oraz	o	tym	jak	ważne	jest	zdrowe	
odżywianie	 starsi	 koledzy	przedstawili	
pokaz	wykonania	 smacznych	dekoracji	
jakie	można	wykonać	 z	owoców	 i	wa-
rzyw.	Każda	dekoracja	po	pokazie	była	
degustowana.	Dzięki	współpracy	między	
szkołami	był	to	miły	i	pełny	radości	dzień	
dla	naszych	uczniów.
	 W	ramach	projektu	uczniowie	oprócz	
przewidzianych	porcji	owoców	i	warzyw	
spożywają	również	inne	napoje	i	potrawy	
przegotowywane	 przez	 nich	 samych.	
Szkoła	zaś	z	okazji	10	lecia	Agencji	Ryn-
ku	Rolnego	została	wyróżniona	za	samo-
dzielne	 zaopatrywanie	 się	w	produkty,	
jako	jedyna	w	województwie	i	kraju.

C. Balasa

szlachetna paczka
	 Od	wielu	lat	społeczność	naszej	szkoły	
uczestniczy	w	akcji	 przygotowywania	
świątecznych	 paczek	 dla	 potrzebują-
cych.	Nasze	 działania	 rozszerzyliśmy	
o	działania	polegające	na	przygotowaniu	
ozdób	 świątecznych	 i	obdarowywanie	
nimi	emerytowanych	pracowników	na-
szej	szkoły,	ludzi	samotnych	oraz	wraz	
z	paczkami	ludzi	potrzebujących	wspar-
cia.
	 W	przygotowaniu	ozdób	i	okolicznoś-
ciowych	kartek	z	życzeniami	uczestniczą	
uczniowie	 i	nauczyciele.	W	 zbieraniu	
produktów	do	paczek	również	opieramy	
się	na	naszej	społeczności.	Słodycze	zbie-
rają	uczniowie	–	dzieląc	się	podarunkami	
mikołajkowymi	 –	 to	 praktyczna	 lekcja	
dzielenie	 się	 a	pracownicy	 szkoły	 do-

kładają	ofiarowane	przez	siebie	produkty	
żywnościowe.
	 W	tym	roku	złożyliśmy	28	przedświą-
tecznych	wizyt,	w	których	uczestniczyli	
nauczyciele	 i	uczniowie	klasy	 I	gimna-
zjum.

M. Grygiel

Ostatni dzień przed feriami
	 17	stycznia	był	ostatnim	dniem	nauki	
w	1.	semestrze	obecnego	roku	szkolnego.	
W	naszej	szkole	był	to	dzień	pełen	atrak-
cji.
	 W	oddziale	 przedszkolnym	 rodzice	
wraz	 z	nauczycielką	 zorganizowali	
spotkanie	 z	okazji	 dnia	Babci	 i	Dziad-
ka.	W	 spotkaniu	 uczestniczyło	 blisko	

40	 osób.	 Przedszkolaki	 przygotowały	
spektakl	 słowno-muzyczny	 i	życzenia	
dla	swoich	dziadków	oraz	moc	całusów.	
Ich	mamy	 zaś	wspaniały	 poczęstunek,	
który	 przerodził	 się	w	miłe	 spotkanie	
towarzyskie.
	 45	uczniów	gimnazjum	i	szkoły	pod-
stawowej	w	nagrodę	za	dobre	zachowanie	
wyjechali	do	kina	na	film	wybrany	przez	
siebie.	 Najlepszym	 uczniom	 z	każdej	
klasy	sfinansowano	bilety.
	 A	uczeń	klasy	 III	Antek	 Jurkiewicz	
wraz	ze	swoją	nauczycielką	na	zaprosze-
nie	organizatorów	wziął	udział	w	podsu-
mowaniu	VIII	 Powiatowego	Konkursu	
Szopek	Bożonarodzeniowych	w	Dębicy.

aa

	 W	drugą	 niedzielę	 stycznia,	
pomimo	że	mocno	wiało,	tysiące	
wolontariuszy	pojawiło	się	na	uli-
cach	Polski	z	kolorowymi	pusz-
kami	w	ręku	 i	mnóstwem	czer-
wonych	serduszek.	Był	to	znak,	
że	Wielka	Orkiestra	Świątecznej	
Pomocy	 rozpoczęła	koncert.	To	
już	22.Finał	tej	ogromnej	chary-
tatywnej	akcji.	Codziennie	prze-
kazywana	zostaje	informacja,	że	
kwota	zebrana	tego	dnia	ciągle	rośnie.	Choć	przez	najbliższe	
tygodnie,	ilość	pieniędzy	będzie	nadal	ulegać	zmianie,	wiemy,	
że	zadeklarowana	kwota	to	ponad	35	milionów	złotych.
	 W	Brzostku	Finał	 został	 już	 podliczony,	 pieniądze	 prze-
kazane	 do	 sztabu	w	Dębicy,	 pod	 który	 od	 lat	 podlegamy.	
Wspierając	dzieło	Jurka	Owsiaka	zebraliśmy	5.010,01	zł,	7,14	€,	
10	pensów	i	7	pfennigów,	z	czego	bardzo	ładną	kwotę,	bo	aż	
894	zł	udało	się	uzyskać	z	licytacji	przeprowadzonej	w	Domu	
Kultury.	Dużym	zainteresowaniem	podczas	licytacji	cieszyły	
się	 przedmioty	 z	serduszkami	WOŚP	otrzymane	 ze	 sztabu,	
a	także	świąteczna	bombka	na	ozdobnym	stojaku	wykonanym	
w	pracowni	kowalstwa	artystycznego	w	Zespole	Szkół	im	Jana	
Pawła	II	w	Brzostku	i	lampa	stojąca	przekazana	przez	P.H.U.	
EMAR	„Stylowe	Meble”	z	Brzostku.
	 Do	puszek	wolontariuszy	trafiło	4.116,01	zł,	z	czego	Marcie	
Machurze,	która	gra	z	Orkiestrą	jako	wolontariusz	od	10	lat,	
udało	się	zebrać	2.302,11	zł.	Była	to	jedna	z	najlepszych	puszek	
w	powiecie	 dębickim.	Niezawodnie	 od	 kilku	 lat	w	brzoste-
cki	 Finał	włączają	 się	 szkoły,	 przedszkola	 i	strażacy	 z	OSP	
w	Brzostku	i	z	OSP	w	Nawsiu	Brzosteckim.	Już	przed	godziną	
15-tą	na	sali	widowiskowej	Domu	Kultury	zaczęły	gromadzić	
się	tłumy	występujących	i	oglądających.	Tego	roku	padła	także	
rekordowa	liczba	występujących	w	czasie	22.	Finału,	a	było	ich	

ponad	dwieście.
	 Już	 od	wielu	 lat	 nierozerwalnie	 z	orkiestrą	 związane	 są	
przedszkolaki	z	Brzostku,	które	rozpoczęły	swoimi	występami	
część	 artystyczną	 22.	Finału.	Następnie	 zaprezentowali	 się:	
uczestniczka	warsztatów	wokalnych	prowadzonych	w	Domu	
Kultury	 –	Małgosia	Dunajska,	 uczniowie:	ZS	w	Januszko-
wicach,	SP	w	Brzostku,	SP	w	Kamienicy	Dolnej,	SP	w	Go-
rzejowej,	 SP	w	Przeczycy,	Gimnazjum	w	Brzostku.	Oprócz	
dzieci	i	młodzieży	w	to	fantastyczne	dzieło	niesienia	pomocy	
potrzebującym	od	lat	włączają	się	strażacy	z	OSP	w	Brzostku,	
którzy	udzielali	praktycznego	szkolenia	z	zakresu	pierwszej	
pomocy.	Oczywiście	w	czasie	tego	Finału	nie	mogło	zabraknąć	
młodzieży	 z	ZS	 im.	 Jana	Pawła	 II	w	Brzostku,	 która	 zapre-
zentowała	się	na	zakończenie	części	artystycznej	w	występie	
wokalno-instrumentalnym.	
	 O	godz.	19.30	na	Rynku	strażacy	z	OSP	w	Brzostku	przy-
gotowali	pokaz	udzielania	pomocy	osobom	poszkodowanym	
w	wypadkach	drogowych,	który	zgromadził	wielu	zaintereso-
wanych.	I	tak	dobiegła	godzina	20-ta,	kiedy	to	rozbłysło	„Świa-
tełko	do	nieba”,	które	zakończyło	22.Finał	WOŚP	w	Brzostku.
Tegoroczny	Finał	przebiegał	pod	hasłem	„NA	RATUNEK”.	Po	
raz	drugi	pieniądze	zostaną	przeznaczone	na	zakup	specjali-
stycznego	sprzętu	dla	dziecięcej	medycyny	ratunkowej	i	godnej	
opieki medycznej seniorów. 
	 Również	i	w	tym	roku	nie	zawiedli	sponsorzy.	Pan	Gustaw	
Fediów,	właściciel	 firmy	 „MONIS”,	 bezpłatnie	 świadczy	
usługi	transportowe	dowożąc	dzieci	na	występy,	a	firma	„PRO-
GRESS”	ze	Strzyżowa	od	lat	sponsoruje	„Światełko	do	nieba”.	
	 I	tak	22.Finał	WOŚP	jest	już	za	nami,	„Światełka	do	nieba”	
przestały	rozświetlać	ciemne	niebo,	jednak	ta	wyjątkowa	akcja	
jest	niezaprzeczalnym	dowodem	ludzkiej	życzliwości	pozosta-
jąc	w	pamięci	i	sercach	ludzi.

J.Z.
Zdjęcia na str. 20–21

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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	 22	stycznia	2014	r.	minęła	140	rocznica	
urodzin	Wincentego	Witosa.	 Pochodził	
z	niezamożnej	rodziny	chłopskiej	(2	mor-
gi	 pola)	 ze	wsi	 Dwudniaki	 w	gminie	
Wierzchosławice,	pow.	tarnowski.	W	póź-
niejszym	czasie	rodzice	dokupili	jeszcze	
parę	morgów	pola	i	tak	wegetowali.	Jak	
Wicek	dorósł,	to	zarobił	na	kolejne	morgi	
pracą	drwala	w	lasach	księcia	Sangusz-
ki.	Ostatnie	 ćwierćwiecze	XIX	w.	 było	
okresem	uczenia	dzieci	chłopskich	pisa-
nia,	 czytania	 i	rachowania.	Naturalnie,	

w	okresie	 zimowym,	 bo	w	pozostałym	
czasie	dzieci	pomagały	rodzicom	w	pra-
cach	gospodarskich.
	 Witos	zaliczył	wszystkie	cztery	klasy	
tej	zimowej	szkoły,	co	było	podstawą	do	
dalszej	samodzielnej	nauki.	Bardzo	dużo	
czytał	i	miał	tym	samym	„zielone”	poję-
cie	o	otaczającym	go	świecie.	 Jako	wy-
bitny,	polski	mąż	stanu,	miał	bardzo	dużo	
przyjaciół,	 zwłaszcza	wśród	 chłopów.	 I	
nie	mniejszą	ilość	wrogów,	także	wśród	
chłopów.	A	oto	kilka	obrazków	ówczes-

nego	 świata,	 zaczerpniętych	 z	„Moich	
wspomnień”	Wincentego	Witosa.

lichwiarskie banki
	 Witos	 ostro	 krytykował	małe	 ban-
ki	 żerujące	 na	 chłopach.	W	 tamtych	
czasach	większość	banków	była	w	rękach	
żydowskich	 –	 nie	 znaczy	 to,	 że	Witos	
był	 antysemitą.	Krytykował	 pazerność,	
chciwość,	 nieuczciwość,	 a	więc	wady	
ludzkie	 a	nie	 przynależność	 narodową.	
Witos	był	zwolennikiem	kas	Stefczyka,	
które	 pożyczały	 pieniądze	 na	 dłuższe	
terminy	 i	niski	 procent.	 Zdawał	 sobie	
sprawę,	że	tylko	oświata	może	chłopom	
zapewnić	 bezpieczeństwo	od	wyzyski-
waczy	 i	oszustów	 grasujących	 całymi	

Lustracja po galicyjsku

Obrazki z życia Witosa

Wspólny cel w sP w Przeczycy
	 Ferie	 to	 dla	 uczniów	okres	 odpoczynku	 od	 obowiązków	
szkolnych.	 Jednak	w	murach	naszej	 szkoły	 nie	 zaległa	 cisza	
związana	z	brakiem	lekcji,	ponieważ	już	od	piątkowego	popo-
łudnia	rozpoczęto	remont	pomieszczeń.	
	 Podczas	spotkania	wywiadowczego	poprzedzającego	
prace,	pani	Dyrektor	Joanna	Przewoźnik	poprosiła	ze-
branych	rodziców	o	pomoc	w	remoncie	sal	lekcyjnych.	
Apel	nie	został	bez	odzewu,	pomocną	rękę	wyciągnęli	
nie	tylko	rodzice	naszych	uczniów,	ale	również	absol-
wenci	szkoły	oraz	osoby	nie	związane	z	naszą	placówką.	
Niektórzy	by	bezinteresownie	zaangażować	się	w	prace	
na	rzecz	szkoły	wykorzystali	nawet	swój	urlop	w	pracy.	
Z	racji,	iż	remont	odbywał	się	aż	w	czterech	pomiesz-
czeniach	 szkolnych	 prace	 rozpoczęto	 już	 17	 stycznia	
o	godzinie	13.30	czyli	tuż	po	opuszczeniu	murów	szkol-
nych	przez	naszych	wychowanków.	Sale	lekcyjne	zostały	
całkowicie	odnowione:	wymienione	zostało	oświetlenie,	
podłogi	 oraz	 część	 sieci	 energetycznej.	 Ponadto	 ścia-
ny	zostały	wygipsowane	oraz	wymalowane,	a	w	części	
toalet	ułożono	płytki.	Szczególne	słowa	uznania	nale-
żą	się	tym	osobom,	które	do	pracy	w	szkole	zachęciły	
swoich	bliskich	i	znajomych.	Niekiedy	w	remonty	były	
zaangażowane	całe	rodziny,	każdy	robił	to	na	czym	zna	
się	najlepiej:	mamy	i	dziewczęta	sprzątały	pomieszcze-
nia,	chłopcy	drapali	i	usuwali	stary	tynk	oraz	malowali	ławki,	
a	mężczyźni	wykonywali	pozostałe	cięższe	prace:	gipsowanie,	
szpachlowanie,	malowanie	 oraz	 układanie	 podłogi	 i	płytek.	
Szczególne	uznanie	należy	się	rodzinom:	Doboszów,	Wnęków,	
Gonetów,	 Szukałów,	Michońskich	 i	Szymańskich,	 których	
zaangażowanie	było	siłą	napędową	wszystkich	prac.
	 Cała	społeczność	szkolna	cieszy	się	z	tego,	iż	tak	wiele	osób	
pragnie,	by	zajęcia	lekcyjne	odbywały	się	w	estetycznych	i	czy-
stych	pomieszczeniach.	Szczególne	podziękowania	należą	się	

Panu	Jerzemu	Doboszowi	oraz	Panu	Sławomirowi	Mroczkowi	
za	odnowienie	sali	klasy	III,	Panu	Tomaszowi	Bartnikowi,	który	
przeprowadził	gruntowny	remont	klasy	IV	oraz	panu	Andrze-
jowi	Szukale,	który	wraz	z	synem	Łukaszem	układali	płytki.
	 W	prace	na	rzecz	szkoły	włączyło	się	wielu	mieszkańców	wsi	
Skurowa	i	Przeczyca.	Takie	zaangażowanie	jest	godne	naślado-
wania	i	bardzo	motywujące	do	podejmowania	dalszych	działań	

mających	na	celu	modernizację	placówki.	Mimo,	iż	ferie	trwały	
dwa	tygodnie,	czasu	było	bardzo	mało,	by	wykonać	wszystkie	
zaplanowane	czynności.	Całe	przedsięwzięcie	zakończyło	się	
sukcesem	dzięki	zaangażowaniu	tak	wielu	osób,	bez	których	
nie	 udałoby	 się	 zakończyć	 remontu	 na	 czas.	 Pani	Dyrektor	
dziękuje	wszystkim	osobom,	które	swoją	postawą	udowodniły,	
że	integrują	się	ze	szkołą,	a	los	placówki	nie	jest	im	obojętny.	
	 Cała	społeczność	szkolna	kieruje	podziękowania	do	wszyst-
kich,	 dzięki	 którym	 będziemy	mogli	 pracować	w	lepszych	

warunkach.	
 Rodzice, którzy pracowali przy remontach: Jerzy	
Dobosz,	Tomasz	Bartnik,	Andrzej	Szukała,	Sławomir	
Mroczek,	Marcin	Michoński,	Grzegorz	Wnęk,	Andrzej	
Szymański,	Zenon	Dziedzic,	Adam	Kaczka,	Wojciech	
Gonet,	Mirosław	Wąsik,	Waldemar	Sury,	Alfred	Pruch-
nik,	Robert	Socha,	Marek	Przybyło,	Agnieszka	Gonet,	
Marta	Szymańska,	Lucyna	Wnęk,	Maria	Dobosz,	Marta	
Michońska,	Władysława	Bielecka,	Elżbieta	Augustyn.	
 Absolwenci szkoły: Michał	Dobosz,	Kamil	Wnęk,	
Mateusz	Hendzelewski,	Tobiasz	Bielecki,	Michał	Sam-
borski,	 Tomasz	Kaput,	 Łukasz	 Szukała,	 Bartłomiej	
Bałucki	,	Marcin	Bałucki,	Wojciech	Samborski,	Dawid	
Baran,	Dominika	Michońska,	Kamila	Łukasik.	
 Inne osoby zaangażowane w prace remontowe: pani 
sołtys	Skurowej	Stanisława	Błoniarz,	Bogdan	Kordek,	
Andrzej	 Strojek,	 Szymon	Woźny,	Czesław	Drechny,	
Kamil	Błoniarz,	Grzegorz	Łukasik,	Bogdan	Dziedzic,	
Andrzej	Kumiega.	

E. Warchał
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Opowieści dawnej treści – smarżowa
„…czyż jest na całym świecie tak miłe ustronie
jak dolina, gdzie jasne zlewają się zdroje?
Doliną będą błyszczeć w sercu kwiaty twoje
póki w duszy ostatni promyk życia płonie.
Nie dlatego o Tobie tak wspominam miło,
że Cię szmaragd odziewa i kryształ oblewa
że masz żywe strumienie, urodziwe drzewa.
Ach, w Tobie coś droższego, coś milszego było…”

 Adam Mickiewicz: „The Meeting of the Waters”
	 Zima	2014	roku	przyszła	z	całym	urokiem	w	progi	Ziemi	
Brzosteckiej.	Pola	okryte	cienką	warstwą	śniegu.	Lasy	odziane	
kożuchem	bieli	stoją	jak	baśniowe	stwory.	Wiatr	lekko	porusza	
ośnieżonymi	kożuchami	gałęzi	i	zwiewa	kryształowo	śnieżne	
puszki,	które	lecą,	wirują,	aż	wreszcie	spadają	w	dół.	Pod	lasem	
biega	stadko	saren.	Prowadzi	je	rogacz	z	okazałym	porożem.	
To	zatrzymuje	się,	jakby	sprawdzał	czy	aby	tutaj	bezpiecznie,	
to	 znowu	 trwożliwie	 zrywa	 się	 i	biegnie.	Wokół	 niego	 idą	
sarny.	Te	małe	 stoją,	 grzebią	 raciczkami	 i	szukają	pożywie-
nia.	Te	większe	zaś	idą	dalej.	W	dali	pod	wzniesieniem	widać	
szlak	zajęczy	ciągnący	się,	aż	pod	sam	las.	I	choć	nie	widać	
szaraczka	nietrudno	sobie	wyobrazić	szusujące	zwierzątko	do	
własnej	nory.	Nad	głową	przelatują	 stada	gawronów,	ciężko	
machają	 skrzydłami	 i	głośno	 krzyczą	 swoje	 kra,	 kra,	 jakby	

chciały	 powiedzieć,	 że	 one	 teraz	 tutaj	 panują	w	polach	 i	la-
sach.	Tylko	gdzieniegdzie	 na	 gałązkach	drzew	 siedzą	małe,	
szare	wróbelki	i	usilnie	wydziobują	resztki	pożywienia	spod	
kory	drzew.	Jest	cisza	–	wszędzie	spokój	i	jakby	uśpiona	była	
cała	wioska.	Ów	 spokój	 przerywa	warkot	 przejeżdżających	
samochodów	jadących	od	Kamienicy	Dolnej	w	stronę	Grudnej.	
Idę	powoli,	napawam	się	świeżym	i	czystym	powietrzem	oraz	
niepowtarzalnymi	widokami.	Jest	tu	pięknie,	prawie	tak	pięknie	
jak	w	wyznaniu	Adama	Mickiewicza	w	cytowanym	wierszu.	
Rozmyślam	nad	 losami	 pokoleń	 żyjących	w	Smarżowej,	 bo	
i	tutaj	historia	naznaczyła	swoje	dzieje	nie	tylko	ludzką	pracą,	
ale	także	cierpieniem,	bólem	i	tragedią.
	 Wioska	Smarżowa	usytuowana	jest	przy	środkowym	bie-
gu	 rzeczki	Kamienica	 zasilanej	 przez	Lipinkę	wypływającą	
z	Głobikowej.	Zabudowania	 gospodarcze	 ułożone	 są	wokół	
drogi	rozciągającej	się	i	usytuowane	są	aż	pod	las.	Cała	wieś	
podzielona	jest	na	przysiółki,	a	największe	z	niech	to:	Zagórze,	
Podlas	i	Kopaliny.	Ludność	zamieszkująca	to	sioło	jest	ze	sobą	
zżyta	i	tworzy	zwarte	społeczeństwo.
	 Sama	nazwa	wioski	nie	ma	 jednoznacznego	wyjaśnienia.	
Etymolodzy	 skłonni	 są	wyjaśniać,	 że	 nazwa	Smarżowa	po-
chodzi	od	„smarza”	to	jest	grzyba,	który	to	grzyb	występuje	
w	lasach	smarżowskich.	Historycy	zaś	wywodzą	nazwę	wsi	od	
nazwiska	pierwszego	zapisanego	sołtysa	z	XIV	wieku	Mikołaja	

Dokończenie na str. 14

bandami	po	wsiach.	Mimo	to,	 jak	pisze	
Witos,	duża	część	chłopów	odnosiła	się	
do	Żydów	z	sympatią,	a	nawet	zaufaniem.	
Chodzili	do	nich	na	szabasówkę	i	macę,	
jeździli	na	jarmarki	i	wesela.

ksiądz stojałowski – pionier 
obudzenia chłopów
	 Tak	 uważał	Wincenty	Witos.	A	 oto	
co	 pisze	 o	ks.	 Stojałowskim	w	swoich	
wspomnieniach:	 „Chłopi	 słuchając	wy-
mownego	nad	wyraz	działacza	i	widząc	
w	nim	księdza,	wierzyli	mu	bezwzględnie	
i	szli	za	nim	gromadą.	Toteż	liczba	jego	
zwolenników	rosła	niesłychanie	szybko.	
W	 swojej	 ciężkiej	 apostolskiej	 pracy	
pomagał	 sobie	wydawaniem	 pisemka	
„Wieniec	i	Pszczółka”,	które	co	dwa	tygo-
dnie	docierało	do	wsi.	Zwróciło	to	uwagę	
tak	władz	świeckich,	jak	i	duchownych,	
które	były	z	jego	roboty	w	najwyższym	
stopniu	 niezadowolone,	 a	jej	 postępami	
zaniepokojone”.	
	 W	późniejszym	okresie	pomiędzy	ks.	
Stojałowskim	 a	ludowcami	 rozpoczęła	
się	 zacięta	 walka,	 przybierająca	 nie-
ustannie	 na	 sile.	 Po	 bardzo	 burzliwym	
życiu	ks.	Stojałowski	zmarł	w	Krakowie	
23	 października	 1911	 r.	 w	zupełnym	
zapomnieniu	 i	nędzy.	Na	 jego	 pogrzeb	
przyszły	olbrzymie	tłumy	ludzi.	Witos	nie	
należał	do	obozu	ks.	Stojałowskiego	i	nie	
zgadzał	 się	 z	jego	programem,	 a	często	
i	postępowaniem.	Miał	do	niego	 jednak	
wielki	szacunek	i	nigdy	przeciwko	niemu	
nie	wystąpił.

kiełbasa wyborcza szkodzi?
	 Ponad	 sto	 lat	 temu	posłem	do	parla-
mentu	wiedeńskiego	 z	okręgu	 tarnow-
skiego	był	niejaki	dr.	Winkowski,	szczery	
przyjaciel	 chłopów.	 Poseł	Winkowski	
w	sejmie	 zajmował	 się	 godzeniem	Cze-
chów	z	Niemcami,	natomiast	mało	zwra-
cał	uwagi	na	to,	co	działo	się	w	powiecie.	
A	 tam	 szła	 robota	 przeciwko	niemu	na	
całego.	Tuż	przed	kolejnymi	wyborami	

postanowił	 chłopów	 kupić	 gorzałką	
i	„wyżerką”.	Zaprosił	 swój	 elektorat	 na	
zebranie,	po	którym	poił	chłopów	wód-
ką	 i	raczył	 tłustym	 jedzeniem	w	swoim	
domu.	Zaciągnął	na	ten	cel	ciężkie	długi.	
W	dniu	wyborów	okazało	się,	że	na	na-
iwnego	posła	głosowało	niewiele	ponad	
20	osób,	na	przeszło	półtorej	 setki	gło-
sujących.	Wkrótce	potem	dr.	Winkowski	
umarł	na	pomieszanie	zmysłów.
	 Podobna	sytuacja	wydarzyła	się	przed	
wyborami	w	1997	 r.	W	pewnej	wsi	 na	
Podkarpaciu	 ogromna	powódź	 dosłow-
nie	 zmyła	 istniejącą	 tam	 szkołę.	 Traf	
chciał,	 że	w	zbliżających	 się	wyborach	
parlamentarnych	 z	tego	 okręgu	 kandy-
dował	 dyrektor	Budimexu	 z	Warszawy.	
Poproszono	więc	kandydata	na	posła	do	
ocalałej	z	powodzi	remizy	i	tam	przeszło	
dwieście	 osób	 zapewniało	 o	swoim	dla	
niego	poparciu	byle	tylko	pomógł	szkołę	
odbudować.
	 Grzegorz	T.,	osoba	wpływowa	w	krę-
gach	rządowych,	podjął	się	tego	zadania	
i	w	ciągu	niespełna	trzech	miesięcy	nowa	
szkoła	została	oddana	do	użytku.	Liczył,	
że	zagłosuje	na	niego	cała	wieś.	Otrzy-
mał	zaś	dwa	głosy:	od	dyrektorki	szkoły	
i	miejscowego	 proboszcza.	Opatrzność	
jednak	zlitowała	się	nad	nieszczęśnikiem	
i	po	wyborach	do	sejmu	w	2001	r.	Grze-
gorz	T.	posłem	został.	Podobno	proboszcz	
się	zrewanżował	–	też	był	wpływowy,	tyle	
że	znacznie	wyżej.

Wesołe kumoszki z W.
	 W	maju	1915	 r.	wojska	 rosyjskie	zo-
stały	wyparte	 z	Wierzchosławic.	 Pola	
uprawne	były	stratowane	a	zamiast	cha-
łup	 były	 pogorzeliska.	Minęło	więcej,	
niż	dwa	tygodnie	zanim	ludność	zabrała	
się	za	pierwsze	prace	na	polach.	A	tym-
czasem	dwie	młode	kumoszki	miały	już	
grunta	znawożone,	zaorane,	zasiane	i	za-
sadzone.	Budynki	 odremontowane	 tak,	
że	dało	się	w	nich	zamieszkać.	Cud	jaki,	
czy	co?	Otóż	nie.	Gosposie	młode	dwie	

do	domu	z	wygnania	z	pruskimi	żołnie-
rzami	przychodziły	i	koni	wojskowych	do	
prac	używały.	Żołnierze	 zboża	na	 siew	
dostarczyli,	a	nawet	nawóz	z	wielu	obór	
nazwozili.	Tak	opisywał	Witos.	Nie	sądzę,	
by	między	wierszami	aluzja	ukryta	była,	
chociaż…

lustracja po galicyjsku
	 Po	odparciu	wojsk	rosyjskich	powróci-
ły	władze	austriackie	i	od	razu	rozpoczęły	
polowanie	na	zdrajców,	którzy	rzekomo	
winni	 byli	wszelkich	klęsk	 i	nieszczęść	
wojsk	austriackich.	Uruchomiono	ogrom-
ny	aparat	szpiegowski,	którego	zadaniem	
było	tropienie	każdego,	kto	„współdziałał	
z	wrogiem”.	W	Tarnowie	 powieszono	
prof.	 Łazarskiego	 za	 to,	 że	 rozmawiał	
z	Rosjanami.	 Później	 go	 zrehabilitowa-
no,	ale	życia	mu	nie	zwrócono.	Stracono	
także	 rzeźbiarza	Musiała	za	 to,	 że	miał	
podobno	wygrażać	 ręką	 aeroplanowi	
w	czasie	okupacji	rosyjskiej.	We	wsi	Ja-
nowice	powieszono	wójta	gminy	za	to,	że	
w	kieszeni	surduta	znaleziono	przepustkę	
wystawioną	przez	wojsko	rosyjskie.
	 Represje	 nie	 ominęły	Witosa.	 Na	
podstawie	 donosu	 komendanta	 żandar-
merii	w	Wierzchosławicach,	Ukraińca	
z	pochodzenia,	władze	wojskowe,	austria-
ckie	wytoczyły	Witosowi	 dochodzenie	
o	zdradę	stanu.	Groziła	mu	kara	śmierci.	
Na	szczęście	sprawę	jego	w	tarnowskim	
sądzie	prowadził	Polak,	dr.	Zygmunt	Wu-
satowski	z	Krakowa.	Sędzia	ów	przesłu-
chał	Witosa,	spisał	protokół	i	oświadczył,	
że	dochodzenie	zostaje	umorzone.	Oprócz	
zdrajców i sprzedawczyków byli wówczas 
również	 polscy	 patrioci.	 Jak	 ów	 sędzia	
Wusatowski.
	 Dzięki	takim	ludziom	Polska	w	1918	r.	
powstała.
	 Ignac,	zapytany,	czy	boi	się	lustracji,	
odpowiedział:	panie,	bardzo	się	boję,	tak	
się	boję,	że	nawet	z	domu	nie	wychodzę	
tylko	z	progu	sikam.

Ferdynand Bugno
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Smarz,	któremu	opat	tyniecki	nadał	sołectwa	też	w	Ujeździe	
i	Wróblowej	Woli.	Pochodzą	też	zapisy	o	wsi	Smarżowa	z	1334	
roku	kiedy	to	król	Kazimierz	Wielki	nadał	tę	wieś	trzem	ruskim	
rycerzom	Piotrowi,	Ostaszkowi,	Chodkowi.	W	XVI	wieku	te	
ziemie	należały	do	Mikołaja	
Lipskiego,	 a	później	 prze-
szły	w	nadzór	 do	Marcina	
i	Rafała	 Liczków,	 Jakuba	
Dramińskiego,	 Antoniego	
Kumanowskiego,	Nikode-
ma	 Jordana	 Stojowskiego,	
a	w	 drugiej	 połowie	 XIX	
wieku	 gospodarował	 tymi	
ziemiami	Nikodem	Bogusz.	
Wtedy	 też	 doszło	 do	 kon-
f liktu	 pomiędzy	 dworem	
a	chłopstwem	pańszczyźnia-
nym.	Przywódcą	uciśniętych	
chłopów	stał	się	Jakub	Szela	
urodzony	w	tej	wsi	w	1790	
roku.	 Tak	 o	nim	 pisze	 ks.	
Karol	Kawula	proboszcz	pa-
rafii	 siedliskiej	w	„Obrazki	
z	dziejów	parafii	Siedliska-
-Bogusz”	–	cytuję:	„…Jakub	
Szela	z	zawodu	był	kołodziejem	i	cieślą	i	pracował	we	dworze	
w	Smarżowej.	Pisać	ani	czytać	nie	umiał,	ale	był	inteligentny	
i	wkrótce	wysunął	się	na	przewodnika	i	doradcę	chłopskiego	we	
wszystkich	sprawach…	imponował	chłopstwu	stanowczością	
i	własnym	zdaniem”…	.	Narastał	konflikt	między	chłopstwem	
a	dworem	i	wtedy	wieś	wysunęła	Jakuba	Szelę	na	plenipotenta	
za	 co	 był	 szykanowany.	On	 to	 zorganizował	 i	uczestniczył	
w	mordzie	szlachty	w	lutym	1846	roku,	w	którym	w	okrutny	
sposób	zostali	zabici	w	Smarżowej	Nikodem	Bogusz	36-letni	
właściciel	dworu	oraz	18-letni	pisarz	Jan	Stradomski.	Potem	
przywódca	rabacji	został	internowany	na	Bukowinę.	Podczas	
rabacji	 chłopi	 złupili	 dwór	 oraz	 gorzelnię	 i	dopiero	wojsko	
stłumiło	ten	bunt.	W	następnych	latach	dwór	należał	do	córki	
Bogusza	Zofii	Pawłowskiej.
	 To	straszne	wydarzenie	na	długo	podzieliło	wieś	na	walczą-
cych	i	cierpiących.	Drugim	tragicznym	wydarzeniem,	które	na	
zawsze	wpisało	się	w	pamięci	pokoleń	była	II	wojna	światowa,	
a	nade	wszystko	front,	który	przeszedł	przez	tę	wieś	w	latach	
1944/45.	Wysiedlenie	ludności,	która	rozpierzchła	się	za	Wisło-
kę,	gdzie	przyjmowana	była	często	przez	obcych	ludzi	na	dolę	
i	nie	dolę.	Głód,	bieda,	choroby,	wszawica	zagościły	na	stałe	
w	te	ostatnie	miesiące	II	wojny	światowej.	
Ludzi	 ogarnęła	 beznadzieja	 i	cierpienie.	
Po	 powrocie	 z	wysiedlenia	w	Smarżowej	
pozostało	 68	 domów	 z	podziurawionymi	
dachami	 bez	 okien	 i	drzwi.	 Pozostało	 też	
dużo	poniemieckich	bunkrów	w	całości	lub	
częściowo	zaminowanych.	Często	zdarzały	
się	wybuchy	min,	które	rozdzierały	młodych	
mężczyzn	chcących	wynieść	pozostawione	
tam	 artykuły	 spożywcze	 przez	Niemców,	
bądź	 rozbierających	 drzewo	 z	bunkrów	
na	 remont	 własnych	 domów.	Wieś	 była	
spustoszona,	 zaminowana,	 bez	 środków	
do	 życia,	 a	zima	 1945	 roku	 była	 ciężka	
i	mroźna.	Ludność	żywiła	się	zmarzniętymi	
ziemniakami	znalezionymi	na	polach	piekąc	
z	nich	 tzw.	 placki	 żelazne,	 gotowano	 też	
zupę	 z	karpieli,	 rzepy	 i	tego	wszystkiego	
co	 znaleziono	w	piwnicach	 i	ziemiankach.	
Ciężkie	to	były	czasy	i	nie	do	wyobrażenia	
dla	 dzisiejszego	młodego	 pokolenia	 –	 ale	
trudy	 życia,	 niebezpieczeństwa,	 śmierć	
widziana	własnymi	oczyma	hartują	człowieka	i	uczą	pokornego	
życia.
	 Ważną	 rolę	w	powojennej	 rzeczywistości	 odegrał	 kościół	
siedliski	i	Caritas	jak	również	rodacy	rozsiani	po	całym	świecie,	
którzy	przysyłali	paczki	nie	tylko	z	odzieżą,	ale	także	z	żyw-

nością	i	pieniądze	na	odbudowę	domów.	Ks.	Karol	Kawula	we	
wspomnieniach	opowiada,	że	rozdał	120	biletów	kolejowych	
dla	rodzin,	które	zdecydowały	się	na	osiedlenie	na	ziemiach	
odzyskanych	tzn.	na	Dolnym	Śląsku	wokół	Opola	i	Wrocławia.	
Nawet	 rodziny,	 z	których	młodzież	 kończyła	 szkołę	 średnią	
decydowały	się	na	wyjazd,	gdyż	tutaj	nie	można	było	znaleźć	

pracy.
	 Ziemia	smarżowska	może	
poszczycić	się	zabytkami	hi-
storycznymi	 i	religijnymi.	 I	
tak w dawnym drewnianym 
dworze	został	uruchomiony	
ośrodek	zdrowia	z	porodów-
ką.	Do	dziś	wspominany	jest	
pierwszy lekarz niezwykle 
ofiarny	i	zdolny	mężczyzna,	
akowiec	Stanisław	Korasa-
dowicz,	 który	wraz	 z	żoną	
Krystyną	i	córką	Anną	w	tej	
wsi	zamieszkał	i	zaczął	pra-
cować.	 Niósł	 on	 wszech-
stronną	 pomoc	 nie	 tylko	
medyczną,	 ale	 także	 uczył	
wymogów	 higienicznych,	
sanitarnych,	 był	 doradcą	
życiowym	 i	właściwie	 był	
antidotum	na	całe	„zło”,	któ-

re	rozgościło	się	po	wojnie.	Drugi	dwór	to	resztówka,	w	której	
zaraz	po	wojnie	mieszkały	rodziny:	Dobrowolskich,	Śliwów,	
Niedzieli,	Kolanów	–	potem	te	rodziny	po	wyremontowaniu	
bądź	wybudowaniu	własnych	domów	wyprowadziły	się	stąd.	Z	
czasem	resztówka	przeszła	pod	rządy	Spółdzielni	Produkcyjnej	
w	Kleciach,	aż	wreszcie	uległa	całkowitemu	zniszczeniu.	Znisz-
czeniu	uległ	też	park,	wycięto	piękne	wieloletnie	modrzewie,	
a	stawy	rybne	zarosły	szuwarami.
	 Po	drugiej	stronie	drogi	w	cieniu	rozłożystej	lipy	stoi	muro-
wana	neogotycka	kapliczka,	w	której	widnieje	obraz	Matki	Bo-
skiej	Częstochowskiej	oraz	figura	NMP	Niepokalanie	Poczętej.	
To	właśnie	przy	tej	kapliczce	–	przed	laty	–	młode	dziewczyny	
i	kobiety	odprawiały	majówki,	wyśpiewując	Litanię	Loretań-
ską,	ubierając	Madonnę	polnymi	kwiatami	–	 tu	wypraszały	
o	dobre	życie	rodzinne	i	dobrych	mężów.	Stoją	też	krzyże	koło	
dworu,	na	działach	smarżowskich,	na	Kopalinach,	z	fundacji	
rodziny	Czerników,	w	Kamionkach,	w	polu	Piękosiów,	u	Czy-
żów,	w	ogrodzie	Nawracajów,	 i	Mikołaja	Kuka.	Na	 działce	
Kurczów	stoi	kaplica	wybudowana	w	podzięce	za	uratowanie	
syna,	który	wpadł	do	gnojówki.	Został	on	wyciągnięty	przez	
ofiarną	kobietę	Zofię	z	domu	Dobrowolską	Cichowską.	

	 Społeczność	smarżowską	tworzyli	i	tworzą	
ciekawi	ludzie	o	różnych	zdolnościach	i	pro-
fesjach	 począwszy	 od	 rolników,	 ogrodni-
ków,	leśników,	pszczelarzy,	rzemieślników,	
urzędników,	nauczycieli	 i	księży	–	 ta	wieś	
może	pochwalić	się	ks.	Tomaszem	Bułatem	
i	ks.	Józefem	Zającem.	Wśród	rzemieślników	
ważną	rolę	odegrali:	Józef	Zagórski	–	stolarz,	
Nykiel	–	kołodziej,	Cabaj	–	bednarz,	Edward	
Węgrzyn	 –	 kowal	 i	jego	 żona	 Jadwiga	 –	
krawcowa,	Franciszek	Dobrowolski	–	szewc	
i	 rymarz,	 jego	 żona	 –	 krawcowa,	 a	brat	 –	
fryzjer.	Przez	całe	lata	niebieskim	kolorem	
urzekały	zagony	kwitnącego	lnu,	które	były	
pieczołowicie	 pielone,	 a	potem	 z	owoców	
tych	 roślin	wyciskano	olej	 lniany	 służący	
jako	omasta	w	kuchni,	olejarnię	prowadził	
Wojciech	Śliwa,	do	którego	zwożono	siemię	
lniane,	a	odbierano	olej.	Rośliny	lnu	czesano,	
a	z	włókien	wyrabiano	tkaniny	lniane,	roszo-
no	i	wybielano	je,	a	potem	szyto	z	tego	płót-
na	pościel,	obrusy,	bieliznę	i	odzież.	Ważną	

też	rolę	w	życiu	wsi	odgrywała	cała	społeczność	wiejska	przy	
budowie	kościoła,	szkół,	remizy	staży	pożarnej,	gdyż	zwykle	
te	obiekty	powstawały	z	wysiłku	pracy	społecznej,	a	wykony-
wane	były	zaś	 ręcznie,	gdyż	postęp	 techniczny	wkraczał	na	
wieś	bardzo	powoli.	Organizowano	komitety	budowy	danych	
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Neogotycka kapliczka w Smarżowej

Długoletni sołtys Smarżowej 
Franciszek Dobrowolski
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z Brzostku w świat – rodzina irzyków
„…Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał
zapytałeś: dokąd iść? frasobliwą minę miał.
Przystanąłeś więc, z płaczem brzóz sprzymierzyć się
i uronić pierwszy raz w czerwone wino łzę.
Szczęśliwej drogi już czas mapę życia w sercu masz...”
	 Początek	 lutego	 2014	 roku	 jest	 dosyć	 szczególny.	 Pola	
i	wzgórza	ledwo	przykryte	pierzyną	śniegu.	Szosa	zaś	błyszczy	
cienką	taflą	lodu.	Jadę	do	Dębicy	i	już	na	zakręcie	szosy	przed	
Kamienicą	Dolną	 porusza	 się	 powoli	
kolumna	 samochodów	kierowana	przez	
policjanta.	 Pojazdy	 zjeżdżają	 powoli	
w	stronę	Pilzna,	to	znów	w	stronę	Jasła.	
Na	poboczu	siedzi,	a	właściwie	leży	zwi-
nięta	sarenka,	ma	pewnie	połamane	nogi.	
Nic	 dziwnego	w	tym	miejscu,	 gdyż	 od	
strony	wschodniej	na	wzgórzu,	rozciąga	
się	 zawadzki	 las,	 który	 jest	miejscem	
życia	 dzikich	 zwierząt.	 Szkoda	 tylko,	
że	 nie	ma	 zabezpieczenia	 siatką	 przed	
szosą,	która	jest	bardzo	ruchliwa.	Przykro	
patrzeć	 –	 leży	 poturbowana	 zwierzyna	
i	nawet	nie	próbuje	się	dźwignąć,	 tylko	
dużymi,	 ciemnymi	 oczyma	wpatruje	
się	w	przejeżdżające	 samochody	 jakby	
prosiła	o	pomoc…	Jedziemy	dalej	wolno	
i	rozważnie,	bo	rzeczywiście	jest	bardzo	
ślisko	i	niebezpiecznie.
	 Jestem	już	w	Dębicy	na	posesji	mojej	
bohaterki	dzisiejszej	opowieści,	kobiety,	
której	ród	ze	strony	matki	wywodzi	się	
z	Siedlisk-Bogusz.	Tą	bohaterką,	wspa-
niałą	żoną	i	matką,	dobrym	pedagogiem,	
odważną	 i	dzielną	 Polką,	 patriotką	

i	bogobojną	katoliczką,	 silną	 i	niezwykłą	 kobietą	 jest	 Janina	
Mędrek	z	domu	Nikiel.	To	właśnie	ona	 jest	dla	nas	przykła-
dem	–	niedoścignionym	przykładem	–	jak	należy	godnie	żyć	
nawet	w	najbardziej	ekstremalnych	sytuacjach,	jak	pokonywać	
cierpienie,	jak	utwierdzać	polskość,	jak	iść	trudnymi	drogami	
życia,	jak	dopatrywać	się	dobra	w	każdym	człowieku,	jak	być	
prawdziwym	Polakiem	i	wielkim	humanistą.	Pani	Janina	–	Sy-
biraczka	–	kobieta,	której	całe	dzieciństwo	i	wczesna	młodość	
zatopione	było	w	tułaczce	i	cierpieniu	na	„nieludzkiej”	ziemi	
jak	sama	nazywa	syberyjską	ziemię.
	 Przyglądnijmy	się	losom	rodziny	Irzyków,	z	której	pochodzi-

ła	Maria,	matka	Janiny	Mędrek.	Dziad-
kowie	pani	Janiny	wyjechali	jako	młodzi	
ludzie	wraz	 z	wielką	 falą	 emigracyjną	
do	Stanów	Zjednoczonych	 za	 chlebem.	
Tam	 też	 dziadkowie	 Paulina	 i	Aleksy	
Irzyk	pobrali	się	i	rozpoczęli	wieść	żywot	
rodzinny.	Tam	też	przychodziły	na	świat	
dzieci.	Dziadek	ciężko	pracował	na	utrzy-
manie	rodziny,	a	babcia	prowadziła	dom	
i	trzykrotnie	 przyjeżdżała	w	rodzinne	
strony	przywożąc	swoje	dzieci	już	trochę	
odchowane	 na	wychowanie	w	Polsce.	
Tutaj	zostawiała	je	w	rodzinie	i	wracała	
do	Ameryki	 do	męża.	 Przywoziła	 też	
zarobione	 tam	na	 amerykańskiej	 ziemi	
pieniądze	 i	lokowała	 je,	kupując	ziemię	
na	zagospodarowanie	dzieci	w	ojczystym	
kraju.	Łożyła	też	pieniądze	na	kształcenie	
dzieci	 i	tak,	 Stanisław	 i	Michał	 Irzyk	
otrzymali	 przedwojenne	wykształcenie	
pedagogiczne	a	Franciszek	wykształcenie	
rolnicze.	Zaś	córki	Ludwika	i	Maria	zo-
stały	wyposażone	w	ziemię	–	taki	model	
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obiektów	i	zwykle	organizował	ich	sołtys	–	długoletni	sołtys	
Franciszek	Dobrowolski,	a	obecnie	jego	wnuk	Adam	Czyż.
	 Ważne	miejsce	w	życiu	wsi	 odgrywała	 zawsze	 szkoła.	
W	 okresie	międzywojennym	 była	 to	 dwuklasowa	 szkoła	
powszechna,	w	PRL-u	 szkoła	 podstawowa,	w	od	1999	 roku	
sześcioklasowa	 szkoła	 podstawowa	mieszcząca	 się	w	muro-
wanym	budynku,	 której	 kierownikami	
byli	nauczyciele:	Jeleń,	Salacha,	Roman	
Smalara,	Genowefa	Czarnecka,	Regina	
Śliwa,	a	obecnie	Anna	Lechwar.
	 Ważne	też	miejsce	w	życiu	tej	społecz-
ności	zajął	długoletni	sołtys	wsi	Franci-
szek	Dobrowolski,	 który	 sołtysował	 od	
1945	roku	do	1970.	Podczas	wojny	Fran-
ciszek	Dobrowolski	pracował	we	dworze	
pełniąc	 różne	 funkcje.	Był	 rymarzem,	
kaletnikiem,	 szewcem	 i	pomocnikiem	
w	zarządzaniu	dworu.	Był	też	partyzan-
tem	i	w	każdym	tygodniu	przywoził	do	
lasu	w	Głobikówce	żywność.	Kucharka	
dworska	piekła	po	sześć	dużych	bochnów	
chleba,	 wlewała	 dwie	 konwie	mleka,	
układała	pudło	jaj,	mięso	z	uboju	trzody	
i	bydła,	 ziemniaki,	 kapustę	 i	warzywa	
na	wóz.	 Skrzętnie	 potem	wszystkie	 te	
produkty	 przykrywano	 sianem	 i	słomą	
i	przewożono	 te	 artykuły	 partyzantom.	
Dwóch	 kuzynów	Franciszka	 przybyło	
z	miasta	 i	tutaj	 działali	 w	ugrupowa-
niu	AK.	 Po	wojnie	w	czasie	 PRL-u	 sołtys	wsi	 Franciszek	
Dobrowolski	 często	 był	 przesłuchiwany	na	 posterunku	MO	
i	komisariacie	UB	w	Jaśle.	Często	 też	w	sądach	był	obrońcą	
chłopów	procesujących	się.	Bywało	też	często	tak,	że	za	ludz-
kimi	sprawami	szedł	pieszo	do	urzędów	w	Jaśle	i	pieszo	wracał	
–	jeszcze	wtedy	nie	kursowały	autobusy,	a	i	z	pieniędzmi	na	
bilet	było	krucho.	Sołtys	chociaż	sam	miał	ukończone	zaledwie	
cztery	klasy	szkoły	powszechnej	pisał	podania	do	urzędów,	a	to	

o	przydział	materiałów	budowlanych,	o	odroczenie	podatków,	
o	zwolnienie	z	obowiązków	dostaw	żywności	czy	też	w	innej	
sprawie.	Był	sercem	całej	społeczności	wiejskiej	i	żywo	zapisał	
się	w	pamięci	nie	tylko	starszych	ludzi,	ale	także	młodszych	
pokoleń.
	 Byli	 też	 ofiarni	 ludzie,	 którym	na	 sercu	 leżało	katolickie	

wychowanie	dzieci	i	oddawali	lokum	we	
własnych	domach	na	salę	katechetyczną,	
a	do	 takich	 należała	 rodzina	Koniców.	
Ludność	smarżowska	zawsze	włączała	się	
w	nurt	życia	społecznego	czy	to	podczas	
wojny	współpracując	 z	partyzantami,	
czy	ukrywając	Żydów,	czy	też	w	czasach	
PRL-u	 odbudowując	 i	rozbudowując	
zniszczone	obiekty	 społeczne.	Ludność	
była	 ze	 sobą	 zżyta	wspólnie	 obrabiano	
pola	i	sąsiad	sąsiadowi	był	przyjacielem.	
Część	tej	społeczności	wyjechała	w	inny	
świat,	gdzie	są	inne	obyczaje	i	trochę	ina-
czej	życie	płynie.	Jednak	zawsze	tęsknią	
za	swoimi	zostawionymi	w	smarżowskiej	
ziemi.	Widok	lasów	smarżowskich,	szum	
potoku	Kamienica,	 obrazy	 długich	 za-
gonów	pól,	dźwięk	dzwonów	w	kościele	
parafialnym	pozostał	im	na	zawsze	w	ser-
cu.	Tęsknią	bezgranicznie	do	dzieciństwa	
i	miejsca,	bo	nie	ma	nic	piękniejszego	niż	
„kraj	lat	dziecinnych”,	matka	stojąca	na	
progu,	ojciec	uwijający	się	w	zagrodzie,	

siostry	 i	bracia,	znajomi	–	ta	 tęsknota	 jest	miernikiem	przy-
wiązania	do	„swoich”.
	 Spokojnie	żyje	się	na	ziemi	smarżowskiej.	Ludzie	są	sobie	
życzliwi,	dzieci	ułożone	i	grzeczne,	tętni	życie	chociaż	i	tu	stoją	
puste	 niezagospodarowane	 połacie	 ziemi.	Życzliwość	 ludzi	
jest	tutaj	zauważalna	i	należy	im	życzyć	samych	szczęśliwych	
i	pogodnych	lat.

Zuzanna Rogala

Krystyna Korasadowicz z córką Anną
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wychowawczy	był	uznawany	przed	wojną	w	Polsce.
	 Maria	Irzykówna	–	matka	Janiny	–	wyszła	za	mąż	za	Stani-
sława	Nikla	i	razem	z	nim	osadziła	się	na	Kresach	Wschodnich	
na	ziemi	zakupionej	przez	babcię	Paulinę.	
Tam	też	wybudowali	okazały	dom	miesz-
kalny,	zabudowania	gospodarskie	 i	roz-
poczęli	żywot	polskiej	rodziny.	Przyszło	
na	świat	troje	dzieci:	Kazimierz,	Janina	
i	Feliks.	Rodzina	żyła	bogobojnie,	zato-
piona	była	w	pracy	na	roli	i	wychowywa-
niu	dzieci.	Ojciec	Janiny	zasadził	duży	
sad,	 uprawiał	warzywa	oraz	 prowadził	
hodowlę	bydła,	trzody	chlewnej	i	drobiu,	
z	czego	utrzymywał	całą	rodzinę.	Dzieci	
rosły	 beztrosko,	 w	domu	wieczorami	
czytał	książki	Sienkiewicza,	poezje	Mi-
ckiewicza.	W	duchu	patriotyzmu	i	pod-
trzymywania	tradycji	związanych	z	świę-
tami	katolickimi	rosły	dzieci.	Umiały	na	
pamięć	polskie	wierszyki	Konopnickiej,	
kolędy	i	śpiewki	ludowe.	Beztrosko	żyło	
się	 na	Kresach	Wschodnich	w	zgodzie	
i	przyjaźni	z	sąsiadującymi	Ukraińcami.	
Wszystko	zmienił	dzień	1	września	1939	
roku.	Wniósł	on	w	serca	Polaków	trwogę,	
zachwiał	 ich	 suwerenność	 i	skazał	 na	
długoletnią	tułaczkę,	ból	i	cierpienie.
	 Z	jednej	strony	nadciągała	fala	cierpie-
nia	zbliżającą	 się	 z	nawałą	hitlerowską,	
z	drugiej	 strony	 fala	wojsk	 rosyjskich.	
Nagle	mieszkający	tam	Rosjanie	rościli	sobie	pretensje	do	ziem	
zamieszkałych	przez	Polaków.	Nawet	zaprzyjaźnieni	wcześniej	
Ukraińcy	zaczęli	się	wrogo	nastawiać	do	Polaków,	urządzali	
przemarsz	przez	polską	osadę,	rabowali	gospodarstwa,	wynosili	
zwierzęta,	drób,	żywność,	odzież,	a	nawet	mordowali	Polaków.	
Ojciec	 Janiny	w	tej	 sytuacji	 ukrył	w	dużej	 skrzyni	 odzież	
ciepłą,	naczynia	i	żywność	jakby	przeczuwał,	że	to	co	ukryje	
może	być	jedynym	na	przeżycie	w	trudnych	miesiącach	i	latach	
nadchodzących.	
	 Skończyło	się	błogie	dzieciństwo	i	przyjaźń	z	ukraińskimi	
sąsiadami.	Codziennie	 przesłuchiwano	mężczyzn,	 z	których	
to	już	niektórzy	nie	wracali.	Skończyło	się	błogie	i	szczęśliwe	
życie	polskich	rodzin	na	Kresach	Wschodnich,	rozpoczęły	się	
represje,	aż	wreszcie	przyszedł	dzień	wywózki	całych	rodzin	
gdzieś,	nie	wiadomo	gdzie,	nie	wiadomo	dlaczego	i	nie	wiadomo	
na	jak	długo.	
	 Mroźnego	poranka	10	lutego	
1940	 roku	 otoczyło	 NKWD	
całą	polską	kolonię.	Rozpoczęły	
się	 rewizje	w	domach,	wrzask	
i	wściekłość	 żołdaków	 rosyj-
skich,	a	potem	już	za	chwilę	wy-
dano	wyrok	–	za	godzinę	wyjazd	
z	domu	 –	 gdzie?,	 dokąd?,	 dla-
czego?,	w	jakim	celu?...	nikt	nie	
wiedział	ani	też	o	nic	nie	mógł	
się	zapytać.	Starszy	brat	Janiny	
Kazimierz	przybiegł	do	szkoły	
i	powiedział	 „chodź	wywożą	
nas”…	nauczyciel	Wilczyński	
ucałował	Janinkę	w	czoło,	prze-
żegnał	krzyżem,	a	potem	biegły	
dzieci	 do	domu	 trzy	kilometry	
i	bały	się	aby	zdążyć.
	 Po	godzinie	przyjechały	sanie,	na	które	nałożył	ojciec	ową	
skrzynię	ze	skarbami	–	żywność,	odzież	i	naczynia	–	za	sprze-
daż	których	mogli	przeżyć.	Wsadził	dzieci	ciepło	otulone	na	
sanki,	a	sam	zaś	z	żoną	szedł	obok	nich,	zostawiając	za	sobą	
dorobek	całego	życia.	Najboleśniejsze	jednak	było	rozmyślanie	
o	dalszych	losach	dzieci	i	całej	rodziny.	Dotarli	tak	do	dwor-
ca	kolejowego,	na	którym	była	masa	 ludzi.	Płacz	dzieci,	 jęk	
i	trwoga	 oraz	 upokorzenie	 towarzyszyło	 polskim	 rodzinom	
zesłanym	na	Sybir.	Wepchnięto	ich	do	wagonów	towarowych	

po	60	osób.	Zabito	okna,	na	toaletę	wycięta	była	w	podłodze	
dziura	–	potem	zasłonili	ją	zesłańcy	kocem.	Stał	dymiący,	że-
lazny	piecyk,	a	pod	ścianami	były	zbite	piętrowe	prycze.	Drzwi	
zaryglowano	i	wyruszył	transport	Polaków	w	nieznane.	Płacz	
dzieci,	szloch	starców	i	chorych,	przeplatał	się	z	głośną	modli-

twą	i	śpiewem	pieśni	religijnych.	Po	kilku	
dniach	był	postój	po	to,	aby	usunąć	trupy	
niemowląt,	 starych	 ludzi	 i	wyrzucić	 je,	
bez	pochówku,	bez	wykopywania	mogił,	
bez	możliwości	oddania	zmarłym	ostat-
niej	posługi.	Czasami	było	tak,	że	matki	
trzymały	w	rękach	 zmarłe	 dzieci	 i	nie	
chciały	oddać.	Wtedy	żołnierze	wyrywali	
im	z	rąk	najdroższe	skarby	i	wyrzucali.	
Oszalałe	z	bólu	matki	jęczały	nieludzkimi	
głosami,	a	nikt	z	zesłańców	nie	mógł	im	
pomóc,	 to	 już	 było	 okrucieństwo	 nie-
ludzkie.	Do	dziś,	opowiadająca	mi	swoje	
przeżycia	Sybiraczka	pani	Janina	Mędrek	
zastanawia	się	jak	ludzie	ludziom	mogli	
zgotować	taki	los???...
	W	czasie	postojów	–	by	załatwić	czynno-
ści	fizjologiczne,	oczywiście	tylko	wokół	
pociągu	 –	 przynoszono	wiadro	wody,	
która	miała	wystarczyć	 do	wszystkich	
niezbędnych	 celów	 tj.	 do	picia,	 toalety,	
przepierki	–	raz	była	to	zimna	woda,	raz	
kipiatok	 –	wrzątek,	 a	raz	 jeszcze	 zupa	
rybna,	w	której	pływały	łuski,	ości	czy	
oczy	rybne.	Dostawali	też	zesłańcy	porcję	
czarnego	 zakalcowatego	 chleba,	 która	
była	jak	bryła	lodu.	Ludzie	cierpieli	głód,	

a	wiezione	artykuły	spożywcze	szybko	się	kończyły.	Do	tego	
choroby	zaczęły	potokiem	kłaść	zesłańców.
	 Pierwszym	postojem	zesłańców	było	miasto	Kotłas.	Ulo-
kowano	 ich	w	szkole	 i	starej	 cerkwi.	Większość	Sybiraków	
była	bardzo	przeziębiona	i	chora,	dlatego	też	służba	medyczna	
rozdała	wszystkim	po	jednej	tabletce,	po	czym	świtem	następ-
nego	dnia	nadszedł	czas	wyjazdu.	Widać	było	niekończący	się	
sznur	sań	z	ludźmi.	Tym	razem	przejeżdżali	zamarzniętą	rzeką	
Dwiną	na	północ.	Tu	i	ówdzie	pękał	lód	pod	wielkim	ciężarem	
i	wtedy	wpadali	ludzie	wraz	z	saniami	do	topieli	i	nikt	się	ty	nie	
przejmował.	Inni	zaś	jechali	dalej	i	dalej,	dojechali	do	wsi,	gdzie	
zostali	zakwaterowani	w	chatach	prostych	ludzi.	Rodzina	Janiny	
nocowała	w	małym,	drewnianym	domku.	Rankiem	gospodyni	
prażyła	mleko,	którym	chciała	nakarmić	dzieci.	Wtem	wszedł	
żołnierz	i	kazał	natychmiast	wychodzić	do	sań.	I	tutaj	gospo-

dyni	 krzyknęła	 „ty	 Boga	 nie	
masz	i	litości,	żeby	na	taki	mróz	
wypędzać	dzieci	bez	śniadania	
na	cały	dzień”	–	a	było	50	stopni	
mrozu.	Żołnierz	zatrzymał	się,	
ale	 też	 pozwolił	 na	 zjedzenie	
chleba	 z	prażonym	mlekiem,	
a	potem	gospodyni	rosyjska	wy-
powiedziała	słowa,	które	do	dziś	
pamięta	pani	Janina	„mój	Boże,	
przecież	i	wy	jesteście	zwykły-
mi	ludźmi”.	Słyszę	te	słowa	do	
dziś,	mówi	moja	 rozmówczyni	
i	do	 dziś	wierzę,	 że	w	każdym	
człowieku	drzemie	dobro,	nawet	
w	tym	 najbardziej	 okrutnym	
człowieku.	Za	tę	wiejską	rosyj-
ską	kobietę,	która	odważyła	się	

stanąć	w	obronie	nas	modlę	się	po	dziś	dzień.	
	 Po	długich	trudach	i	bardzo	wyczerpującej	podróży	rodzina	
Janiny	dotarła	do	Archangielska	przy	ujściu	rzeki	Dwiny	do	
Morza	Białego.	Tam	–	mieliśmy	szczęście	–	zostaliśmy	osadzeni	
w	baraku	wybudowanym	przez	zesłańców	powstania	stycznio-
wego.	Mieliśmy	dach	nad	głową,	piecyk	żelazny	dymiący	na	
całe	pomieszczenie	i	prycze.	Było	jednak	zimno,	tak	zimno,	że	
odzież	i	pościel	przymarzały	do	ściany.	Ciągle	umierali	ludzie	
i	stały	całe	szeregi	trumien,	ale	nie	wolno	było	zbiorowo	modlić	
się.	Często	też	wyrzucano	zwłoki	ludzkie	bez	pochówku,	co	
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było	bestialstwem	nie	do	zniesienia.	Zesłańcami	„opiekował	się”	
komendant,	który	był	panem	życia	i	śmierci.	On	też	ustawiał	
grupy	robocze	z	mężczyzn	i	kobiet	zdrowych	i	chorych	ludzi	
i	prowadził	ich	do	wycinki	drzew	w	lesie.	Zawsze	wyznaczał	
wielkość	ścinania	i	obróbki	drzew.	Nawet	dzieci	zbierały	gałę-
zie	i	konary	i	znosiły	je	na	odpowiednie	
stosy.	Dzieci	 też	 zbierały	 owoce	 leśne,	
zwykle	była	to	żurawina,	która	rosła	na	
podmokłych	terenach,	dlatego	też	często	
wracały	do	mieszkania	z	mokrymi	noga-
mi.	Zziębnięte,	głodne,	zmęczone	często	
zapadały	na	choroby	i	epidemie,	których	
nikt	nie	leczył.	Obrazy	śmierci	i	zmarłych	
wówczas	 współzesłańców	 pozostały	
w	pamięci	Janiny	na	zawsze.	I	tak	dzień	
za	dniem	przesuwał	się	w	tej	beznadziei.
	 Po	podpisaniu	układu	pomiędzy	Pol-
ską	 a	ZSRR	w	dniu	30	 lipca	1941	 roku	
zesłańcy	polscy	zostali	objęci	amnestią,	
a	komendant	 ogłosił,	 że	 są	 oni	 ludźmi	
wolnymi.	Wtargnęła	 nadzieja	 do	 serc	
Polaków,	że	wreszcie	wrócą	do	Ojczyny.	
Cała	rodzina	Niklów	wybrała	Astrachań,	
miasto	w	delcie	Wołgi	jako	punkt	celowy,	
w	którym	mieli	zamieszkać.	Przechodzili	
przez	kładkę	–	ta	rzeka	jest	bardzo	szero-
ka	–	bez	poręczy	przez	Dwinę	trzymając	
się	za	ręce,	niosąc	dobytek	i	idąc	gęsie-
go	–	posuwali	się	do	przodu	a	niosła	ich	
nadzieja.	Wszyscy	 szczęśliwie	przeszli.	
Nadzieja	na	szczęśliwe	życie	była	krótka.	
Na	tej	nieludzkiej	ziemi	nie	było	dobrej	nadziei	dla	polskich	ze-
słańców.	Dotarli	do	stacji	Kotłas,	a	potem	długa	kilkutygodnio-
wa	podróż	pociągiem	z	wysiadkami	i	przesiadkami.	Wagony	
kolejowe	potrzebne	były	do	transportu	żołnierzy.	W	końcu	nie	
wiedzieli	dokąd	jadą	i	gdzie	są,	aż	tu	pewnego	dnia	okazało	się,	
że	pociągiem	przejechali	przez	Ural	na	stronę	azjatycką.	Ogarnął	
ich	strach	i	rozpacz.	Dzieci	były	głodne,	prawie	już	wszystko	
na	postojach	wyprzedali	za	chleb	i	artykuły	spożywcze.	Tutaj	
zostali	 przydzieleni	 do	 pracy	w	tadżykistańskim	kołchozie.	
Dostali	sierpy	i	żęli	pszenicę.	Pożytek	był	taki,	że	część	ziaren	
przynosili	do	baraku	rozcierali	je	i	najadali	się	do	syta	–	nawet	
i	wtedy	matka	 przypominała,	 że	 nie	wolno	 z	cudzego	 pola	
zbierać	i	bez	pozwolenia	zjadać.	Potem	przewiezieni	zostali	do	
Uzbekistanu	i	ojciec	Janiny	zgłosił	się	do	armii	generała	Ander-
sa.	Jednak	niedługo	tam	był,	
gdyż	zmarł	podczas	epidemii	
tyfusu,	o	czym	dowiedziała	
się	 rodzina	 dopiero	 po	 po-
wrocie	do	kraju.	Wiadomość	
tę	 zdobył	 brat	matki	Marii	
Stanisław	Irzyk,	który	wtedy	
mieszkał	w	Anglii.
	 Cała	 osierocona	 rodzina	
musiała	 sobie	 organizować	
życie	 na	 nieludzkiej	 ziemi	
rosyjskiej.	Matka	często	za-
padała	na	tyfus,	a	podróżom	
nie	 było	 końca.	 Znowu	 na	
wielbłądach	została	przewie-
ziona	do	Kazachstanu,	a	po	
zerwaniu	międzynarodowej	
umowy	 zesłańcy	ponownie	
stali	 się	 obywatelami	 ro-
syjskimi.	W	miejscowości	
Kujuk	nasza	bohaterka	cho-
dziła	do	szkoły	i	pracowała	
w	sowchozie.	Tutaj	na	wzgó-
rzach	pasły	się	owce,	ludność	żywiła	się	mięsem	jagnięcym,	
zaś	matka	Janiny	otworzyła	małą	manufakturę,	w	której	przędła	
wełnę	 owczą,	 a	potem	wyrabiała	 z	niej	 skarpety	 i	rękawice.	
Był	to	też	sposób	na	życie.	Matka	coraz	bardziej	podupadała	
na	zdrowiu	i	bardzo	bała	się	o	przyszłość	dzieci.	W	tym	czasie	
Związek	Patriotów	Polskich	na	ziemiach	 rosyjskich	otwierał	
domy	dziecka	dla	dzieci	polskich	zesłańców.	Matka	postano-

wiła,	że	odda	dzieci	w	Sajramie	do	domu	dziecka	i	tak	się	też	
stało.	W	1946	roku	Janina	ukończyła	tam	szkołę	polską	i	wraz	
z	innymi	przygotowywała	się	do	wyjazdu	do	Polski.	
	 Po	 spełnieniu	wszystkich	 obowiązków	nałożonych	 przez	
władze	rosyjskie	na	dzieci	zesłańców	będące	w	domu	dziecka	–	

zaświadczenie	o	obywatelstwie	polskim,	
zaświadczenie,	że	rodzice	nie	przebywają	
w	więzieniu,	 łagrze	 czy	 też	w	obozie	
pracy	 przymusowej,	 zaświadczenie,	 że	
żyją	 rodzice	 –	 dzieci	 przygotowywane	
były	 do	 deportacji.	Dzieci	wracały	 do	
Polski	 koleją.	Na	 granicy	w	Brześciu,	
kiedy	pociąg	 zatrzymał	 się	 po	 polskiej	
stronie,	 dzieci	wybiegły	w	polski	 las	 –	
klęczały,	całowały	polską	ziemię,	płakały,	
zbierały	 pamiątki…	nasza	 Sybiraczka	
z	Ziemi	Brzosteckiej	Janina	Mędrek	do	
dziś	przechowuje	szyszkę	przywiezioną	
stamtąd	jako	talizman	szczęścia.	W	Pol-
sce	 zakwaterowano	dzieci	w	Gostyniu.	
Stamtąd	 odebrała	 dzieci	matka	Maria	
Nikiel	i	pojechała	z	nimi	do	wuja	Michała	
Irzyka	w	Katowicach,	gdzie	zamieszkała	
w	pierwszych	miesiącach	po	powrocie	do	
kraju,	a	potem	każde	z	dzieci	rozpoczęło	
własne	życie.
	Dziś	pani	Janina	Mędrek	jest	emeryto-
waną	nauczycielką	 i	mieszka	w	Dębicy	
wraz	 z	mężem	 Józefem.	Tutaj	w	Polsce	
skończyła	 filologię	 rosyjską,	 a	potem	
uczyła	tego	przedmiotu	w	szkole	średniej	

w	Nowym	Targu	i	Pilźnie.	Z	małżeństwa	Janiny	i	Józefa	Mędr-
ków	wyrosło	dwoje	dzieci.	Syn	Michał	doskonale	wykształcony	
człowiek,	znający	kilka	języków	prowadzi	nadzór	w	firmie	Goo-
dyear	w	różnych	częściach	świata.	Jest	mężem	Anny	z	domu	
Dziża	pracującej	w	Poradni	Zawodowo-Wychowawczej	w	Dę-
bicy	oraz	ojcem	Justyny	studentki	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	
w	Krakowie	i	Bartosza	ucznia	I	klasy	Liceum	Ogólnokształcą-
cego	w	Dębicy.	Drugim	dzieckiem	Janiny	 i	Józefa	Mędrków	
jest	 córka	Renata	 absolwentka	Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	
w	Krakowie	wydział	chemii.	Jest	ona	żoną	Krzysztofa	Jakubia-
ka	absolwenta	AGH	w	Krakowie,	pracują	w	Luksemburgu.	Są	
oni	rodzicami	trzech	synów	Jakuba	i	Mateusza,	też	absolwentów	
AGH	oraz	Michała	studenta	AGH.
	 Tak	 losy	 naszych	 Rodaków	wywodzących	 się	 z	Ziemi	

Brzosteckiej	 tworzą	 histo-
rię	 Ojczyzny.	 Życie	 pani	
Janiny	przeszło	przez	różne	
bardzo	ciężkie	i	katorżnicze	
dzieje,	 ale	 zawsze	 wiod-
ła	 ją	 nadzieja,	wiara	 i	mi-
łość.	Przywiodła	ją	do	kraju	
lat	 dziecinnych	 dziadków	
i	ojców.	 Teraz	 nad	mogiłą	
babci	pochowanej	na	cmen-
tarzu	w	Siedliskach-Bogusz	
spotykają	 się	 całą	 rodziną,	
z	przyjaciółmi	i	ronią	łzy	ra-
dości.	„Szczęśliwej	drogi	już	
czas…”	już	czas	bez	cierpień	
iść	 szczęśliwą	 drogą	 czego	
życzę	 zacnej,	 bohaterskiej	
i	bardzo	skromnej	Pani	i	ca-
łej	 rodzinie.	Niech	 po	 tru-
dach	 i	cierpieniach	 idzie	
szczęśliwą	drogą.
	 Niech	będzie	pani	Janina	
Mędrek	dla	nas	przykładem	

dzielnej,	 zacnej,	 nieugiętej	 kobiety	 kochającej	 bliźnich	 i	Oj-
czyznę.	Obyśmy	nie	musieli	przeżywać	 tyle	cierpień	 ile	ona	
doznała.	Za	Janem	Pawłem	II	powtórzę:	„człowiek	jest	wielki	
nie	tym	ile	posiada,	ale	tym	ile	w	sercu	ma”…	Myślę,	że	takim	
wzorem	do	 naśladowania	 jest	 nasza	Rodaczka,	 Sybiraczka	
Janina	Mędrek.

Zuzanna Rogala

Stanisław Irzyk w USA

Zdjęcie rodzinne (trzy pokolenia) – w środku Janina i Józef 
Mędrkowie, z lewej strony córka Renata i zięć Krzysztof Jakubia-
kowie wraz z synami Mateuszem Jakubem i Michałem, z prawej 
strony synowa Anna i syn Michał z dziećmi Justyną i Bartoszem
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 W dniu 3 lutego 2011 roku Sejm 
przyjął ustawę zaprojektowaną jesz-
cze przez śp. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego: O ustanowieniu Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
świętem państwowym z preambułą 
o następującej treści: „W hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym – Bohaterom 
antykomunistycznego podziemia, 
którzy w obronie niepodległego bytu 
Państwa Polskiego, walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczywistnienie 
dążeń demokratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny 
sposób, przeciwstawiali się sowieckiej 
agresji i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu”.

	 Jest	prawdą	to,	że	„Żołnierzy	Wyklę-
tych”	lepiej	byłoby	nazwać	„Niezłomny-
mi”,	bo	to	komuniści	Ich	wyklęli,	a	nie	
naród	 polski.	 Lecz	 pierwsze	 książki	
i	wystawy	poświęcone	Niezłomnym	Bo-
haterom	używały	określenia	„Żołnierze	
Wyklęci”	 i	dlatego	 tak	 zostało	przyjęte	
w	ustawie	sejmowej.	 Natomiast	 dzień	
1	marca	nawiązuje	do	okrutnej	egzeku-
cji,	jakiej	dokonali	ubeccy	zbrodniarze,	
którzy	zamordowali	strzałem	w	tył	głowy	
siedmiu	przywódców	IV	Zarządu	Głów-
nego	Zrzeszenia	Wolność	i	Niezawisłość.	
Było	to	w	dniu	1	marca	1951	r.	w	moko-
towskim	więzieniu	w	Warszawie,	gdzie	
zamordowani	zostali	po	okrutnych	prze-
słuchaniach:	 ppłk	Łukasz	Ciepliński	 –	
prezes,	mjr	Adam	Lazarowicz	–	wicepre-
zes	oraz	pięciu	szefów	wydziałów.	Wróć-
my	jednak	do	genezy	tamtych	wydarzeń.	
Latem	1944	r.	w	ramach	ogólnopolskiej	
akcji	„Burza”	kilkaset	tysięcy	żołnierzy	
Armii	Krajowej	 (AK)	 podjęło	 otwartą	
walkę	 z	niemieckim	okupantem,	 przed	
wkroczeniem	wojsk	 sowieckich.	Część	
oddziałów	AK	ujawniła	 się	 i	wspólnie	
z	Armią	Czerwoną	walczyli	 przeciwko	
Niemcom.	Niestety,	 zaraz	 po	 zwycię-
stwie	polscy	żołnierze	zostali	rozbrojeni	
i	aresztowani	przez	Sowietów.	Polaków	
od	nowa	sowieckie	NKWD	mordowało	
skrytobójczo,	 torturowało,	 zsyłało	 do	
syberyjskich	 łagrów	 lub	wcielało	 siłą	
do	 prosowieckiego	wojska.	 Żołnierze	
Polskiego	Państwa	Podziemnego	–	Armii	
Krajowej,	Narodowej	Organizacji	Woj-
skowej,	Narodowych	Sił	Zbrojnych	i	in-
nych	mniejszych	organizacji	znaleźli	się	

w	tragicznej	sytuacji.	Polacy	byli	okrut-
nie	mordowani,	więzieni,	prześladowani	
i	poniżani	 za	 ponad	pięć	 lat	 heroicznej	
walki	z	niemieckim	okupantem.	W	takich	
warunkach	w	1945	roku	w	niepodległoś-
ciowym	podziemiu	przeciwstawiało	się	
komunistycznemu	 reżimowi	w	Polsce	
około	120-180	tysięcy	osób,	z	czego	około	
13-17	 tysięcy	walczyło	w	oddziałach	
partyzanckich	 lub	 bojowych	 jednost-
kach	konspiracyjnych.	Zbrojne	oddziały	
antykomunistyczne	mogły	 przetrwać	
tylko	dzięki	pomocy	miejscowej	ludno-
ści.	Mieszkańcy	wsi,	miasteczek	i	miast	
ryzykowali	 życiem	 i	zdrowiem,	 bo	
okrucieństwo	komunistycznej	 bezpieki	
było	 ogromne,	 a	przewaga	militarna	
stukrotna.	 Po	 oszukańczej	 „amnestii”	
ogłoszonej	przez	władze	komunistyczne,	
która	obiecała	zaprzestanie	represji,	część	
żołnierzy	 polskich	 ujawniła	 się	 i	zdała	
broń.	Uczynili	 to	 najczęściej	 z	obawy	
o	życie	swych	najbliższych	oraz	łudzili	
się,	 że	 będą	mogli	 jakoś	 funkcjonować	
w	nowej	rzeczywistości.	Jednak	to	było	
kolejne	brutalne	kłamstwo	komunistów	
i	aparatu	bezpieki.	Funkcjonariusze	UB	
inwigilowali	 ujawnionych,	 a	potem	 ich	
prześladowali,	więzili,	a	reżimowe	sądy	
skazywały	w	sfałszowanych	 procesach	
na	 obozy	 pracy,	wieloletnie	więzienia,	
a	nawet	 karę	 śmierci.	Komunistyczne	
sądy	wydały	ponad	5	tysięcy	wyroków	
śmierci	na	Żołnierzy	Niezłomnych.	Oto	
sylwetki	najdzielniejszych	z	dzielnych:
 Rotmistrz Witold Pilecki	(1901-1948)	
–	 jeden	 z	sześciu	 najodważniejszych	
żołnierzy	 drugiej	wojny	 światowej.	Na	
ochotnika	 dał	 się	 schwytać	 podczas	
łapanki	w	Warszawie	we	wrześniu	1940	
r.	Trafił	do	obozu	zagłady	w	Auschwitz.	
Stamtąd	 przesyłał	 raporty	 do	Komen-
danta	Głównego	Związku	Walki	Zbroj-
nej	 gen.	 Stefana	Roweckiego	 „Grota”,	
które	to	trafiały	do	Londynu.	W	obozie	
przebył	dwa	lata	i	siedem	miesięcy,	słał	
raporty	 o	ludobójstwie	 dokonywanym	
przez	Niemców,	zorganizował	konspira-
cję,	przygotował	zbrojną	walkę,	ale	nie	
otrzymał	zgody	dowództwa.	Po	ucieczce	
z	Auschwitz	walczył	w	Powstaniu	War-
szawskim.	Po	klęsce	trafił	do	niemieckiej	
niewoli,	 ale	 został	 wyzwolony	 przez	
Amerykanów	w	kwietniu	1945	r.	i	wró-
cił	 do	kraju.	 8	maja	 1946	 r.	 Pileckiego	
aresztował	UB	w	Warszawie	 i	w	wię-

zieniu	 przeszedł	 okrutne	 śledztwo.	
Przed	komunistycznym	sądem	odważnie	
bronił	 swoich	 racji.	 Sąd	Wojskowy	 15	
III	1948	r.	skazał	Witolda	Pileckiego	na	
karę	śmierci.	Za	wykazanie	niezłomnej	
postawy	podczas	procesu	oprawcy	z	UB	
bestialsko	bili	Niezłomnego	Rotmistrza	
aż	 do	 31	maja	 1948	 r.,	 kiedy	 to	 został	
zamordowany	strzałem	w	tył	głowy.	Rot-
mistrza	pochowano	skrycie	w	nieznanym	
miejscu,	a	rodzina	(żona	i	dwoje	dzieci)	
dowiedziała	 się	 o	wykonanym	wyroku	
dopiero	40	lat	później!
 Kapitan \ generał Stanisław Soj-
czyński ps. „Warszyc” – nauczyciel	ję-
zyka	polskiego,	żołnierz	Armii	Krajowej.	
Jako	 dowódca	 zorganizował	 i	przepro-
wadził	7-8	sierpnia	1943	r.	słynną	akcję	
rozbicia	 niemieckiego	więzienia	w	Ra-
domsku	i	uwolnienia	50	osób.	W	1944	r.	
walczył	w	akcji	„Burza”.	Po	wkroczeniu	
wojsk	sowieckich	był	poszukiwany	przez	
NKWD.	Postanowił	walczyć	z	dyktaturą	
i	bezprawiem	„czerwonego	hitleryzmu”.	
Niezłomnemu	„Warszycowi”	podporząd-
kowało	się	do	stycznia	1946	roku	około	
2,5	tysiąca	żołnierzy	polskiego	podzie-
mia.	Działali	 głównie	w	województwie	
łódzkim	jako	Konspiracyjne	Wojsko	Pol-
skie	(KWP).	Największą	ich	akcją	zbrojną	
było	rozbicie	20	kwietnia	1946	r.	aresztu	
UB	w	Radomsku	 i	uwolnienie	57	osób.	
Żołnierze	KWP	wykonywali	wyroki	na	
komunistycznych	 oprawcach	 i	stoczyli	
kilka	 zwycięskich	 potyczek	 z	reżimo-
wym	wojskiem,	wzbudzając	tym	szacu-
nek	wśród	ludności.	Ostatecznie	jednak,	
wskutek	zdrady,	komendant	Sojczyński	
został	 aresztowany	 28	 czerwca	 1946	
r.	w	Częstochowie.	 Przed	 sądem	wziął	
odpowiedzialność	za	wszystkie	działania	
KWP	i	powiedział:	„	(…)	celem	naszym	
było	przeciwdziałanie	 terrorowi	władz,	
walka	z	bezprawiem	i	prześladowaniem,	
czyli	 samoobrona,	 co	 zresztą	 ilustrują	
moje	rozkazy”.	Sąd	17	grudnia	1946	roku	
skazał	Stanisława	Sojczyńskiego	na	karę	
śmierci	 i	zamordowano	 go	w	Łodzi	 19	
lutego	1947	roku.	Po	62	latach	Prezydent	
RP	L.	Kaczyński	nominował	pośmiertnie	
Komendanta	KWP	na	 stopień	generała	
brygady.
 Cdn. 
Oprac.	Zespół	na	podst.	książki	Joanny	
Wieliczka-Szarkowej	Żołnierze Wyklęci. 
Niezłomni Bohaterowie,	Kraków	2013

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem (cz. XXXiii)

ii miejsce dla szopki z kamienicy Dolnej
	 Uczniowie	 PSP	 w	 Kamienicy	
Dolnej	corocznie	biorą	udział	w	Po-
wiatowym	Konkursie	 na	 Szopkę	
Bożonarodzeniową.
	 W	tym	roku	nasi	uczniowie	zajęli	
zaszczytne	miejsca	w	 eliminacjach	
gminnych	 i	 powiatowych.	Marta	
i	 Magdalena	 Augustyn	 zajęły	 I	
miejsce	w	konkursie	gminnym,	w	ka-
tegorii:	szopka	rodzinna.	Natomiast	
szopki	Gabrieli	Berek	i	Janusza	Ber-
ka	zostały	wyróżnione	w	kategorii:	

szkoły	podstawowe.	
	 Szopka	 rodzinny	Augustynów	
została	 także	 dostrzeżona	w	finale	
powiatowym	 –	 zajęła	 II	 miejsce	
w	swojej	kategorii.	
	 Gratulujemy	 zwycięzcom.	Cie-
szymy	 się,	 że	 ta	 piękna	 tradycja	
bożonarodzeniowa	jest	ciągle	żywa	
i	chętnie	kultywowana	przez	naszych	
uczniów.	 	Życzymy	dalszych	 arty-
stycznych	sukcesów.	

L.B.
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22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Imprezę prowadzili: Daria Sieńkowska i Kacper Klich Taka akcja nie może się oczywiście odbyć bez wolontariuszy

Program rozpoczął się występem przedszkolaków z Brzostku Swój popis dały również dzieci z ZS w Januszkowicach

Dom Kultury reprezentowała Małgosia Dunajska Z kolei wystąpili uczniowie z SP w Brzostku

Ciekawy występ dali uczniowie z SP w Kamienicy Dolnej Po nich wystąpili uczniowie z SP w Gorzejowej
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Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje

Bardzo podobał się też występ brzosteckich gimnazjalistów Ciekawie zaprezentowali się uczniowie z SP w Przeczycy

Na zakończenie wystąpili uczniowie z ZS im Jana Pawła II w Brzostku oraz brzosteccy strażacy

O godz. 19.30 na rynku miał miejsce pokaz udzielania pierwszej pomocy, a o 20.00 tradycyjne światełko do nieba
Fot. J. Nosal
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Wydarzenia w obiektywie

Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń w Dobrkowie – str. 25Akcja „Nasze dzieci segregują śmieci” – str. 23

Zabawa Choinkowa oraz Dzień Babci i Dziadka w SP w Przeczycy – str. 24

Opłatek w Bukowej – str. 25 Koncert kolęd w Januszkowicach – str. 25

Ferie w Domu Kultury – str. 23
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	 Z	inicjatywy	Referatu	Mienia	Komu-
nalnego	 i	Ochrony	Środowiska	Urzędu	
Miejskiego	w	Brzostku	realizowany	jest	
projekt	 edukacyjno-informacyjny	 pn.	
„Nasze	dzieci	segregują	śmieci”.	Działa-
nia	kierowane	są	do	mieszkańców	Gminy	
Brzostek	we	wszystkich	grupach	wieko-
wych,	 ze	 szczególnym	uwzględnieniem	
dzieci	oraz	młodzieży	i	obejmują:
• zakup	do	wszystkich	szkół	pojemników	
do	segregacji	odpadów

• prowadzenie na stronie internetowej 
Gminy	Brzostek,	w	zakładce	 odpady	
komunalne,	 kampanii	 prezentującej	
treści	edukacyjne	i	informacyjne	o	po-
dejmowanych	 działaniach	w	 zakresie	
gospodarki	odpadami

• zakup	 do	 oddziałów	 przedszkolnych	
pojemników	 do	 segregacji	 odpadów,	
edukacyjnych	gier	 i	kolorowanek	oraz	
przeprowadzenie	warsztatów	promują-
cych	segregację	odpadów

• popularyzacja	 toreb	 ekologicznych	 na	
zakupy

• ogłoszenie	 konkursu	dla	 dzieci	 i	mło-
dzieży	 dotyczącego	 projektu	 treści	
i	ilustracji	 do	 książeczki	 edukacyjnej	
promującej	 ochronę	 środowiska	 (Wy-
dana	 książeczka	 „O	 odpadach	 pisać	
wypada”	sfinansowana	przez	Związek	
Gmin	Dorzecza	Wisłoki	oraz	Plastekol	
Organizacja	Odzysku	S.A.	będzie	roz-
prowadzana	we	wszystkich	szkołach)

• działania	 informacyjne	 dotyczące	
ochrony	 środowiska,	 kierowane	 będą	
bezpośrednio	do	stowarzyszeń,	przed-
siębiorców	i	właścicieli	nieruchomości

• przeprowadzenie	ankiety	wśród	miesz-
kańców	na	temat	gospodarki	odpadami	
w	Gminie	Brzostek

Celem	projektu	jest:
• kształtowanie	postaw	proekologicznych	
mieszkańców	Gminy	Brzostek	poprzez	
promowanie	 i	naukę	 selektywnego	
zbierania	 odpadów,	w	szczególności	
odpadów	opakowaniowych,	powtórnego	
wykorzystania	 surowców	wtórnych,	
kształtowanie	 pozytywnej	 postawy	
względem	środowiska	naturalnego	oraz	
uświadomienie	 problemu	 nadmiernej	

ilości	odpadów
• zwiększenie	 ilości	 zbieranych	

selektywnie odpadów opakowa-
niowych	(szkło,	papier,	tworzywa	
sztuczne,	metal)

	 Działania	 edukacyjne	 realizo-
wane	w	różnych	formach	powinny	
dotrzeć	 do	wszystkich	 uczniów	
z	placówek	 oświatowych	 prowa-
dzonych	 przez	Gminę	Brzostek.	
Różnorodność	 i	charakter	 podej-
mowanych	 działań	 gwarantuje	
bezpośrednie	lub	pośrednie	(np.	po-
przez	dzieci	do	rodziców,	sołtysów	
do	mieszkańców,	sprzedawców	do	
odbiorców)	dotarcie	do	dużej	części	
mieszkańców	Gminy	 Brzostek.	
Projekt	 ma	 charakter	 otwarty,	
dlatego	 zapraszamy	 organizacje	
i	osoby,	którym	zależy	na	środowi-
sku	do	włączenia	się	do	projektu.
konkurs na opracowanie 
treści książeczki edukacyj-
nej dot. ochrony środowiska 
w gminie Brzostek
	 Uczestnikami	 konkursu	mogą	
być	uczniowie	 przedszkoli,	 szkół	
podstawowych,	gimnazjów,	szkół	
ponadgimnazjalnych,	 Domu	Kultury	
i	innych	placówek	opiekuńczych,	wycho-
wawczych	i	dydaktycznych	z	terenu	Gmi-
ny	Brzostek.	Dopuszcza	 się	wykonanie	
pracy	konkursowej	przez	zespoły	(max.	
3	osoby),	w	tym	dziecko	przy	współpracy	
z	osobą	dorosłą	(rodzicem,	nauczycielem).	
Treść	książeczki	musi	uwzględniać	nastę-
pujące	założenia:
• głównymi	bohaterami	 są	 postacie	mi-
sia	 o	imieniu	Brzostek	 i	Brzostynka,	
postacie	 promują	 akcję	 „Nasze	Dzieci	
Segregują	Śmieci”

• akcja	rozgrywa	się	w	Gminie	Brzostek
• są	ukazane	złe	i	prawidłowe	wzorce	za-
chowań	związane	z	ochroną	środowiska,	
w	tym	gospodarką	odpadową

• jest zawarta podstawowa wiedza mery-
toryczna	na	temat	segregacji	odpadów,	
recyklingu	i	ochrony	środowiska

	 Praca	konkursowa	może	być	wykonana	

w	jednej	 z	następujących	 form:	 bajka,	
opowiadanie,	 nowela,	 komiks,	w	wyżej	
wymienionej	 formie	w	połączeniu	 z	ry-
sunkami,	 ilustracjami,	 wycinankami,	
grami	 dydaktycznymi	 itp.	W	 ramach	
konkursu	przewidziano	nagrody:
• wyróżnienia	 indywidualne	w	katego-
riach	wiekowych

• wyróżnienia	 zespołowe	w	kategoriach	
wiekowych

• nagrodę	główną
	 Wyróżnienia	i	nagrody	przyzna	komi-
sja	konkursowa	powołana	przez	organiza-
tora	konkursu,	a	zwycięska	praca	zostanie	
wypromowana na stronie internetowej 
Gminy	Brzostek.
	 Dodatkowe	informacje	można	uzyskać	
pod	numerem	telefonu	14	68	03	005.	Re-
gulamin	konkursu	znajduje	się	na	stronie	
internetowej	Gminy	Brzostek.

Monika Lemek

akcja edukacyjno-informacyjna pn. „nasze dzieci segregują śmieci”

Warsztaty edukacyjne  
w przedszkolu w Brzostku

Ferie w Domu kultury
	 Jak	co	roku	Dom	Kultury	w	czasie	fe-
rii	oferował	dzieciom	i	młodzieży	szereg	
różnorodnych	zajęć.	Oprócz	gier	i	zabaw	
świetlicowych	w	klubie,	takich	jak:	gra	
w	bilard,	 darta,	 czy	 „piłkarzyki”,	 pro-
wadzone	 też	 były	 zajęcia	 artystyczne,	
które	 cieszyły	 się	 zainteresowaniem	
głównie	dzieci	młodszych.	Zwolennicy	
malowania	i	rysowania	mieli	możliwość	
pogłębienia	 swego	 zamiłowania	 pod	
okiem	 instruktora	 plastyki,	 a	była	 to	
dość	liczna	grupa.	Amatorzy	zajęć	tea-
tralnych	mogli	szlifować	kulturę	słowa	
w	różnorakich	 ćwiczeniach	 na	 dykcję,	
a	przede	wszystkim	bawić	 się	w	teatr	
uczestnicząc	w	tzw.	dramie,	która	cie-
szyła	się	w	tym	roku	dużym	powodze-
niem.	Dzieci	chętnie	bawiły	się	na	scenie	

odgrywając	 różne	 postacie	 i	sytuacje,	
a	także	animując	różne	przedmioty	jak	
np.	płótno,	baloniki,	papier	i	inne.	
	 Dla	tych,	którzy	lubią	zajęcia	sporto-
wo–wyczynowe	czynna	była	siłownia,	
gdzie	 pod	 okiem	 instruktora	można	
było	ćwiczyć	tężyznę.	Dla	internautów	
dostępna	była	kafejka	internetowa.
	 Podobnie	 jak	 w	latach	 ubiegłych	
nie	zabrakło	 też	propozycji	dla	całych	
rodzin.	W	połowie	 ferii	w	niedzielne	
popołudnie	 rodziny,	 które	 chciały	 ak-
tywnie	 i	kreatywnie	 spędzić	 czas	 ze	
swoimi	dziećmi	miały	ku	temu	znako-
mitą	okazję.	Studio	Artystyczne	FAMA	
z	Dębicy	zaprezentowało	swój	program	
karnawałowy	p.n.	„Gwiazdka,	bałwanek	
i	karnawałowe	show”.	W	programie	tym	
Gwiazdka	Nastka	oraz	bałwanek	Franek,	
duża	 pluszowa	maskotka	 postanowiły	
zabrać	 dzieci	w	krainę	 pełną	 przygód	

i	niespodzianek.	Wszyscy	za	sprawą	cza-
rów	na	chwilę	stali	się	dzielnymi	kow-
bojami	 i	Indianami,	 nieustraszonymi	
piratami	oraz	mieszkańcami	Hawajów.	
W	fantastycznej	scenerii	tysiąca	mydla-
nych	baniek	i	konfetti	wspaniale	bawiły	
się	 nie	 tylko	 dzieci,	 ale	 i	ich	 rodzice	
mając	do	dyspozycji	rekwizyty	i	odpo-
wiednie	stroje.	Nie	zabrakło	też	zabaw	
z	dużą	chustą	animacyjną,	konkursów,	
piosenek	i	tańców	prowadzonych	przez	
zawodowych	artystów.	Wszyscy,	którzy	
skorzystali z niniejszej propozycji byli 
bardzo	 zadowoleni	 podkreślając	 zna-
komity,	bajkowy	klimat	oraz	kreatywny	
i	integracyjny	charakter	zabawy.	Warto	
dodać,	że	zarówno	udział	w	tej	zabawie	
jak	 i	w	 innych	zajęciach	w	czasie	 ferii	
były	bezpłatne.

E.M.
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	 Babcia	i	dziadek	to	oprócz	mamy	i	taty,	
najważniejsze	 osoby	w	życiu	 każdego	
dziecka.	Nikt	 nie	 potrafi	 upiec	 takiego	
ciasta	 jak	babcia,	 nikt	 nie	 umie	 tak,	 jak	
dziadek	cierpliwie	tłumaczyć,	jak	zrobić	
karmnik dla ptaków.
	 Uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	

w	Przeczycy	pamiętają	o	swoich	babciach	
i	dziadkach.	 To	właśnie	 z	myślą	 o	Nich	
17	stycznia	odbyła	się	uroczystość	przy-
gotowana	przez	uczniów	klasy	I	 i	II	pod	
kierunkiem	pani	Wandy	Wojdyły.	Babcie	
i	towarzyszący	 im	 dziadkowie	 usiedli	
przy	 stołach	 specjalnie	dla	nich	przygo-

towanych	w	pięknie	 udekorowanej	 sali	
i	z	niecierpliwością	czekali	na	rozpoczęcie	
występu.
	 Pani	 Dyrektor	 Joanna	 Przewoźnik	
przywitała	zebranych	Gości	i	złożyła	Im	
z	tej	 okazji	 najserdeczniejsze	 życzenia.	
Następnie	uczniowie	zaprezentowali	swój	
program	artystyczny:	wiersze	przeplatane	
piosenkami	 i	tańcami	 dedykowanymi	
babciom	i	dziadkom.	Dzieci	cieszyły	się,	
że	mogą	w	tym	szczególnym	dniu	okazać	
Im,	swój	szacunek.
	 Goście	z	dumą	patrzyli	na	swoje	wnu-
częta,	które	tyle	wysiłku	włożyły	w	przy-
gotowanie	uroczystości.	Po	występie	dzie-
ci	wręczyły	 swoim	dziadkom	 i	babciom	
laurki	 i	kwiatki	 zrobione	własnoręcznie,	
a	potem	 zaprosiły	 ich	 na	 ciasto	 i	kawę.	
Wspólnie	 spędzony	 czas	 i	wspaniała	
atmosfera,	która	 towarzyszyła	spotkaniu	
stała	się	okazją	do	umocnienia	rodzinnych	
kontaktów,	dzięki	którym	uczniowie	mogli	
poczuć	nieopisaną	więź	łączącą	pokolenia.
	 Gorące	 podziękowania	 należą	 się	 ro-
dzicom,	którzy	nie	 tylko	dowieźli	hono-
rowych	gości	na	uroczystość,	ale	okazali	
dużą	pomoc	w	przygotowaniu	imprezy.
 Wszystkim Babciom i Dziadkom 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu.

W. Wojdyła

akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka

zabawa choinkowa w sP w Przeczycy
	 Karnawał	 to	 czas	 zabawy.	 Dzięki	
zaangażowaniu	 rodziców,	 pana	 sołtysa	
Stanisława	Wala	oraz	grona	pedagogicz-
nego	wychowankowie	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Przeczycy	mogli	 rozpocząć	 ferie	
w	bardzo	karnawałowy	sposób.
	 Już	przed	godziną	10.00	jako	pierwsi	na	
imprezę	przybyli	uczniowie	z	klas	młod-
szych	oraz	 przedszkolaki.	Wiele	 dzieci,	
dzięki	pomocy	rodziców,	na	tę	szczególną	
okazję	zamieniło	się	w	postacie	z	bajek.	
Na	parkiecie	w	rytm	muzyki	podrygiwa-
ły	zarówno	księżniczki,	pirat,	 jak	 i	inne	
postacie	z	bajek	i	opowieści.	We	wspólnej	
zabawie	uczestniczyli	nie	tylko	najmłodsi,	
ale	również	i	ich	wychowawczynie.
	 O	 godzinie	 12.00	 do	Domu	Kultury	
w	Przeczycy	 zaczęli	 przybywać	 starsi	
uczniowie,	by	dołączyć	do	wspólnej	zaba-
wy.	Bardzo	miłym	połączeniem	pomiędzy	
zabawą	dzieci	młodszych	i	starszych	były	
występy	artystyczne	przygotowane	przez	
wychowawców	i	uczniów.
	 Jako	pierwsze	na	 scenie	pojawiły	 się	
cztero	–	i	pięciolatki,	które	nie	tylko	za-
śpiewały	piosenkę,	ale	również	zatańczyły	
Krakowiaczka.	Zgromadzoną	publiczność	
bawiły	również	sześciolatki,	które	zapre-
zentowały	śpiewająco	utwór	o	aniołkach.	
Po	występach	przedszkolaków	nadszedł	
czas	 na	 klasę	 trzecią,	 która	 pokazała	
zebranym,	 że	 każdą	 piosenkę	można	
zatańczyć	perfekcyjnie.	Czwartoklasiści	
natomiast	udowodnili,	że	są	utalentowani	
zarówno	pod	kątem	artystycznym	jak	i	ta-
necznym.	Ich	starsi	koledzy	z	klasy	piątej	
zaprezentowali	 układy	 choreograficzne	
do	piosenek	Justina	Biebera	oraz	kolejne	
skecze.	Cały	program	artystyczny	został	

uwieńczony	 perfekcyjnie	 przygotowa-
nymi	 tańcami	w	wykonaniu	 dziewcząt	
z	klasy	 szóstej.	 Tak	wspaniale	 przygo-
towane	 oraz	 zaprezentowane	występy	
naszych	uczniów,	po	raz	kolejny	pokazują,	
iż	w	wychowankach	Szkoły	Podstawowej	
w	Przeczycy	 drzemie	 jeszcze	wiele	 nie	
zawsze	odkrytych	talentów.
	 Koniec	części	artystycznej	był	sygna-
łem	dla	młodszych	uczestników	Choinki	
Szkolnej,	iż	dla	nich	czas	zabawy	dobiegł	
końca.	Z	 drugiej	 strony,	 był	 to	 również	
sygnał	 dla	 uczniów	 starszych	 i	naszych	
ubiegłorocznych	 absolwentów,	 iż	 praw-
dziwa	 zabawa	karnawałowa	dopiero	 się	
zaczyna.
	 Czas	 nieubłaganie	 płynął,	 aż	wska-
zówki	 zegara	 dotarły	 do	godziny	15.00.	

To	właśnie	wtedy	nastąpił	koniec	Choinki	
Szkolnej	 dla	 starszych	wychowanków	
szkoły.	Uczniowie	zmęczeni,	ale	bardzo	
zadowoleni	opuszczali	mury	Domu	Ludo-
wego.	Na	pocieszenie	mieli	świadomość,	
ze	teraz	czeka	ich	dwa	tygodnie	odpoczyn-
ku	od	obowiązków	szkolnych.
	 Dyrekcja	oraz	cała	społeczność	szkolna	
pragnie	 podziękować	Radom	Oddziało-
wym	 za	 pomoc	w	zorganizowaniu	 za-
bawy,	a	w	szczególności	Pani	Agnieszce	
Gonet,	Pani	Wnęk	Lucynie,	Pani	Marcie	
Michońskiej,	 Pani	Marcie	Szymańskiej,	
Pani	Marcie	Hendzelewskiej,	Panu	Marko-
wi	Przybyło,	Państwu	Małgorzacie	i	Ro-
bertowi	Socha.	Szczególne	podziękowania	
kierujemy	 dla	 Pana	 sołtysa	 Stanisława	
Wala,	 który	 po	 raz	 kolejny	 udostępnił	
dzieciom	salę	w	Domu	Ludowym	w	Prze-
czycy.

E. Warchał
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udział brzosteckiej delegacji w Powiatowym 
spotkaniu Opłatkowym kół gospodyń w Dobrkowie
	 Już	po	raz	szósty	odbyło	się	Powiatowe	Spotkanie	Opłatko-
we	Kół	Gospodyń	Wiejskich.	W	tym	roku	miało	ono	miejsce	
w	Dobrkowie,	a	jego	organizatorem	było	Stowarzyszenie	„Za-
wisłocze	pilźnieńskie”	w	Mokrzcu.	Tradycyjnie	 spotkania	 te	
organizowane	są	w	święto	Trzech	Króli,	każdego	roku	w	innej	
miejscowości.	Na	spotkania	zapraszane	są	delegacje	reprezentu-
jące	koła	z	terenu	powiatu.	Zwykle	uroczystość	rozpoczyna	się	
Mszą	świętą	w	intencji	członkiń	i	ich	rodzin,	która	tym	razem	
odbyła	 się	w	Kościele	Parafialnym	w	Dobrkowie.	Natomiast	
samo	spotkanie	z	udziałem	władz	samorządowych	odbyło	się	
w	szkole	 podstawowej	w	Dobrkowie.	O	 oprawę	 świąteczną	
imprezy	zadbały	dwie	kapele	„Pilźnianie”	i	Jodłowanie”,	które	
wykonały	kolędy	i	pastorałki.	
	 W	 tym	 dorocznym	 spotkaniu	 opłatkowym	nie	 zabrakło	
czteroosobowej	delegacji	kobiet	z	brzosteckiego	koła	gospodyń,	
które	 przyjęły	 zaproszenie	 organizatorów	 zaznaczając	 swój	
udział	pośród	licznych	kół	gospodyń	w	powiecie	dębickim.

spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Babci
	 Celem	uczczenia	tej	pięknej	uroczystości,	jakim	jest	Dzień	
Babci	oraz	dla	podtrzymania	tradycji	karnawałowych	zabaw,	
zarząd	 brzosteckiego	 koła	 gospodyń	 zorganizował	w	Domu	

Kultury	w	Brzostku	 spotkanie	 towarzyskie.	Ze	względu	 na	
trwający	karnawał	na	spotkaniu	nie	mogło	zabraknąć	oprócz	
innych	potraw	własnoręcznie	 usmażonego	 chrustu.	Były	 też	
tańce	i	zabawy,	a	także	wspólne	śpiewanie	pieśni	biesiadnych.	
Na	spotkanie	przybyło	ponad	trzydzieści	kobiet,	które	bawiąc	się	
znakomicie,	wesoło	i	mile	spędziły	ten	długi	zimowy	wieczór.
	 Po	raz	kolejny	kobiety	z	brzosteckiego	koła	gospodyń	trafiły	
w	zapotrzebowanie	lokalnej	społeczności,	o	czym	świadczyły	
zarówno	duża	frekwencja	jak	i	zadowolenie	uczestniczek	spot-
kania.                 E.M.

z działalności koła gospodyń w Brzostku

„Ujrzeliśmy gwiazdę wielką, za jej promieniami  
przybyliśmy do stajenki ze swymi darami.”

	 Słowa	te	wprowadzają	radosny	nastrój	i	zachęcają	do	
kolędowania	przy	żłóbku	oraz	oddania	czci	Bożej	Dzieci-
nie	wraz	z	Mędrcami	ze	wschodu.	Tradycyjnie	jak	w	ubie-
głych	latach,	w	święto	Objawienia	Pańskiego,	odbył	się	
w	kościele	parafialnym	w	Januszkowicach	koncert	kolęd.	
Uczniowie	z	Zespołu	Szkół	w	Januszkowicach	zaśpiewali	
kolędy	 i	pastorałki	 przy	 akompaniamencie	muzycznym	
wykonanym	na	organach,	akordeonie	i	saksofonie.	Dzieci	
również	przygrywały	na	 skrzypcach	 i	fletach	prostych.	
Wraz	z	grupą	kolędniczą	do	szopki	przybyli	Trzej	Królo-
wie,	aby	wspólnie	adorować	Nowonarodzone	Dziecię.	Na-
stępnie	wszyscy	zebrani	uczestniczyli	we	Mszy	świętej,	po	
której	ksiądz	proboszcz	podziękował	dzieciom	za	występ	
oraz	pani	dyrektor	i	nauczycielom	za	jego	przygotowanie.
	 Cała	społeczność	szkolna	składa	serdeczne	podzięko-
wanie	za	wsparcie	finansowe	grupy	kolędniczej.	Pieniądze	
te	zostały	wykorzystane	na	zakup	nowych	strojów.

 A	choć	Betlejem	hen	 za	Bukową	 to	
w	dniu	25	stycznia	2014	roku	w	mroźną	
sobotę	mieszkańcy	Bukowej	na	tradycyj-
nym	opłatku	witali	Jezusa	Narodzonego:	

dzieci	 i	młodzież	w	trochę	uwspółcześ-
nionych	jasełkach,	starsi	kolędowaniem.
	 Czego	tam	nie	było?!	Anioły	walczyły	
z	diabłami,	Herod	targował	się	ze	śmier-

cią	 i	diabłami	
o	swą	 n iecną	
duszę,	 pastusz-
kowie i  t r zej 
królowie z anio-
łami	 osłaniali	
świętą	 Rodzi-
nę,	 Żyd	 targo-
wał	i	handlował,	
a mali narrato-
rzy	 przybliżali	
nam realia tam-
tej	świętej	Nocy.
 Noworocz ne 
życzenia	 przy-
padły	 wszyst-
kim	 do	 gustu,	

gdyż	 dotyczyły	 naszych	 codziennych	
spraw	i	potrzeb	–	choć	na	wesoło	każdy	
przyjmował	je	z	satysfakcją.
	 Dziadkowie,	rodzice	ze	wzruszeniem	
i	dumą	 oklaskiwali	młodych	 aktorów,	
gdyż	zasłużyli	sobie	na	to	prawie	„pro-
fesjonalnym	 przygotowaniem,	 chęcią	
występów,	kultywowania	tradycji	i	oby-
czajów	bożonarodzeniowych”.
	 Uroczystość	 bukowskiego	 opłatka	
uświetnili	 swoją	 obecnością	 goście	
w	osobach:	księdza	Dariusza	Porzuczka,	
księdza	Damiana	Czyżewskiego,	Bur-
mistrza	Leszka	Bieńka,	 radnego	Rady	
Miejskiej	Jana	Sarneckiego	z	małżonka.
	 Dziękując	 wszystkim	 za	 pomoc	
w	przygotowaniu	jasełek	i	oprawy	całej	
imprezy	mamy	na	myśli	również	naszych	
sponsorów:	p.	Małgorzatę	Drozd	–	kier.	
Delikatesów	Centrum	i	p.	Jacka	Szpaka	
–	właściciela	 sklepu	ABC	w	Bukowej.
Serdecznie	dziękujemy.	Do	siego	roku!

Sołtys, Rada Sołecka  
oraz rada Kaplicy w Bukowej

Śpieszmy do Betlejem powitać jezusa małego…

koncert kolęd w kościele parafialnym w januszkowicach

„Za	 każdy	 grosik	 złożony	w	ofierze,	 niech	Dziecię	Najświętsze	
umocni	Was	w	wierze.”	 	 	 	 	 	 	 	 M.P.
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	 Krwawe	wypadki	 1846	 roku,	 nazywane	 inaczej	 rabacją	
galicyjską,	miały	miejsce	 na	 obszernym	 terenie	Galicji,	 od	
Soły	 po	 San,	w	tym	w	Dolinie	Kamienicy	 –	w	okolicach	
Siedlisk	i	Smarżowej.	Niepiśmienna,	ciemna	i	milcząca	masa	
wieśniaków	 odważyła	 się	 upomnieć	 o	wolność	 i	godność.	
Luty	 1846	 roku	 był	 znakiem	 czasu	 przełomu,	 początkiem	
końca	pewnej	epoki:	epoki	zniewolenia	i	wyzysku	biednych	
przez	zamożnych.	Kilkadziesiąt	lat	później	wreszcie	zniknął	
podział	 na	 „tych	 z	dworu”	 i	„tych	 z	dymnej	 chaty”,	 runęła	
stara,	wiejska	hierarchia.	Chłopi	zostali	wydobyci	z	niebytu,	
zaś	panowie	z	hukiem	spadli	z	piedestału.
	 W	 swoim	zarodku	 rabacja	miała	w	zasadzie	 tylko	 jeden	
cel:	 zniesienie	 pańszczyzny,	 a	przez	 to	 likwidację	 jawnego	
niewolnictwa.
	 Pańszczyzna	–	obowiązkowa,	 bezpłatna	praca	 chłopa	na	
rzecz	właściciela	dworu	–	przez	prawie	pół	tysiąca	lat	dzieliła	
mieszkańców	wsi	na	dwie	kategorie:	panów	i	pańszczyźnia-
nych	 chłopów.	 Jedni	 i	drudzy	wywodzili	 się	 z	tego	 samego	
lechickiego	szczepu,	mówili	 tym	samym	 językiem,	a	mimo	
tego	w	przeciągu	kilku	stuleci	chłopi	i	ich	potomkowie	stali	
się	białymi	niewolnikami	w	centrum	Europy.	Szlachcic	uwa-
żał	wieśniaka	za	swoją	własność,	jak	przedmiot,	i	nazywał	go	
chamem.	Dla	szlachty,	ci	z	„dymnej	chaty”	nie	byli	ludźmi,	nie	
byli	Polakami,	byli	siłą	roboczą	i	nic	więcej.	Wola	pana	była	
prawem	dla	chłopa	i	jego	rodziny.	Okrucieństwa,	przerażające	
okrucieństwa,	kary	cielesne	–	jakże,	zgodne	z	pańskim	prawem	
–	były	codziennością.
	 Darmowa,	niewolnicza	praca	wieśniaków	w	pańskich	fol-
warkach	była	największą	grabieżą	na	ziemiach	polskich.	Lud	
wiejski,	który	doświadczył	pańszczyzny,	przeszedł	wszystkie	
szczeble	biedy.	Średnia	długość	życia	wieśniaka	nie	przekra-
czała	trzydziestu	lat.	Nic	dziwnego,	że	wieśniacy	powiadali:	
pan	 bywa	 dobry	 tylko	wówczas,	 gdy	 się	 zapomni,	 że	 jest	
panem.	A	inni	dodawali:	każdy	bogacz	jest	złodziejem	albo	
synem	złodzieja.
	 Chłopska	populacja,	w	wiecznym	kieracie	nędzy	i	poniże-
nia,	była	chlebodawcą	„tych	z	dworu”.	Z	jednej	strony	pycha	
i	żądza	władzy	 panów,	 a	z	 drugiej	 strony	 głód	 i	poniżenie	
spowodowały	 podział	 ludności	wsi	 na	 dwa	 przeciwstawne	
żywioły.
	 W	pierwszej	dekadzie	dziewiętnastego	wieku	pańszczyź-
niany	wyzysk	osiągnął	swoje	apogeum,	chłopska	wytrzyma-
łość	fizyczna	i	psychiczna	dobiła	kresu	możliwości.	Tyrania	
panów	doprowadziła	wieśniaków	na	skraj	rozpaczy,	a	bagaż	
ich	cierpień	osiągnął	masę	krytyczną.	Zbyt	długo	kręciła	się	
wskazówka	zegara	odmierzającego	czas	pogardy,	poniżenia	
i	nienawiści.	A	nienawiść	–	jak	powiadają	–	jest	matką	odwe-
tu	 i	zemsty,	 zemsty	nieobliczalnej	 i	nieświadomej	 skutków.	
W	 umysłach	 chłopów,	 dotkniętych	 pogardą	 i	okradanych	
z	godności,	 tlił	 się	 żar	 zemsty	 i	odwetu;	wystarczył	 lekki	
podmuch,	aby	wybuchnął	pożar.
	 Aż	 pewnego	 dnia	 szał	 odwetu	 ogarnął	mieszkańców	
„dymnych	chat”	i	szerzył	się	jak	zaraza.	Lud	chwycił	za	cepy,	
kosy,	drągi,	widły...	i	ruszył	na	dwory.	Z	godziny	na	godzinę	
rozpasana	gromada	powiększała	się,	nabierała	siły	i	odwagi.	
Niezdecydowanych	i	lękliwych	nawoływano:	chodźcie	z	nami,	
raz	na	zawsze	skończymy	z	panami.	Zbuntowany	żywioł	rzą-
dził	się	swoimi	prawami	i	uwalniał	więzy	moralne.	Powiadają,	
że	„gdy	głód	w	kiszkach	strzyka,	to	sumienie	znika”.	I	niestety,	
tak	się	stało.
	 Okrucieństwa	 rabacji,	 nie	 tylko	w	Siedliskach	Bogusz	
i	Smarżowej,	ale	wszędzie,	skupiały	się	na	panach	 i	ich	po-
plecznikach:	 ekonomach,	 karbowych,	 rządcach.	Chłopskie	
grabieże,	 trzeba	 nazwać	 rzecz	 po	 imieniu	 –	 grabieże,	 były	
odwetem	za	wielowiekowe	okradanie	ich	przez	„tych	z	dworu”.
	 Desperackie	i	spontaniczne	ataki	na	dwory	i	na	życie	ich	

właścicieli	zaskoczyły	szlachtę.	W	zaciszach	dworskich	salo-
nów	nie	przewidziano	tak	krwawego	buntu	niepiśmiennej	masy	
wieśniaków.	Kto	jak	kto,	ale	chłop	–	według	panów	–	był	za	
głupi,	aby	móc	myśleć	o	buncie,	o	zamachu	na	pańszczyźniany	
ład,	na	istniejący	od	wieków	podział	ról	na	wsi.	Panowie	nie	
dostrzegli,	że	w	świadomości	chłopów-analfabetów	kiełkował	
bunt	od	wieków,	od	pokoleń.	Aż	przebrała	się	miarka	rozpa-
czy,	poniżenia,	bicia	–	chłopska	cierpliwość	osiągnęła	kres.	
Detonator	 buntu	 odpalił,	 polała	 się	 pańska	 krew.	Chłopska	
zemsta	i	rozpacz	–	a	może	i	nieświadomość	–	zabijała	i	równała	
z	ziemią	wszystko,	co	dworskie.
	 Był	to	bunt	spontaniczny,	bez	wyraźnej	idei,	bez	centralnego	
zaplecza	politycznego	i	bez	naczelnego	dowództwa.	Owszem,	
grasujące	gromady	wieśniaków,	z	widłami	i	kosami	w	rękach,	
kreowały	 swoich	 lokalnych	 liderów.	Takim	przywódcą,	 ale	
tylko	lokalnym,	w	okolicach	Siedlisk	i	Smarżowej	był	Jakub	
Szela.
	 Pańszczyzna	w	Dolinie	Kamienicy	wygenerowała	swoich	
panów-katów	i	pseudobohaterów:	Boguszów	i	Szelów.	Czło-
wieczeństwo	pierwszych	zgubiła	pycha,	nienawiść	do	chłopów	
i	żądza	nieograniczonej	władzy.	Zaś	drudzy	rozpacz	i	gniew	
zamienili	na	zemstę	oraz	krwawy	odwet.	Być	może	sądzili,	
że	 „dzieło	zniszczenia	w	słusznej	 sprawie	może	być	 święte	
jak	dzieło	stworzenia”.	I	jedni	i	drudzy	zapłacili	za	swe	czyny	
straszną	cenę.	Rabacja	to	rana	na	„obliczu”	Doliny	Kamienicy,	
rana	która	długo	się	goi,	słabo	zabliźnia,	wciąż	jadzi	i	rzuca	
cień	na	kolejne	pokolenia.
	 Rok	 1846	 jest	ważną	 datą	w	historii	 chłopów.	Krwawa	
fala	rabacji	przyśpieszyła	wyzwolenie	od	pańszczyźnianego	
niewolnictwa.	Do	dworskich	komnat	zaczęły	wkraczać	nie-
pewność	 i	lęk.	Pańskie	zapory,	szczelnie	oddzielające	„tych	
z	dworu”	od	„tych	z	dymnej	chaty”,	zaczęły	pękać,	mięknąć	
i	rozluźniać	pańszczyźniane	pęta.
	 Od	połowy	XIX	wieku	rabacja	oraz	jednocześnie	nazwisko	
Jakuba	 Szeli	 stanowią	 powracający	 temat	 dla	 historyków,	
literatów,	malarzy	 i	publicystów.	Na	 ten	 temat	 pisali:	 poeci	
i	politycy,	księża	i	historycy,	ludzie	odpowiedzialni	i	kariero-
wicze.	W	literaturze	pięknej	opinie	o	rabacji	i	Jakubie	Szeli	są	
mocno	zróżnicowane,	wiele	przewrotnego	kłamstwa	ukryto	
tuż	obok	prawdy,	obok	faktów	lub	wbrew	faktom.
Tworzono	 „czarną	 legendę”	 o	wydarzeniach	 i	uczestnikach	
galicyjskiej	 rabacji.	Autentyczne	 fakty,	 plotki,	 pomówienia	
i	przemyślane	kłamstwa	stały	się	składowymi	legend,	które	
zadomowiły	się	w	świadomości	współczesnych	i	potomnych	
aż	do	chwili	obecnej.
	 W	XIX	wieku	większość	tekstów	poświęconych	rabacji	po-
chodziła	od	szlachty	lub	austriackich	urzędników.	To	oni,	bez	
żadnych	oporów,	otwierali	antychłopski	wentyl	od	pojemnika	
oszczerstw	i	nienawiści.	Natomiast	z	tego	okresu	brakuje	infor-
macji	pisanych	chłopską	ręką.	Literacki	przekaz,	pochodzący	
od	szlachty,	jest	fabułą	opartą	na	emocjach,	która	niewiele	ma	
wspólnego	z	rzeczywistością.	Typowym	przykładem	mijania	
się	z	prawdą	jest	prezentacja	J.	Szeli	jako	przywódcy	całej	ra-
bacji.	Faktycznie	był	on	jedynie	lokalnym	przywódcą,	oprócz	
niego	było	wielu	innych,	np.	Koryga,	Janocha,	Bokoła.
	 Początek	„czarnej	legendy”	o	galicyjskich	chłopach	powstał	
na	emigracji.	Już	w	1847	roku	w	Paryżu	B.	Trentowski	opisał	
J.	Szelę	jako	herszta	rabacji	i	pospolitego	zbrodniarza.	W	„czar-
nej	legendzie”	wyłącznymi	sprawcami	krwawych	wypadków	
1846	roku	byli	chłopi	i	ich	przywódca,	J.	Szela.	W	ten	sposób	
szlacheccy	autorzy	wykreowali	winnych,	bili	się	w	cudze	piersi	
zamiast	we	własne,	swoimi	grzechami	obciążyli	innych.
	 Z	czasem,	oprócz	zwolenników	czarnej	legendy,	pojawili	się	
również	autorzy,	którzy	inaczej	widzieli	i	opisywali	chłopski	
bunt.	Przyczyny	 rabacji	 lokalizowali	 również	poza	„dymną	
chatą”.	Pierwszy	wyłom	w	„czarnej	legendzie”	nastąpił	w	1896	
roku	za	sprawą	książki	Anieli	Kornguttowej:	Rzeź	galicyjska.	
Dla	tej	autorki	J.	Szela	był	człowiekiem	uczciwym	i	honoro-
wym.	A	później,	aż	do	obecnych	czasów,	o	rabacji	mówiono	
i	pisano	różnie:	pozytywnie	lub	negatywnie,	w	oparciu	o	fakty	
lub	wyssane	z	palca	plotki.
	 W	niniejszym	 szkicu	 przedstawimy	wybrane	 fragmenty	
wierszy	 i	pieśni	 ludowych	o	przyczynach,	 przebiegu	 i	skut-
kach	chłopskiego	buntu	z	1846	roku.	W	tym	szkicu	nie	ma	
wyraźnego	 klucza	w	doborze	 i	kolejności	 prezentowanych	

Małgorzata Białas
Stanisław Białas

rabacja 1846 roku 
w wierszach i pieśniach (1)
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utworów,	czas	i	miejsce	ich	tworzenia	są	nieistotne,	sława	lub	
anonimowość	autorów	jest	drugorzędna.	Interpretację	treści	
wierszy	i	pieśni	pozostawiamy	Czytelnikom.
	 Można	postawić	 pytanie:	 dlaczego	wiersze,	 a	nie	 proza?	
Odpowiedź	jest	prosta	jak	chłopska	natura:	bo	w	poezji	jest	
więcej	kunsztu,	a	powiadają,	że	czołową	bramą	do	prawdy	jest	
piękno.	Słowa	poezji	są	delikatnie	dobierane	na	wzór	tych,	co	
...	na	początku	było	słowo.	

One	brzmią	jak	struna,	barwią	i	kształt	rzeźbią,	w	ciemności	
ścieżkę	wskazują,	do	ludzkich	serc	pukają.	Moc	oddziaływania	
i	trwałość	poetyckich	zwrotów	jest	ogromna.
C.	K.	Norwid	(1821	–	1883)	tak	pisał:
  Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
  Dwie tylko: poezja i dobroć i nic więcej...
Dlatego	poezja.

cdn.

groch z kapustą
nie truj siebie i sąsiadów
	 Spalanie	śmieci	w	nieprzystosowanych	
do	 tego	 celu	 kotłowniach	 domowych	 to	
problem,	który	co	roku	pojawia	się	wraz	
z	nadejściem	sezonu	grzewczego.	Lekko-
myślni	właściciele	ogrzewając	mieszkanie	
pozbywają	się	zbędnych	śmieci	 (butelek,	
opakowań	plastikowych,	kawałków	mebli,	
laminatów,	 butów,	worków,	 kolorowych	
gazet,	 starych	opon,	 czy	odpadów	z	płyt	
wiórowych	 –	 ścinek)	 nie	 zważając	 na	
fatalne	 skutki	 swojego	postępowania.	Te	
wszystkie	odpady	można	zdać	w	ramach	
Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	lub	zawieźć	
do	Gospodarki	Komunalnej	(w	ramach	tych	
samych	opłat	za	śmieci).
	 Proces	 spalania	w	domowych	piecach	
odbywa	 się	w	zbyt	 niskiej	 temperaturze	
(200	–	500°;	w	spalarniach	800	–	1200o),	
dlatego	 też	w	wyemitowanych	 spalinach	
powstają	 zanieczyszczenia,	 które	wywo-
łują	 bardzo	 szkodliwy	wpływ	 na	 nasze	
zdrowie	 i	środowisko	 naturalne.	 Dym	
zawierający	szkodliwe	i	trujące	substancje	
nie	 jest	wywiewany	 na	 duże	 odległości	
oraz	rozrzedzany	przez	wiatr,	lecz	osiada	
bezpośrednio	w	naszym	najbliższym	oto-
czeniu	–	ogrodach,	trawnikach,	ubraniach,	
samochodach.	W	powietrzu	pojawiają	się:	
dwutlenek siarki,	 który	 powoduje	 trud-
ności	w	oddychaniu,	 tlenki azotu,	 które	
są	przyczyną	podrażniania	i	uszkodzenia	
płuc,	tlenek węgla	wiąże	czerwone	ciałka	
krwi,	utrudniając	transport	tlenu	w	orga-
nizmie	co	jest	przyczyną	chorób	krążenia.	
W wyniku spalania tworzyw sztucznych 
emituje się do atmosfery dioksyny,	które	
są	toksycznymi	związkami	chemicznymi,	
powstającymi	w	wyniku	 samorzutnych	
reakcji	 chemicznych.	Dioksyny będące 
związkami rakotwórczymi zabijają 
powoli, ale bardzo skutecznie,	 gdyż	
uszkadzają	narządy	wewnętrzne:	wątrobę,	
płuca,	 nerki,	 korę	mózgową. Dioksyny 
są 10 tysięcy razy bardziej trujące od 
cyjanku potasu!
 Palenie	śmieci	 jest	niekorzystne	także	
dla	 pieca	 i	przewodów	kominowych.	Na	
ściankach	osadza	się	trudna	do	usunięcia	
tzw.	sadza	mokra,	co	może	prowadzić	do	
zapalenia	się	przewodów,	a	w	ostateczności	
do	 pożaru	 całego	 domu.	Zatkany	 komin	
to	także	przyczyna	zatruć	niewidocznym	
i bezwonnym czadem.
	 Pamiętajmy	też,	że	pyły	powstające	pod-
czas	spalania	pozostają	zawieszone	w	po-
wietrzu,	a	następnie	odkładają	się	w	przy-
domowych	warzywniakach	 i	ogródkach,	
wzbogacając	marchewki	 i	inne	warzywa	
metalami	 ciężkimi	 –	 to	 są	 te	 „zdrowe”	
nowalijki,	 które	 później	 spożywamy	 na	
wiosnę!
 Paląc w piecach odpady narażamy 

swoje zdrowie, zdrowie swoich bliskich 
i zdrowie sąsiadów.
gość w dom, Bóg w dom
 Święta	 sprzyjały	 odwiedzinom	gości,	
znajomych	 i	przyjaciół.	 Poruszę	 tu	 kilka	
spraw,	które	rzutują	na	nastrój	i	atmosferę	
spotkań	towarzyskich,	a	mianowicie:
–	 telewizor	nie	powinien	być	włączony	–	
z	reguły	 nikt	 go	 nie	 ogląda,	 a	jedynie	
zagłusza	 rozmowy.	 Jeśli	 program	 jest	
aż	tak	ciekawy,	to	nie	zapraszajmy	go-
ści	na	tą	godzinę.	Zajmijmy	się	gośćmi,	
a	nie	 oglądaniem.	 (Wyjątek	–	wspólne	
oglądanie	meczu	czy	kina	domowego)

–	 nie	 nakłaniajmy	 gości	 do	 zakładania	
kapci,	 to	 niegrzeczne	 i	upokarzające.	
Goście	powinni	dobrze	wytrzeć	buty	na	
wycieraczce	 lub	 poprosić	 gospodynię	
o	ściereczkę	do	wytarcia	obuwia

–	 nie	należy	zapraszać	razem	osób,	które	
się	nie	lubią	lub	mają	diametralnie	różne	
poglądy

–	 serwetkę	kładziemy	rozłożoną	na	kolana	
zasiadając	do	stołu

–	 trunki	powinno	się	ustawić	na	bocznym	
stoliku,	 a	nie	 na	 głównym	 stole.	Nie	
wolno	zmuszać	nikogo	do	picia	ani	ko-
mentować	tempa	spożywania	napojów

–	 gospodarz	zasiada	jako	ostatni	przy	stole,	
zaś	gospodyni	jako	pierwsza	rozpoczyna	
posiłek

–	 gospodarze	muszą	 tak	 zorganizować	
przyjęcie,	 aby	 jak	 najrzadziej	 znikać	
w	kuchni

–	 jeśli	 jedzący	 ułoży	 sztućce	 na	 talerzu	
równolegle	(na	godz.	17-tą)	to	znak,	że	
skończył	i	wówczas	można	zabrać	talerz.	
Jeśli	nie	to	sygnał,	że	będzie	jeszcze	jadł.

czym skorupka za młodu nasiąknie...
	 Skorupki	 z	jajek	 dodane	 do	 diety	 to	
świetny	 sposób	 na	mocne	 kości,	włosy	
i	paznokcie.	Skorupki	jaj,	które	zazwyczaj	
lądują	w	koszu,	 są	 tak	naprawdę	 jednym	
z	najlepszych	 źródeł	wapnia,	 który	 jest	
przyswajalny	przez	organizm	w	ok.	90	pro-
centach.	Na	dodatek,	oprócz	wapnia	w	sko-
rupce	zawarte	są	wszystkie	niezbędne	dla	
organizmu	mikroelementy:	cynk,	żelazo,	
fluor,	 siarka,	 krzem,	molibden.	 Łącznie	
tych	zbawiennych	dla	zdrowia	składników	
jest	ponad	dwadzieścia.	Naukowcy	stwier-
dzili,	 że	 u	 dzieci	 i	 dorosłych	podawanie	
skorupki	 dało	 pozytywne	 rezultaty	 przy	
łamliwości	 paznokci,	włosów,	 krwawie-
niach	 dziąseł,	 zaparciach,	 chronicznych	
katarach,	astmie.
	 Skorupka	 jajka	 nie	 tylko	wzmacnia	
tkankę	 kostną,	 ale	 i	 usuwa	 z	 organizmu	
pierwiastki	 promieniotwórcze,	 znakomi-
te	 efekty	 dają	w	 leczeniu	 i	 profilaktyce	
osteoporozy.	Oczywiście	 nie	 zaleca	 się	
jedzenia	 samych	 skorupek.	Wcześniej	
należy	je	zanurzyć	na	5	minut	we	wrzątku	
(lub	wykorzystać	 te	 po	 ugotowaniu	 jaj,	
a	wodą	 po	 ostudzeniu	 podlać	 kwiatki),	

następnie	 pozostawić	 do	 wyschnięcia	
i	 zmielić	w	maszynce	 do	 kawy.	 Potem	
wystarczy	 spożywać	od	 0,5	 do	 1	 grama	
takiego	proszku	dziennie.	Można	go	także	
dodawać	do	kasz	czy	twarogów.
	 Sprawdziłam!	 Szczerze	mówiąc,	 są	
okropne	w	jedzeniu	 nawet	 zmielone,	 bo	
trzeszczą	w	zębach	–	najlepiej	przełknąć	
dawkę	 z	małą	 ilością	 jogurtu,	 śmietany	
czy	 innej	 papkowatej	masy.	Ale	 jest	 to	
darmowe	lekarstwo	–	a	czy	wszystkie	leki	
mają	dobry	smak?
Dieta krótkiego postu, czyli dieta 5:2
	 Można	 jeść,	 ile	 się	 chce,	 przez	 5	 dni,	
a	potem	w	ciągu	dwóch	kolejnych trzeba 
ograniczyć	się	do	500-600	kcal	dziennie. 
Zaleca	się	go	jako	świetny	sposób	na	utratę	
około	połowy	kilograma	na	tydzień,	obni-
żenie	poziomu	cholesterolu	i	zwiększenie	
wrażliwości	 organizmu	na	 insulinę.	Sto-
sując	dietę,	zapobiegamy	chorobom	serca	
i	cukrzycy.	Radzenie	 sobie	 bez	 jedzenia	
przez	 krótki	 czas	 uruchamia	 tzw.	 geny	
naprawcze,	 które	 opóźniają	 starzenie	 się	
i	zapobiegają	chorobom.	W	diecie	5:2	każ-
dy	sam	wybiera	dni	normalnego	dla	siebie	
sposobu	odżywiania	oraz	dni	postne.	Przez	
5	dni	w	tygodniu,	kiedy	się	nie	ogranicza-
my,	jemy	do	woli	swoje	ulubione	potrawy.	
Zmniejszenie	dawki	kalorii	obowiązujące	
w	trakcie	 postu	 z	czasem	 powoduje,	 że	
„dzień	po”	zaczynamy	jeść	bardziej	racjo-
nalnie	i	zdrowo	niż	zwykle.	W	dni	postne	
dieta	5:2	wymaga	zjadania	dziennie	około	
500	 kcal	 przez	 kobiety	 i	600	 kcal	 przez	
mężczyzn.	Obniżenie	dawki	energetycznej	
do	jednej	czwartej	zwykłej	porcji	przyjmo-
wanych	kalorii	to	duże	wyzwanie.	Wystar-
czy	przecież	wypić	na	śniadanie	dużą	kawę	
z	obfitą	 ilością	 śmietanki	 i	cukru,	 by	 już	
na	 początku	 dnia	 zafundować	 sobie	 300	
kcal.	Dlatego	dieta	5:2,	jak	piszą	autorzy,	
wymaga	 pewnej	 dozy	 sprytu	 i	mądrego	
wykorzystywania	 norm	 kalorycznych.	
Proponuje	się	tylko	dwa	posiłki	dziennie	
–	śniadanie	i	kolację.	Jednak	osoby,	które	
nie	wytrzymują	 kilku	 godzin	 bez	 poży-
wienia,	mogą	podjadać	w	tym	czasie	np.	
surowe	marchewki	 czy	 jabłka.	 Jadłospis	
dni	 postnych	 jest	 różnorodny,	 obejmuje	
chude	mięsa,	warzywa,	 owoce	 i	nabiał,	
np.	sery	o	niskiej	zawartości	tłuszczu	czy	
1-2	 proc.	mleko	 (pożywienie	w	dniach	
głodówki	musi	być	niskotłuszczowe,	a	nie	
zupełnie	odtłuszczone).
	 Trzeba	unikać	prostych	węglowodanów	
bogatych	w	skrobię	(biały	chleb,	ziemnia-
ki,	makaron)	i	zamiast	nich	jeść	fasolę,	so-
czewicę	oraz	pełne	ziarno.	Białko	o	niskiej	
zawartości	tłuszczu,	które	można	znaleźć	
np.	w	orzechach	i	różnych	odmianach	fa-
soli,	sprawi,	że	dłużej	będziemy	syci.
	 A	 może	 by	 tak	 rozpocząć	 tę	 dietę	
w	Wielkim	Poście?	Bo	niewątpliwie	 po-
trzebne	są	tu	wyrzeczenia...

Janina Słupek
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Krzysztof
Filar

Marian
Nosal

Franciszek
Wojnarowski

luty
Luty	ostry	i	kuty
Po	polach	mrozem	dmucha,
Luty	z	ciepła	wyzuty
Płaczu	sierot	nie	słucha…
Surowy	on,	zimowy
Śniegiem	nam	w	oczy	miecie
I	jak	wszystko	na	świecie
W	sen	odejdzie	wiekowy

Dosyć płaczu!
Dosyć	płaczu,	próżnych	łez	–
one	nic	nie	zmienią!...
Płaczom	moim	kres	już	kres!
Ziemio	moja	Ziemio!
	 Z	łez	już	moich	byłby	wód
	 Ocean	głęboki	–
	 A	nie	zniknął	ból	i	głód	–
	 Mroki,	mroki,	mroki…
Łza	nie	ścieknie	z	moich	ust,
Choćby	serce	łkało	–
I	ty	bracie	ucz	się	ucz,
Że	płakać	to	mało!
	 I	jam	kiedyś	wierzył	w	łzy
	 I	w	ich	doskonałość…
	 A	dziś	jestem	zły,	oj	zły
	 Na	me	łzy	i	żałość…

W	łzy	nie	wierzę,	wierzę	w	czyn
On	mnie	nie	zawiedzie!
Czynem	walczyć	nam	ze	złym
Z	czynem	iść	ku	biedzie!...
	 W	łzy	nie	wierzę,	wierzę	w	nóż,
	 Co	wykrawa	raka
	 Płakać	pora	przestać	już!
	 Pora	przestać	płakać!
W	łzy	nie	wierzę,	wierzę	w	miecz,
Do	walki	pobiegnę	–
I	zawołam:	precz	zło,	precz!
I	z	honorem	legnę!...
	 Może	więcej	was	w	mój	ślad
	 Pobiegnie	ochoczo
	 I	zdobędzie	szczęścia	kwiat,
	 Dzień	nie	będzie	nocą…

Świat i ja
Wysoka	sosna
Sięgająca	po	niebo
Z	którego	pada
Biały	puch
i przykrywa wszystko
cały	świat
a	pośrodku	niego
tylko ja
Biały	przebiśnieg
Wysuwa	główkę	spod	śniegu
Otwiera swój kwiat
Na pierwsze promienie
które	oświetlają
cały	świat
a	pośrodku	niego
tylko ja
Jasny	blask	słońca
Złote	plaże
Wysokie	szczyty	gór
Błękit	mórz	i	jezior
który	blaskiem	przyciąga
cały	świat
a	pośrodku	niego
tylko ja
Tęczowe	dywany
Po	których	jeż
Idzie	wiosny	czekać
Wśród	dogasającego
słońca,	które	przenika
cały	świat
a	pośrodku	niego
tylko ja.

Jadwiga
Samborska

jedno życie
Jedno	masz	życie
Więc	jak	najlepiej
Go	wykorzystaj
Nie	trać	czasu	na	kłótnie
Na sprzeczki i bójki
Żyj	chwilą
Bo	nie	wiesz	czy	jutro
Z	nowym	dniem
Wstaniesz	i	Ty

lustro 3
Obudź	się	i	wyjdź	z	niego

Zostaw	tam	smutki
i	radości.

Zostaw	wspaniałe
wspomnienia.
Wyjdź	z	odbicia

Zbij	to	„drugie”	lustro
niech	rozsypie	się
na	tysiąc	kawałków.

Niech		ślad	po	nim	zginie.
I	stań	przed	prawdziwym	lustrem.

Nich	ono	cię	prowadzi.

karty mitologii…
Gdy	zasypiam	–	odlatuję	hen	daleko
w	nieznane.	I	gdy	otwieram	oczy…
jestem	na	Argo,	żagle	łopocą	a	ja
stoję	ramię	w	ramię	z	Jazonem.

I	płyniemy	po	złote	runo.
I	gdy	zamykam	oczy	wszystko

ciemnieje	i	widzę	niewyraźne	kształty
i	poznaję	tę	łódź	i	tego	przewoźnika

to	Charon.
A	u	mych	nóg	łasi	się

ogromne	psisko	z	trzema	głowami.
I	te	tysiące	cieni	wokół	–	to

Hadesa	królestwo.
Po	chwili	wszystko	znika
by	otoczenie	było	mi	już

rozpoznawalne	–	korytarz,	jakiś
dziwny	lecz	nie	ma	wejścia	ani	wyjścia.
Czyżby	dzieło	Dedala?,	a	za	rogiem

czai	się	Minotaur?
A	potem	unoszę	się	na	grzbiecie

Pegaza	w	otchłanie	snu…

zimowy walc w Bieszczadach
Posmutniały	bez	nas	Bieszczady
Na	biwakach	wygniecione	gniazda
W	schroniskach	tylko	Biesy	i	Czady
Będą	tańczyć	zimowego	walca

Puste	góry	odgrodzone	szlaki
Szczyt	Tarnicy	z	krzyżem	pośród	chmur
Odleciały	na	południe	ptaki
Pochowały	się	gdzieś	duchy	gór

Pierwszy	mróz	już	porozbierał	buki
Pozbawiony	blasku	skalny	mur
W	lasach	gniazda	wiją	sobie	kruki
Zimna	pustka	bez	nas	pośród	gór

Zasypiają	wydeptane	szlaki
W	rytmie	odchodzących	nóg
Pojawiły	się	zimy	oznaki
Śnieg	zasypał	przy	schronisku	próg

Niebo	nie	ma	teraz	kogo	straszyć
Nie	ma	kto	się	bać	już	czarnych	chmur
Zasmucone	bez	nas	są	Bieszczady
Same	z	sobą	zimą	pośród	gór

A	w	przełęczach	gra	już	wiatr	do	tańca
Śnieg	wiruje	w	rytmie	raz	dwa	trzy
Czas	zatańczyć	zimowego	walca
Biesy	Czady	zima	ja	i	Ty

umarła nadzieja
Jak	życie	przeżyć	by	się	śmierci	nie	bać
Raz	się	narodzić	sto	razy	upaść	i…
Podnieść	się	by	umrzeć	z	podniesionym	czołem

Jak	się	zachować	gdy	ktoś	bliski	odszedł
Nagle	odwrócił	życia	bieg	naszego
Jak	zacząć	żyć	od	nowa	ale	już	bez	niego

Gdy	dzień	jest	mroczny	do	nocy	podobny
Śpiew	ptaków	w	gorzki	żal	przechodzi
A	słońce	nie	grzeje	lecz	chłodzi

Ale	nadejdzie	czas	że	słońce	rozjaśni	dzień
Zaśpiewa	ptak	powieje	wiatr	nadzieją
Wspomnienie	śmierci	odejdzie	w	zapomnienia	cień

I	można	już	żyć	śmiertelna	ustała	zawieja
Lecz	wtedy	przychodzi	inna	śmierć
W	kimś	bliskim	tobie	umarła	nadzieja

Z iskrą nadziei w 2009 roku
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1%
PODatku
Dla kuBy

	 Jakub	Wojnar	 uro-
dził	 się	 1	 września	
1998	roku	z	zespołem	
Downa,	 mózgowym	
porażeniem	 dziecię-
cym	 oraz	 padaczką.	
W	 szóstym	 miesią-
cu	 był	 operowany	 na	
zwężenie	odźwiernika,	
a	trzy	lata	temu	leczo-
ny	na	 ropnie	 prawego	
płuca.	Chłopiec	ma	niedowład	rąk	oraz	nóg	i	nie	mówi.	Cały	
czas	potrzebuje	stałej	opieki.	Kubie	można	pomóc	dokonując	
wpłaty	na	konto:

FUNDACJA	DZIECIOM	„ZDĄŻYĆ	Z	POMOCĄ”
ul.	Łomiańska	5,	01-685	Warszawa

Bank	BPH	S.A.
15	1060	0076	0000	3310	0018	2615

Można także przekazać 1% podatku.	Wystarczy	w	rozli-
czeniu	rocznym,	w	rubryce	„WNIOSEK	O	PRZEKAZANIE	
1%	PODATKU	NALEŻNEGO	NA	RZECZ	ORGANIZACJI	
POŻYTKU	PUBLICZNEGO	(OPP)”	wpisać:

KRS:	0000037904
a	w	polu	„INFORMACJE	UZUPEŁNIAJĄCE”:

17846 Wojnar Jakub

ZA WSZELKĄ POMOC SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
Bogusława i Janusz Wojnar
tel. 14 68 30 552

tOWarzystWO miłOŚnikóW 
ziemi BrzOsteckiej
ul. 20-go czerwca 4, 39-230 Brzostek
kontakt: tmzBrzostek@interia.pl
tel. 14 627 34 74, 602 637 527
Organizacja Pożytku Publicznego krs 0000023004

Przekaż 1% podatku
na wsparcie inicjatyw 

lokalnych

informacje o naszej działalności 
i wydanych książkach znajdziesz 
na stronie: www.brzostek.pl

1%
PODatku

Dla
Damianka
	 Damianek	ma	5	lat.	
Urodził	się	z	obustron-
nym	głębokim	niedo-
słuchem.	 Jest	 bardzo	
wesołym	 i	 kochanym	
chłopcem,	 który	wy-
maga	 dalszej	 syste-
matycznej	 i	 fachowej	
rehabilitacji.
	 Dlatego	zwracam	się	z	gorącą	prośbą	o	przekazanie	1%	
podatku.	Pieniążki	 pozyskane	w	 ten	 sposób	pozwolą	 nam	
sfinansować	np.	turnus	rehabilitacyjny,	baterie	do	implantu	
ślimakowego	i	aparatu	słuchowego,	dojazdy	na	rehabilitacje,	
materiały	edukacyjne,	jak	również	koszty	związane	z	serwi-
sowaniem	procesora	mowy,	które	są	bardzo	wysokie.
Dane	potrzebne	do	PIT:
1.	Nazwa	OPP:	Fundacja	Dzieciom	„Zdążyć	z	Pomocą”
2.	KRS:	0000037904
3.	Imię	i	nazwisko	podopiecznego	(Damian Raś)	wpisujemy	
w	rubryce	informacje	uzupełniające	1%

Ważne!	W	PIT	nie	wpisujemy	nigdzie	nr.	konta.

ZA POMOC I WSPARCIE 
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

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!
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGłASZA II 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	powierzchni	
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 7,50 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 6 MARCA 2014 R. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie:	pięćset	złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 03.03.2014 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	ogłoszony	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	prze-
prowadzania	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	uczestnikom	
zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	
Brzostek,	dnia	29.01.2014	r.

 W	dniu	16	stycznia	2014	r.	w	Pilźnie	
odbyły	 się	Powiatowe	Zawody	w	Piłkę	
Ręczną	chłopców.	Na	turnieju	spotkały	

się	najlepsze	drużyny	z	całego	powiatu	
dębickiego:	Miejskie	Gimnazjum	nr	 3	
Dębica,	Gimnazja	 z	Pilzna,	Brzostku,	

Róży,	 Jodłowej,	Żyrakowa	 i	Pustkowa	
Osiedla. 
	 Gimnazjum	 z	Brzostku	 po	 zaciętej	
i	wytrwałej	walce	w	swojej	grupie	poko-
nało	Pilzno	i	Dębicę,	co	dało	mu	awans	
do	 finałowej	 gry	 o	pierwsze	miejsce.	

W	ostatecznej	 rozgrywce	 spotkali	
się	z	zawodnikami	z	Róży.	Finałowy	
mecz	był	bardzo	wyrównany.	Młodzi	
szczypiorniści	włożyli	w	niego	wiele	
sił	 i	energii.	Ostatecznie,	 zajęli	 za-
szczytne II miejsce w powiecie.
	 W	skład	drużyny	weszli:	Tomasz	
Juda,	Kacper	Janiga,	Albert	Stasiak,	
Patryk	Machaj,	Piotr	Nawracaj,	Da-
wid	Strojek,	Mateusz	Sobczyk,	Jan	
Tyburowski,	Dawid	Lisak,	Maciej	
Kula,	Wiktor	 Janiga,	Kacper	 Szy-
mański,	Dawid	Szarek	oraz	Dominik	
Rączka.
 Dziękujemy Pani trener Mag-
dalenie Machaj za przygotowanie 
drużyny do zawodów, Panu Zbignie-
wowi, który nas zaprosił na pyszną 
pizzę oraz Pani Halinie Golec za 
napoje.

Zawodnicy

Powiatowy sukces sportowy

nauka w konspiracji cd.
	 O	wynikach	 złożonych	 przez	 ciebie	
egzaminów,	możesz	powiedzieć	na	osob-
ności	każdemu	z	twoich	nauczycieli,	ale	
w	żadnym	 przypadku	 nikomu	więcej,	
nawet	 pod	groźbą	 śmierci.	Oczywiście,	
groźbą	śmierci	wymieniłem	tylko	dla	za-

akcentowania	bezwzględnej	konieczności	
zachowania	 tajemnicy	 konspiracyjnych	
działań.Przed	udaniem	się	na	spoczynek	
ksiądz	wręczył	mi	broszurę	i	powiedział.	
Masz	do	poduszki	książkę	byś	sobie	prze-
czytał	 co	widziałeś	w	Bochni	w	czasie	
wycieczki krajoznawczej.
	 Na	drugi	dzień	obudziło	mnie	stukanie	
do	drzwi.	Zerwałem	się	z	łóżka,	uchyli-
łem	drzwi	i	usłyszałem	głos	Wójtowiczo-
wej.	Stasiu	wstawaj,	bo	spóźnimy	się	do	
kościoła.	Odpowiedziałem,	 zaraz	 będę	
gotów.	Spojrzałem	na	zegarek	i	ze	zdzi-
wieniem	zobaczyłem,	że	nie	ma	jeszcze	
godziny	 szóstej.	Ubrałem	 się	 i	wziąłem	
broszurę,	 by	 dokończyć	 jej	 czytanie,	

przerwane	zaśnięciem	ze	zmęczenia.	Za	
chwilę	ponowne	pukanie	do	drzwi,	a	gdy	
je	otworzyłem	zobaczyłem	Wójtowiczową	
ubraną	do	wyjścia.	Powiedziałem	jej	że	to	
za	wcześnie,	jest	dopiero	godzina	szósta.	
Na	potwierdzenie	pokazałem	jej	zegarek.	
Wójtowiczowa	była	wyraźnie	zdziwiona,	
bo	niezdecydowanym	głosem	powiedzia-
ła.	Jak	będzie	wpół	do	siódmej	to	przyjdź	
po	mnie	i	pójdziemy	do	kościoła.
	 Reszta	dnia	przebiegała	według	pro-
gramu	podanego	wczoraj	 przez	Wójto-
wiczową	 podczas	 naszej	 kolacji.	 Przed	
wieczorem	 byliśmy	 już	 rzeczywiście	
w	Grudnej.	Moi	 rodzice	 byli	 mocno	
niezadowoleni,	że	przyjąłem	od	księdza	

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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Wójtowicza	pieniądze	za	bilety	kolejowe.	
Natomiast	 z	dużym	 zainteresowaniem	
słuchali	mojego	 opowiadania	 o	wraże-
niach	z	podróży	i	ze	zwiedzania	Bochni.	
Oczywiście	nie	zdradziłem	im,	że	zdałem	
egzamin	 ze	wszystkich	 przedmiotów	
pierwszej	klasy	gimnazjalnej.	Wieczorem	
gdy	moje	siostry	poszły	już	spać	powie-
działem	rodzicom,	że	ksiądz	Wójtowicz	
bardzo	mnie	 zachęcał	 do	 dalszej	 nauki	
języka	niemieckiego,	łaciny	i	religii	oraz	
do	czytania	książek	wypożyczanych	mi	
przez	pana	Krawczyka	i	księży	w	Siedli-
skach.	Obiecałem	księdzu	Wójtowiczowi,	
że	nie	zawiodę	jego	nadziei	pokładanych	
we	mnie.	Informację	o	zachęcaniu	mnie	
do	dalszej	nauki	rodzice	przyjęli	milczącą	
akceptacją.	Tak	 zakończył	 się	 pierwszy	
etap	mojej	 nauki	w	warunkach	 konspi-
racyjnych.	 Zaistniała	 też	 nadzieja	 na	
dalsze	jej	kontynuowanie,	skoro	rodzice	
nie	wyrazili	sprzeciwu.
	 Konspiracyjna	 nauka	 naszej	 trójki	
Eweliny,	Haliny	i	mnie	u	pana	Krawczyka	
przebiegała	 nadal	 na	 dotychczasowych	
zasadach.	Pan	profesor	Krawczyk	nie	in-
formował	naszej	trójki,	że	zakończyliśmy	
naukę	w	zakresie	programu	pierwszej	kla-
sy	gimnazjalnej	i	aktualnie	przerabiamy	
program	klasy	drugiej.	Nasza	nauka	była	
po	prostu	kontynuacją	kolejnych	tematów	
każdego	 z	przedmiotów.	 Podobnie	 nie	
było	 zmian	w	warunkach	mojej	 nauki	
indywidualnej	 z	przedmiotów	 przera-
bianych	 na	wikarówce	w	Siedliskach.	
Na	 pierwszych	 zajęciach	 po	 powrocie	
z	Bochni	przekazałem	moim	nauczycie-
lom	w	cztery	oczy	wiadomość	o	zdaniu	
przeze	 mnie	 wszystkich	 egzaminów	
i	zaliczeniu	 pierwszej	 klasy	 gimnazjal-
nej	jako	ukończonej.	Nie	pominąłem	też	
faktów	 o	moich	 niedostatkach	wiedzy	
w	zakresie	gramatyki	i	ortografii	języka	
niemieckiego,	 łaciny	 i	polskiego.	Mimo	
to	wiadomość	o	zdaniu	egzaminów	moi	
nauczyciele	 przyjęli	 z	nieukrywaną	
radością	 i	satysfakcją.	 Pan	Krawczyk	
nawet	w	nagrodę	podarował	mi,	wyko-
naną	 przez	 siebie,	 piękną	 rzeźbę	 dzika	
z	drzewa.	 Przed	wojną	 pan	Krawczyk	
polował	nie	tylko	ze	strzelbą	lecz	także	
z	lornetką	przez	którą	obserwował	życie	
dzikich	zwierząt	i	ptaków.	Jego	obserwa-
cje	zwierząt	i	talent	rzeźbiarski	pozwalały	
mu	wykonywać	doskonałe	ich	podobizny	
w	rzeźbie	z	drzewa.
	 Niestety,	 nie	 uległy	 też	 zmianie	wa-
runki	w	jakich	nadal	mogłem	się	uczyć.	
Kontynuować	naukę	mogłem	tylko	jako	
moje	zajęcie	uboczne	w	resztkach	czasu,	
które	zdołałem	wygospodarować	w	toku	
prac	fizycznych	w	charakterze	 parobka	
gospodarstwa	rolnego.	Budowa	nowej	sto-
doły	była	dla	mnie	nadzieją	na	zmniejsze-
nie	czasochłonności	prac	wykonywanych	
w	stodołach	 sąsiadów,	w	których	 było	
składowane	nasze	zboże	po	żniwach.
Spełnienie	 nadziei	mogło	 nastąpić	 do-
piero	w	przyszłym	 roku,	 jeżeli	 budowa	
stodoły	i	turbiny	wodnej	zostanie	zakoń-
czona	do	żniw	1943r.	Tato	wraz	z	budową	
stodoły	opracowywał	 projekt	wykorzy-
stania	wody	rzeki	do	turbinowego	napędu	
maszyn	i	urządzeń	gospodarskich,	które	
będą	 zainstalowane	 na	 boisku	 stodoły.	

Najwięcej	czasu	zajmowała	mu	konstruk-
cja	prototypowej	makiety	turbiny	wodnej	
oraz	wykonanie	 stalowych	 elementów	
turbiny	według	 opracowanego	wzorca.	
Tato	 był	 jednocześnie	 autorem	 pełnej	
dokumentacji	technicznej	na	budowę	sto-
doły	i	turbiny	wodnej	oraz	kierownikiem	
i	współwykonawcą	ich	realizacji.
	 Wszystko	to	było	wykonywane	w	wa-
runkach	niepewności	jutra	i	ogromnych	
trudności	 zaopatrzeniowych.	 Szalał	
terror	 i	eksterminacja	 ludności,	 których	
dokonywali	 hitlerowcy	 na	 terenach	
okupowanych	przez	wojska	niemieckie.	
Toczyły	 się	 na	 świecie	 niesłychanie	
ciężkie	walki	zbrojne	prowadzone	przez	
regularne	 armie	 oraz	 różne	 ugrupowa-
nia	 partyzanckie	 i	organizacje	 ruchu	
oporu	na	terenach	państw	zajętych	przez	
najeźdźców.	Miliony	 ludzi	 uzbrojonych	
w	nowoczesne	 środki	masowego	 zabi-
jania	 i	totalnego	 niszczenia	walczyło	
w	szeregach	wojsk	wrogich	ugrupowań,	
z	jednej	strony	państw	„Osi”,	prowadzą-
cych	wojnę	zaborczą,	a	z	drugiej	państw	
koalicji	antyhitlerowskiej,	prowadzących	
wojnę	obronną	i	wyzwoleńczą.	Walka	na	
śmierć	i	życie	toczyła	się	powszechnie	na	
lądzie,	w	powietrzu,	na	wodzie	oraz	pod	
wodą	mórz	i	oceanów.
 Pod	koniec	 listopada	1942	 r.	 zaczęły	
do	 nas	 docierać	 pocieszające	 wiado-
mości	 o	sytuacji	 na	 froncie	 niemiecko-
-radzieckim.	 Uporczywa	 obrona	 Sta-
lingradu	od	 lipca	1942	 r.,	 ześrodkowała	
potężne	 siły	 ponad	milion	 żołnierzy,	
setki	czołgów,	tysiące	dział,	moździerzy	
i	samolotów.	Cięż-
kie walki obronne 
osłabiły	 zdolność	
ofensywną	wojsk	
n i e m i e c k i c h .	
W	 t ych	 war un -
kach	 dowództwo	
radzieckie rozkaza-
ło	 19-go	 listopada	
przejść	 do	 kontro-
fensywy	na	równie	
potężne	 zgrupo-
wanie niemieckie 
ponad	milion	 żoł-
nierzy,	 setki	 czoł-
gów,	 tysiące	dział,	
moździerzy	 i	sa-
molotów.	Wojska	
radzieckie	 ofen-
sywnymi walkami 
zaczęły	 okrążać	
armię	 niemiecką	
zgrupowaną	w	re-
jonie	 Stalingradu.	
W	styczniu	i	lutym	
1943	 r. 	 mówi ło	
się	 u	nas,	 że	 so-
jusznikiem	wojsk	
radzieckich	 jest:	
„Potężny	 generał	
mróz”.	On	ułatwił	
radzieckim	 siłom	
zbrojnym w rejonie 
Stalingradu	 okrą-
żenie	i	zamknięcie	
w	kotle	 około	 330	
tysięcy	 żołnierzy	
i	oficerów	 łącznie	

z	feldmarszałkiem	 Paulusem	 dowódcą	
szóstej	 armii	 niemieckiej.	W	 dniu	 31	
stycznia	 feldmarszałek	Paulus	 podpisał	
kapitulację	i	wszyscy	dostali	się	do	nie-
woli	radzieckiej.	Także	w	styczniu	1943	
r.	wojska	radzieckie	przerwały	niemiecką	
blokadę	Leningradu,	 który	 bohatersko	
bronił	 się	 około	 900	 dni	 siłami	wojsk	
lądowych,	skutecznie	wspieranych	przez	
mieszkańców	miasta	 produkujących	
uzbrojenie	 i	amunicję,	 oraz	 przez	 flotę	
bałtycką	i	flotyllę	wojenną	jeziora	Ładoga.
	 Klęska	państw	„Osi”	pod	Stalingradem	
i	wyparcie	ich	z	Afryki	Północnej.	Lądo-
wanie	wojsk	 amerykańsko-brytyjskich	
na	Sycylii	i	upadek	reżimu	Mussoliniego	
w	lipcu	1943	r.	a	we	wrześniu	kapitulacja	
Włoch,	 przyczyniły	 się	 do	wzmożonej	
aktywności	 ruchu	 oporu	w	państwach	
okupowanych.	Działania	 partyzanckie	
przekształciły	się	w	zorganizowany	ruch	
partyzancki,	który	 tworzył	wewnętrzny	
front	 na	 tyłach	wroga	 i	wiązał	 znaczne	
siły	 okupanta.	Ruch	partyzancki	w	Eu-
ropie,	 obok	 Polski,	 Związku	 Radzie-
ckiego,	 Jugosławii	 i	Grecji,	 objął	 także	
Włochy,	Francję	 i	Belgię,	 gdzie	 stał	 się	
kontynuacją	ruchu	antyfaszystowskiego.	
Na	dalekim	wschodzie	ruch	partyzancki	
wzmagał	się	w	Korei	i	w	Mandżurii	oraz	
w	Birmie,	w	Wietnamie	 i	na	Filipinach.	
Mimo	terroru	hitlerowskiego,	który	przy-
bierał	charakter	masowej	zagłady	ludno-
ści,	ruch	oporu	na	terenach	okupowanych	
zwłaszcza	Polski	i	Związku	Radzieckiego	
wzmagał	się	coraz	bardziej.

cdn.
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OGłOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

	 Działając	na	podstawie	Uchwały	Nr	XL/285/10	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	18	maja	2010r.	w	sprawie	przeznaczenia	
do	sprzedaży	w	drodze	przetargu	działki	budowlanej	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	227/6	położonej	w	Brzostku,	sta-
nowiącej	własność	Gminy	Brzostek	ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość:
działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym 227/6 o pow. 0,3313 ha (3313 m2) położona w Brzostku, objęta 
KW Nr RZ1D/00018013/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna 
od obciążeń.
Działka	położona	jest	w	obrębie	zabudowy	mieszkaniowej	i	pól	użytkowanych	rolniczo,	w	odległości	1000	m	od	centrum.	Teren	
silnie	pofałdowany,	przylegający	do	drogi	osiedlowej	o	nawierzchni	asfaltowej,	położony	na	stoku	o	nachyleniu	południowym.	
Działka	posiada	kształt	wydłużonego	prostokąta	(średnia	szerokość	około	12	m)	Teren	uzbrojony	w	sieci	komunalne:	sieć	
wodociągową,	w	pobliżu	sieć	elektryczna,	gazowa	i	kanalizacyjna.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest 
w terenach zabudowy i przewidzianych do zabudowy.
Działka nr 227/6 zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-21/2010 z dnia 15.04.2010 r. Burmistrza Brzostku o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego 

Lp Tytuł własności Nr 
działki

Powierzchnia 
(m2)

Wartość rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

łączna wartość 
netto (zł)

1 KW Nr RZ1D/00018013/0 227/6 3313 42 532,00 300,00 42 832,00

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 30.01.2014r. do 21.02.2014 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 14 marca 2014 r.
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/	6803005
Brzostek,	dnia	30.01.2014r.

OGłOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 30 STYCZNIA 2014ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

	 Działając	na	podstawie	Uchwały	XXXII/255/13	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	30	grudnia	2013r.	w	sprawie	przezna-
czenia	do	sprzedaży	w	drodze	przetargu	działki	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	516/4	położonej	w	Siedliskach-Bogusz,	
stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek	ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość: działka położona w Siedliskach-Bogusz oznaczona numerem ewidencyjnym 516/4 o pow. 0,80 ha (8000 
m2) objęta KW NR 63240 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolnej 
od obciążeń.
Nieruchomość	działka	ozn.	nr	ewid.	516/4	o	powierzchni	0,80 ha (8000 m2),	położona	w	obrębie	gruntów	użytkowanych	
rolniczo	i	leśnych	na	stoku	przy	korycie	potoku.	Teren	nieużytkowany	porośnięty	chwastami	i	samosiejkami	różnych	drzew.	
Brak	dojazdu.	W	odległości	około	1,50	km	placówki	handlowe,	oświatowe,	obok	zabudowa	zagrodowa	rozproszona.	Działka	
to	grunt	o	nieforemnym	kształcie	o	powierzchni	pofałdowanej.	Użytki	stanowią:	PsV	-	0,59	ha,	LsV	-	0,21	ha.
Obecnie	 brak	miejscowego	planu	 zagospodarowania	przestrzennego	dla	 obszaru	objętego	dz.	 ewid.	 516/4	w	Siedliskach-
-Bogusz.	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 

(m 2)
Wartość rynkowa 

wg wyceny (zł)
Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

łączna wartość 
brutto (zł)

1 Siedliska-Bogusz
KW	Nr	63240 516/4 8000	m2 12	942,00 300,00 13	242,00

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj od. 30. 01. 2014 r. do 
21.02.2014 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(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 14.03.2014r.
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/	6803005.
Brzostek,	dnia	30.01.2014r.
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Trudne	wyrazy:	SIUKS,	ENZYM,	BONIT,	ISKOR,	RESKO,	GUSAU,	CZE

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ROZWIĄZANIE:

LUTY 2014

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

krzyżóWka z nagrODą
Poziomo:
1)	 Indianin	 z	Minnesoty;	 5) Graniczy	
z	Etiopią;	8)	Niska	 temperatura;	9)	Bio-
katalizator;	10)	Miasto	nad	rzeką	Narew;	
11)	Mały	samochód;	12)	Ignacy	potocznie;	
13)	Materiał	 wybuchowy;	 14)	Miasto	
w	Rosji.	15)	Zamek	w	gruzach;	16)	Skła-
dacz	czcionek;	17)	Lasy	blisko	wierchów	
i	hal;	19)	Był	nim	Winnetou;	22)	Łapa	do	
uściśnięcia;	25)	Polski	Czerwony	Krzyż;	
26)	 Przyjaciel	Lolka;	29)	Główna	 tętni-
ca	wychodząca	 z	 lewej	 komory	 serca;	
32)	Spokojny	lub	Atlantycki;	33) Filmowe 
trofeum;	34)	Onieśmielenie	przed	wystą-
pieniem;	35)	Nazwa;	37)	Moda	do	 tyłu;	
38) Matka	 króla	 zwierząt;	 39) Miasto	
w	woj.	szczecińskim	nad	Regą;	40) Nie-
legalna	praca;	41)	Miasto	w	Nigerii	nad	
rzeką	Sokoto;	42)	Drogie	futro;	43) Konie 
arabskie;	44)	Cel	jonów	ujemnych.
Pionowo:
1)	Mała	siekiera;	2)	Z	warkoczami	i	 tor-
nistrem;	3)	Zbiera	szmaty;	4)	Stan	prze-
ciwny	do	radości;	5)	Miasto	żołnierskich	
festiwali;	6)	Mianowanie,	 powołanie	 na	
stanowisko;	7)	Mała	awantura;	18) Kaleso-
ny;	20)	Polski	bank;	21)	Chińska	jednostka	
długości;	23)	...	de	Janeiro;	24)	Wierzchnie	
okrycie	stopy;	26)	Życiorys;	27)	Przetarg;	
28)	 Ptaki	 z	 piosenki	 P.	 Szczepanika;	
29)	 Zbiór	 utworów	 różnych	 pisarzy;	
30)	 Rękodzieło,	 drobna	wytwórczość;	
31)	Zespół	aparatów;	36)	Niedorzeczność.
	 Rozwiązania	wpisane	 do	 kuponu	 za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczone	
do	28	lutego	2014	r.	do	Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	udział	
w	losowaniu	nagrody	książkowej.	Rozwią-
zanie	krzyżówki	z	poprzedniego	numeru:	
STYCZEŃ MROZI LIPIEC SKWA-
REM GROZI. Nagrodę	 książkową	
wylosował Lesław Kolbusz z Bukowej. 
Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	do	
Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal

Chłopak	 podchodzi	 do	 dziewczyny	
i	mówi:
–	Ale	ty	jesteś	ładna.
A	ona	na	to:
–	Niestety,	 nie	mogę	 tego	 powiedzieć	
o tobie.
Chłopak	niespeszony:
–	To	zrób	tak	jak	ja...	skłam.

  
Jałta.	Wielka	 trójka	 siedzi	 na	 tarasie	
daczy	i	chwali	się	papierośnicami.	Roo-

svelt	wyciąga	swoją,	piękną,	ze	srebra,	
pokazuje	wygrawerowany	napis:	Prezy-
dentowi Roosveltowi – Naród.
Następny	–	Churchill.	 Pokazuje	 swoją	
piękną,	 srebrną,	 inkrustowaną	 kamie-
niami	półszlachetnymi	z	napisem:	Pre-
mierowi – Królowa.
Kolej	na	Stalina.	Pokazuje	swoją	piękną	
złotą	papierośnicę	inkrustowaną	kamie-
niami	szlachetnymi,	pyszną	robotę	naj-
lepszych	jubilerów,	a	na	niej	wygrawe-
rowany	napis:	Potockiemu – Radziwiłł.

  
Rok	2020.	Na	ekranie	telewizora	pojawia	
się	spikerka	i	z	przepraszającym	uśmie-
chem	mówi	do	telewidzów:
–	Drodzy	państwo,	 a	teraz	na	godzinę	
przerywamy	 emitowanie	 reklam,	 aby	

pokazać	państwu	film...
  

–	Czy	twój	narzeczony	jest	atrakcyjny?
–	Jeszcze	 jak!	Po	matce	ma	niebieskie	
oczy,	a	po	ojcu	willę	i	mercedesa.

  
Blondynka	opowiada	przyjaciółce	o	od-
chudzaniu	się.
–	Stosuję	dwie	diety	naraz.
–	Dlaczego?
–	Bo	po	 jednej	diecie	byłam	cały	czas	
głodna.

  
–	Poproszę	tort,	ale	żeby	był	przypalony	
od	spodu.
–	Jaki?	–	pyta	zdziwiona	ekspedientka.
–	Przypalony	od	spodu.	Chcę,	żeby	mąż	
pomyślał,	że	sama	go	upiekłam.
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Brzosteckie smakołyki
	 Kiedy	na	dworze	króluje	niska	temperatura	i	
lodowaty	wiatr,	skuteczną	bronią	przed	zmarz-
nięciem	może	 się	 okazać	 odpowiednia	 dieta.	
Mrozy	nie	muszą	oznaczać	rewolucji	na	talerzu.	
Najważniejsze	w	prawidłowym	zimowym	od-
żywianiu	są:	regularność	posiłków,	ciepłe	śnia-
dania	i	kilka	dodatków	takich	jak	odpowiednie	

przyprawy,	które	pozwolą	nam	zachować	cenne	
ciepło	oraz	równie	ważną	odporność.	
	 Nasze	propozycje	na	luty	to:		energetyczna	
zupa	grochowa,	pyszna	rolada	z	parówką	oraz	
aromatyczny	ryż	cytrynowy.	Na	śniadanie	po-
lecamy	chrupiące	bułeczki	z	kaszą	gryczaną.

Redakcja

Bułeczki z kaszą gryczaną
Składniki na ciasto:

– ½ kg mąki
– 2 jajka
– 3 żółtka
– 5 dag drożdży
– 1 szkl. mleka
– 1 szkl. śmietany
– ¾ szkl. cukru
– ¼  kostki masła

Wykonanie:
Drożdże rozprowadzić w mleku, dodać 1 łyżkę cukru, 
1 łyżkę mąki. Jajka z żółtkami ubić z cukrem. Do miski 
wsypać mąkę i pozostałe składniki, zagnieść i pozostawić 
do wyrośnięcia.

Nadzienie:
– ½ kg kaszy gryczanej
– 1 l wody
– ¼ kostki masła
– 30 dag sera białego
– 1 jajko 
– sól i pieprz do smaku

Wykonanie:
Wodę z masłem zagotować. Wsypać na gotującą się wodę 
kaszę, mieszać aż zgęstnieje.  Po wystudzeniu kaszy do-
dać ser, jajko, sól i pieprz do smaku. Dobrze wyrobić. 
Z farszu formować kuleczki i zawijać w ciasto. Układać 
luźno na blaszce, smarować roztrzepanym jajkiem. Piec 
w piekarniku na złoty kolor.

Rolada drobiowa z parówką
Składniki:

– 1 wiejski kurczak
– 2 parówki
– 2 jajka
– 1 łyżka mąki
– 1 łyżka zmiksowanego szpinaku
– 1 ząbek czosnku
– tłuszcz do smażenia
– pieprz, sól, majeranek

Wykonanie:
Kurczaka umyć, odkostnić i oddzielić mięso od skóry. 
Zbić tłuczkiem (jak na schabowe). Natrzeć przyprawami. 
Z białek ubić sztywną pianę, dodać żółtka, mąkę, szczyptę 
soli, delikatnie wymieszać. Z powstałej masy usmażyć 
omlet. Na płat mięsa nałożyć wystudzony omlet, posma-
rować go szpinakiem, na środku ułożyć parówki. Całość 
zrolować i obwiązać bawełnianą nicią. Ułożyć w rękawie 
do pieczenia, podlać 4 łyżkami wody i piec ok. 1½ godziny. 
Wystudzoną roladę pokroić w cienkie plastry.

Zupa grochowa przecierana
Składniki: 

– 40 dag łuskanego grochu
– 1 marchewka
– 1 pietruszka
– kawałek selera
– 1szkl. rosołu
– 1 łyżeczka soli
– 2 ząbki czosnku
– cebula
– 1 łyżka masła
– 2 łyżki majeranku
– 2 kromki czerstwego chleba na grzanki

Wykonanie:
Groch wypłukać, zalać wodą do 3/4 wysokości garnka. 
Dodać warzywa, sól, czosnek, rosół. Gotować bez przy-
krycia. Cebulę pokroić, zeszklić na łyżce masła, dodać 
wraz z tłuszczem do gotującej się zupy. Lekko przykryć 
i gotować, aż warzywa zmiękną, a groch się rozpadnie. 
Gdy składniki będą miękkie, całą zupę wraz z grochem 
i warzywami przetrzeć przez drobne sitko do garnka. 
Zupę doprawić majerankiem i podgotować. Podawać 
z grzankami. 

Ryż cytrynowy
Składniki:

– 25 dag ryżu 
– 2 łyżki oleju
– łyżeczka kurkumy
– łyżeczka suszonej mięty
– 1 cytryna
– ½ l wody
– ½ łyżeczki soli

Wykonanie:
Cytrynę dokładnie umyć, zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. 
W garnku podgrzać olej, wsypać ryż i mieszać z olejem. 
Później dodać kurkumę z miętą i smażyć parę chwil, 
ciągle mieszając. Następnie wlać sok z cytryny i wodę, 
wymieszać. Doprawić solą, przykryć i zagotować, aż ryż 
wchłonie całą wodę. Gotowy ryż wymieszać ze skórką 
cytrynową. 
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Ryż cytrynowy Zupa grochowa przecierana

	 Super	Orlik	 to	 przedsięwzięcie	 bę-
dące	ukoronowaniem	programu	„Nasz	
Orlik”	 realizowanego	 ze	 środków	
Ministerstwa	Sportu	i	Turystyki	przez	
trzy	partnerskie	organizacje:	Fundację	
V4Sport,	Fundację	Rozwoju	Kultury	Fi-
zycznej	i	Projekt	Społeczny	Uniwersy-
tetu	Warszawskiego.	Powstało,	by	pro-
mować	inicjatywy	społeczne	polegające	
na	organizacji	wydarzeń	rekreacyjnych	
i	sportowych	na	Orlikach	w	całej	Polsce.	
W	ramach	tego	konkursu	nagradzani	są	
najbardziej	przedsiębiorczy	animatorzy	
wydarzeń	odbywających	się	na	Orlikach	
oraz	 osoby	wspierające	 animatorów,	
czyli	„Przyjaciele	Orlika”.
	 Jedną	z	osób	nominowanych	do	na-
grody	Przyjaciela	Orlika	jest	Adrianna	

Wajda	z	Brzostku.	Adrianna	od	począt-
ku	 funkcjonowania	Orlika	 aktywnie	
wspiera	 wszelkie	 inicjatywy,	 które	
są	 tu	 podejmowane.	 Jedną z jej pasji 
jest	 fotografia.	 Swoją	 pomysłowością	
oraz	 talentem	 fotograficznym	pomaga	
promować	w	 lokalnych	mediach	 oraz	
internecie	wszelkie	wydarzenia	mające	
miejsce	na	brzosteckim	Orliku.	Dzięki	
swojej	pracy	oraz	pozytywnej	energii,	
którą	zaraża	innych,	przyczynia	się	do	
propagowania	 aktywnego	 trybu	 życia	
wśród	mieszkańców	Brzostku.	
	 Adrianna	Wajda	 dzięki	 pomocy,	
której	udziela	podczas	pracy	na	Orliku	
zyskała	 zaufanie	wielu	 osób	 i	 opinię	
osoby,	na	której	zawsze	można	polegać.	

fl

adrianna Wajda Przyjacielem super Orlika 2013
 Czwórka najbardziej zaangażowanych i kreatywnych osób związanych na 
co dzień z Orlikami odebrała statuetki Super Orlików podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 9 grudnia 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. 
Wśród nich znalazła się Adrianna Wajda z Brzostku.



kącik fotograficzny
	 Jeśli	chcesz	się	pochwalić	swoim	zdję-
ciem	na	łamach	Wiadomości	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 zamiesz-

kania.	 Przesłanie	 tych	 danych	 oznacza	
zgodę	na	publikację	ich	w	Wiadomościach	
Brzosteckich	w	podpisie	pod	zdjęciem.

J. Nosal

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Magdalena Zięba z BukowejFot. Arek Piotrowski z Bukowej

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Rafał Kania z Kamienicy Dolnej

Fot. Natalia Owsiak z Bukowej

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku


