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	 Czasy	się	zmieniają	coraz	szybciej,	
a	nasze	 nawyki	 dużo	 wolniej,	 albo	
wręcz	pozostają	niezmienne.	Jeżeli	od	
naszych	narodzin	minęło	już	kilkadzie-
siąt	lat,	to	zapewne	pamiętamy	drogi,	po	
których	wieczorem	rzadko	przejeżdżały	
samochody	niespiesznie	omijając	dziu-
ry.	Było	wtedy	dość	czasu,	żeby	pieszy	
mógł	 zejść	 na	 pobocze	 (chodników	
jeszcze	 nie	 było)	 i	bezpiecznie	 prze-
puścić	 samochód,	 ale	 nawet	 jeśli	 tego	
nie	zrobił	to	zazwyczaj	nic	złego	się	nie	
stało,	bo	kierowca	nieoślepiany	świat-
łami	innych	pojazdów	zdążył	pieszego	
zauważyć	 i	ominąć.	
No	chyba,	że	jechał	na	
„podwójnym	 gazie”	
stwarzając	dużo	więk-
sze	 zagrożenie	 (ale	 to	
pozostało	 niezmienne	
do	dziś).	A	dzisiaj	sa-
mochód	jest	w	każdym	
domu,	 przynajmniej	
jeden	 (jak	nie	więcej)	
i	kierowcy	też	nie	cho-
dzą	 spać	 „z	 kurami”	
tylko	wieczorami	jadą	
w	różne	strony,	spoty-
kając	 na	 swojej	 dro-
dze	pieszych	ubranych	
najczęściej	 na	 czarno.	
Jeżeli	z	przeciwka	nad-
jeżdża	 inny	 pojazd,	
a	asfalt	 jest	mokry	 od	
deszczu,	 to	 wszyst-
kie	 te	 światła	 i	błyski	
powodują	 w	oczach	
kierowcy	 taki	mętlik,	
że	 dostrzeżenie	 czło-
wieka	idącego	skrajem	
drogi	 jest	 niemal	 cu-
dem.	Wielu	 pieszych	
użytkowników	dróg	to	
osoby	starsze,	które	nie	
mając	 żadnej	wiedzy	
o	prowadzeniu	 pojaz-
dów	 i	możliwościach	
kierowcy	 (myśląc	 jak	
dzieci	 zakrywające	
oczy,	 gdy	 chowają	 się	
przed	 światem)	 pyta-
ją	 nieraz	 zdziwione:	
„jak	ja	widziałem	jego	
światła,	to	dlaczego	on	
mnie	 nie	 zauważył”.	
Albo	 już	 nie	 pytają	
o	nic,	pozostając	tylko	
w	pamięci	najbliższych	
i	nagrobnym	napisie.
	 Gmina	 Brzostek	
wspólnie	 z	Komen-
dą	 Powiatową	 Policji	
w	Dębicy,	 chcąc	 opi-
sane	 we	 wstępie	 sy-
tuacje	 jak	 najbardziej	
ograniczyć	 i	podnieść	
poziom	 bezpieczeń-
stwa	 naszych	miesz-
kańców,	 organizują	
akcję	pod	nazwą	„Bądź	
widoczny	po	zmroku”.	
Sposobem	na	poprawę	

bezpieczeństwa	pieszych	będzie	dotar-
cie	 do	nich	 poprzez	 dzieci	 i	młodzież	
szkół	 i	przedszkoli	 z	informacją	 i	za-
mówionymi	w	liczbie	5	 tys.	 sztuk	od-
blaskowymi	opaskami.	We	wszystkich	
szkołach	naszej	gminy	odbędą	się	spot-
kania	z	policjantami	i	przedstawiciela-
mi	gminy,	na	których	przekazane	będą	
informacje	 i	wskazówki	o	zachowaniu	
się	na	drodze,	a	także	odblaskowe	opas-
ki	dla	uczniów	i	ich	rodzin.	Część	ma-
teriałów	promocyjnych	i	odblaskowych	
opasek	trafi	również	do	sołtysów	w	celu	
rozprowadzenia	wśród	osób	starszych.	

Jeśli	zapotrzebowanie	na	odblaski	okaże	
się	większe,	przewidujemy	zakupienie	
kolejnej	 partii	 opasek,	 tak	 aby	 każdy	
mieszkaniec	naszej	gminy,	który	może	
pieszo	 przemieszczać	 się	 po	 drogach,	
miał	możliwość	 szybkiego	 założenia	
sobie	 odblaskowej	 samozatrzaskowej	
opaski	i	dzięki	temu	stania	się	bardziej	
widocznym	 dla	 kierowców.	 Prosimy	
wszystkich	o	promowanie	 tego	pomy-
słu	licząc	na	zrozumienie	i	przychylne	
przyjęcie	tej	akcji	przez	mieszkańców,	
ale	 przede	wszystkim	 na	 używanie	
odblaskowych	 elementów	 zgodnie	
z	hasłem	 akcji:	 „Bądź widoczny po 
zmroku”

P.S.

bądź widoczny po zmroku



3Wiadomości Brzosteckie Nr 3/2014

	 5	lutego	2014	r.	Środowiskowy	Dom	
Samopomocy	im	Jana	Pawła	II	w	Brzost-
ku	 gościł	 Panią	Małgorzatę	Chomycz-
-Śmigielską	–	Wojewodę	Podkarpackiego	
oraz	Pana	Dariusza	Tracza	–	Dyrektora	
Wydziału	Polityki	Społecznej	w	Rzeszo-
wie.
	 Goście	wyrazili	 uznanie	wobec	 do-
tychczasowych	działań	na	terenie	Żywe-
go	Pomnika	 Jana	Pawła	 II	w	Brzostku.	
Zwiedzili	Środowiskowy	Dom	Samopo-
mocy,	przyglądali	się	pracy	terapeutów,	
rehabilitacji	 uczestników	 i	z	 wielką	
aprobatą	 odnieśli	 się	 do	 działalności	
ośrodka.	Pani	Wojewoda	podkreśliła,	iż	
istnienie	ośrodków	wsparcia	 takich	 jak	
nasz	ŚDS	jest	niezbędne,	a	praca	 i	trud	
włożony	w	rehabilitację	 osób	 niepeł-
nosprawnych	 nieoceniony.	 Zostaliśmy	

również	docenieni	pod	względem	wypo-
sażenia	 i	przystosowania	ośrodka.	Pani	
Wojewoda	wraz	 z	Panem	Dyrektorem	
pochwalili	mądre	gospodarowanie	środ-
kami,	przeznaczanymi	na	wyposażenie	
ośrodka	w	sprzęt	służący	do	rehabilitacji,	
pracy	 terapeutycznej	mającej	 na	 celu	
usprawnienie	 i	usamodzielnianie	 osób	
niepełnosprawnych	mających	z	tym	nie-
małe	 kłopoty.	 Pracownicy	ŚDS	 zostali	
docenieni	za	pracę,	jaką	wykonują.	Nasi	
podopieczni	 z	wielką	 radością	 przyjęli	
Gości,	 gdyż	 nie	 zdarza	 się	 nam	na	 co	
dzień	gościć	tak	ważne	osoby,	działają-
ce	na	polu	Pomocy	Społecznej	naszego	
województwa.	 Na	 koniec	 zrobiliśmy	
wspólną	fotografię	i	zaprosiliśmy	Gości	
na	kolejne	odwiedziny	naszego	ośrodka.	
	 Dla	uczestników	było	to	wielkie	wyda-

rzenie,	mogli	poznać	Wojewodę	osobiście	
i	porozmawiać.	Obie	 strony	wymieniły	
mnóstwo	 ciepłych	 słów.	Uczestnicy	 –	
pochwały	za	pracę	twórczą	i	wytrwałość	
w	rehabilitacji,	 a	Nasi	Goście	 –	 słowa	
wsparcia	w	dążeniu	 do	 realizacji	 celu	
oraz	 podziękowania	 za	 opiekę	 nad	 na-
szym	ośrodkiem.	
	 Takie	gesty	ze	strony	osób	sprawują-
cych	władzę,	chociaż,	można	by	rzec,	to	
„tylko”	 odwiedziny,	 napawają	 optymi-
zmem	pracowników,	a	w	szczególności	
uczestników.
	 Dlatego	bardzo	dziękujemy	za	słowa	
wsparcia,	 które	 będą	 dla	 nas	 jeszcze	
większą	motywacją	 do	 podejmowania	
kolejnych	działań	dla	osób	tego	potrze-
bujących.

K. Staniszewski

Wojewoda Podkarpacki małgorzata chomycz–Śmigielska z wizytą w ŚdS

	 Zgodnie	z	oczekiwaniami	w	styczniu	
zakończyły	się	odbiory	techniczne	i	wy-
dział	Nadzoru	Budowlanego	Starostwa	
Powiatowego	w	Dębicy	wydał	zgodę	na	
użytkowanie.	Początkiem	lutego	ucznio-
wie	 brzosteckiego	 gimnazjum	 zaczęli	
pierwsze	zajęcia	WF-u	w	SWOJEJ	hali,	
bez	 konieczności	 kilkuminutowych	
wędrówek	 przed	 i	po	 zajęciach	 i	bez	
przechodzenia	przez	ruchliwą	drogę	do	
sali	 gimnastycznej	 przy	 podstawówce.	
Dodatkowe	 pracownie	 (fizyczna	 i	in-
formatyczna)	oraz	czytelnia	pozwolą	na	
nieco	większą	swobodę	w	starszej	części	
gimnazjum.	Dobrze	wyposażona	siłow-
nia	i	możliwość	podzielenia	boiska	kota-

rami	na	trzy	niezależne	części	umożliwią	
prowadzenie	zajęć	WF	w	kilku	grupach	
jednocześnie,	co	pozwoli	na	lepsze	uło-
żenie	podziału	godzin	lekcyjnych.
	 25	lutego	zostały	ogłoszone	regulami-
ny	korzystania	z	hali	sportowej	i	siłowni,	
tak	aby	poza	godzinami	zajęć	gimnazjal-
nych	obiekty	mogły	być	wykorzystywane	
przez	wszystkich	pozostałych	amatorów	
sportu	i	już	następnego	dnia	obiekt	cie-
szył	 się	dużym	zainteresowaniem.	Nad	
funkcjonowaniem	hali	sportowej	czuwa	
teraz	Pani	Magda	Kawalec,	którą	spor-
towcy	poznali	na	Orliku	w	poprzednich	
sezonach.	Trudno	już	na	samym	początku	
oczekiwać	wielkich	 sportowych	 „fajer-

werków”	w	postaci	 sukcesów	 drużyn	
siatkówki,	 koszykówki,	 piłki	 ręcznej	 –	
takie	 drużyny	może	 kiedyś	 powstaną,	
ale	 na	 to	 trzeba	 trochę	 poczekać.	Naj-
ważniejsze,	że	mamy	już	taką	możliwość,	
a	amatorzy	mogą	teraz	realizować	swoje	
sportowe	pasje.
	 Na	 ostatniej	 sesji	 Rady	Miejskiej	
została	 podjęta	 uchwała	 o	nadaniu	hali	
imienia	Agaty	Mróz-Olszewskiej,	której	
życie	potwierdziło,	że	można	być	jedno-
cześnie	wielkim	 sportowcem	 i	wielkim	
Człowiekiem.	Miejmy	nadzieję,	że	nasza	
młodzież	skorzysta	z	tego	przykładu,	bo	
sukcesy	brzosteckich	sportowców	przy-
niosły	by	nam	wszystkim	trochę	radości,	
a	szlachetnych	ludzi	wokół	nas	nigdy	nie	
jest	za	wiele.

P.S.

hala sportowa ruszyła



4 Wiadomości Brzosteckie Nr 3/2014

„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi”

Jan Paweł II

	 Dawny	 plebański	 pejzaż	 Brzostku	
zmienia	się	z	dnia	na	dzień	coraz	to	bar-
dziej	korzystniej.	Dawna	plebania	–	dziś	
nie	do	poznania	–	przyciąga	przechodnia	
swoim	pięknem	kolorów,	nowoczesnoś-
cią	 odrestaurowanych	
dawnych	 budynków	
gospodarczych	i	zamie-
nionych	na	warsztaty	te-
rapii.	Całe	podwórze	po-
kryte	 kostką	 brukową,	
tu	i	ówdzie	małe	rabaty	
i	przerywniki	 zieleni,	
a	w	 nich	 pomniki	 pa-
mięci.	To	pomnik	katyń-
sko-smoleński	przyciąga	
mieszkańców	Brzostku	
w	dniach	 rocznic	 i	pa-
mięci	o	ludziach,	którzy	
przelali	 krew	 i	złożyli	
ofiarę	 życia	w	imię	Oj-
czyzny.	Szczególnie	cie-
pło	przyciągają	pomniki	
Błogosławionego	 Jana	
Pawła	II,	przed	którymi	
coraz	to	widać	osoby	stojące	w	zadumie	
z	pochylonymi	 głowami,	 a	u	 podnóża	
tych	pomników	płoną	światła	zniczy.
	 Jesteśmy	w	środku	 dawnej	 plebanii	
brzosteckiej,	 gdzie	 dzisiaj	mieszczą	 się	
Warsztaty	Terapii	Zajęciowej.	Wszystkie	
pomieszczenia	 unowocześnione,	 jasne	
i	przejrzyste,	a	w	nich	grupy	uczestników	
wraz	 z	instruktorami.	Wychodzimy	na	

górę	do	dużej	sali	konferencyjnej,	w	któ-
rej	przed	 laty	był	strych.	Wokół	stołów	
siedzą	uczestnicy	terapii	oraz	chórzyści	
Parafii	Brzostek.	Bardzo	gorąco	i	ciepło	
wita	uczestników	kierownik	tego	obiektu	
dr	Alicja	Przetacznik	 z	domu	Kawalec.	
Krótko	 zachęca	 do	wspólnej	 kateche-
zy,	 której	 tematem	 jest	 integracyjne	
kolędowanie.	 Spotkanie	 rozpoczęło	 się	
występem	członków	warsztatów,	którzy	
odśpiewali	 dawny	przebój	Czerwonych	

Gitar	pt.	„Jest	taki	dzień”.	Ta	pastorałka	
zaintonowana	była	 ciepłym,	 donośnym	
i	melodyjnym	głosem	jakby	wykonywana	
była	przez	prawdziwych	śpiewaków	–	a	to	
śpiewali	ludzie	niepełnosprawni.	Ile	hartu	
ducha	 trzeba	mieć,	 aby	 tak	 poprawnie	
odśpiewać	kolędę.
Potem	odbyło	 się	wspólne	kolędowanie	
popularnych	 kolęd	 i	pastorałek.	 Tak	

uczestnicy	 terapii	 jak	 również	 ich	 in-
struktorzy	 i	chórzyści	 równym	głosem	
wyśpiewywali	 hymn	wdzięczności	 dla	
Boskiej	Dzieciny.	Każda	 kolęda	 opa-
trzona	była	krótkim	komentarzem	i	opo-
wieścią	przez	emerytowanych	nauczycieli	
będących	członkami	chóru	parafialnego	
w	Brzostku.	Nauczyciel	Zespołu	Szkół	
Rolniczych	–	tenor	–	opowiadał	o	tym	jak	
w	jego	młodości	kolędowali	w	grupie	mi-
nistrantów.	Pani	Janina	Przewoźnik	przy-
pominała	o	kolędowaniu	dzieci	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Nawsiu,	a	pani	Weronika	
Dziurgot	 przypomniała	 o	dokonaniach	

zespołu	wokalnego	„Ce-
cylianki”,	który	prowa-
dziła	 przez	 wiele	 lat.	
Chórzyści	śpiewali	kolę-
dy	w	układzie	 dwugło-
sowym	 i	brzmiały	 one	
niezwykle	 urokliwie,	
a	potem	 każdy	 refren	
został	 śpiewany	 razem	
z	wszystkimi	 uczestni-
kami	WTZ.	 „Gdy	 zie-
mię	 cichym	 snem…”,	
„Dzieciątko	się	narodzi-
ło…”,	„Kłaniamy	Ci	się	
pięknie…”,	„Lulajże	Je-
zuniu…”,	 „Gdy	 śliczna	
Panna…”	–	a	wszystkie	
te	kolędy	niosły	się	dale-
ko	poza	budynek	plebań-
ski.	Wszyscy	uczestnicy	

poczęstowani	zostali	herbatą	i	pysznymi	
wypiekami	przez	grupę	gastronomiczną	
WTZ.	Dzień	30	stycznia,	czyli	 integra-
cyjne	 śpiewanie	 kolęd	 przypadł	 nam	
wszystkim	 do	 serca	 i	postanowiliśmy	
wspólnie	świętować	i	wspólnie	śpiewać	
nie	tylko	kolędy.
	 Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	obecnie	
żyją	już	przygotowywaniem	stołu	wiel-

Warsztaty terapii zajęciowej tętnią życiem

z prac rady miejskiej
	 21	 lutego	 2014	 roku	Rada	Miejska	
w	Brzostku	obradowała	na	XXXIII	sesji	
pod	przewodnictwem	Zofii	Skórskiej	 –	
przewodniczącej	rady.	Na	początku	obrad	
Burmistrz	Brzostku	Leszek	Bieniek	zło-
żył	informację	z	realizacji	uchwał	Rady	
Miejskiej.	W	okresie	 sprawozdawczym	
zgodnie	 z	Uchwałą	Nr	XXXII/252/13	
z	dnia	 30	 grudnia	 2013	 roku	w	spra-
wie	 budżetu	Gminy	Brzostek	 na	 2014	
rok,	Zarządzeniem	Nr	4/14	Burmistrza	
Brzostku	z	dnia	17	stycznia	br.	przyjęto	
zestawienie	zbiorcze	planów	finansowych	
jednostek	budżetowych	na	rok	2014.	Re-
alizując	Uchwałę	Nr	XXX/245/13	Rady	
Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	18	listopada	
2013	roku,	aktem	notarialnym	dokonano	
zamiany	działek	położonych	w	Brzostku	
z	przeznaczeniem	pod	budowę	parkingu	
na	 poprawę	 prawidłowego	 funkcjono-
wania	GOSiR	w	Brzostku.	Przesłano	do	
publikacji	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Podkarpackiego	Uchwały	Nr	
XXXII/252/13	w	sprawie	budżetu	Gminy	
Brzostek	na	2014	rok,	Nr	XXXII/253/13	
w	sprawie	 programu	 gospodarowa-
nia	mieszkaniowym	 zasobem	 gminy	
na	 lata	 2014-2018,	 Nr	XXXII/254/13	

w	sprawie	przyjęcia	Programu	Ochrony	
Środowiska	dla	Gminy	Brzostek	oraz	Nr	
XXXII/257/13	w	sprawie	podwyższenia	
kryterium	 dochodowego	 uprawniają-
cego	 do	 uzyskania	wsparcia	w	ramach	
programu	wspierania	finansowego	gmin	
„Pomoc	państwa	w	zakresie	dożywiania”.	
W	 dalszej	 części	 obrad	Rada	 podjęła	
uchwałę	w	sprawie	 zmian	wieloletniej	
prognozy	finansowej	Gminy	Brzostek.	
Zmiana	przyjętych	wartości	w	WPF	była	
spowodowana	koniecznością	wprowadze-
nia	zmian	w	wysokościach	planowanych	
dochodów	w	roku	 2014,	 zwiększeniem	
planowanych	przychodów	i	planowanych	
rozchodów	oraz	wydatków	majątkowych	
gminy	 w	latach	 2014-2016.	 Kolejna	
uchwała	dotyczyła	zmiany	uchwały	bu-
dżetowej	na	2014	rok.	Ogółem	dochody	
budżetu	zwiększono	o	1.671.915	zł,	które	
przeznaczono	w	planowanych	wydatkach	
między	innymi	na	drogi	gminne,	w	tym	
na	przebudowę	przystanków	w	Brzostku,	
budowę	 kanalizacji	 sanitarnej	w	miej-
scowościach	 Januszkowice	 i	Opacion-
ka,	 przebudowę	 usługowego	 budynku	
wielofunkcyjnego	 na	 obiekcie	GOSiR	
w	Brzostku.	Rada	Miejska	 rozpatrzyła	
skargę	na	działania	Kierownika	M-GOPS	
w	Brzostku,	 dokonała	 zmiany	uchwały	
ustalającej	 liczbę	 punktów	 sprzedaży	

napojów	 zawierających	 powyżej	 4,5	
procent	 alkoholu	 przeznaczonych	 do	
spożycia	poza	miejscem	sprzedaży	oraz	
w	miejscu	 sprzedaży.	Zatwierdzono	do	
realizacji	projekt	pt.	„Kompetencje	klu-
czowe	dla	uczniów	Szkoły	Podstawowej	
im.	 Tadeusza	 Kościuszki	 w	Nawsiu	
Brzosteckim”	współfinansowany	 przez	
UE	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	
Społecznego	 z	programu	Operacyjnego	
Kapitał	Ludzki.	Przyjęto	także	Program	
opieki	 nad	 zwierzętami	 bezdomnymi	
oraz	zapobiegania	bezdomności	zwierząt	
na	terenie	Gminy	Brzostek.	
	 Na	wniosek	 Burmistrza	 Brzostku,	
radni	podjęli	uchwałę	w	sprawie	nadania	
hali	sportowej	w	Brzostku	imienia	Agaty	
Mróz-Olszewskiej.
	 Rada	Miejska	w	Brzostku	 poparła	
stanowisko	Komitetu	Obrony	Wędlin	
Wędzonych	 Tradycyjnie,	 występując	
z	Apelem	w	sprawie	wprowadzenia	 za-
ostrzonych	 dopuszczalnych	 poziomów	
wielopierścieniowych	węglowodorów	
aromatycznych	w	wędlinach	 tradycyj-
nych,	regionalnych.
	 Treść	podjętych	uchwał	prezentowana	
jest	w	Biuletynie	 Informacji	Publicznej	
oraz	na	stronie	internetowej	gminy	Brzo-
stek.

Ewa Szukała
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„Pomagajcie jedni drugim 
z miłością, a doświadczycie 

pocieszającej obecności Boga.”
papież Franciszek

	 Światowy	Dzień	Chorego	 obchodzony	 jest	 11	
lutego	w	uroczystość	Matki	Bożej	z	Lourdes.	Został	
ustanowiony	przez	bł.	Jana	Pawła	II	13	maja	1992	r.	
w	75	rocznicę	objawień	fatimskich	i	w	11	rocznicę	
zamachu	 na	 jego	 życie.	Obchody	 tego	 dnia	 za	
każdym	razem	przypominają	nam	o	szacunku	do	
człowieka	chorego	i	cierpiącego.	Są	też	okazją	do	
zaakcentowania	konieczności	zapewnienia	chorym	
dobrej	opieki,	dowartościowania	ich	cierpienia	na	
płaszczyźnie	ludzkiej	i	duchowej. Ojciec	św.	Fran-
ciszek	 zaznaczył,	 że	 hasło	 „Wiara	 i	miłosierdzie:	
My	także	winniśmy	oddać	życie	za	braci”	zachęca	
nas	do	naśladowania	Jezusa	względem	cierpiących.
 – Godność osoby nigdy nie sprowadza się do jej 
możliwości i zdolności i nie zmniejsza się ona, gdy 
dana osoba słabnie, staje się niesprawna i wymaga 
pomocy (…) Pomagajcie jedni drugim z miłością, 
a doświadczycie pocieszającej obecności Boga. 
Chrześcijańska i szlachetna postawa wobec chorych 
jest solą ziemi i światłem świata – powiedział	papież	
Franciszek	po	modlitwie	Anioł	Pański	w	niedzielę	
9	lutego	2014	r.
	 Obchody	tego	dnia	w	naszej	miejscowości	odbyły	
się	08	lutego	w	sobotę.	Jak	co	roku	rozpoczęły	się	
Mszą	Świętą	w	Kościele	Parafialnym	w	Januszko-
wicach.	 Podczas	 koncelebrowanej	Mszy	Świętej	
modlono	 się	w	intencji	 ludzi	 starszych,	 chorych	
i	cierpiących.	 Każdy	 z	nich	 otrzymał	 obrazek	
z	fragmentami	orędzia	papieża	Franciszka	na	Świa-
towy	Dzień	Chorego.	Następnie	w	Domu	Strażaka	
w	Januszkowicach	odbyło	się	uroczyste	spotkanie,	
podczas	 którego	 głos	 zabrali:	 ks.	 Prałat	Tadeusz	
Preis,	ks.	Proboszcz	Stanisław	Mirek	i	sołtys	Bole-
sław	Pieniądz.	W	swoich	wystąpieniach	wspominali	
współpracę	w	minionych	latach,	pomoc	w	pracach	
na	rzecz	parafii	i	miejscowości.	Padły	słowa	uznania	
i	pochwały	pod	adresem	osób	obchodzących	świę-
to,	 obecnych	na	uroczystości.	W	wypowiedziach	
nie	zabrakło	również	akcentów	humorystycznych.	
Wyrazili	 swoją	wdzięczność	 składając	 życzenia	
długich	 jeszcze	 lat	w	zdrowiu.	Równocześnie	za-
chęcali	do	liczniejszego	udziału	w	przyszłym	roku.	
Podziękowali	również	organizatorom	za	udostęp-
nienie	sali	i	przygotowanie	imprezy.	Dzieci	szkolne	
zaprezentowały	 krótki	 program	 artystyczny,	 na	
który	złożyły	się	scenki	bajkowe	pt.:	„Kopciuszek”,	
„Śpiąca	Królewna”	i	piosenka.	Młodzież	Szkolnego	
Koła	Caritas	wręczyła	wszystkim	gościom	własno-
ręcznie	przygotowane	wiosenne	kwiaty	i	złożyła	im	
życzenia.	 Parafialne	Koło	Caritas	 zorganizowało	
dla	wszystkich	 poczęstunek.	 Podczas	 spotkania	
swoje	umiejętności	instrumentalno-wokalne	zapre-
zentował	zespół	muzyczny	rodziny	Stasiowskich.	
Wykonawcy	wielokroć	nagradzani	byli	gromkimi	
brawami.	Całe	spotkanie	przebiegło	w	bardzo	przy-
jemnej	atmosferze.	Mamy	nadzieję,	że	wspomnienia	
z	tego	dnia	pozostaną	na	długo	w	pamięci.

Wanda Jamróz, Jan Palar

obchody dnia chorego w januszkowicach

kanocnego	 na	 konkurs	 organizowany	
przez	Starostwo	w	Rzeszowie.	Wszystkie	
grupy	 przygotowują	 pisanki	 różnymi	
technikami,	zajączki,	baranki,	kury	z	sia-
na,	stroiki,	koszyki,	 tacki,	stoliki	 i	inne	
jeszcze	„cudności”,	aby	jak	rokrocznie	za-
błysnąć	na	przeglądzie	i	osiągnąć	dobry	

wynik.	Ponadto	działa	już	hala	hipotera-
pii	i	rozpoczynają	się	zajęcia	z	udziałem	
potrzebujących	pomocy	i	rehabilitacji	na	
koniach.	WTZ	tętnią	życiem.	Są	dosko-
nałym	przykładem,	że	nic	to	dysfunkcje	
organizmu,	 bo	 najważniejsza	 jest	wola	
bycia	człowiekiem	potrzebnym	w	środo-

wisku.	Za	wszystkie	ciekawe	zajęcia,	za	
troskę	 nad	 potrzebującymi	 pomocy,	 za	
spotkania	środowiskowe	i	wszystko	dobre	
w	myśl	 Ewangelii	 składam	 serdeczne	
dzięki.

Dyrygent chóru parafialnego 
Zuzanna Rogala
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 Na początku roku szkolnego 
2013/2014 Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Brzostku przystąpiła do 
ogólnopolskiego programu CAŁA 
POLSKA CZYTA DZIECIOM.

	 Głównym	 celem	 programu	 jest	
zwiększenie	poziomu	świadomości	jak	
ważne	 jest	 głośne	 czytanie	 dzieciom	
od	najmłodszych	lat.	Zgłosiliśmy	się	do	
udziału	w	kampanii	głównie	po	to,	aby	
rozwijać	 zainteresowania	 czytelnicze	
wśród	 dzieci,	 zaszczepić	w	nich	mi-
łość	do	książek,	rozwinąć	wyobraźnię	
i	słownictwo.	 Pragnęliśmy	 także,	 aby	
rodzice	poprzez	głośne	 i	systematycz-
ne	czytanie	swoim	pociechom	jeszcze	
bardziej	 wzmacniali	 wspólną	wieź,	
prowadzili	 przez	 zaczarowany	 świat	
niezwykłych	opowieści.
	 Nasze	 działania	 rozpoczęliśmy	 od	
zachęcenia	rodziców	do	udziału	w	ak-
cji	(wrzesień).	W	październiku	zaczęli	

odwiedzać	 nas	 chętni	 rodzice	 oraz	
dziadkowie,	którzy	głośnym	czytaniem	
w	klasach	 dawali	 dobry	 przykład	 do	
naśladowania.	 Grudniowe	 imieniny	
Mikołaja	stały	się	okazją	do	bliższego	
spotkania	 z	tytułowym	 bohaterem	
serii	 książek	 Jean-Jacques	 Sempégo	
i	René	Gościnnego.	Ucharakteryzowany	
specjalnie	 na	 tę	 okazję	Kuba	 z	klasy	
czwartej	 czytał	 głośno	 swoim	młod-
szym	kolegom	i	koleżankom	przygody	
niesfornego	Mikołajka.	
	 W	 styczniu	 klasy	 drugie	 posta-
nowiły	 zorganizować	wernisaż	 prac	
dziecięcych	inspirowanych	poznanymi	
opowieściami,	a	w	lutym	drugoklasiści	
wzięli	 również	 udział	w	międzykla-
sowym	konkursie	 czytelniczym	„Ku-
buś	Puchatek	 i	przyjaciele”.	Wszyscy	
uczestnicy	wykazali	się	świetną	znajo-
mością	przygód	sympatycznego	misia,	
potwierdzając	 tym	 sam,	 że	 czytanie	
książek	 jest	wspaniałą	 zabawą	 i	roz-

rywką.	Realizując	założenia	programu	
nawiązaliśmy	 również	 prężniejszą	
współpracę	 z	Publiczną	 Biblioteką	
w	Brzostku,	którą	odwiedzaliśmy	cały-
mi	klasami.	Najmłodsze	dzieci	pozna-
wały	pomieszczenia	 biblioteczne	oraz	
z	ogromną	 ciekawością	wysłuchiwały	
opowieści	 czytanych	 przez	 pracującą	
tam	Panią	Marię	Kawalec.	W	miesiącu	
marcu	z	okazji	Dnia	Kobiet	zamierzamy	
zorganizować	wystawę	książek	napisa-
nych	właśnie	przez	kobiety.	
	 Większość	dotychczasowych	działań	
na	 stałe	wpisała	 się	 już	 do	 harmono-
gramu	 imprez	 szkolnych	 (spotkania	
z	przedstawicielami	różnych	zawodów,	
tydzień	 głośnego	 czytania,	 głośne	
czytanie	 w	bibliotece	 szkolnej	 i	na	
świetlicy).	 Dotychczasowy	 udział	
szkoły	w	akcji	sprawił,	że	dzieci	chęt-
niej	sięgają	po	książki,	aby	wzbogacać	
swoją	wiedzę	 i	rozwijać	wyobraźnię.	
Nasza	szkolna	biblioteka	już	odnotowała	
znaczy	wzrost	wypożyczanych	pozycji	
książkowych.

atsz

zmiany na orliku
	 Tegoroczny	 sezon	na	Orliku	będzie	
nieco	inny	niż	poprzednie.	Po	czterech	
latach	 żegnam	 się	 z	pracą	 animatora	
Orlika.	Okres	 zmian	 jest	 dobrym	mo-
mentem	 na	 spojrzenie	wstecz	 i	pod-
sumowanie	 tego,	 co	 się	wydarzyło.	Z	
perspektywy	 czasu	mogę	 stwierdzić,	

że	 żadna	 inicjatywa	 społeczna	nie	ma	
szans	na	powodzenie,	 jeżeli	 jest	 reali-
zowana	tylko	przez	 jednostkę.	Tak	też	
było	 z	Orlikiem	w	Brzostku.	Orlik	 to	
nie	tylko	miejsce,	to	przede	wszystkim	
ludzie,	którzy	zaangażowali	się	w	jego	
powstanie	i	działalność.	Ponieważ	mój	
czas	 związany	 z	tym	miejscem	 nie-
uchronnie	dobiega	końca,	postanowiłam	
podziękować	osobom,	które	pomagały	

mi	podczas	pracy	na	brzosteckim	Orli-
ku.	
	 Chciałabym	 złożyć	 serdeczne	 po-
dziękowania	 burmistrzowi	Brzostku,	
Leszkowi	Bieńkowi,	przede	wszystkim	
za	to,	że	wsparł	inicjatywę	utworzenia	
Orlika	w	naszej	gminie	oraz	umożliwił	
mi	realizację	swoich	zawodowych	pla-
nów.	
	 Dziękuję	Józefowi	Nosalowi	za	pro-

cała PolSka czyta dzieciom i my teŻ
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– Jest Pani przykładem kobiety aktyw-
nej, ale co dokładnie rozumie Pani pod 
tym pojęciem?

–	 Co	 robimy,	 czym	 się	 interesujemy	
i	jacy	 jesteśmy,	wypływa	 z	naszej	 oso-
bowości.	Ważne	jest	też,	jakie	cele	sobie	
wyznaczamy	 i	jak	 chcemy	 je	 osiągnąć.	
Sposób	 realizacji	 swojej	 aktywności	
każdy	ma	prawo	określić	sobie	sam	i	na	
takim	poziomie,	jaki	mu	odpowiada.	Dla	
jednych	aktywnością	jest	tylko	i	wyłącz-
nie	 aktywność	 sportowa:	 chodzenie	po	
górach,	jazda	na	rowerze	oraz	wszelkie	
inne	 sporty.	Dla	 innych	 aktywnością	
jest	nieustanne	angażowanie	się	w	życie	
zawodowe,	 pomaganie	 ludziom.	Sądzę	
jednak,	że	trzeba	nauczyć	się	łączyć	ak-
tywność	zawodową	z	prywatną.

– Ludzie odbierają Panią jako osobę 
miłą, bezpośrednią, ciepłą? Proszę 
nam zdradzić źródło tego ogromu po-
zytywnej energii?

–	Tak?	(śmiech).	Mam	szczęście	spotykać	
na	 swojej	 drodze	 ludzi,	 którzy	wciąż	
„doładowują”	mnie	pozytywną	energią.	
Czuję	się	wśród	nich	bezpieczna	i	akcep-
towana,	głównie	to	daje	mi	chęć	do	dzia-
łania.	W	moim	środowisku	pracy	panuje	

atmosfera,	która	dodaje	sił	i	uskrzydla.	
Otaczający	mnie	 ludzie,	 którzy	 po-
dobnie	jak	ja	mają	wiele	pomysłów	na	
realizację	swojej	aktywności.	Wiem,	że	
we	wszystkich	moich	działaniach	mogę	
liczyć	na	 ich	wsparcie	 i	pomoc.	Prze-
cież	 każdy	 zdaje	 sobie	 sprawę	 z	tego,	
że	najwięcej	zdziałać	można	w	grupie,	
realizując	wspólne	pomysły.	Optymizm	
dostałam	w	darze	od	losu,	bez	pozytyw-
nego	spojrzenia	na	życie	nie	mogłabym	
realizować	siebie,	pomagać	innym.	

– Współorganizuje i przeprowadza 
Pani wiele akcji charytatywnych. 
Skąd ta bezustanna chęć pomagania 
innym?

–	 Rzeczywiście,	 pomaganie	 innym	
sprawia	mi	 dużo	 radości	 i	daje	 satys-
fakcję.	To	głównie	rodzice	utwierdzali	
mnie	w	przekonaniu,	że	należy	dzielić	
się	 tym,	 co	ma	 się	 najlepszego.	W	
skrytości	 serca	 chcę	 spłacić	 dług	wo-
bec	 losu	w	podzięce	 za	 swoje	 życie	
i	zdrowie.	Akcje	 charytatywne,	 które	
współorganizuję	 i	przeprowadzam	 są	
dla	mnie	jednym	ze	sposobów	na	reali-
zację	życiowego	credo	ile dam drugiemu 
człowiekowi, tyle otrzymam w zamian. 
Co	roku	angażuję	się	w	przygotowanie:	
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,	I 
Ty możesz zostać św. Mikołajem, Zbiórki 
plastikowych nakrętek oraz Solidarni 
z chorymi i potrzebującymi, Pomoc po-
wodzianom, Pomoc pogorzelcom, Nie 
Jesteś sam, Dar serca na wielkanocny 
stół. Czy	to	dużo,	czy	to	mało?	Sama	nie	
wiem,	ale	zawsze	przecież	coś.

– Przygotowuje Pani z uczniami ukła-
dy taneczne na wszystkie uroczystości 
szkolne i większość środowiskowych. 
Prosimy powiedzieć kilka słów na te-
mat swojej działalności artystycznej, 
a także tej, promującej zdrowy styl 
życia.

–	Taniec,	aerobic,	aktywność	fizyczna	to	
moja	pasja,	której	realizacja	daje	mi	moż-
liwość	rozładowania	rozpierającej	mnie	
energii.	Nawet	jak	odpoczywam	nic	nie	
robiąc,	w	głowie	układam	już	choreogra-
fię	do	różnych	tańców.	Może	nieskromnie	
powiem,	ale	bardzo	się	cieszę,	kiedy	sły-
szę	oklaski	i	słowa	uznania	po	występie	

moich	podopiecznych,	których	uczyłam	
tańca.	Dodatkowo	do	tej	pracy	mobilizują	
mnie	same	dzieci.	Zawsze	chętnie	przy-
chodzą	na	próby,	mimo	zmęczenia	nigdy	
nie	 narzekają.	Dają	 z	siebie	wszystko,	
odkrywając	ukryte	czasem	talenty.	
Bardzo	 lubię	 też	 popołudniowe	 zajęcia	
z	aerobicu.	 Przychodzą	 na	 nie	 dorośli	
i	dzieci.	 Ćwicząc	 wspólnie	 wszyscy	
świetnie	 się	 bawimy,	pokonując	nagro-
madzone	w	ciągu	dnia	zmęczenie	i	stres.	
Myślę,	 że	 przekonałam	wiele	 osób	 do	
prowadzenia	zdrowego	stylu	życia.	

– Gdyby Pani miała taką możliwość, 
to co zmieniłaby w otaczającej rze-
czywistości?

–	Gdybym	miała	czarodziejską	różdżkę	
to…,	chciałabym	żeby	ludzie	wokół	mnie	
byli	 szczęśliwi,	 bo	kontakt	 ze	 szczęśli-
wym	 człowiekiem	 daje	 poczucie	 bez-
pieczeństwa	i	komfortu.	A	tak	poważnie	
to	chciałabym,	aby	wszyscy	mieli	pracę,	
żeby	mieli	z	czego	żyć	i	realizować	swoje	
marzenia.	Pragnęłabym	także,	by	dzieci	
i	młodzież,	często	obdarzeni	tak	wieloma	
talentami,	mogli	je	dalej	rozwijać,	bo	to	
ułatwia	 funkcjonowanie	w	naszej	 rze-
czywistości.	Uważam	również,	że	trzeba	
zabiegać	o	to,	aby	ludzie	się	wzajemnie	
szanowali,	byli	bardziej	asertywni	oraz	
umieli	poskromić	negatywne	emocje.	

– Pani Elu, co jest dla Pani najważniej-
sze w życiu?

–	Wiele	 rzeczy	 jest	 dla	mnie	ważnych.	
Przede	 wszystkim	 chęć	 poznawania	
świata	 i	nowych	ludzi,	z	którymi	pozy-
tywne	relacje	są	dla	mnie	nieodzowne.	
Czasem	długotrwałe,	czasem	chwilowe.	
Każde	spotkanie	z	drugim	człowiekiem	
to	 nowe	doświadczenie.	Uwielbiam	 się	
uczyć	od	innych,	rozwijać	się	idąc	za	ich	
przykładem.	Jestem	typem	wybitnie	to-
warzyskim	i	nie	wyobrażam	sobie	życia	
bez	grona	życzliwych	przyjaciół	wokół	
siebie.	Najważniejszą	wartością	jednak,	
jak	dla	każdego,	jest	rodzina	i	zdrowie.	
Wszystkim	 czytelnikom	Wiadomo-
ści	 Brzosteckich	 życzę	więc	 zdrowia	
i	szczęścia.

– Dziękujemy za rozmowę.
atsz

Wywiad z kobietą aktywną – Panią elżbietą rybą-Stanek

pagowanie	rozmaitych	elementów	dzia-
łalności	 sportowej	Orlika	w	mediach	
poprzez	 umieszczanie	w	papierowym	
wydaniu	 „Wiadomości	Brzosteckich”	
i	na	stronach	internetowych	informacji	
o	podejmowanych	inicjatywach,	turnie-
jach	itp.	Gdyby	nie	to,	nie	moglibyśmy	
dotrzeć	do	tak	wielu	mieszkańców	za-
równo	naszej	gminy	 jak	 i	najbliższych	
okolic.
	 Specjalne	podziękowania	kieruję	dla	
Adrianny	Wajdy	i	Waldemara	Wójcika	
za	 pomoc	w	organizowaniu	 turniejów.	
Ich	bezinteresowna	pomoc,	trafne	uwagi	
i	poświęcony	 czas	 okazały	 się	 nieraz	

bezcenne.
	 Krzysztofowi	Halsowi	 dziękuję	 za	
harmonijną	i	owocną	współpracę,	czego	
efekty	nieraz	można	było	zobaczyć	na	
brzosteckim	Orliku.
	 Dyrektorom	 szkół	 podstawowych	
i	gimnazjów	 z	terenu	 gminy	Brzostek	
i	okolic	dziękuję	za	udział	ich	uczniów	
w	organizowanych	 zawodach	 sporto-
wych	i	wspieranie	inicjatyw	mających	na	
celu	zainteresowanie	młodzieży	sportem	
i	zdrowym	stylem	życia.	Co	w	czasach	
wszechobecnej	 komputeryzacji	 i	infor-
matyzacji	wcale	 nie	 jest	 takie	 proste	
i oczywiste.

	 Oczywiście	 nie	 sposób	wymienić	
wszystkich	osób,	które	przyczyniły	się	
do	sukcesu	brzosteckiego	Orlika.	Każdy,	
kto	 z	niego	korzystał,	 budował	 specy-
ficzną	atmosferę	tego	miejsca,	sprawiał,	
że	ono	naprawdę	żyło.	Dziś	zajęło	ważne	
i	trwałe	miejsce	w	życiu	 lokalnej	 spo-
łeczności,	co	jest	najlepszą	nagrodą	za	
wytężoną	pracę,	 dzięki	 której	 ja	 sama	
mogłam	się	 rozwijać	 i	wykorzystywać	
w	praktyce	nabyte	umiejętności.	Mimo,	
iż	 nie	 będę	 już	 pracownikiem	Orlika,	
nadal	będę	osobą	zaangażowaną	w	jego	
działalność.	

Magdalena Kawalec 
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	 Kto	przebierze	się	za	misia?	Kto	za	króle-
wicza?	A	kto	z	dzielnym	Indianinem	będzie	
tańczył	dzisiaj?...	Te	pytania	wszystkim	przed-
szkolakom,	ich	rodzicom,	wychowawczyniom	
nasuwają	się	na	długo	przed	zabawą	karnawa-
łową.	
	 Zabawa	karnawałowa	to	jedna	z	ulubionych	
imprez	przedszkolnych	dzieci.	Każdy	bowiem	
z	uczestników	gra	rolę,	które	sobie	sam	wyzna-
czył,	wybrał.	Jest	to	czas,	kiedy	spełniają	się	
marzenia	–	możemy	być	tym	kim	chcemy.	Poza	
tym	dzieci	wraz	z	rodzicami	razem	spędzają	
czas	(nie	dzielą	go	z	obowiązkami	domowymi),	
razem	się	bawią	i	mają	tylko	siebie	nawzajem.	
I	wreszcie,	 przede	wszystkim	dzieci,	mogą	
zaspokoić	 swoją	potrzebę	 ruchu,	 a	rodzicom	
nie	zaszkodzi	przecież	trochę	aerobiku.	
	 Tegoroczny	 bal	 organizowany	 przez	
Przedszkole	Publiczne	w	Brzostku	odbył	 się	
w	sobotę	8	lutego	w	godz.	10-13,	oczywiście	
w	Domu	Ludowym	w	Bukowej	(co	stało	się	już	
niemal	tradycją)	dzięki	życzliwości	Pani	Soł-
tys	Zofii	Trychta	i	gościnności	mieszkańców	
wsi.	Dzieci	 przedszkolne	wraz	 z	rodzicami	
i	nauczycielkami	 pojawiły	 się	w	pięknych,	
pomysłowych	 strojach	 karnawałowych.	 Już	
samo	 przebranie	 dostarczyło	wiele	 radości	
i	emocji,	wprowadziło	element	niespodzianki,	
tajemniczości,	zastanowienia	i	zaciekawienia.	
Należy	tu	podkreślić,	że	krąg	przebierańców	
ze	strony	rodziców	powiększa	się	i	brawa	dla	
nich,	a	tym	którym	brakło	odwagi	w	tym	roku	
zachęcamy	do	szaleństwa	w	przyszłym.	
	 Imprezę	 prowadził	 pan	Adam	Berkowicz	
wodzirej	z	wieloletnim	doświadczeniem,	który	
wciągnął	 do	 zabawy	dorosłych,	 dzieci	 i	tak	
profesjonalnie	kierował	 tańcami,	że	nie	było	
problemu	z	rytmem.	Tańczyli	niemal	wszyscy.	
Nie	zabrakło	też	konkursów	dla	uczestników,	
które	przeprowadzone	były	z	humorem,	żar-
tem	 i	na	 luzie.	Wszyscy	 świetnie	 się	 bawili,	
co	 odzwierciedlone	 zostało	 na	 zdjęciach,	
zrobionych	przez	Panią	Annę	Rozwadowską,	
bardzo	za	to	dziękujemy.	W	przerwach	między	
zabawami	można	 było	 korzystać	 z	bufetu,	
który	 dzięki	współpracy	 z	Gminą	Brzostek	
i	staraniom	 rodziców	 został	 wyposażony	
w	różnorodne	smakołyki	(owoce,	ciasta,	ciepłe	
i	zimne	napoje	 ...),	 oczywiście	 były	 również	
pączki,	 które	 są	 nieodłącznym	 elementem	
karnawału.
	 Co	prawda	kolejna	zabawa	dopiero	za	rok,	
ale	my	 już	w	wolnej	chwili	 snujmy	pomysły	
czym	zaskoczyć	niektórych...

R. Liana

kto nie bawi się z nami, temu będzie żal...

już otwarta…
	 Po	wielu	latach	starań	mamy	nareszcie	w	Brzostku	nowoczes-
ną	Halę	Sportową	im.	Agaty	Mróz–Olszewskiej.	
	 Na	początku	lutego,	po	uzyskaniu	pozwolenia	na	użytkowa-
nie,	z	obiektu	mogli	już	korzystać	uczniowie	Gimnazjum,	zaś	
od	połowy	miesiąca	jest	on	dostępny	dla	wszystkich	amatorów	
sportu	z	Gminy	Brzostek	 i	okolic.	Hala	 jest	doskonale	wypo-
sażona,	dysponuje	bogatym	zapleczem,	oraz	niezbędną	infra-
strukturą	 pozwalającą	 na	 korzystanie	 z	niej	 również	 osobom	
niepełnosprawnym.	W	godzinach	porannych	użytkowana	jest	
przez	gimnazjalistów	w	ramach	 lekcji	WF-u,	a	popołudniami	
korzystać	z	niej	mogą,	za	drobną	opłatą,	kluby	sportowe	oraz	
wszyscy	chętni.	
	 Nowa	hala	przystosowana	jest	do	uprawiania	wielu	dyscyplin	
sportowych,	 takich	jak:	piłka	nożna,	piłka	ręczna,	siatkówka,	

koszykówka,	tenis	stołowy,	badminton,	czy	karate	(zakupiono	
matę	treningową).	Znajduje	się	tu	także	nowoczesna,	doskonale	
wyposażona	siłownia.	W	wyznaczone	dni	korzystać	z	niej	będą	
mogły	nieodpłatnie	dzieci	i	młodzież.	W	planach	jest	również	
organizacja	 „babskich	wieczorów”,	w	trakcie	 których	 panie,	
bez	skrępowania	obecnością	mężczyzn,	będą	mogły	szlifować	
formę.	Sukcesywnie	będą	także	organizowane	bezpłatne	zajęcia	
w	różnych	dyscyplinach	sportowych	dla	dzieci	i	młodzieży.
	 Funkcjonalność	obiektu	pozwala	w	przyszłości	na	organizację	
licznych	turniejów	m.in.:	futsal,	siatkówka,	tenis	stołowy,	karate.
	 Dzięki	 tak	 nowoczesnemu	obiektowi	więcej	 osób	 z	terenu	
Gminy	 będzie	miało	możliwość	 uprawiania	 rozmaitych	 dy-
scyplin	sportowych,	a	co	za	tym	idzie,	prowadzenie	zdrowego	
i	aktywnego	trybu	życia.
	 Regulamin	 korzystania	 z	obiektu,	 zasady	 i	cennik	 oraz	
informacje	 o	zajęciach	 i	imprezach	 sportowych,	można	 zna-
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leźć	 na	 stronie	 internetowej	 Gminy	
Brzostek,	 a	także	 na	 funpage’u	 „Hala	
Widowiskowo-Sportowa	w	Brzostku”	
na	Facebook’u. Magdalena Kawalec

zasady wynajmu 
hali sportowej
1.	Wynajem	hali	sportowej	obejmuje	salę	
główną.	Z	wynajmem	wiąże	się	prawo	
korzystania	z	szatni,	WC,	natrysków	
(za	dodatkową	opłatą)	w	czasie,	który	
obejmuje	umowa	najmu.

2.	Warunkiem	zorganizowania	imprezy	
w	obiekcie	 jest	 podpisanie	 umowy	
o	wynajem	obiektu	oraz	bezwzględne	
przestrzeganie	jej	postanowień.

3.	Regularne,	 długotrwałe	 korzystanie	
z	hali	odbywa	się	na	podstawie	umo-
wy	 najmu	 zawartej	 z	Burmistrzem	
Brzostku.

4.	W	pozostałych	 przypadkach	 należy	
kontaktować	się	z	administratorem	hali	osobiście	lub	tele-
fonicznie.	Numer	kontaktowy:	tel.	694	147	954.

5.	Osoba	indywidualna	wynajmująca	pomieszczenia	sportowe	
powinna	przedstawić	następujące	dane:
–	 imię	i	nazwisko	osoby	wynajmującej
–	 aktualny	adres	zamieszkania
–	 numer	PESEL
–	 numer	telefonu	kontaktowego
–	 szczegółowy	 termin	wynajmu	(należy	podać	konkretny	
dzień	lub	dni	tygodnia,	w	których	odbywać	się	będą	za-
jęcia	oraz	godziny	tych	zajęć)

–	 liczbę	osób	korzystających	z	hali.
6.	Kluby,	 instytucje	czy	zakłady	pracy	powinny	zwrócić	się	
z	podaniem,	w	którym	należy	szczegółowo	zaznaczyć:
–	 imię	i	nazwisko	osoby	działającej	w	imieniu	wynajmują-
cego

–	pełną	nazwę	wynajmującego
–	adres	klubu,	instytucji	czy	zakładu	pracy
–	numer	NIP
–	 szczegółowy	 termin	wynajmu	(należy	podać	konkretny	
dzień	lub	dni	tygodnia,	w	których	odbywać	się	będą	za-
jęcia	oraz	godziny	tych	zajęć)

–	 należy	wyznaczyć	osobę	odpowiedzialną	za	grupę	korzy-
stającą	z	hali	wraz	z	numerem	telefonu	kontaktowego	

–	 liczbę	osób	korzystających	z	hali.
7.	Wynajmujący	halę	zobowiązani	są	do	punktualnego	rozpo-
częcia	i	zakończenia	zajęć.

cennik wynajmu hali
Rodzaj	usługi Czas Cena

netto brutto
Wynajem	1	sektora	sali	gimnastycznej 90	min. 10	zł 12,30	zł
Wynajem	1	sektora	sali	gimnastycznej	
(z	możliwością	korzystania	z	natrysków) 90	min. 15	zł 18,45	zł
Wynajem	całej	powierzchni	płyty	głów-
nej	sali	gimnastycznej 90	min 25	zł 30,75	zł
Wynajem	całej	powierzchni	płyty	głów-
nej	sali	gimnastycznej	(z	możliwością	
korzystania	z	natrysków)

90	min. 35	zł 43,05	zł

Wynajem	całej	powierzchni	płyty	głów-
nej	sali	gimnastycznej	wraz	z	widownią	
na	cały	dzień	na	turnieje,	zawody	itp

Wg	umowy

cennik wynajmu siłowni
Wejście	jednogodzinne Karnet	–	imienna	karta	wstępu	/bilet

netto brutto
Jednorazowe 2,50	zł 3,08	zł
Karnet	na	6	wejść 10,00	zł 12,30	zł
Karnet	miesięczny 25,00	zł 30,75	zł
	 Opłata	za	korzystanie	z	hali	i	siłowni	płatna	na	konto	w	Banku	
Spółdzielczym	Rzemiosła	o/Brzostek	Nr	59 8589 0006 0080 
0210 2020 0005

	 Podkarpackie	 Towarzystwo	 Kon-
ne	 oraz	Warsztaty	 Terapii	 Zajęciowej	
w	Brzostku	 informują	 o	uruchomieniu	

bezpłatnych zajęć	hipoterapeutycznych	
dla	mieszkańców	gminy	Brzostek.	Osoby	
zainteresowane	prosimy	o	kontakt	telefo-

niczny	pod	nume-
rem	 514	 429	 007	
lub	 14	 68	 30	 778.	
Z	 zajęć	 hipotera-
peutycznych	 ko-
rzystać	mogą:
-	dzieci:	 z	mózgo-
wym	 porażeniem	
dziecięcym,	choro-
bami	mięśni,	 nie-
dowidzące	lub	nie-
widome,	 z	choro-
bami	i	zaburzenia-
mi	 psychicznymi,	
wadami	 postawy,	
skoliozą,	 stanami	
poamputacyjnymi	
i wadami rozwo-
jowymi	 kończyn,	

z	zespołem	Downa,	opóźnieniami	psy-
choruchowymi	a	także	z	zaburzeniami	
emocjonalnymi.

-	dorośli:	 ze	 stwardnieniem	 rozsia-
nym,	stanami	poudarowymi	i	urazami	
czaszkowo-mózgowymi,	 z	chorobami	
narządu	 ruchu	na	 tle	 neurologicznym	
i	ortopedycznym	oraz	 z	zaburzeniami	
psychicznymi.

	 Wszystkie	osoby,	które	uczestniczyć	
będą	w	projekcie,	 zobowiązane	 są	 do	
posiadania	skierowania	lekarskiego.
	 Zajęcia	 rozpoczęły	 się	 1	 marca	
2014	roku	w	hali	jeździeckiej	Warsztatów	
Terapii	Zajęciowej	w	Brzostku	przy	ulicy	
Szkolnej	23.	W	ramach	projektu	będzie	
można	 także	 korzystać	 z	fizykoterapii	
i	zajęć	rehabilitacyjnych.

Wojciech	Staniszewski
Koordynator	projektu
wstaniszewski@o2.pl

Tel.	505	18	74	75

informacja o bezpłatnych zajęciach hipoterapeutycznych
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Powrót z igrzysk
„Trochę sukcesu przydaje się nawet ludziom najmniej dba-
jącym o sławę.”

/Maria Dąbrowska/
	 Luty	2014	roku	to	wyjątkowo	ważny	miesiąc	dla	Jaromira 
Huni	–	ucznia	drugiej	klasy	Gimnazjum	w	Brzostku.	To	czas	
wielkiego	 sukcesu	 na	 arenie	 konkursów	 przedmiotowych	
organizowanych	 przez	Kuratorium	Oświaty	w	Rzeszowie.	
Jaromir	startował	w	konkursie	z	biologii.	Musiał	zmierzyć	się	
z	anatomią,	ewolucją,	taksonomią,	mikrobiologią	i	genetyką.	
Nie	zabrakło	zadań	z	ekologii	i	ochrony	środowiska.	Rywali-
zacja	przebiegała	w	trzech	etapach,	w	każdym	wyniki	liczono	
w	skali	województwa.	Po	pierwszej	rundzie	Jaromir	z	drugim	
wynikiem	znalazł	się	w	gronie	186	najlepszych	uczestników	
konkursu.	W	kolejnym	starciu	utrzymał	wysoką	
lokatę	na	 trzecim	miejscu.	W	finale	potwierdził	
swoją	wiedzę	i	umiejętności,	zachowując	miejsce	
trzecie.	Walczył	z	trzecioklasistami	zawsze	w	ści-
słej	 czołówce.	Zdecydowanie	 pokonał	 crossing-
-over,	centromery,	genomy,	alleopatie,	perykariony	
i	zakręt	 hipokampa.	 Zdobyty	 tytuł	 laureata	 to	
prawdziwy	powód	do	dumy.	
	 Szczególne	podziękowania	należą	się	nauczy-
cielce,	Pani	Janinie	Wojdyle,	która	z	pełną	pasją	
i	poświęceniem	 przygotowywała	 Jaromira	 do	
konkursu.	Warto	przypomnieć	 tu	 słowa	Alberta	
Einsteina:	„Wielkim	kunsztem	wykazuje	się	na-
uczyciel,	który	potrafi	sprawić,	że	twórcze	wyra-
żanie	siebie	i	nabywanie	wiedzy	staje	się	źródłem	
radości.”
	 Biologia	 to	 dziedzina,	 z	którą	 Jarek	 już	 od	
dawna	jest	za	pan	brat.	W	klasie	szóstej	też	był	lau-
reatem	konkursu	przyrodniczego.	Zajął	pierwsze	
miejsce	w	województwie.	 Poszukiwanie	wiedzy	
o	człowieku	i	jego	otoczeniu	może	być	prawdziwą	
pasją,	choć	w	przypadku	Jarka	nie	jedyną.	Jaromir	

wykazuje	również	zainteresowanie	matematyką	i	brał	udział	
np.	w	Jasielskim	Konkursie	Matematycznym	 im.	Hugona	
Steinhausa.	Jednak	szczególnie	dużo	czasu	poświęca	swoim	
fascynacjom	dziennikarskim.	Z	powodzeniem	już	drugi	 rok	
jest	 głównym	 redaktorem	 gazety	 „Sami	 Swoi	Niepokorny	
Magazyn	Gimnazjalny”,	 prowadzi	 także	 blog	 na	witrynie	
Centrum	Edukacji	Obywatelskiej	pt.	„A	w	Brzostku	Ty	był?”	
(http://blogiceo.nq.pl/mojemedia).
	 Największą	 pasją	 pozostaje	 jednak	 turystyka.	Aktywnie	
działa	w	PTTK.	Każdą	wolną	chwilę	spędza	w	górach,	zwłasz-
cza	w	ukochanych	Bieszczadach.	Połoniny	i	dzikie	pustkowia,	
bieszczadzkie	 legendy,	 tajemnica	 łemkowszczyzny	 i	kultury	
bojkowskiej	zauroczyły	go	na	dobre.	
	 Życzymy	laureatowi	pełnego	zadowolenia	z	sukcesu	i	siły	
do	dalszych	zmagań	naukowych.

Nauczyciele

góra z mitów, marzeń i snów – zapiski trapera
	 Babia	Góra	nie	bez	powodu	nazywana	
jest	Królową	Beskidów.	Ten	najwyższy	
w	całych	Beskidach	Zachodnich	masyw	
bywa	nieprzewidywalny.	Zawsze	trzeba	
mieć	oczy	szeroko	otwarte,	bo	nigdy	nie	
wiadomo,	w	jakim	 nastroju	 jest	Góra.	
Czy	 burzliwa,	 wściekła,	 agresywna?	
Czy	 pogodna,	 roześmiana,	 ciepła	
i	przyjazna?	Albo	może	szara,	chmur-
na,	w	zasłonie	mgieł,	roniąca	łzy	nad	
czymś?	Ta	góra	ma	dużo	z	kobiety,	bo	
może	być	wesoła,	a	za	chwilę	smutna,	
odpychająca,	 niedostępna,	 niezrozu-
miała,	wściekła,	perfidna,	ale	zawsze	
pozostanie	piękna.	Kiedy	nasza	pete-
tekowska	wycieczka	8	września	2013	
r.	dotarła	do	przełęczy	Krowiarki,	Góra	
pokazała	nam	jeszcze	inną	twarz.	Była	
gorąca,	rozpalona.
	 Bezchmurne	niebo	 i	ciepłe	 powie-
trze	 zachęciło	 nas	 do	 wspinaczki.	
I	nie	tylko	nas.	Owe	idealne	warunki	
pogodowe	 zwabiły	 bowiem	na	Górę	
grubo	 ponad	 tysiąc	 turystów.	 Stada	
górołazów	 (mniej	 lub	bardziej	 zapra-
wionych	w	boju)	 zapragnęły	 zdobyć	
Królową	 Beskidów.	 Bilety	 wstępu	
kosztują	5	–	2,50	zł,	mają	duży	format	
i	gabaryty	pocztówki.	Niezła	pamiąt-
ka.	Zdobywanie	 kolejnych	 szczytów	
czerwonym	szlakiem	z	Krowiarek	jest	
przyjemnością.	Co	prawda	szlak	pnie	
się	 nieustannie	 pod	 górę,	 ale	 jest	 to	

wznoszenie	umiarkowane,	równomierne	
i	rozplanowane	wzorcowo.	 Po	 prostu	
nie	 czuć	wysokości.	Lasy	babiogórskie	
to	 górnoreglowe	 świerczyny,	w	stanie	
wołającym	 o	pomstę	 do	 nieba.	 I	 tak	
rzadko	rosnące	świerki	są	w	większości	
poprzetykane	martwymi	kikutami	drzew	

zjedzonych	przez	korniki	 albo	padłych	
w	czasie	 śmiercionośnych,	 kwaśnych	
deszczów.	Jakby	na	to	nie	patrzeć,	góra	
leży	 stosunkowo	niedaleko	olbrzymich	
aglomeracji	przemysłowych	–	Górnego	
Śląska,	Nowej	Huty	 i	czeskich	 fabryk.	
Można	pomyśleć,	że	Góra	pruje	swą	szatę	
świerkową,	by	powalonymi	w	poprzek	
szlaku	 pniami	 zagrodzić	 turystom	
drogę	na	szczyt.	Powoli	jednak	drzewa	
tracą	na	swej	wysokości,	a	Góra	stroi	
się	w	jarzębinowe	korale.	
	Całą	drogę	idziemy	ścieżką	wyłożoną	
kamieniami,	prawdopodobnie	tą	samą,	
którą	na	początku	XIX	wieku	wchodził	
na	szczyt	arcyksiążę	i	palatyn	Węgier,	
Józef	Habsburg.	Wobec	widocznej	po-
tęgi	gór	różnice	społeczne	i	majątkowe	
ludzi	wydają	się	śmieszne	i	małostko-
we.	Bezradność	zrównuje	wszystkich.	
Od	czasu	do	czasu	między	kamieniami	
na	szlaku	dostrzec	można	dawne	słupki	
graniczne.	Litery	„S”	oznaczają	Słowa-
cję.	Bardziej	dziwi	jednak	„D”.	Sprawa	
staje	się	jasna,	gdy	uświadomimy	sobie,	
że	 są	 to	 oryginalne	 słupy	 graniczne	
z	czasów	II	wojny	światowej,	kiedy	na	
terenie	 obecnej	Małopolski	 powstało	
Generalne	Gubernatorstwo.	Z	Niem-
cami	wiąże	się	 jeszcze	wiele	anegdot	
i	ciekawostek	historycznych.	To	właś-
nie	oni	znakowali	szlaki	babiogórskie,	
a	konkretniej	–	organizacja	turystyczna	
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Beskidenverein.	Pierwsza	trasa	na	szczyt	
prowadziła	z	Orawskiej	Półgóry	na	tere-
nie	Węgier.	Szlak	graficznie	przypominał	
obecny	kolorowy	pasek	między	dwoma	
białymi.	Ale	górale	„wściekli	się”	nieźle	
z	powodu	 tego	 szwabskiego	wymysłu.	
Zawrzało	 na	Orawie	 i	Podhalu.	Górale	
wypowiedzieli	Beskidenvereinowi	woj-
nę.	Wojnę	na	pędzle.	I	najpierw	zamalo-
wywali	Niemcom	szlaki,	kolorowy	pasek	
zamieniali	na	biały.	Ale	przeciwnik	nie	
siedział	 z	założonymi	 rękami.	 Polacy	
Niemcom,	Niemcy	 Polakom	 niszczyli	
piktogramy	szlaków.	A	potem	wybuchła	
wojna	 i	obie	 strony	 dały	 sobie	 spokój	
z	turystyką…
	 Na	Babiej	Górze	stało	wiele	schronisk.	
Pierwsze	schronisko,	a	właściwie	schron,	
wybudowano	w	1806	r.	dla	znanego	nam	
już	 arcyksięcia	 Józefa.	 Później	 posta-
wiono	jeszcze	Losertówkę	(Loserth	był	
ówczesnym	 –	 dziewiętnastowiecznym	
naczelnikiem	 obwodu	wadowickiego)	
z	inicjatywy	 nie-
jakiego	 hr.	 Filipa	
Saint 	 Genois 	 –	
właściciela	Babiej	
Góry,	 Zawoi	 etc.	
Powstało	wreszcie	
schronisko	na	Mar-
kowych	 Szczawi-
nach	 istniejące	 do	
dzisiaj.
 N i e m c y  z a -
siedlali te obsza-
r y. 	 W	 póź nym	
ś r e d n i ow i e c z u	
z	przeludnionego	
Zachodu	 ciągnę-
ły	 do	 Polski	 rze-
sze	 potencjalnych	
kolon i z a t o rów,	
k tórych	 chętnie	
osadzano	 na	 tu-
tejszych	 ziemiach.	
Po	 tych	Niemcach	
wiele	zostało	–	czy	to	w	nazwach	miej-
scowości,	nazwiskach	wybitnych	postaci	
czy	wreszcie	w	legendach,	opowieściach	
i	podaniach	ludowych.
	 Kamienistą	 ścieżką	 przemierzamy	
piętro	kosodrzewiny	–	karłowatej	sosny.	
Obecnie	zajmuje	ona	znacznie	większe	
obszary	 niż	 np.	 sto	 lat	 temu,	 kiedy	 na	
halach	wypasano	 owce	 i	woły.	Wcho-
dzimy	 na	 skalną	 półkę	 –	 to	 Sokolica	
1367	m	n.	p.	m.	Rozpościerają	 się	 stąd	
wspaniałe	widoki	–	w	prawie	całej	oka-
załości	 Babia	Góra,	 Beskid	 Żywiecki	
i	Makowski,	wieś	Zawoja,	Gorce	i	Tatry	
wyłaniające	 się	 z	morza	mgieł	 niczym	
magiczne	miasto	z	baśni	Wschodu.	Oto	
osiągnęliśmy	pierwszy	stopień	wtajem-
niczenia.	Góra	 jednak	 pozostaje	 jakby	
nieobecna.	 Żadnego	 powiewu	wiatru.	
Nawet	najmniejszego.	Rozpalone	słońce.	
Ta	Góra	 jest	 jak…	 fotografia	 albo	 gra	
komputerowa…	To	 nas	 nie	 zniechęci.	
Ruszamy	dalej!
	 Z	 każdym	 krokiem	 kosówka	 robi	
się	 coraz	 niższa,	 a	Góra	 coraz	wyższa.	
I	mniej	 stroma.	Dziwne.	 Przystrojona	
w	szal	z	kosodrzewiny	i	idealnie	gładką	
cerę	ze	śniadych	źdźbeł	traw.	Wspinamy	
się	 na	Kępę	 –	 kolejny	 szczyt	w	paśmie	

babiogórskim.	Stąd	roztaczają	się	cudne	
widoki,	ale	jakoś	dalej	dziwne,	nieobec-
ne,	 straszne	w	swej	 inności.	Czyżby	 to	
były	 czary?	Niemożliwe.	 Zmęczenie	
nóg	 jest	 prawdziwe,	 pot	 na	 czole	 to	
najprawdziwszy	pot,	spieczona	skóra	na	
ramionach	daje	 się	odczuć	namacalnie.	
Więc	co	się	dzieje?
	 Diabły	na	Babiej	Górze	występowa-
ły	 zawsze,	 co	 jest	 utwierdzone	 choćby	
w	nazwie,	 która	 po	 niemiecku	 brzmi	
Teufelspitze	–	Góra Diabła.	Także	w	pol-
szczyźnie	nazwa	najwyższego	wierzchoł-
ka	w	paśmie	 to	Diablak.	Tak	wysokiej	
góry	 nie	wybrałby	 przecież	 byle	 jaki	
czart.	Chodzi	tu	więc	o	Diabła	–	główne-
go	naczelnika,	czy	jak	kto	woli,	zarządcę	
dóbr	beskidzkich.	Na	szczycie	(Diablaku) 
wybudował	 ponoć	 zbójnikom	pieczarę,	
w	której	 przetrzymywali	 dla	 rozryw-
ki	 i	pogody	 ducha	„co gładsze baby” 
z	okolicznych	wsi.	Harce	diabłów	ustały	
tu	wraz	z	wizytą	papieża	Jana	Pawła	II,	

wtedy	jeszcze	kardynała,	który	w	1978	r.	
wędrował	tutejszymi	szlakami.	Od	tego	
czasu	diabły	się	wyniosły.	Ale	to	wcale	
nie	znaczy,	że	Góra	jest	bezpieczna.	Ot,	
po	prostu	–	sama	przejęła	inicjatywę.
	 Następnym	 szczytem	 po	Kępie	 jest	
Gówniak.	Nazwa	 niezbyt	 zachęcająca,	
ale…	wchodzimy.	I	zaczynają	się	scho-
dy.	A	właściwie	 ich	brak.	Teraz	 trzeba	
wspinać	 się	 po	 kamieniach.	Musimy	
uważać,	bo	łatwo	skręcić	kostkę.	Idziemy	
dalej.	Idziemy,	idziemy,	idziemy…	Góra	
mami	 nas,	 że	 to	 już	 szczyt,	 ale	 nie,	 to	
tylko	sterta	skał…	Idziemy…	Góra	bawi	
się	 naszym	 kosztem.	A	 człowiek,	 jak	
zwykle	–	gdy	chce	zdobyć	babę	–	 robi	
z	siebie	błazna.	A	ona	go	mami.	Poka-
zuje	 kamienną	 twarz,	 ale	 ciepło	 czuć	
na	odległość.	Albo	wręcz	przeciwnie	–	
śmieje	się,	żartuje,	ale	z	wnętrza	zionie	
taki	chłód,	że	szczęka	się	zębami.	Sam	
nie	wiem,	co	chciała	wyrazić	Góra.	Naj-
pewniej	niczego	nie	zamierzała	po	sobie	
pokazać.	 To	 ja	 ciągle	wypatrywałem,	
szukałem	czegoś	–	znaku,	wiatru,	 cze-
gokolwiek.	 I	 najbardziej	męczyła	mnie	
ta	jej	nieruchomość.	To,	że	Góra	nic	nie	
okazywała.	Że	to	była	tylko…	góra.	Bez	
żadnych	ludzkich	odruchów.	Poza	pięk-

nem,	które	 zresztą	 było	 tak	doskonałe,	
że	nierealne	i	nie	do	ogarnięcia,	że	samo	
siebie	 ograniczało	 i	przeistaczało	 się	
w	przeciętność.	Wreszcie	zobaczyliśmy	
szczyt Diablaka	i	w	miarę	szybkim	kro-
kiem	wspięliśmy	się	na	wierzchołek.
	 Babia	Góra	ma	 1725	m	n.	 p.	m.	 Po	
słowackiej	stronie	leży	ćwierć	masywu,	
a	najwyższy	 punkt	Babiej	Góry	w	Re-
publice	Słowackiej	–	Babia	Hora	ma	1723	
m.	Sam	szczyt	to	wał	usypany	z	kamieni,	
tablica	z	węzłem	szlaków,	tablica	Babio-
górskiego	Parku	Narodowego	i	pamiątko-
wy	pomnik	ku	czci	Jana	Pawła	II.	Babio-
górski	Park	Narodowy	powstał	w	1954	r.	
i	już	w	1977	wpisano	go	na	listę	świato-
wych	rezerwatów	biosfery	UNESCO.	Z	
ciekawszych	roślin	występuje	tu	okrzyn	
jeleni,	który	 jest	 endemitem.	Można	 tu	
także	spotkać	rysie,	wilki	i	niedźwiedzie.	
Z Diablaka	 rozpościerają	 się	 rozległe	
widoki	 na	wszystkie	 strony	 świata.	 Z	
tej	wysokości	można	podziwiać	taflę	Je-

ziora	Orawskiego,	
Niżne	Tatry,	Tatry,	
Małą	 Tatrę.	 Cza-
sem	można	 rów-
nież	dojrzeć	dymy	
z	kominów	 z	kra-
kowskiej	 Nowej	
Huty.	W	 sezonie,	
przy	 sprzyjającej	
pogodzie	 szczyt	
nasuwa	skojarzenia	
z	kolonią	 lęgową	
pingwinów	 (ach,	
turyści!),	 a	osła-
wione	 łąki	wyso-
kogórskie	 wołają	
o	ratunek	 przed	
zadeptaniem.
	 Pamiątkowe	zdję-
cie	i	szykujemy	się	
do	 zejścia.	Tu	 do-
ciera	do	mnie,	 jak	
złośliwa	 ta	 Baba.	

Zejście	 ze	 szczytu	 jest	 bardzo	 strome	
i	nieraz	 trzeba	 skakać	 na	 łeb	 na	 szyję.	
Baba	 robi	 się	 coraz	 bardziej	wredna	 –	
tylko	nie	wiem,	dlaczego.	Idziemy	w	dół	
czerwonym	 szlakiem.	Docieramy	 do	
piętra	kosodrzewiny.	I	tutaj	ostatni	raz	na	
nią	spojrzałem.	Nie	była	już	taka	nieprzy-
stępna.	Spod	gładkiej	skóry	wystawały	
piegi	z	kamieni,	gdzieniegdzie	blizny	żle-
bów.	Warkocze	kosodrzewiny	układały	
się	nierówno,	wichrzyły	się.	Świerkowa	
spódnica	była	trochę	podarta.	Góra	mus-
nęła	mnie	lekko	wiatrem.	Lekko,	potem	
śmielej,	ale	wciąż	przyjaźnie	i	delikatnie.	
Jakby	 na	 pożegnanie.	 Jakby	 nieśmiało	
prosiła,	 bym	został.	 Prosiła	 prostolinij-
nie,	bez	fanaberii.	Po	ludzku.	Naprawdę	
było	warto	–	dla	tej	jednej	chwili,	kiedy	
przestałaś	się	wynosić,	moja	Góro!	I	taką	
Cię	zapamiętam	–	przepełnioną	dobrocią	
i	uśmiechem.
	 Nie	mogłem	 dłużej	 zostać.	 Razem	
z	wycieczką	 zeszliśmy	 na	 Przełęcz	
Brona,	a	później	do	schroniska	na	Mar-
kowych	Szczawinach,	skąd	po	krótkim	
odpoczynku	udaliśmy	się	na	najbliższy	
parking,	gdzie	oczekiwał	na	nas	autokar.	
	 Góro,	wrócę	do	Ciebie	jeszcze	nieraz!

Jaromir Hunia
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	 Dzisiejszy	świat	potrzebuje	autoryte-
tów	–	pozytywnych	wzorców	moralnych,	
nie	herosów	obdarzonych	ponadludzkimi	
zdolnościami,	 ale	 „zwykłych”	 bohate-
rów,	którzy	swoją	postawą	pokazują	jak	
żyć.	Szczególnie	 poszukują	 ich	młodzi	
ludzie.	W	zmaterializowanej	 rzeczywi-
stości	chcą	odnaleźć	prawdziwe	wartości,	
wzorce	godne	naśladowania.	Nie	zawsze	
potrafi	 je	wskazać	dom	 rodzinny.	Rolę	
tę	przejmuje	często	szkoła.	Wychowuje,	
kształtuje	duchowo,	opierając	ten	proces	
o	wzór	osobowościowy	patrona	szkoły.

	 Takim	wzorem	dla	młodego	człowieka	
na	pewno	może	być	ks.	Józef	Jałowy	–	
Patron	Szkoły	Podstawowej	w	Przeczycy.	
W	opracowaniach	i	wspomnieniach	okre-
śla	 się	 go	krótko:	 ceniony	duszpasterz,	
opiekun	ubogich,	społecznik,	wykładow-
ca,	obdarzony	talentem	pedagogicznym.
	 Ks.	Józef	Jałowy	to	człowiek	„stąd”,	
nasz	Rodak.	Urodził	się	przecież	w	Sku-
rowej,	uczęszczał	do	szkoły	w	Brzostku.	
Z	 humorem	wspomina	 tamten	 okres. 
(…) Nauka może nie była taką ciężką dla 
mnie, jak chodzenie, a szczególnie wysta-
wanie przy rzece, aby się przewieźć przez 
Wisłokę na promie. Ponieważ Piątkowi 
przewoźnikowi się nie płaciło, jeno ze 
względów towarzyskich to robił, trudno 
było żądać, aby dla mnie przychodził 
przewozić…, trzeba było czekać okazji 
aż ktoś starszy przyjdzie i wtedy się 
przewoziłem. Tymczasem trzeba było na-
marznąć się do syta tak, iż raz dochodząc 
do Brzostku już myślałem położyć się na 
śniegu, bo już bólu w nogach i rękach 
znieść nie mogłem.(…).
	 O	 swoich	 rodzinnych	 stronach	 ks.	
Jałowy	nigdy	nie	 zapomniał.	To	 z	jego	
inicjatywy	doszło	do	koronacji	łaskami	
słynącej	figury	Matki	Bożej	z	Przeczycy. 
Widać sama Matka Najświętsza Jego lo-
sami tak kierowała, żeby mógł koronację 
zainicjować i do jej przeprowadzenia 
doprowadzić – czytamy	w	tekście	z	roku	
1925.	Opracował	 potrzebną	 dokumen-
tację,	uzyskał	zgodę	władz	kościelnych	
i	z	miejscowym	Komitetem	Parafialnym	

przygotował	 uroczystości	 koronacyjne.	
W	piśmie	do	Kurii	Przemyskiej	ks.	 Ja-
łowy	pisał;	Pochodzimy z parafii, w któ-
rej od niepamiętnych czasów istnieje 
i łaskami słynie Statua Matki Boskiej 
tzw. Przeczyckiej. I duchowieństwo 
z ludem okolicznym, i mieszczaństwo, 
i inteligencja z miasteczek i ziemiaństwo 
tutejsze ma wielkie nabożeństwo do Matki 
Najświętszej i wierzy, że tu prędzej niż 
gdzie indziej dozna w nieszczęściach 
pocieszenia i ukojenia.
	 Ks.	Jałowy	niewątpliwie	był	postacią	

nieprzeciętną.	Przyszło	mu	żyć	i	działać	
w	niespokojnych	 czasach.	 Swą	działal-
ność	rozpoczął	w	okresie	zaborów,	kon-
tynuował	w	niepodległej	Polsce.	Przeżył	
I	i	II	wojnę	światową,	poznał	gorzki	smak	
czasów	komunistycznych.	Zawsze	starał	
się	 odpowiadać	 na	 potrzeby	 czasów,	
a	nade	 wszystko	 zachować	 godność	
i	wierność	 zasadom,	w	które	 głęboko	
wierzył.
Święcenia	kapłańskie	przyjął	24	czerwca	
1909	 roku	 z	rąk	 bp.	 Józefa	 Sebastiana	
Pelczara.	 Posługę	 kapłańską	 pełnił	
w	Mościskach,	Rudniku,	Jaśle,	Rzeszo-

wie.	Podczas	pierwszej	wojny	światowej	
był	 kapelanem	wojskowym,	w	czasach	
powojennych	–	wykładowcą	Seminarium	
Nauczycielskiego,	budowniczym	kościo-
ła	Chrystusa	Króla	w	Rzeszowie.	Dał	
się	poznać	jako	gorliwy	kapłan,	oddany	
swojemu	powołaniu,	człowiek	modlitwy	
i	zawierzenia.	W	swoich	wspomnieniach	
pisał: Przebywam wiele w kościele, bo 
nieraz i kilkanaście godzin. To mam 
w kościele naukę religii, to odwiedzam 
ćwiczący chór… czasu mam niewiele, 
jedynie pożera mię administracja, ciągłe 
rachunki i ciągłe chodzenie do władz…
Był	wspaniałym	wychowawcą,	oddanym	
swoim	uczniom.	W	 sposób	przystępny	
wyjaśniał	 im	prawdy	wiary,	 ale	przede	
wszystkim	postawą	 i	przykładem	uka-
zywał,	 co	 znaczy	 żyć	wiarą.	Otoczony	
miłością	 i	szacunkiem	 swoich	wycho-
wanków	kształtował	ich	postawy	moral-
ne,	religijne	i	patriotyczne.
Okazał	się	prawdziwym	ojcem	ubogich,	
zyskując	 nawet	 przydomek	 „rzeszow-
skiego	 brata	Alberta”.	Angażował	 się	
w	działania	różnorakich	organizacji	cha-
rytatywnych	szczególną	troską	otaczając	
ludzi	słabych,	chorych	i	biednych.	
Trudności	 i	ciężka	 praca	 nadwyrężały	
zdrowie	 kapłana.	 Ks.	 Józef	 Jałowy	
zmarł	 8	 lutego	 1954	 r.,	 a	jego	 pogrzeb	
był	patriotyczną	i	religijną	manifestacją	
mieszkańców	Rzeszowa.	
	 Nauczyciele	 i	uczniowie	 Szkoły	
Podstawowej	w	Przeczycy	 kultywują	
pamięć	 o	swoim	Patronie.	 Z	 okazji	 60	
rocznicy	jego	śmierci	odbyła	się	uroczy-
sta	akademia,	która	przybliżyła	uczniom	
postać	i	dzieło	ks.	Jałowego.	Uczniowie	
mieli	 za	 zadanie	 napisanie	 listu,	wier-
sza,	wykonanie	portretu	Patrona	szkoły.	
Zwieńczeniem	uroczystości	był	konkurs	
wiedzy	o	Patronie	szkoły.
Podjęte	działania	miały	przede	wszyst-
kim	 aspekt	wychowawczy	 –	 ukazały	
młodym	 ludziom	wzór	 osobowy,	 któ-
ry	 warto	 naśladować,	 „niezwykłego	
zwykłego”	Kapłana,	bohatera	na	miarę	
naszych	czasów

W. Skocz

Patron na miarę czasów – ks. józef jałowy
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Baba na równi z chłopami
w robocie dzielna

jak kolberg 
folklor spisywał
	 Na	 początku	 trzeba	wyjaśnić	 zna-
czenie	słowa	antropologia.	Otóż	jest	to,	
w	encyklopedycznym	ujęciu,	biologicz-
na	 nauka	 porównawcza	 o	człowieku,	
jego	pochodzeniu,	rozwoju	osobniczym	
i	rodowym.	Według	 innej	 definicji	 jest	
to	 nauka	 o	kulturze	 różnych	 narodów,	
zwłaszcza	pierwotnych.
	 Etnografia	zaś	jest	nauką	o	początkach	
kultury,	kierunkach	jej	rozwoju	i	współ-
czesnym	zróżnicowaniu	kultur	różnych	
ludów,	 ludoznawstwo.	Oskar	Kolberg	
urodził	się	22	stycznia	1814	r.	w	Przysu-
sze	k.	Radomia,	zmarł	3	czerwca	1890	r.	
w	Krakowie.	Wychowywał	 się	w	kole-
żeństwie	 z	Fryderykiem	Chopinem	 –	
chciał	jak	on	zostać	kompozytorem	i	swą	
przyszłość	wiązać	z	muzyką.	W	tym	celu	
podjął	 edukację	w	dziedzinie	muzyki	
fortepianowej.	 Studiował	 kompozycję	
w	Berlinie	 i	pobierał	 nauki	 u	znakomi-
tych	 fachowców:	 Józefa	 Elsnera	 i	Ig-
nacego	Dobrzyńskiego.	Kolberg	 przez	
wiele	 lat	 komponował,	 zarabiał	 udzie-
lając	 lekcji	 fortepianu	 i	coraz	 bardziej	
„wgłębiał	 się”	w	pieśni	 i	tańce	 ludowe.	
Wreszcie	w	1856	r.	zdał	sobie	sprawę,	że	
wielkim	kompozytorem	nie	będzie,	toteż	
swoje	muzyczne	kompetencje	postanowił	
wykorzystać	w	pracy	nad	dokumentowa-
niem	ówczesnej	muzyki	ludowej.

kolberg niestrudzony
	 Ilość	wydanych	 dzieł	Kolberga	 jest	
porażająca.	Jest	to	ponad	80	tomów	pub-
likacji,	a	ściślej	monografii,	przedstawia-
jących	kulturę	ludową	na	ziemiach	pol-
skich.	Monografie	te	nosiły	tytuł:	„Lud.	
Jego	 zwyczaje,	 sposób	 życia,	mowa,	
podania,	przysłowia,	obrzędy,	gusła,	za-
bawy,	pieśni,	muzyka	i	tańce”.	Zdaniem	
znawców	przedmiotu	 obraz	 ówczesnej	
wsi	 a	la	Kolberg	 rozśpiewanej	 i	wytań-
czonej	był	nieprawdziwy,	bo	bez	nędzy,	
brudu	i	pijaństwa	ukazany.	Dokładnie	tak	
jak	w	filmie	 „Nad	Niemnem”.	Kobiety	
w	odświętnych	strojach	żniwowały!
	 Mimo	tych	zastrzeżeń	Kolberg	był	ba-
daczem	niestrudzonym.	Badał,	apelował,	
szukał	 sprzymierzeńców	 –	 zwłaszcza	
finansowych.	Arystokracja	i	ziemiaństwo	
nie	dawało	pieniędzy	Kolbergowi,	choć	
do	 dobrego	 tonu	 należało	 na	 salonach	
z	uznaniem	mówić	 o	jego	 pracach.	 Po	

1857	 roku	Kolberg	 odwiedza	Kujawy,	
okolice	 Łomży,	Augustowa,	 Suwałk,	
Lublina,	 Chełma	 i	Zamościa.	 Był	 na	
Wołyniu,	 w	Wielkopolsce,	 okolicach	
Krakowa,	Przemyśla	i	Lwowa.
	 Jak	pisze	prof.	Wojciech	Burszta	Oskar	
Kolberg	jest	twórcą	źródłowych	podstaw	
dla	 etnologii	 i	folklorystyki	 polskiej.	
W	 jednym	życiu	 zdołał	 umieścić	 trzy:	
muzykę,	pracę	najemną	i	wielką	pasję.

niebezpieczne poszukiwania 
folkloru
	 Według	dzisiejszych	standardów,	lud	
dziewiętnastowieczny	 przepojony	 był	
okrucieństwem.	Pisze	 o	tym	Reymont,	
Rostworowski,	wspomina	Witos.
	 Spisywanie	opowieści	i	tekstów	pieśni	
czy	 przyśpiewek	 odbywało	 się	 zatem	
z	zachowaniem	bezpiecznego	dystansu.	
Jak	pisze	Alicja	Cała	w	artykule	„Spot-
kania	z	obcością”	/Tygodnik	Powszechny	
nr	 8/	 działo	 się	 to	 w	dworach,	 gdzie	
Kolberg	chwilowo	rezydował:	„	sprowa-
dzona	ledwo	dziewczyna	lub	kobieta	staje	
przed	piszącym,	a	zakrywszy	twarz	i	usta	
chustką,	śmieje	się	i	nic	więcej”.	Kolberg	
i	jego	 współpracownicy	 postrzegali	
chłopów	jak	„obcych”.	Chłopi	Kolberga	
dokładnie	tak	samo.	Większość	zbieraczy	
nie	notowała	imion	i	nazwisk	wiejskich	
rozmówców	–	ważne	było	„mięso”,	czyli	
tekst	i	melodia	ludowej	pieśni,	słowem:	
folklor.	Ówczesny	chłop	postrzegany	był	
tak	jak	mieszkaniec	afrykańskiego	buszu	
–	jako	prymitywna	skamielina	przeszłych	
czasów.	Kolberg	 nie	 zamieszkiwał	we	
wsi,	 której	 mieszkańców	 badał	 i	nie	
chodził	 od	 domu	 do	 domu.	 Czasami	
wstępował	 do	 karczmy	 by	 z	bliska	
poznać	 chłopa.	Rychło	 jednak	 stamtąd	
uciekał,	bo	pijany	chłop	nie	był	skory	do	
wywiadów,	za	to	chętnie	by	„panockowi”	
krwie	z	nosa	upuścił.

niemce, Żydy i moskale
	 W	pieśniach	i	opowieściach	ludowych	
chłopi	wyrażali	 swój	 pogląd	 na	 inne	
narodowości.	Niemcy,	 na	 ten	 przykład	
kojarzeni	 byli	 z	siłami	 nieczystymi.	
Diabeł	to	Niemczyk	lub	„kusy”.	Sięgano	
też	do	źródeł	historycznych:
 Głupie Niemcy, głupie,
 nie siedzą w chałupie
 od Francuzów w kupie
 dostali po skórze.
	 Ostatni	wers	nie	rymuje	się,	bo	Kol-
berg	 świadomie	 „wygładził”	wierszyk.	
W	innej	przechwałce	badacz	już	nic	nie	
zmieniał	i	rym	się	znalazł:

 Niewiele im trzeba
 tylko batów kupę
 weznie od Polaka 
 każdy Niemiec w dupę.
	 Najwięcej	przyśpiewek	było	o	Żydach.	
Szczególnie	na	terenie	Małopolski,	gdzie	
zamieszkiwali	tak	w	miastach	jak	na	wsi:
 Ody Dydy, ody Dydy
 pozdychały wsyćkie Żydy –
 Od czego – takiego?
 Od zuru kwaśnego.
	 W	XIX	w.	nie	mówiono	Rosjanin	tylko	
Moskal.	Im	też	się	dostało:
 Nad nasym kościółkiem
 boze słońce świeci,
 mówią, że Moskale
 jedzą polskie dzieci.

baba na równi z chłopami  
w robocie dzielna
	 Takie	 hasło	 nadaje	 się	 na	 sztandary	
genderyzmu.	Akurat	w	antropologii	ma	
to	wyjątkowe	zastosowanie.	Kobiety	wy-
ręczają	bowiem	mężczyzn	w	docieraniu	
do	niedostępnego	dla	 nich	 świata	 –	 do	
świata	kobiet.
	 W	 czasach	współczesnych	Kolber-
gowi	w	Ameryce	 Północnej	 ożywioną	
działalność	badawczą	prowadziły	antro-
polożki	Matilda	 Stevenson	 oraz	Alice	
Cunningham	 Fletcher.	 Ta	 druga	 pani	
wyniki	 swojej	 pracy	wykorzystywała	
do	 walki	 o	równouprawnienie,	 czyli	
emancypację	kobiet.	Podobnie	jak	Elsie	
Clews	Pardson,	 która	 nie	 tylko	prowa-
dziła	 badania	wśród	 Indian	 Zuni,	 ale	
i	sponsorowała	 te	 badania.	Wcześniej	
niż	Amerykanki	zaczęły	badać	swój	lud	
polskie	szlachcianki.	Jednak	swoich	pasji	
badawczych	nie	 łączyły	 z	aktywnością	
na	 rzecz	własnej	emancypacji.	Kolberg	
był	 starym	kawalerem	do	końca	 życia,	
jednakowoż	 korzystał	 z	pomocy	Anto-
niny	Konopczanki,	 siostry	właściciela	
podkrakowskich	Mogilan,	u	którego	był	
częstym	gościem.	Niezależną	badaczką	
i	etnografką	była	także	Stefania	Ulanow-
ska.
	 Na	pociechę	dla	dzisiejszych	pogrom-
ców	 ideologii	 gender,	Kolberg	 podaje,	
iż	 na	 pierwsze	 urodziny	 dziewczynce	
pokazywano	 stroje	 kobiece,	 chłopczy-
kowi	zaś	narzędzia	rolnicze.	Gdy	kobiety	
wyrabiały	 ciasto	 na	babę	wielkanocną,	
mężczyznom	do	kuchni	wstęp	był	zaka-
zany	–	bo	by	baba	nie	wyrosła.
	 Ignac	zapytany,	czy	lubi	gender,	od-
powiedział:	panie,	ja	tego	nie	jadłem	ale	
niektórzy	mówią,	że	po	tym	brzuch	boli.

Ferdynand Bugno

STOWARZYSZENIE 
„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000323819 

Stowarzyszenie	„Razem	w	Przyszłość”
działające przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku

ul.	Szkolna	13,	39-230	Brzostek
-	 wspiera	rozwój	oświaty,	edukacji	i	nauki	poprzez	wyrówny-
wanie	szans	oraz	poprawę	jakości	kształcenia,

-	 pomaga	w	realizacji	nowoczesnych	form	nauczania	umożli-
wiających	rozwój	pasji,	a	także	zainteresowań	uczniów,

-	 świadczy	pomoc	w	organizowaniu	lokalnych	inicjatyw,
-	 podejmuje	działania	na	rzecz	kultury	i	dziedzictwa	kulturo-
wego,	sportu,	bezpieczeństwa,	tolerancji,	ochrony	środowiska.

Przekazując 1% podatku wspierasz rozwój 
Twojego dziecka!

Prezes i Członkowie Stowarzyszenia 
„Razem w Przyszłość”
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groch z kapustą
napaść
	 Pierwszego	lutego	wypadła	pierwsza	
sobota	miesiąca,	poszłam	więc	na	16-tą	
na	spotkanie	grupy	modlitewnej.	Po	na-
bożeństwie	po	godzinie	18-tej	wracałam	
do	domu	od	Rynku	ulicą	Mysłowskiego.	
Było	już	ciemno,	paliły	się	latarnie.	Na	
zakręcie	przed	mostem	poślizgnęłam	się	
i	upadłam,	gdyż	chodnik	był	częściowo	
oblodzony,	jednak	bez	problemów	wsta-
łam	 i	poszłam	dalej.	Za	mostem,	 przy	
końcu	parkingu	nagle	poczułam,	że	ktoś	
do	mnie	dochodzi	i	wyszarpuje	mi	z	ręki	
torebkę.	W	tym	momencie	ostro	krzyk-
nęłam.	Torebka	była	solidna,	skórzana,	
na	 krótkich	mocnych	 rączkach,	 które	
odruchowo	mocno	 ścisnęłam	 i	mimo	
szarpania	nie	wypuściłam	ich	z	ręki.	Na-
pastnik	w	tym	momencie	 zrezygnował	
i	natychmiast	odszedł	w	lewo	w	ciemna	
uliczkę	prowadzącą	do	Gimnazjum,	gdyż	
napaść	miała	miejsce	na	skrzyżowaniu	
głównej	ulicy	z	tą	do	Gimnazjum,	przy	
końcu	parkingu,	przed	Ośrodkiem	Zdro-
wia.	Zaczęłam	krzyczeć	na	oddalającego	
się	napastnika,	dosadnie	określając,	co	
o	nim	myślę.
	 W	 pobliżu	 skrzyżowania	 ul.	My-
słowskiego	 z	ul.	Gryglewskiego	 (koło	
gospodarstwa	 Pana	 Staniszewskiego)	
usłyszałam,	że	woła	mnie	kobieta	idąca	
w	sporej	odległości	za	mną,	żebym	za-
czekała.	Niosła	ona	torby	z	zakupami.	Po	
dojściu	do	mnie	powiedziała,	że	wszyst-
ko	widziała,	całe	zajście.	Niestety,	trochę	
zszokowana	zdarzeniem	nie	zapytałam	

jej,	 jak	 się	 nazywa	 i	gdzie	mieszka.	
Powiedziała,	 że	 sądziła,	 iż	 ten	 pan	mi	
towarzyszył	 idąc	 chodnikiem	 za	mną.	
To	był	mój	największy	błąd,	że	nie	wiem,	
kim	była	 ta	 kobieta,	 bo	 ona	dokładnie	
widziała	 napastnika	 idąc	 za	 nim.	 Ja	
skręciłam	w	Gryglewskiego,	ona	poszła	
prosto	dalej.	W	ten	sposób	się	nauczyłam	
i	przestrzegam	wszystkich,	aby	w	razie	
nieprzewidzianych	zajść	pomyśleć	 jed-
nak	 o	zebraniu	 świadków	 zdarzenia.	
Musimy	 się	 nawzajem	wspierać,	 bo	
świat	dziczeje	–	mieszkam	w	Brzostku	
od	37	lat	i	nieraz	późnym	wieczorem	lub	
w	nocy	wracałam	z	autobusu,	zawsze	bez	
przykrych	przygód.
	 Niektóre	 kobiety	mówią,	 że	 niepo-
trzebnie	niosłam	torebkę	(oprócz	zwykłej	
zawartości	 damskich	 torebek	 niosłam	
tam	podkładkę	do	ocieplenia	siedzenia	
w	kościele)	 –	 ale	 ja	mam	prawo	 nieść	
torebkę	 (walizkę,	 torbę	 z	zakupami,	
neseser,	 aktówkę	 itp.)	 i	żaden	gnój	 nie	
ma	prawa	mi	 jej	wyrywać.	To	 tak,	 jak	
zostaje	 zgwałcona	 dziewczyna	w	mini	
czy	w	obcisłych	 legginsach	 –	 ludzie	
czasami	mówią,	że	„sama	sobie	winna”.	
To	 nieprawda	 –	 nikt	 nie	ma	prawa	 jej	
atakować	 i	zgwałcić,	 bez	względu	 na	
ubiór.
	 Czyn	popełniony	w	stosunku	do	mojej	
osoby	to	„czynna	napaść	w	celu	dokona-
nia	rabunku”,	czyli	przestępstwo.	Może	
ten	 napastnik	 często	 chodzi	 tą	 uliczką	
i	dalej	 do	 ulicy	 Przedmieście	 –	może	
zauważył	 kogoś	 podejrzanego	dozorca	
przy	Gimnazjum,	a	może	zarejestrowały	
to	 kamery	 na	Rynku,	 jeśli	 on	 stamtąd	
szedł	za	mną	(może	stał	w	ul.	Zielonej	

lub	w	skrótowym	przejściu	na	boisko).
Sądzę,	 że	 jest	 to	 ktoś	 tutejszy,	młody	
człowiek	potrzebujący	pieniędzy	na	za-
kazane	używki,	 tableta,	 smartfona	czy	
rozrywki.	Apeluję	również	do	rodziców,	
aby	widząc	u	syna/córki	nowy	sprzęt	czy	
ciuchy	nie	cieszyli	się,	że	latorośl	jest	za-
radna,	operatywna,	potrafi	sobie	radzić,	
jeśli	nie	dali	na	to	pieniędzy,	a	i	potomek	
nie	zarobił	na	to	pracując	uczciwie.
	 Wzywam	 tu	 do	 solidarności,	 takiej	
zwykłej,	ludzkiej	–	bo	gdyby	ona	była,	
już	dawno	byłby	zidentyfikowany	bandy-
ta	włamujący	się	do	domów	samotnych	
kobiet	w	nocy	i	napastujących	je.	Prze-
cież	 to	ktoś	miejscowy,	a	tu	 ludzie	do-
brze	się	znają	–	dlaczego	panuje	zmowa	
milczenia?	Zamiast	pomocy	osobie	po-
krzywdzonej	milcząc	udzielacie	pomocy	
napastnikowi,	 który	 rozzuchwala	 się	
i	staje	coraz	bardziej	bezczelny.	Możemy	
się	 cieszyć,	 że	w	naszym	miasteczku	
jest	Komisariat	Policji	i	mamy	wsparcie	
w	chwilach	zagrożenia.
	 Drugi	 apel	 kieruję	 do	wszystkich	
pokrzywdzonych,	 gnębionych,	 poniża-
nych	 przez	 pijanych	 członków	 rodzin,	
bitych,	wyganianych	z	domu,	głodnych	
–	wołajcie	o	pomoc,	wyjdźcie	z	cienia,	
nie	pozwólcie,	aby	nastąpiła	zamiana	ról	
ofiary	ze	sprawcą.	Bo	nadal	w	naszym	
państwie	 sprawca	ma	więcej	 praw	niż	
ofiara.	To	napastnik	ma	się	bać	i	być	na-
piętnowany,	a	nie	osoba	pokrzywdzona.	
Odnówmy	 dobrosąsiedzkie	 stosunki,	
pilnujmy	 nawzajem	 naszych	 domów,	
pomagajmy	w	potrzebie,	 a	nasz	mały	
świat	stanie	się	przez	to	lepszy.

Janina Słupek

Informacja tel.:   14 683-39-74

legenda:
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
B	-	kursuje	w	poniedziałki	i	piątki
D - nie kursuje 24-26, 31 grudnia; 01 stycznia; 

w	Wielką	Sobotę	i	dwa	dni	Wielkanocy
f	 -	kursuje	w	dni	robocze	od	poniedziałku	do	

piątku
K - w dni nauki szkolnej kurs przez Klecie
L	 -	nie	kursuje	25-26	XII,	1	I	i	dwa	dni	Świąt	

Wielkanocnych
M - rezerwacja miejsc
P	-	kurs	pośpieszny
S - kursuje w dni nauki szkolnej
W - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
a	 -	nie	kursuje	w	pierwszy	dzień	Świąt	Wiel-

kanocnych i dniu 25 XII
d -  nie kursuje w dniu 01 I, w pierwszy i drugi 

dzień	Świąt	Wielkanocnych	oraz	w	dniach	
25 i 26 XII

ę -  kursuje 30 X 2013, 12 XI 2013, 22 IV 2014, 
29 IV 2014, 17 VI 2014

f		 -	dnia	31	VIII	kurs	wykonany	będzie	tylko	do	
Krosna

h	 -	nie	kursuje	24	XII	i	w	Wielką	Sobotę
k 	 -	nie	kursuje	w	drugi	dzień	Świąt	Wielka-

nocnych oraz w dniu 26 XII
n	 -	nie	kursuje	24,	31	XII	i	w	Wielką	Sobotę
ń - nie kursuje w lipcu i sierpniu
o - nie kursuje 27XII, 2 I, oraz we wtorek po 

Świętach	Wielkanocnych
w	-		nie	kursuje	w	dzień	Bożego	Ciała

rozkład jazdy autobusów – „moniS”, PkS dębica S.a. (ważny od 21 października 2013 r.)
Przystanek: brzoStek

kierunek godziny odjazdu

bączałka 06:56d, 07:52S, 10:43D6, 12:28D, 13:18S, 14:20S, 15:01d, 15:10S, 16:03D6, 
17:28D, 18:58dn, 22:56dn

dębica PkP 04:46d, 04:51d, 05:46D6, 06:46D, 06:48S, 07:28D, 08:00D6, 08:38S, 09:00D, 
10:10D, 12:46dn, 12:46Dn, 13:25S, 14:15S, 15:15D, 16:56dn, 20:46dn, 20:51dn

dębica raj 06:15S

GLIWICE 08:22PM

GRUDNA 14:25S, 15:30S

januSzkoWice 06:55d, 11:46D, 14:55d, 19:53D, 22:55dn

KLECIE 07:29S, 07:43S, 13:04S, 13:21S, 14:07S, 14:59S, 15:01S

kroSno 04:44Bńęw, 17:39PLo, 18:53LPo

krynica zdrój 13:25Pah

LUBLIN 10:15Pd

łódź 06:50D

PrzemyŚl 14:51Pakw

Sanok 16:15PdM

uStrzyki górne 04:44WPf

WarSzaWa 06:47PD

WrocłaW 21:21WP

ZAKOPANE 14:35Pakw
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„Wsi spokojna, wsi wesoła
który głos twej chwały woła
kto twe czasy, kto pożytki
może wspomnieć zaraz wszytki…”

Jan Kochanowski: „Pieśni”

	 Marcowy	 pejzaż	 2014	 roku	 zato-
piony	 jest	w	piękne	 przedwiośnie.	 Po	
jasnobłękitnym	 niebie	 suną	 kłębia-
ste	 chmury,	 które	 raz	 po	
raz	 przykrywają	 ost re	
promienie	 słońca.	Wiatr	
pędzi	obłokami	i	przegania	
cięższe	chmury,	z	których	
spadają	 drobne	 k rople	
zimnego	deszczu,	to	znowu	
posypują	 się	 maleńkie	
k u leczk i 	 z am rożone j	
wody	 i	czynią	 na	drogach	
błyszczącą	taflę.	To	znowu	
ciepłe	fale	powietrza	prze-
mieszczają	 się	 z	zimnymi	
frontami	 atmosferyczny-
mi,	 a	wtedy	 zimny	wiatr	
ostro	dmucha.	To	wczesny	
marzec,	 o	którym	 poeci	
mówią:	„to	marcowi	zima	
w	głowie,	to	wiosenne	har-
ce,	 chce	 być	 lutym	 albo	
kwietniem	byle	by	nie	mar-
cem.	Śniegiem	sypnie	to	znów	deszczem	
tnie	ukośnie.	Czy	to	wiosna,	czy	to	zima	
–	po	prostu	przedwiośnie”	cała	przyroda	
zmaga	 się	 z	kaprysami	 tego	miesiąca.	
Gdzie	spojrzysz	na	pola	to	widnieją	już	
czarne	skiby	ziemi	i	wychylają	się	zielone	
oziminy	oraz	 ciemno	 zielone	 trawniki.	
W	 trawnikach	 zaś	pokazują	 się	 główki	
stokrotek	ubarwiając	trawę	bielą	kwiecia,	
podbiał	żółcią	koloru	próbuje	zalać	zielo-
ny	„dywan”	przestrzeni.	Drzewa	jeszcze	
stoją	z	nagimi	konarami,	porusza	je	wiatr,	
ale	 gałązki	 coraz	 to	widocznej	 zaczy-
nają	 się	 błyszczeć	 sygnalizując,	 iż	 za	
moment	wybuchną	kwieciem	i	zielenią.	
Tu	 i	ówdzie	 gospodarze	 przycinają	
korony	 drzew,	 a	pnie	 bielą	 wapnem.	
Czyniąc	 z	nich	 jakby	 strażników	ogro-
dów.	W	rabatkach	kwiatowych	wychylają	
nieśmiało	 główki	 kwiatowe	 aksamitki,	
krokusy	kolorem	 lekkiego	 różu,	fioletu	
i	bieli	 dopełniają	 piękno	przedwiośnia.	
Przebiśniegi	 i	śnieżyczki	 opuszczają	
białe	dzwonki	kwiatowe	w	dół	to	znowu	

podnoszą	je	do	góry	jakby	chciały	nały-
kać	się	wiosennego	powietrza.	Piękna	jest	
wiosną	cała	okolica	zatopiona	w	barwach	
i	zapachach	wiosny.
	 Idę	 szosą	 północno-wschodniego	
krańca	 brzosteckiej	 gminy	wiodącej	
do	Grudnej,	 a	nawet	 jeszcze	 dalej	 do	
Brzezin.	Piękne	są	tu	widoki.	Przepływa	
potok	–	 rzeczka	Bączałka	zwana	przez	

mieszkańców	Konikiem.	Wokół	 szosy	
i	przy	potoku	stoją	domy	małe	z	gankami	
i	oknami	zasłonięte	firanką,	a	obok	wyra-
stają	jak	grzyby	po	deszczu	duże,	domy	
murowane	z	gustownymi	ogrodzeniami,	
wybrukowanymi	alejami,	wokół	których	
rosną	 rośliny	 i	drzewka	 znane	 dawniej	
w	ogrodach	 ziemian	 polskich.	 Duże	
zmiany	nie	tylko	krajobrazowe,	ale	także	
społeczne	 zaszły	na	 tych	 ziemiach.	Na	
wzniesieniach	rozciągają	się	masywy	leś-
ne,	dziś	dostojne,	szumiące	jakby	chciały	
opowiedzieć	o	tej	świętej	ziemi,	w	której	
wtopiony	został	pot	dawnych	mieszkań-
ców	oraz	krew	wojennych	pokoleń,	matek	
i	dzieci	 partyzantów	 i	działaczy	AK	
osadzonych	w	więzieniach	PRL-u	i	tych,	
którzy	 zatopieni	w	beznadziei	 tamtych	
lat	wyjechali	w	świat	za	chlebem.	Można	
z	opowieści	tej	ziemi	napisać	dużą,	bar-
wną	epopeję	o	tamtych	dniach.
	 Z	historii	Grudnej	Górnej	w	opraco-
waniu	ks.	Kawuli	czytamy:	„wieś	ta	aż	po	
XIX	wiek	figuruje	pod	nazwą	Grodna.	To	

jej	pierwotna	nazwa	wskazuje	na	zależ-
ność	od	jakiegoś	grodu,	który	był	blisko	
tutaj	położony…”.	Z	tej	historii	można	też	
wyczytać,	że	wieś	przechodziła	wzloty	
i	upadki.	W	XVI	wieku	była	własnością	
Jana	Hieronima	 i	Jana	Winiarskiego,	
liczyła	34	kmieci	i	5	zagrodników.	Było	
we	wsi	 2	 dwory,	 2	 folwarki,	 2	młyny,	
karczma	i	2	stawy	rybne.	Rozwijało	się	

też	 tutaj	 drobne	 rzemio-
sło.	U	schyłku	XVIII	wie-
ku	wieś	 kupiła	 od	 Józefa	
Stojowskiego	Eufrozyma	
Chwalibogowa,	dobra	dzie-
dziczka	 jak	mówią	 o	niej	
źródła	 historyczne.	 Pisze	
o	niej	 ks.	 Bogdan	 Stana-
szek	w	książce	 „Brzostek	
i	okolice”,	 iż	 rozdawała	
chłopom	w	czasie	 głodu	
zboże	 oraz	 leka rs twa	
w	czasie	 epidemii. 	 Po	
jej	 bezpotomnej	 śmierci	
dosz ło 	 do 	 k rwawych	
porachunków	w	1846	roku	
i	został	tutaj	zamordowany	
e k o n o m 	 d w o r s k i	
Aleksander	Kaczkowski.
	W	„Historii	Grudnej	Gór-
nej”	 Karoliny	 Chmury	

czytamy:	„W	środku	wsi	była	karczma,	
w	której	odbywały	się	wesela,	potańców-
ki	i	zabawy.	Chłopi	często	przepijali	tam	
majątek.	Dwór	w	Grudnej	Górnej	miał	
majątek	za	rzeką	po	stronie	południowej.	
W	karczmie	i	we	dworze	grywał	Jan	Cze-
kański	 zwany	 „Skrzypkiem”.	 Podczas	
takich	przygrywek	goście	śpiewali	dzie-
dzicowi:	„U	naszego	pana	na	podwórku	
równo,	 kto	 u	niego	 służy,	wysłuży	 se	
g...”.	Zaś	z	historii	wsi	Grudnej	Górnej	
napisanej	przez	rodaka	ks.	Władysława	
Piątka	dowiadujemy	 się,	 że	Żyd	Wołek	
i	Lejba	przed	wojną	prowadzili	sklep	z	to-
warami	pierwszej	potrzeby	 i	skupowali	
od	 chłopów	 skórki	 cielęce	 i	z	 królików	
oraz	nabiał…	.	Podczas	terroru	okupacyj-
nego	ludność	miejscowa	ukrywała	braci	
starozakonnych.
	 W	okresie	okupacji	ta	wieś	też	przeży-
ła	dni	grozy.	W	sierpniu	1944	roku	przez	
wieś	przechodziła	linia	frontu,	masowo	

opowieści dawnej treści – grudna dolna i górna

Dokończenie na str. 16

Ks. Stanisław Wójtowicz Ks. Wojciech Białas Karolina Chmura Irena Białas

Kościół parafialny w Grudnej Górnej



16 Wiadomości Brzosteckie Nr 3/2014

ginęli	mieszkańcu	tej	ziemi.	Za	wielkie	
schronienie	 służył	wąwóz	 koło	 Józefa	
Kaliny	i	Jana	Lorka	i	w	tym	miejscu	te-
raz	stoi	krzyż	jako	wotum	wdzięczności.	
Wysiedlona	ludność	szukała	schronienia	
w	Wielopolu,	Pstrągowej,	Zagorzycach,	
okolicach	podrzeszowskich,	jak	również	
w	miejscowościach	za	Wisłoką.	W	lasach	
działała	 placówka	AK	Łączki	Kuchar-
skie	 z	kompanią	 kaprala	
podchorążego	Franciszka	
Szary	 pseudonim	 „Pęk”,	
działała	 też	 trzecia	 kom-
pania	Andrzeja	Wójtowi-
cza	pseudonim	„Aligator”,	
który	 po	 wojnie	 został	
uwięziony	 przez	UB	 ja-
sielskie	 i	już	 nigdy	 nie	
wrócił	do	domu.	Działało	
też	ugrupowanie	Tadeusza	
Osmólskiego	 pseudonim	
„Czarny”	oraz	jego	córka	
Zofia,	którzy	współpraco-
wali	z	ludnością	tej	ziemi.
	 Po	powrocie	z	wysied-
lenia	mieszkańcy	 tej	wsi	
zastali	 ogromne	 spusto-
szenia,	 ruiny	 i	zgliszcza,	
popioły	 po	 zabudowa-
niach	 oraz	 szczątki	 za-
bitych	 żołnierzy	 i	ludności	 cywilnej.	
Zasieki	 z	drutu	 kolczastego,	 niemalże	
całe	 pola	 zaminowane	 –	 jedna	wielka	
rozpacz	i	tragedia,	jakby	tędy	przeszedł	
duch	 śmierci.	Z	 pomocą	mieszkańcom	
przyszedł	Caritas	i	dary	z	Polonii	Ame-
rykańskiej	oraz	paczki	od	rodzin.
	 Rozpoczął	się	gorący	czas	odbudowy	
ze	zniszczeń	wojennych,	tragiczny	czas	
ścigania	patriotów	zgrupowanych	w	AK,	
przesłuchiwanie	ich	oraz	całych	rodzin,	
zastraszanie,	 procesy,	 beznadziejna	
obrona	 adwokatów,	 a	potem	więzienie	
ludzi	w	bardzo	 ciężkich	więzieniach.	
W	 całej	 wsi	 panowała	 bezgraniczna	
nędza,	bieda	i	głód.	Jednak	mieszkańcy	
pozostali	wierni	Opatrzności	Boskiej,	
ludzie	ciężko	pracowali,	kobiety	modliły	
się	 przy	 kapliczkach,	 odbudowywano	
i	budowano	nowe.	Rozpoczęto	 budowę	
kościoła	 –	 a	w	 tamtych	 czasach	komu-
nistycznych	 nie	 było	mowy	 o	pomocy	
państwa.	Wszystkie	materiały	budowlane	
zdobywali	chłopi	niby	dla	własnych	po-
trzeb,	ale	to	właśnie	z	nich	wybudowano	
kościół.
	 Grudna	może	szczycić	się	zabytkami	
sakralnymi.	Kaplica	 pw.	 Św.	 Jana	Ne-
pomucena	 z	XVIII	wieku	 gromadziła	
wiernych	podczas	majówek	i	nabożeństw	
różańcowych,	to	właśnie	tu	powstał	nowy	
kościół	 parafialny.	Drugim	 zabytkiem	
sakralnym	jest	kapliczka	na	„Kujawach”	
będąca	 pod	 opieką	 rodziny	Drozdów	
i	Wronów.	Dalej	na	Góryźnie	Krzyż	Jubi-
leuszowy	ufundowany	jest	przez	rodzinę	
Różańskich,	w	polu	Władysława	Cieślika	
stoi	 też	 krzyż,	 a	na	 „Gąsiorówkach”	
ufundował	krzyż	Józef	Kmiecik.	Stoją	też	
krzyże	ufundowane	przez	Łazowskich,	
Michała	Magierę,	 Franciszka	Nowaka,	
na	rozstaju	dróg	obok	Jana	Chmury,	obok	
Andrzeja	Wierzbickiego	oraz	na	posesji	

Halzów	 i	Stańków.	Oglądając	 zabytki	
sakralne	można	wyciągnąć	wniosek,	
że	wieś	 ta	 oddaje	 szczególny	 szacunek	
krzyżowi,	na	którym	zawisł	Chrystus.
	 Ważnym	miejscem	we	wsi	jest	szko-
ła.	 Dokładnie	 historię	 szkoły	 opisuje	
rodak	 Stanisław	 Białas	 –	 profesor,	
pracownik	 naukowy	AGH	w	Krako-
wie.	On	 też	 dokonywał	 badań	 geolo-
gicznych	 potoku	 koło	 szkoły	 stwier-
dził,	 iż	 dawny	budynek	był	 drewniany	

i	kryty	 strzechą.	 Potem	wybudowano	
nowy	 budynek	 szkoły	 w	1911	 roku.	
Podczas	frontu	1944/45	szkoła	znalazła	
się	 w	środku	 linii	 walczących	wojsk	
rosyjskich	i	niemieckich.	Została	prawie	
doszczętnie	zniszczona,	pozostały	tylko	
mury	 bez	 dachu,	 bez	 drzwi,	 okien	
i	podłogi.	 Pierwszym	 nauczycielem	
była	 pani	Maria	Zając	 –	 nauczycielka	
więziona	w	obozie	oświęcimskim,	która	
przybyła	z	okolic	Jasła.	Sama	zabrała	się	
do	edukowania	nie	tylko	młodzieży,	ale	
i	ludności.	W	1946	roku	zorganizowała	
tzw.	rok	powtórkowy,	dopiero	w	następ-
nych	 latach	prowadziła	 pięć	 oddziałów	
ucząc	zajęciami	łączonymi	nawet	po	trzy	
klasy.	Była	bardzo	ofiarną	nauczycielką	
i	wielką	patriotką.	Ks.	Władysław	Piątek	
w	swojej	historii	nazywa	ją	mianem	„Si-
łaczka”.	W	1967	roku	oddano	do	użytku	
tzw.	szkołę	tysiąclatkę,	bo	propagando-
we	 hasło	 PRL-u	 głosiło	 „tysiąc	 szkół	
na	 tysiąclecie”,	 a	wszystkie	 budowane	
były	według	 jednego	planu	 architekto-
nicznego.	Były	to	jasne	i	szerokie	klasy,	
w	których	mieściły	się	nawet	duże	grupy	
dziecięce,	dyrektorem	 tej	 szkoły	został	
Bolesław	Wójtowicz.	Od	2002	roku	jest	
sześć	klas	szkoły	powszechnej	w	Grud-
nej	Górnej.
	 Jednym	 z	najwybitniejszych	 peda-
gogów	z	Grudnej	Górnej	była	Karolina	
Chmura.	Była	 ona	 też	 działaczką	 spo-
łeczną	i	polityczną.	Ta	niezwykła	kobieta	
urosła	w	tym	środowisku	do	rangi	wzo-
rowej	matki,	uzdolnionej	przedszkolanki,	
wzorowej	organizatorki	środowiskowego	
życia	kobiet,	oddanej	działaczki	społecz-
nej	i	patriotki.	Urodziła	się	w	Cleveland	
Ohio	w	USA.	Jako	sześciolatka	przybyła	
do	 Polski.	Ukończyła	 szkołę	 rolniczą	
w	Dulczówce,	 uczęszczała	 na	Uniwer-
sytet	Ludowy	w	Suchodole,	w	Jarosławiu	

ukończyła	szkołę	średnią	z	przygotowa-
niem	 do	 pracy	w	przedszkolu.	 Potem	
studiowała	w	zaocznym	studium	nauczy-
cielskim	w	Opolu,	a	w	Krakowie	w	Insty-
tucie	Kształcenia	Nauczycieli	ukończyła	
kurs	do	pracy	z	sześciolatkami.	Po	wojnie	
założyła	przedszkola	w	Przeczycy	i	tam	
dochodziła	do	pracy	pieszo	14	km	–	 to	
dla	młodszego	pokolenia	jest	przykładem	
niedoścignionym	pokazującym	heroizm	
pracy	 nauczycielskiej.	W	 następnych	

latach	 zakładała	 przed-
szkola	w	Siedliskach-Bo-
gusz,	w	Grudnej	Dolnej	
w	domu	 Józefa	 Króla,	
a	później	w	Grudnej	Gór-
nej	w	domu	Józefa	Kaliny.	
W	 czasie	wojny	 należa-
ła	 do	 AK,	 nosiła	 żyw-
ność	do	ziemianki	w	lesie	
obok	domu	Motyków,	była	
przesłuchiwana	 i	wię-
ziona	 przez	UB	w	Jaśle,	
o	czym	opowiada	 jej	syn	
Jan	Chmura.	Wspomina	
on	też,	że	matka	w	okresie	
międzywojennym	 była	
działaczką	ZMW	„Wici”,	
przemawiała	 na	wiecach	
chłopskich	m.in.	przed	Po-
mnikiem	Grunwaldzkim	
w	Siedliskach-Bogusz.	

W	 czasach	 powojennych	 była	 prze-
wodniczącą	Koła	Gospodyń	Wiejskich	
i	współorganizatorką	 szkoleń,	 kursów	
podnoszących	 standard	 życia	 kobiet	
wiejskich.	 Przygotowywała	 piękne	
programy	 artystyczne	 ucząc	 pieśni	 pa-
triotycznych,	a	jej	przedszkolaki	bardzo	
rytmicznie	 wybijały	 gorące	 hołubce	
krakowskie.	O	tych	dokonaniach	można	
przeczytać	w	książce	 „Kobiety	 jasiel-
skiej	wsi	w	dwudziestoleciu”	wydanej	
przez	Stowarzyszenie	Rozwoju	Kultury	
Ludowej	Ziemi	Jasielskiej	w	2010	roku.	
Za	całokształt	pracy	została	odznaczona	
wieloma	medalami	i	Krzyżem	Kawaler-
skim.
	 Odwiedziłam	wiele	 zacnych	miesz-
kańców	Grudnej,	 a	wśród	nich	 rodzinę	
Ireny	z	domu	Klich	i	Mieczysława	Białas.	
Opowiadali	 oni	 o	życiu	 rodzin	wielo-
dzietnych,	 które	 po	wojnie	wyjechały	
na	 ziemie	 odzyskane	w	poszukiwaniu	
„recepty”	na	lepsze	życie.	Ich	rodziny	też	
wyjechały	w	okolice	Wrocławia,	 gdzie	
zastali	 bardzo	 dobre	warunki	 bytowe.	
Zamieszkali	 w	wygodnym	 budynku	
z	prądem	 elektrycznym,	 z	wygodami	
sanitarnymi,	a	zabudowania	gospodarcze	
wyposażone	 były	w	maszyny	 rolnicze,	
o	których	 na	 dawnych	 ziemiach	 gali-
cyjskich	nawet	się	nie	śniło.	Inny	świat	
tam	ich	pochłonął,	ale	nie	do	końca,	bo	
tęsknota	za	domem	rodzinnym	i	schedą	
po	ojcach	była	nie	do	pokonania.	W	1961	
roku	wrócili	 z	powrotem	 do	Grudnej	
i	oddali	 się	 ciężkiej	 i	trudnej	 pracy	 na	
roli.	Mieczysław	szedł	do	pracy,	a	Irena	
gospodarowała.	Imała	się	trudnej	hodow-
li	bydła,	a	właściwie	byków	–	ten	rodzaj	
pracy	dawał	dobre	finanse	dla	 rodziny.	
Dojenie	krów	było	też	dla	Ireny	nie	lada	
wyzwaniem,	 hodowla	 drobiu,	 uprawa	
zbóż,	buraków	cukrowych,	warzyw.	Zdo-
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	 Jestem	 stałą	 czytelniczką	 „Wiado-
mości	 Brzosteckich”.	 Przeczytałam	
artykuł	„Z	Brzostku	w	świat	–	Rodzina	
Korasadowiczów”	pani	Zuzanny	Rogali	
i	wróciło	 do	mnie	wiele	wspomnień	
z	tych	 ponurych	 i	smutnych	 lat.	 Jako	
dziecko	 znałam	 dobrze	 panią	 Józefę	
Korasadowicz.	Nawet	 raz	w	Oktawie	
Bożego	Ciała,	będąc	z	mamą	w	kościele,	
naliczyłam	dziewięcioro	 dzieci,	 które	
prowadziła	do	kościoła.	
	 Ale	 chciałam	 też	wspomnieć	o	cza-
sach	wojny.	Już	jako	pięcioletnia	dziew-
czynka	 zapamiętałam	wiele	 rzeczy	
z	tamtego	 okresu.	 Pamiętam	 kiedy	
zapadał	 zmrok,	weszło	 do	 nas	 dwóch	
żołnierzy	niemieckich.	Jeden	z	nich	star-
szy	rangą	zapowiedział,	że	jutro	o	świcie	
ma	nas	tutaj	w	domu	nie	być,	ponieważ	
będzie	niebezpiecznie.	W	pobliżu	domu	
przechodziła	 linia	 frontu	 z	Brzostku	
na	Grudną.	Taki	rozkaz	otrzymało	też	
wielu	mieszkańców	Smarżowej.	Tatusia	

i	stryja	 już	 nie	 było,	 bo	wcześniej	 zo-
stali	zabrani	do	pracy	przy	niemieckich	
okopach,	 gdzieś	w	rejonie	Brzezin.	W	
domu	była	mama	 z	moim	 sześciomie-
sięcznym	bratem,	 babcia	 78	 lat,	 dwie	
ciocie	i	dwóch	kuzynów	w	wieku	12	i	13	
lat.	Wszyscy	zaczęliśmy	płakać.	Mama	
z	ciocią	pospiesznie	piekły	chleb	na	dro-
gę.	Świtem	następnego	dnia	podjechała	
furmanka	z	żołnierzami.	Wsiedliśmy	do	
niej	wszyscy	i	odwieźli	nas	do	Bielów.	
Tam	na	drodze	pod	wierzbą	kazano	nam	
wysiąść.	Był	to	październikowy	dzień,	
deszczowy,	wietrzny	 i	bardzo	 zimny.	
Ogrzewaliśmy	 się	 przy	 ognisku.	 Soł-
tys	Bielów	szukał	schronienia	dla	nas,	
o	które	w	tym	czasie	było	bardzo	trudno.	
Wysiedlonych	w	Bielowach	było	bardzo	
wiele,	 bo	wtedy	wysiedlane	 były	 całe	
wsie.	Wieczorem	byliśmy	przemarznięci	
i	przemoczeni,	ale	znalazło	się	dla	nas	
schronienie.	Moją	mamę	z	bratem	przy-
garnął	pan	Janiga	z	Bielów	–	miał	u	sie-
bie	już	dziewiętnaście	osób.	Ja	z	babcią	
i	ciocią	dostałam	się	do	pana	Mroczka,	
a	druga	 ciocia	 z	kuzynami	 do	 innych	
ludzi,	których	nazwiska	już	nie	pamię-
tam.	Tak	 przesiedzieliśmy	do	wiosny.	
Nadszedł	czas	powrotu	do	domu,	krótko	

przed	świętami	wielkanocnymi	w	roku	
1945.	 Dom	 stał	 bez	 szyb	w	oknach,	
stodoła	spalona	w	noc	sylwestrową.	To	
były	straszne	czasy,	brak	jakichkolwiek	
środków	do	życia.	Przypomniały	mi	się	
żelazne	placki	ze	zmarzniętych	kartofli.	
Ziemniaki	zimowały	w	rządkach,	bo	je-
sienią	nikt	nie	zdążył	ich	wykopać.	Smak	
i	gorycz	 tych	 placków	 pamiętam	 do	
dziś.	Doszedł	do	nas	tato	i	stryj	i	to	było	
bardzo	miłe.	Tak	powoli	życie	 toczyło	
się.	Byliśmy	 szczęśliwi,	 że	mogliśmy	
się	wszyscy	 spotkać	po	wojnie.	Kiedy	
już	 jako	 dorosła	 osoba	 przejeżdżałam	
przez	Bielowy,	to	z	wielkim	szacunkiem	
spoglądałam	na	tą	wieś.	Bardzo	podzi-
wiam	mieszkańców	tej	wsi,	że	udzielili	
schronienia	 tylu	 ludziom.	Wiele	 razy	
spoglądałam	na	pobocze	drogi,	czy	stoją	
jeszcze	wierzby,	ale	już	ich	nie	ma.	Po	
wojnie	jeszcze	kilka	razy	odwiedzał	nas	
pan	Janiga	–	był	bardzo	dobrym	i	czu-
łym	człowiekiem	–	przywożąc	mąkę	na	
chleb.	
	 Serdeczne	 pozdrowienia	 dla	 Pani	
Zuzanny	Rogali	 i	całej	 redakcji	 „Wia-
domości	Brzosteckich”.
	 Z	poważaniem

Jadwiga Zyła

czytelnicy
piszą...

byte	 pieniądze	 za	 sprzedaż	 produktów	
rolnych	 lokowali	w	wychowanie	 dzieci	
oraz	unowocześnianie	domu	i	gospodar-
stwa.	Dziś	 są	 szczęśliwymi	dziadkami	
i	cieszą	się	nie	tylko	z	sukcesów	dzieci,	
ale	także	wnuków,	którzy	często	przyjeż-
dżają	i	odwiedzają	dziadków.
	 Chodząc	po	wsi	z	panią	Zofią	Cichow-
ską	długoletnią	bibliotekarką	z	Siedlisk-
-Bogusz	 i	kobietą	 „z	 otwartą	 głową”	
dochodzimy	 do	 posesji	 długoletniego	
sołtysa	z	Grudnej	Górnej	nieżyjącego	już	
Franciszka	Wójtowicza.	Dziś	
w	tym	 domu	 obszernym	
i	nowoczesnym	mieszka	jego	
córka	Krystyna	Żurowska	
z	mężem	Józefem	i	rodziną.	
Opowieściom	o	ojcu	 –	 soł-
tysie	nie	było	końca,	bo	też	
i	pracy	na	rzecz	wsi	w	tam-
tych	czasach	było	dużo.	Przy	
budowie	dróg,	przy	budowie	
szkoły,	 kościoła,	 remizy	
strażackiej	czy	też	przy	po-
mocy	sąsiedzkiej.	Z	opowie-
ści	tych	dowiedziałam	się,	iż	
z	tej	 rodziny	 z	posługa	 ka-
płańską	wyrosło	dwóch	księ-
ży	ks.	 Infułat	 dr	Stanisław	
Wójtowicz,	 który	w	czasie	
okupacji	 i	w	 latach	 PRL-u	
był	dyrektorem	Caritas	die-
cezji	 tarnowskiej.	W	latach	
60-tych	XX	wieku	 był	 Prokuratorem	
Seminarium	Duchownego	 i	Profesorem	
Pastoralnym	tego	seminarium,	a	później	
proboszczem	i	dziekanem	dekanatu	bo-
cheńskiego.	W	2002	 roku	z	tej	 rodziny	
został	wyświęcony	ks.	Paweł	Żurowski,	
który	 obecnie	 przebywa	 na	misjach	
w	Boliwii	w	Ameryce	Południowej.	Tam	
mieszka	wśród	Indian	i	ewangelizuje	ich.	
Rodzina	państwa	Żurowskich	jest	bardzo	
szanowana	w	tym	 środowisku	 za	 ich	
pracowitość,	 życzliwość,	 bogobojność,	

miłość	bliźniego	i	umiejętność	dzielenia	
się	 z	innymi.	Miło	 słuchać	 takich	ocen	
wiedząc,	że	żyjemy	w	czasie,	kiedy	koś-
ciół	 katolicki	 przeżywa	mocny	kryzys,	
księżom	zarzuca	 się	 to	 i	owo,	 a	młodzi	
ludzie	 jakby	 bezmyślnie	 ulegają	 fali	
propagandy	mediów.
	 Z	 tej	 grudniejskiej	 ziemi	wyrosło	
jeszcze	 trzech	 księży;	 ks.	 Stanisław	
Pietrzycki	–	Michalita,	ks.	Józef	Pietrzy-
cki	–	Michalita	i	ks.	Władysław	Piątek.	
Bogu	niech	będą	dzięki	za	te	powołania	

kapłańskie	 i	za	 ich	 rodziny,	 które	 stały	
się	kuźnią	tych	powołań.
	 Wiele	 jeszcze	 ciekawych	 i	zacnych	
ludzi	mieszka	 na	 tej	 ziemi.	 Słyszałam	
o	ich	 pracowitości,	 sprycie,	 odwadze,	
umiejętności	 niesienia	 sobie	 pomocy	
i	te	właśnie	 cechy	 pomogły	 przetrwać	
pokoleniom	 ojców	 i	dziadków	 czasy	
głodu,	wojny	 i	komunistycznych	 prze-
słuchań.	Starsi	ludzie	opowiadają,	że	na	
tej	ziemi	gospodarze	siali	len	i	konopie,	
z	których	to	roślin	sami	tkali	płótno	na	

odzież,	 sami	wyrabiali	 z	masła,	 jajek,	
śmietany	i	tzw.	sody	kaustycznej	mydło.	
Ze	skór	zwierzęcych	wyrabiali	juchtowe	
buty,	które	robili	na	wystruganych	drew-
nianych	 podeszwach.	 Podczas	wojny	
z	kopalni	węgla	 brunatnego	 „Gajów”	
z	Grudnej	Górnej	wywozili	na	saniach,	
bądź	furmankach	węgiel	na	sprzedaż	do	
Jasła,	Dębicy	i	Tarnowa.	W	czasach	wo-
jennych	niemal,	że	każde	gospodarstwo	
organizowało	się	do	udzielania	pomocy	
w	wyżywieniu	partyzantów,	w	ukrywa-

niu	 akowców	 czy	 Żydów,	
a	po	 wojnie	 w	odbudowę	
wsi.
	 Wsi	 spokojna,	wsi	weso-
ła	 jak	 u	Kochanowskiego	
przetrwała	do	dziś.	Chociaż	
określenie	 „wsi	 wesoła”	
zmieniało	 swoją	 wymo-
wę	w	różnych	okresach	hi-
storycznych.	 Były	 czasy,	
kiedy	mieszkańcy	 tej	 wsi	
przeżywali	 wzniosłe	 i	ra-
dosne	 chwile	 i	nawet	 przy	
jednym	 wiejskim	 grajku	
wyśpiewywali	 swoją	 ra-
dość	 na	 uroczystościach	
rodzinnych,	chrzcinach,	we-
selach,	 podczas	 pracy	przy	
oskubkach	czy	 też	podczas	
świąt	Bożonarodzeniowych,	
i	Wielkanocnych.	Były	 też	

czasy	pogrążone	w	smutki	i	żałobie	–	te	
po	 rabacji	 chłopskiej,	 czy	 długie	 lata	
podczas	okupacji.	Dzisiejsza	Grudna	jest	
nowoczesną	wsią,	z	dobrą	strukturą	go-
spodarczą,	a	ludzie	tworzą	spójną	grupę	
społeczną	 pełną	 prawych	 i	życzliwych	
osób.	Szkoda	tylko,	że	wieś	pustoszeje,	
nie	 rodzą	się	dzieci,	 a	młode	pokolenie	
nie	czeka	na	baśniową	ofertę	pracy	–	bo	
jej	w	naszym	terenie	nie	ma	–	tylko	wy-
jeżdża	za	granicę.

Zuzanna Rogala

Ks. Paweł Żurowski
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	 W	dniach	 od	 13	 do	 17	 stycznia	 2014	
roku	 odbyło	 się	 seminarium	w	języku	
niemieckim	 pt.	 „Kreatywny	 sposób	
przekazywania	 i	stosowania	 strategii	
uczenia	 się	na	nowoczesnej	 lekcji	 języka	
niemieckiego,	 jako	 języka	 obcego”,	 któ-
re	miało	miejsce	w	Hamburgu,	mieście	
portowym	na	północy	Niemiec.	Wziąłem	
w	nim	udział	z	własnej	inicjatywy,	dzięki	

napisaniu	indywidualnego	projektu	za	po-
średnictwem	Fundacji	Rozwoju	Systemu	
Edukacji	w	ramach	 programu	Comenius	
–	Mobilność	szkolnej	kadry	edukacyjnej.	
Szkolenie	zostało	w	całości	sfinansowane	
w	ramach	Programu	Operacyjnego	Kapitał	
Ludzki,	współfinansowanego	ze	środków	
Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	
	 Obszerny	program,	składający	się	z	wie-
lu	zagadnień	o	charakterze	metodycznym	
dostarczył	mi	 fachowej	wiedzy	meryto-
rycznej	oraz	praktycznych	rozwiązań.	
	 Szkolenie	 obejmowało	 następujące	
treści	i	działania:
• Wymiana	osobistych	doświadczeń	w	na-
uczaniu	języków	obcych;

• teoretyczne	 podstawy	 strategii	 uczenia	
się;

• typy,	metody	i	stosowane	strategie	ucze-
nia	się	j.	obcych;

• szczegółowa	analiza	dostępnych	na	rynku	
podręczników	do	nauki	j.	niemieckiego;

• korekta	błędów	językowych;
• rola	 gramatyki	 w	nauczaniu	 (metoda	
dramy/techniki	teatralne);

• aspekt	 realioznawstwa	w	nauczaniu	 ję-
zyka	obcego;

• nauczanie	w	grupach	 heterogenicznych	
o	zróżnicowanym	pochodzeniu	 ekono-
micznym	i	możliwościach	edukacyjnych;

• sposoby	nauczania	kooperatywnego;
• kwestia	psychologiczna	w	uczeniu	się;
• cechy	dobrego	nauczyciela	j.	obcego;
• strategie,	 techniki	 i	sposoby	 przekazy-
wania	wiedzy	 i	uczenia	 się	w	zakresie	
czterech	 podstawowych	 sprawności	 ję-
zykowych,	 jakimi	są:	czytanie,	pisanie,	
słuchanie	i	mówienie.

	 Podczas	 kursu	 stosowane	były	 różno-
rodne	metody	 i	techniki	pracy,	np.	praca	
z	ankietą	 i	jej	analiza,	wspólne	dyskusje,	
mnemotechnika,	 wizualizacja,	 asocjo-
gram,	 technika	 historyjek	 obrazkowych,	

czy	 też	 technika	 „Skimming&Scanning	
przy	nauce	rozumienia	tekstu	czytanego.	
Szkolenie	przybierało	wiele	form,	w	któ-
rych	przeważały:	praca	w	grupach,	parach,	
w	formie	warsztatów,	hospitowanie	uczest-
ników	 zajęć	 j.	 niemieckiego	 na	 różnych	
poziomach	 zaawansowania.	 Stosowano	
prezentacje	multimedialne	oraz	wykorzy-
stywano	na	różne	inne	sposoby	technologię	

informacyjno-komuni-
kacyjną.	
	 Podczas	 seminarium	
wszystkie	 zagadnie-
nia	 w	przedłożonym	
programie	zostały	zre-
alizowane,	 utrwalone	
i	powtórzone.	 Trene-
rzy	 prowadzący	 byli	
każdego	 dnia	 znako-
micie	 przygotowani	
do	 zajęć.	Wszystkie	
treści	 przekazywali	
w	sposób	profesjonal-
ny	z	podejściem	peda-
gogicznym.	 Z	 cierp-
liwością	 tłumaczyli	
obszerniejsze	 tematy,	

byli	bardzo	pomocni	i	kreatywni,	obcho-
dzili	się	z	wielkim	szacunkiem.
	 Poruszane	 zagadnienia	 były	 podparte	
materiałami	dodatkowymi	w	formie	kse-
rokopii,	filmów,	prezentacji	multimedial-
nych,	zasobów	internetowych,	plansz,	tab-
lic	 tematycznych,	materiału	muzycznego	
i	wielu	innych.	Różnorodność	materiałów	
dydaktycznych	umożliwiała	sprawne	pro-
wadzenie	kursu	na	wiele	sposobów.	Każdy	
uczestnik	 otrzymał	 również	 na	własny	
użytek	materiały	biurowe.
	 Sale	przeznaczone	do	prowadzenia	kur-
su	były	bogato	wyposażone	pod	względem	
technicznym	i	medial-
nym,	przestronne,	do-
stosowane	do	potrzeb	
uczestników.	Codzien-
nie	 można	 było	 ko-
rzystać	 z	poczęstun-
ku	 w	formie	 bufetu.	
Wszystkie przerwy 
był y 	 dos tosowane	
adekwatnie	 do	 czasu	
trwania	 zajęć.	 Zaple-
cze	 sanitarne	 spełnia-
ło	 najwyższe	wymo-
gi.	 Każdy	 uczestnik	
otrzymał	zestaw	mate-
riałów	informacyjnych	
odnośnie	 funkcjono-
wania	 placówki,	 jak	
również	ważne	informacje	w	czasie	pobytu	
odnośnie	samego	miasta	Hamburga.	
	 Jestem	 bardzo	 zadowolony	 z	uczest-
nictwa	w	szkoleniu,	 ponieważ	w	dużym	
stopniu	odświeżyłem	swoje	umiejętności	
językowe,	nie	tylko	na	zajęciach,	ale	także	
poprzez	konwersacje	z	niemiecka	rodziną	
goszczącą,	u	której	byłem	zakwaterowany.	
W	czasie	seminarium	miałem	możliwość	
osobistego	testowania	każdego	ćwiczenia	
w	czasie	warsztatów.	Muszę	przyznać,	że	

było	to	dla	mnie	niebywałym	doświadcze-
niem.	W	czasie	kursu	nawiązałem	kontakt	
ze	szkołą,	z	którą	mamy	zamiar	wspólnie	
uczestniczyć	w	projekcie	na	platformie	E	
twinning.	W	przyszłości	 planuję	 podjąć	
współpracę	z	jedną	ze	szkół	europejskich,	
celem	wymiany	dzieci	i	młodzieży.	
	 Szkolenie	 będzie	miało	 niewątpliwie	
duży	 wpływ	 na	 podniesienie	 jakości	
mojej	 pracy.	Umożliwi	współpracę	 z	in-
nymi	szkołami,	co	przyniesie	korzyść	dla	
uczniów	na	zasadzie	nawiązania	nowych	
kontaktów,	które	między	innymi,	pozwolą	
uczniom	zgłębiać	ich	kompetencje	w	ucze-
niu	się	j.	obcych.	
	 Obecnie	utrzymuję	kontakt	z	trenerami	
i	uczestnikami	szkolenia,	który	odbywa	sie	
za	pomocą	komunikatora	skype	oraz	droga	
mailową.	Tego	typu	działania,	konsultacje,	
wymiana	 doświadczeń	 i	wskazówki	 po-
mogą	mi	 przy	wdrażaniu	 i	ewaluowaniu	
w	praktyce	nabytych	na	szkoleniu	wiado-
mości	 i	umiejętności.	Umożliwią	mi	 one	
również	stały	kontakt	z	żywym	językiem,	
będą	okazją	do	tworzenia	nowych	projek-
tów.
	 W	czasie	mojego	pobytu	w	Hamburgu,	
miałem	możliwość	 zwiedzić	 to	 piękne	
miasto	oraz	zapoznać	się	w	skrócie	z	jego	
historia	oraz	kulturą,	co	było	dodatkowym	
atutem	mojego	wyjazdu.
	 Chciałbym	 przede	 wszystkim	 po-
dziękować	Pani	Dyrektor	Ewie	Ziaja,	 za	
pozytywną	 rekomendację	 oraz	wsparcie	
w	planowaniu	mojego	szkolenia.	W	przy-
padku	braku	akceptacji	tego	typu	działań	
przez	Dyrektora	naszej	placówki,	wyjazd	
ten	 nie	 byłby	możliwy.	 Jako	 nauczyciel	
bardzo	 doceniam	 starania	Naszej	 Pani	
Dyrektor,	 która	 ustawicznie	 zachęca	
Kadrę	Zespołu	Szkół	w	Januszkowicach,	
do	 uczestnictwa	w	różnorodnych	 form	
doskonalenia	 zawodowego,	 jak	 również	
projektach	 i	programach,	 tak	 ogólnopol-
skich,	jak	i	europejskich.
	 Pragnę	 również	 zachęcić	 innych	 na-

uczycieli	do	pisania	 tego	 typu	projektów	
i	korzystania	z	tej	interesującej	możliwości	
dokształcania	zawodowego,	dzięki	którym	
można	 rozszerzyć	 swoje	 dotychczasowe	
umiejętności	oraz	poznać	wiele	ciekawych	
rozwiązań	europejskich	w	dziedzinie	edu-
kacji.
	 Zachęcam	również	do	obejrzenia	krót-
kiej	 prezentacji	 z	pobytu	w	Hamburgu,	
która	znajduje	się	na	www.brzostek.pl

Stefan Kokoczka

nauczyciel z zespołu Szkół w januszkowicach  
na międzynarodowym szkoleniu w niemczech
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	 Pod	 koniec	 ferii	 zimowych	 przed-
stawiciele	 Samorządu	Uczniowskiego	
w	Zespole	 Szkół	 im.	 A.	Mickiewicza	
w	Januszkowicach,	Kinga	W.,	Weronika	
M.	i	Robert	G.	mieli	okazję	złożyć	wizy-
tę	w	Domu	Dziecka	 „Hanka”	w	Dębicy.	
Wybraliśmy	 się	 tam	wraz	 z	opiekunem	
SU,	panią	Celiną	Kowalską.	
	 Naszym	 celem,	 było	 przekazanie	
mieszkającym	 tam	dzieciom	
prezentów,	zebranych	podczas	
szkolnej	 akcji	 ,,I Ty też mo-
żesz zostać św. Mikołajem’’. 
Dzięki	 zaangażowaniu	 ucz-
niów	naszej	szkoły	udało	nam	
się	 zebrać	wiele	 potrzebnych	
rzeczy,	 takich	 jak:	 przybory	
szkolne,	kosmetyki,	zabawki,	
słodycze	 i	inne	 artykuły	nie-
zbędne	do	codziennego	funk-
cjonowania.	 Fakt	 ten	 bardzo	
dobrze	 świadczy	 o	uczniach	
naszej	placówki,	którzy	umieją	
dzielić	się	z	innymi	i	są	świa-
domi	problemów,	z	jakimi	muszą	zmagać	
się	inni,	pokrzywdzeni	przez	los.	
	 Już	 podczas	 podróży	 i	wspólnej	 roz-
mowy	przeżywaliśmy	 sytuację	 naszych	
rówieśników,	 zastanawiając	 się,	w	jaki	
sposób	 przebiegnie	 nasza	 konfrontacja	
z	nimi	na	miejscu.	W	naszych	umysłach	
rodziło	się	cały	czas	to	samo	pytanie:	„Jak	
to	 jest,	gdy	się	nie	ma	rodziców	i	trzeba	
mieszkać	w	takiej	wspólnocie,	co	odczu-
walibyśmy,	gdybyśmy	 to	my	byli	na	 ich	
miejscu	?”.	

	 Po	przybyciu	do	domu	dziecka,	powita-
ła	nas	jedna	z	pań	wychowawczyń,	która	
wraz	z	wybraną	wychowanką	oprowadziła	
nas	po	ośrodku.	Okazał	się	on	dosyć	duży,	
świeżo	 odremontowany,	mający	 dwie	
świetlice	 i	pokoje	mieszkalne.	 Przeby-
wa	w	nim	25	wychowanków	w	różnym	
wieku.	Spotkanie	z	nimi	było	niezwykłe	
i	dostarczyło	wszystkim	wiele	 emocji.	

Początkowo,	dzieci	wydawały	się	 trochę	
nieufne,	ale	po	dłuższej	rozmowie	nabrały	
większej	śmiałości	i	zgodziły	się	nawet	na	
wykonanie	pamiątkowych	zdjęć.	
	 Z	 empatią	 słuchaliśmy	 opowieści	
o	funkcjonowaniu	 ośrodka	 i	jego	miesz-
kańcach,	 którzy	 zmagają	 się	 z	trudami	
codzienności,	 bez	 swoich	 najbliższych.	
Zauważyliśmy	 jednak,	 że	 pomimo	 tej	
sytuacji,	w	jakiej	się	znajdują,	próbują	oni	
tworzyć	wspólnotę.	Wyczuwa	się,	że	chcą	
być	jedną	wielką	rodziną.	Świadczą	o	tym	

ich	wzajemne	więzi	emocjonalne.
	 Dwa	opowiadania	szczególnie	zapad-
ły	mi	 głęboko	w	pamięć.	 Są	 to	 historie	
o	dziewczynce	i	chłopcu,	którzy	po	uda-
nej	 resocjalizacji	w	ośrodku,	wchodząc	
w	dorosłe	życie,	zginęli	w	nieszczęśliwych	
wypadkach.	 Przekazywali	 nam	 oni	 te	
wydarzenia	z	takim	głębokim	przejęciem,	
jakby	byli	ich	krewnymi,	co	też	świadczy,	
w	bardzo	pozytywnym	znaczeniu,	o	panu-
jących	tam	bliskich	więziach.
	 Osobiście,	moja	 psychika	 nie	może	
się	 nadal	 oswoić	 się	 z	myślą,	 że	móg-
łbym	stracić	moich	bliskich	i	znaleźć	się	

w	sytuacji	 tych	dzieci.	Wiele	
osób	nie	 zdaje	 sobie	 sprawy,	
co	 przeżywają	 ci,	 którzy	 są	
w	taki	 sposób	 osamotnieni	
i	często	nie	doceniają	sytuacji,	
w	której	mają	możliwość	wy-
chowywania	się	w	prawdziwej	
rodzinie.	
	Ogólnie	wizyta	w	Domu	Dzie-
cka	„Hanka”	wypadła	bardzo	
dobrze,	ale	przeżycia	z	pobytu	
w	takim	miejscu	 są	 nie	 do	
opisania.	To	trzeba	po	prostu	
samemu	 przeżyć.	Atmosfera	
w	ośrodku	była	niezwykle	ser-

deczna	i	wszyscy	okazali	nam	niezmierną	
wdzięczność	za	przekazanie	upominków	
dobre	 słowo.	 Panie	 wychowawczynie	
zaproponowały	nawet	współpracę	celem	
integracji	 z	naszą	 szkołą.	Uważamy,	 że	
jest	 to	 świetny	pomysł,	 a	nasze	przyszłe	
działania	przyniosą	obopólne	korzyści.	
	 Pragniemy	 serdecznie	 podziękować	
rodzicowi,	pani	Elżbiecie	Matyasik,	która	
bezinteresownie	zawiozła	nas	do	Dębicy,	
w	ramach	współpracy	ze	szkołą.	

Uczestnicy wyjazdu

uczniowie z zespołu Szkół w januszkowicach 
wspierają dom dziecka „hanka” w dębicy

	 13	lutego	2014r.	w	Brzostku	na	nowo-
czesnej,	dopiero	co	oddanej	do	użytku	hali	
sportowej	odbyły	się	gminne	rozgrywki	
w	piłkę	siatkową	chłopców.	Na	 turnieju	
spotkali	 się	 gimnazjaliści	 z	Brzostku,	
Siedlisk-Bogusz,	Nawsia	Brzosteckiego	
i	Januszkowic.	Mecze	 rozgrywane	były	
systemem	„każdy	z	każdym”	do	dwóch	
wygranych	setów.
	 Emocje	 podczas	 tego	 niezwykłego	
spotkania	sięgały	zenitu.	Zawodnicy	byli	

bardzo	 skoncentrowani	 i	zdyscyplino-
wani.	Całym	sercem	angażowali	się	we	
wszystkie	rozgrywane	mecze.	
	 W	finałowej	rozgrywce	I	miejsce	za-
jęło	Gimnazjum	w	Brzostku,	II	miejsce	
przypadło	Gimnazjum	w	Siedliskach-
-Bogusz,	a	III	miejscu	należało	do	Gim-
nazjum	 z	Nawsia	 Brzosteckiego.	 Na	
IV	miejscu	 uplasowało	 się	Gimnazjum	
z	Januszkowic.	Podczas	turnieju	wybra-
no	 najlepszego	 atakującego	 zawodów,	

a	został	nim	Grzegorz	Nowak	z	Siedlisk.	
Najlepszym	przyjmującym	został	Kacper	
Szymański	z	Brzostku.	Tytuł	najlepszego	
rozgrywającego	otrzymał	Patryk	Machaj	
z	Brzostku.
	 Skład	 drużyny	 zwycięskiej:	Kacper	
Szymański,	Mateusz	 Sobczyk,	 Patryk	
Machaj,	Dawid	Strojek,	Jan	Tyburowski,	
Dawid	Lisak,	Kacper	Janiga,	Wiktor	Jani-
ga,	Maciej	Kula,	Dawid	Podlasek,	Jakub	
Wołowiec,	Mateusz	Cisoń,
	 Serdecznie	wszystkim	 dziękuję	 za	
okazaną	pomoc	przy	organizacji	turnieju.

Magdalena Machaj

gminne rozgrywki w piłkę siatkową

 Zawodnicy wraz z trenerami
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	 Pierwsze	półrocze	br	szkolnego	w	Zespole	Szkół	zapisuje	
się	 jako	 czas	wdrażania	modernizacji	 systemu	kształcenia	
zawodowego,	który	ma	na	celu	między	innymi	dostosowanie	
edukacji	zawodowej	do	potrzeb	rynku	pracy	oraz	zwiększenie	
udziału	pracodawców	w	realizacji	zadań	systemu	szkolnictwa	
zawodowego.	Zakres	współpracy	z	pracodawcami	obejmuje	
aktualizowanie	przez	szkołę	sieci	zakładów	pracy,	w	których	
uczniowie	będą	odbywać	kształcenie	praktyczne	oraz	podnie-
sienie	poziomu	praktyk	zawodowych	poprzez	wypracowanie	
standardów	praktyk	w	poszczególnych	zawodach	we	współ-
pracy	szkoły	z	poszczególnymi	pracodawcami.	Warunkiem	
dobrej	 jakościowo	 i	 skutecznej	 praktycznej	 nauki	 zawodu	
realizowanej	przez	szkołę	jest	monitorowanie	jej	przebiegu,	
diagnozowanie	wiedzy	i	umiejętności	nabytych	przez	uczniów	
w	trakcie	 roku	 szkolnego,	 udział	w	projektach	oraz	 posze-
rzanie	możliwości	 doskonalenia	 zawodowego	 poprzez	 np.	
organizację	wycieczek	zawodowych	czy	szkolenia	kursowe	
organizowane	w	szkole	jak	również	we	współpracy	z	praco-
dawcami.

	 W	czasie	 ferii	zimowych	w	ZS	odbyły	się	 trzy	szkolenia	
kursowe,	w	których	wzięło	udział	w	sumie	70	uczestników	
(uczniów	oraz	absolwentów).	Kurs	obsługa kas fiskalnych za-
kończył	się	pomyślnie	dla	wszystkich	słuchaczy	w	pierwszym	
tygodniu	ferii.	Szkolenie	skierowane	było	do	uczniów	wszyst-
kich	kierunków,	biorąc	pod	uwagę	fakt,	że	we	współczesnym	
świecie	kasa	fiskalna	jest	niezbędna	w	wielu	sektorach	gospo-
darki. 
	 Kursanci	 realizowali	 program	 teoretyczny	 i	 praktyczny	
obejmujący	następujące	zagadnienia	główne:	

1.	Budowa	i	zasady	działania	kas	–	kasy	różnych	producentów.
2.	Obsługa	operatorska	–	poziom	sprzedawcy.
3.	Kasy	systemowe	–	obsługa	klienta	przy	użyciu	czytnika	
kodów	kreskowych.

4.	Obsługa	operatorska	–	poziom	kierownika	i	inne.

	 W	drugim	 tygodniu	zimowego	wypoczynku	18	uczniów	
z	klas	Technikum	Żywienia	ukończyło	kurs kelnerski,	którego	
celem	było	zdobycie	dodatkowych	kwalifikacji.	Uczestnikami	
kursu	byli	uczniowie,	którzy	chcieli	poszerzyć	swoje	zdolności	
jak	i	nowicjusze	pragnący	poznać	i	zagłębić	się	w	kelnerskie	
zagadnienia.	Szkolenie	wprowadziło	od	podstaw	w	kwestie	
obsługi	konsumenta	w	czasie	wykładów	teoretycznych	oraz	
ćwiczeń	i	zajęć	praktycznych,	realizowanych	w	nowej	pracow-
ni	obsługi	konsumenta.	Program	kursu	obejmował	następujące	
zagadnienia	główne:
1.	Zawód	kelner.
2.	Przygotowanie	stanowiska	pracy.
3.	Obsługa	gości	restauracyjnych.
4.	Style	obsługi:	serwis	francuski,	rosyjski,	angielski,	ame-
rykański.

5.	Prezentacja	zastawy	stołowej.
6.	Profesjonalne	nakrywanie	do	stołu	/	bielizna	stołowa.
7.	Technika	noszenia	naczyń:	nadchwyt,	podchwyt,	na	ser-
wetkach	kelnerskich,	na	tacy.

8.	Techniki	noszenia	tac.
9.	Organizacja	i	techniki	obsługi	przy	serwowaniu	posiłków.
10.	Dobór	alkoholi	do	potraw.
11.	Zbieranie	zastawy	stołowej	po	konsumpcji.
12.	Organizacja	przyjęć	okolicznościowych.
13.	Systemy	rozliczeń	kelnerskich.	

	 W	 środę	5	 lutego,	 pomyślnie,	 egzaminem	wewnętrznym	
zakończył	się	kurs	dla	21	uczestników	kursu	kierowca wózków 
jezdniowych.
	 Celem	kursu	 była	 nauka	 i	zdobycie	 uprawnień	 zezwala-
jących	 na	 kierowanie	wózkami	 jezdniowymi.	Uczestnicy	
realizowali	 program	 podczas	 wykładów	 teoretycznych	
w	pierwszym	tygodniu	ferii	w	szkole	oraz	część	praktyczną	
w	drugim	tygodniu	ferii	w	firmie	EKIW	w	Brzostku,	z	którą	
szkoła	współpracuje	w	ramach	praktyk	zawodowych.
Program	kursu	obejmował	następujące	zagadnienia:
1.	Typy	stosowanych	wózków	jezdniowych.	
2.	Budowa	wózka.
3.	Czynności	operatora	przy	obsłudze	wózków	przed	podję-

ciem pracy i po pracy wózkami
4.	Czynności	operatora	w	czasie	pracy	z	wózkami.	
5.	Wiadomości	z	zakresu	ładunkoznawstwa.	
6.	Wiadomości	z	zakresu	BHP.
7.	Wiadomości	o	dozorze	technicznym.
8.	Praktyczna	nauka	jazdy	i	inne.

Praktyczna nauka zawodu w zS im. jana Pawła ii w brzostku

Kurs – obsługa kas fiskalnych

Nowa pracownia obsługi konsumenta

Część praktyczna egzaminu po kursie kelnerskim
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	 Po	zrealizowaniu	wykładów	i	ćwiczeń	odbył	się	egzamin	
wewnętrzny,	 który	wszyscy	 uczestnicy	 zdali	 pozytywnie	
otrzymując	zaświadczenie	o	ukończonym	szkoleniu.	Dla	chęt-
nych	organizujemy	egzamin	państwowy	przed	komisją	Urzędu	
Dozoru	Technicznego	z	Tarnowa.	Egzamin	ten	odbędzie	się	
w	marcu	br.	w	firmie	EKIW	w	Brzostku.	
	 Na	 zakończenie	 kursów	 (po	wręczeniu	 zaświadczeń)	
przeprowadzone	zostały	ankiety.	Ich	wyniki	wskazują	na	za-
dowolenie	wszystkich	 uczestników,	 którzy	wysoko	 ocenili	
poziom	realizacji	tematyki	przez	prowadzących,	przydatność	
omawianych	zagadnień,	sposób	prowadzenia	zajęć	oraz	orga-
nizację	poszczególnych	kursów.
	 Realizacja	kursu	kelnerskiego	miała	miejsce	w	nowej	pra-
cowni	obsługi	konsumenta,	nowocześnie	urządzonej	i	wyposa-
żonej.	Stało	się	to	możliwe	dzięki	udziałowi	szkoły	w	projekcie	
systemowym	„Podkarpacie	stawia	na	zawodowców”.	Liderem	
projektu	 jest	Wojewódzki	urząd	Pracy	w	Rzeszowie,	 a	jego	
partnerem	Powiat	Dębicki.	Projekt	realizowany	jest	w	ramach	
Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	2007	–	2013,	działanie	
9.2	„Podniesienie	atrakcyjności	 i	jakości	 szkolnictwa	zawo-
dowego”	i	współfinansowany	ze	środków	Unii	Europejskiej.	
Cel	projektu	 to	wsparcie	 szkolnictwa	zawodowego,	między	
innymi	–	zmodernizowanie	pracowni	zawodowych,	urucho-
mienie	pracowni	doradztwa	edukacyjno	–	zawodowego	oraz	
opracowanie	 nowych	 programów	 nauczania.	Doposażone	
zostaną	również	pracownie	mechanizacji	 rolnictwa	oraz	ar-
chitektury	krajobrazu.	Uczniowie	korzystają	ponadto	z	oferty	
zajęć	dodatkowych	rozwijających	ich	kompetencje	zawodowe	
lub	wyrównujących	dysproporcje	edukacyjne,	m.in.	język	obcy	
zawodowy.	Również	nauczyciele	przedmiotów	zawodowych	
wzięli	 udział	w	Programie	Operacyjnym	Kapitał	 Ludzki	
poprzez	uczestnictwo	w	stażach	 zawodowych	bezpośrednio	
u	pracodawców.	Wszystkie	panie	uczące	w	pionie	 żywienia	
doskonaliły	 swój	warsztat	 pracy	w	ramach	projektu	 „Prak-
tyczne	doskonalenie	 nauczycieli	 przedmiotów	zawodowych	

i	instruktorów	 praktycznej	 nauki	 zawodu	w	przedsiębior-
stwach”,	w	gastronomicznym	 sektorze	 usługowym:	Villa	
Marilor	w	Zakopanem,	Hotel	Pegaz	w	Krynicy	Zdroju,	Hotel	
Bristol	i	Prezydencki	w	Rzeszowie	i	inne.
	 Kolejną	możliwością	 dla	 uczniów	w	ramach	praktycznej	
nauki	zawodu	jest	bezpłatny	udział	w	szkoleniach	organizo-
wanych	przez	szkołę	we	współpracy	z	Centrum	Kształcenia	
Praktycznego	w	Dębicy.	Dla	 uczniów	z	pionu	mechanizacji	
odbędzie	 się	 szkolenie	 „Nowoczesne	 instalacje	 elektryczne	
odbiorcze	w	budynkach”,	 uczniowie	 z	technikum	żywienia	
skorzystają	z	kursu	komputerowego	„Obsługa	programu	Gastro	
Szef”	natomiast	uczniowie	technikum	architektury	krajobrazu	
uczestniczyć	będą	w	kursie	komputerowym	„Obsługa	progra-
mu	INSERT	GT”	–	we	współpracy	z	urządzeniami	fiskalnymi.
	 Aktualnie	uczniowie	oraz	absolwenci	ZS	mają	możliwość	
skorzystania	z	dodatkowej	oferty	kursowej,	której	realizacja	
jest	zaplanowana	na	maj	br.	Odbywa	się	nabór	na	następujące	
kursy:
1. Operator obrabiarek CNC	(35	godzin)	–	celem	kursu	jest	
zdobycie	wiedzy	teoretycznej	i	praktycznej	w	zakresie	ob-
sługi	obrabiarek	CNC,

2. Kosztorysowanie robót budowlanych	 (40	 godzin)	 –	 ce-
lem	 szkolenia	 jest	 zapoznanie	 z	 zasadami	 opracowywa-
nia	 przedmiarów,	 obmiarów,	 kosztorysów	 inwestorskich	
i	 powykonawczych	 z	wykorzystaniem	 specjalistycznego	
oprogramowania	komputerowego.

3. Autocad – komputerowe wspomaganie – 2D projektowa-
nie	(35	godzin)	–	celem	kursu	jest	zapoznanie	z	możliwoś-
ciami	programu,	nabycie	umiejętności	rysowania	obiektów	
w	wersji	płaskiej	(2D)	i	przestrzennej	(3D).	Przygotowanie	
do	samodzielnego	opracowywania	części	rysunkowej	projek-
tów	technicznych.	Istnieje	możliwość	zaliczenia	egzaminu	
państwowego	i	otrzymania	odpowiedniego	certyfikatu.

4. Uprawnienia elektryczno – energetyczne do 1 kV	 (30	
godzin)

	 Celem	kształcenia	zawodowego	realizowanego	przez	szko-
łę	 jest	 przygotowanie	 uczących	 się	 do	wykonywania	 pracy	
zawodowej	 i	aktywnego	 funkcjonowania	 na	 zmieniającym	
się	 rynku	 pracy.	 Podejmowane	 są	 działania	wspomagające	
rozwój	 każdego	ucznia	 stosownie	do	 jego	możliwości	 i	po-
trzeb	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 indywidualnych	
ścieżek	edukacji	i	kariery,	możliwości	podnoszenia	poziomu	
wykształcenia	i	kwalifikacji	zawodowych	oraz	zapobiegania	
przedwczesnemu	kończeniu	 nauki.	Temu	właśnie	 sprzyjają	
działania	 takie	 jak	 organizacja	 kursów	doskonalących	 i	ak-
tualizacja	oferty,	wycieczki,	 targi	edukacyjne,	wzbogacanie	
pracowni	zajęć	praktycznych	w	nowy	sprzęt	i	narzędzia,	udział	
nauczycieli	w	szkoleniach,	praktyki	zawodowe	we	współpracy	
z	pracodawcami,	poszukiwanie	nowych	pracodawców,	udział	
w	projektach,	 organizacja	 konkursów	 szkolnych	 i	między-
szkolnych,	propozycja	kontynuowania	nauki	po	ukończeniu	
szkoły	zawodowej.	Rozwojowi	uczniów	i	nauczycieli	sprzyja	
również	udział	w	programie	„Szkoły	Partnerskie”	polegający	
na	ich	wspieraniu	przez	uczelnie	wyższe	w	rozwijaniu	zain-
teresowań	oraz	pogłębianiu	wiedzy.

Teresa Radelczuk

Egzamin wewnętrzny po kursie kierowca wózków  
jezdniowych

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna 
nie będę powalonym drzewem 
codziennie mocniej w Ciebie wrastam 
radością, smutkiem, dumą, gniewem 
Nie będę jak zerwana nić 
odrzucam pusto brzmiące słowa 
można nie kochać Cię i żyć 
ale nie można owocować…”
 Wisława Szymborska: „Gawęda 

o miłości do ziemi ojczystej.”

	 Cała	 przestrzeń	 Grudnej	 Dolnej	
i	Górnej	postrzegana	przez	 szybę	 jadą-
cego	samochodu	jest	barwna	i	różnoraka.	

Środkiem	wsi	ciągnie	szosa	asfaltowana,	
równa	i	dobrze	utrzymana.	Wąskim	po-
boczem	wracają	dzieci	ze	szkoły.	Wszyst-
kie	są	uśmiechnięte,	idą	wolno,	to	znowu	
zatrzymują	 się,	 rozmawiają,	 przekoma-
rzają	się,	a	potem	idą	dalej.	Zabudowania	
stoją	 po	 obu	 stronach	 drogi.	 Jedne	 są	
jeszcze	małe,	to	dawne	domki	z	oknami	
o	wąskich,	małych	 szybach,	 z	szalun-
kiem	drewnianym	i	małym	ganeczkiem,	
na	 którym	 stoją	 donice	 z	czerwonymi	
pelargoniami.	Dachy	tych	domów	kryte	
są	 omszałą	 już	 dachówką.	Wokół	 tych	
domów	rozciągają	się	trawiaste	podwór-

ka,	na	których	stoją	obory	kiedyś	pełne	
bydła,	a	dziś	prawie	puste.	Obok	widnieją	
okazałe	stodoły	z	dużymi	boiskami,	przy	
których	stoją	budy	dla	psów.	Gdzienie-
gdzie	 na	 podwórzu	widnieją	 ziemianki	
–	piwnice,	w	których	dawniej	gospodynie	
przechowywały	mleko	z	grubą	warstwą	
śmietany,	masło,	twaróg,	jajka.	Wewnątrz	
piwnicy	leżały	kupki	ziemniaków,	mar-
chwi,	buraków,	cebuli	i	innych	warzyw.	
W	tych	piwnicach	zwanych	ziemiankami	
przechowywali	 też	gospodarze	wyroby	
garmażeryjne	 z	uboju	 trzody	 chlewnej	
–	przecież	nie	było	w	wiejskich	domach	
lodówek	 czy	 zamrażarek.	Właśnie	 do	

z brzostku w świat – rodzina osmólskich
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takiego	 tradycyjnego	 domu	 polskiego	
podchodzę.	Cała	posesja	ogrodzona	jest	
siatką,	a	bramka	jest	zamknięta.	Rozglą-
dam	 się	 i	podziwiam	pejzaż,	w	którym	
zatopiona	jest	ta	posesja.
	 Jestem	na	podwórku	Marii	Trojnaro-
wej	 z	domu	Osmólskiej,	 a	właściwie	 to	
na	rodowych	włościach	jej	ojca	Tadeusza	
Osmólskiego.	 Stoję	 i	podziwiam	uroki	
przestrzeni,	 wsłuchuję	 się	w	szum	
wartkiego	potoku,	który	szumi	mia-
rowo	i	szepcze	coś	tajnie	jakby	chciał	
opowiedzieć,	 co	 tutaj	 się	 przed	 laty	
działo.	W	 tym	szumie	czuję	podziw	
i	zadumę,	bo	też	i	życie	mieszkańców	
rodziny	żyjącej	w	tym	domu	było	nie-
zwykłe,	pełne	zrywów	patriotycznych,	
odwagi	i	ogromnej	pracowitości.	Jak	
żyła	 rodzina	Osmólskich,	 kim	 była	
w	tym	 środowisku,	 dlaczego	 o	nich	
opowiada	w	historii	tej	ziemi	ks.	Ka-
wula,	dlaczego	o	nich	powstają	prace	
licencjackie	i	magisterskie	Uniwersy-
tetu	Rzeszowskiego	i	wreszcie	dlacze-
go	w	tym	domku	mieszka	 samotnie	
Maria	Trojnarowa	 chociaż	mogłaby	
zamieszkać	 u	córki?...	 na	wszystkie	
te	i	jeszcze	inne	pytania	postaram	się	
odpowiedzieć.
	 W	czasach	przedwojennych	do	wsi	
razem	 z	dziedzicami	 przybył	 Leon	
Osmólski	 –	 pradziadek	 tej	 rodziny.	
Patrząc	na	jego	zdjęcie	–	ubiór,	ucze-
sanie,	 rysy	 twarzy	 –	można	 by	 po-
wiedzieć,	że	nie	był	to	zwykły	chłop.	
Zamieszkał	on	i	pracował	we	dworze	
u	Rutowskich	–	zapewne	był	zarządcą	
tego	majątku.	Tam	też	poznał	kobietę	
niezwykłej	urody	Józefę	Brzozowską	
będącą	 pokojówką	we	dworze.	 Szybko	
przypadli	sobie	do	gustu,	a	że	mieli	tro-
chę	uskładanego	grosza,	 zakupili	małą	
posesję,	pobrali	się,	a	Leon	zabrał	się	do	
budowy	domu,	który	stoi	po	dziś	dzień	
i	mieszka	w	nim	 rodzina	Marii	 i	Stani-
sława	Trojnarów.	Dom	jak	na	owe	czasy	
był	przestronny	i	wygodny,	miał	cztery	
izby	i	oszklony	ganek.	Na	podwórku	stały	
budynki	gospodarcze	–	stodoła	i	obora.	
Pokoje	w	tym	 domu	miały	 drewniane	
podłogi,	w	kuchni	 stał	 piec	 chlebowy	
z	żeliwną	płytą.	Z	tego	domu	wyrósł	ks.	
Władysław,	który	pracował	w	dekanacie	
bocheńskim	i	tam	spoczywają	jego	pro-
chy.	Wyrosła	 też	 siostra	 zakonna	 oraz	
Tadeusz	 –	 ojciec	Marii	 i	Zofii.	W	 tej	
rodzinie	dbano	o	kształcenie	dzieci	i	ich	
rzetelne	i	patriotyczne	wychowanie.

	 Tadeusz	Osmólski	urodził	się	w	1901	
roku	i	po	ukończeniu	szkoły	powszechnej	
został	wysłany	na	naukę	do	tarnowskiej	
szkoły	 handlowej.	 Po	 jej	 ukończeniu	
został	zatrudniony	jako	księgowy	w	ko-
palni.	Całe	 jego	młodzieńcze	marzenia	
przekreślił	 dzień	01.09.1939	 roku	 i	roz-
począł	 się	 eksodus,	 straszliwy	 ludzki	
żywot.	Razem	z	żoną	Karoliną	tworzyli	
kochające	 się	małżeństwo.	Z	 tego	mał-
żeństwa	wyrosły	dwie	córki	Maria	Troj-

nar	i	Zofia	Paszęda.	Matka	zaś	Karolina	
Osmólska	 z	domu	Traciłowska	 pocho-
dziła	z	rodziny	inteligencji	brzosteckiej,	
a	Stefan	Traciłowski	 nauczyciel	 szkoły	
powszechnej	w	Brzostku,	 a	późniejszy	
pracownik	banku	był	jej	wujkiem.	Byli	
to	wykształceni	i	światli	mężczyźni,	zaś	
Karolina	 już	 nie	 zdążyła	 się	wykształ-
cić,	bo	nadciągała	zawierucha	wojenna,	
ale	z	domu	wyniosła	miłość	do	książki	
i	wielkie	ideały	patriotyczne.
	 Wojna	postawiła	rodzinie	Osmólskich	
wysokie	 zadanie.	W	 ich	 domu	 ciągle	
było	dużo	„leśnych	ludzi”.	Razem	z	nimi	
dyskutował	senior	rodu	i	wsłuchiwał	się	
w	losy	podbitych	krajów	przez	Niemców,	
jak	 również	 dużo	wiedział	 o	inwazji	
Rosji	na	Polskę.	Często	dyskusje	trwały	
długie	wieczory,	przy	nikłym	światełku	

z	lampy	naftowej.	Potem	„leśni”	nasyceni	
wieczerzą	podaną	przez	Karolinę	wracali	
do	lasu.	W	takiej	atmosferze	wychowy-
wały	się	dwie	córki	Zofia	i	Maria.	Już	od	
najmłodszych	lat	przepojone	były	ideała-
mi	patriotycznymi	i	miłością	do	książki,	
wiedziały	 też,	 że	 o	tym	co	 się	w	domu	
mówi	 nie	 wolno	 nikomu	 opowiadać.	
Karolina	Osmólska	żywiła	partyzantów	
AK,	sama	bądź	jej	córki	nosiły	do	lasu	
chleb,	mleko,	 jajka,	 a	czasem	pieczone	

gołębie,	króliki	czy	drób.
	 Tadeusz	Osmólski	należał	do	ugru-
powania	AK	 i	działał	pod	pseudoni-
mem	„Czarny”.	Dowodził	 plutonem	
składającym	 się	 z	sześćdziesięciu	
dwóch	osób.	Podlegali	mu	dowódcy	
drużyn:	kapral	Władysław	Wójtowicz	
pseudonim	„Beton”	z	Grudnej	Dolnej,	
kapral	Tadeusz	Białas	pseudonim	„Pu-
ginał”	z	Grudnej	Dolnej,	kapral	Tade-
usz	Kmiecik	pseudonim	„But”.	Pluto-
nem	zaś	dowodził	kapral	Władysław	
Kasprzyk	pseudonim	„Skała”	o	czym	
pisze	ks.	Bogdan	Stanaszek	w	książce	
„Sprawa	agenturalna	„Północ”.
	 Często	 przebywał	 w	bunkrze	 –	
w	domku	z	ziemi	–	 jak	go	nazywali	
działacze	AK	w	lasach	Kamienicy	
Górnej.	Tam	 rozwinęła	 się	 też	 dzia-
łalność	akowska	w	pierwszych	latach	
po	wojnie	przeciwko	władzy	komuni-
stycznej	 i	Rosji,	której	wpływy	zdo-
minowały	życie	polityczne	w	Polsce.	
Przeciwko	 rządom	komunistycznym	
występowali	 akowcy.	 Dlatego	 też	
ciągle	 byli	 śledzeni	 i	inwigilowani	
przez	urząd	bezpieczeństwa	i	milicję	
obywatelską.	W	tym	bunkrze	spędzali	
akowcy	nawet	święta,	słuchali	też	za-
kazanych	audycji	radiowych,	a	razem	

z	nimi	przebywał	od	czasu	do	czasu	Ta-
deusz	Osmólski	i	jego	córka	Zofia,	która	
była	 łączniczką	 i	wysyłała	 listy	 adre-
sowane	na	Franciszka	Wojnarowskiego	
z	Kamienicy	Górnej.	W	jednym	z	listów	
pisała:	„tak	mi	Was	szkoda,	że	nie	macie	
wolności,	 ale	 Bóg	 dobry	wynagrodzi	
wasze	 trudy	 i	poświęcenia	 i	obdarzy	
Was	niedługo	wolnością,	 a	także	naszą	
Ojczyznę”	 niestety	 ten	 list	 pisany	 do	
„Jasi”	 został	 znaleziony	 przez	 ubeków	
podczas	likwidacji	bunkra	i	aresztowaniu	
schwytanych	partyzantów.
	 Zofia	Osmólska	uczęszczała	wtedy	do	
czwartej	klasy	LO	w	Pilźnie	i	stąd	zosta-
ła	zatrzymana	przez	UB,	a	następnie	za-
sądzono	jej	sześć	lat	więzienia.	Jej	ojciec	
Tadeusz	został	skazany	wyrokiem	Sądu	
Rejonowego	w	Rzeszowie	na	dziesięć	lat	
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dwa i dwa to cztery 
jest	karany	śmiercią…”	
za	Albertem	Camusem	
powtórzę,	i	zapytam	ile	
prawdy	zamknięte	jest	
w	tym	stwierdzeniu?...
	 Losy	rodziny	Osmól-
skich	toczą	się	dalej	już	
w	odmienionej	współ-
czesnej	 rzeczywisto-
ści.	Maria	 najmłodsza	
córka	 nie	 skończyła	
Liceum	 Pedagogicz-
nego	w	Gorlicach	i	nie	
została	nauczycielką	–	

o	czym	bardzo	marzyła.	Musiała	ciężko	
pracować	 na	 gospodarstwie,	 pomagać	
schorowanej	matce	 i	„zdobywać”	 pie-
niądze	na	leczenie	ciężko	chorego	ojca.	
Ale	 dziś	 nie	 narzeka,	mówi,	 że	 dobrze	
wypełniła	swój	czas.	Wyszła	za	mąż	za	
Stanisława	Trojnara	i	z	tego	małżeństwa	
wyrosło	dwie	córki.
	 Anna	Lipiec	 po	 ukończeniu	 szkoły	
średniej	 podjęła	 studia	 pedagogiczne	
magisterskie	na	UP	w	Krakowie.	Ukoń-
czyła	 te	 studia	 i	pracuje	w	charakterze	
nauczycielki	w	Krakowie.	Matka	 z	niej	
jest	bardzo	dumna,	bo	to	tak	jakby	część	
jej	marzeń	zrealizowała.	Wyszła	za	mąż	
na	magistra	 ekonomii	Michała	 Lipca,	
mieszkają	 w	Krakowie	 i	wychowują	
czworo	 dzieci,	 które	 po	 kolei	 kończą	
studia	magisterskie	i	z	bardzo	dobrą	zna-
jomością	języka	angielskiego	wyjeżdżają	
w	świat	w	poszukiwaniu	 pracy.	 Jedna	
ich	 córka	 pracuje	w	Barcelonie,	 druga	
w	Londynie,	a	najmłodsze	kończą	studia	
i	też	pewnie	przymierzają	się	do	wyjazdu	
z	kraju.
	 Druga	 córka	 Marii	 i	Stanisława	
Trojnarów	Barbara	Wszołek	 po	 zdaniu	

matury	 i	ukończeniu	
studium	 ekonomicz-
nego	 pracuje	w	Jaśle	
jako	księgowa.	Wyszła	
za	mąż	 i	wychowuje	
dwoje	dzieci,	które	też	
pilnie	się	uczą.
	 Oglądam	 fotografie	
rodzinne	Osmólskich.	
Maria	pokazuje	swoje	
dzieci,	 wnuki,	 pra-
wnuki,	 ale	 od	 czasu	
do	czasu	przeciera	łzę,	
trochę	z	nostalgii,	tro-
chę	 z	bólu	 i	rozpaczy	
za	 ojcem	 i	siostrą,	 za	
straconymi	młodzień-
czymi	 marzeniami,	
a	trochę	z	zadumy.	Py-
tam	dlaczego	nie	wy-
jeżdża	do	córki,	która	
chce	ją	wziąć.	Zamyśla	
się	 i	odpowiada,	 że	

nigdzie	 i	nigdy	stąd	nie	pojedzie,	bo	 tu	
jest	dla	niej	cały	świat.	Bo	ukochała	 tę	
ziemię	 ojców,	 dla	 niej	 pracowała,	 tutaj	
są	 groby	 jej	 najbliższych	 i	z	 nimi	 chce	
zostać.	A	ja	widzę,	że	to	wielka	patriot-
ka	i	za	Szymborską	chcę	powtórzyć,	że	
moja	 rozmówczyni	codziennie	mocniej	
w	ziemię	wrasta,	bo	chce	na	tej	ukochanej	
ziemi	trwać.

Zuzanna Rogala

więzienia.	Zofia	zosta-
ła	osadzona	w	więzie-
niu	w	Fordonie	i	uwol-
niono	 ją	 dopiero	 po	
amnestii	w	1954	roku.	
Wróciła	wycieńczona,	
chora	i	czuła	się	jakby	
cały	 świat	 na	 nią	 się	
zawalił.	 Po	 powrocie	
pracowała	w	gminie,	
ale	 niedługo	 wyszła	
za	 mąż	 też	 za	 byłe-
go	więźnia	 z	Wronek.	
Wyjechali	 na	 Śląsk,	
gdzie	mieszka	po	dziś	
dzień.
	 O	 tamtych	dniach	 i	latach	opowiada	
Maria	jej	młodsza	siostra,	która	również	
pomagała	ojcu	ukrywać	akowców.	Była	
wtedy	14-letnią	dziewczynką	i	nie	została	
aresztowana,	ale	jej	życie	też	legło	w	gru-
zach.	Chciała,	bardzo	chciała,	uczyć	się	
i	być	nauczycielką.	Dlatego	 też	podjęła	
naukę	w	Liceum	Pedagogicznym	w	Gor-
licach.	Niestety	 po	 dwóch	 lata	 nauki	
musiała	wrócić	do	domu	i	pomagać	matce	
w	prowadzeniu	gospodarstwa	i	zbieraniu	
pieniędzy	na	leczenie	uwięzionego	ojca,	
który	ciężko	się	rozchorował.	Ta	samot-
ność	w	prowadzeniu	 gospodarstwa	 i	w	
życiu	 rodziny	 odbiła	 się	 bardzo	 źle	 na	
zdrowiu	matki,	która	zabiegała	o	to,	aby	
wyrwać	męża	ze	szponów	więziennych.	
Pisała	 nawet	 list	 do	Bieruta	 z	prośba	
o	ułaskawienie.	Niestety	 dostała	 odpo-
wiedź	odmowną.	W	śledztwie	Tadeusz	
był	torturowany	oraz	zamykany	w	karce-
rze	i	całymi	tygodniami	stał	w	wodzie	po	
kolana.	Był	też	bardzo	słabo	żywiony,	co	
stało	się	przyczynkiem	do	ciężkiej	choro-
by	płuc	–	gruźlicy.	A	w	tamtych	czasach	
zwykłemu	śmiertelnikowi	nie	było	dane	
wykupić	 penicyliny,	
chyba,	 że	 za	 bardzo	
duże	pieniądze.
	 O 	 p r z e ż yc i a ch	
związanych	 z	więzie-
niem	i	torturowaniem	
ojca	 Maria	 Trojnar	
mówi:	 „na	 śledztwie	
krew	 się	 z	uszu	 lała	
–	w	ten	sposób	ojciec	
tracił	 słuch	–	 później	
ja	 służyłam	 za	 tłu-
macza”.	 Opowiada	
Maria,	 że	 uwięzieni	
akowcy	byli	nieludzko	
bici,	 tak	że	 jej	siostra	
Zofia	przyprowadzona	
na	 rozprawę	 w	paź-
dzierniku	 nie	mogła	
nawet	 usiąść.	Wyroki	
były	 z	góry	 przesą-
dzone,	 a	adwokaci	 –	
oczywiście	 z	urzędu	
–	ani	razu	nie	zabierali	głosu	w	obronie	
oskarżonych.	We	Wronkach	był	osadzony	
ojciec	 i	tam	 jeździła	Maria	 na	 odwie-
dziny.	 Żeby	wejść	 na	 salę	 odwiedzin	
przechodziła	przez	siedem	bram	mocno	
zaryglowanych.	Szła	przez	ciemnie,	wą-
skie	 korytarze	 i	płakała,	 a	prowadzący	
ją	strażnik	krzyczał:	„nie	histeryzować,	
bo	 przerywam	widzenie”.	 Torturowali	
też	 Tadeusza	Osmólskiego,	 bo	 chcieli	

Ks. Władysław Osmólski Maria Trojnar Zofia Osmólska
złamać	 jego	 upór	 i	zmusić	 go	 do	 tego,	
aby	wydał	ks.	Kawulę,	ale	nie	doczekali	
się	tej	chwili.	Umęczonego	do	granic	wy-
trzymałości,	ciężko	chorego	przenieśli	do	
więzienia	w	Strzelcach	Opolskich.	Tutaj	
musiał	pracować	jako	szewc,	chociaż	ta-
kiej	pracy	nie	znał,	ale	było	to	już	lepsze	
miejsce	 jak	we	Wronkach.	Wycieńczo-
nego	–	ważył	32	kg	–	chorego,	zwolnili	
do	domu.	Przybył	cichy,	spokojny	„cień	
człowieka”,	 ale	 duchem	wielki	 i	niepo-
konany.	W	domu	przyjeżdżał	 do	niego	
lekarz	Majewski	 i	leczył	 go	 z	gruźlicy	
i	innych	chorób,	których	nabył	w	więzie-
niu.	Wrócił	do	żywych,	chociaż	ogłuchł	
całkowicie.	Nawet	w	latach	 1957-1985	
prowadził	 bibliotekę	w	Grudnej,	 a	sam	
bardzo	dużo	czytał.	Był	niezastąpionym	
historykiem	 i	bibliotekarzem,	 dużo	 też	
doradzał	miejscowej	 ludności	wypoży-
czając	książki.
	 W	1983	 roku	przyszedł	 z	Anglii	 list	
z	Legitymacją	Krzyża	Armii	Krajowej	
i	Medal	Wojska	 od	Komisji	Weryfika-
cyjnej	AK	z	siedzibą	w	Londynie.	Dziś	
ten	dokument	o	działalności	ojca	trzyma	
Maria	jak	największy	skarb,	jak	talizman	

tamtych	 dni,	 jak	 część	 Ojca.	 Ojciec	
godnie	się	starzał	i	nie	chciał	opowiadać	
o	swoich	 przeżyciach.	 Jest	 pochowany	
obok	żony	na	cmentarzu	w	Siedliskach-
-Bogusz.
	 Co	dałoś	mi	życie?...	można	zapytać	
za	poetą	–	cierpienie,	ból,	 rozpacz,	go-
rycz	tamtych	dni,	ale	też	i	siłę	trwania.	
„Ale	zawsze	nadchodzi	godzina	historii,	
kiedy	ten	co	ośmiela	się	powiedzieć	że	

Rodzina Trojnarów na chrzcinach prawnuka Marii
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Gustaw	Ehrenberg	(1818	–	1895)	w	wierszu	„Szlachta...”	tak	scha-
rakteryzował	„tych	z	dworu”:
 Magnateria – jest to stara nierządnica,
 Od dawna straciła powaby,
 Choć różem pokrywa szpetność swego lica,
 Nie nęcą już wdzięki tej baby.
 Zadrżyjcie, szlachcice! Już naród was poznał
 I wyszedł spod waszej opieki,
 Wam lud wywdzięczy krzywdy, których doznał,
 Chłop już was przeklął na wieki.

Poeta	 chłopski	 –	według	 książki	 S.	Czernika:	Wilcze	 doły	 –	 na	
pamiątkowym	pomniku	umieścił	słowa:
 Krzyżem była pańszczyzna,
 Niech krzyż ją pogrzebie,
 Niech będzie zapomniana
 Na ziemi i w niebie.

Na	pożółkłych	już	kartach	potomek	dworskiego	parobka	z	Grudnej	
zostawił	próby	swoich	przemyśleń:
 W dawnych czasach, przed wiekami wszyscy byli braćmi – lechitami.
 Przyszedł diablik, mocno kusił: coś obiecał, coś wymusił,
 I tak kręcił, miotał, mącił, wsie rozdawał, przywileje.
 Nieliczni bratnie więzy zerwali, honor stracili,
 Sobie dwory, a chłopom pańszczyznę dali.
 Wieśniacy i szlachta – dwa różne stworzenia,
 Pierwsi do roboty, drudzy do rządzenia.
 Pańszczyzna – krzyżówka magnata z biesami,
 Panowie mieli być braćmi, a chłopi chamami.
 W dworskich salonach wierzono święcie:
 Pańszczyzna była, jest i zawsze będzie.
 No, bo jak inaczej, panie kolego!
 A kto ma żywić dziedzica i świtę jego?
 Pańszczyzna rzecz okrutna – głodem umieranie.
 Panno Siewna z Siedliskiej ikony, co się z nami stanie?
 Nie daj nam zginąć, nasza Matko z nieba
 Chleba, chleba, ..., powszedniego chleba.
 Od dworu żadnej litości nie znamy,
 Głód, nędza, a na wychudłych gnatach stargane łachmany.
 Miłosierny Zbawco, wysłuchaj wołanie:
 Godność, szacunek i wolność przywróć nam Panie.
 Dziejowa waga wartości wskazała dobitnie:
 Chwała oraczom ziemi – opoce wierności,
 Hańba magnaterii – niech na zawsze zniknie.
 Koniec pańszczyzny! – teraz nowa era taka,
 Chłop nie jest własnością ziemianina,
 Lecz ziemia własnością wieśniaka.
 Za Chłopów Nobla jeden z naszych dostał,
 Magnaterię rozpędzili – tylko niesmak został.

W	1848	roku	we	Lwowie	wydrukowano	broszurę	„Menażeria	zwie-
rząt	z	roku	1846”,	w	której	uczestników	rabacji	wcielono	w	drapież-
ników.	O	J.	Szeli,	jako	wilku,	czytamy:
 Patrzcie wilka z kraju tego,
 Słynne w dziejach imię jego;
 Polska ziemia go zrodziła,
 Polka w rękach swych pieściła;
 On z swych braci zrobił zbójów,
 Dał im do rąk cep i kosy,
 Pozabijał dobrych ojców,
 Polskie głowy jakby kłosy
 Żyta ścinał, wielki Boże!

Prawie	w	tym	samym	czasie,	co	„Menażeria...”	ukazał	się	utwór	pt.	
„Zbój	galicyjski	z	roku	1846”.	Autor	W.	L.	Anczyc	(1823	–	1883)	

Małgorzata Białas
Stanisław Białas

rabacja 1846 roku 
w wierszach i pieśniach (2)

wzywa	sprawców	rzezi	galicyjskiej	przed	sąd	Boży.	Uj-
muje	to	słowami:
 Wy to, starosty, jegry, urzędniki, 
 Coście do mordów zagrzewali wściekle,
 Czekam was, czekam, potępieńcy, w piekle,
 Do mnie!... do mnie!... rozbójniki!

Kornel	Ujejski	(1823	–	1897	),	nazywany	ostatnim	wiel-
kim	poetą	 romantyzmu,	w	zbiorze	„Skargi	 Jeremiego”	
umieścił	wiersz	„Chorał”.	Rok	po	krwawych	dniach	lutego	
1846	roku		autor	Chorału	pisał:
 O! Panie, Panie! Ze zgrozą świata
 Okropne dzieje przyniósł nam czas;
 Syn zabił matkę, brat zabił brata,
 Mnóstwo Kainów jest pośród nas.
 Ależ, o Panie! oni niewinni,
 Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz,
 Inni szatani byli tam czynni,
 O, rękę karaj, nie ślepy miecz!

Stanisław	Nędza-Kubiniec	 (1897	 –	 1976)	w	wierszu	
„Chłopi	idą”	widzi	w	Szeli	chłopskiego	bohatera.	Kuba,	
słowami	poety,	woła	do	swoich	sąsiadów:
 Pierwszy rozumny chłop był Kuba Szela,
 Że na nic nie zda się z panami kumanie,
 A czas był wolny, pogodny, niedziela,
 Więc zebrał chłopów, miał do nich gadanie –
 Pismo jakieś przyszło od cysarza,
 Że wolno zabić szlachcica jak zwierza,
 Więc kto ma kosę, z kosą – kto z kłonicą,
 Hajda na dwory, gdy cysarz pozwolił.
 I bite chłopy pańskie plecy ćwiczą,
 Aż te jęknęły: oj, boli!
 A był to tylko jeden dzień zapłaty
 Za całych wieków hańbę i męczeństwa.

Ten	 sam	autor	w	1946	 roku	wraca	 do	 legendy	 Jakuba	
Szeli	w	wierszu	„Karta	z	rabacji”.	Tym	razem	smarżowski	
chłop	poucza:
 Nie była nam Polska kwiatem,
 Lecz pokrzywą – chwastem.
 Wolę ja być szlachty katem,
 Jako bratem – Piastem.
 Twarde miała szlachta ręce
 Dla chłopa lat tysiąc,
 Tym samym się wywdzięczym,
 Mogę na to przysiąc.

W	końcu	autor	ubolewa:
 Przelękła się poezja,
 Ej, chłopskiego buntu.
 Nie przyjęły pańskie książki
 Szeli w poczet świętych.

W	1906	roku	ludowy	poeta,	Józef	Nocek,	napisał	wiersz:
 Straszny wicher z śniegiem wyje,
 Tłum pijany w dwory wali,
 I niewinnych braci bije,
 Rąbiąc, siekąc, niszczy, pali.
 Tańcząc jak z piekła szatani,
 Śnieg z gorącą krwią mieszają,
 Mordem i rzezią zagrzani, 
 Śród cepów i kos hulają.
 Ten tłum bratnią krwią zbryzgany,
 Od radości dzikiej wyje,
 Nie wie, że cięższe kajdany 
 Zaciągnął sobie na szyję.
 Ci, co zeń zrobili kata
 I skusili w tej robocie
 Radzi, że brat zabił brata,
 Że Polska zginie w sromocie.
 O nie ciesz się zgrajo wroga,
 Wnet stopnieją twe uciechy,
 Bo dzień przyjdzie z łaski Boga,
 Który zmyje ludu grzechy.

cdn.
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jak w meriba
Wytrysnęła	ze	skały	woda
Jak	pokusa	którą	można	pić
Wytrysnęła	laską	Boga
Aby	w	Łasce	Bożej	żyć

Jak	odwieczna	pokusa	pustyni
Jak	pragnienie	żywej	wody	w	nas
Niech	ta	woda	rozlana	po	ziemi
Jak	w	Meriba	laską	cofnie	czas

Gdzie	kusili	Go	nasi	ojcowie
Że	bez	wody	już	nie	mogą	żyć
Choć	wiedzieli	że	Bóg	im	odpowie
Że	zna	chwilę	kiedy	dać	im	pić

Na	razie	jest	Wielki	Post

co z tą wiosną
Czas	się	pospieszyć
Bo	mija	luty
I	marzec	siedzi	na	karku
Muszę	już	zrzucić
Podkute	buty
I	zaparkować	w	parku

A	w	parku	marzec
Marzy	o	wiośnie
Garncami	mierzy	słońce
Muszę	go	spytać
Wiosna	czy	zima
Kto	dłużej	kogo	przetrzyma

W	marcu	jak	w	garncu
Przypadek	rządzi
Raz	śnieg	raz	słońce	świeci
I	co	z	tą	wiosną
Idę	do	baru
Niech	marzec	w	parku	siedzi

21 marca 2011

czas na miłość
Rozpadło	się	światło
Rozmyślił	się	świt
Nic	mu	nie	zostało
I	nie	przyjdzie	nikt

Bo	czuwał	po	ciemku
I	czekał	przez	dzień
A	jednak	sam	został
Bez	gałęzi	pień

A	może	przypłynie
Na	tratwie	tęsknoty
I	usiądzie	przy	nim
W	tęczowym	oplocie

Nie	przebierał	w	szczęściu
I	nie	kusił	losu
Chciał	ją	tylko	spotkać
Kiedy	wiosnę	poczuł

chryste…
Za	co	Ciebie	ukrzyżowano	Chryste?
Za	co	Ciebie	prześladowano	Jezu?
Przecież	Twe	serce	było	czyste,
Przecieś	najwyższe	dobro	szerzył,
Przecieżeś	wszystkim	dobrze	czynił
I	nic	nikomu	nie	zawinił
I	ludziom	z	Tobą	było	błogo
I	źle	nie	chciałeś	dla	nikogo
Świat	ten	Twe	serce	ukochało
I	całe	wszystkim	się	oddało,
A	ludzie	rzekli:	„To	niewola	wielka!”
I	szumowina	i	hołota	wszelka
Garściami	obelg	w	Cię	rzucała,
Ukrzyżowała	Ciebie!
A	Tyś	nie	użył	Boskiej	siły	w	obronie!
I	ostre	ciernie	uwieńczyły
Skronie	Twe,	Jezu	–	Panie!
I	wszystkim,	wszystkim	przebaczyłeś,
I	z	krzyża	za	nich	się	modliłeś	–
Przyszła	Victoria!
Nie	groźne	bomby	ani	działa,
Lecz	miłość	tego	dokonała
O,	Chryste,	Panie!
I	gloria	Tobie	wielki	Boże,
A	dla	nas	wzór,	w	każdej	porze
Naśladowania	Ciebie	i	ta	wiara,
Że	za	złe	kiedyś	przyjdzie	kara,
I	że	kto	dobro,	miłość	szerzy
To	ludzkość	siłą	weń	uderzy
W	napadzie	złości…
Lecz	posiew	w	nim	pozostanie
Jako	po	Tobie,	Chryste	Panie
Tu	i	w	wieczności…
Bo	wszak	zło	dobra	nie	przemoże
Bo	tak	zrządziłeś	Chryste	–	Boże
Choć	sam	cierpiałeś…
Za	dobro	lud	Cię	prześladował
Żeś	był	nad	ludzi	–	ukrzyżował,
Bo	Ty	tak	chciałeś…

jest mi tak
Jest	mi	tak,	jak	człowiekowi,
Który	stracił	nic	i	wiele…
Życie	ma	podobne	snowi
Czyny	–	grzebaniu	w	popiele…

Jest	mi	tak,	jak	lichej	glinie,
Z	której	trudno	zrobić	cuda.
W	cierpień	jestem	przepadlinie,
Z	której	wyjść	mi	się	nie	uda…

Jest	mi	tak	jak	robakowi
Co	go	wielki	głaz	przyciska.
Jest	mi	tak	jak	człowiekowi,
W	boleści	i	zła	uściskach…

Jest	mi	nigdy	według	woli,
Jest	mi	nigdy	według	duszy…
Ziemia	zbolała	mnie	boli,
Boleść	świata	szczęście	kruszy.

Wieczorna modlitwa
Panie	Boże,
Ty	jesteś	jak	powietrze
bez	początku
i	bez	końca
Znasz	nasze	problemy
zakłopotania
troski
i	radości
Wiesz	co	było	wczoraj
co	jest	dziś
i	co	będzie	jutro
W	tej	wieczornej	modlitwie
chcę	Ci	podziękować
za	to,	że	jesteś
i	przeprosić
za	to	jaka	jestem

tak bezradnie
Tak	bezradnie
nieśmiało
wysuwa	swą	główkę
mruga	do	nas
spod	warstwy	śniegu
niebieskimi	oczkami
jakby	chciała	powiedzieć
że	już	przyszła	wiosna
Tak	bezradnie
nieśmiało
skąpana	w	topniejącym	śniegu
muśnięta	pierwszym
promieniem	słońca
uśmiecha	się	do	nas
jakby	chciała	powiedzieć
że	już	wiosna

Pójdź w…
Uciekaj	ze	mną	hen

daleko.
Uciekaj	ze	mną	w

gwiazdy.
Gdzieś	–	szare	twarze	ludzi

nie	będą	odbierały
nam	kryształowych	snów.

Kropel	błękitnego
deszczu.

Uciekaj	ze	mną	hen	daleko.
Uciekaj	ze	mną	w

gwiazdy.
Zostaw	to	czym	żyłaś

i	kim	byłaś.
Pójdź	mą	drogą

Księżycową	drogą.
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	 Każdy	 z	nas	 od	małego	wspólnie	 z	rodzicami,	
a	później	samodzielnie	zagłębiał	się	w	świat	baśni,	po-
wieści	oraz	wierszy	słynnych	pisarzy	i	poetów.	Z	ra-
cji,	iż	bardzo	dużą	popularnością	cieszy	się	w	wielu	
szkołach	akcja	„	Cała	Polska	czyta	dzieciom”,	Grono	
Pedagogiczne	w	Szkole	Podstawowej	w	Przeczycy,	
postanowiło	wzorować	 się	 na	 idei	 tego	 szczytnego	
przedsięwzięcia,	które	ma	na	celu	większe	zaintere-
sowanie	 czytelnictwem,	 a	poprzez	 to	wzbogacenie	
słownictwa	oraz	wyobraźni	podopiecznych.	
	 W	lutym	pani	Halina	Lejkowska	przygotowała	dla	
uczniów	klas	I	–	III	Szkolny	Konkurs	Recytatorski	
pod	 hasłem	 „Zabawna	Kraina	 Juliana	Tuwima”	 ,	
a	pani	Małgorzata	Curkowicz	 była	 odpowiedzial-
na	 za	 przygotowanie	Konkursu	Recytatorskiego	 „	
Zaczarowany	Świat	Wierszy	 Juliana	Tuwima”	 dla	
uczniów	z	klas	 IV-VI.	Spotkanie	z	poezją	miało	na	
celu	 nie	 tylko	przypomnienie	 dorobku	 literackiego	
tego	 słynnego	poety,	 ale	 również	upowszechnianie	
kultury	 żywego	 słowa,	 rozbudzanie	 talentów	 i	podnoszenie	
umiejętności	recytatorskich	dzieci	oraz	inspirowanie	wycho-
wanków	Szkoły	 Podstawowej	w	Przeczycy	 do	 aktywnego	
uczestnictwa	w	życiu	kulturalnym.	Nasi	uczniowie	wykazali	
się	doskonałą	 znajomością	utworów	 Juliana	Tuwima,	 a	wy-
brany	przez	siebie	wiersz	wspomagali	rekwizytami,	stosowną	
mimiką,	odpowiednią	modulacją	głosu,	a	także	uzasadnionym	
strojem.	Po	wysłuchaniu	wszystkich	wierszy	jury	nagrodziło	
uczestników	obydwu	konkurów	dyplomami	oraz	nagrodami	
książkowymi.	
	 Aby	 zachęcić	 dzieci	 do	 obcowania	 z	książką	 opiekunka	
szkolnej	biblioteki	pani	Wiesława	Skocz	zorganizowała	kon-
kurs	czytelniczy	po	hasłem	„Lubię	i	umiem	czytać”,	który	miał	
również	na	celu	zachęcić	uczniów	do	sięgnięcia	po	popularne	
baśnie	i	powieści,	które	znajdują	się	w	bibliotece	.	Nasi	wy-
chowankowie	musieli	nie	tylko	przeczytać	wybrane	książki	
i	odpowiedzieć	 na	 pytania	 związane	 z	tematyką	 konkursu,	
ale	również	na	prośbę	jury	zachęcić	wszystkich	zebranych	do	

Wspólnie rozwijajmy pasję czytelniczą

przeczytania	ich	ulubionej	baśni	czy	powieści.
	 Wszystkie	 panie	wraz	 z	uczestnikami	 konkursów,	 udo-
wodniły,	iż	poznanie	twórczości	poetów	czy	pisarzy	nie	musi	
być	nieprzyjemnym	obowiązkiem,	ale	może	okazać	się	dobrą	
zabawą,	dzięki	której	można	przypomnieć	sobie	tak	dobrze	
znane	nam	utwory	literackie	oraz	poznać	te,	które	do	tej	pory	
nie	wszystkim	były	znane.	Ponadto	wszystkie	przedsięwzięcia	
podejmowane	w	szkole	mają	na	celu	nie	tylko	rozbudzić	pasję	
czytelniczą	wśród	uczniów,	ale	także	popularyzować	wartoś-
ciową	literaturę	dla	dzieci	i	młodzieży.
	 Powyższe	konkursy	są	wstępem	do	akcji	czytelniczej,	która	
pod	 patronatem	Pani	Dyrektor	 Joanny	Przewoźnik	 będzie	
odbywać	 się	w	drugim	 semestrze	w	Szkole	 Podstawowej	
w	Przeczycy.	Mamy	nadzieję	,	że	w	naszym	wspólnym	przed-
sięwzięciu	wezmą	udział	nie	tylko	dzieci	i	nauczyciele	szkoły,	
ale	również	zachęcimy	do	niej	rodziców,	którzy	będą	czytać	
swoim	pociechom	fragmenty	książek	z	naszej	biblioteki.

E. Warchał

 1 marca obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W niepodległościowym podziemiu 
polskim przeciwstawiało się czynnie 
komunistycznemu reżimowi 120-180 
tysięcy osób, z czego około 13-17 tysię-
cy walczyło zbrojnie w oddziałach par-

tyzanckich lub bojowych jednostkach 
konspiracyjnych. Oto kolejne sylwetki 
Niezłomnych Bohaterów. 

 III. Major Antoni Żubryd ps. 
„Zuch” (1918-1946) – pochodził	z	ubo-
giej	rodziny	chłopskiej	z	okolic	Sanoka, 

był	 zawodowym	 podoficerem Wojska	
Polskiego.	 Podczas okupacji	 hitlerow-
skiej	współpracował	z	polską	konspiracją	
oraz	wywiadem	sowieckim.	Dwukrotnie	
był	aresztowany	i	więziony	przez	Niem-
ców,	ale	zbiegł	z	niewoli. W	sierpniu 1944	
r.	Armia	Czerwona	wkroczyła	do	Sanoka	

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem (cz. XXXiV)
ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych – niezłomnych bohaterów
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	 22	 lutego	 2014	 roku	w	Rudniku	 nad	
Sanem	odbył	się	V	Ogólnopolski	Turniej	
Karate	IKO	o	Puchar	Burmistrza	Polskiej	
Stolicy	Wikliny.	W	zawodach	wystarto-
wało	209	zawodników	z	21	miejscowości	
tj.:	Annopola,	Brzostku,	Chełma,	Chodla,	
Chrzanowa,	Dukli,	Jeżowego,	Kraśnika,	
Krosna,	Leżajska,	Limanowej,	Lublina,	
Łęcznej,	Majdanu	Łętowskiego,	Nowej	
Sarzyny,	 Poniatowej,	 Przeworska,	Rud-
nika,	 Sarzyny,	Tomaszowa	Lubelskiego	
i	Zamościa.	Organizatorem	był	Leżajski	
Klub	Kyokushin	Karate	prowadzony	przez	
sensei	Dariusza	Burdę.	Patronat	honorowy	
nad	zawodami	objęli:	Ambasada	Japonii	
w	Polsce,	Marszałek	Województwa	Pod-
karpackiego,	Wojewoda	 Podkarpacki	
i	Starosta	 Powiatu	Niżańskiego.	 Sędzią	
głównym	był	shihan	Jacek	Czerniec.
	 Brzostecki	Klub	Sportowy	Kyokushin	
Karate	 reprezentowało	 10	 zawodników	
zdobywając	łącznie	6	pucharów.	Sędzio-
wał	senpai	Robert	Kolbusz,	sekundował	
Piotr	Stasiowski.
Puchary	dla	Brzostku	zdobyli:
• Kolbusz	Patrycja	–	2	miejsce	w	kumite	

kadetek	2002-2001
• Finek	Aleksandra	–	3	miejsce	w	kumite	

dziewczynek	2005	i	młodsze
• Kolbusz	Sebastian	–	3	miejsce	w	kumi-

te	chłopców	2005	i	młodsi
• Galczak	Joanna	–	3	miejsce	w	kumite	

kadetek	młodszych	2004	–	2003

• Zięba	Aleksandra	–	3	miejsce	w	kumite	
kadetek	2002-2001

• Wąsik	Magdalena	–	3	miejsce	w	kumite	
seniorek

R. Kolbusz

brzosteccy karatecy na turnieju w rudniku

i	Antoni	 Żubryd,	 działając	w	porozu-
mieniu	z	dowództwem	konspiracyjnego	
Stronnictwa	Narodowego,	zaoferował	So-
wietom	współpracę.	Został	oficerem	śled-
czym	i	zastępca	komendanta	Powiatowe-
go	Urzędu	Bezpieczeństwa	Publicznego	
w	Sanoku.	Pełnił	rolę	polskiej	konspira-
cyjnej	„wtyczki”	w	bezpiece.	Wtedy	zro-
zumiał,	że	celem	władzy	komunistycznej	
jest	 zniszczenie	 polskiego	 podziemia	
niepodległościowego	 i	podporządko-
wanie	Polski	Związkowi	Sowieckiemu.	
Pracując	w	bezpiece	 często	 ostrzegał	
ludzi	zagrożonych	aresztowaniem.	W	tej	
podwójnej	roli	Żubryd	działał	do	czerwca	
1945	 r.	Kiedy	dowiedział	 się,	 że	 został	
zdekonspirowany,	 uwolnił	 z	więzienia	
dziesięciu	 aresztantów	 i	sam	 schronił	
się	 lasach,	 gdzie	 objął	 dowództwo	nad	
oddziałem	partyzanckim.	Bezpieka	zaraz	
aresztowała	rodzinę	Żubryda.	Wtedy	jego	
oddział,	za	zgodą	komendanta	Obwodu	
AK,	 zastrzelił	 szefa	 sanockiego	PUBP	
oraz	 zajął	 posterunek	MO	w	Haczowie	
i	wziął	8	milicjantów	jako	zakładników.	
Gdy	 rodzina	Żubryda	 została	 zwolnio-
na,	 on	 też	wypuścił	 zakładników.	Nie	
zaprzestał	 swej	 niepodległościowej	
działalności	 i	do	 jesieni	1945	r.	Żubryd	
stał	 się	dowódcą	większości	oddziałów	
w	powiatach	Brzozów,	Krosno	i	Sanok.	
Komenda	Główna	Narodowych	Sił	Zbroj-
nych	awansowała	go	do	stopnia	kapitana	
i	mianowała	na	dowódcę	Samodzielnego	
Batalionu	NSZ.	Mieszkańcy	 sprzyjali	
Batalionowi,	 gdyż	 bronił	 ich	 przed	
atakami	 krwawych	 sotni	Ukraińskiej	
Powstańczej	Armii	i	represjami	bezpieki.	
Żubryd	organizował	też	akcje	przeciwko	
milicji	i	funkcjonariuszom	komunistycz-
nym.	Reżimowe	wojsko	 organizowało	
bezskuteczne	 obławy,	 podczas	 jednej	
w	maju	 1946	 r.	 zginął	 nawet	 sowiecki	

major	 i	podpułkownik.	 Z	 zemsty	 ko-
muniści	 dokonali	w	Sanoku	publicznej	
egzekucji	trzech	młodych	żubrydowców.	
Prześladowania	i	klęski	oddziałów	NSZ	
były	jednak	coraz	dotkliwsze.	Ostateczny	
cios	spadł	24	X	1946	r.,	kiedy	to	konfident	
UB	zainstalowany	w	niepodległościowej	
konspiracji	 skrytobójczo	 zamordował	
kapitana	Antoniego	Żubryda	i	jego	żonę	
Janinę.	Cześć	Ich	Pamięci!
 IV. Major Józef Kuraś ps. „Ogień” 
(1915-1947) –	był	podhalańskim	góralem	
z	dziada	pradziada,	na	ochotnika	wstąpił	
do	Wojska	Polskiego	i	po	przeszkoleniu	
został	 podoficerem.	 Podczas	 okupacji	
hitlerowskiej	zorganizował	oddział	par-
tyzancki	 i	wstąpił	 do	Armii	Krajowej,	
walczył	też	jako	komendant	specjalnego	
oddziału	Ludowej	 Straży	Bezpieczeń-
stwa,	 utworzonego	 przez	 Stronnictwo	
Ludowe	 „Roch”.	 Od	 1944	 r.	 współ-
pracował	 z	sowiecką	 i	komunistyczną	
partyzantką,	 pomagał	 również	Armii	
Czerwonej	w	zdobyciu	Nowego	Targu.	
Za	zgodą	sowieckiego	komendanta	mia-
sta	został	Kuraś	szefem	PUBP	i	tworzył	
posterunki	MO	w	powiecie	nowotarskim.	
Jednak	władza	komunistyczna	postrze-
gała	Kurasia	 jako	 „reakcjonistę”,	 który	
nie	organizuje	donosicielskiej	 agentury	
i	nie	 zwalcza	Armii	Krajowej.	Tak	nie	
mogło	 być,	 aby	 Józef	Kuraś	 –	 główny	
organizator	walk	 przeciwko	Niemcom	
na	Podhalu	–	miałby	teraz	prześladować	
żołnierzy	polskiego	podziemia	niepodle-
głościowego,	w	celu	zniewolenia	Ojczy-
zny	i	podporządkowania	jej	Związkowi	
Sowieckiemu!	Dlatego	 11	 IV	 1945	 r.	
Kuraś	 sam	 się	 zwolnił	 z	UB,	 a	13	 IV	
zwołał	swych	dawnych	podkomendnych,	
którym	wyjawił	zbrodniczy	cel	komuni-
stycznej	władzy.	Wtedy	całe	obsady	kilku	
posterunków	MO	przeszło	 do	 nowego	

Partyzanckiego	Oddziału	 ps.	 „Błyska-
wica”	pod	dowództwem	Józefa	Kurasia	
ps.	„Ogień”.	Wkrótce	jego	Oddział	rozbił	
siedzibę	i	areszt	PUBP	w	Nowym	Targu.	
Akcje	„Błyskawicy”	były	bardzo	liczne	
i	wymierzone	 przeciwko:	 bezpiece,	
milicji,	 komunistycznej	 administracji	
oraz	 różnym	 bandom	 rabunkowym	
i	pospolitym	 przestępcom.	 Ludność	
Podhala	 sprzyjała	 żołnierzom	komen-
danta	Kurasia,	na	 jego	 terenie	panował	
ład	 i	porządek.	W	 sumie	 zgrupowanie	
„Ognia”,	liczące	500-700	umundurowa-
nych	 i	świetnie	 uzbrojonych	 żołnierzy,	
przeprowadziło	 ponad	 tysiąc	 różnych	
akcji	 zbrojnych	w	latach	 1945-1946	 na	
obszarze	województwa	 krakowskiego.	
Najbardziej	zuchwałą	akcją	było	rozbicie	
ubeckiego	więzienia	w	Krakowie	w	dniu	
18	VIII	 1946	 r.,	 kiedy	 to	 bez	 jednego	
strzału	uwolniono	ponad	60	więźniów!	
Mimo	 rozbudowanej	 agentury	 i	tysię-
cy	 funkcjonariuszy	 bezpieka	 i	milicja	
przez	 półtora	 roku	 nie	mogła	 rozpra-
cować	 „Ognia”.	Ostatecznie	 zdradziło	
troje	 członków	Oddziału	 i	po	 długich	
przygotowaniach	18	II	1947	r.	komuni-
styczne	wojsko	rozbiło	obóz	partyzancki	
„Błyskawicy”	ukryty	w	górach,	ale	część	
żołnierzy	przebiło	się	z	okrążenia.	Trzy	
dni	 później	 „Ogień”	 i	kilku	 jego	 pod-
władnych	 zostało	 otoczonych	 i	broniło	
się	do	końca	w	Ostrowsku	koło	Nowego	
Targu.	Komuniści	nie	chcieli	pochować	
Kurasia	 na	 ziemi	 nowotarskiej.	Gdzie	
spoczywa	komendant	major	Józef	Kuraś	
ps.	„Ogień”	–	do	dziś	nie	wiadomo.	Cześć	
Jego	Pamięci!

(cdn.)
Oprac. Zespół na podst. książ-
ki Joanny Wieliczka-Szarkowej 
Żołnierze Wyklęci. Niezłomni 
Bohaterowie, Kraków 2013
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nauka w konspiracji cd.
	 Furmani	wożący	węgiel	z	kopalni	do	
okolicznych	miast	 wstępowali	 do	 na-
szego	 domu	 z	różnymi	wiadomościami	
o	działaniach	wojennych	państw	koalicji	
antyhitlerowskiej,	o	rozwoju	działań	ru-
chu	oporu	 głównie	w	Polsce.	Mówiono	
o	walkach	partyzanckich	z	niemieckimi	
oddziałami	wojska	 i	policji,	 o	wysadza-
niu	pociągów	jadących	z	zaopatrzeniem	
na	 front	wschodni,	 o	rozkręcaniu	 szyn	
kolejowych	i	szeroko	zakrojonych	akcjach	
sabotażu.	Nie	brakowało	też	wiadomości:	
o	masowych	 aresztowaniach	 i	katow-
niach	 śledczych	gestapo,	 o	egzekucjach	
przez	 rozstrzeliwanie	 i	wieszanie	 ludzi,	
o	obozach	koncentracyjnych	i	komorach	
gazowych	do	masowego	zabijania	 ludzi	
oraz	 palenia	 ich	 zwłok	 na	 stosach	 i	w	
piecach	 krematoryjnych,	 o	łapankach	
ludzi	 na	 ulicach	 miast	 i	wywożeniu	
ich	 do	Niemiec	 na	 przymusowe	 roboty	
w	fabrykach	 i	u	 bauerów.	Wiadomości	
o	hitlerowskim	 terrorze	 i	eksterminacji	
nie	mogły	już	stłumić	wiary	w	zbliżanie	
się	 ostatecznego	 pokonania	Niemców	
i	zakończenia	 II	wojny	 światowej.	Na-
turalnie	wszyscy	wierzyli,	że	ostateczne	
pokonanie	Niemiec	 przyniesie	 Polsce	
wolność	 i	państwową	 niepodległość,	
ponieważ	Polska	nigdy	nie	skapitulowała	
a	jej	wojska	walczą	bohatersko	na	wscho-
dzie	 i	na	 zachodzie	 razem	 z	wojskami	
państw	koalicji	antyhitlerowskiej.
	 Ta	wiara	 oraz	 nadzieja	 przetrwania	
okupacji	 i	wojny	mobilizowała	 naszą	
rodzinę	do	aktywnej	pracy	w	gospodar-
stwie,	a	mnie	dodatkowo	do	nauki.	Prze-
konany	byłem,	że	nie	gospodarstwo	rolne	
rodziców,	lecz	zdobywanie	wykształcenia	
jest	dla	mnie	szansą	na	przyszłość.	Tato	
z	entuzjazmem	organizował	i	wykonywał	
prace	przy	budowie	stodoły	oraz	jazu	na	
rzece	dla	spiętrzenia	wody	by	ją	skiero-
wać	rowem	wzdłuż	stodoły	na	pionową	
turbinę.	 Przy	 gromadzeniu	materiałów	
i	wykonywaniu	robót	budowlanych	dużą	
pomoc	okazywali	nam	krewni	i	sąsiedzi.	
Szczególnie	wielki	wkład	 pracy	w	tym	
zakresie	miał	 stryj	 Stanisław	Łukasik,	
który	z	własnej	 inicjatywy	uczestniczył	
w	wykonywaniu	robót.
	 Wiosną	 1943	 r.	 stodoła	 całkiem	wy-
kończona	wyglądała	imponująco	z	czer-
wonym	 dachem	wśród	 zieleni	 drzew.	
Turbina	wodna	po	kilku	próbach	i	drob-
nych	poprawkach	 technicznych	działała	
bez	 zarzutu.	W	 praktyce	 okazała	 się	
lepszą	siłą	napędową	maszyn	i	urządzeń	
gospodarskich	niż	spalony	kierat.	Krewni	
i	sąsiedzi	 oraz	 furmani	wożący	węgiel	
z	zachwytem	przyglądali	się	pracy	turbi-
ny	i	podziwiali	zdolności	twórcze	mojego	
taty.	Siano	i	zboża	ze	zbiorów	1943	roku	
po	raz	pierwszy	zwoziliśmy	już	do	nowej	
i	pięknej	stodoły.

	 Po	żniwach	dowiedziałem	się	od	księ-
dza	wikarego	w	Siedliskach,	że	z	powodu	
dokonanych	w	Bochni	aresztowań	przez	
gestapo,	 komórka	 Tajnej	 Organizacji	
Nauczycielskiej	wstrzymała	swoją	dzia-
łalność.	 Prawdopodobnie	w	bieżącym	
roku	nie	będzie	organizowała	egzaminów	
zaliczeniowych	z	kolejnych	klas	gimna-
zjalnych.	Wobec	spotęgowanego	niebez-
pieczeństwa	 prowadzenia	 tajnego	 na-
uczania,	ksiądz	wikary	i	pan	Gawroński	
przerwali	udzielanie	mi	pomocy	w	nauce	
w	dotychczasowej	formie.	Ukierunkowali	
mnie	na	pełne	samokształcenie,	oparte	na	
podręcznikach	i	książkach,	które	będą	mi	
wypożyczać.
	 Pan	 Krawczyk	 kierownik	 szkoły	
w	Grudnej	Górnej	 ograniczył	 u	niego	
częstotliwość	 spotkań	 konsultacyjnych	
naszej	trójki	Eweliny	Stachurównej,	Ha-
liny	Gajównej	i	mnie.	Główną	przyczyną	
był	pogarszający	się	stan	zdrowia	nasze-
go	profesora	 Jana	Krawczyka.	Niestety	
nie	 doczekał	 się	 on	wyzwolenia	Polski	
i	zakończenia	II	wojny	światowej.	Zmarł	
wiosną	1944	roku	w	wieku	59	lat	i	został	
pochowany	na	cmentarzu	w	Siedliskach-
-Bogusz.	Jego	śmierć	była	dla	mnie	bar-
dzo	ciężkim	przeżyciem.
	 Wymienione	fakty	stały	się	przyczyną	
zakończenia	mojego	 kształcenia	w	zor-
ganizowanej	 formie	 konspiracyjnego	
nauczania.	 Jedynie	 prycza	w	stajni	 po-
została	dla	mnie	nadal	miejscem	tajnego	
samokształcenia,	ale	też	na	krótko.

front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi
	 Okres	zimy	1943/44	dla	mnie	i	mojej	
starszej	 siostry	Gieni,	 jak	 zresztą	 dla	
całej	 naszej	 rodziny	 był	 dużo	 łatwiej-
szy	w	bieżącej	 pracy	 gospodarstwa	niż	
dwa	 poprzednie	 okresy.	Nowa	 stodoła	
w	pełni	funkcjonalna,	znacznie	większa	
od	 tej,	 którą	 strawił	 pożar,	 zapewniała	
wygodne	 i	przyjemne	warunki	 pracy.	
Na	boisku	nie	było	klepiska	lecz	podło-
ga	 z	grubych	 desek	 łączonych	 na	 fugę,	
dzięki	temu	przy	pracy	nogi	nie	marzły	
tak	 szybko	 jak	 dawniej.	 Praca	 turbiny	
wodnej,	zależnie	od	potrzeb,	wprawiała	
w	ruch	obrotowy	żarna,	sieczkarnię	albo	
młocarnię,	 zastępując	wysiłek	 naszych	
mięśni.	Zapach	żywicy	jodłowego	drzewa	
i	desek,	z	których	została	zbudowana	sto-
doła	sprawiał	przyjemność	przebywania	
w	niej.	Ponadto	oszczędzaliśmy	zdrowie	
i	czas,	bo	nie	było	potrzeby	marznąć	na	
mrozie,	ani	brnąć	po	kolana	w	śniegu	do	
stodół	 sąsiadów,	 by	przygotować	paszę	
dla	zwierząt,	albo	młócić	zboże	cepami.	
Aktualnie	wszystko	mieliśmy	w	naszej	
zagrodzie	na	miejscu	pod	ręką.
	 W	Wigilię	Bożego	Narodzenia,	przed	
wieczerzą	dzieląc	się	opłatkiem	w	naszej	
rodzinie,	ze	łzami	w	oczach	składaliśmy	
sobie	nawzajem	życzenia,	by	w	nadcho-
dzącym	roku	1944	doszło	do	wyzwolenia	
naszej	Ojczyzny	z	okupacji	hitlerowskiej	
i	abyśmy	wszyscy	 szczęśliwie	 docze-
kali	 zakończenia	 II	 wojny	 światowej.	
Po	 złożonych	 życzeniach	 następowały	
wzruszające	 uściski	 i	ucałowania,	 jak	
przy	 pożegnaniach	 na	 nieznany	 czas	

rozstania.	Podobne	życzenia	składaliśmy	
sobie	nawzajem,	witając	Nowy	Rok.	Na	
pewno	taka	lub	zbieżna	treść	życzeń	świą-
tecznych	i	noworocznych	była	udziałem	
milionów	ludzi	na	świecie,	umęczonych	
życiem	w	warunkach	 trwającej	wojny,	
okupacji	 i	niepokoju	 o	losy	 bliskich	
osób,	będących	na	wojnie,	w	partyzant-
ce,	w	obozach	jenieckich,	w	katowniach	
więzień	policyjnych,	w	obozach	koncen-
tracyjnych,	 na	 przymusowych	 robotach	
daleko	 od	 rodziny,	 albo	w	nieznanych	
w	ogóle	miejscach	pobytu.
	 Składane	 życzenia	miały	 jednak	 już	
realne	przesłanki	możliwości	ich	urzeczy-
wistnienia.	Niemcy	przestali	 zajmować	
coraz	to	nowe	obszary,	a	z	zajętych	dotąd	
są	wypierani.	 Ich	klęska	pod	Stalingra-
dem	na	początku	1943	r.,	wyparcie	państw	
„Osi”	z	Afryki,	wylądowanie	na	Sycylii	
wojsk	amerykańsko-brytyjskich	i	upadek	
reżimu	Mussoliniego	we	Włoszech	 na	
początku	lipca	oraz	kapitulacja	Włoch	we	
wrześniu	1943	r.	to	bardzo	istotne	fakty,	
które	pozwalały	uwierzyć	w	zaistnienie	
początku	końca	II	wojny	światowej.	Oczy-
wiście	nie	byliśmy	w	stanie	przewidzieć	
jakie	wydarzenia	czekają	nas	jeszcze	i	jak	
ciężko	możemy	być	doświadczeni.	Dotąd	
szczęśliwie	 omijały	 nas	 bezpośrednie	
walki	 i	bombardowania	wojenne.	 Żyli-
śmy	w	przeświadczeniu	mieszkania	we	
wsi	 zabitej	 deskami,	 gdzie	 nowoczesna	
technika	wojenna	ma	niewielkie	możli-
wości	transportowe	po	wąskich	drogach	
gruntowych	 i	bezdrożach.	 Prymitywna	
kopalnia	węgla	 brunatnego	 nie	 jest	 też	
uzasadnionym	 celem	 lotniczego	 bom-
bardowania.	Cieszyliśmy	się	każdą	wia-
domością,	która	donosiła	o	przybliżaniu	
się	do	nas	frontu	wschodniego.	Tato	był	
przekonany,	podobnie	jak	wujkowie	Cabaj	
i	Papier	 oraz	 stryj	 Stanisław	Łukasik,	
że	 tylko	Związek	Radziecki	może	 nas	
wyzwolić	z	okupacji	hitlerowskiej.	Była	
to	właściwie	 powszechna	 opinia	 osób,	
które	do	nas	przychodziły.	Nie	wierzono	
mocarstwom	 zachodnim,	 które	w	1939	
r.	mimo	oficjalnych	deklaracji	 pomocy,	
pozostawiły	 Polskę	w	osamotnieniu	 na	
pastwę	hitlerowcom.
	 Od	stycznia	do	maja	1944	r.	co	jakiś	
czas	docierały	do	nas	różnymi	kanałami	
wiadomości	 z	nasłuchu	 komunikatów	
radiowych	odbieranych	przez	tajne	orga-
nizacje	ruchu	oporu.	Wiadomości	te	do-
nosiły	między	innymi	o	kolejnych	natar-
ciach	wojsk	 radzieckich	 i	odzyskiwaniu	
terenów	opanowanych	przez	najeźdźców	
niemieckich.	 Prowadzone	 ofensywy	
wyzwoliły	 już	Krym,	wschodnią	 część	
Ukrainy	i	Białorusi	oraz	Wołyń.
	 Na	początku	czerwca	przyszedł	do	nas	
ze	Siedlisk	stryj	Stanisław	Łukasik	z	ofer-
tą	 ewentualnej	 pomocy	nam	w	pracach	
gospodarskich.	Bardzo	 interesowała	 go	
też	wymiana	 najnowszych	wiadomości	
wojennych	z	moim	tatą	i	dyskusja	na	ich	
temat.	 Jego	odwiedziny	w	naszej	 rodzi-
nie	zawsze	były	przyjmowane	z	radosną	
wdzięcznością,	 ponieważ	 on	 nie	 tylko	
życzliwie	 pomagał	 nam	w	pracy,	 lecz	
także	bardzo	interesująco	opowiadał.
	 W	 dniu	 przybycia,	 podczas	 kolacji,	
stryj	opowiadał	o	partyzantce	radzieckiej,	

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-Bogusz, stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	Nr	102,	poz.	651	
ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	
na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości tj.:	
działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 516/4 o powierzchni 0,80 ha, położonej w Siedliskach-Bogusz objętej Księgą Wie-
czystą Nr 63 240, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej	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	nie	użytkowany	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 prze-
znaczonym do zalesienia. 

Lp. Nr	działki Pow.	(m2) Nr	KW	 Opis	nierucho-
mości

Przeznaczenie	
w	planie Położenie Cena	wywoław-

cza	brutto	(zł) Wadium	(zł)

1 516/4 8000	m2 63	240 rolna brak Siedliska-Bogusz 13	242,00 1325,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W DNIU 31 MARCA 2014 r. O GODZ. 1100 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 27 marca 2014r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, 
w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	
do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. Wadium	
wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakoń-
czonym	przetargu.	Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	
i	terminie	zawarcia	umowy	określonym	przez	organizatora	przetargu	w	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	sporządzenia	aktu	notarialnego.	
Uwaga:	nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	odpowiedzialności	za	
ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	

która	ukrywa	się	w	lasach	na	południowy	
wschód	od	Kamienicy	Górnej	w	kierun-
ku	 na	 górę	Chełm.	 Podobno	 radzieccy	
partyzanci	w	tym	 rejonie	współdziałają	
z	polskimi	 partyzantami.	 Ich	 zadaniem	
jest	 prowadzenie	 rozpoznania	 terenu	
i	wywiadu	 na	 tyłach	wroga	 na	 rzecz	
dowództwa	 radzieckiego.	Od	 nich	 po-
chodzą	wiadomości	o	przygotowywaniu	
przez	Stalina	 potężnej	 ofensywy,	 która	
latem	 tego	 roku	ma	 ruszyć	 na	 zachód.	
Jeśli	ta	wiadomość	okaże	się	prawdziwa	
to	 być	może	 ominą	 nas	 bezpośrednie	
walki	 podobnie	 jak	w	1939	 r.,	 ale	 teraz	
jest	zupełnie	inny	układ	sił	niż	wówczas.	
Musimy	 się	 przygotować	 na	 najgorsze	
by	przetrwać	zmagania	wojenne	dwóch	
potęg	militarnych	i	doczekać	się	wyzwo-
lenia.
	 Tato	 i	stryj	 zgodni	 byli	w	ocenie,	 że	
Niemcy	 nie	 będą	 łatwo	 ustępować.	 Są	
jeszcze	 silni	 militarnie,	 a	w	 dodatku	
doświadczeni	 i	zaprawieni	 w	bojach.	
Będą	się	bronić	zaciekle,	a	nawet	kontr-
atakować	jak	się	uda.	Tam	gdzie	zostaną	
zmuszeni	 wycofywać	 się	 na	 zachód	
na	 pewno	 będą	 niszczyć	wszystko,	 by	
utrudnić	przemarsz	i	zaopatrzenie	wojsk	
radzieckich.	Zdesperowani	 przegrywa-
niem	wojny	rozpętanej	przez	nich	będą	się	
mścić	także	na	ludności	cywilnej.	Zresztą	
wówczas	kiedy	błyskawicznie	zwyciężali,	
wcale	nie	oszczędzali	ludności	cywilnej.	
Bez	wątpienia	czekają	nas	jeszcze	drama-
tyczne	 przeżycia.	 Trzeba	 przypomnieć	
wszystkim	poszczególne	elementy	przy-
gotowania	 i	prowadzenia	 samoobrony	
życia	 rodziny	 i	naszego	dobytku	z	1939	
r.	 oraz	 je	 odpowiednio	 zaktualizować	
i	poszerzyć	o	ukrycie	niektórych	zwierząt	

zwłaszcza	koni	 i	świń.	Zarówno	wojska	
niemieckie	jak	i	radzieckie	w	warunkach	
nacierania	i	obrony	będą	szukały	jedzenia	
i	siły	 pociągowej.	W	 terenie	 górzystym	
gdzie	 nie	ma	 dobrych	 dróg,	 konie	 dla	
wojska	 są	 cenną	 siłą	 pociągową	mimo	
potężnej	motoryzacji	transportu	wojsko-
wego.
	 Rozmowę	 taty	 ze	 stryjem	przerwała	
mama	 proponując	 odłożyć	 ciąg	 dalszy	
dyskusji	 na	 jutro,	 bo	 dzień	 dzisiejszy	
dobiega	końca	i	czas	spać.	Stryj	chciał	iść	
spać	do	stodoły,	ale	rodzice	nie	wyrazili	
zgody,	ponieważ	resztki	słomy	zwiezionej	
od	sąsiadów	nie	nadają	się	do	spania.	Gie-
nia	przygotowała	łóżko	dla	stryja	w	izbie	
gościnnej.	Wyszedłem	z	domu	na	podwó-
rze	 gdzie	 poczułem	 świeżość	 pogodnej	
nocy	czerwcowej.	W	stajni	na	pryczy	my-
ślałem	z	nadzieją	o	możliwości	szybkiego	
wyzwolenia	nas	z	okupacji	hitlerowskiej	
i	niebawem	 zasnąłem.	Następny	 dzień	
zaczął	się	dla	mnie	jak	zwykle	pobudką	
wykonaną	kopytami	przez	gniadą.
	 Przy	śniadaniu	stryj	zapytał	w	jakiej	
pracy	może	nam	pomóc.	Tato	wyjaśnił,	
że	stryj	jest	dla	nas	miłym	gościem	a	nie	
robotnikiem.	Nie	powinniśmy	ciągle	ko-
rzystać	z	jego	pomocy.	Dosyć	napracował	
się	przy	budowie	stodoły	i	jazie	na	rzece,	
za	co	jesteśmy	mu	bardzo	wdzięczni.	Na	
to	stryj	uśmiechnął	się	dobrotliwie	i	po-
wiedział.	 Pomaganie	wam	 to	 dla	mnie	
prawdziwa	 przyjemność	 i	pożytek,	 bo	
zawsze	 korzystam	ze	 smacznych	posił-
ków	 i	jestem	 szczodrze	 obdarowywany	
różnymi	wiktuałami	oraz	groszem.	Wcale	
nie	czuję	się	przez	was	wykorzystywany.	
Czasem	nawet	myślę	 czy	nie	narzucam	
się	wam	 z	moją	 pomocą	 dla	własnych	

korzyści.
	 Śniadanie	 dobiegało	 końca	 i	z	 żalem	
pomyślałem,	 że	 pewnie	 stryj	 nie	 zo-
stanie	 u	nas	 dłużej.	 Tymczasem	 stryj	
zaproponował	 zrąbanie	 na	 opał	 gałęzi,	
które	wczoraj	widział	na	stosie	przy	rzece.	
Chyba	wszystkich	ucieszyła	propozycja	
pozostania	jeszcze	stryja	u	nas.
	 Jednoznaczne	wyrazy	 ochoty	 stryja	
na	pozostanie	jeszcze	u	nas	skłoniły	tatę	
do	zaproponowania	mu	udziału	w	wyko-
naniu	sekretnego	chlewu	dla	świń.	Jeden	
mały	już	mieliśmy,	jako	drewniany	bun-
kier	osadzony	w	ziemi	z	dala	od	chlewni	
w	wysokim	brzegu	 rzeki,	 naprzeciwko	
nowej	 stodoły.	Na	 chlewiku	 rosły	 po-
krzywy	 a	drzwi	 wejściowe	 do	 niego	
były	zamontowane	od	strony	rzeki.	Tam	
hodowany	był	tucznik	dla	tajnego	uboju	
na	potrzeby	naszej	rodziny.	Budowa	dru-
giego	większego	ukrycia	miała	służyć	do	
przechowywania	 kilku	warchlaków	na	
czas	przetoczenia	się	 frontu	niemiecko-
-radzieckiego	przez	nasze	tereny,	o	czym	
dyskutowano	wczoraj.	Oczywiście	stryj	
przyjął	z	radością	propozycję	taty.
	 Po	 śniadaniu	 obydwaj	 wyszli	 szu-
kać	 najlepszej	 lokalizacji	 pod	 budowę	
ukrycia.	Wspólnie	 doszli	 do	wniosku,	
że	 fragment	 najwyższego	 brzegu	 rzeki	
w	kierunku	południowym	od	domu,	bę-
dzie	 odpowiednim	miejscem.	 Jedynym	
mankamentem	tej	lokalizacji	to	bliskość	
drogi.	Za	to	brzeg	jest	gliniasty	i	poroś-
nięty	gęstą	olszyną	co	tworzy	naturalne	
maskowanie	i	utrudnia	dostęp	od	strony	
drogi.	 Zaś	 od	 strony	 rzeki	 dostęp	 jest	
łatwy,	 bo	 przeciwległy	 brzeg	 jest	 niski	
i	woda	rzeki	w	tym	miejscu	płytka.

cdn.
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 lutego 2014 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu – stanowiących własność Gminy Brzostek 
Przedmiotem	najmu	jest	lokal	użytkowy	(sklep)	położony	w	Januszkowicach	stanowiący	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	
Wieczystej	Nr	RZ1D/00016074/1	–	przeznaczony	na	prowadzenie	nieuciążliwej	działalności	dla	wsi.
Lokal	użytkowy	(sklep)	położony	jest	na	parterze	w	budynku	Domu	Strażaka	w	Januszkowicach	na	działce	oznaczonej	numerem	ewiden-
cyjnym	452	o	powierzchni	0,29	ha,	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00016074/1.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	42	m2.
Sklep	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną,	gaz	i	bieżącą	wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 16,40 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Wadium	dla	lokalu	wynosi	600,00	zł	(słownie:	sześćset	złotych)	i	płatne	będzie	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	(BSR	o/Brzostek	
Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)
Najemca	oprócz	czynszu	najmu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	gaz,	wodę,	wywóz	odpadów	komunalnych	i	nieczy-
stości	ciekłych	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)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	wynajem	w/w	lokalu	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	Nr	102,	poz.	651	
ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	
na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości tj.:
działki	zabudowanej	budynkiem	gospodarczym	i	magazynem	podręcznym,	położonej	w	Przeczycy	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	444/2	
o	pow.	0,5082	ha	(5082	m2),	objętej	KW	NR	RZ1D/00048273/9,	prowadzonej	w	Sądzie	Rejonowym	w	Dębicy,	stanowiącej	własność	Gminy	
Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.	
Nieruchomość	działka	ozn.	nr	ewid.	444/2	o	powierzchni	0,5082	ha,	położona	w	centrum	wsi	w	obrębie	zabudowy	mieszkaniowej,	zagrodo-
wej	i	obiektów	użyteczności	publicznej	i	handlowych.	Teren	uzbrojony	w	sieć	elektryczną,	gazową	wodociągową.	Dojazd	z	drogi	powiatowej	
o	nawierzchni	asfaltowej.	
Obecnie	nie	obowiązuje	Miejscowy	Plan	Zagospodarowania	Przestrzennego	dla	Gminy	Brzostek	dla	obszaru	objętego	dz.	ewid.	444/2	w	Przeczycy.	
Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek	zatwierdzonego	uchwałą	Rady	
Miejskiej	z	dnia	30.08.2012r.	nr	XIX/135/2012	to	teren	oznaczony	symbolem	2. MN	–	teren	zabudowy	mieszkaniowej	z	usługami	nieuciążliwymi.	
Działka objęta jest strefą ochrony obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków jako budynek gospodarczy z II po-
lowy XIX wieku wchodzący w skład zespołu dworskiego w Przeczycy. 
Opis budynków:
1. budynek gospodarczy	–	obiekt	zabytkowy,	parterowy,	niepodpiwniczony,	wzniesiony	metodą	tradycyjną.
Dane techniczne budynku gospodarczego: powierzchnia	zabudowy	416,16	m2,	powierzchnia	użytkowa	334,90	m2,	kubatura	1414,94	m3,	
wysokość	pomieszczeń	3,25	m.
Dane	konstrukcyjno	-	materiałowe: fundamenty	–	betonowe;	ściany	-	cegła	ceramiczna,	kamień	polny;	strop-	drewniany;	dach	-	drewniana	
konstrukcja	pokryta	dachówką	ceramiczną;	posadzki	-	gładź	cementowa,	deski;	stolarka -	drewniana,	stalowa;	tynki	–	wapienno-cementowe;	
instalacje	–	elektryczna;	elewacja-	tynk	cementowy. Budynek w złym stanie technicznym. Poddawany	remontom	w	celu	przystosowania	
do	prowadzenia	działalności	gospodarczej
2. magazyn podręczny	–	obiekt	parterowy,	niepodpiwniczony,	wzniesiony	metodą	uprzemysłowioną.
Dane techniczne magazynu podręcznego: powierzchnia	zabudowy	15,84	m2,	powierzchnia	użytkowa	13,50	m2,	kubatura	47,52	m3,	wysokość	
budynku	2,75	m.
Dane	konstrukcyjno	 -	materiałowe: fundamenty	 –	 żelbetonowe;	 ściany	 -	 słupy	 żelbetowe,	 elementy	prefabrykowane;	 stropodach-	 płyty	
żelbetowe	pokryte	papą	na	lepiku	;	posadzka	-	gładź	cementowa;	stolarka -	drewniana,	stalowa;	tynki	–	brak;	elewacja - brak. Budynek 
w średnim stanie technicznym.
Wartość	rynkowa	nieruchomości	dz.	ozn.	nr	ewid.	444/2	w	Przeczycy	po	remoncie	wynosi	321573,00	zł.	Przy	ustalaniu	ceny	nieruchomości	
uwzględniono	konieczność	remontu	kapitalnego	budynku	zabytkowego,	który	wynosi	162097,00	zł.	Wartość	rynkowa	aktualnego	stanu	zago-
spodarowania	działki	wynosi	158476,00	zł;	w	tym	gruntu	73013,00	zł.

Lp. Nr	działki Pow.	(m2) Nr	KW	 Opis	nierucho-
mości

Przeznaczenie	
w	planie Położenie Cena	wywoław-

cza	brutto	(zł) Wadium	(zł)

1 444/2 5082m2 KW	Nr	RZ1D/00048273/9 zabudowana brak Przeczyca 159	276,00 15	928,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W DNIU 31 MARCA 2014 r. O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 27 marca 2013r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, 
w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	
do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. Wadium	
wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakoń-
czonym	przetargu.	Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	
i	terminie	zawarcia	umowy	określonym	przez	organizatora	przetargu	w	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	sporządzenia	aktu	notarialnego.	
Uwaga:	nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	odpowiedzialności	za	
ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.
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	 Burmistrz	Brzostku	informuje,	że	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	należy	dokonywać	kwar-
talnie	w	terminach:
	 	 za	I		kwartał		 do	15	marca	2014	r.
	 	 za	lI	kwartał		 do	15	czerwca	2014	r.	
	 	 za	III	kwartał	 do	15	września	2014	r.	
	 	 za	IV	kwartał	 do	15	grudnia	2014	r.
	 Wpłatę	można	uiścić	w	kasie	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku,	u	sołtysa	lub	na	rachunek	bankowy	Gminy	Brzo-
stek	BSR	0/Brzostek:	59	8589	0006	0080	0210	2020	0005.	Stawki	opłat	nie	uległy	zmianie.

ogłoszenie

BURMISTRZ BRZOSTKU ogłasza PUBLICZNE PRZETARGI USTNE ( LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów – stanowiących własność Gminy Brzostek

	 Działając	na	podstawie	art.	37	ust.	1	i	art.	40	ust.1,	pkt.1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(	tekst	jednolity:	
Dz.	U	z	2010	Nr	102	poz.	651	ze	zm.),	na	podstawie	§	6	ust.1	i	3	Uchwały	Rady	Gminy	Nr	V/59/03	z	dnia	7	kwietnia	2003	r.	w	sprawie	ustalenia	
zasad	nabywania,	zbywania	i	obciążania	nieruchomości	wchodzących	w	skład	zasobu	Gminy	Brzostek	oraz	ich	wydzierżawiania	na	okres	do	
10	lata,	oraz	na	podstawie	Zarządzenia	Nr	65/10	Burmistrza	Brzostku	z	dnia	31	.08.2010r.	w	sprawie	określenia	minimalnych	stawek	czynszu	
dzierżawnego	gruntów	wykorzystywanych	rolniczo,	stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	ogłaszam	do	dzierżawy	niżej	podane	działki:
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA) na dzierżawę gruntów

L.p.	 Oznaczenie	nieruchomości
Powierzch-
nia	nieru-
chomości	

(ha)

Opis	nieru-
chomości	

(użytki	–	ha)

Przeznaczenie	
nieruchomości	
i	sposób	jej	zago-
spodarowania

	Cena	wywo-
ławcza	rocznego	
czynszu	dzierżaw-
nego	netto	(w	zł)

Zasady	naby-
cia	nierucho-

mości
Wadium	
(zł)

Nr	KW Nr	działki Położenie

1. 48273 7 Przeczyca 0,13
Użytki

PsIV	–	0,01
RIVa-0,12

rolna	 55,- dzierżawa	 10,-

2. RZ1D/00016074/1 341/3 Januszkowice 1,34
RIVa-0,97
RIVb-0,16
PsIV-0,21

rolna 30,- dzierżawa	 30,-

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA) na dzierżawę gruntów

1. 20	353 691/1,	
691/2 Brzostek 0,2298

Użytki
RIIIa	–	
0,2298

rolna	 55,- dzierżawa	 6,-

2. 15	601 535 Brzostek 0,0606
Użytki
RIIIa	–	
0,0606

rolna 30,- dzierżawa	 3,-

3. 15	601 537 Brzostek 0,0599
Użytki
RIIIa	–	
0,0599

rolna 30,- dzierżawa 3,-

4. 15	601 619 Brzostek 0,3261 RIVa-0,3119
PsV	–	0,0142 rolna 75,- dzierżawa 8,-

5. 15	601 621/1 Brzostek 0,4007
ŁVI-0,3068
RIIIb	–	
0,0939

rolna 75,- dzierżawa 8,-

6. 48273
część	działki	
691/7	(po	po-
dziale	691/9)

Przeczyca 0,35 PsIV-0,35	 rolna 75,- dzierżawa 8,-

V PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA) na dzierżawę gruntów

1 RZ1D/00016074/1 341/6 Januszkowice 0,62 RIVa-0,40
RIVb-0,22 rolna 120,00 dzierżawa	 20,00

2 RZ1D/00015601/8 527 Brzostek 0,1364 RII	–	0,1364 rolna 55,00 dzierżawa	 10,00
3. 45257 88/10 Grudna	Dolna 0,25 RIIIb	–	0,25 rolna 55,00 dzierżawa 10,00
4. 45257 88/12 Grudna	Dolna 0,06 PsIII-0,06 rolna 30,00 dzierżawa	 6,00

PUBLICZNE PRZETARGI USTNE ODBĘDĄ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 31 MARCA 2014 r. OD GODZ. 1200 do 1230 .

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 27 marca 2014 r. 
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	do	obrotu	publiczne-
go	–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	
i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(	Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm).	Wadium	w	pieniądzu	należy	wnosić	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	lub	na	
konto	: BSR	O/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)	.
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. Wa-
dium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	
się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, w związku z czym 
do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowić będzie 
kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.	
Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok.)
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	
się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
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1. BETONIARNIA	„MARBET”, Maria Grzesia-
kowska	–	Brzostek,	ul.	A.	Mickiewicza	11

2. SklEp	 SpOżyWCzO-pRzEMySłOWy, 
Renata	 i	 zbigniew	Golec	 –	 Brzostek,	
ul.	Rynek	29

3. „pMS	INTERNATIONAl”	Sp.	z	O.O. – Marek 
Wojnar	–	zawadka	Brzostecka	50

4. FIRMA	USłUGOWA	ElSTOB, paweł	Woj-
nar – zawadka	Brzostecka	44

5. DElIkATESy	 „CENTRUM”, Małgorzata	
Drozd – Brzostek,	ul.	Rynek	39

6. BANk	SpółDzIElCzy	RzEMIOSłA	w	kRA-
kOWIE	oddział	w	BRzOSTkU

7. OkNA–kAR,	 karolina	Wąsik	 –	 Brzostek,	
ul.	Rynek	36

8. „RUBICEllO”, Marek	przewoźnik	–	Brzo-
stek,	ul.	łukasiewicza	2

9. pRzEDSIęBIORSTWO	 pRODUkCyjNO-
-HANDlOWO-USłUGOWE	„EkIW”	–	Brzo-
stek,	ul.	Szkotnia	16

10. TARTAk	„jAN-DAN”,	Grygiel	jan	– Wola 
Brzostecka	58

11. zAkłAD	ŚlUSARSkI, Edward	kmiecik	–	
Brzostek,	ul.	Mickiewicza	16

12. ŚlUSARSTWO-pRODUkCjA-HANDEl-
-USłUGI,	Władysław	Radzik	–	Brzostek,	
ul.	Szkotnia	23

13. F IRMA	 USłUGOWO-BUDOWlANA	
„EFEkT”, Piotr Wójcik – Klecie 123

14. FIRMA	HANDlOWO-USłUGOWA	GEO-
DEzyjNO-BUDOWlANA, inż.	 Adam	
Sieńkowski	–	zawadka	Brzostecka

15. kATOR	WyMIANy	WAlUT	–	jakub	pła-
neta	–	Brzostek,	ul.	Rynek	12

16. zAkłAD	 kAMIENIARSkO-MEBlOWy, 
janusz	Czarnawski	–	klecie

17. OŚRODEk	 SzkOlENIA	 kIEROWCóW, 
l.	kaput	–	Brzostek,	ul.	Słoneczna	40

18. AGENT	UBEzpIECzENIOWy, jerzy	 po-
trzeba	–	Brzostek,	ul.	łukasiewicza	48

19. USłUGI	 REMONTOWO-BUDOWlANE	
kOl-BUD,	 Dariusz	 kolman	 –	 Nawsie	
Brzosteckie	109

20. FIRMA	 HANDlOWO-USłUGOWA	MI-
kROkOSM, Grzegorz	kłęk	–	Brzostek,	
ul. Mickiewicza

21. mgr	farm.	Ryszard	Nalepa
22. SklEp	WIElOBRANżOWy, Artur	potrze-

ba	–	Brzostek
23. FIRMA	„WAFElEk”, zbigniew	Szczuciń-

ski	–	januszkowice
24. USłUGI	WOD.	kAN.	CO.	GAz, józef	ka-

walec	–	Brzostek
25. SklEp	 zIElARSkO-MEDyCzNy	 „MElI-

SA”, Maria	Maczuga	 –	 Brzostek,	 ul.	
Rynek	2

26. FIRMA	 HANDlOWA	 SANIT, Tadeusz	
Wójcik	 –	Brzostek,	 pawilon	Hermes,	

ul.	łukasiewicza	2
27. STACjA	kONTROlI	pOjAzDóW,	mgr	Eu-

geniusz	łazowski	–	Brzostek,	ul.	Szkot-
nia 18

28. SklEp	 SpOżyWCzO-pRzEMySłOWy, 
Barbara	Szybist	–	kołaczyce

29. kWIACIARNIA, paweł	i	Maria	piękoś	–	
Brzostek,	ul.	Rynek

30. FIRMA	 zAOpATRzENIA	 ROlNICTWA	
I	RzEMIOSłA, Dariusz	kalina	–	Brzostek

31. pHUp	MOTOR-pORT, Marek	 Smoła	 –	
Brzostek,	ul	11-go	listopada	14

32. FIRMA	 TRANSpORTOWO-USłUGOWA, 
jan	Dziedzic	–	Bukowa	42

33. lASzkłO,	Adam	latoszek	–	klecie
34. FIRMA	EDO, Edward	Giergowski	–	Brzo-

stek
35. SklEp	 „OlEŃkA”	 (odzież	 z	Włoch)	

–	Brzostek	–	pilzno
36. SAlON	FRyzjERSkI	„ANETA”	A.	Czajka 

– Brzostek, ul. Rynek 18
37. SklEp	 SpOżyWCzO-pRzEMySłOWy, 

Maria	Szczygieł,	józef	Czekaj
38. zAkłAD	USłUGOWO-HANDlOWy	IN-

STAlACjI	SANITARNyCH	„WOD-GAz”,	
paweł	Bielecki	–	Brzostek,	ul.	Rynek	16

39. SklEp	MOTORyzACyjNy	AGRO-MOTOR, 
joanna	Sury	–	Brzostek,	pawilon	Her-
mes,	ul.	łukasiewicza	2

firmy wspierające sekcję piłki nożnej lkS brzostowianka brzostek
Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów czuwa Biuro rachunkowe, Jadwiga Olszewska – Brzostek, ul Łukasiewicza

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lkS brzostowianka brzostek

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	Nr	102,	poz.	651	
ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	
na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości tj.:
działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 226/7 o powierzchni 0,3313 ha, położonej w Brzostku, objętej Księgą Wie-
czystą Nr RZ1D/00018013/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.
Działka	położona	jest	w	obrębie	zabudowy	mieszkaniowej	i	pól	użytkowanych	rolniczo,	w	odległości	1000	m	od	centrum.	Teren	silnie	pofał-
dowany,	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 za-
budowy i przewidzianych do zabudowy.
Działka nr 227/6 zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-21/2010 z dnia 15.04.2010r. Burmistrza Brzostku o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego 

Lp. Nr	działki Pow.	(m2) Nr	KW	 Opis	nierucho-
mości

Przeznaczenie	
w	planie Położenie Cena	wywoławcza	

netto	(zł) Wadium	(zł)

1 226/7 3313	m2 RZ1D/00018013/0 budowlana brak Brzostek 42	832,00 4	284,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W DNIU 31 MARCA 2014 r. O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 27 marca 2014r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, 
w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	
do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. Wa-
dium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	zwraca	się	niezwłocznie	po	
zakończonym	przetargu. 
Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów 
i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	
się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	i	terminie	zawarcia	umowy	określonym	przez	organizatora	przetargu	w	za-
wiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	sporządzenia	aktu	notarialnego.	
Uwaga:	nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	odpowiedzialności	za	
ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.
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klaSa okręgoWa  
tramPkarzy StarSzych

11	kolejka	–	22	kwietnia	2014,	godz.	17.00
Brzostowianka Brzostek – LKS Jodłowa

12	kolejka	–	29	kwietnia	2014,	godz.	17.00
Wisłoka Dębica – Brzostowianka Brzostek

13	kolejka	–	6	maja	2014,	godz.	17.00
Brzostowianka Brzostek – Kamieniarz Golemki

14	kolejka	–	13	maja	2014,	godz.	17.00	
Radomyślanka Radomyśl Wielki – Brzostowianka Brzostek

15	kolejka	–	20	maja	2014,	godz.	17.00
Brzostowianka Brzostek – LKS Nagoszyn

16	kolejka	–	27	maja	2014,	godz.	17.00
LKS Jodłowa – Brzostowianka Brzostek

17	kolejka	–	3	czerwca	2014,	godz.	17.30
 Brzostowianka Brzostek – Wisłoka Dębica

18	kolejka	–	10	czerwca	2014,	godz.	17.30
Kamieniarz Golemki – Brzostowianka Brzostek

19	kolejka	–	17	czerwca	2014,	godz.	18.00
Brzostowianka Brzostek – Radomyślanka Radomyśl Wielki

20	kolejka	–	24	czerwca	2014,	godz.	18.00
LKS Nagoszyn  – Brzostowianka Brzostek

klaSa okręgoWa  
junioróW StarSzych

12	kolejka	–	12	kwietnia	2014
Brzostowianka Brzostek – pauzuje

13	kolejka	–	19	kwietnia	2014,	godz.	11.00
Brzostowianka Brzostek	–	Pogórze Wielopole Skrzyńskie

14	kolejka	–	26	kwietnia	2014,	godz.	11.00
MULKS Pustynia  – Brzostowianka Brzostek

15	kolejka	–	3	maja	2014,	godz.	11.00
Brzostowianka Brzostek – Radomyślanka Stalbudowa-Kazex

16	kolejka	–	10	maja	2014,	godz.	11.00
Monis Bielowy Strzegocice – Brzostowianka Brzostek

17	kolejka	–	17	maja	2014,	godz.	11.00
Brzostowianka Brzostek – Paszczyniak Paszczyna

18	kolejka	–	24	maja	2014,	godz.	11.00
MKS Dębica – Brzostowianka Brzostek

19	kolejka	–	31	maja	2014,	godz.	11.00
Brzostowianka Brzostek – Victoria Ocieka

20	kolejka	–	7	czerwca	2013,	godz.	11.00
Orły Borowa – Brzostowianka Brzostek

21	kolejka	–	11	czerwca	2014,	godz.	17.30
Brzostowianka Brzostek – Sokół Krzywa

22	kolejka	–	14	czerwca	2014,	godz.	11.00
Czarnovia Czarna – Brzostowianka Brzostek

Piłka noŻna
terminarz rozgrywek
sezon 2013/2014 runda ii

klaSa b – dębica ii

12	kolejka	–	6	kwietnia	2014
Sokół Siedliska-Bogusz – pauzuje

13	kolejka	–	13	kwietnia	2014,	godz.	11.00
Dąb Żdżary – Sokół Siedliska-Bogusz

14	kolejka	–	27	kwietnia	2014,	godz.	11.00
Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Jodłowa

15	kolejka	–	1	maja	2014,	godz.	16.00
LKS Wiewiórka – Sokół Siedliska-Bogusz

16	kolejka	–	4	maja	2014,	godz.	11.00
Sokół Siedliska-Bogusz – Dragon Korzeniów

17	kolejka	–	11	maja	2014
Sokół Siedliska-Bogusz – pauzuje

18	kolejka	–	18	maja	2014,	godz.	11.00
Sokół Siedliska-Bogusz – Bodzos Podgrodzie

19	kolejka	–	25	maja	2014,	godz.	15.00
LKS Zasów - Mokre – Sokół Siedliska-Bogusz

20	kolejka	–	1	czerwca	2014,	godz.	11.00
Sokół Siedliska-Bogusz – Dąbrówka Stara Jastrząbka

21	kolejka	–	8	czerwca	2014,	godz.	14.00
Sokół Siedliska-Bogusz – Monis Bielowy Strzegocice

22	kolejka	–	15	czerwca	2014,	godz.	14.00
Bobry Bobrowa – Sokół Siedliska-Bogusz

V liga dębicka
16	kolejka	–	22	marca	2014,	godz.	14.00

Igloopol Dębica – Brzostowianka Brzostek

17	kolejka	–	30	marca	2014,	godz.	14.00
Brzostowianka Brzostek – Błękitni Ropczyce

18	kolejka	–	5	kwietnia	2014,	godz.	15.30
Sokół Kolbuszowa Dolna – Brzostowianka Brzostek

19	kolejka	–	13	kwietnia	2014,	godz.	15.00
Brzostowianka Brzostek – Raniżovia Raniżów

20	kolejka	–	19	kwietnia	2014,	godz.	14.00
Lechia Sędziszów Młp. – Brzostowianka Brzostek

21	kolejka	–	27	kwietnia	2014,	godz.	16.00
Brzostowianka Brzostek – Chemik Pustków

22	kolejka	–	1	maja	2014,	godz.	17.00
Czarni Trześń – Brzostowianka Brzostek

23	kolejka	–	4	maja	2014,	godz.	16.00
Brzostowianka Brzostek – Monis Bielowy-Strzegocice

24	kolejka	–	10	maja	2014,	godz.	17.00
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Brzostowianka Brzostek

25	kolejka	–	18	maja	2014,	godz.	17.00
Brzostowianka Brzostek – KS Dzikowiec

26	kolejka	–	25	maja	2014,	godz.	16.30
Start Wola Mielecka – Brzostowianka Brzostek

27	kolejka	–	1	czerwca	2014,	godz.	17.00
Brzostowianka Brzostek – Tempo Cmolas

28	kolejka	–	8	czerwca	2014,	godz.	16.00
Radomyślanka Stalbudowa-Kazex – Brzostowianka Brzostek

29	kolejka	–	14	czerwca	2014,	godz.	17.00,
Victoria Czermin – Brzostowianka Brzostek

30	kolejka	–	21	czerwca	2014,	godz.	17.00
Brzostowianka Brzostek – Wisłok Wiśniowa
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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

1% 
PODATKU 

DLA 
kryStianka
	 Krystian	ma	 8	 lat.	
Urodził	 się	 z	cztero-
kończynowym	móz-
gowym	 porażeniem	
dziecięcym.	Cały	czas	
potrzebuje	stałej	opie-
ki.	Krystianek	wyma-
ga	ciągłej	rehabilitacji	
oraz	drogiego	sprzętu	ortopedycznego	i	wielu	urządzeń,	które	
pozwolą	na	zwiększenie	możliwości	rehabilitacji	i	uspraw-
niają	rozwój	motoryczny.

  Dane	potrzebne	do	PIT:
	 	 	 OPP:	Fundacja	Dzieciom
	 	 	 „Zdążyć	z	pomocą”
	 	 	 Ul.	Łomiańska	5,	01-685	Warszawa
   KRS: 0000037904
W	rubryce	informacje	uzupełniające	wpisujemy:	
   KRYSTIAN KUJAWSKI 16424

ZA OKAZANE SERCE – DZIĘKUJEMY

Agnieszka i Artur Kujawscy
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uSługi
REMONTOWE
– zabudowa poddaszy
– gładzie
– układanie glazury
– inne prace remontowe
– malowanie

tel. 507 566 333

Firma Sprzątająca powstała 
z myślą o mieszkańcach gminy, by pomóc 
Państwu w codziennych obowiązkach sprzą-
tania domu, mieszkania, skoszenia trawy 
i wielu innych czynnościach. 
Wystarczy że się z nami skontaktujesz 
a wspólnie ustalimy jak sprawić by Twoje 
mieszkanie lśniło czystością.
Oferuję Państwu:

∙ Kompleksowe sprzątanie domów 
i mieszkań

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

nia z klientem
 Kontakt:

Aneta Kolbusz-Wachel
ul. Słoneczna 100

Brzostek
tel.  792745083     146830255

www.firmasprzatajacabrzostek.pl
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balustrady
– balustrady ze stali 

nierdzewnej
– spawanie 

aluminium
– bramy i ogrodzenia
– zadaszenia

firma uSługoWa
StaniSłaW Wojdyła
Pustynia 86e
39-200 dębica
niP 8721829566
e-mail: wojdyla333@onet.pl
tel. 511 939 578 

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

uSługi autolaWetą

z aPr aSz am!
łańcuchy do pił w cenach Promocyjnych!

oferta Pracy
Firma handlowa z Pilzna poszukuje 

osobę na stanowisko:

Sprzedawca / doradca techniczny 
(branża elektryczno-mechaniczna)

Wymagania:
– wykształcenie techniczne 

zasadnicze lub średnie
– znajomość języka angielskiego 

w stopniu komunikatywnym
– znajomość obsługi komputera

CV proszę kierować na adres: 
piotr.mazur@robertech.pl
Okres przesyłania CV – do końca 
marca 2014
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krzyŻóWka z nagrodą
Poziomo:
1)	 Krzew;	 4)	 Niejedna	 w	bibliotece;	
8)	Mały	 uchwyt	 do	 firanki;	11)	 Fatali-
sta	 lub	Puchatek;	12)	Wyrasta	 z	gałęzi;	
13)	Sędzia,	który	umywał	ręce;	14)	Włas-
ne	 ja	15)	 Latający	 spodek;	16)	Umowa	
o	pracę;	19)	Komplet	 liter;	23)	 Powieść	
Józefa	Hena.	27)	Wywar	z	kości	i	mięsa;	
28)	Ogrodzenie	 z	krzewów;	31)	Miasto	
ze	 spodkiem;	 35)	 Kwitnie	 tylko	 raz;	
38)	W	obrazie	 za	 postacią;	41)	 Powieść	
Capka;	42)	Do	przecierania;	43)	Dawny	
władca	rosyjski;	44)	Bosak;	45)	Obchodzi	

imieniny	5	lutego;	46)	Sakiewka;	47) Do-
mek	Eskimosa.
Pionowo:
1)	Kumpel;	2)	Meander.	3)	W	niej	pistolet;	
4)	 Sześcianik	 do	 gry;	5)	Kończy	walkę	
dżudoków;	 6)	 Pożądanie	 zmysłowe.	
7)	Góry	z	Mont	Blanc;	8)	W	parze	z	biał-
kiem;	 9)	 Pałeczka	 dyrygenta;	 10)	 Ka-
zalnica;	16)	Główna	 tętnica;	17) Grzyb 
lub	 pisklę;	 18)	 Na	 kołowrotku	wędki;	
20)	 ...	 Żeleński;	21)	 Opłata	 graniczna;	
22)	 Jama,	 otwór;	24)	Ostry,	 prosty	 albo	
rozwarty;	25)	Unos;	26)	Siła;	28) Serwatka 
z	owczego	mleka;	29)	Między	zimą	a	la-
tem;	30)	Na	stopie	pływaka;	32)	Kleszcze;	

33)	 Państwo	Żydów;	34)	 Imię	Carusa,	
króla	 tenorów;	36)	Kalesony;	37)	Nieje-
den	w	zdaniu;	39)	Ożywienie	na	giełdzie;	
40)	Z	ula	na	świece.
	 Rozwiązania	wpisane	 do	 kuponu	 za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczone	
do	31	marca	2014	r.	do	Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	udział	
w	losowaniu	nagrody	książkowej.	Rozwią-
zanie	krzyżówki	z	poprzedniego	numeru:	
TRENING CZYNI MISTRZA. Nagrodę	
książkową	wylosowała	Karolina Korzeń 
z Brzostku. Po	 odbiór	 nagród	 prosimy	
zgłaszać	się	do	Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal

Żona	do	męża:
–	Andrzej,	 jakie	Ty	masz	właściwie	 te	
okulary?
–	Minusy.
–	A	jak	mnie	widzisz	bez	nich?
–	Z	bliska	normalnie.
–	A	z	daleka?
–	Z	daleka	wyglądasz	atrakcyjnie.

  
Żydowski	krawiec	uważnie	mierzy	ma-

teriał	 przyniesiony	 przez	 klienta.	 Ten	
pyta	żartobliwie:
–	Co,	 kombinuje	 pan,	 żeby	 i	 dla	 pana	
wystarczyło?
–	Dla	mnie	na	pewno	wystarczy.	Kombi-
nuję,	żeby	wystarczyło	dla	szanownego	
pana.

  
Pani	pyta	Jasia:
–	Która	 rzeka	 jest	 dłuższa:	 Ren	 czy	
Missisipi?
–	Missisipi.
–	Dobrze,	Jasiu.	A	o	ile	jest	dłuższa?
–	O	sześć	liter.

  
–	Ból	w	pana	lewym	kolanie	to	kwestia	
wieku	–	wyjaśnia	pacjentowi	lekarz.

–	Ciekawe	–	wkurza	się	pacjent	–	drugie	
kolano	tak	samo	stare,	a	nie	boli...

  
Przychodzi	 facet	 na	 badanie	 słuchu.	
Lekarz	zaczyna:
–	Proszę	powtarzać	za	mną	–	i	szepcze	
półgłosem:	–	Sześćdziesiąt	sześć.
–	Trzydzieści	trzy	–	mówi	pacjent.
–	No	 tak	–	notuje	 lekarz	–	50	procent	
utraty	słuchu.

  
Pacjent	leżący	w	szpitalu	zwraca	się	do	
lekarza:
–	 Panie	 doktorze,	 dlaczego	 lekarstwa	
muszę	popijać	taką	wstrętną	herbatą?
–	 Siostro!	 Proszę	 zabrać	 kaczkę	 ze	
stolika!
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Brzosteckie smakołyki

Kremowa zupa z groszkiem
Składniki:

– 50 dag mrożonego groszku
– 20 dag sera mozzarella
– 1,5 litra bulionu warzywnego
– 3 łyżki jogurtu naturalnego  
– 2 łyżki masła
– 1 cebula
– sok z cytryny, sól, pieprz, listki bazylii

Wykonanie: 
Cebulę obrać i grubo posiekać. Masło rozpuścić w rondel-
ku. Wrzucić cebulę i podsmażyć. Dosypać groszek i dusić 
ok. 5 minut mieszając. Wlać gorący bulion i gotować około 
10 minut. Ser mozzarella pokroić w kostkę i wrzucić do 
wrzącej zupy. Wszystko podgrzewać, aż ser się rozpuści, 
cały czas mieszając. Zupę zmiksować. Doprawić do smaku 
sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Podawać z grzankami 
lub groszkiem ptysiowym.

Deser „Serce”
Składniki:

– 3 szklanki jogurtu naturalnego
– 1 opakowanie galaretki agrestowej 
– 1 opakowanie galaretki brzoskwiniowej 
– 1 opakowanie galaretki truskawkowej
– 3 łyżeczki żelatyny 
– kakao do posypania 

Wykonanie: 
Galaretkę rozpuścić każdą w osobnym pojemniku w 1 i 1/2 
szklanki wody. Czekać do całkowitego stężenia. Do 
miski wlać jogurt naturalny, ubijać mikserem. Podczas 
ubijania dodać żelatynę rozpuszczoną w ciepłej wodzie 
(3 łyżeczki żelatyny rozpuścić w paru łyżkach ciepłej 
wody). Do pucharków włożyć różne galaretki pokrojone 
wcześniej w kostkę średniej wielkości. Następnie wlać 
masę jogurtową i przystroić kilkoma kostkami galaretki. 
Na koniec posypać kakao. Tak przygotowany deser włożyć 
do lodówki do chwili stężenia na ok. 2 godziny.

Oponki
Składniki:

– ½ kg zmielonego tłustego twarogu
– ½ kg mąki pszennej
– ½ kostki margaryny
– 4 jajka
– ¾ szklanki cukru
– ½ łyżeczki sody oczyszczonej
– cukier waniliowy
– olej do smażenia
– cukier puder do posypania 

Wykonanie:
Oddzielić białka od żółtek i ubić na sztywną pianę. Na-
stępnie połączyć z pozostałymi składnikami i zagnieść 
ciasto. Jeżeli wyjdzie zbyt rzadkie, to wówczas dosypać 
więcej mąki. Ciasto rozwałkować na placek o grubości 
około 1 cm. Foremką wykrawać małe placuszki. W środku 
każdego zrobić dziurkę małą foremką. Tak przygotowane 
oponki smażyć na rozgrzanym oleju. Odsączyć na pa-
pierowym ręczniku. Posypać cukrem pudrem. Najlepiej 
smakują jeszcze ciepłe.

Schab w ziołach
Składniki:

– 1 kg schabu
– ½ kostki masła
– 3 ząbki czosnku
– 3 łyżki oliwy z oliwek
– zioła: bazylia, majeranek, tymianek, rozmaryn
– natka pietruszki
– sól, pieprz

Wykonanie: 
Schab umyć, osuszyć, natrzeć solą, pieprzem, majeran-
kiem. Następnie posmarować całą powierzchnię schabu 
oliwą. Mięso zawinąć w folię aluminiową i wstawić do lo-
dówki na całą noc. Zamarynowany schab pokroić ostrym 
nożem w plastry, nie docinając mięso do końca. Pozostałe 
zioła wymieszać z masłem i rozgniecionym czosnkiem. Tak 
przygotowanym masłem ziołowo - czosnkowym wyłożyć 
powstałe w mięsie nacięcia. Schab uformować w jeden 
kawałek mięsa i ponownie szczelnie zawinąć w folię alu-
miniową. Włożyć do naczynia żaroodpornego, po czym 
podlać 1 szklanką wody i piec w temperaturze 200°C 
około  godziny. Udekorować natką  pietruszki.
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OponkiKremowa zupa z groszkiem

Schab w ziołach Deser „Serce”

kącik fotograficzny

Fot. Arek Piotrowski z BukowejFot. Magdalena Zięba z Bukowej Fot. Anna Massalska z Krakowa



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. Filip Czekaj z Kleci Fot. Marcin Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Sylwia Szynal z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku


