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fotorelacja z otwarcia hali Sportowej im. agaty mróz-olszewskiej

Pełnych wiosennej radości, nadziei i wiary 
Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych wśród 
rodziny i przyjaciół przy wspólnym stole, 
Mieszkańcom Gminy Brzostek życzy:

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek

Więcej zdjęć na str. 22-23
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uroczystość otwarcia i nadania imienia hali sportowej w Brzostku

	 Hala	sportowa	w	Brzostku	rozpoczęła	swą	działalność	nie-
dawno	–	w	lutym	tego	roku,	ale	już	można	śmiało	powiedzieć,	
że	 jest	 to	miejsce	 tętniące	życiem.	Budzi	się	wcześnie	–	 już	
w	godzinach	porannych	służy	uczniom	brzosteckiego	gimna-
zjum,	którzy	mają	tam	zajęcia	z	wychowania	fizycznego.	
	 W	godzinach	popołudniowych,	także	nie	ma	czasu	na	od-
poczynek	–	wtedy	wykwalifikowana	kadra	prowadzi	treningi	
sekcji	sportowych	działających	na	terenie	gminy	(tenis	stołowy,	
karate	kyokushin,	piłka	nożna).	Nie	uznaje	także	weekendo-
wych	przerw	–	w	tym	czasie	niezbędny	okazuje	się	stół	teni-
sowy,	rakietki	i	ping	pong,	jednym	słowem	do	akcji	wkraczają	
tenisiści	(I	liga	kobiet,	III	liga	mężczyzn,	IV	liga	mężczyzn).	
	 Także	 osoby	prywatne	 i	grupy	 zorganizowane	mogą	 (po	
wcześniejszej	 rezerwacji)	korzystać	z	hali.	Od	kwietnia	 roz-
poczną	 się	 zajęcia	 z	siatkówki,	 badmintona,	 piłki	 ręcznej.	
W	maju	w	planach	jest	organizacja	Gminnej	XV	Podkarpackiej	
Olimpiady	Tenisa	Stołowego	2014.	W	połowie	czerwca	obiekt	
będzie	gościł	tancerzy,	którzy	będą	walczyć	o	Puchar	Okręgu	
Podkarpackiego	PTT	–	Ogólnopolski	Turniej	Tańca.	W	planach	
jest	organizowanie	turniejów	rekreacyjno	sportowych	dla	szkół,	

klubów	oraz	dzieci	w	różnych	kategoriach	wiekowych.	
	 Hala	wyposażona	jest	w	nowoczesną	siłownię,	która	cieszy	
się	bardzo	dużym	zainteresowaniem.	Siłownia	jest	czynna	od	
poniedziałku	do	piątku	od	18	do	21	oraz	w	soboty	od	10	do	14.	
	 I	nie	dajcie	się	zwieść	stereotypowi,	że	siła	to	domena	mę-
skiej	 płci.	Nic	 z	tych	 rzeczy.	We	wtorki	 i	czwartki	 siłownia	
staje	się	królestwem	niepodzielnie	rządzonym	przez	Panie.	Tak	
więc,	drogie	Panie,	kobieta	na	siłowni	to	nic	nadzwyczajnego.	
Czas	 odrzucić	 przekonanie,	 że	 jest	 to	 środowisko	naturalne	
tylko	 dla	 napakowanych	 osiłków	w	dresach,	 skupionych	 na	
„wyciskaniu”	ciężarów.	To	już	nie	te	czasy.	Ćwiczeń	nie	należy	
się	bać,	tylko	rozsądnie	z	nich	korzystać,	a	przede	wszystkim	
czerpać	przyjemność	z	każdego	treningu!	
	 Siłownia	pęka	w	szwach	dlatego	nie	zamierzamy	jej	odchu-
dzać,	wręcz	przeciwnie	–	mamy	pomysł	jak	ją	powiększyć,	by	
umożliwić	korzystanie	z	siłowni	wszystkim	zainteresowanym.	
	 I	 na	 koniec	 jeszcze,	 dla	 tych,	 którzy	 bywalcami	 siłowni	
oraz	hali	jeszcze	nie	są,	przypominam	–	regulamin	korzysta-
nia	 z	obiektu,	 zasady	 i	cennik	 oraz	 informacje	 o	zajęciach,	
imprezach	sportowych	można	znaleźć	na	stronie	internetowej	
Gminy	Brzostek	oraz	funpage’u:	Hala	Widowiskowo-Sportowa	
w	Brzostku	na	Facebooku.	Lubimy	to!

Magdalena Kawalec 

funkcjonuje dopiero od lutego

	 Choć	już	od	początku	lutego	na	naszej	
hali	przy	brzosteckim	gimnazjum	tętni	
sportowe	życie,	to	5	kwietna	przyszedł	
czas,	żeby	tę	halę	uroczyście	otworzyć,	
poświęcić	i	nadać	jej	imię.	W	sobotnie	
przedpołudnie	wszystko	rozpoczęło	się	
Mszą	 świętą	w	kościele	 parafialnym,	
a	później	wszyscy	 udali	 się	 pod	 halę.	
Tam	rolę	gospodarza	pełnił	Jacek	Berek	
–	 dyrektor	 gimnazjum,	 który	 poprosił	
Panią	Zofię	Skórską	–	przewodniczącą	
Rady	Miejskiej	w	Brzostku	o	odczyta-
nie	 uchwały	 o	nadaniu	 hali	 sportowej	
imienia	Agaty	Mróz–Olszewskiej.	Jakim	
sportowcem	i	człowiekiem	była	patronka	
wszyscy	 chyba	wiedzą,	 ale	 na	 stronie	
internetowej	 naszej	 gminy	można	 od-
szukać	i	przypomnieć	sobie	jej	życiorys.	
W	 symbolicznym	 odsłonięciu	 tablicy	
z	imieniem,	pani	Zofii	Skórskiej	pomo-
gła	Gabriela	Stachura	–	córka	chrzestna	
ŚP.	Agaty,	która	do	Brzostku	przyjechała	
ze	 swoją	mamą.	 Choć	wstęga,	 która	
miała	 opaść	w	dół,	 z	powodu	wiatru	
zaczepiła	się	o	wystające	litery,	to	pod-
czas	poświęcenia	dokonanego	przez	ks.	
dr.	Jana	Cebulaka,	ten	sam	wiatr	powiał	
jeszcze	raz	i	odczepił	zaplątaną	wstęgę.	
Może	to	znak,	że	Opatrzność	czuwa	nad	
naszą	halą?	Kolejną	wstęgę	zawiązaną	na	
poręczach	schodów	wejściowych	przeci-
nało	wielu,	a	ostatnie	„cięcie”	należało	
do	Gabrysi	Stachury	i	po	tym	wszyscy	
mogli	wejść	do	środka.
	 Wewnątrz	Burmistrz	Brzostku	Le-
szek	Bieniek	zawiesił	krzyż	otrzymany	
od	ks.	Proboszcza,	a	później	już	ze	sceny	
powitał	 z	imienia	 i	funkcji	wszystkich	
przybyłych,	 którzy	 swoją	 obecnością	
zaszczycili	uroczystość.	Byli	to:	Gabriela	
Stachura	–	córka	chrzestna	Agaty	Mróz-
-Olszewskiej,	Dorota	Stachura	–	ciotka	
Agaty,	Roman	Kieroński	 –	 przyjaciel	
rodziny	Agaty	 oraz	 animator	 sportu	
w	Tarnowie,	Zdzisław	Pupa	 –	Senator	
RP,	Krystyna	Skowrońska	–	Poseł	RP,	
Stanisław	Ożóg	–	Poseł	RP,	Jan	Warze-
cha	 –	Poseł	RP,	Waldemar	Szumny	 –	

przedstawiciel	Marszałka	Województwa	
Podkarpackiego,	Elwira	Musiałowicz-
-Czech	–	doradca	Wojewody,	Czesław	
Łączak	 –	Radny	Sejmiku	Wojewódz-
kiego,	Władysław	Bielawa	 –	 Starosta	
Powiatu	Dębickiego,	 Paweł	 Filipek	 –	
Komendant	Powiatowy	Policji	w	Dębicy,	
Wojciech	 Buszek	 –	Komendant	 PSP	
w	Dębicy,	Bogdan	Witkoś	 –	Dyrektor	
Zakładu	Karnego	w	Dębicy,	Wiesław	
Lada – Dyrektor	KRUS	w	Rzeszowie,	
Andrzej	Reguła	–	Wojewódzki	Inspekor	
Ochrony	Roślin	 i	Nasiennictwa,	Maria	
Przebięda	–	Radna	Rady	Powiatu,	Grze-
gorz	Grzesiakowski	–	Radny	Rady	Po-
wiatu,	Ferdynand	Bugno	–	Radny	Rady	
Powiatu,	Ewa	Gołębiowska	–	Burmistrz	
Pilzna,	Jerzy	Gągała	–	zast.	Burmistrza	
Miasta	Dębica,	Marek	Rączka	 –	Wójt	
Gminy	Żyraków,	Rafał	Papciak	–	Wójt	
Gminy	Brzyska,	Marek	Kamiński	–	Dy-
rektor	Centrum	Sportu	w	Gminie	Dę-
bica,	Maciej	Litwin	i	Arkadiusz	Łaba	z	
firmy	INWEST-BAU	projektującej	halę,	
Bronisław	Drąg	i	Mariusz	Mikuła	z	fir-
my	REM-BUD	I	ze	Stalowej	Woli,	która	
budowała	 halę,	Radni	Rady	Miejskiej	
w	Brzostku,	Dyrektorzy	szkół,	Sołtysi,	
Przedsiębiorcy,	Kierownicy	 jednostek	
organizacyjnych	 gminy,	media,	 oraz	
licznie	przybyli	mieszkańcy.
	 W	 swoim	wystąpieniu	 Burmistrz	
przypomniał	 krótko	 historię	 budowy	
hali	 dziękując	wszystkim,	 którzy	 do	
jej	powstania	się	przyczynili,	oraz	tym,	
którzy	 „zechcieli	 nie	 przeszkadzać”.	
Szczególne	podziękowania	usłyszeli	rad-
ni	Rady	Miejskiej	za	podjęcie	na	samym	
początku	 odważnej	 decyzji	 o	budowie	
tego	 obiektu.	 Burmistrz	 mówił	 też,	
kierując	te	słowa	szczególnie	do	zapro-
szonych	posłów	i	senatorów,	o	potrzebie	
wspierania	 budowy	 takich	 obiektów	
w	małych	miejscowościach,	 bo	 spor-
towi	mistrzowie	 najczęściej	 pochodzą	
właśnie	 z	wiosek	 i	małych	miasteczek.	
Ząb,	Kasina	Wielka,	czy	Domaniewice,	
z	 których	 pochodzą	Kamil	 Stoch,	 Ju-

styna	Kowalczyk	i	Zbigniew	Bródka,	to	
przecież	nie	są	stolice	(nawet	powiatów).	
	 Po	 tym	 niektórzy	 z	zaproszonych	
gości	 zabierali	 głos	 gratulując	 efektu	
i	wręczając	upominki.
	 Później	 przyszedł	 czas	 na	występy	
młodzieży	 gimnazjalnej,	 które	miały	
być	jakże	wymownym	podziękowaniem.	
Występy	były	 bardzo	 różnorodne	 i	in-
teresujące,	 choć	 niekrótkie	 i	niektórzy	
„wymiękli”	przed	końcem,	a	szkoda,	bo	
kolejne	 grupy	występujących	 uczniów	
prezentowały	się	coraz	ciekawiej.	Brzo-
steccy	 gimnazjaliści	wraz	 ze	 swoimi	
nauczycielami	 znów	 udowodnili,	 że	
potrafią	i	bawić	i	wzruszać	do	łez.
	 Po	 tej	 uczcie	 duchowej	 przyszedł	
czas	na	strawę	dla	ciała	i	tu	również	na	
twarzach	 gości	można	 było	 dostrzec	
podziw	 i	ukontentowanie.	 Niektórzy	
nawet	pytali	skąd	mieliśmy	taką	dobrą	
firmę	 cateringową,	 a	to	 przecież	nasze	
Panie,	którym,	za	ich	najwyższy	kunszt	
należy	się,	jak	by	to	młodzi	powiedzieli,	
„szacun”.
	 Oprócz	występów	 gimnazjalistów	
zaprezentowali	się	 również	młodzi	ka-
ratecy	z	miejscowego	klubu	Kyokushin	
Karate,	a	o	godzinie	16.00	rozpoczął	się	
mecz	pokazowy	siatkówki	kobiet	pomię-
dzy	drugoligowymi	drużynami	PKCH	
PWSZ	Tarnów	i	K.S.	DevelopRes	Rze-
szów.	Mecz	 zgromadził	 sporo	kibiców		
i	 zakończył	 się	 zwycięstwem	drużyny	
z	Tarnowa	3:1.	
	 Sala	 otwarta,	 emocje	 opadły	 i	pora	
na	zwykłą	codzienną	pracę	nauczycieli	
(do	godziny	15)	i	animatorów	sportu	(po	
godzinie	15	i	w	soboty),	która,	miejmy	
nadzieję,	 przyniesie	 efekty	w	postaci	
zdrowszej	młodzieży	(na	ciele	i	duchu),	
mniejszej	 liczby	 zwolnień	 z	WF-u,	
większej	 liczby	 uprawiających	 sport	
w	naszym	 społeczeństwie	 i	wreszcie	
mistrzów	powiatu,	województwa,	Polski	
i	 świata.	Wiem,	że	 to	marzenia,	 ale	 te	
czasem	się	spełniają.

P.S.



4 Wiadomości Brzosteckie Nr 4/2014

Byliśmy świadkami Jego świętości

Pomnik na dziedzińcu Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Brzostku

Pomnik katyński przy Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w Brzostku

„Tu na ziemi misja się wykonała
pusta barka nad brzegiem została
a Ty jesteś w ramionach u Ojca
a Ty jesteś cały szczęśliwy
dziękujemy, że Bóg dał nam Ciebie
i o wstawiennictwo Ojcze Święty prosimy
niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Twe przesłanie każdy niech w sercu ma
niechaj siła, która w narodzie drzemie
nie zaniknie i na wieki niech trwa…”

	 Kwiecień	2014	roku	dla	nas	Polaków	
pozostanie	na	wsze	czasy	niezwykłym	
miesiącem.	Ową	 niezwykłość	 niesie	
także	niezwykła	przyroda	okryta	wie-
lobarwnym	kobiercem	kwiatów,	drzew	
i	obłoków.	W	 zieleni	 traw	mienią	 się	
błękitem	 i	fioletem	fiołki,	 białoróżowe	
stokrotki,	 żółte	 podbiały,	mniszki,	 ka-
czeńce,	 gwiazdki,	 żonkile,	wszelakiej	
barwy	krokusy	i	białe	zawilce.	Na	drze-
wach	błyszczą	pąki	 kwiatowe,	 srebrzą	
się	bazie,	zielone	maleńkie	listki,	wśród	
których	buszują	pszczoły,	trzmiele,	osy	
i	motyle.	Ruch	w	przyrodzie	jest	wielki.
	 Wokół	 pomnika	 Błogosławionego	
Jana	Pawła	II	jak	zwykle	płoną	znicze,	
stoją	grupki	pochylonych	kobiet	z	różań-
cami	w	ręku,	małych	dzieci	i	starszych	
mężczyzn.	Przy	płaskorzeźbie	Papieża	
–	tuż	obok	kościoła	–	też	płoną	znicze,	
a	jakaś	 mała	 dziewczynka	 trzyma	
w	ręce	 bukiecik	 polnych	 kwiatów,	
pochyla	 się	 i	kładzie	 je	 przed	 naszym	
świętym	 –	mówimy	 świętym	 chociaż	
jeszcze	kilkanaście	dni	do	kanonizacji.	
Wierzący	mocno	zespoleni	z	kościołem	
katolickim	od	dawna	czuli	i	wiedzieli	na	
pewno,	że	Karol	Wojtyła	od	dzieciństwa,	
młodości,	 przez	wiek	 średni,	 a	potem	
starszy,	 przez	 posługę	 kapłańską,	 bi-
skupią	 i	papieską	był	 zawsze	 świętym.	
Tę	 jego	 świętość	można	 było	 dostrzec	
w	każdym	słowie	skierowanym	do	ludzi,	

w	każdym	geście	 i	każdym	 spotkaniu	
i	to	nie	tylko	z	katolikami.	Ekumenizm	
był	naczelną	sprawą	całego	pontyfikatu	
Jana	Pawła	 II.	To	właśnie	 on	 spotykał	
się	 z	liderami	 światowych	 religii,	 za-
praszał	do	wspólnej	modlitwy,	w	której	
sam	z	nimi	uczestniczył.	Modlił	się	pod	
Ścianą	 Płaczu	w	Jerozolimie,	 w	me-
czecie	w	Syrii.	 Zaprosił	 do	wspólnej	
modlitwy	wyznawców	różnych	religii	do	
Asyżu	miasta	św.	Franciszka.	I	tak	150	
przedstawicieli	12	największych	religii	
świata	modliło	się	tam	o	pokój	na	ziemi,	
a	wśród	nich	byli	 chrześcijanie,	 żydzi,	
muzułmanie,	hindusi,	buddyści	i	modlili	
się	wspólnie.	W	Encyklice	z	25.05.1995	
roku	pisał:	„Bóg	pragnie	jedności	całego	
rozproszonego	rodzaju	ludzkiego.	Dlate-
go	zesłał	swojego	Syna,	aby	umierając	
za	 nas	 i	zmartwychwstając,	 obdarzył	
nas	duchem	miłości…”	w	imię	tej	wiel-
kiej	miłości	nazywał	Żydów	starszymi	
braćmi	w	wierze,	jak	również	odnawiał	
dialog	z	kościołem	prawosławnym	i	in-
nymi	kościołami	świata.
	 Był	gorącym	piewcą	budowania	cywi-
lizacji	miłości	i	chociaż	miłość	wyrasta	
z	gotowości	do	poświęceń,	z	gotowości	
do	otwarcia	się	na	drugiego	człowieka	to	
jednak	bez	miłości	nie	buduje	się	szczęś-
cia	w	społeczności	 ludzkiej:	 „człowiek	
nie	może	żyć	bez	miłości,	gdyż	wtedy	
pozostaje	 istotą	 niezrozumiałą,	 a	jego	
życie	 jest	 pozbawione	 sensu…”	mówił	
nasz	papież	Jan	Paweł	II.
	 Całe	życie	Jana	Pawła	 II	było	świa-
dectwem	świętości.	Już	w	dzieciństwie,	
kiedy	obserwował	swojego	ojca	podczas	
modlitwy,	 który	 zawsze	 na	 kolanach	
klęczał	 przed	 obrazem	Maryi	 i	przed	
Krzyżem	zatapiał	się	w	modlitwie	–	dla	
dziecka	 nie	 był	 to	 niezwykły	 obraz.	
Często	 razem	z	ojcem	–	matka	bardzo	
wcześnie	zmarła	–	odmawiał	 różaniec.	
Jako	mały	 chłopczyk	 został	 nauczony	
przez	ojca	modlitwy	do	Ducha	Świętego,	
w	której	prosił	o	dar	mądrości,	rozumu,	
umiejętności,	rady,	męstwa,	bojaźni	bo-
żej,	i	tę	modlitwę	spisał	Papież	rok	przed	
śmiercią.	To	dom	 rodzinny	był	 kuźnią	
świętości,	 a	jego	 ojciec	wzorem	mod-
litwy	 i	życia	 bogobojnego.	Naucz	 nas	
Panie,	 aby	 nasze	 rodziny	współczesne	
naśladowały	ten	wzór	i	wprowadzały	go	
do	własnych	rodzin.	Jan	Paweł	II	już	od	
wczesnych	lat	kapłańskich	miał	zwyczaj	
leżenia	 krzyżem	 i	modlenia	 się	w	tej	
pozycji.
	 Kilkakrotnie	uczestniczyłam	w	piel-
grzymkach	 papieskich	 i	zawsze	 po-
dziwiałam	 niesamowitość	 i	świętość	
Ojca	 Św.	 podczas	modlitwy.	 Ilekroć	
podnosił	 Hostię	 i	Kielich	 Jego	 oczy	
zatopione	były	jakby	w	innym	świecie,	
Jego	 ego	 było	 bezpośrednio	 związane	
z	Jezusem	Chrystusem.	Z	osoby	papieża	
podczas	 sprawowania	 ofiary	Mszy	 św.	
emanowała	 taka	 siła	 i	niezwykłość	 na	
pielgrzymów,	że	rozum	i	myśli	ludzkie	
zbliżały	się	do	Boga,	a	serce	coraz	moc-
niej	 biło.	 Ilekroć	 klękał	 papież	 przed	
obrazem	Matki	 Bożej	wpatrzony	 był	

w	Jej	 oczy,	w	ręku	 trzymał	 różaniec,	
a	później	pochylał	się	i	wypraszał	łaski	
dla	wiernych,	 kościoła	 i	naszej	 ziemi.	
Totus	Tuus	 –	 rzeczywiście	 cały	Twój	
Maryjo,	został	Ci	wierny	przez	całe	ży-
cie.	Jej	też	powierzał	losy	narodów,	jak	
również	losy	wiernych,	które	potem	–	te	
prośby	–	 były	 spełnione.	 Ileż	 to	 próśb	

wysłuchiwała	Maryja	za	pośrednictwem	
Jana	Pawła	II	–	o	tym	opowiadają	świad-
kowie	 –	 o	macierzyństwo	 zanoszone	
przez	młode	matki,	za	chore	dzieci,	za	
nieuleczalnie	chorych,	za	ludzi	w	śpiącz-
ce	farmakologicznej,	za	trudne	sprawy	
w	pożyciu	małżeńskim	i	rodzinnym,	za	
poprawienie	 bytu	 narodowego	kraju…	
Ileż	to	dzisiaj	żyje	Karolów,	Karolinek	
i	Faustynek	–	to	dzięki	Twemu	wstawien-
nictwu	one	żyją	–	dziękujemy	Ci	za	to	
święty	Papieżu.	Ileż	cudów,	uzdrowienia	
z	nieuleczalnych	 chorób	 wyprosiłeś	
święty	nasz	Papieżu.	Gloria	Maria	była	
jeszcze	maleńkim	płodem	–	jak	orzekli	
lekarze	–	bez	pęcherza	i	nerek	i	miała	nie	
żyć.	To	dzięki	Twojemu	cudowi	dziś	ma	
9	lat,	żyje,	jest	zdrowa,	chodzi	do	szkoły	
i	wielbi	Ciebie	Św.	Ojcze.
	 Francuska	zakonnica	Marie	Simon–
Pierre	ze	Zgromadzenia	Małych	Sióstr	
Macierzyństwa	Katolickiego	ciepiąca	na	
Parkinsona	–	chorobę	na	którą	cierpiał	
papież	–	została	też	uzdrowiona	z	nieule-
czalnej	choroby.	Te	i	inne	uzdrowienia,	
cuda,	 pomoc	w	trudnych	 sytuacjach	
życiowych	są	niezbitym	dowodem	świę-
tości	Jana	Pawła	II,	a	my	żyjący	w	tym	
czasie	jesteśmy	tego	świadkami.
	 W	 swoich	 homiliach	 nieustannie	
podkreślał	papież	o	świętości	i	nienaru-
szalności	życia	ludzkiego	od	poczęcia	do	
naturalnej	 śmierci	 niezależnie	 od	wie-
ku,	majątku	 i	statusu	 społecznego.	Był	
Ewangelistą	 życia	 ludzkiego	 i	wzywał	
do	walki	z	eutanazją	i	aborcją.
	 W	sposób	niezwykle	ciepły	uczył	nas	
miłości	 do	 ludzi	 cierpiących,	 chorych,	



5Wiadomości Brzosteckie Nr 4/2014

Tablica pamiątkowa na budynku ZS 
im. Jana Pawła II w Brzostku-Kleciach

Popiersie bł. Jana Pawła II na murze 
przykościelnym w Brzostku

uzależnionych	 i	niepełnosprawnych,	
mówił:	„cierpienie	przeżywane	z	Chry-
stusem	 jest	 darem	 i	najskuteczniejszą	
pomocą	w	apostolstwie…”.	To	dzięki	na-
szemu	Papieżowi	obchodzimy	11	lutego	
Światowy	Dzień	Chorego	 i	to	w	dzień,	
kiedy	wspominamy	Matkę	Bożą	z	Lour-
des,	 a	chorzy	 i	pielgrzymi	w	tym	dniu	
idą	 do	 tego	 świętego	miejsca	modląc	
się	o	zdrowie	i	przywożą	stamtąd	wodę	
ze	źródełka	cudownego.	Papież	jak	nikt	
inny	znał	cierpienie	i	w	sposób	niezwy-
kle	wytrzymały	znosił	je,	a	cierpienie	to	
urosło	do	rozmiarów	niewyobrażalnych	
13	maja	 1981	 roku,	 kiedy	 został	 po-
strzelony	przez	zamachowca	Mehmeda	
Ali	Agca.	Jedna	kula	przeszyła	brzuch	
papieża,	 druga	 złamała	 palec	 i	od	 tej	
pory	 przechodził	On	 liczne	 operacje	
i	stawał	się	coraz	to	bardziej	cierpiącym	
człowiekiem.	Nigdy	się	nie	skarżył	i	nie	
użalał	 –	 o	czym	 opowiadają	 siostry	
zakonne	 i	księża	 opiekujący	 się	Nim.	
Uczył	nas	 jak	cierpliwie	należy	znosić	
ból,	a	kiedy	już	kilka	dni	przez	śmiercią	
nie	miał	siły,	aby	uczestniczyć	w	Drodze	
Krzyżowej	 poprosił	 o	Krzyż,	 przytulił	
się	do	niego	i	zjednoczył	się	z	Ukrzyżo-
wanym.	Z	wielkim	szacunkiem	odnosił	
się	do	służby	zdrowia,	a	nade	wszystko	
cenił	 sobie	Matkę	 Teresę	 z	Kalkuty	
„Misjonarkę	Miłości”,	która	całe	swoje	
życie	 oddała	w	posłudze	 cierpiącym.	
Nauczył	 nas	 jak	 należy	wybaczać	 zło	
wyrządzone	przez	drugiego	człowieka.	
Odwiedził	 zamachowca	w	więzieniu,	
przebaczył	mu	i	prosił	o	skrócenie	kary	
więzienia,	 taka	 nauka	 przebaczenia,	
pokory	 i	solidarności	 z	cierpiącym	 jest	
bardzo	potrzeba	we	współczesnym	świe-
cie	 zmaterializowanym	 i	pędzącym	za	
dobrami	materialnymi.	 I	 tak	w	okresie	
postu	 i	wyczekiwania	 na	 kanonizację	
należy	 zatrzymać	 się	 i	pomyśleć	 nad	
sobą	i	o	swoim	miejscu	na	tym	i	drugim	
świecie.
	 Za	Chrystusem	Jan	Paweł	II	mówił:	

„pozwólcie	 dzieciom	 przychodzić	 do	
Mnie”	 –	 rozmawiał	 z	nimi,	 brał	 je	 na	
ręce,	dowcipkował,	ciągle	dużo	pracował	
z	dziećmi	 i	młodzieżą.	 Już	 jako	 uczeń	
szkoły	w	Wadowicach	 nie	 stronił	 od	
kolegów	i	koleżanek,	grał	z	nimi	w	pił-
kę,	 biegał	 do	 kawiarni	 na	 kremówki,	
grał	 różne	role	w	teatrze,	a	potem	jako	
ksiądz	 i	biskup	 tworzył	 życie	 oazowe	
z	młodymi	 ludźmi.	Często	wyjeżdżał	
w	góry	 z	dużymi	 grupami	młodzieży,	
kochał	je	i	mówił,	że	góry	są	bliżej	Boga.	
Często	też	pod	gołym	niebem	odprawiał	
Msze	Święte,	a	w	plecaku	zawsze	nosił	
kawałek	skały,	która	służyła	Mu	za	ołta-
rzyk	–	tak	wspomina	Go	siostra	Aniela	
z	Komańczy.	Wyjeżdżał	ze	studentami	
zrzeszonymi	w	Kole	Studenckiego	Apo-
stolstwa,	na	spływy	kajakowe,	na	narty,	
a	potem	 będąc	 papieżem	uczestniczył	
w	Światowych	Dniach	Młodzieży	 od	
1985	 roku	 do	 końca	 swojego	 życia	 –	
w	których	nawoływał	„nie	lękajcie	się	iść	
przez	życie	z	Chrystusem”	i	młodzież	też	
uwielbiała	Papieża	i	pilnie	wsłuchiwała	
się	w	każde	 Jego	 słowo.	W	Krakowie	
–	w	mieście	Jego	młodości	–	młodzież	
gromadziła	się	nie	tylko	na	Błoniach,	ale	
także	na	ulicy	Kanoniczej	pod	oknem,	
z	którego	przemawiał,	nauczał	i	dowcip-
kował	nasz	Święty	Jan	Paweł	II.	Często	
też	mówił,	że	chrześcijanin	nie	powinien	
bać	się	uśmiechu	i	z	radością	powinien	
żyć.	Za	 to	ciepło,	które	emanowało	od	
Papieża	młodzi	ludzie	traktowali	Go	jak	
największego	przyjaciela.
	 Nasz	 polski	 papież	 głosił	 światu	
Dobrą	Nowinę,	która	zamknięta	też	zo-
stała	sukcesem	Solidarności	i	runięciem	
muru	 berlińskiego	 oraz	 odrodzeniem	
się	 społeczeństwa	 polskiego,	 a	potem	
Środkowej	Europy.	Już	podczas	pierw-
szej	 pielgrzymki	 trwającej	 od	2	 do	10	
czerwca	1979	roku	i	słowa	„niech	zstą-
pi	Duch	Twój	 i	odnowi	 oblicze	 ziemi,	
tej	ziemi…”.	A	potem	na	Jasnej	Górze	
odnowienie	Aktu	Zawierzenia	Matce	
Boskiej	Częstochowskiej	Kościoła	stały	
się	 utrwaleniem	Ducha	wiary	w	na-
rodzie	 i	pomocą	w	dokonaniu	 zmian	
społecznych	w	kraju.	Kiedy	w	1991	roku	
odwiedził	wolną	Polskę	 –	wyzwoloną	
spod	 sowieckich	wpływów	 –	wołał:	
„Bogu	dziękujcie	Ducha	nie	gaście…”.	
Dzisiaj	wiemy,	że	gdyby	nie	moc	Ducha	
Św.,	o	którą	prosił	i	którą	był	ogarnięty	
Nasz	Papież	nie	było	by	takiej	odnowy.	
Kiedy	 2	 kwietnia	 2005	 roku	 o	godz.	
21.37	przestało	bić	Serce	Papieża	prowa-
dzący	Go	lekarz	powiedział:	„powrócił	
do	domu	Ojca”,	a	my	wszyscy	którzyśmy	
Go	 kochali	 zamarliśmy	w	bezruchu	
i	płakaliśmy	bez	końca,	bo	czuliśmy,	że	
odszedł	 od	 nas	wielki	 nauczyciel.	 Już	
wtedy	wiedzieliśmy,	że	Jego	świątobliwe	
życie	 i	posługa	Piotrowa	 zostały	przez	
Boga	uznane	i	wpisane	w	poczet	świę-
tych	polskich.	A	potem	podczas	Mszy	
Świętej	 pogrzebowej	 zerwał	 się	 silny	
wiatr,	co	jak	mówił	młody	Karol	Wojtyła	
jest	wyrazem	obecności	Ducha	Święte-
go.	To	właśnie	Duch	Święty	 zamknął	
księgę	Ewangelii	 na	 trumnie	 Papieża,	
a	Jego	Ducha	wziął	do	nieba.
	 Pontyfikat	 Jana	Pawła	 II	 zamknięty	

był	 27-letnią	 posługą	 na	 stolicy	 Pio-
trowej,	 odbył	 papież	 104	 pielgrzymki,	
kanonizował	479	świętych	w	tym	9	Po-
laków,	beatyfikował	1318	osób,	a	wśród	
nich	 154	 naszych	 rodaków,	 ogłosił	 14	
encyklik,	wydał	12	dzieł	literackich	i	fi-
lozoficznych,	władał	biegle	8	językami.	
Dziw	bierze	skąd	miał	tyle	talentów	i	sił	

twórczych.	Odpowiedź	jest	jedna.	Umiał	
„współpracować	 i	żyć	 z	Bogiem”	 –	 to	
cała	tajemnica	Jego	świętości.
	 Ilekroć	 wspominam,	 rozmyślam	
i	modlę	się	do	naszego	świętego	Papieża	
ciągle	widzę	 Jego	 jasne,	 łagodne	oczy	
jakby	wpatrzone	we	mnie	–	i	chyba	każ-
dy	z	nas	czuje	to	samo.	Jego	wzrok	czuję	
jakby	tutaj	był,	jego	ciepło	z	ręki	do	dziś	
emanuje	 i	przypomina	mi	 jak	 z	nabo-
żeństwem	i	szacunkiem	i	przerażeniem	
ujmowałam	Jego	świętą	rękę	i	całowałam	
pierścień,	czuję	to	po	dziś	dzień.
	 Nasz	chór	parafialny	miał	to	wielkie	
szczęście	być	bardzo	blisko	obok	świę-
tego	papieża	gdzie	śpiewaliśmy	podczas	
Mszy	 świętej	 na	 lotnisku	w	Krośnie.	
Wszyscy	 pamiętamy	 Jego	 oczy	 jakby	
wpatrzone	w	nas	i	jakby	wsłuchiwał	się	
w	każdą	 pieśń	w	wykonaniu	 chórów.	
Potem	wiwatom	nie	 było	 końca	 i	nasz	
ukochany	papież	zbliżył	się,	aby	jeszcze	
bliżej	 z	nami	 się	 zjednoczyć.	Tam	 też	
naszemu	 papieżowi	 służył	 do	Mszy	
ks.	 dr	 Jerzy	Krzanowski	młodziutki	
kapłan	z	parafii	mieleckiej,	a	urodzony	
i	chrzczony	w	brzosteckiej	świątyni.
	 „Panie	 dalszy	 rejs	 odwołany,	 bo	
Sternika	 do	 siebie	 wezwałeś	 a	nam	
brak	sił	 i	nadzieja	zgasła.	Święty	Janie	
Pawle	II	ratuj	naszą	barkę,	bo	bez	Ciebie	
zginiemy…”	tak	dzisiaj	śpiewamy	Jego	
ukochaną	 pieśń	 „Barkę”	 i	czekamy	na	
kanonizację	polskiego	papieża.
	 Byliśmy	 świadkami	 świętości	 Jana	
Pawła	II	i	obyśmy	umieli	brać	przykład	
z	Jego	życia.

Zuzanna Rogala
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70 lat temu…
	 	W	bieżącym	 roku	 przypada	 70-ta	
rocznica	 tragicznych	wydarzeń,	 jakie	
miały	miejsce	 na	 pograniczu	wsi	Bu-
kowa	–	Kluczowa	w	dniach	29/30	lipca	
1944	 r.	Wówczas	w	odwecie	 za	 akcję	
partyzancką,	 hitlerowcy	 rozstrzelali	
ośmiu	mężczyzn,	 kilku	 ranili	 oraz	
spalili	około	30-tu	zabudowań,	w	tym	

mój	dom	rodzinny.
	 Jako	 jedyny	 z	dotychczas	 żyjących	
świadków	 i	uczestników	 tych	 zajść,	
pragnę	z	okazji	tej	rocznicy	zamieścić	
kila	zdań	w	Waszym	poczytnym	mie-
sięczniku.
	 Mimo	upływu	 tylu	 lat	 ciągle	mam	
przed	oczami	ten	straszny	moment,	gdy	
leżałem	 ranny	 (wraz	 z	moim	 ojcem),	
oczekując	 tego	 „ostatniego”	 strzału.	
A	 „oni”	 stali	 kilkanaście	 kroków	 od	
nas,	 przeładowując	 broń.	 Po	 dłuższej	
chwili	odeszli	bez	słowa.	Taka	„łaska”	
u	Niemców	bardzo	rzadko	się	zdarzała	
w	podobnych	przypadkach.
	 Gdy	przed	10-ciu	laty	obchodziliśmy	
60-tą	rocznicę,	nie	przypuszczałem,	że	

będzie	mi	dane	dożyć	kolejnej	okrągłej	
rocznicy.	Bowiem	„odeszli”	już	współ-
organizatorzy	 tamtych	 uroczystości:	
bracia	Dziedzicowie,	 ówczesny	 sołtys	
wsi	Bukowa	Antoni	 Trychta,	 a	także	
wielu	bukowskich	rodaków.
	 Ponieważ	po	mnie,	prawdopodobnie,	
nie	będzie	miał	kto	przypominać	tych	
wydarzeń,	a	jedyna	pamiątka	po	nich	–	
pomnik	ku	czci	ofiar	z	tablicą	–	ulega	
coraz	większemu	niszczeniu.	Chwaleb-
nym	by	było,	aby	pomnik	ten,	z	okazji	
tej	 rocznicy	 został	 odrestaurowany.	
Niech	 by	 dalej	 przypominał	młodym	
mieszkańcom	tych	wsi	o	okupacyjnych	
losach	swoich	przodków.	

Jan Tybur

czytelnicy
piszą...

	 Początek	roku	w	samorządzie	jest	dobrą	okazją	by	wyko-
rzystać	powstające	w	tym	czasie	sprawozdania,	które	opisują	
miniony	rok	i	finansowe	zdarzenia	w	budżecie	gminy.
	 W	ubiegłym	roku	wydatki	na	oświatę	w	gminie	wyniosły	
20	317	802,00	zł,	w	tym	wydatki	na	inwestycje	(hala	sportowa	
w	Brzostku)	–	5	534	349,00	zł	(w	tym:	820	822,66	zł.	z	dotacji)
	 Subwencja	oświatowa	wyniosła	w	2013	roku	12	647	854	zł.	
Z	subwencji	oświatowej	finansowane	są:	szkoły	podstawo-
we,	gimnazja,	obsługa	finansowo-księgowa	szkół,	świetlice	
i	stołówki	szkolne,	dokształcanie	nauczyciel,	dofinansowanie	
stypendiów	socjalnych,	kształcenie	dzieci	niepełnosprawnych	
w przedszkolu.
	 Wydatki	w	poszczególnych	szkołach	za	2013	rok	przed-
stawia	tabela	poniżej.
	 Poza	 tymi	wydatkami,	 które	 powinny	być	finansowane	

z	subwencji	oświatowej	gmina	ma	również	obowiązek	finan-
sować	pozostałe	wydatki	oświatowe:
• oddziały	zerowe	1	025	389,	00	zł.	 (w	 tym	130	410,00	zł	
z	dotacji)

• przedszkola	460	418,00	zł	(w	tym	30	636,00	z	dotacji)
• dowóz	uczniów	322	637,00	zł
• stypendia	i	wyprawki	szkolne	317	682,00	(dotacja	z	budżetu	
wojewody)

	 Reasumując,	wydatki	związane	z	oświatą	w	naszej	gminie	
w	2013	roku	stanowiły	połowę	budżetu	 i	wyniosły	prawie	
20,4	mln	zł,	a	źródła	ich	sfinansowania	to	subwencja	oświa-
towa	12,7	mln	zł,	różne	dotacje	1,3	mln	zł,	dochody	własne	
gminy	6,4	mln	zł.

P.S.

Szkoła Wydatki	ogółem	 Subwencja	dla	
szkoły	

Dopłata	z	bu-
dżetu	gminy Inne	środki:

SP	Brzostek 2	869	126,00 2	882	028,00 2	570,00	(dochody	z	wynajmu	sal)
SP	Gorzejowa 422	030,00 356	889,00 65	141,00
SP	Grudna	Górna 508	227,00 450	334,00 57	893,00
Zespół	Szkół	Januszkowice 1	158	134,00 1	146	328,00 11	806,00
SP	Kamienica	Dolna 480	190,00 450	225,00 29	965,00 17	000,00	(środki	z	Rady	Sołeckiej)
SP	Kamienica	Górna 600	731,00 559	226,00 41	505,00 500,00	(środki	z	Rady	Sołeckiej)
Zespół	Szkół	Nawsie	Brzosteckie 1	142	963,00 1	136	532,00 6	431,00
SP	Przeczyca 665	393,00 614	447,00 50	946,00 1	050,70	(dochody	ze	sprzedaży	złomu)
Zespół	Szkół	Siedliska-Bogusz 2	133	978,00 2	127	144,00 6	834,00
SP	Smarżowa 389	911,00 365	561,00 24	350,00
Gimnazjum	Brzostek 1	885	812,00 1	891	841,00
PP	Brzostek 76	102,00 76	102,00

Budżetowe informacje oświatowe – podsumowanie 2013 roku

z prac rady miejskiej
	 W	 dniu	 24	 marca	 2014	 r.	 Rada	
Miejska	w	Brzostku	 obradowała	 na	
XXXIV	 sesji	 pod	 przewodnictwem	
Zofii	 Skórskiej	 –	 przewodniczącej	
rady.	Zgodnie	z	przyjętym	porządkiem	
obrad	 Burmistrz	 Brzostku	 Leszek	
Bieniek	przedstawił	 informację	 z	rea-
lizacji	uchwał	rady.	W	okresie	sprawo-
zdawczym	na	podstawie	Uchwały	Nr	
XXXIII/259/14	 z	dnia	 21	 lutego	2014	
r.,	Zarządzeniem	Nr	18/14	Burmistrza	
Brzostku	wprowadzono	 zmiany	 do	
zestawienia	 zbiorczego	planów	finan-
sowych	jednostek	budżetowych	na	2014	
rok.	Zarządzeniem	Nr	32/14	Burmistrza	

Brzostku	 z	dnia	 28	 lutego	 br.	wystą-
piono	do	Regionalnej	Izby	Obrachun-
kowej	w	Rzeszowie	 o	wydanie	 opinii	
w	sprawie	możliwości	spłaty	pożyczki	
w	Banku	Gospodarstwa	Krajowego.	
Realizując	Uchwałę	Nr	XXI/164/12	
Rady	Miejskiej	w	Brzostku	 z	dnia	 28	
listopada	 2012	 r.,	 aktem	notarialnym	
dokonano	sprzedaży	działki	zabudowa-
nej	położonej	w	Smarżowej.	Przesłano	
do	publikacji	w	Dzienniku	Urzędowym	
Województwa	Podkarpackiego	Uchwa-
łę	Nr	XXXIII/265/14	z	dnia	21	lutego	br.	
w	sprawie	zmiany	uchwały	ustalającej	
liczbę	 punktów	 sprzedaży	 napojów	
alkoholowych.	Zarządzeniem	Nr	36/14	
Burmistrza	Brzostku	z	dnia	20	marca	
br.	 przyjęto	 sprawozdanie	 z	wykona-

nia	 budżetu	Gminy	Brzostek	 za	 2013	
rok.	W	kolejnym	punkcie	obrad	Rada	
Miejska	w	Brzostku	 dokonała	 zmian	
uchwały	budżetowej	na	2014	rok	oraz	
nie	wyraziła	zgody	na	wyodrębnienie	
funduszu	sołeckiego	w	budżecie	2015	
roku.	 Tematem	 dalszej	 części	 obrad	
było	 uchwalenie	 regulaminu	 dostar-
czania	wody	i	odprowadzenia	ścieków	
oraz	 przeznaczenie	 do	 najmu	 sklepu	
położonego	w	Domu	 Strażaka	w	Ja-
nuszkowicach,	na	okres	powyżej	trzech	
lat. 
	 Treść	podjętych	uchwał	prezentowa-
na	jest	w	Biuletynie	Informacji	Publicz-
nej	oraz	na	stronie	internetowej	gminy	
Brzostek.

E. Szukała
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„…Zmieniaj świat na tak,
Pokaż ludziom, że człowiek

Innym szczęście powinien dziś dać!”
Z hymnu młodych Wspaniałych

Słowa: Andrzej Sobczak
Muzyka: Robert Kalicki

	 6	 marca	 2014	 r.	 w	Starostwie	
Powiatowym	w	Dębicy	 Komisja	
Konkursowa	 po	wysłuchaniu	 pre-
zentacji	 15	 kandydatów	oraz	 prze-
prowadzonych	rozmowach	wyłoniła	
ośmiu	laureatów	XIV	Powiatowego	
Etapu	Ogólnopolskiej	Edycji	Samo-
rządowego	Konkursu	Nastolatków	
„Ośmiu	Wspaniałych”.	Wśród	laurea-
tów	znalazł	się	Patryk	Machaj,	uczeń	
klasy	 II	Gimnazjum	 im.	Królowej	
Jadwigi	w	Brzostku.	Będzie	on	repre-
zentował	Powiat	Dębicki	w	Elimina-
cjach	Ogólnopolskich	w	Warszawie.	
Laureaci	wyłonieni	w	eliminacjach	
powiatowych	w	czerwcu	br.	wyjadą	
do	Kamienia	 Pomorskiego,	 gdzie	
odbędzie	 się	 tegoroczny	XX	Finał	
Ogólnopolskiego	 Samorządowego	
Konkursu	 Nastolatków	 „Ośmiu	
Wspaniałych”.	
	 Patryk	Machaj	 to	uczeń	niezwy-
kle	 kulturalny	 i	taktowny,	 lubiany	
i	ceniony	 przez	 rówieśników.	 Jest	
sumienny	 i	obowiązkowy,	 dzięki	
czemu	osiąga	bardzo	wysokie	wyniki	
w	nauce.	Rozwija	swoje	zainteresowania	
sportowe,	 recytatorskie,	 taneczne	 i	ar-
tystyczne.	Pomimo	czasu	jaki	poświęca	
nauce,	 potrafi	 znaleźć	 go	 również	 na	
działalność	charytatywną.
	 Jest	 przewodniczącym	 Samorządu	
Uczniowskiego,	 członkiem	 szkolnego	
koła	PCK,	Caritas,	Grupy	Wolontaria-
ckiej,	Spółdzielni	Uczniowskiej.	Co	roku	
pracuje	w	sztabie	Wielkiej	 Orkiestry	
Świątecznej	Pomocy.	Prowadzi	własnego	
bloga	sportowego.	Jest	inicjatorem	i	orga-
nizatorem	na	terenie	szkoły	konkursów	

np.	 poezji	 religijnej,	 akcji	 charytatyw-
nych	 (zbiórki	 żywności,	 środków	 czy-
stości,	makulatury,	nakrętek,	kartridży,	
pieniędzy	 na	 chorego	 na	 nowotwora	
Mariusza	itp.).	Organizuje	wiele	imprez	
integracyjnych,	min.	Andrzejki,	Miko-
łajki,	Walentynki,	Szkolny	Dzień	Tańca.	

Bierze	udział	w	spotkaniach	Emerytów	
i	Rencistów	oraz	corocznych	imprezach	
środowiskowych	–	Święto	szkoły.
	 Bezinteresownie	 pomaga	 rówieśni-
kom	nieradzącym	sobie	z	nauką.	Otacza	
opieką	uczniów	doznających	przemocy.	
Analizuje	 sytuację	 wymagającą	 in-
terwencji.	 Rozstrzyga	 sprawy	 sporne	
między	 uczniami,	 poprawia	 i	zmienia	
niepożądane	ich	zachowania.	Własnym	
przykładem	wskazuje	 na	 prawidłowe	
postawy	 społeczne.	 Integruje	 trudną	
młodzież	 z	 pozostałą	 społecznością	

uczniowską	ukazując	ich	zalety.	W	śro-
dowisku	kolegów	ma	opinię	 szczerego,	
radosnego,	pomysłowego	i	otwartego.
	 Patryk	wartościowo	wykorzystuje	
swój	wolny	czas,	pomagając	młodzieży	
niepełnosprawnej,	 osobom	 starszym,	
samotnym	i	schorowanym	(towarzystwo,	

zakupy,	prace	domowe).	Wspiera	cho-
rego	na	porażenie	mózgowe	chłopca,	
pomagając	w	jego	rehabilitacji.	Swo-
ją	postawą	skutecznie	zachęca	innych	
kolegów	do	pracy	wolontariusza.
	 Propaguje	wśród	młodych	 ludzi	
zdrowy	styl	życia,	wolny	od	nałogów	
i	przemocy.	Mobilizuje	kolegów	do	
odważnego	manifestowania	 swoich	
przekonań	 i	postaw	 abstynenckich.	
Wskazuje	 atrakcyjne	 cele	w	życiu,	
kształtuje	umiejętność	pozytywnego	
myślenia	 o	sobie	 i	świecie.	 Zaraża	
innych	 swoją	 głęboką	wiarą,	 dzia-
łając	 jako	ministrant	 przy	 kaplicy	
w	Kamienicy	Dolnej.	Wszystko	 to	
dzięki	swojej	otwartości	na	drugiego	
człowieka,	a	także	rzetelności	i	kon-
sekwencji.
	 Wyróżnia	się	zdyscyplinowaniem,	
obowiązkowością,	 systematycznoś-
cią	i	tolerancją.	Podejmuje	działania	
mające	na	celu	wykluczanie	agresji	
wśród	 rówieśników.	 Jest	wrażliwy	
na	krzywdę	innych,	zauważa	wokół	
siebie	potrzebujących.

	 Jest	 uczniem	 energicznym	 i	praco-
witym,	 który	 dzięki	 swojej	 charyzmie	
potrafi	zarazić	innych	chęcią	do	działań	
prospołecznych.
	 Patryk	Machaj	 jest	 świadomy,	 że	
poprzez	własne	 działania	może	wiele	
zmienić	 i	ma	wpływ	 na	 cudze	 życie.	
Bierze	pełną	odpowiedzialność	za	siebie,	
wrażliwie	 reaguje	 na	 potrzeby	najsłab-
szych.	 Jest	 lubiany	 i	szanowany	wśród	
społeczności	uczniowskiej,	pracowników	
szkoły	oraz	w	środowisku	lokalnym.

Ewa Raś

patryk machaJ laureat XiV powiatowego etapu 
XX konkurSu naStolatków „ośmiu wSpaniałych”

herbatka z okazji dnia kobiet
 „Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy.
 I pierwszy promień bliskiej wiosny.
 Dzień bez kłopotów i bez trosk.
 Dużo radości.
 Gdy Święto Kobiet nadejdzie, przez jeden dzień cały
 nie dokuczaj kobietom dużym ani małym.
 Małym w dniu tym, jeśli umiesz, zaśpiewaj piosenkę,
 a tym dużym – przynieś kwiatek i pocałuj w rękę.”
	 Jak	co	roku	w	Bukowej	odbył	się	tradycyjny	Dzień	Kobiet.	W	dniu	
9	marca	bieżącego	roku	członkinie	Koła	Gospodyń	Wiejskich	zorga-
nizowały	herbatkę	z	okazji	święta	kobiet.	Panie	z	Bukowej	zebrały	się	
w	gronie	25	osobowym	o	godzinie	16.00	w	Domu	Ludowym.	Prze-
wodnicząca	Koła	Gospodyń	złożyła	wszystkim	zebranym	kobietom	
życzenia	z	okazji	ich	święta.	W	spotkaniu	uczestniczyła	również	sołtys	
Bukowej	pani	Zofia	Trychta.	Zebrani	goście	zasiedli	przy	stołach	obficie	
zastawionych	nowoczesnymi	potrawami	 i	 lampce	wina.	Wszystkim	
Paniom	czas	upłynął	w	miłej	i	radosnej	atmosferze.	Spotkanie	odbyło	
się	dzięki	zaangażowaniu	i	dobrej	woli	kobiet	chętnych	do	pomocy,	
które	wcześniej	przygotowały	potrawy	i	wystrój	stołów	oraz	zadbały	
o	wspaniałą	obsługę	zebranych	Pań.

KGW w Bukowej
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w BrzoSteckieJ podStawówce
	 	 6	marca	2014	r.	w	Publicznej	Szkole	
Podstawowej	 w	Brzostku	 odbyło	 się	
niecodzienne	 spotkanie	 dotyczące	bez-
pieczeństwa.	Wzięli	w	nim	udział:	 Pan	
Leszek	Bieniek	 –	Burmistrz	Brzostku	
oraz	przedstawiciele	Komedy	Powiatowej	
Policji	w	Dębicy:	komisarz	Bożena	Lisak,	
sierż.	 sztab.	Magdalena	Baran,	 sierż.	

sztab.	Jacek	Bator,	asp.	Paweł	Wabia,	jak	
również	Panie	Dyrektor	 –	Maria	Prze-
bięda	 i	Aneta	Krajewska,	 nauczyciele,	
wszystkie	 dzieci	 i	uczniowie.	Wizyta	
niezwykłych	gości	była	okazją	do	prze-
kazania	informacji	i	wskazówek	dotyczą-
cych	odpowiedniego,	a	przede	wszystkim	
bezpiecznego	poruszania	 się	na	drodze	
zarówno	pieszych,	jak	i	rowerzystów	czy	
kierowców	samochodów	osobowych.	
	 Wszystkich	gości	 powitała	Pani	Dy-
rektor.	Przedstawiła	główny	cel	spotkania	
i	poprosiła	o	zabranie	głosu	Panią	komi-
sarz	Bożenę	Lisak.	
Pani	 komisarz	 zwróciła	 się	 do	małych	

uczestników	ruchu	drogowego.	Omówiła	
między	 innymi	 zasady	 przechodzenia	
pieszego	na	drugą	stronę	ulicy,	wyposa-
żenie	roweru	oraz	dokumenty	potrzebne	
do	poruszania	się	na	rowerze	po	ulicach,	
w	czasie	wycieczek	i	wypraw.	Następną	
osobą,	która	zabrała	głos	był	asp.	Paweł	
Wabia	 również	 z	Komendy	Powiatowej	
Policji.	 Pan	policjant	 przypomniał	 ucz-
niom	zasady	działania	sygnalizacji	świet-

lnej,	omówił	reakcję	pieszego	i	kierowcy	
na	kolor	świateł,	pokazał	w	jaki	sposób	
sam	ręcznie	kieruje	ruchem	drogowym.	
Przypomniał	również	o	obowiązku	prze-
wożenia	małych	pasażerów	w	fotelikach	
samochodowych.	 Uczniowie	 bardzo	
chętnie	 brali	 udział	w	tym	 spotkaniu,	
zadawali	 pytania,	 dzielili	 się	 spostrze-
żeniami	 i	uwagami.	 Była	 to	 dla	 nich	
wspaniała	 okazja	 do	 zaprezentowania	
swoich	wiadomości,	podzielenia	się	nimi	
z	kolegami	i	koleżankami.
	 Następnie	 głos	 zabrał	 Burmistrz	
Brzostku.	Opowiedział	 o	współpracy	
Gminy	Brzostek	z	Komendą	Powiatową	

Policji	w	Dębicy	czego	efektem	jest	orga-
nizacja	akcji	„Bądź	widoczny	po	zmro-
ku”.	Poinformował,	że	każdy	uczeń	i	jego	
rodzice	 otrzymają	 opaskę	 odblaskową.	
Stosowanie	 takich	 opasek	 zwiększa	
bezpieczeństwo	pieszego	poruszającego	
się	przy	drodze,	szczególnie	podczas	nie-
sprzyjających	warunków	 atmosferycz-
nych.	Widok	błyszczącej	i	połyskującej	
obręczy	na	ręce	pieszego,	rowerzysty	czy	
motorowerzysty	 uświadamia	 kierowcy,	
że	musi	niezwykle	uważać	i	zachowywać	
się	ostrożnie.	Na	zakończenie	przekazał	
opaski	Paniom	Dyrektor.	
	 Taka	wizyta	 z	pewnością	 na	 długo	
zapisze	 się	w	dziecięcej	 pamięci.	Mło-
dzi	 ludzie	nie	 tylko	uświadomili	 sobie,	
że	 są	 odpowiedzialni	 za	 siebie	 i	swoje	
bezpieczeństwo,	ale	będą	także	zabiegać	
o	bezpieczeństwo	swoich	rodziców.	Prze-
kazane	 opaski	 z	pewnością	 będą	 nosić	
chętnie,	bo	zostali	do	tego	odpowiednio	
zmotywowani.
	 Dzieci	chóralnie	podziękowały	orga-
nizatorom	akcji	za	prelekcję	i	tak	wspo-
minają	to	spotkanie:

„Rower musi być wyposażony w hamul-
ce, dzwonek i światła. Rowerzysta musi 
mieć kask i ochraniacze”.

Przemek, klasa II a

„Piesi oraz rowerzyści powinni nosić 
opaski odblaskowe, są wtedy bardziej wi-
doczni. Takie opaski trzeba nosić zawsze, 
ale szczególnie wieczorem. Przechodząc 
przez pasy należy bardzo uważać”.

Kinga, klasa III c

„Od pani policjant dowiedziałam się, że 
przechodząc przez jezdnię należy popa-
trzeć najpierw w lewo, potem w prawo, 
jeszcze raz w lewo. Dowiedziałam się też, 
że przy przechodzeniu na drugą stronę 
ulicy trzeba popatrzeć na sygnalizator 
świetlny”. Adrianna, klasa II b

atsz

w śdS i wtz
	 6	marca	gościliśmy	w	naszym	Domu	
Burmistrza	 Brzostku,	 Pana	 Leszka	
Bieńka	 oraz	 przedstawicieli	 Powiato-
wej	Komendy	Policji	w	Dębicy.	Celem	
wizyty	była	przeprowadzana	na	terenie	
naszej	 gminy	 akcja	pod	hasłem	„Bądź	
widoczny	po	zmroku”.	Spotkanie	przy-
bliżyło	uczestnikom	ŚDS	i	WTZ	zasady	
bezpiecznego	poruszania	się	na	drogach,	
w	szczególności	w	warunkach	 ograni-
czonej	widoczności.	Policjanci:	komisarz	
Bożena	Lisak,	 sierż.	 sztab.	Magdalena	
Baran,	 sierż.	 sztab.	 Jacek	Bator,	 asp.	
Paweł	Wabia	 poinformowali	 nas	 jak	
prawidłowo	uczestniczyć	w	ruchu	drogo-
wym,	tak	aby	samemu	być	bezpiecznym	
oraz	nie	stwarzać	zagrożenia	dla	innych	
uczestników	ruchu.	
	 Aspirant	 Paweł	Wabia	 opowiedział	
nam	 o	prawidłowym	 przechodzeniu	
przez	jezdnię	w	miejscach	do	tego	wy-

akcJa „BądŹ widoczny po zmroku”
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w przedSzkolu w BrzoStku
	 Jedno	z	zadań	zawartych	w	Podstawie	
Programowej	Wychowania	Przedszkol-
nego	 dotyczy	 poznania	 i	przestrzega-
nia	 zasad	 bezpieczeństwa	 na	 terenie	
przedszkola	i	poza	nim,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	 elementarnych	 zasad	

bezpiecznego	poruszania	się	po	drogach.	
Dlatego	podejmujemy	wiele	działań,	by	
absolwentów	 naszego	 przedszkola	 jak	
najlepiej	przygotować	do	bezpiecznego	
uczestnictwa	w	ruchu	drogowym.	
	 Z	 pewnością	 niezapomnianym	wy-
darzeniem	dla	wszystkich	 dzieci	 było	
spotkanie,	 które	 odbyło	 się	 6	marca	

2014r.	z	udziałem	Pana	Burmistrza	Lesz-
ka	Bieńka	 i	Piotra	Szczepkowicza	oraz	
przedstawicieli	Komendy	 Powiatowej	
Policji	w	Dębicy.	 Spotkanie	 to	 zapo-
czątkowało	kampanię	edukacyjną	„Bądź	
widoczny	po	zmroku”,	która	ma	na	celu	
zwiększenie	bezpieczeństwa	wszystkich	
mieszkańców	 gminy.	Dzieci	 z	zainte-
resowaniem	wysłuchały	 rad	 aspiranta	
Pawła	Wabia,	który	wzbogacił	i	utrwalił	
wiedzę	 dzieci	 dotyczącą	właściwego	
przechodzenia	przez	jezdnię,	poruszania	
się	w	pobliżu	dróg,	a	także	na	temat	roli	
policji.	Wiele	cennych	wskazówek	prze-
kazała	również	komisarz	Bożena	Lisak,	
która	chętnie	odpowiadała	na	zadawane	
przez	dzieci	pytania.	
	 Na	 zakończenie	 spotkania	 na	 ręce	
Dyrektora	Przedszkola	Pan	Burmistrz	
przekazał	 opaski	 odblaskowe,	 które	
dzieci	 zabrały	 do	 domu	 nie	 tylko	 dla	
siebie,	 ale	 również	 dla	 swoich	 najbliż-
szych.	Jesteśmy	przekonani,	że	ta	akcja	
pozwoliła	 dzieciom	uświadomić,	 że	 są	
odpowiedzialni	za	swoje	bezpieczeństwo	
i	swoich	 bliskich,	 a	 to	w	przyszłości	
uchroni	ich	od	niebezpieczeństw	i	przy-
gotuje	do	rozważnego	i	mądrego	udziału	
w	dorosłym	życiu.	

D. Nawracaj

znaczonych,	 a	 także	 tam	gdzie	nie	ma	
sygnalizacji	świetlnej	czy	wyznaczonych	
do	tego	przejść	dla	pieszych.	Pan	aspirant	
zaprezentował	 rekwizyty,	 którymi	 na	
co	dzień	posługują	się	Policjanci	z	Wy-
działu	Ruchu	Drogowego,	m.in.	 tarcza	
czyli	 popularny	 lizak,	 gwizdek,	 białe	
rękawiczki.	Dowiedzieliśmy	się,	że	użyt-
kowanie	 tych	przedmiotów	ma	szersze	
znaczenie,	aniżeli	sądziliśmy.	Również	
postawa	 ciała	 policjanta	 kierującego	
ruchem	ma	za	każdym	razem	zupełnie	
inne	 znaczenie	 dla	 uczestników	 ruchu	
drogowego.	
	 Najważniejszym	 celem	 akcji	 było	
poinformowanie	wszystkich	o	zagroże-
niach	dla	 pieszych	uczestników	 ruchu,	
jakie	występują	 po	 zmroku,	 tzn.	 słaba	
widoczność.	 Przestrzegał	 nas	 o	zasa-

dzie	ograniczonego	zaufania	do	innych	
uczestników	 ruchu	 oraz	 informował	
o	ubieraniu	się	w	rzeczy	jaskrawe,	które	
z	daleka	 są	widoczne	 dla	 kierowców.	
Pan	Burmistrz	 przekazał	 nam	 opaski	
odblaskowe,	które	sprawiają,	iż	jesteśmy	
widoczni	dla	kierowców	już	z	odległości	
jednego	kilometra.	Dodatkowo	na	opas-
kach	widnieją	numery	alarmowe,	które	
są	 niezbędne	w	sytuacjach	 zagrożenia.	
Wszyscy	uczestnicy	byli	bardzo	zadowo-
leni	z	ciekawej	lekcji	oraz	otrzymanych	
opasek,	które	jak	podkreślali,	wykorzy-
stają	dla	siebie,	swoich	rodzin,	podczas	
wieczornych	spacerów,	które	są	(i	bardzo	
dobrze)	coraz	bardziej	popularne	w	na-
szym	kraju.	
	 Niektórzy	 z	naszych	podopiecznych	
rekreacyjnie	 uprawiają	 nordic	walking	

i	wielokrotnie	spotykali	się	z	sytuacjami	
niebezpiecznymi,	właśnie	 przez	 to,	 że	
byli	słabo	widoczni.	Dzięki	otrzymanym	
opaskom	mogą	teraz	być	spokojniejsi,	nie	
zapominając	jednocześnie	o	przepisach	
ruchu	 drogowego	 i	zasadzie	 ograni-
czonego	zaufania.	Na	koniec	spotkania	
podziękowaliśmy	 przybyłym	gościom	
za	 informacje,	 które	 pomogą	nam	być	
bezpieczniejszymi	na	drogach.	
	 W	 imieniu	 całej	 społeczności	 ŚDS	
i	WTZ	w	Brzostku	 składam	 serdeczne	
podziękowania	dla	Komendy	Powiatowej	
Policji	w	Dębicy	oraz	dla	Pana	Burmi-
strza,	 któremu	 jednocześnie	 gratuluję	
świetnego	pomysłu	na	akcję	poprawia-
jącą	bezpieczeństwo	społeczności	naszej	
gminy.	

K. Staniszewski

Szlachetne zdrowie,
nikt się nie dowie, jako smakujesz,
aż się zepsujesz.

Jan Kochanowski

	 19	marca	 2014r.	 uczniowie	Publicz-
nej	 Szkoły	 Podstawowej	 w	Brzostku	
wzięli	udział	w	spotkaniu	z	Panią	Anną	
Piotrowską	 –	 dietetyczką.	 Pani	Anna	
w	ciekawy	sposób	opowiadała	dzieciom	
o	podstawowych	 zasadach	 zdrowego	
odżywiania,	uświadamiała	ich	jak	wiele	
zależy	 od	 tego,	 co	 i	w	 jakich	 ilościach	
spożywają	na	co	dzień.	Jej	wykładu	mogli	
wysłuchać	również	rodzice	–	przedstawi-
ciele	szkolnych	rad	oddziałowych.
	 Pani	dietetyk	w	swojej	prelekcji	nawią-
zywała	przede	wszystkim	do	śniadania,	

Spotkanie z panią dietetyk anną piotrowską

Dokończenie na str. 10
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– Został Pan wybrany Prezesem Koła 
Wędkarskiego Okręgu Brzostek – 
Błażkowa. Proszę się przedstawić czy-
telnikom Wiadomości Brzosteckich? 

–	Nazywam	się	Jerzy	Oklejewicz.	Jestem	
wędkarzem	od	 dziecka.	Wychowywali	
mnie	 dziadkowie	 i	to	 oni	 zaszczepili	
we	mnie	 tę	 żyłkę,	 wytłumaczyli	 mi	
wszystko,	nauczyli	mnie	podstawowych	

jako	najważniejszego	posiłku	dnia.	Jeśli	
rodzice	rano	bardzo	się	spieszą,	zdrowe	
oraz	wartościowe	kanapki	mogą	być	przy-
gotowane	poprzedniego	dnia	wieczorem	
i	przechowywane	w	lodówce.	Następnie	
podawała	przykłady	urozmaiconej	diety	
bogatej	w	białko,	tłuszcze,	węglowodany,	
witaminy	oraz	sole	mineralne.	Znalazły	
się	w	niej	nie	tylko	owoce	i	warzywa,	ale	
również	 ryby,	 oleje	 oraz	 niezastąpione	
orzechy.	W	 sezonie	 zimowym	zalecała	
jedzenie	 kiszonek.	Nie	można	 również	
zapominać	o	odpowiednim	nawodnieniu	
organizmu.	Woda	wpływa	na	 funkcjo-
nowanie	naszego	ciała	i	umysłu.	Nie	bez	
znaczenia	w	budowaniu	naszego	zdrowia	
jest	ruch	fizyczny	na	świeżym	powietrzu.
	 Wiele	uwagi	poświeciła	przykładowi	
sportowców,	którzy	nie	tylko	sporo	czasu	
przeznaczają	na	ćwiczenia	fizyczne,	ale	
również	przestrzegają	zdrowej	 i	zbilan-
sowanej	diety.	Nawiązała	także	do	odpo-
wiedniego	zachowania	młodych	ludzi	na	
lekcjach	wychowania	fizycznego.	Prosiła,	
aby	zawsze	dbali	nie	tylko	o	siebie,	ale	i	o	
swoich	przeciwników,	i	zawsze	kierowali	
się	zasadą	„fair	play”.
	 W	 życiu	 powinniśmy	 się	 wszyscy	
szanować,	 traktować	 innych	 tak,	 jak	
chcielibyśmy	być	sami	traktowani.	Wy-
magać	wiele	od	 siebie,	 nawet	 jeśli	 inni	
tego	nie	czynią.	Nasze	życie	jest	przecież	
w	naszych	rękach,	tak	wiele	zależy	od	nas	
samych.	Młodzi	ludzie	stają	dzisiaj	przed	
wieloma	wymaganiami	–	wymagają	ro-

wywiad z panem Jerzym oklejewiczem – prezesem koła wędkarskiego

dzice,	nauczyciele,	świat	wokół	i	trzeba	
tym	wymaganiom	sprostać.	Aby	mieć	na	
to	siłę	i	energię,	trzeba	zdrowo	jeść	i	jak	
najwięcej	zażywać	ruchu	fizycznego.
	 Pani	Anna	 podsumowała	 spotkanie	
rozmawiając	 indywidualnie	 z	dziećmi,	
zadając	pytania	dotyczące	omawianych	
kwestii.	Okazało	 się,	 że	młodzi	 ludzie	
wiele	wiedzą	na	temat	zdrowego	jedzenia	
i	tę	wiedzę	chcą	wcielić	w	życie.
	 Na	zakończenie	spotkania	głos	zabrała	
dyrektor	 szkoły	 Pani	Maria	 Przebię-
da,	 która	 podziękowała	 szanownemu	

gościowi	 za	 przybycie	 i	wygłoszenie	
ciekawej	prelekcji.	Dodała	od	siebie,	 iż	
niezwykle	ważna	 jest	 świadomość,	 że	
rozwój	 psychofizyczny	 i	emocjonalny	
dzieci,	ich	stan	zdrowia	i	pozytywne	wy-
niki	w	nauce	zależą	w	dużym	stopniu	od	
sposobu	żywienia.	Przy	nieprawidłowym	
odżywianiu	 nie	można	w	pełni	wyko-
rzystać	 swoich	wrodzonych	uzdolnień,	
gdyż	nieprawidłowe	żywienie	odbija	się	
ujemnie	 na	 zdolności	 do	 koncentracji	
uwagi	oraz	zapamiętywaniu.	

atsz

Dokończenie ze str. 9

czynności	 związanych	 z	łowie-
niem	ryb.	W	wieku	dorosłym	już	
sam	poszerzałem	zasób	wiedzy	na	
temat	wędkowania,	między	inny-
mi	 przez	 studiowanie	 literatury	
fachowej	 i	rozmowy	 z	bardziej	
doświadczonymi	kolegami.	
Do	Koła	 nr	 1	w	Jaśle	wstąpiłem	
w	1971r,	ale	już	wtedy	miałem	sen-
tyment	do	Brzostku	i	okolicy.	Koło	
Wisłoka	–	Klecie	powstało	w	roku	
1978,	a	jego	aktywnym	członkiem	
byłem	w	latach	1979	–	1989.	Pre-
zesem	zostałem	w	2013	 r.	 Jest	 to	
dla	mnie	bardzo	zaszczytna	 i	od-
powiedzialna	 funkcja.	 Zajmując	
to	stanowisko	spróbuję	nie	zawieść	
zaufania	moich	 kolegów.	Chciał-
bym	jednak	w	dalszym	ciągu	być	
wędkarzem,	a	nie	urzędnikiem.

– Ilu członków liczy Koło? Jakie 
zadania sobie stawia? 

–	Już	w	pierwszym	kwartale	 tego	 roku	
składkę	członkowską	opłaciło	120	węd-
karzy.	Myślę,	że	w	tym	roku	liczba	250	
członków	jest	realna.	Musimy	im	stwo-
rzyć	 jak	 najlepsze	warunki.	Ryba	 jest:	
karp,	szczupak,	sandacz,	lin,	płoć,	okoń	
i	inne.	Do	pełni	szczęścia	potrzebujemy	
jeszcze	 dróg	 dojazdowych,	 parkingów,	
czystych	 łowisk	 i	przede	 wszystkim	
bezpieczeństwa.

– Czy zamierza Pan i w jaki sposób 
pracować z dziećmi i młodzieżą? 

–	Przy	naszym	Kole	 powstała	Szkółka	
Wędkarska	„Batman”,	celem	której	jest	
pokazanie	dzieciom,	że	łowienie	ryb	jest	
wielką	 i	wspaniałą	przygodą.	Człowiek	
wtedy	może	się	skupić,	kiedy	wokół	pa-
nuje	błoga	cisza,	bo	wędkuje	się	często	
wcześnie	 rano.	Chcielibyśmy	 nauczyć	
młodych	 najpopularniejszych	 technik	
łowienia.	 Nowoutworzonej	 szkółce	
patronują	Prezes	PZW	Okręg	Rzeszów,	
Burmistrz	Miasta	 i	Gminy	Brzostek,	
Wójt	Gminy	Brzyska	oraz	Wiadomości	
Wędkarskie.

– Każdy rybak marzy, aby złowić rybę 
swojego życia. Czy Pan ma już ten wy-
czyn za sobą?

–	Moją	pasją	jest	wędkarstwo	i	jak	każdy	
wędkarz	marzę	o	wielkiej	rybie,	ale	moje	
dotychczasowe	sukcesy	są	raczej	mizer-
ne.	Złowiony	 sandacz	 nie	 przekroczył	
7	kilogramów,	szczupak	6	kilogramów,	
a	karp	11.	Ale	„w	karasiu”	mam	wszyst-
kie	medale:	złoto,	srebro	i	brąz.
Myślę,	że	największe	sukcesy	wędkarskie	
dopiero	przede	mną.

– Dziękujemy za rozmowę.
atsz
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	 Bracio!	Wolą	swoją	chłopską	przeciw-
ko	wszystkim	kalumniom	wyśmiszkom	
i	różnem	 obszczekiwaniom,	 które	 na	
mnie	panuwie	podczas	wyborów	ciskali,	
wybraliśta	mnie	 i	tak	 posłem	 do	 per-
lementu	 do	Widnia.	A	 ze	 kużdy	 jeden	
poseł	mo	świnty	łobowiązek	powiedzieć	
wyborcom,	 co	 on	 tam	w	tem	Widniu	
robił,	 lotego	pocuwom	się	w	sobie	zdoć	
wom	sprawe	z	tego,	com	robił,	jak	mnie	
tu	nie	było.	Zacne	łod	poczontku	szczy-
rze	i	łotwarcie	jak	na	chłopskiego	posło	
przystało	i	łopowiem	wom	łod	pocontku	
com	 tam	we	Widniu	widzioł	 i	słysoł,	
cego	się	naucuł	i	co	jesce	nie	wiem,	ale	
będę	wiedzieć,	kużdy	swój	krok,	kużde	
porusenie	chłopskiego	serca	i	moi	zbolały	
dusy,	 przez	 nędze,	 przez	 upośledzenie,	
ponizenie,	 krzywde	 i	wsystkie	 piekącki	
wase,	przez	łzy	i	cierpienio	wase,	wasych	
zon,	dzieci	i	matek,	a	co	to	wszystko	tam	
we	Widniu	wyrównane	 i	zniesione	 być	
moze	i	musi	–	rozumita	–	i	musi!	Bo	jo,	bo	
my	chłopskie	posły	tak	chcom.	Rozumita,	
tak	chcom	i	tak	musi	być!
	 Łopise	wom	teroz	do	izna	brewiternie	
wsystko	 jak,	gdzie,	kiedy	 i	co,	zebyście	
wiedzieli	kogo	i	na	co	mocie	posłem	i	ze	
te	dwadzieścia	koron,	co	fasuje	dziennie	
za	 darmo	nie	 biere.	Otóz	 tak	widzicie!	
Słuchojcie!
	 Jak	 mi	 juz	 letigimacyjo	 poselsko	
z	Widnia	przysła	z	wezwaniem	na	który	
dzień	mom	się	stawić	we	Widniu	do	posel-
skiego	łoranio,	spakuwołem	cystom	bieli-

zne	do	kuferka,	wzionem	scotke,	szwarc,	
brzytwe,	mydło,	gornusek	masełka,	 syr	
i	chlebuś	 na	 droge,	wycołowałem	 zone	
i	dziecka,	 łotarłem	 rękawem	 łze	 z	oka,	
zrobiełem	krzyz	świety	na	sobie	i	hajda	
śkapami	 do	 Jasła	 na	 stacyjon.	A	 teroz	
słuchojcie!	Na	stacyjnie	spotykom	kole-
jorza	i	pytom	się	go	ło	pociong	do	Stróz	
i	Tarnowa.	A	ten	co	mi	powiodo:	„Chło-
pie!	Musis	cekać	na	ten	pociong	całkom	
godzine,	zanim	łon	łod	Krosna	nie	nadje-
dzie”.	Chocioz	byłem	bardzo	rod,	zem	się	
nie	spóźnił,	ale	złość	mnie	chyciła,	ze	ten	
łurzendnicyna	potroktował	mnie	per	ty,	
więc	pedziołem	do	niego	łostro:	„Panie,	
a	gdzie	to	je	napisone,	ze	łurzendnik	ko-
lejowy	mo	przywilej	do	chłopa	łodzywać	
się	per	ty.	A	cy	pon	wi,	jaki	jezdem	chłop?	
No	 to	 pon	widz!	 Jezdem	 chłop,	 poseł	
do	 perlementu	 austryjockiego	 i	jade	 do	
Widnia,	a	jakby	pon	nie	wierzył	to	się	pon	
przypoc!”	I	przyłozyłem	mu	letigimacyjo	
poselsko	pod	nos.	Łurzendnik	zblod	jak	
ściana	 i	powiedział	 trzentsoncym	 się	
głosem:	„O	bardzo	pana	posła	przepro-
szom,	 tu	 jezd	 pocekolnio	 piersy	 klasy,	
niech	pon	poseł	będzie	taki	łaskaw	tom	
iść	i	na	pociong	pocekać”.	A	jo	mu	dopiro	
wtedy:	„To	tak?	To	chłop	jak	posłem	nie	
jest,	to	mu	pon	ma	gadać	ty.	I	to	dopiro	
jak	posłem	ostanie	mo	prawo	do	sacunku?	
Pomiętoj	pon!	Jakbym	się	dowiedzioł,	ze	
bedzies	jesce	chłopa	pomiatoł	i	traktowoł	
go	per	ty	to	wtedy	pon	pozno	co	znacy	
chłopski	 poseł	 Jakub	Madej	 z	Brzysck!	

Rozumis	pon?”	Takem	go	moi	mili	sta-
rantowoł!	O	bo	jo	jest	prubant!	Jo	tak!	Jo	
zawse	tak!	Nikomu	najpirw	nie	powiem,	
zem	poseł,	zeby	się	przekonać	skiem	mom	
do	cynienio.	Bede	tak	robił	jak	polski	król	
Kazimierz	Wielki	co	się	nawet	za	dziada	
przebiroł,	 zeby	 się	 ino	dowiedzieć	 jacy	
som	ludzie.	O	juz	ten	łurzendnik	kolejowy	
drugi	roz	chłopu	ty	nie	powi,	bo	się	będzie	
boł,	zeby	znów	na	jakiego	posła	nie	trafił.	
Boć	nie	ino	jo	jeden	z	chłopów	je	posłem.	
Je	posłem	i	Józek	Stanisewski	mój	som-
siad	z	Bukowy,	je	Cieluch,	je	Harnek,	je	
Myjok,	 Siwula,	Wójcik	 i	nas	 kochany	
Kuba	Bojko.	Same	chłopy	jak	uloł.	Teraz	
taki	 łurzendnik,	 com	 go	 starantowoł,	
dziesiontemu	łopowi,	żeby	się	wagowoł	
chłopom	godać	per	ty,	bo	go	moze	spotkoć	
to,	co	jego	spotkoło.	Jo	wiem,	ze	wos	juz	
dzisiaj	inacy	w	łurzendach	traktujom	po	
tem	wypodku.	Za	wasom	kwardą	ludow-
cowom	wole,	zeście	się	nie	zlenkli	i	nie	
dali	bałamucić	i	wybrośliście	mnie	chłopa	
na	posła	juz	mocie	z	tego	pirsy	prefit.	Bo	
wom	przyrzekom,	ze	gdzie	ino	przyjde,	
do	jakiego	łurzendu	jak	tam	na	stacyjonie	
w	Jaśle	bede	kiwoł	i	tarantowoł	wsyćkich	
gryzipiórków,	zeby	wom	bracio	lzy	było	
zyc	 na	 świecie	 i	zebyście	 sie	wsendzie	
culi,	jak	to	powiedzioł	poeta	jakisik,	jak	
równi	z	równym	i	wolni	z	wolnym	
(Wiwat!	 Niech	 żyje	 nasz	 poseł	 Kuba	
Madej!	Brawo!	Brawo!)

Cdn.
Wojciech Staniszewski

Jak to ongiś chłopski poseł rozmawiał ze swoimi wyborcami
 Publikujemy poniżej przemówienie, jakie wygłosił na wiecu sprawozdawczym we wsi Brzyska powiat Jasło poseł z ra-
mienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Madej. Wygłosił je po powrocie z Wiednia, gdzie brał udział w pierwszym 
posiedzeniu Rady Państwa w dniu 24 września 1907 roku. Treść tego przemówienia stanowi istną perełkę świadectwa 
tamtych czasów. Przekazuje wrażenia, jakie odniósł prosty człowiek po raz pierwszy wyjeżdżający za granicę. Wypowie-
dziane czystą gwarą chłopską, pełne zdrowych sformułowań. Takie wystąpienie musiało wywrzeć wielkie wrażenie na 
słuchaczach a i dzisiaj niewiele straciło na aktualności. Stanowi bezsprzeczny autentyk jako iż zostało zastenografowane 
przez jednego z lwowskich akademików o nieznanym nazwisku… Przemówienie to znajduje się w  wiedeńskim Haus – 
Hof- Und Staats-archiw w teczce „Galizien”

Stanisław Giza

	 Nie	wyrzucaj	śmieci	do	lasu,	ale	od-
daj	je	do	mobilnego	punktu	selektywnej	
zbiórki	odpadów	komunalnych.
	 Mieszkańcy	Gminy	Brzostek	mogą	
nieodpłatnie	przekazać	do	MPSZOK	od-
pady	problemowe	(te,	których	nie	można	
wrzucić	do	otrzymywanych	worków).
	 Termin	 zbiórki	 odpadów	problemo-
wych	w	każdej	miejscowości	 pokrywa	
się	z	terminem	zbiórki	selektywnej.
	 W	kwietniu	i	maju	można	przed	po-
sesję	wystawić	odpady	niebezpieczne	w	
tym	przeterminowane	leki,	zużyte	bate-
rie,	 opakowania	 po	 farbach,	 lakierach,	
rozpuszczalnikach,	 środkach	 ochrony	
roślin,	 aerozolach,	 żarówkach,	 zużyte	
lampy	 f luorescencyjne,	 akumulatory,	
elektrośmieci,	wielkogabaryty,	tekstylia.

DROBNE ODPADY PROSIMY 
POSEGREGOWAĆ I OPISAĆ

w kwietniu i maju gmina Brzostek uruchamia mobilny 
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (mpSzok)
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echa przeszłości
	 Zajeżdżamy	do	Smolnika.	Obecna	
miejscowość	powstała	po	1956	roku,	
to	 zaledwie	 kilka	 domów	 i	pensjo-
natów.	Z	 dawnej	wsi,	 która	 została	
wysiedlona	i	zniszczona	po	II	wojnie	
światowej,	 została	właściwie	 tylko	
cerkiew.	Samotna	 świątynia	 pośród	
pustki	 bieszczadzkiej	 przestrzeni.	
Samotna,	 bo	 tylko	 ona	 ocalała	 ze	
świątyń	 bojkowskich.	 Urok	 i	nie-
powtarzalne	 piękno	 cerkwi,	 jakby	
wyjętej	 z	baśni,	 doceniło	UNESCO	
–	 21.06.2013	 roku	 została	wpisana	
na	 Listę	 Światowego	Dziedzictwa.	
W	 okresie	 wakacyjnym	msza	 św.	
w	każdą	niedzielę	o	godz.	9.30.	Do-
piero	wtedy	 podczas	 nabożeństwa	
(teraz	już	rzymskokatolickiego)	moż-
na	 poczuć	 atmosferę,	 prawdziwy	
czar	 góralskiej	 świątyni.	Wewnątrz	
uwagę	 zwracają	 lampy	 z	poroży	
jeleni	i	malowidła	nad	ołtarzem.	Za-
pach	 starego	 osiemnastowiecznego	
drewna,	 przepastna	 dzikość	wokoło	

sprawiają,	że	czuje	się	wtedy	coś	więcej,	
coś	pięknego,	niedosięgłego.	Dociera	do	

nas	świadomość	ludzkiego	nieszczęścia	
i	biedy	podczas	wojny	i	jeszcze	większej	

tragedii	po	wojnie,	kiedy	wysiedlano	
stąd	 rdzennych	mieszkańców,	kiedy	
cywilizacja	 bojkowska	 dobiegała	
końca.

dojazd
	 Ale	 dla	 nas	 to	 dopiero	 początek	
wyprawy.	 Przejeżdżamy	 samocho-
dem	przez	odludną	drogę	w	kierunku	
Dwernika.	Prastara	puszcza	bukowa	
robi	 wrażenie.	 Gdzieniegdzie	 nad	
drogą	szczerzą	zębiska	pogruchotane	
skały.	Szczęśliwie	mijamy	Berehy,	po	
prawej	 kultowe	Połoniny	Caryńską,	
Wetlińską.	W	oddali	majaczy	Smerek.	
Za	nami	kolejne	miejscowości:	Wetli-
na,	Smerek,	Kalnica,	Cisna	ze	słyn-
nym	barem	Siekierezada.	W	Majdanie	
skręcamy	w	lewo	na	Roztoki	Górne.	
Droga	 świeżo	 po	 remoncie.	Dojazd	
nie	sprawia	problemu,	choć	trzeba	się	
mieć	na	baczności	pod	koniec	trasy,	
bo	zakręty	dość	ostre	i	wąsko!	Obec-

góry moje, wierchy moje…
propozycja jednodniowej wycieczki w Bieszczady dla wszystkich, którzy szukają przygody, przestrzeni i legendy. 
relacja z mojej wyprawy w sierpniu 2013 r. niech będzie dla was inspiracją do poszukiwania własnych szlaków.

	 28	lutego	w	Szkole	Podstawowej	w	Ka-
mienicy	Dolnej	odbyła	się	uroczysta	aka-
demia	z	okazji	Dnia	Pamięci	„Żołnierzy	
Wyklętych”.	
	 Sejm	Rzeczypospolitej	Polskiej	w	2011	
roku	 uchwalił	 1	marca	Dniem	Pamięci	
„Żołnierzy	Wyklętych”.	Dzień	ten	stał	się	
symbolicznym	początkiem	działań	przy-
wrócenia	żołnierzom	Drugiej	Konspiracji	
należnego	miejsca	w	panteonie	narodowej	

pamięci.	Byli	to	żołnierze,	którzy	działali	
w	podziemiach,	w	konspiracji,	walczyli	
w	obronie	Ojczyzny,	gotowi	byli	poświę-
cić	swoje	życie	za	jej	los.	
	 O	 bohaterach	 antykomunistycznego	
podziemia	 nie	 zapomniała	 także	 spo-
łeczność	PSP	w	Kamienicy	Dolnej,	gdzie	
odbyło	 się	 uroczyste	 spotkanie,	 które	
zainicjował	Pan	Wojciech	Grzesiakowski.	
Były	więzień	skazany	na	9	lat	za	przyna-

leżność	do	organizacji	Żołnierze	Wolnej	
Polski.	
	 Po	 akademii	 podzielił	 się	 z	nami	
swoimi	wspomnieniami	 z	tamtych	 lat.	
Dyrektor	Szkoły,	Rada	Rodziców,	Grono	
Pedagogiczne	oraz	uczniowie	serdecznie	
mu	za	to	dziękują,	jak	również	za	słodki	
poczęstunek	dla	całej	społeczności	szkol-
nej.	

D. K.

narodwoy dzień pamięci „żołnierzy wyklętych” 
w puBliczneJ Szkole podStawoweJ w  kamienicy dolneJ
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nie	dojechać	można	do	samej	granicy	ze	
Słowacją.

czas na prawdziwą przygodę! 
wyruszamy!
	 Szlak	 od	 razu	 stromo	 pnie	 się	 pod	
górę.	Biegnie	granicą	Polski	i	Słowacji.	
Po	stronie	słowackiej	las	chroniony	przez	
Narodny	Park	Poloniny,	 po	 polskiej	 –	
Ciśniańsko-Wetlinski	Park	Krajobrazo-
wy.	Szlak	 cały	 czas	wiedzie	ostro	pod	
górę,	 potem	 nieco	wyrównuje.	 Trasy	
bardzo	 przyjemne,	mało	 uczęszczane.	
Można	wsłuchać	się,	co	szepcą	buki,	co	
śpiewa	wiatr.	Dostrzega	się	wtedy	rzeczy	
na	 innych	 zatłoczonych	 ścieżkach	nie-
zauważalne.	Zawsze	 trzeba	być	 jednak	
czujnym.	Tam	trzaśnie	gałązka,	tu	krzew	
zaszeleści.	To	czady	–	dobre	duszki	tych	
gór.	Czasem	pomagają	wędrowcy,	choć	
niekiedy	wyświadczają	 niedźwiedzią	
przysługę.	 Czadom	 nierozłącznie	 to-
warzyszą	 złe	 biesy	 nękające	 nie	 tylko	
turystów.	Ludziom	uprzykrzają	 się	 też	
inne	 licha	–	zdradzieckie	Litmirze,	 ta-
jemnicze	Mamuny,	dziwaczne	Berdniki,	
powabne	Rusałki,	upiorne	Zmory	i	znane	
wszystkim	dokuczliwe	 i	niebezpieczne	
Błądzonie,	zaś	wszystkimi	rządzi	władca	
i	pan	 –	 Stuposian.	 Poza	 tym	wędrow-
com	grożą	tu	pazury	niedźwiedzi	i	kły	
wilków.	Tylko	 najodważniejsi	 zapusz-
czają	się	w	te	tereny.	Wam	na	pewno	nie	
straszne	 biesy,	więc	 ruszajcie	 ze	mną	
na	 tę	wyprawę.	Gwarantuję	 przygodę,	
z	powrotem	bywa	różnie.

Spotkanie trzeciego stopnia
	 Pamiętam	dobrze	ten	moment.	Mija-
liśmy	kolejne	słupki	graniczne	w	drodze	
na	Okrąglik,	później	na	Jasło,	Świeciło	
słonce,	śpiewały	ptaki,	szeleściły	buki.	
Sielanka.	Nagle	słońce	zakryła	chmura,	
ptaki	zamilkły,	buki	ucichły	w	bezruchu.	
Za	to	w	pobliskich	zaroślach…	Tak!	To	
musiał	 być	 on!	A	może	 nie?	 Szybciej	
niż	może	uchwycić	ludzkie	oko,	uciekł.	
Pozostał	 tylko	szelest	 liści	 i	chrzest	 ła-
manych	gałęzi.	To	on,	to	bies	Żubraczy!	
Choć	 równie	 dobrze	mógł	 to	 być	bies,	

ptak,	wiewiórka,	 gronostaj,	 to	 jednak	
ludzka	 fantazja	 nie	ma	granic.	A	 jeśli	
bies,	to	czego	chciał,	czego	szukał,	cze-
mu	uciekł?	Są	pytania	bez	odpowiedzi.	
Sprawa	występowania	biesów	w	Biesz-
czadach	pozostanie	na	zawsze	zagadką.	
Mniej	 odważni	 nie	 powinni	 czytać	 le-
gend	przed	wyprawą.	My	ruszamy	dalej.	

okrąglik
	 Wychodzimy	 z	lasu	 na	 uroczą	 po-
lanę,	 niewielką,	 ale	 z	klimatem.	Z	niej	
miejscami	dość	ładne	fragmentaryczne	
widoki	na	Okrąglik,	Jasło	i	Bukowskie	
Wierchy.	Na	środku	łąki	stare	wysuszone	
pnie,	które	doskonale	komponują	z	krajo-
brazem,	Świetne	miejsce	na	pamiątkowe	
zdjęcie.	Dalej	wchodzimy	w	las	i	znów	
od	razu	pod	górę..	Mozolna	wspinaczka	
o	tyle	trudniejsza,	że	brak	jakichkolwiek	
poręczy,	których	można	by	się	chwycić	
(to	już	niestety	nie	jest	teren	bieszczadz-
kiego	Parku	Narodowego).	Jeszcze	gorzej	
jest	 na	 następnym	 etapie,	 zwłaszcza	
w	upalne	 dni,	 kiedy	buki	 karłowacieją	
i	nic	nie	osłania	naszych	karków	przed	
promieniami	 słonecznymi.	 Prawdzi-
wy	 piechur	wszystko	 jednak	 pokona.	
Stajemy	na	 szczycie	Okrąglika	 –	 1101	
m	 n.p.m.	Widoki	 na	 pełne	majestatu	
i	dzikości	Bieszczady	słowackie	rekom-
pensują	 zmęczenie	 i	pokrzepiają	 nasze	
rozszalałe	 ze	 zmęczenia	 serca.	Wzrok	
przykuwa	 jedna	 jedyna	 drewniana	
chata	na	zboczu	widocznej	z	Okrąglika	
góry,	 pośród	morza	 bukowego	 lasu.	
Schronisko,	 a	może	 dom	prawdziwego	
bieszczadnika.	Na	Okrągliku	 znajduje	
się	 węzeł	 szlaków.	 Czerwony	 szlak	
w	prawo	prowadzi	na	Rabią	Skałę	–	1199	
m	n.p.m..	My	 ruszamy	w	lewo,	 też	 za	
czerwonymi	znakami,	w	kierunku	Jasła	
–	1153	m	n.p.m..

czysta woda
	 Wejście	na	 Jasło	od	 strony	Okrągli-
ka	 jest	 jednym	 z	najmilszych	 podejść	
w	Bieszczadach.	 Ścieżka	 prowadzi	
wśród	 karłowatych	 buków	 i	jarzębin,	
głównie	 poziomo,	 od	 czasu	 do	 czasu	
spotykamy	niewielkie	pochyłości.	Spo-

kojnym	krokiem	dojście	do	celu	powinno	
nam	zająć	około	pół	godziny.	Po	drodze	
buk	 przewalony	w	poprzek	 ścieżki	 –	
naturalna	 ławeczka,	 jakich	 zresztą	 na	
szlakach	wiele,	Wychodzimy	z	lasu	na	
połoninę.	
	 Nazwa	 Jasło	 oznacza	Czystą	Wodę.	
Nie	wiem,	dlaczego.	Może	na	zboczach	
znajduje	się	jakieś	życiodajne	źródełko.	
Poza	 tym	połonina	 jest	 bardzo	 ładna,	
choć	niewielka.	Tak	jakby	jasne,	czyste	
lustro	wody	w	otaczającej	zieleni	lasów.	
Uderza	w	oczy	 też	 jaskrawa	 czerwień	
borówczysk,	 choć	 to	 dopiero	 koniec	
sierpnia.	Owoców	wprawdzie	 już	 nie-
wiele,	ale	potrafią	doskonale	pokrzepić	
strudzonych	wędrowców.	 Szybko	 się	
regenerujemy	 i	już	 spacerkiem	wcho-
dzimy	na	 łagodny	grzbiet	Jasła.	W	po-
równaniu	 z	mozolnym	 podejściem	 na	
Okrąglik	 przejście	 połoniną	 to	 sama	
przyjemność.	Na	szczycie	otwierają	się	
przed	nami	wspaniałe	widoki	na	cztery	
strony	świata.	Z	jednej	strony	wszystkie	
połoniny	Bieszczadzkiego	Parku	Naro-
dowego,	z	drugiej	Bukowskie	Wierchy,	
szczyty,	 szczyty	majaczące	w	lekkiej	
mgle.	Uderza	ogrom,	piękno,	przestrzeń,	
nieskończoność.	To	niepowtarzalny	urok	
Bieszczadów.	
	 Najbardziej	charakterystyczny	i	roz-
poznawalny	element	Jasła	to	betonowy	
trójnóg	 położony	 kilkanaście	metrów	
od	głównego	szlaku.	Aby	go	odnaleźć,	
trzeba	przy	rozwidleniu	ścieżek	skręcić	
w	prawo.	Tam	w	zaroślach	jarzębiny	od-
najdziemy	ów	monument.	Zarośla	z	na-
grzanymi	słońcem	polankami	kuszą,	by	
odpocząć	i	poleżeć	pod	„dachem	nieba”.	
Warto	jednak	pójść	dalej,	nieznakowaną	
ścieżką,	 słabo	wydeptaną	 przez	 całą	
połoninę	 w	dół	 aż	 do	 zarośli.	 I	my	
tak	 idziemy.	Czerwieni	 się	 jarzębina,	
szeleszczą	wiechy	traw,	grają	świerszcze,	
słonce	grzeje.	Nagle	zrywa	się	podmuch	
wiatru,	świerszcze	milkną,	źdźbła	traw	
pokornieją,	słońce	zakrywa	się	chmura,	
nawet	 jarzębina	 wydaje	 się	 bledsza,	
mniej	 jaskrawa.	Na	 granicy	 połoniny	
i	lasu,	gdzieś	w	skarłowaciałych	bukach	
przemyka	cień.	Gra	cieni.	Trzask	łamanej	

gałęzi.	Różki,	filuterny	
ogon,	włochata	postać.	
Czy	 to	 bies	wystawił	
ł e b 	 z z a 	 d r z ew a ,	
wyszczerzył	 zębiska	
i	łypnął	 zawadiacko?	
Wskazał	 głową	 niebo	
i	zniknął. 	 Może	 to	
jeleń?	Albo	zabłąkany	
turysta?	Tak	czy	owak,	
dobrze	zrobił,	że	poka-
zał	 ręką	niebo,	 bo	 ten	
silny	 podmuch	wiatru	
przygnał	 całe	 stado	
chmur.	 Burzowych,	
ciemnych,	 opasłych	
w	deszcz.	Pewnie	bies	
bronił	góry	przed	ludź-
mi.	 Strzegł	 tajemnic	
puszczy.	 Uciekliśmy	
przed deszczem z po-
wrotem do Roz tok 
Górnych.

Jaromir Hunia
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Bieniek: nie wchodźcie do polityki
po plecach przedsiębiorców

uwaga, przełomy!
	 Przybywających	 na	 sesję	 powiatową	
20	III	2014	powitał	ryk	klaksonów	ciężaró-
wek	bez	naczep.	Dawniej	na	takie	pojazdy	
mówiono	„łamańce”.	Łamańce	te	ustawiły	
się	w	czworoboku	przed	frontem	budynku	
starostwa,	przy	okazji	skutecznie	blokując	
miejsca	 parkingowe	 dla	 niepełnospraw-
nych.	W	środku	czworoboku	stali	właści-
ciele	firm	 transportowych,	 ich	adwokaci	
i	inne	bliżej	nie	zidentyfikowane	osobniki.
Starosta	 zdążający	 na	 obrady,	 zapytany	
co	oznacza	ten	nieznośny	hałas,	odpowie-
dział:	panie,	 to	z	okazji	pierwszego	dnia	
wiosny	–	ludzie	cieszą	się,	że	zima	dobiega	
końca.	 Jeżeli	 na	 tym	 placu	 ktokolwiek	
z	czegoś	się	cieszył,	to	chyba	tylko	z	tego,	
że	kadencja	Bielawy	jako	starosty	właśnie	
dobiega	końca.

kumulacja
	 Obecna	władza	 powiatowa	 od	 7	 lat	
rządzi	w	prawie	niezmienionym	składzie.	
Koalicja	PiS	i	Wspólnota	Ziemi	Dębickiej.	
Mówiąc	 językiem	 technicznym,	widać	
już	 zmęczenie	materiału.	Problemów	do	
rozwiązania	 przybywa.	Dawniej	 na	wsi	
mówiono,	 że	wystąpiło	 spiętrzenie	 prac	
polowych:	sianokosy,	żniwa,	podorywki,	
wykopki.
Władza	 powiatowa	ma	 fatalne	 stosunki	
z	konwentem	burmistrzów	 i	wójtów,	 nie	
rozwiązano	problemu	przejazdu	tirów	po	
drogach	 powiatowych,	wciąż	 zbyt	mała	
ilość	 dróg	 powiatowych	 jest	 w	ciągu	
roku	modernizowana,	 kłopoty	 ze	 szkołą	
średnią	w	Jodłowej,	 skargi	 na	 podległą	
starostwu	służbę	zdrowia,	bardzo	wysokie	
bezrobocie	wśród	absolwentów	wyższych	
uczelni	–	to	tylko	niektóre	problemy,	moż-

na	powiedzieć	wierzchołek	góry	lodowej.
Bielawa	na	wszystko	ma	tylko	jedną	od-
powiedź:	to	robota	polityczna,	mająca	na	
celu	 dezorganizację	 pracy	w	starostwie	
dębickim.

mat szewski chudego
	 W	środowisku	szachowym	mat	szewski	
to	błyskawiczna	wygrana	partii,	po	wyko-
naniu	3	–	4	ruchów.	Mniej	więcej	w	taki	
sposób	rozprawił	się	wójt	gminy	Czarna	
Józef	Chudy	 ze	 swoimi	 oponentami.	W	
szczególności	z	właścicielem	pewnej	firmy	
transportowej	wożącej	materiały	 na	 bu-
dowę	autostrady.	Ów	właściciel	w	swoim	
wcześniejszym	wystąpieniu	gromił	i	łajał	
kogo	się	dało.	Odpowiedź	ze	strony	Chude-
go	była	odważna	i	przygważdżająca	–	jak	
w	wierszu	A.	Mickiewicza:	„żołnierzowi,	
co	grał	zucha,	wszystkich	 łaje	 i	potrąca,	
świsnął	szablą	koło	ucha	–	już	z	żołnierza	
ma	 zająca”.	Dla	 pewnego	 dziennikarza	
Chudy	miał	propozycję,	aby	ów	przyniósł	
na	salę	obrad	alkomat	 i	stwierdził	 trzeź-
wość	wójta	 gminy	Czarna.	Aby	 głupot	
nazajutrz	nie	wypisywał.

Bieniek: nie wchodźcie do polity-
ki po plecach przedsiębiorców
	 Taką	 propozycję	 zgłosił	 Burmistrz	
Leszek	Bieniek	do	kandydatów	na	polity-
ków,	głównie	z	Platformy	Obywatelskiej.	
Dawniej	niektórzy	do	Sejmu	wchodzili	po	
plecach	robotników	–	stwierdził.
Coś	w	tym	 jest.	Klub	 radnych	 powiatu	
PO	liczy	raptem	3	osoby,	to	jest	dokład-
nie	trzecia	część	opozycji	(9	radnych).	Na	
lidera	tej	trójki	forsowany	jest	Krzysztof	
Lipczyński,	pracownik	u	wójta	Rokosza.
Na	jego	plus	zaliczyć	należy	doprowadze-
nie	 do	 sesji	 nadzwyczajnej	 (7	 podpisów	
radnych	powiatu,	w	tym	jego).	Na	jego	mi-
nus	natomiast	wpisze	się	kompletny	brak	
profesjonalizmu	przy	zgłaszaniu	wniosku	

o	powołanie	 komisji	 roboczej.	Wniosek	
przepadł	 przy	 13	 głosach	 przeciwnych,	
6	głosach	za	i	3	głosach	wstrzymujących	
się.	Nie	wolno	doprowadzać	do	przegra-
nych	głosowań	–	to	jest	pierwsza	zasada	
opozycji	politycznej.
Za	5	dni,	25	marca	w	czasie	komisji	infra-
struktury	cały	zysk	polityczny	z	sesji	nad-
zwyczajnej	został	przez	opozycję	utracony.

trzy warstwy asfaltu
	 Zgodnie	 z	ustawą	 o	drogach	 publicz-
nych	 pojazdy	 nie	 powinny	 przekraczać	
następujących	obciążeń	na	jedną	oś:
Na	drogach	krajowych	–	11,5	t
Na	drogach	wojewódzkich	–	10	t
Na	pozostałych	drogach	–	8	 t	 (drogi	po-
wiatowe)
Żeby	 drogi	 powiatowe	 nie	 trzeba	 było	
remontować	 co	 3-4	 lata,	 muszą	 być	
wykonane	porządnie,	czyli	niestety,	dość	
drogo.	Tymczasem	przetargi	 na	w/w	 re-
monty	wygrywają	firmy	oferujące	wyko-
nanie	robót	za	„czapkę	gruszek”.	Inwestor	
się	cieszy,	że	będzie	miał	porządną	drogę	
za	 „psie	 pieniądze”.	Rzeczywistość	 jest	
jednak	 bardzo	 brutalna.	Remont	wyko-
nany	bardzo	tanio	jest	remontem	lipnym,	
żeby	nie	powiedzieć,	 fuszerką.	W	zimie	
wystarczy	 –20	 do	 –25	 stopni	Celsjusza	
przez	kilka	dni	i	taki	asfalt	pęka	w	poprzek	
jezdni.	Tak	było	dwa	lata	temu	na	drodze	
Kamienica	Dolna	–	Siedliska-Bogusz.	
Na	moją	 interwencję	 u	starosty	 jakoś	 te	
szpary	 posklejano.	 A	 na	 ten	 przykład	
droga	Bielowy	–	Jodłowa	też	remontowana	
w	2011	r.	nie	popękała	w	czasie	mrozów.	
Bo	tam	jest	położone	3	warstwy	asfaltu.	
W	powiecie	dębickim,	jak	w	mało	którym,	
jest	 dwa	 zjazdy	 z	autostrady:	w	Żyrako-
wie	i	w	Pustyni.	Właśnie	tam	muszą	być	
solidnie	wykonane	łączniki,	by	tiry	mogły	
zjechać	z	autostrady.	Po	nawierzchni	wy-
konanej	z	3	warstw	asfaltu.

Bugno Ferdynand

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować, 
codziennie czytając dziecku dla przyjemności”
	 Książki	są	źródłem	niewyczerpanych	wrażeń,	przeżyć	i	wzru-
szeń,	 uczą	mowy	ojczystej,	wzbogacają	 słownictwo	dziecka,	
rozwijają	zainteresowania.	
	 Dlatego	 też	 bardzo	 ucieszyła	 nas	 ogłoszona	 ogólnopolska	
akcja	„Cała	Polska	czyta	dzieciom”	
	 Chcieliśmy	także	do	tej	szlachetnej	akcji	zaprosić	rodziców.	

Wieź	z	nimi,	wzmocniona	czytaniem,	daje	dziecku	siłę	do	po-
konywania	wielu	pokus	i	zagrożeń.	Nawyk	czytania	i	zapał	do	
książek	trzeba	kształtować	w	dzieciństwie,	czytając	dzieciom.	
Chcąc	 rozbudzić	 go	w	naszych	 uczniach,	 zorganizowaliśmy	
w	naszej	 szkole	 akcje	głośnego	 czytania	w	oddziałach	przed-
szkolnych	i	w	klasach	I-III.	
	 W	marcu	zaczęli	odwiedzać	nas	chętni	rodzice,	którzy	głoś-
nym	czytaniem	bajek	i	baśni	w	poszczególnych	klasach	dawali	
dobry	przykład	dzieciom.	
Pani	Aneta	Kordek,	Małgorzata	Socha,	Bernadeta	Wąsik,	Agata	
Podraza	i	Estera	Kapłon	przeczytały	bajki	5-latkom	i	dzieciom	
z	oddziału	„0”.	
	 Pani	Agnieszka	Gonet	starała	się	zaszczepić	nawyk	czyta-
nia	w	uczniach	klasy	I-II.	Pani	Joanna	Sury	wcieliła	się	w	role	
wróżki	 i	przeczytała	klasie	 III	„Baśnie”	Andersena.	Wszyscy	
uczniowie	 słuchali	 z	dużym	zainteresowaniem	 i	wykazali	 się	
świetną	wiadomością	czytanych	pozycji.	
	 Naszą	akcją	objęliśmy	również	klasy	starsze.	Uczniowie	klas	
IV-VI	czytali	głośno	swoim	rodzicom	codziennie	po	20	minut.	
W	ten	sposób	chcemy	ich	zachęcić	do	zaciekawienia	książkami.	
Kluczem	do	 sukcesu	 jednostek	 i	społeczeństwa	 jest	wiedza,	
kluczem	do	wiedzy	i	sprawności	umysłu	jest	czytanie.	Kto	nie	
czyta,	nie	nadąża	za	zmianami	we	współczesnym	świecie,	po-
nieważ	ciągle	rośnie	ilość	informacji	i	wiedzy.	
	 Realizując	założenia	tej	akcji,	nawiązaliśmy	również	kontakt	
i	współpracę	z	Publiczną	Biblioteką	w	Brzostku.	W	odpowiedzi	

wspólne czytanie w Szkole podstawowej w przeczycy
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„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
kto jeszcze mógł być z nami…”

 Wszystkim,	którzy	wspierali	nas	w	trudnych	chwilach	
oraz	uczestniczyli	w	pogrzebie	i	ostatniej	drodze	naszej	
Kochanej	Żony,	Mamusi	i	Babci	

śp. Alicji Socha
oraz	za	okazane	serce,	pomoc	i	otuchę	serdeczne	podzię-
kowania	składają	mąż	i	córki	z	rodzinami.

 W kwietniu pamiętamy o kilku milionach Polaków zamor-
dowanych przez hitlerowskich oraz sowieckich zbrodniarzy. 
Osobny rozdział tworzą tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych, 
których katowała i rozstrzeliwała komunistyczna dyktatura. 
Bolesny wymiar ma też katastrofa smoleńska z 10 IV 2010 r. 
i śmierć całej polskiej Delegacji w dniu obchodów 70 rocz-
nicy Zbrodni Katyńskiej. Jakże aktualne są tamte obawy 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dotyczące imperialnych 
planów Rosji? W tej niepewnej rzeczywistości pamiętajmy 
o Niezłomnych Bohaterach.

 V. Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”(1910-1951) –	
pochodził	z	Kresów,	był	zawodowym	oficerem	4.	Pułku	Ułanów	
Zaniemeńskich.	 Po	 klęsce	wrześniowej	 działał	w	konspiracji.	
W	sierpniu	1943	roku	zorganizował	5.	Brygadę	Wileńską	AK.	
Walczył	z	Niemcami,	m.in.	w	styczniu	1944	r.	rozbił	silne	zgru-
powanie	Wermachtu	pod	Mikuliszkami.	Nie	ufał	wojsku	sowie-
ckiemu,	dlatego	za	zgodą	komendy	AK	nie	uczestniczył	ze	swą	
5.	Brygadą	w	operacji	„Ostra	Brama”.	Aby	uniknąć	sowieckich	
łagrów	formalnie	rozwiązał	jednostkę,	którą	odtworzył	w	kwiet-
niu	 1945	 roku.	 Przeprowadził	 kilkadziesiąt	 akcji	 przeciwko	
NKWD,	UB,	MO,	KBW.	Po	5	miesiącach	zgodnie	z	rozkazem	
przełożonych	 rozformował	Brygadę.	Odtworzył	 ją	 ponownie	
w	kwietniu	1946	roku	w	Borach	Tucholskich.	Szwadrony	majora	
Szendzielarza	składały	się	z	doświadczonych	i	zdyscyplinowa-
nych	 żołnierzy,	w	pełni	 umundurowanych	 i	uzbrojonych.	Ci	

polscy	 partyzanci	mieli	 ogromne	 zaufanie	wśród	miejscowej	
ludności.	Walczyli	z	sowiecką	okupacją	i	komunistycznym	apa-
ratem	represji,	wierząc,	że	wybuchnie	kolejna	wojna	–	w	której	
zgodnie	 z	powszechnymi	 nadziejami	 „Ameryka	 pokonałaby	
Rosję”.	Przeciwko	Brygadzie	władza	komunistyczna	gromadziła	
wielkie	 siły	 i	organizowała	 liczne	wyniszczające	 akcje.	Osta-
tecznie	major	Szendzielarz	został	aresztowany	30	czerwca	1948	
roku	w	Osielcu	koło	Makowa	Podhalańskiego	i	natychmiast	prze-
wieziony	samolotem	do	Warszawy.	Tam	przesłuchiwał	go	jako	
pierwszy	minister	BP	Radkiewicz.	Przez	dwa	i	pół	roku	trwało	
okrutnie	śledztwo	legendarnego	dowódcy	wileńskiej	Brygady,	
który	wziął	na	siebie	pełna	odpowiedzialność	za	działania	swych	
podwładnych.	8	lutego	1951	roku	major	Zygmunt	Szendzielarz	
został	zamordowany	strzałem	tył	głowy.	Cześć	Jego	Pamięci!

 VI. Danuta Siedzikówna „Inka” (1928-1946)	–	była	córką	
leśniczego,	który	w	1940	roku	został	zesłany	do	 łagrów	przez	
Sowietów	i	zmarł	trzy	lata	później.	W	tym	samym	też	roku	gestapo	
rozstrzelało	matkę	–	Eugenię	Siedzik.	Sierotami	–	szesnastoletnią	
Wiesią	 i	o	 rok	młodszą	Danutą	opiekowała	 się	 babcia	Aniela.	
Danuta	pracowała	 jako	kancelistka	w	nadleśnictwie	Narewka.	
W	maju	 1945	 roku	wszystkich	 pracowników	 nadleśnictwa	
aresztował	 UB,	 lecz	 zostali	 odbici	 przez	 oddział	 majora	
Szendzielarza	należący	do	5.	Brygady	Wileńskiej	AK.	Danuta	
została	 konspiracyjną	 sanitariuszką.	 Zapamiętano	 ją	 jako	
skromną	i	obowiązkową	dziewczynę.	W	połowie	lipca	1946	roku	
została	wysłana	do	Gdańska,	aby	zakupić	medykamenty.	Przy	
okazji	 odwiedziła	 też	wujostwo	 i	konspiracyjnych	znajomych.	
Została	tam,	wskutek	donosu,	aresztowana	przez	UB	i	przewie-
ziona	do	więzienia	na	ul.	Kurkowej.	Mimo	brutalnego	śledztwa	
nie	zdradziła	żadnego	miejsca	pobytu	oddziałów	Brygady,	ani	
danych	 żadnych	 osób.	Oprawcy	 z	bezpieki	 liczyli	 na	 sukces	
podczas	przesłuchań	i	nie	mogli	znieść	heroicznej	postawy	tej	
niespełna	osiemnastoletniej	sanitariuszki.	Danuta	Siedzikówna	
„Inka”	została	zamordowana	przez	pluton	egzekucyjny	w	ube-
ckim	więzieniu	28	sierpnia	1946	roku.	Cześć	Jej	Pamięci!

(cdn.)
Oprac. Zespół na podst. książki Joanny Wieliczka-Szarkowej 
Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie, Kraków 2013

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem (cz. XXXV) – ku pamięci!

na	zaproszenie	nas	przez	panią	Marię	Kawalec,	dn.	27.03.2014	r.	
zorganizowaliśmy	wycieczkę	oddziału	„O”	 i	klas	młodszych.	
Najmłodsze	dzieci	poznały	pomieszczenia	biblioteczne,	kata-
logi	książek.	Z	duża	ciekawością	wysłuchały	bajek	czytanych	
prze	panią	Marie	Kawalec.	Nasi	milusińscy	świetnie	się	przy	
tym	bawili.	Na	zakończenie	obejrzały	wystawki	pozycji	prze-
znaczonych	dla	dzieci	w	ich	wieku.	Pełni	wrażeń,	z	książkami	
wypożyczonymi	w	nowej	bibliotece	wrócili	do	szkoły.	
	 Podsumowując	udział	naszej	szkoły	w	ogólnopolskiej	akcji	
głośnego	 czytania,	mogę	 stwierdzić,	 ze	 dzieci	 coraz	 częściej	
odwiedzają	 bibliotekę	 szkolną.	Sięgają	 po	 różne	 pozycje,	 nie	
tylko	lektury,	aby	wzbogacić	swoją	wiedzę	i	wyobraźnie.	Na-
sza	 szkolna	 biblioteka	 odnotowała	w	marcu	większy	wzrost	
wypożyczeń	książkowych.	Mamy	nadzieje,	że	to	nie	chwilowy	
zapał,	ale	trwały	owoc	podjętej	przez	nas	akcji	–	zaszczepienia	
dzieciom	miłości	do	książek.	

Wiesława Skocz 

 Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	w	
Brzostku	oraz	Fundacja	Aktywizacja	w	
Rzeszowie	zaprasza	chętnych	do	wzię-
cia	 udziału	w	projekcie	 pn.	 „Wsparcie	
środowiska	 osób	niepełnosprawnych	 z	
terenów	wiejskich	 i	małomiasteczko-
wych”.
Osoby,	które	chcą	wziąć	udział	w	pro-
jekcie	muszą	posiadać:
• orzeczenie	o	stopniu	niepełnosprawno-
ści	(w	przypadku	orzeczenia	o	stopniu	

lekkim	 i	 umiarkowanym	wymagane	
dodatkowo	zaświadczenie	od	lekarza	
specjalisty)

• osoby	bezrobotne	(renciści,	osoby	za-
rejestrowane	w	Urzędzie	Pracy)

• posiadać	 ubezpieczenie	w	ZUS	 (nie	
dotyczy	ubezpieczonych	w	KRUS)

• wiek	16-59	lat	–	kobiety,	16-64	–	męż-
czyźni

Głównym	 celem	 projektu	 jest	 pomoc	
osobom	niepełnosprawnym	w:

• znalezieniu	i	utrzymaniu	zatrudnienia
• nabyciu	nowych	umiejętności	 i	kwa-
lifikacji	 poprzez	 szkolenia,	 kursy	
zawodowe,	praktyki	i	staże	zawodowe

• integracja	 środowiska,	 w	 którym	
funkcjonują

Więcej	informacji	na	temat	uczestnictwa	
w	projekcie	można	uzyskać	pod	nume-
rem	telefonu	14	68	12	868	–	Joanna	Gil	
w	godz.12.00-18.00	(oprócz	wtorku)	lub	
14	68	30	315.

informacja centrum kultury i czytelnictwa w Brzostku
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groch z kapustą
kto pomoże rolnikom?
	 Chorobę	afrykańskiego	pomoru	świń	
pierwszy	raz	opisano	w	1921	r.	w	Kenii.	
Do	Europy,	a	konkretnie	do	Portugalii,	
wirus	przywędrował	w	1957	r.	W	Euro-
pie	Wschodniej	choroba	ta	pojawiła	się	
w	2007	r.	Jest	trudna	do	zwalczania,	nie	
ma	na	nią	 szczepionki.	Choroba	prze-
noszona	 jest	 przez	 dziki,	 które	 często	
przychodzą	do	zabudowań	w	poszuki-
waniu	 pożywienia.	Choroba nie jest 
groźna dla ludzi.	Po	wykryciu	w	Polsce	
w	 lutym	dwóch	przypadków	afrykań-
skiego	 pomoru	 świń(ASF)	 u	dzików 
Komisja	Europejska ogłosiła	strefę	bu-
forową	w	niektórych	rejonach	Polski.	Za	
„skażone	afrykańskim	pomorem	świń”	
Bruksela	uznała:	połowę	województwa	
podlaskiego,	jedną	czwartą	lubelskiego	
i	jeden	powiat	w	województwie	mazo-
wieckim.	Są	to	tereny	położone	w	odle-
głości	30–40	km	od	granicy	z	Białorusią	
i	Litwą.	Objęcie	 ich	 strefą	 buforową	
oznacza	zakaz	wywozu	świń,	nasienia,	
komórek	 jajowych,	 zarodków	 i	mięsa	
wieprzowego.
	 Na	 tym	 terenie	 zwierzęta	 muszą	
być	m.in.	 trzymane	w	 zamkniętych	
pomieszczeniach,	a	mięso	nie	może	być	
eksportowane	za	granicę.	Zgodnie	z	wy-
mogami	unijnymi	mięso	z	takiej	strefy	
musi	być	też	specjalnie	oznaczone.	Cena	
skupu	świń	spadła	o	kilkanaście,	a	nawet	
kilkadziesiąt	procent.	Problem	dotknął	
hodowców	w	całym	kraju,	bo	mimo,	że	
wirus	nie	jest	groźny	dla	ludzi,	klienci	
mniej	chętnie	 sięgają	po	wieprzowinę.	
Izby	rolnicze	przekonują,	że	spadek	cen	
powoduje,	 że	 chów	 świń	 stał	 się	 nie-
opłacalny	i	rolnicy	mogą	zrezygnować	
z	dalszej	produkcji	trzody.
	 Według	 szacunków	 rządowych,	
w	Polsce	 jest	 ok.	 10,5	mln	 sztuk	wie-
przowiny,	 z	 czego	od	280	do	400	 tys.	
znajduje	 się	w	 strefie	 buforowej.	 Co	
prawda	minister	 rolnictwa	wydał	 roz-
porządzenie,	w	 którym	dopuszcza	 za	
zgodą	powiatowego	lekarza	weterynarii	
wywóz	trzody	do	rzeźni	poza	strefę,	ale	
ubojnie	nie	chcą	skupować	takich	świń.
	 Z	powodu	wirusa	i	związanych	z	tym	
problemów	handlowych	 cierpią	 rolni-
cy	w	 całym	kraju.	Niektórzy	w	 akcie	
desperacji	 rozpoczęli	 blokady	dróg	na	
wschodzie. Związkowcy	 uważają,	 że	
rząd	nie	jest	przygotowany	odpowiednio	
do	walki	 z	wirusem,	 a	 dotychczaso-
we	 działania	 nie	 przynoszą	 skutków	
i	prowadzą	do	ekonomicznej	katastrofy	
polskiej	wsi.	Rząd	nie	 porozumiał	 się	
z	 przedsiębiorcami	w	sprawie	 skupu	
trzody	ze	 strefy	buforowej	wokół	gra-
nicy	białoruskiej,	gdzie	wykryto	wystę-
powanie	wirusa	afrykańskiego	pomoru	
świń	(ASF)	u	dzików.	W	związku	z	taką	
sytuacją	minister	Kalemba	powiedział,	
że	trzeba	rozważyć	utylizację przeroś-
niętych	sztuk	 tuczników	wieprzowych	
ze	strefy.	Poinformował	on,	że	do	Ko-
misji	 Europejskiej	 przesłana	 zostanie	
propozycja,	 by	 rekompensata	 z	 tytułu	
utylizacji	wynosiła	dla	rolnika	ok.	5	zł	

za	 kg	mięsa.	Kalemba	 poinformował	
też,	 że	 rozmawiał	 z	ministrem	obrony	
Tomaszem	 Siemoniakiem	 na	 temat	
ewentualnego	wykorzystania	mięsa	ze	
strefy	buforowej	w	żywieniu żołnierzy. 
Zaznaczył,	że	rozmawia	też	z	ministrem	
pracy	 i	 polityki	 społecznej	Władysła-
wem	Kosiniakiem-Kamyszem,	by	mięso	
to	mogło	służyć najbiedniejszym.
	 Główny	 lekarz	weterynarii	 Janusz	
Związek	 poinformował,	 że	 na	Litwie,	
gdzie	wcześniej	niż	w	Polsce	wykryto	
wirusa	ASF	dokonano	utylizacji	trzody	
chlewnej.	
	 Szef	 resortu	 rolnictwa	 Stanisław	
Kalemba	 poinformował	w	Sejmie,	 że	
rekompensata	 dla	 przedsiębiorców,	
którzy	 zdecydują	 się	 na	 zakup	wie-
przowiny	 ze	 strefy	 wyniesie	 od	 1,5	
do	 2	 zł	 za	 kilogram.	Dostaliby	 ją	 ci,	
którzy	kupili	mięso	w	strefie	buforowej	
po	 18	 lutego,	 kiedy	 to	 poinformowa-
no	o	wykryciu	wirusa	ASF	w	Polsce.	
Ostatecznie	wielkość	dopłaty	musi	jesz-
cze	 potwierdzić	Komisja	Europejska. 
Według	relacji	Kalemby	przedsiębiorcy	
nie	zdecydowali	się	mimo	tego	na	zakup	
wieprzowiny	ze	strefy,	gdyż	nie	chcą	jej	
kupować	sklepy	i	hipermarkety,	a	przez	
to	 także	 rzeźnie	 i	masarnie.	Mimo	
wcześniejszych	 rozmów,	 przedstawi-
ciele	największych	firm	wędliniarskich	
wycofali	się	z	propozycji	skupu	trzody	
z	zagrożonego	 obszaru.	 Powodem	 jest	
m.in.	 to,	 że	 odbiorcy	 gotowych	 pro-
duktów	mięsnych	 żądają	 od	 zakładów	
zaświadczeń,	 że	 nie	 kupowały	 trzody	
ze	strefy	buforowej	Jego	zdaniem	może	
to	wynikać	z	tego,	że	mięso	z	niej	jest	
stygmatyzowane,	specjalnie	oznaczone	
i	 firmy	 boją	 się	 go	 kupować	 i	 prze-
twarzać,	mimo	 że	 jest	 ono	 zdrowe. 
Przedsiębiorcy	obawiają	się	też	utraty 
świadectw eksportowych,	dlatego	nie	
chcą	 uczestniczyć	 w	 przetwarzaniu	
mięsa	na	potrzeby	zwiększania	rezerw	
Agencji	Rezerw	Materiałowych.	Decy-
zja	w	tej	sprawie	zapadła	28	lutego	i	od	
tego	 czasu	nie	 udało	 się	 znaleźć	firm,	
które	podjęły	się	skupu	i	przetworzenia	
mięsa	ze	strefy.	
	 Rolnicy	są	w	tragicznej	sytuacji,	rząd	
nie	 jest	w	stanie	 im	pomóc.	Hodowcy	
mieli	 ze	 sobą	 transparent	 z	hasłem	
„Uwolnijcie	nasze	świnie”.	Mówili,	 że	
po	wykryciu	wirusa	ASF	 ich	 sytuacja	
jest	 dramatyczna.	Wskazywali,	 że	 nie	
mogą	sprzedać	swoich	świń	i	tracą	płyn-
ność	 finansową.	Rolnicy	 podkreślają,	
że	ich	świnie	nie są chore.	W	gminach	
Szudziałowo	 i	Krynki	 –	 po	wykryciu	
dwóch	przypadków	występowania	wi-
rusa	ASF	u	dzików	–	przebadano	około	
600	 sztuk	 trzody	 chlewnej.	Wszystkie	
były	zdrowe.
	 Federalna	Służba	Weterynaryjna	i	Fi-
tosanitarna	Rosji	 (Rossielchoznadzor)	
podtrzymała	 swoją	wcześniejszą	 opi-
nię,	 że	Polskę	powinien	obowiązywać	
zakaz	eksportu	wieprzowiny	z	powodu	
wykrycia	 przypadków	 afrykańskiego	
pomoru	 świń	u	dzików.	Projekt	 regio-
nalizacji,	zaproponowany	przez	Komisję	
Europejską,	jest	nieadekwatny	i	niesku-
teczny;	 zdaniem	 rosyjskich	 ekspertów	

zakaz	eksportu	wieprzowiny	powinien	
dotyczyć	 republik	 bałtyckich	–	Litwy,	
Łotwy	i	Estonii	–	oraz	Polski.	W	opinii	
szefa	Rossielchoznadzoru,	na	ile	niebez-
pieczna	jest	sytuacja	w	Polsce,	„pokaże	
czas	–	co	najmniej	pół	roku”.	Dankwert	
zaznaczył,	 że	 ryzyko	 w	 Polsce	 jest	
zwielokrotnione	 z	 powodu	wysokiego	
liczącego	400 tys. sztuk pogłowia dzi-
ków.	Białoruś	podjęła	decyzję	o	wybiciu	
wszystkich	 19.700	 dzików	 na	 terenie	
swojego	 kraju.	Badania	 laboratoryjne	
potwierdziły,	że	DNA	dzików	padłych	
w	Polsce	 było	 takie	 samo	 jak	 dzików	
z	Białorusi.	
	 Ceny	 skupu	 wieprzowiny	 spadły	
o	40	procent.	Tymczasem	ceny	wieprzo-
winy	w	sklepach	 obniżyły	 się	 średnio	
o	10	procent.	Władze	nie	są	przygotowa-
ne	na	obecną	sytuację.	Eksport	się	wali,	
a	jednocześnie	trwa	import	wieprzowiny	
nie	tylko	z	krajów	Unii,	ale	i	ze	Stanów	
Zjednoczonych.	
	 Pomyślałby	 sobie	 ktoś:	 idą	 święta,	
tradycyjnie	 rolnicy	 ubiją	więcej	 świń	
i	wytworzą	wspaniałe	wyroby,	wędzone	
prawdziwym	dymem	 (dopóki	 jeszcze	
nie	wszedł	zakaz	wędzenia),	a	miastowi	
zakosztują	prawdziwej	wędzonki.	Otóż	
nic	z	tego!	Z	powodu	zakazu	rolnik	nie	
mógł	zjeść	własnej	świni.	Musiał	karmić	
przerośnięte	 sztuki,	 a	mięso	 kupować	
w	sklepie!	Jeden	rolnik	ze	strefy	bufo-
rowej	ubił	„po	cichu”	świnię	na	własne	
potrzeby,	 ale	 kontrola	 zaraz	wykryła	
ubytek	w	stanie	 ilościowym	 i	ukarała	
rolnika	mandatem.	Niektórzy	 rolnicy	
zaczęli	postulować,	aby	świnie	przejęły	
schroniska	dla	zwierząt	(jak	niepotrzeb-
ne	psy	czy	koty),	skoro	na	nich	ponoszą	
tylko	straty.
		 Tymczasem	minister	rolnictwa	i	roz-
woju	wsi	 Stanisław	Kalemba	 złożył	
dymisję.	Jego	ustąpienia	zażądał	wice-
premier,	minister	gospodarki	i	szef	PSL	
Janusz	Piechociński.	Zastąpił	go	Marek	
Sawicki,	który	pełnił	tę	funkcję	do	lipca	
2012	roku.
	 Od	16	marca	rozpoczął	się	interwen-
cyjny	 skup	 trzody	 chlewnej.	Komisja	
Europejska	 18	 marca	 zatwierdziła	
mniejszą	strefę	zagrożenia	afrykańskim	
pomorem	 świń.	Obszar	 zmniejszono	
o	tereny	województw	lubelskiego	i	ma-
zowieckiego.	 Strefa	 obejmuje	wciąż	
powiat	 sokólski,	 za	wyjątkiem	 gmin	
Suchowola	i	Korycin.	Zniesiono	nakaz	
znakowania	mięsa	 przeznaczonego	na	
rynek	 krajowy.	 19	marca	 częściowo	
zniesiono	całkowity	zakaz	uboju	świń,	
w	tym	na	użytek	własny	w	obszarze	ob-
jętym	ograniczeniami.	W	najbliższych	
dniach	Ministerstwo	Rolnictwa	ma	się	
zająć	 kwestią	 zmniejszenia	 pogłowia	
dzików.	Rolnicy	mają	otrzymywać	do-
płaty	do	żywca.	Będą	one	wynosić	35,5	
euro	 do	 tucznika	 (do	100	kilogramów	
wagi),	 a	płatności	 będzie	 realizować	
Agencja	Rynku	Rolnego.

 Z okazji Świąt Wielkanocnych ży-
czę wszystkim Rolnikom, aby wreszcie 
mieli w PSL prawdziwych reprezen-
tantów i obrońców swoich interesów.

Janina Słupek
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Małgorzata Białas
Stanisław Białas

rabacja 1846 roku 
w wierszach i pieśniach (3)
	 Bruno	Jasieński	(1901	–	1938)	w	„Słowie	o	Jakubie	Szeli”	
tytułową	 postać	 przedstawia	 jako	 bohatera.	Miejsce	 Szeli-
-zbója	zajął	Szela-bohater.	Jest	to	utwór	słynny,	o	dużym	roz-
głosie	społecznym	i	politycznym,	recytowano	go	i	uczono	się	
na	pamięć.	Przerobiony	na	 sztukę	 teatralną	był	grywany	na	
najważniejszych	scenach	polskich.	W	postać	Szeli	–	bohatera	
wcielali	się	najwybitniejsi	aktorzy.	Oto	najczęściej	cytowane	
fragmenty	utworu	B.	Jasieńskiego:
   Tańcowali raz po raz
   Chłopska kosa, pański pas.
   Od ogródka do ogródka
   Ciekła rowem krew jak wódka.
   Skończył się nam zapust
   Dalej, pany, jedziem!
   Zawiśnie chłop na szubienicy
   Popielcowym śledziem.
   To nie topól w niebo strzela,
   To nie pohuk sowi.
   Odpowiada Jakub Szela
   Panu Jezusowi:
   Nie biegałeś, jak się naszych
   Krzywd przelała kwarta!
   Widać garnca pańskiej kaszy
   Chłopska krew nie warta.
   Unieś suknię po kolana,
   Stąpaj pomalutku,
   Bo tu naszą krwią polana
   Każdziuteńka grudka.
   Nie ceniłeś ty krwi chłopskiej
   Za złamany szeląg!
   Czemu żeś się, Panie Jezu,
   Tak o pańską przeląkł?

	 Maria	Konopnicka	 (1842	–	 1910)	 doświadczyła,	widziała	
i	rozumiała	nędzę	ludzi	wsi,	a	dała	temu	wyraz	w	słowach:
   Temu tylko pług a socha,
   Kto tę czarną ziemię kocha,
   Kto ten zagon zna do głębi,
   Kogo rosa ta nie ziębi,
   Kto rodzinnych swoich pól
   Zna wymowę – łzy i ból.

	 Jednak	w	wierszu	„Rzeź	w	Galicji”	jakby	zapomniała,	że...	
temu	tylko	pług	a	socha...	i	bez	żadnych	zastrzeżeń	chłopu	ze	
Smarżowej	przypisała	winę	za	rabację:
   To Szela zdrajca, jako wąż,
   Podszeptem kusi: „Rabuj! Wiąż!
   Nie za ojczyznę bój ten wre,
   Niewoli chłopa szlachta chce.”
   I krakał Szela – czarny kruk –
   I szlachty wróg – i ludu wróg –
   I poił wódką – wprawiał w szał,
   I wiódł pijanych tam, gdzie chciał!
   O, to nie brat, nie lud nasz był,
   Co palił dwory, starców lżył,
   Co dyszał rzezią, szerzył mord,
   Na podobieństwo dzikich hord!
   Nie, to nie lud nasz! Zwierz był to,
   W którego Szela zmienił go!
   To był w morderczych rękach nóż –
   A winę tę lud zmazał już!

	 Stanisław	Skoneczny	(1939	–	2005)	napisał	poemat	„Jakub	
Szela”,	w	którym	tytułowy	chłop	przedstawiony	jest	jako	wi-
zjoner	reformy	rolnej:
   Myślał co dnia, myślał długo
   O tym Jakub Szela:
   Nie zaorze ziemi pługiem
   Ciągnionym przez ptaki,
   Nie odmieni życia chłopa
   Ni cesarz, ni Kraków.
   Zabrać ziemię, zabrać wszędzie,
   Dwory czysto zrównać
   I nie oddać jej nikomu,
   Podzielić na równo.

	 Stanisław	Wyspiański	 (1869	–	1907)	w	swoich	wybitnych	
dziełach	wielokrotnie	wracał	 do	 problematyki	 rabacji.	W	
„Weselu”	widmo	 Jakuba	 Szeli	wkracza	 do	weselnej	 chaty	
i	oświadcza:
   ... Ja Szela!!
   Przyszedłem tu do Wesela,
   Bo byłem ich ojcom kat,
   A dzisiaj ja jestem swat!!
   Umyję się, wystroję się.
   Dajcie, bracia, kubeł wody:
   Ręce myć, gębę myć, 
   Suknie prać – nie będzie znać;
   Chce mi się tu na Weselu
   Żyć, hulać, pić –
   Jeno ta plama na czole ...

	 W	innym	miejscu	ten	sam	autor	pisze:
   Myśmy wszystko zapomnieli;
   Mego dziadka piłą rżnęli...
   Myśmy wszystko zapomnieli.
   Mego ojca gdzieś zadźgali ,
   Gdzieś zatłukli, spopychali,
   Kijankami, motykami,
   Krwawiącego przez lód gnali...
   Myśmy wszystko zapomnieli.

	 W	dramacie	„Wesele”	czytamy	również:
   A bo chłop i ma coś z Piasta,
   Coś z tych królów Piastów – wiele!
   Kiedy sieje, orze, miele,
   Taka godność, takie wzięcie,
   Co czyni, to czyni święcie;
   Godność, rozwaga, pojęcie.
   A jak modli się w kościele,
   Taka godność, to przejęcie;
   Bardzo wiele, wiele z Piasta;
   Chłop potęgą jest i basta.

	 Aleksander	Fredro	(1793	–	1876),	ziemianin	i	słynny	dra-
maturg,	w	kontekście	rabacji	pisał:	
   W nieprawnym ręku cep
   Zamiast w zboże – bije w łeb.

	 Idea	 kary	 i	pokuty	 dla	 rabacyjnych	 chłopów	 jest	myślą	
przewodnią	kilku	wierszy.
Z.	Kaczkowski	(1825	–	1896)	o	krwawych	dniach	1846	roku	
pisał:
   Więc póki dłonie szły wam od serca,
   Mieliście siłę po światu,
   Lecz kiedy z was się ulągł morderca,
   Aby utoczyć krwi bratu;
   Cierpcie i w prochy rzućcie oblicze
   Na długoletnią pokutę,
   Znajcie, zwycięzcy! Jak bolą bicze
   I jarzma, ze stali ukute!

cdn.
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Kościół parafialny w Kamienicy Górnej

„Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, 
Gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, 
Zatęsknisz do rodzinnych stron 
I wrócisz tu, wrócisz, gdzie twój dom.
Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól, 
Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur, 
Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, 
By słuchać znów, jak wiosną śpiewa las, powrócisz tu!”

Irena Santor: „Powrócisz tu”

	 Kwietniowy	pejzaż	Ziemi	Brzosteckiej	jest	coraz	to	bardziej	
kolorowy	dźwięczny	i	przyjazny	dla	przechodnia.	Rześki	po-
wiew	wiatru	 niesie	 zapach	wiosennego	 lasu.	Sosnowe	nowe	
gałązki	wypuszczają	aromatyczne	wonne	pędy.	Jodła,	świerk,	
modrzew,	 też	wraca	 do	 życia	 z	zimowej	 aury.	Owe	 zapachy	
wzywają	owady	do	zbierania	pyłków	i	nektarów	do	przeróbki	na	
plastry	woskowe	i	miodowe.	Wśród	iglastych	drzew	spokojnie	
poruszają	się	liściaste	brzozy,	buki,	graby,	jawory,	dęby	i	topo-
le.	A	każde	z	tych	drzew	stoi	jak	księżniczka	w	strojne	szaty	
ubrana.	Kolory	i	odcienie	świeżej	zieleni	aż	kłują	w	oczy.	Nad	
tą	kopułą	drzew	przelatują	stadka	ptaków.	To	szpaki,	które	już	
wróciły	do	kraju	szybują	mocno	i	szukają	swoich	miejsce	lęgo-
wych.	To	znowu	kosy	zadomowione	już	w	gniazdach	zbierają	
pokarm	 i	niosą	w	dziobach	
robaczki,	 dżdżownice,	 su-
che	 trawy	 dla	wysiadują-
cych	jajka	samiczek.	Drobne	
wróbelki,	 szare,	 zwinnie	
poruszają	 się	 od	 krzewu	
do	 krzewu	 wydziobując	
jeszcze	resztki	zasuszonych	
owoców	czy	też	robaczków.	
Tylko	niebieska	sójka	mąci	
spokój	 leśny	 i	z	 wielkim	
p i s k l i w y m 	 g ł o s e m	
pędzi	 do	 swoich	 gniazd,	
jakby	 chciała	 przegonić	
n ow yc h 	 p r z y b y s z ów	
leśnych.	Wysoko	 prawie	
niewidocznie	wyśpiewuje	
swój	hymn	do	polskiej	ziemi	
skowronek,	 ptaszek	 o	któ-
rym	 powstawały	 piękne	
strofy	 pisane	 przez	Ma-
rię	Konopnicką:	 „hej	 sko-
wronku	szare	ptaszę,	czemu	
rzucasz	 pola	 nasze,	 czemu	
lecisz	w	kraj	 daleki	 poprzez	morza,	 pola,	 rzeki…	–	 po	 tym	
pytaniu	 retorycznym	ptaszek	odpowiada	–	muszę	 lecieć	 aby	
wrócić,	pieśń	o	wiośnie	wam	zanucić…”.	I	wrócił	skowronek,	
radośnie	śpiewa,	wiruje,	to	znowu	wzbija	się,	a	jego	cichy	głosik	
wdzięczy	cy	cy	cy	cy	be.	Potem	wzbija	się	coraz	wyżej	to	znowu	
zniża,	aż	wreszcie	niknie	gdzieś	w	oddali.
	 Stoję	 na	wzniesieniu	w	Bączałce,	 do	której	 szosa	wiedzie	
środkiem	wsi,	 a	po	 obu	 stronach	widnieją	wzgórza	 lasów.	
Rozmawiam	z	Panią	Zofią	Cichowską	„duszą	 tej	ziemi”	dłu-
goletnią	 bibliotekarką	 gromadzką.	Wsłuchuję	 się	w	historię	
i	podziwiam	ludzi	tutaj	żyjących.	Dziś	dojeżdża	tutaj	autobus,	
szosa	jest	dobrze	utrzymana,	przed	domami	stoją	garaże	z	oso-
bowymi	samochodami,	ale	przed	laty	biednie	i	niewygodnie	się	
tutaj	żyło.	Ludzie	utrzymywali	się	z	pracy	rąk	na	roli,	sadzili	
ziemniaki,	siali	zboże,	hodowali	bydło,	trzodę	chlewną,	drób	–	
a	wszystkie	roboty	rolne	wykonywali	ręcznie,	bądź	przy	pomocy	
konia,	bo	też	i	zacofanie	techniczne	trwało	tutaj	długo.	Pracę	
utrudniało	ukształtowanie	 terenu	–	wzgórki,	 potoczki,	 cieki,	
bagnista	ziemia	–	nie	pozwalała	zbierać	tutaj	obfitych	plonów.	
Potok	Kamienica	był	żywicielem	dla	 tej	 ludności	–	 ryb	było	
sporo,	bo	też	i	woda	była	czysta	i	zimna,	która	biła	z	górskiego	
źródła.	Jednak	trudy	życia	pomimo	piękna	krajobrazu	zmusiły	
ludność	do	masowej	emigracji	na	świata	antypody	do	Ameryki	
i	Kanady,	a	dziś	we	współczesnych	czasach	młodzież	wyjeżdża	
do	Europy	Zachodniej	w	poszukiwaniu	chleba.	Jednak	myślę,	że	

uroki	tej	ziemi,	tradycja	i	chęć	starzenia	się	na	ziemiach	ojców	
przywiedzie	ich	z	powrotem	na	Ziemię	Brzostecką.
	 Bączałka	 należała	 do	 posiadłości	Opactwa	Tynieckiego.	
Potem	przechodziła	z	rąk	do	rąk	właścicieli	ziemskich:	Winiar-
skich,	Romerów	i	innych.	W	czasie	rabacji	chłopskiej	chłopi	zra-
bowali	miejscowy	dwór	i	zamordowali	ekonoma	Towarnickiego.	
„W	Dziejach	parafii”	ks.	Władysław	Piątek	pisze,	że	rok	1944/45	
przyniósł	Bączałce	straszliwą	zagładę,	gdyż	przesunął	się	tutaj	
front	 rosyjsko-niemiecki	 „i	 ta	 biedna	wioska	 znalazła	 się	 na	
samej	linii	frontowej	ziejącej	ogniem	i	żelazem…”.	Mieszkańcy	
zostali	wysiedleni,	a	po	powrocie	w	styczniu	1945	roku	zastali	
ruiny,	zgliszcza,	popioły,	a	na	polach	zaminowanych	rozrzuco-
ne	były	porozrywane	ciała	ludzkie.	Panował	głód	i	niezwykła	
bieda.	Ludzie	zjadali	zmarznięte	ziemniaki,	chodzili	na	żebry	
do	ościennych	wiosek,	 żeby	 znaleźć	wyżywienie	 dla	 dzieci.	
Mężczyźni	 rozbierali	 bunkry	 i	z	 tych	 drzew	budowali	małe	
domki	i	szałasy.	W	1946	roku	z	ramienia	Polonii	Amerykańskiej	
odwiedził	Bączałkę	bp	dr	Stefan	Woźnicki	 z	Detroit	 i	wtedy	
wypowiedział	 słowa:	 „wojna	 cofnęła	 cywilizację	 o	tysiąc	 lat	
wstecz	do	ery	ludzi	jaskiniowych	–	Ameryka	ma	wielkie	serce	
dla	nędzy	ludzkiej	i	Wam	dopomoże…”	i	dopomogła	przysyłając	
paczki	i	dolary	na	odbudowę	domów	oraz	zapraszając	rodaków	
do	USA	co	czyni	po	dziś	dzień.

	 Na	 tej	 ziemi	 w	lasach	
Kamienicy	 Górnej	 żywo	
działali	akowcy.	Na	posesji	
Elżbiety	Motyki	partyzanci	
wybudowali	ziemiankę	tzw.	
„mały	 domek”,	w	którym	
gromadzili	się	na	organizo-
wanie	 akcji,	 dyskusje,	 słu-
chanie	 audycji	 radiowych,	
a	część	z	nich	po	prostu	tutaj	
mieszkała.	Współdziałał	
z	nimi	proboszcz	ks.	Karol	
Kawula	 pseudonim	„Groź-
ny”	 i	rezydent	 ks.	 Józef	
Śmietana	pseudonim	„Bły-
skawica”,	 który	 w	czasie	
akcji	„Burza”	w	lasach	bra-
ciejowskich	był	 kapelanem	
oddziałów	 partyzanckich.	
Jednak	 akowcy	 z	małego	
domku	 zostali	 schwytani	
i	osadzeni	 w	więzieniach	
PRL-owskich,	 a	później	
oskarżeni.	W	wolnej	Polsce	

nastąpiła	rehabilitacja	akowców	i	tzw.	Żołnierzy	Wyklętych	–	lu-
dzi	walczących	z	sowieckim	komunizmem	w	Polsce.	Wylano	tu	
morze	łez	i	krwi,	a	ta	ziemia	jest	ołtarzem	dla	tamtych	pokoleń.
	 Ta	ziemia	umęczona	ozdobiona	jest	też	zabytkami	sakralnymi	
i	tak	na	granicy	wsi	wymurowana	jest	kapliczka	z	I	poł.	XIX	
wieku	 zbudowana	 z	kamienia,	 a	wewnątrz	widnieje	 rzeźba	
Matki	Bożej	i	dzieciątka	i	św.	Jana	Nepomucena,	jest	tam	rów-
nież	Chrystus	 ukrzyżowany.	Na	granicy	 z	Kamienicą	Górną	
kapliczka	 gromadzi	wiernych	na	 tzw.	majówki	 i	październi-
kowe	modlitwy	z	różańcem	z	ręku.	A	krzyże	stoją	na	parceli	
Migalskich,	Wiktorii	Śpiewak,	Franciszka	Łukasika,	u	Szukały.	
Na	przysiółku	Pola	 Józef	Kobak	 też	 postawił	 kapliczkę,	 zaś	
Krzyż	z	Jezusem	Frasobliwym	postawił	ludowy	rzeźbiarz	tej	
ziemi	Władysław	Chajec	„Łokietek”.	W	Nagórzu	ufundował	
krzyż	Władysław	Matysik.	Te	krzyże	i	kapliczki	są	wyrazem	
podziękowania	Opatrzności	Boskiej	za	opiekę	oraz	dowodem	
pobożności	mieszkańców	tej	ziemi.
	 Odwiedzam	rodzinę	Ireny	z	domu	Mężyk	i	Stanisława	Łu-
kasików,	 którzy	mieszkają	 na	 dawnych	 ziemiach	właścicieli	
dworów	w	Bączałce.	Stanisław	Łukasik	opowiada,	 iż	Bączal	
przegrał	 dwór	wraz	 z	ziemiami	 grając	w	karty,	 a	ziemie	 te	
wykupił	dziadek	rozmówcy,	który	przywiózł	pieniądze	z	USA.	
Pokazuje	nam	Stanisław	zabytkową	piwnicę	ziemiankę,	studnię	
z	drewnianą	cembrowiną	oraz	stary	klon,	który	pozostał	po	tam-
tych	dworskich	czasach.	Opowiada	on	również,	że	z	rozebranej	
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cegły	z	murów	dworu	wyłożyli	nowi	gospodarze	–	Łukasiko-
wie	–	całe	podwórze,	wybudowali	zabudowania	gospodarcze,	
jak	 również	wybudowano	starą	 szkołę.	Ciotki	babci	Stefania	
Wiktoria	 i	wujek	Stanisław	przysyłali	 pieniądze	 na	 budowę	
domu,	rozbudowę	gospodarstwa	i	zakup	samochodu	osobowe-
go.	Dziadek	mojego	rozmówcy	przywiózł	z	Kanady	pieniądze	
i	bardzo	wsparł	 gospodarowanie	 na	 tej	 ziemi.	W	Bączałce	
była	przed	laty	szkoła	u	Lorka,	zaś	w	lesie	„w	Górzysku”	jest	
mogiła	zabitego	partyzanta,	którą	opiekuje	się	Jan	Wajda	oraz	
młodzież	ze	szkoły.	Dzisiaj	u	Łukasików	jest	duże	nowoczesne	
zmechanizowane	gospodarstwo.	Na	polach	zieleni	się	ozimina,	
przygotowane	są	pola	do	sadzenia	wiosennego,	a	na	podwórzu	
chodzą	stada	kur,	kaczek,	kurek	ozdobnych,	rżą	konie	i	kuce,	
stoją	w	oborze	krowy,	w	chlewiku	rosną	wieprze,	a	w	garażu	
stoją	traktory	i	maszyny	rolnicze.	Budynek	mieszkalny	też	jest	
nowoczesny,	w	kuchni	oprócz	lodówki,	kuchenki	mikrofalowej	
jest	 zmywarka	 do	 naczyń,	 a	na	 blacie	 kuchennym	 stoi	 duże	
akwarium	z	kolorowymi	rybkami	–	ten	dom	jest	przykładem	
nowoczesności	na	dawnych	ziemiach	„biedy”.	Ale	też	jest	wyni-
kiem	wielkiej	pracowitości	i	miłości	rodzinnej	do	siebie	i	ziemi	
ojczystej.
	 Idę	 dalej	 do	Kamienicy	Górnej	 rozglądam	 się	 i	boleję,	 że	
stare	domki	stoją	puste,	że	brakuje	i	tutaj	młodych	ludzi,	ale	też	
podziwiam	nowoczesne	domy	wyrastające	wokół	drogi	i	gdzieś	
tam	pod	lasem	też.
	 Jestem	w	domu	
Elżbiety	 z	domu	
Kalina	 i	Edwarda	
Chajec.	 Posesja	
położona	 jest	 bli-
sko	 szkoły	 i	bli-
sko	 drogi	wiodą-
cej	 z	Grudnej	 do	
Brzostku.	Kamie-
nica	Górna	 poło-
żona	 jest	 w	ma-
lowniczej	 niecce	
potoku	Kamieni-
ca.	 Od	 wschodu	
widnieje	całe	zbo-
cze	zalesione	zwa-
ne	Klonową	Górą.	
Od	 południa	 roz-
ciągają	 się	wzgó-
rza	Gogołowskie,	
a	od	zachodu	ciąg-
nie	się	pasmo	leśne	
zwane	 Kamera.	
W	 dole	 widnie-
je	 piękny	 kościół	
parafialny	wybu-
dowany	w	latach	1981-1989.	Budowniczowie	przesunęli	potok	
za	fundamenty	kościoła,	obok	powstał	cmentarz	parafialny,	na	
który	przywożone	są	od	czasu	do	czasu	ekshumowane	zwłoki	
z	cmentarza	siedliskiego.	Ten	obiekt	sakralny	utrzymany	jest	
w	wielkim	porządku	i	ładzie,	a	obok	na	obszernym	parkingu	
stoją	 samochody	osobowe,	które	 są	wyrazem	nowoczesności	
życia	tej	wsi.	Cały	ten	obiekt	sakralny	oglądany	z	drogi	wysoko	
ułożonej	 sprawia	wrażenie,	 że	 panuje	 tutaj	wielka	 harmonia	
w	całej	parafii.	Wieś	ta	wydała	6	kapłanów	w	ostatnich	czasach.	
I	 tak	 ks.	 Jan	Czerwiński	 pracuje	 na	Ziemiach	Zachodnich,	
o.	Łukasz	Sokołowski,	ks.	Stanisław	Przebięda	kapłan	diecezji	
częstochowskiej,	ks.	Jan	Chajec	pracuje	w	parafii	Żyraków,	ks.	
Emil	Matysik	 proboszcz	parafii	Olszyny	koło	Wojnicza,	 zaś	
ks.	Jan	Raś	pracuje	koło	Muszyny.	Powołania	kapłańskie	na	tej	
ziemi	są	świadectwem	wiary	w	rodzinach	polskich	oraz	świa-
dectwem	podtrzymywania	 tradycji	 ojców	w	wychowywaniu	
młodych	pokoleń.
	 Edward	Chajec	jest	znanym	na	tym	terenie	szewcem,	który	od	
lat	wykonuje	prace	szewskie	–	naprawia	buty,	robi	przyszczyp-
ki,	przybija	fleki,	podeszwy	i	robi	nowe	zgrabne	buty.	Dziś	już	
leciwy	senior,	ale	jest	bardzo	pogodny	i	wspomina	swoje	trudne	
dzieciństwo,	lata	dorastania,	założenie	rodziny,	bycia	zawsze	
wśród	sąsiadów	i	mieszkańców	wsi.	Wspomina	czas	wysiedle-
nia,	kiedy	to	doszedł	wraz	z	rodziną	do	Stępiny	i	tam	w	kuchni	

sowieckiej	dostał	zupę	dla	rodziny.	Po	powrocie	z	wysiedlenia	
zastał	ruiny	i	zgliszcza,	a	także	dopadł	ich	straszliwy	głód.	Żeby	
uratować	rodzinę	przed	śmiercią	głodową	poszedł	po	prośbie,	
zbierał	zboże,	które	spod	Rzeszowa	przewiózł	do	Kamienicy	
Górnej	na	małym	wózku,	a	miał	wtedy	zaledwie	13	lat.	Wspo-
mina	 też	Czesława	Dudka,	który	 rozbrajał	miny,	a	to	zajęcie	
zawsze	niosło	ryzyko	śmierci,	ale	też	każda	rozbrojona	mina	
to	uratowanie	 czyjegoś	 życia	 ludzkiego.	Potem	odbył	 służbę	
wojskową	w	Jarosławiu,	gdzie	był	w	jednostce	przeciwlotniczej.	
Los	przeganiał	go	w	poszukiwaniu	pracy	–	był	w	Krajowicach,	
budował	Nową	Hutę,	pracował	w	Stoczni	Gdańskiej,	aż	wreszcie	
osiadł	w	Kamienicy	Górnej	i	tutaj	zaczął	gospodarzyć	na	roli,	
cały	czas	uprawiając	prace	szewskie.
	 Razem	z	żoną	Elżbietą	wychowali	czworo	dzieci.	I	tak	syn	
Jan	po	ukończeniu	podstawówki	wyjechał	do	Sosnowca,	pra-
cował	w	Hucie	Katowice,	 tam	się	ożenił	 i	wychowuje	dwóch	
synów.	Syn	Tadeusz	ukończył	studia	wyższe,	ale	rozchorował	
się	i	obecnie	jest	na	rencie.	Córka	Albina	jest	absolwentką	AGH	
w	Krakowie	i	po	uzyskaniu	stopnia	magistra	inżyniera	podjęła	
pracę	w	kopalni	w	Piekarach	Śląskich,	 tam	 ciągle	mieszka,	
wyszła	za	mąż	i	ma	jedną	córkę.	Najmłodsza	córka	Krystyna	
Wójcik	mieszka	w	Mikołowie	i	wychowuje	dwóch	synów.
	 Mieszkańcy	Kamienicy	Górnej	posiadają	dobre	umiejętno-
ści	manualne	 i	oprócz	 tego,	że	prowadzą	gospodarstwa	rolne	

uprawiają	 drobne	
rzemiosło.	 I	 tak	
wśród	 szewców	
wy różn iają 	 się	
Nowiccy,	 krawie-
ctwem	trudnili	się	
Ziewacze	i	Elżbie-
ta	 Chajec,	wśród	
murarzy	wyróżnia	
się	Andrzej	Wąsik	
i	Józef	Staniszew-
ski,	 zaś	 oddanym	
kowalem	jest	Józef	
Dziadura,	 stolar-
kę	uprawiają	Józef	
Stasik	 i	nieżyjący	
już	Marian	Mę-
żyk,	 zaś	 beczki	
wykonywał	 Mi-
chał	 Pyzia,	 cie-
sielką	 trudnili	 się	
Staniszewscy.
	Ważne	 miejsce	
w	życiu	 wsi	 od-
grywała	 zawsze	
szkoła.	Przed	1920	
rokiem	 była	 tutaj	

szkoła	jednoklasowa	i	mieściła	się	w	małym	drewnianym	bu-
dynku.	W	1922	roku	wybudowano	nową	szkołę,	a	jej	nauczycie-
lem	był	Stanisław	Jerzyk,	potem	Karolina	Nowakówna,	a	w	la-
tach	1924-1944	pracowało	tutaj	już	więcej	nauczycieli.	Po	wojnie	
dopiero	w	1946	roku	młodzież	weszła	do	sal	lekcyjnych	wraz	
z	nauczycielem	Franciszkiem	Wojnarowskim.	Funkcjonowało	
wtedy	pięć	klas	i	dochodziły	dzieci	z	Bączałki.	Z	roku	na	rok	
szkoła	stawała	się	coraz	to	wyżej	zorganizowana	i	prowadzili	
nauczyciele	 kursy	dla	 analfabetów	oraz	 kursy	uzupełniające	
siódmą	i	ósmą	klasę.	Obecnie	jest	nowoczesną	szkołą	z	dużym	
boiskiem	szkolnym,	prowadzone	są	tutaj	zajęcia	dydaktyczno-
-wychowawcze	obowiązkowe	oraz	nadobowiązkowe	rozwijające	
zainteresowania	młodzieży.
	 W	powrocie	do	Brzostku	zatrzymuję	się	na	wzgórzu	i	z	góry	
patrzę	 na	 uroki	 ziemi	Kamienicy	Górnej.	Kolorowo	 tu	 jest	
i	wyrastają	 nowe	 coraz	 to	 inne	 budynki	mieszkalne,	 a	stare	
drewniane	domki	stoją	już	zapomniane	i	puste.	Ja	jednak	wie-
rzę,	że	los,	który	rzucił	mieszkańców	tej	ziemi	gdzieś	w	daleki	
świat	 za	 poszukiwanym	 szczęściem	wróci	 ich	 do	 dawnych	
stron,	gdzie	mgły	ścielą	się	na	wiosennych	łąkach,	głogi	bielą	
się	pięknem	kwiatów,	a	białe	obłoki	przypędzają	spokojny	czas.	
Powrócą	tu	do	rodzinnych	stron,	bo	zawsze	miłość	wraca	do	
domu,	w	którym	się	człowiek	urodził	i	wzrastał.

Zuzanna Rogala
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 Wiosna nie tylko w kalendarzu, wy-
raźnie czuć ją też w powietrzu. Słońce, 
zieleń, dobry humor to niewątpliwe 
oznaki tej pory roku. Ktoś nawet od 
czasu do czasu zanuci „wiosna, ach 
to ty”. Ale dotąd w wiosennym kra-
jobrazie naszej gminy jakby czegoś 
jeszcze brakowało. Oczywiście mowa 
o matematyczno-przyrodniczych zma-
ganiach młodzieży gimnazjalnej, czyli 
Megamózgach 2014, które otwierają	
wiosenny	sezon	w	Zespole	Szkół w Sied-
liskach-Bogusz. A ponieważ kolejna 
edycja konkursu miała miejsce 20 mar-
ca, więc śmiało można powiedzieć, że 
wiosna naprawdę do nas zawitała.

	 Okazało	się,	że	zainteresowanie	kon-
kursem	 rośnie	 z	roku	 na	 rok,	 z	czego	
my,	organizatorzy,	bardzo	się	cieszymy.	
Do	pierwszego	 etapu,	 czyli	 zmagań	na	
poziomie	 szkolnym	 zgłosiły	 się	 z	wo-
jewództw	małopolskiego,	 lubelskiego	
i	podkarpackiego	 aż	 32	 szkoły!	Dzię-
kujemy	Wszystkim,	 którzy	 podjęli	 się	
trudu	 przygotowania	 i	udziału	w	kon-
kursie.	Dzięki	 zaangażowaniu	 opieku-
nów	uczniowie	mieli	 szansę	 sprawdzić	
i	potwierdzić	swoją	wiedzę,	zmierzyć	się	
z	najlepszymi	 uczniami	 z	innych	 szkół	
i	zdobyć	wartościowe	nagrody.	W	finale	
znalazły	się	zespoły	z	Publicznego	Gim-
nazjum	w	Zespole	Szkół	im.	Jana	Pawła	
II	w	Brzeźnicy,	Prywatnego	Gimnazjum	
Sióstr	Niepokalanek	 im.	 bł.	Marceliny	
Darowskiej	 z	Jarosławia,	 Publicznego	
Gimnazjum	w	Szerzynach,	Gimnazjum	
im.	 Jana	Pawła	 II	w	Jodłowej,	Publicz-
nego	Gimnazjum	im.	ks.	J.	Popiełuszki	
w	Wielopolu	Skrzyńskim,	Gimnazjum	
im.	 Królowej	 Jadwigi	 w	Brzostku,	
Publicznego	Gimnazjum	w	Czemier-
nikach,	Gimnazjum	w	Zespole	 Szkół	
w	Głogowie	Małopolskim,	Publicznego	
Gimnazjum	 im.	Władysława	 Jagiełły	
w	Parczewie	 oraz	Publicznego	Gimna-
zjum	nr	1	w	Birczy.
	 W	 pierwszej	 części	 konkursu	 ucz-
niowie	rozwiązywali	test,	który	wyłonił	
najlepsze	 zespoły.	 Była	 to	młodzież	

z	Brzostka,	Głogowa	Małopolskiego,	Ja-
rosławia,	Jodłowej	i	Szerzyn.	W	ścisłym	
finale	znalazła	się	też	drużyna	gospoda-
rzy	w	składzie:	Bartosz	Mijal,	Arkadiusz	
Starościk	i	Jakub	Wadas.
	 Druga	część	finału	to	bardzo	emocjo-
nująca	rozgrywka,	w	której	liderzy	zmie-
niają	się	jak	w	kalejdoskopie,	bo	zdobycie	
punktów	zależy	w	dużym	stopniu	od	po-
siadanej	wiedzy,	ale	też	podjętej	taktyki	
wyboru	pytań,	refleksu	np.	w	zgłaszaniu	
się	do	odpowiedzi,	a	także	podsuwaniu	
przeciwnikowi	zadań	z	dziedziny,	która	
według	wybierającej	 grupy	 będzie	 dla	
niego	trudna.	A	do	tego,	 jeśli	na	 jakieś	
pytanie	 odpowie	 się	 źle,	 to	 uzyskane	
wcześniej	 punkty	można	 też	 stracić.	
Oprócz	wiedzy	 teoretycznej	 niezbędna	
jest	także	praktyka	np.	podczas	prezen-
tacji	udzielania	pierwszej	pomocy.	Kciuki	
zaciskają	więc	 nie	 tylko	 opiekunowie,	
zawodnicy,	 ale	 i	kibice,	wśród	których,	
jak	zawsze,	nie	brakowało	znamienitych	
gości.	W	tym	roku	byli	to	m.in.	z-ca	Bur-
mistrza	Miasta	i	Gminy	Brzostek	p.	Piotr	
Szczepkowicz,	radni	powiatu	dębickiego	
Maria	 Przebięda	 i	Ferdynand	Bugno,	
przedstawiciele	PZU	Dębica	 p.	 Joanna	
Buszek	i	Agnieszka	Serafin,	dyrektorzy	
okolicznych	 szkół,	 radni	 i	sołtysi	 po-
bliskich	miejscowości,	 przewodniczący	
Rady	Rodziców	naszego	Zespołu	Szkół	
oraz	rodzice	naszych	zawodników.
	 Tegorocznymi	 zwycięzcami	 okazali	
się	uczniowie	gimnazjum	w	Siedliskach-
-Bogusz,	drugie	miejsce	zajęli	zawodnicy	
z	Jarosławia,	a	trzecie	młodzież	z	Jodło-
wej,	ale	należy	podkreślić,	że	wszystkie	
drużyny	wykazały	się	ogromnym	zaso-
bem	wiedzy	i	umiejętności	praktycznych.	
Nad	 przebiegiem	 rywalizacji	 czuwało	
jury	w	składzie	Marek	Wojtuła	–	dyr.	LO	
w	Pilźnie,	Małgorzata	Batycka	–	nauczy-
ciel	Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych	
w	Brzostku,	 sierżant	Karolina	Kudłacz	
z	Komendy	Powiatowej	w	Dębicy	 oraz	
Leokadia	 Jędrzejczyk	 –	 nauczyciel	ZS	
w	Siedliskach-Bogusz.	Dziękujemy	 Im	
za	poświęcony	czas	i	pracę.	Za	fachową	
pomoc	w	czasie	 turnieju	 i	medyczne	

zabezpieczenie	 imprezy	 dziękujemy	
ratownikom	Pogotowia	Medycznego	p.	
Sebastiana	Radzika	i	pielęgniarce	szkol-
nej	p.	Marii	Wójcik.
	 Każdy	uczestnik	konkursu	otrzymał	
pamiątkowy	 dyplom	 i	kask	 rowerowy,	
gdyż	Megamózgi	promują	m.in.	bezpie-
czeństwo	 na	 drodze.	 Laureaci	 zostali	
obdarowani	 także	cennymi	nagrodami.	
Głównymi	 sponsorami	 byli	Burmistrz	
Miasta	i	Gminy	Brzostek	p.	Leszek	Bie-
niek,	 PZU	Dębica,	Bank	Spółdzielczy	
w	Brzostku,	 a	także	 Stowarzyszenie	
Wspierania	 Edukacji	 w	Siedliskach-
-Bogusz.	Bardzo	dziękujemy	Im,	a	także	
pozostałym	sponsorom:	firmom	„Taurus”	
z	Pilzna,	 „Kołacz”	 z	Kołaczyc,	 „Bam-
bi”	 z	Jasła,	 „Handel	Obwoźny	Renata	
Drwal”,	 Teanex”	 z	Tarnowa	 i	„Bogar”	
z	Dębicy.	Nagrody	 to	 tablety,	magne-
tofony,	 nośniki	 pamięci,	 dyski	 twarde	
przenośne,	drukarki,	głośniki.	Otrzymali	
je	z	rąk	sponsorów	i	dyrektora	Zespołu	
Szkół	w	Siedliskach-Bogusz	 p.	 Stani-
sława	Wójtowicza	oraz	jego	zastępcy	p.	
Krzysztofa	Dziedzica,	 który	 prowadził	
rywalizację.	Nagrodę	 otrzymał	 też,	 po	
raz	pierwszy,	opiekun	zwycięskiej	ekipy	
p.	Maria	Dziurdzik.	
	 Nie	zawiodły	media	towarzyszące	nam	
od	początków	konkursu,	a	więc	„Wiado-
mości	Brzosteckie”,	„Obserwator	Lokal-
ny”,	Polskie	Radio	Rzeszów.	Dziękujemy	
dziennikarzom	za	Ich	obecność	i	ciepłe	
słowa,	a	zwłaszcza	p.	Józefowi	Nosalowi	
i	p.	 Iwonie	 Piętak	 Szczególne	wyrazy	
wdzięczności	kierujemy	do	p.	Jacka	Woj-
tasa	 –	Kuratora	Podkarpackiego,	 który	
sprawuje	patronat	nad	naszą	imprezą.
	 Konkurs	 przebiegał	 w	przyjaznej,	
ciepłej	i	życzliwej	atmosferze.	Zakończył	
się	pamiątkowym	zdjęciem	i	spotkaniem	
przy	posiłku	w	szkolnej	stołówce.	Słowa,	
twarze	 i	oczy	 uczestników	 świadczyły	
o	sukcesie	organizatorów	oraz	celowości	
ich	pracy	i	pomysłu,	a	nas	cieszy	to,	że	
ogrom	pracy	włożony	w	przygotowanie	
imprezy	ma	sens.	Do	zobaczenia	za	rok!

(zc)

Sezon na myślenie, czyli megamózgi 2014

„śpiewam bo lubię” 
– wyróżnienie dla 
małgosi dunajskiej
	 W	dniu	06	marca	2014	roku	w	Dębicy	odbył	
się	XVI Przegląd Wokalistów i Zespołów „Śpie-
wam bo lubię”. W	przeglądzie	wzięło	 udział	
pięćdziesięciu	 solistów	w	 trzech	 kategoriach	
wiekowych	z	terenu	powiatu	dębickiego. Zespół	
Szkół	w	Nawsiu	Brzosteckim	 reprezentowała	
Małgorzata Dunajska	 –	 uczennica	 drugiej	
klasy	Szkoły	Podstawowej	,	która	zdobyła	WY-
RÓŻNIENIE w	swojej	kategorii	wiekowej.
	 Małgosi	 gratulujemy	 i	 życzymy	 dalszych	
sukcesów.

aa
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międzywojewódzki konkurs wiedzy „megamózgi 2014”



22 Wiadomości Brzosteckie Nr 4/2014

fotorelacja z otwarcia hali Sportowej im. agaty mróz-olszewskiej
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Fot. J. Nosal
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wydarzenia w obiektywie

Dzień Kobiet w brzosteckim kole gospodyń – str. 25Dzień Liczby Pi – str. 25

Turniej Coca-Cola Cup 2014 – str. 30 Witaj wiosno! – str. 26

Wycieczka do Pacanowa – str. 28 Wokalne sukcesy brzosteckiego rodzeństwa – str. 29

Wszystkim Czytelnikom 
i Sympatykom naszego pisma 
życzymy zdrowych i radosnych 

Świąt Wielkanocnych
Redakcja
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 14	marca	(w	angielskim	systemie	za-
pisu	dat	3.14)	wypada	międzynarodowy	
„Dzień	Liczby	Pi”.	Co	jest	w	niej	tak	fa-
scynującego,	że	celebruje	się	ją	na	całym	
świecie?	Pi	to	stosunek	długości	obwodu	
koła	do	długości	jego	średnicy. Zwykle 
zapamiętuje się Pi jako 3,14, ale ta 
liczba ma rozwinięcie nieskończone 
i nieokresowe, a kolejność cyfr wyda-
je się całkiem przypadkowa.	 Jest	 ona	
jedną	z	pierwszych	odkrytych	
przez	człowieka	liczb	niewy-
miernych.	
	 Z	okazji	święta	tej	najsłyn-
niejszej	 ze	 stałych	matema-
tycznych	 Gimnazjum	 im.	
Królowej	Jadwigi	w	Brzostku	
co	 roku	 organizuje	 konkurs	
pod	 hasłem	 „Bicie	 rekordu	
rozwinięcia	liczby	Pi”.	Głów-
nym	punktem	wspomnianego	
wydarzenia	było	bicie	rekordu	
w	wyrecytowaniu	 jak	 najdo-
kładniejszego	rozwinięcia	Pi.	
Nie	 jest	 to	 łatwe	zadanie,	bo	
wymaga	 od	 uczestnika	 nie	
tylko	 zdolności	 pamięcio-
wych,	ale	umiejętności	walki	
ze stresem.
	 W	 tegorocznych	 zmaga-
niach	 w	brzosteckim	 gim-
nazjum	 wzięło	 udział	 12	
uczestników,	w	tym	młodzież	
z	dwóch	 okolicznych	 szkół.	
Najlepszy	w	rywalizacjach	
okazał	się	uczeń	Gimnazjum	
w	Brzostku	–	Patryk Machaj,	

który	wymienił	aż	420	cyfr	rozwinięcia	
liczby	Pi.	Drugie	miejsce	 zajął	Michał 
Andreasik	 (235	 cyfr)	 z	Zespołu	Szkół	
w	Siedliskach	Bogusz,	 a	trzecie	 –	Mo-
nika Liszka	(200	cyfr)	z	Zespołu	Szkół	
w	Kołaczycach.	 Konkurs	 uświetniło	
przedstawienie	w	wykonaniu	 brzoste-
ckich	 gimnazjalistów	 (sztuka	 została	
napisana	przez	jednego	z	nich).
	 Wszystkim	 uczestnikom	 serdecznie	

gratulujemy	i	podziwiamy	ich	za	dobrą	
pamięć	oraz	wytrwałość	w	zapamiętywa-
niu	cyfr	rozwinięcia.	Uczniowie	biorący	
udział	w	konkursie	 otrzymali	 ciekawe	
i	wartościowe	nagrody	zasponsorowane	
przez	Fundację	Śnieżki	„Twoja	szansa”.	
Młodzież	 bijąca	 rekord,	 zgromadzona	
publiczność	oraz	jury	zostali	obdarowani	
piernikiem	w	kształcie	liczby	Pi.	Mamy	
nadzieję,	 że	 za	 rok	 znajdzie	 się	więcej	
chętnych	do	wzięcia	udziału	w	tego	typu	
konkursie	i	zostanie	pobity	rekord	szkoły	
z	wcześniejszych	rywalizacji	(553	cyfry	
rozwinięcia).	

Organizatorzy

święto jednej z najdłużej znanych i najbardziej 
inspirujących stałych matematycznych

Fot. P. Batycki

	 Początek	marca	 to	 czas	 budzenia	 się	
wiosny,	a	wraz	z	nią	życia.	Nic	dziwnego,	
że	w	tym	okresie	obchodzone	jest	święto	
pod	nazwą	Dzień	Kobiet.	W	przeszłości	
wielu	poetów	i	pisarzy	w	swej	twórczości	
opiewało	 zalety	 kobiety	 nazywając	 ją	
boginią	 płodności,	 doceniając	 jej	 udział	
w	zapewnieniu	 ciągłości	 życia.	Wpraw-
dzie	Międzynarodowy	 Dzień	 Kobiet	
został	uchwalony	w	czasach	komunizmu,	

to	 jednak	 dziś,	 w	ponad	 dwie	 dekady	
po	 transformacji	 systemowej	w	naszym	
kraju,	 święto	 to	nadal	 cieszy	 się	dużym	
uznaniem,	wręcz	z	roku	na	rok	coraz	więk-
szym.	Dlatego	w	dniu	8	marca	sklepy	są	
pełne	kwiatów,	które	wówczas	znakomicie	
się	sprzedają.	Bowiem	mężczyźni	już	nie	
mówią,	że	Dzień	Kobiet	to	komunistyczne	
święto,	lecz	chętnie	w	tym	dniu	obdarowu-
ją	kobiety	kwiatami	i	słodyczami.

		 Tr a dycy jn i e	
już,	w	brzosteckim	
kole	gospodyń,	ten	
ważny	 dzień	 dla	
każdej 	 kobie t y	
obchodzony	 jest	
zawsze	 niezwy-
kle	uroczyście.	Co	
roku	 na	 spotka-
nie	 organizowane	
z	tej	 okazji	 za-
prasza	 się	 panów,	
którzy	 wręczają	
kobietom	 symbo-
licznego	 kwiatka.	
W	 tym	 roku	 płeć	
męską	reprezento-
wali	ks.	Krzysztof	

Moszyński	 oraz	 Przewodniczący	 Za-
rządu	Miasta	Brzostek	 Jerzy	 Potrzeba,	
którzy	 obecnym	na	 spotkaniu	 kobietom	
złożyli	stosowne	życzenia	oraz	wręczyli	
symbolicznego	kwiatka	 (w	doniczce,	 by	
dłużej	cieszył	oko)	i	czekoladę	na	osłodę.	
Wprawdzie	od	święta	upłynęło	już	kilka	
dni,	to	atmosfera	spotkania	była	niezwykle	
uroczysta	i	podniosła.	Wśród	honorowych	
gości	nie	zabrakło	Przewodniczącej	Rady	
Miejskiej	 w	Brzostu	 Zofii	 Skórskiej.	
W	 spotkaniu	wzięło	 udział	 ponad	 trzy-
dzieści	 kobiet,	 które	wesoło	 i	mile	 spę-
dziły	to	marcowe	popołudnie	degustując	
przygotowane	przez	zarząd	koła	potrawy,	
rozmawiając	 o	bieżących	 sprawach.	 Po-
dano	tu,	między	innymi,	termin	Walnego	
Zebrania	 Członków	 Stowarzyszenia	
„Nasz	Los	w	Naszych	Rękach”,	w	którym	
zrzeszone	 są	 członkinie	 brzosteckiego	
koła.	Ustalono,	że	zebranie	odbędzie	się	
w	dniu	 24.04.2014r.	 i	będzie	 połączone	
z	wielkanocnym	„Jajkiem”,	które	z	okazji	
tych	świąt	jest	dorocznie	organizowane.
	 Optymizmem	napawa	fakt,	że	na	twa-
rzach	 uczestniczek	 tego	 sympatycznego	
spotkania	malował	 się	 uśmiech	 świad-
czący	o	pełnym	zadowoleniu.	I	jak	tu	nie	
organizować	spotkań,	które	cieszą	się	taką	
aprobatą?

E.M.

dzień kobiet w brzosteckim kole gospodyń
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	 21	marca	 2014	 roku	w	Gimnazjum	w	Brzostku	 odbył	 się	
pierwszy	konkurs	na	Odkrycie	Roku	2014,	zorganizowany	w	ra-
mach	obchodów	Dnia	Talentów.	Szkoła	ta	w	tym	roku	szkolnym	
otrzymała	przyznany	zaszczytny	tytuł	„Szkoły	Odkrywców	Ta-
lentów”.	Oznacza	to,	że	przyczynia	się	do	odkrywania,	promocji	
i	wspierania	uzdolnień	dzieci	i	młodzieży.	
	 W	tym	dniu	na	gimnazjalnej	scenie	kilkunastu	młodych	ar-
tystów	prezentowało	swoje	niezwykłe	umiejętności.	Byli	wśród	
nich	muzycy,	 tancerze,	 piosenkarze,	 sportowcy,	 kabareciarze,	

recytatorzy,	plastycy	i	wielu	innych,	słowem:	ci,	którzy	w	sztuce	
odnajdują	swoją	pasję.	Jury,	złożone	z	nauczycieli	oraz	przedsta-
wicielki	uczniów	brało	pod	uwagę	przede	wszystkim	oryginal-
ność,	staranność	wykonania,	zaangażowanie	na	scenie	i	ogólny	
wyraz	artystyczny.	Większość	występów	zyskała	ogromny	aplauz	
publiczności	zgromadzonej	na	sali.	Poziom	był	tak	wyrównany,	
że	jury	miało	problem	z	wyłonieniem	zwycięzców.	Ostatecznie	
jednak	pierwszą	nagrodę	i	statuetkę	Odkrycie	roku	2014	otrzymał	
najbardziej	zasłużony	sportowiec	Kacper	Janiga.	Drugie	miejsce	

zajęły	dwie	osoby:	Natalia	Kula	za	przepięknie	
wykonaną	piosenkę	i	wyrecytowany	wiersz	oraz	
Emanuela	Latoszek	za	szkice,	które	zachwyciły	
nie	tylko	członków	jury.	Podczas	występów	mo-
gliśmy	również	oglądać	pokaz	grup	tanecznych	
naszej	szkoły.	
	 Dzięki	 zorganizowanemu	 w	gimnazjum	
konkursowi	talentów	mogliśmy	się	przekonać,	
jak	w	wielu	młodych	 ludziach	drzemie	 pasja,	
determinacja	i	chęć	tworzenia.	Wszystkich	jego	
uczestników	–	bez	względu	na	miejsca,	które	
zajęli	–	warto	wspierać	i	obserwować	ich	roz-
wój.	Nie	wszyscy	zdolni	uczniowie	mieli	szansę	
pokazać	swoje	umiejętności.	Ale	nic	straconego.	
Mamy	nadzieję,	że	Dzień	Odkrywania	Talentów	
stanie	się	w	naszej	szkole	tradycją	i	za	rok	znów	
będziemy	mogli	podziwiać	najlepszych.	Wszyst-
kim	uczestnikom	finału	gratulujemy	i	życzymy	
wytrwałości	w	doskonaleniu	 nieprzeciętnych	
zdolności.

Organizatorzy

przegląd talentów w brzosteckim gimnazjum

witaj wiosno!
	 Pomimo,	iż	tegoroczna	zima	była	bardzo	łaskawa	i	nikt	nie	
brnął	 do	 szkoły	w	śniegu	 bardzo	 zmarznięty,	 z	wielką	 nie-
cierpliwością	wszyscy	oczekiwali	na	21	marca,	kiedy	to	można	
było	 ostatecznie	 ją	 pożegnać,	 a	zarazem	powitać	 jedną	 z	naj-
piękniejszych	pór	 roku,	czyli	wiosnę.	Podczas	 tego	dnia,	Pani	
Halina	Lejkowska	wraz	z	Panią	Elżbietą	Warchał,	postanowiły	
udowodnić,	iż	to	nie	wagary	spędzone	poza	szkołą,	ale	wspólna	
międzyklasowa	rywalizacja,	są	najlepszym	sposobem	na	efek-
tywne	spędzenie	pierwszego	dnia	wiosny.
	 W	tym	roku	panie	nauczycielki	przygotowały	dla	uczniów	nie	
lada	niespodziankę,	ponieważ	wszystkie	konkursy	poprowadziła	
osobiście	Pani	Wiosna,	która	przy	dźwiękach	utworu	Vivaldiego	
przybyła,	by	powitać	uczniów	Szkoły	Podstawowej	w	Przeczycy	
i	wręczyć	 przedszkolakom	magiczne	 różdżki,	 które	miały	 im	
służyć	do	przepędzenia	zimy.
	 Uczniowie	 z	klas	 I-III	 rywalizowali	 ze	 sobą	w	różnych	
konkursach.	Na	początku	rozpoznawali	popularne	ptaki,	a	na-
stępnie	musieli	zdecydować,	który	z	kwiatów	
kwitnie	na	wiosnę,	a	który	jesienią.	Następna	
konkurencja	 wymagała	 nie	 tylko	 wiedzy,	
ale	 również	 i	dobrych	 i	rozważnych	 decyzji,	
gdyż	przedstawiciele	klas	I-III	wybrali	się	na	
wędrówkę	do	lasu,	a	ich	przewodnikiem	były	
pytania	zadawane	przez	Panią	Wiosnę.	Podczas	
kolejnego	etapu	Turnieju	najmłodsi	uczniowie	
musieli	wyrecytować	wiersz	lub	zaśpiewać	pio-
senkę	związaną	z	tematyką	wiosenną.	Punktem	
kulminacyjnym	konkursów	 przeznaczonych	
dla	młodszych	uczniów	był	pokaz	ich	Marzann	
przygotowanych	specjalnie	na	ten	wyjątkowy	
dzień.
	 Starsi	uczniowie	również	mogli	wykazać	się	
nie	tylko	dobrą	znajomością	przysłów,	ale	rów-
nież	 i	kreatywnością	 podczas	 rozwiązywania	
zagadek	o	przyrodzie	budzącej	się	do	życia,	jak	
i	robienia	Marzanny.	Następny	konkurs	wyma-
gał	pomysłowości,	ponieważ	reprezentanci	klas	
IV-VI	musieli	przygotować	odpowiednie	krea-

cje	na	pierwszy	wiosenny	spacer,	a	następnie	je	zaprezentować	
jury	oraz	wszystkim	zgromadzonym	na	sali.	Ta	konkurencja,	jak	
później	stwierdzili	wszyscy	uczestnicy	Turnieju,	była	najlepszym	
dowodem	jak	nasi	wychowankowie	potrafią	się	dobrze	bawić.
	 Po	wszystkich	konkursach	przyszedł	czas	na	ich	podsumowa-
nie,	a	następnie	ocenienie	i	wręczenie	dyplomów.	Pani	Dyrektor	
poprosiła	na	środek	przewodniczących	z	wszystkich	rywalizują-
cych	klas	i	wręczyła	dyplomy	oraz	specjalne	nagrody	od	Grona	
Pedagogicznego	Szkoły	Podstawowej	w	Przeczycy.
	 Wiosenny	Turniej	Klas	nie	był	jedyną	atrakcją	tego	dnia,	po-
nieważ	zaraz	po	jego	zakończeniu,	wszyscy	zgromadzili	się	przed	
szkołą,	by	wyruszyć	nad	Wisłokę	w	celu	ostatecznej	rozprawy	
z	zimą.	Koło	godziny	10.00	w	towarzystwie	pięknych	promieni	
słonecznych	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	w	Przeczycy	wyruszył	
barwny	korowód	na	poszukiwanie	wiosny.	Młodszym	uczniom	
tak	dopisywał	humor,	iż	umilali	wszystkim	czas	śpiewając	pio-
senki.	Kiedy	wszyscy	dotarli	do	mostu,	kukły	oraz	gałązki	bazi	
popłynęły	z	nurtem	Wisłoki.	Mamy	nadzieję,	że	zima	już	do	nas	
nie	wróci.

E.W.
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Marian
Nosal

czy ostatni…
Zebrała	wiosna	zimy	plon
Rozsypany	w	porannym	brzasku
Utonął	w	trawie	biały	szron
I	wiośnie	dodał	blasku

Odmieniła	wiosna	ranny	chłód
Ostatni	raz	zebrała	mannę
Jeszcze	musi	roztopić	lód
I	utopić	marzannę

I	nie	wrócą	już	zimne	ranki
Zaśnieżą	ogród	śnieżyczki
A	w	lasach	przylaszczki	sasanki
Oczarują	zagubione	ścieżki

Ostatni	raz	biały	szron
Pomalował	ziemię	o	świcie
Przepędziła	go	wiosna	stąd
Od	jutra	tu		w	i	o	s	n	a		będzie

21 marca 2011 r.

Jeszcze się pokłonię
Gdybym	miał	od	was	odejść
Góry	lasami	pokryte
Musiałbym	najpierw	podejść
Pożegnać	się	z	Otrytem

Przejść	las	po	jego	grzbiecie
Postrzępionym	świerkami
I	zabłądzić	i	przejść	się
Wśród	jodeł	potokami

Do	źródła	z	czystą	wodą
Drogę	jeleniom	pomylić
Przed	dwustuletnią	jodłą
Głowę	bez	czapki	pochylić

Gdybym	miał	was	zostawić
Przełęcze	i	doliny
Chciałbym	nad	wami	przefrunąć
Pomiędzy	połoniny

Popatrzeć	na	kamienie
Między	tyczkami	buczyny
W	potoku	wyrastające
Z	Nasicznego	doliny

Zaczerpnąć	w	płuca	wiatru
Zbłąkanego	w	wiklinie
Posłuchać	plusku	wody
Głaszczącej	groźne	kamienie

Gdybym	się	miał	pożegnać
To	będą	dla	mnie	dzwonić
Kopuły	cerkwi	tęsknie
Bym	się	im	zdążył	pokłonić

Jeszcze	się	wiele	razy
Zawrócę	i	pomyślę
Czy	już	się	wam	pokłonię
Czy	tylko	oko	wyślę

Franciszek
Wojnarowski

oj, budzi się
Oj,	budzi	się	wiosna,	budzi
Świat	zieleni
Zimne,	zimne	serca	ludzi
Na	tej	ziemi…

Jasne	padają	promienie
Życioplenne
W	sercach	ludzkich	cienie,	cienie
Ciemne,	ciemne…

Już	rozgrzało	wiosny	słonko
Nawet	skały
Tylko	nad	serc	ludzkich	łąką
Dzień	wciąż	mały…

I	las	okrył	się	zielenią
I	nadzieją
Serca	ludzkie	się	nie	zmienią
Nie	gorzeją…

Kiedyż,	kiedyż	Boski	promień
Je	obudzi?
I	miłości	twórczy	płomień
Wejdzie	w	ludzi?...

Kiedyż	ludzie	ludziom	będą
Przyjacioły?
Serca	swe	zbudzą,	posiędą
I	świat	wesoły?

po co słowa?...
I	bez	słów	poznasz	kochana,
Co	w	mym	sercu	płonie:
W	tym	„dzień	dobry”,	co	dzień	z	rana
I	w	niskim	ukłonie…

Moje	oczy	mówią	wiele	–
Słów	w	nich	miliony
Wyrzec	ich	się	nie	ośmielę
Bez	chęci	z	twej	strony…

Po	co	słowa?...	One	tylko
W	ciasną	formę	kładą
Najpiękniejsze	myśli,	Milko,
Tak	iż	świecą	blado…

Ja	milczeniem,	ty	milczeniem
Rozmawiajmy	sobie;
Można	przecież	rzec	spojrzeniem:
–	„Zakochanym	w	tobie”…

Można	czytać	w	oczach,	licach
Lepiej	niźli	w	mowie
I	duszę	widzieć	w	źrenicach
Prawdziwszą	niż	w	słowie…

Z	ust	nie	usłyszysz,	kochanie,
Żem	jest	zakochany,
Aż	w	oczach	Twych	ujrzę	zdanie:
„Nie	będziesz	wyśmiany”

Jadwiga
Samborska

przepraszam cały świat
Przepraszam,
że	kłamałam	cały	świat
gdy	on
obdarzył	mnie	Prawdą
Przepraszam,
że	zawiodłam	cały	świat
gdy	on
zaufał	mi	bezgranicznie
Przepraszam,
że	opuściłam	cały	świat
gdy	on
najbardziej	mnie	potrzebował
Przepraszam,
że	zraniłam	cały	świat
gdy	on
był	dla	mnie	wszystkim

polska
Jest	taka	kraina	na	naszej	planecie	
nękana,	jak	rzadko	która,	na	tym	świecie.	

Gnębili	ją	Prusowie	oraz	Germanie	
wreszcie	carscy	oraz	sowieccy	Rosjanie.

I	nie	tylko	owi	najbliżsi	sąsiedzi,	
czynili	to	także	Tatarzy	i	Szwedzi.	

Ród	nadwiślański	w	rozpacz	nie	popadał	
mieczem	swe	ziemie	wyzwalał	lub	osłaniał.

Na	obcej	ziemi	też	walczył	w	przeszłości,
nie	o	ziemię	własną,	lecz	w	imię	ludzkości.	

Gdy	w	hitlerowsko-stalinowskie	kleszcze
dostała	się	Polska	-	nie	zginęła	jeszcze.	

Żołnierz	polski	także	i	w	tych	przypadkach
walczył	z	ukrycia	i	na	wielu	frontach.

Na	morzach,	w	powietrzu	oraz	na	lądzie,
walczyli	z	wrogami	po	prostu	wszędzie.	

Oto	ledwie	siedemdziesiąt	minęło	lat
a	Aryman	znów	próbuje	zmienić	nasz	świat.

Tym	razem	wcielił	się	w	postać	Putina,
Zamierzającego	wrócić	do	czasów	Stalina.

Otumanił	swój	lud	fałszywym	działaniem
narażając	go	na	zbrojne	wojowanie.

Z	ogromną	trwogą	spozieram	w	przyszłość.
Nasze	pokolenia	taka	czeka	młodość?

Bogowie	wszystkich	wierzeń!	Do	Was	ta	mowa!
Sprawcie	by	zwyciężyła	moc	Ormuzdowa!

Zbigniew
Szeler
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 Miesiące	wiosenne	to	czas	wycieczek	
szkolnych.	Sezon	wycieczkowy	w	Szkole	
Podstawowej	 w	Przeczycy	 rozpoczęli	
najmłodsi,	 tj.	 dzieci	 z	oddziałów	przed-
szkolnych	i	niektórzy	uczniowie	klas	I-III,	
a	nawet	 kilku	 starszych	 uczniów	 oraz	
rodzice.
 28.03.2014.	wraz	 z	panią	Agatą	Ra-
chowicz,	która	zorganizowała	wycieczkę	
i	opiekunami,	 p.	M.	Malinowską	 oraz	
p.	W.	Wojdyłą	 udaliśmy	 się	 do	 „Euro-
pejskiego	Centrum	Bajki”	 im.	Koziołka	
Matołka	w	Pacanowie,	na	wystawę	„Baj-
kowy	Świat”.	Wystawa	„Bajkowy	Świat”	
to	 wyjątkowa	 ekspozycja	 stworzona	
specjalnie	 z	myślą	
o	dzieciach.	Jest	to	
podróż	 przez	 baj-
kowe	 krainy	 dzie-
cięcej	wyobraźni	–	
zaskakująca,	pełna	
dźwięków	 i	barw.	
Ekspozycja	 łączy	
w	sobie	 najnowsze	
zdobycze	 technik	
multimedialnych	
z 	 t r a dycy jnym i	
i	cennymi	 ekspo-
natami	muzealny-
mi.	Główną	jej	ideą	
jest	 zdobywanie	
wiedzy	za	pomocą	
wspólnej	 zabawy	
opartej	 na	współ-
działaniu	 i	krea-
tywnym	podejściu	
do	 rzeczywistości.	
Dziecko	ma	 czuć	 się	 wtajemniczone	
w	świat	bajki	 i	zdobywać	w	nim	kolejne	
umiejętności	 za	 sprawą	 pokonywania	
własnych	słabości.
 Po	 przybyciu	 na	miejsce	 i	zaparko-
waniu	autokaru	na	parkingu	obok	ECB,	
udaliśmy	się	do	wejścia	głównego,	gdzie	
po	drodze	spotkaliśmy	wiklinowego	Ko-
ziołka	Matołka.	 Po	 zakupieniu	 biletów	
i	wejściu	 do	Centrum	Bajki	 przywitała	
nas	 pani	w	czarodziejskiej	 garderobie,	
gdzie	 oddaliśmy	 swoje	 kurtki	 oraz	 la-
serowy	Koziołek	Matołek	wyświetlany	
na	ścianie	obok.	Następnie	poszliśmy	na	
salę,	gdzie	czekaliśmy	na	panią	przewod-

nik.	Mieliśmy	tam	do	dyspozycji	stoliki	
z	przyborami	do	rysowania	oraz	sklepik,	
gdzie	kupowaliśmy	pamiątki.	To	wszystko	
tak	nas	pochłonęło,	że	nawet	nie	zauważy-
liśmy	jak	przyszła	nasza	przewodniczka	
przebrana	za	wróżkę.	Po	założeniu	czer-
wonych	 butów	 krasnoludków	udaliśmy	
się	 za	Wróżką.	Najpierw	weszliśmy	do	
„Mysiej	dziurki”,	gdzie	wsłuchiwaliśmy	
się	w	głosy	małych	myszek.	Po	przejściu	
norki	trafiliśmy	do	sali,	gdzie	na	wielkim	
telebimie	 przyjechał	 pociągiem	 do	 nas	
sam	Koziołek	Matołek.	Zgadywaliśmy	też	
do	jakiej	postaci	z	bajek	należą	poszcze-
gólne	 przedmioty,	 np.	 ziarnko	 grochu,	

czarodziejskie	zwierciadło	czy	strój	księż-
niczki.	Duże	zainteresowanie	wzbudziła	
tablica	interaktywna,	gdzie	każde	dziecko	
mogło	palcem	przesunąć	 różne	postacie	
z	bajek	do	krajów	i	miejsc	skąd	pochodzą.	
Następnie	udaliśmy	się	do	czarodziejskie-
go	pociągu,	 gdzie	wygodnie	 usiedliśmy	
a	w	czasie	podróży	mogliśmy	obserwować	
za	oknami	świat	bajek,	kopalnię,	głębiny	
morskie	a	nawet	kosmos.	Wreszcie	wróci-
liśmy	na	ziemię.	W	czasie	wędrówki	przez	
„Krainę	Bajek”	musieliśmy	odgadywać	
różne	 zagadki	 i	odpowiadać	 na	 pytana	
Wróżki,	 aby	móc	 przejść	 dalej.	 Potem	
udaliśmy	 się	 do	 następnej	 sali,	 gdzie	

ukazał	się	nam	bajkowy	świat	kolorowych	
kwiatów,	 elfów	 i	innych	 bajkowych	po-
staci.	Atrakcją	było	siedzenie	w	dużych,	
kolorowych	kielichach	bajkowych	kwia-
tów,	odważne	dzieci	mogły	przejść	przez	
czarodziejski	 pniak.	 Zanim	 poszliśmy	
do	następnej	 sali	musieliśmy	 zaśpiewać	
i	zatańczyć	piosenkę	krasnoludków	„Hej	
ho,	do	pracy	by	się	szło...”	Chyba	wyszła	
nam	całkiem	nieźle,	skoro	nasza	Wróżka	
pozwoliła	nam	iść	dalej.	Podczas	dalszej	
wędrówki	dotarliśmy	do	ściany,	w	której	
za	 różnymi	 drzwiczkami	można	 było	
oglądać	różne	postacie	z	bajek	oraz	cha-
rakterystyczne	przedmioty	bajkowe.	Na-

stępnie	znaleźliśmy	
się	na	sali	kinowej,	
gdzie	poprzez	gło-
sowanie	mogliśmy	
zadecydować,	 któ-
rą	 bajkę	 chcemy	
obejrzeć.	Wybra-
liśmy	 oczywiście	
Koziołka	 Matoł-
ka.	 Po	 obejrzeniu	
bajki	 udaliśmy	 się	
na	paluszkach	 i	po	
cichu,	aby	nie	obu-
dzić	 strasznie	 du-
żego	 i	dymiącego	
smoka,	 do	 ostat-
niej	sali,	którą	była	
sala	„Świat	Bajek”.	
Musieliśmy	do	niej	
wejść	przez	czaro-
dziejską	„dymiącą”	
kurtynę.	Po	wejściu	

do	 środka	 czekało	 na	 nas	 kilka	 czaro-
dziejskich	 kul,	w	których	 były	 postacie	
z	najbardziej	znanych	bajek	i	baśni.
 Po	obejrzeniu	całej	Wystawy	udaliśmy	
się	jeszcze	na	zakupy	do	sklepiku	i	do	po-
czekalni,	aby	odpocząć.	Potem	wyszliśmy	
na	zewnątrz,	gdzie	mogliśmy	podziwiać	
niewielki,	 piękny	 ogród,	 jeziorko,	 plac	
zabaw	i	Kota	w	Butach.
 Wycieczka	 była	 bardzo	 interesująca,	
dostarczyła	dzieciom	wiele	niezapomnia-
nych	wrażeń	i	przeżyć.	Wszyscy,	chociaż	
trochę	zmęczeni,	ale	bardzo	zadowoleni	
wrócili	do	oczekujących	rodziców.

Agata Rachowicz

wycieczka do „europejskiego centrum Bajki” w pacanowie

	 10	marca	2014	roku	grupa	nauczycieli	
z	Zespołu	 Szkół	w	Siedliskach-Bogusz	
składzie:	 dyrektor	Stanisław	Wójtowicz,	
Mariola	 Czapla,	 Jolanta	 Kurcz,	 Anna	
Żmuda,	 Józef	Prokuski	wyruszyła	w	ko-
lejną	podróż	w	ramach	projektu	Comenius.	
Tym	razem	celem	wyprawy	była	Słowenia	
–	mały,	 ale	 urokliwy	 kraj,	 a	konkretnie	
wizyta	w	partnerskich	szkołach	w	Pesnicy	
i	Pernicy	koło	Mariboru.
	 W	pierwszym	dniu	w	pesnickiej	szkole	
odbyło	się	uroczyste	spotkanie	z	uczestni-
kami	projektu	przybyłymi	z	Walii,	Włoch,	
Polski,	 Turcji	 oraz	 Serbii.	 Zostaliśmy	
przywitani	 przez	 Słoweńców	 chlebem	
i	solą,	 po	 czym	nastąpiły	występy	 arty-

styczne	 i	zwiedzanie	 szkoły.	 Okazały	
budynek	 i	jego	wyposażenie	 zrobiły	 na	
nas	ogromne	wrażenie.	Wzrok	przyciągały	
ciekawie	wykonane	przez	uczniów	różne	
prace,	które	oprócz	walorów	dekoracyjnych	
pełnią	 funkcje	 pomocy	 dydaktycznych.	
Uczestniczyliśmy	 także	w	lekcjach,	 róż-
nych	zajęciach	i	codziennym	życiu	szkoły.	
Zwiedziliśmy	również	przedszkole,	gdzie	
mieliśmy	 okazję	 poznać	 różne	 formy	
i	metody	pracy	z	dziećmi.	Podziwialiśmy	
piękne	 sale,	 prace	 plastyczne	 oraz	wy-
stępy	przygotowane	przez	 dzieci.	Każdy	
zwiedzający	 otrzymał	 drobny	upominek	
wykonany	przez	milusińskich	Po	południu	
udaliśmy	się	kolejką	linową	na	jedną	z	gór	

masywu	Pohorje,	który	jest	największym	
skupiskiem	ośrodków	sportów	zimowych	
i	wypoczynku	w	Słowenii.	Z	wysoka	mie-
liśmy	okazję	podziwiać	przepiękne	widoki	
górzystej	okolicy	i	panoramę	miasta	Mari-
bor.
	 Kolejny	 dzień	 rozpoczął	 się	 od	Mini	
Olimpiady	 zorganizowanej	 przez	 szkołę	
w	Pesnicy	 dla	 ościennych	 szkół	 podsta-
wowych.	Byliśmy	świadkami	zaciętej	ry-
walizacji	sportowej,	ale	i	świetnej	zabawy	
pięciu	 drużyn.	 Licznie	 zgromadzeni	 na	
trybunach	nowoczesnej	sali	gimnastycznej	
kibice	dopingowali	wszystkim	drużynom	
z	ogromnym	 entuzjazmem.	 Następnie	
udaliśmy	 się	 do	przestrzennej	 biblioteki,	

małe jest piękne – wyjazd do Słowenii w ramach projektu comenius
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by	 zobaczyć	 jej	 zbiory	 oraz	 prezentację	
szkoły	 i	projektów	 realizowanych	 przez	
zaprzyjaźnioną	szkołę	z	Serbii.	Spotkanie	
przebiegało	w	bardzo	miłej	 atmosferze	
i	stało	się	pretekstem	do	wspólnych	śpie-
wów	 znanych	 światowych	 szlagierów,	
oraz	popisów	poszczególnych	grup	zagra-
nicznych.	 Późnym	
popołudniem,	 po	
krótkim	odpoczyn-
ku	 spot ka l i śmy	
się	 ze	 znanym	sło-
weńskim	pisarzem	
Tonym	Partljićem,	
k tór y	 przywita ł	
nas 	 i 	p rowadz i ł	
miłą	 pogawędkę	
w	języku	 polskim.	
Opowiedział	 nam	
ciekawą	 histor ię	
pewnego	polskiego	
poety,	 który	 jako	
emigrant	 zamiesz-
kał	 w	Mariborze.	
W	 listach	 do	 swej	
rodziny	 w	Polsce	
opisywał	 szczegó-
łowo	wygląd	miasta	
oraz	codzienne	ży-
cie	 jego	mieszkańców.	Odnaleziona	 sto-
sunkowo	niedawno	korespondencja	 stała	
się	cennym	źródłem	wiedzy	o	ówczesnym	
miejscu	 i	czasie.	 Partljić	 przeczytał	 nam	
jedno	 z	pierwszych	 swych	 opowiadań	
jakie	napisał	zaczynając	przygodę	z	poe-
zją,	 prozą	 i	dramatem.	 Jak	 przystało	 na	
reżysera	 Słoweńskiego	 Teatru	Narodo-
wego	w	Mariborze	przygotował	skróconą	
wersję	 sztuki	 „Romeo	 i	Julia”	wcielając	
do	 ról	nauczycieli	 z	krajów	partnerskich.	
Rola	Romea	 przydzielona	 została	 przez	
reżysera	 panu	dyrektorowi	Stanisławowi	
Wójtowiczowi.	Komunikacja	 językowa	

nie	 sprawiała	większych	 problemów,	 bo	
język	 słoweński	 jest	 podobny	 do	 języka	
polskiego.
	 Następny	ranek	także	dostarczył	wszyst-
kim	wielu	wrażeń.	Odwiedziliśmy	wiejskie	
przedszkole	i	szkołę	w	Pernicy.	Nie	zabra-
kło	i	tutaj	ciepłego	powitania,	prezentacji	

placówek,	 poczęstunku	 i	wymiany	 do-
świadczeń.	Uczniowie	 przedstawili	 cie-
kawy	program	artystyczny	nawiązując	do	
skojarzeń	kulturowych,	kulinarnych,	spor-
towych	 i	językowych	 przybyłych	 gości.	
Miłym	akcentem	polskim	była	wykonana	
flaga	 państwowa,	 śpiew	piosenki	 „Panie	
Janie”	 oraz	 zabawa	 „Stary	 niedźwiedź”.	
Po	 lunchu	 udaliśmy	 się	 na	 zwiedzanie	
stolicy	Słowenii.	Ljubliana	(Lublana)	jest	
małą	 stolicą	 leżącą	nad	 rzeką	Lublanicą,	
ma	jedynie	266	tysięcy	mieszkańców,	ale	
tempem	życia,	ilością	przewijających	się	tu	
ludzi	 dorównuje	metropoliom	wielokrot-

nie	większym.	Duży	w	tym	udział	mają	
studenci,	bo	jest	ich	w	mieście	prawie	50	
tysięcy.	Turyści	 zachwycają	 się	 urokiem	
zielonych	 parków,	 perłami	 architektury,	
eleganckimi	 sklepami	 i	galeriami	 oraz	
przytulnymi	kawiarniami	i	knajpkami.
	 Ostatni	 dzień	 rozpoczął	 się	 od	 zwie-

dzania	miasta	Mari-
bor	 rozciągającego	
się	 nad	 rzeką	Dra-
wą,	 drugiego	 pod	
względem	wielko-
ści	 miasta	 w	kra-
ju.	 Jest	 to	 ważny	
ośrodek	 gospodar-
czy,	 naukowy	oraz	
kulturalny,	 nie	 bez	
powodu	 wybrany	
w	2012	 roku	Euro-
pejską	Stolicą	Kul-
tury.	Ważną	 atrak-
cją	miasta	 i	okolic	
jest	wyrób	win.	Tu	
znajduje	się	najstar-
sza	 na	 świecie,	 li-
cząca	około	400	lat	
winorośl.	 Całemu	
pobytowi	w	Mari-
borze	towarzyszyła	

sprzyjająca	 aura,	 gdyż	 ten	 rejon	 należy	
do	 najbardziej	 nasłonecznionej	 części	
Słowenii.	Po	południu	w	szkole	w	Pesnicy	
odbył	się	koncert	charytatywny,	po	którym	
nastąpiło	podsumowanie	działań	projektu,	
uroczyste	rozdanie	certyfikatów	i	pożegna-
nie	uczestników.
	 Po	 raz	 kolejny	okazało	 się,	 że	 uczest-
niczenie	w	projekcie	Comenius	jest	wspa-
niałą	 przygodą,	 okazją	 do	 zdobywania	
ciekawych	doświadczeń,	 przełamywania	
barier	językowych,	kulturowych	oraz	na-
wiązywania	nowych	przyjaźni.

Uczestnicy

	 Dziesięcioletnia	Ania Lemek	i	sześ-
cioletni	Bartek Lemek	 z	Brzostku	 są	
rodzeństwem	bardzo	uzdolnionym	mu-
zycznie.	Obydwoje	 uczestniczą	w	zaję-
ciach	wokalnych	w	Domu	Kultury	
w	Brzostku	 prowadzonych	 przez	
Paulinę	Ziębę.
	 Początkiem	marca	 b.r.	 dzieci	
wzięły	udział	w	XVI	Przeglądzie	
Wokalistów	i	Zespołów	„Śpiewam,	
bo	lubię”,	który	odbył	się	w	Domu	
Kultury	„Śnieżka”	w	Dębicy	i	sta-
nowił	 eliminacje	 powiatowe	 do	
XXIV	Przeglądu	Piosenki	„Śpie-
waj	Razem	z	Nami”	w	Przemyślu,	
będącego	 konkursem	finałowym	
o	randze	wojewódzkiej.
	 Na	 przesłuchaniu	 w	Dębicy	
rodzeństwo	 zakwalifikowało	 się	
do	finału	w	gronie	siedmiu	nomi-
nowanych	w	najmłodszej	kategorii	
wiekowej	 (Bartek	 –	 sześciolatek	
z	Przedszkola	 w	Brzostku,	 zaś	
Ania	–	uczennica	III	klasy	Szkoły	
Podstawowej	w	Brzostku).	Widać	
swym	 talentem	wokalnym	ocza-
rowali	 jurorów,	 bowiem	 poziom	
był	niezwykle	wysoki	i	duża	ilość	

uczestników	z	całego	powiatu	dębickie-
go.	Już	ten	fakt	był	dla	nich,	niewątpli-
wie,	dużym	sukcesem.	Warto	dodać,	iż	
w	tych	eliminacjach	brała	udział	również	

jeszcze	 jedna	 uczestniczka	warsztatów	
wokalnych	Gabriela Traciłowska startu-
jąca	w	kategorii	uczniów	szkół	średnich.
	 Natomiast	 utalentowane	 rodzeństwo	

znakomicie	 się	 spisało	 również	
na	 przesłuchaniach	 finałowych	
XXIV	Festiwalu	Piosenki	 „Śpie-
waj	Razem	z	Nami”, które	odbyły	
się	końcem	marca	w	Centrum	Kul-
turalnym	w	Przemyślu.	Na	uwagę	
zasługuje	 fakt,	 że	 zaledwie	 sześ-
cioletni	 Bartek	 otrzymał	w	tym	
finale	zaszczytne	wyróżnienie.	Tak	
wysoka	klasyfikacja	dziecka,	które	
stawia	dopiero	pierwsze	kroki	na	
scenie	 jest	 na	 pewno	olbrzymim	
osiągnięciem	 w	tej	 dziedzinie	
artystycznej	 i	świadczy	 o	jego	
niezwykłych	zdolnościach.
	 Zarówno	Ani	 i	Bartkowi,	 jak	
i	ich	 rodzicom,	 serdecznie	 gratu-
lujemy	 znaczących	 osiągnięć	 na	
szczeblu	powiatowym	i	wojewódz-
kim,	 życzymy	 kolejnych	 sukce-
sów	artystycznych	oraz	 dalszego	
rozwoju	 ich	 niezaprzeczalnego	
talentu.

E.M.

wokalne sukcesy brzosteckiego rodzeństwa
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	 28	marca	na	„Orliku”	przy	Publicznej	
Szkole	 Podstawowej	 w	Brzostku	 od-
był	 się	 turniej	 piłkarski	 organizowany	
przez	Gimnazjum	im.	Królowej	Jadwigi	
w	Brzostku.	W	zawodach	 brały	 udział	
gimnazja:	Gumniska,	Pilzno,	Siedliska-
-Bogusz	 i	Brzostek.	Gra	 była	 zacięta,	
zawodnicy	 dawali	 z	siebie	wszystko.	
Wyniki	 poszczególnych	 rozgrywek	
przedstawiają	się	następująco:
1.	 Pilzno	–	Siedliska-Bogusz	2:0

2.	Brzostek	–	Gumniska	13:0
3.	 Siedliska-Bogusz	–	Gumniska	10:0
4.	 Brzostek	–	Pilzno	8:1
5.	 Pilzno	–	Gumniska	9:0
6.	Brzostek	–	Siedliska-Bogusz	7:0
	 Zwyciężyło	Gimnazjum	w	Brzost-
ku,	 drugie	miejsce	 zajęło	Gimnazjum	
w	Pilźnie,	 trzecie	miejsce	Gimnazjum	
w	Siedliskach-Bogusz	a	czwarte	miejsce	
Gimnazjum	w	Gumniskach.
	 Skład	zwycięskiej	drużyny	z	Brzost-

ku:	Albert	Stasiak,	Kacper	Szymański,	
Kacper	 Janiga,	 Patryk	Machaj,	Dawid	
Strojek,	Jan	Tyburowski,	Piotr	Nawracaj,	
Tomasz	 Juda,	Wiktor	 Janiga,	Mateusz	
Cisoń.	
	 Królem	 strzelców	 został	 Kacper	
Szymański	 z	Brzostku.	 Najlepszym	
zawodnikiem	Albert	 Stasiak	 a	najlep-
szym	bramkarzem	Jan	Tyburowski	obaj	
z	Brzostku.	Tytuł	 najlepszego	 obrońcy	
otrzymał	Grzegorz	Nowak	 z	Siedlisk-
-Bogusz.	Należy	dodać,	że	na	szczególne	
wyróżnienie	zasłużyli	również	obrońcy	
z	Brzostku	Patryk	Machaj,	Dawid	Strojek	
i	Kacper	 Janiga,	 ponieważ	 ich	 obrona	
była	tak	skuteczna,	że	w	całym	turnieju	
stracili	tylko	jedną	bramkę.
	 Podziękowania	 kieruję	 do	Dyrekcji	
Szkoły	 Podstawowej	 w	Brzostku	 za	
poczęstunek	 dla	wszystkich	 zawodni-
ków.	Dziękuję	dyrektorowi	Gimnazjum	
w	Brzostku	Jackowi	Berkowi	za	pomoc	
w	organizacji	zawodów	oraz	pielęgniarce	
szkolnej	Pani	Janinie	Wójcik,	sędziemu	
Krzysztofowi	Hals	 i	Paulinie	Szymań-
skiej	za	prowadzenie	biura	zawodów.
	 Szczególne	 podziękowania	 kieruję	
do	 Pani	Marii	 Przebiędy	 –	 sponsora	
nagród	indywidualnych	dla	najlepszych	
zawodników.	 Panu	 Józefowi	Nosalowi	
redaktorowi	Wiadomości	Brzosteckich	
dziękuję	za	profesjonalne	udokumento-
wanie	turnieju	a	zawodnikom	i	kibicom	
za	 emocje,	wzruszenia	 i	postawę	 fair-
-play.	

Magdalena Machaj

turniej coca-cola cup 2014

„Z ogrodu moich wspomnień przynoszę Ci różę.
Co szczęsna kwitła niegdyś w królewskiej purpurze.

Piękna, jak młode życie, co o troskach nie wie,
Uśmiechnięta jak miłość, rześka jak chłód ranny…”

	 12	marca	2014	 roku	Społeczność	Publicznej	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Kamienicy	Dolnej	zorganizowała	Środowiskowy	
Dzień	Kobiet.	Z	tej	okazji	przygotowano	montaż	słowno	–	mu-
zyczny	pt.	„Być	kobietą,	być	kobietą”.	Na	uroczystość	przy-
byli:	Radna	Powiatu	Dębickiego,	a	zarazem	Dyrektor	Szkoły	
Podstawowej	w	Brzostku	–	Pani	Maria	Przebięda,	Radny	Wsi	
Kamienica	Dolna	–	Pan	Marian	Ptaszek,	Sołtys	Wsi	Kamie-
nica	Dolna	–	Pan	Paweł	Machaj	oraz	mieszkanki	Kamienicy	
Dolnej.	W	ciepłych	 słowach	 zebranych	
powitała	Pani	Danuta	Kaczka	–	Dyrektor	
Szkoły.	Organizatorem	 spotkania	 była	
Społeczność	 Szkoły,	 Rada	Rodziców	
i	Rada	Sołecka.
	 Niezwykle	 przejęci	 mali	 aktorzy,	
w	barwnych	 strojach,	 przy	 pięknej	 de-
koracji,	w	kolejnych	 odsłonach	 przed-
stawienia	podkreślali	międzynarodowy	
charakter	 oraz	wielowiekową	 tradycję	
Dnia	Kobiet.	 Przez	wiersze,	 piosenki	
i	tańce	 dzieci	 dziękowały	 za	wielkie	
serce	 zgromadzonych	 Pań,	 pasję	 spo-
łecznikowską,	 poświęcenie	 dla	 przy-
szłości	i	niegasnący	uśmiech	na	twarzy.	
Uroczystość	 uświetnił	występ	uczniów	
z	Gimnazjum	w	Brzostku.	
	 Na	koniec	części	artystycznej	dzieci	
złożyły	zaproszonym	Gościom	życzenia.	
Przedstawiciele	Rady	Sołeckiej	wręczyli	
Paniom	 słodycze,	 życząc	 im	 radości,	
pogody	ducha	i	zdrowia.	Podziękowano	

także	Pani	Marii	Przebiędzie	za	wsparcie,	życzliwość	i	przy-
chylność	okazywane	PSP	w	Kamienicy	Dolnej.	Złożono	 też	
serdeczne	podziękowania	za	współpracę	Szkole	Podstawowej	
w Brzostku.
	 Pani	Dyrektor	podziękowała	wszystkim	zebranym	kobie-
tom,	nauczycielom,	uczniom	oraz	organizatorom	za	pamięć,	
zaangażowanie,	niezwykłe	spotkanie	i	życzenia.
	 Ten	szczególny	dzień	nie	mógł	obyć	się	także	bez	słodkie-
go	poczęstunku	przygotowanego	przez	Radę	Rodziców	pod	
kierunkiem	przewodniczącej	Rady	Rodziców	Pani	–	Moniki	
Machaj.	Uroczysta	atmosfera	 tego	dnia	na	długo	pozostanie	
w	pamięci	uczestników…

aa

dziś dla każdej pani mamy kwiatek…

Fot. P. Batycki
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front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.
	 Tego	dnia	jeszcze	po	wykonaniu	przez	
tatę	szkicu	pomieszczenia	z	jego	wymia-
rami,	zabraliśmy	się	we	trzech	tato,	stryj	
i	ja	do	kompletowania	materiału	drzew-
nego	na	obudowę	jamy,	którą	będziemy	
kopać	w	brzegu.	W	 tym	 celu	 zostały	
wykorzystane	 odpady	 drzewa	 i	desek	
podłogowych	 z	budowy	 stodoły.	 Tato	
dokonywał	pomiarów	i	znakowania	cięć	
na	belkach	i	deskach,	a	stryj	i	ja	cięliśmy	
piłą	materiał	w	miejscach	znakowania.	
Na	dyle	do	chlewu	ścięliśmy	dwie	olsze	
na	brzegu	rzeki	za	mostem.	Ścięte	pnie	
stryj	ociosał	na	kantówki.	Do	wieczora	
skompletowaliśmy	materiał	 na	 całą	
obudowę	i	drzwi	wejściowe	do	kryjów-
ki.	Podczas	obiadu	i	kolacji	 tato	 i	stryj	
prowadzili	bardzo	interesujące	rozmowy	
na	 temat	 ich	 doświadczeń	wojennych	
z	I	wojny	 światowej	w	nawiązaniu	 do	
wydarzeń	 okupacyjnych	w	Polsce	 i	na	
frontach	II	wojny	światowej.
	 Na	drugi	dzień	zabraliśmy	się	do	wy-
kopu	jamy	w	połowie	wysokości	brzegu	
rzeki.	 Założenie	 czołowej	 obudowy	
zabezpieczało	nas	przed	zsypywaniem	

się	wierzchniej	warstwy	ziemi	stromego	
brzegu	 i	wyznaczało	 rozmiary	 głębie-
nia	 wykopu.	W	 drążonym	wykopie	
gliniasta	 ziemia	 trzymała	 się	 dobrze,	
ale	 dla	 bezpieczeństwa	 co	 kawałek	
stemplowaliśmy	 sufit	 jak	w	chodniku	
kopalni	węgla.	 Ziemię	 z	wykopu	wy-
korzystywaliśmy	do	usypania	 podestu	
przy	drzwiach	wejściowych	do	bunkra.	
Po	 trzech	 dniach	 pracy	 gotowa	 była	
kryjówka	na	warchlaki	łącznie	z	dodat-
kowym	zamaskowaniem	 jej	 gałęziami	
olszy	 ściętych	 na	 dyle.	 Stryj	wyrażał	
zadowolenie	 z	solidnie	 wykonanego	
bunkra,	w	którym	nawet	 ludzie	mogą	
się	ukrywać.	Nie	lubił	partackiej	roboty.	
Wszyscy	w	rodzinie	 byliśmy	 bardzo	
zadowoleni	 z	dłuższego	 pobytu	 stryja	
u	nas	 oraz	 wykonania	 kryjówki	 dla	
warchlaków	przy	jego	dużej	pomocy.	We	
dwóch	z	tatą	nawet	przy	pomocy	Gieni	
bardzo	trudno	byłoby	nam	wykonać	taki	
schron.	I	tym	razem	stryj	nie	wracał	do	
Siedlisk	 z	pustymi	 rękami.	Otrzymał	
trochę	mąki	 pszennej	 na	 kluski	 i	bo-
chenek	 chleba	 co	w	czasie	 głodowego	
przednówka	 było	 niezwykle	 cennym	
wsparciem.	Sami	 już	mieliśmy	 resztki	
przednówkowe,	ponieważ	kontyngenty	
które	musieliśmy	oddawać	okupantowi	
były	wyśrubowane	 do	maksymalnych	
granic.	Stryj	Stanisław	Łukasik	był	tak	
lubiany	przez	naszą	 rodzinę,	 że	każdy	
z	nas	chętnie	podzieliłby	się	z	nim	nawet	
najmniejszym	ostatkiem.
	 W	 niedzielę	 po	 południu	 przyszli	
do	 nas	 z	Kujaw	Wierzbiccy	Marysia	

z	Andrzejem	 i	ich	 synkiem	 Stasiem.	
Mój	siostrzeniec	i	imiennik	jak	na	trzy	
lata,	które	skończył	przed	kilku	dniami	
był	bardzo	miłym,	dobrze	rozwiniętym	
i	roztropnym	dzieckiem.	 Jego	 rodzice	
nie	 ukrywali	 dumy	 z	małego	 Stasia,	
a	zwłaszcza	ojciec	cieszył	się	bardzo,	że	
rośnie	mu	następca.	Najmłodsza	ciocia	
Hela	wzięła	 siostrzeńca	 na	 podwórko	
by	się	z	nim	pobawić,	a	jako	że	starsza	
od	niego	o	dziewięć	 lat	nie	było	obaw	
o	bezpieczeństwo	 Stasia.	 Za	 chwilę	
dołączyła	 do	 nich	 starsza	 ciocia	Cela.	
W	 kuchni	mama	 z	Gienią	 przygoto-
wywały	 poczęstunek,	 a	tato	 z	miłymi	
gośćmi	prowadził	dyskusję	na	aktualne	
tematy	gospodarskie.
	 Kiedy	poczęstunek	był	już	zaniesio-
ny	do	 izby	gościnnej,	mama	 zaprosiła	
wszystkich	 do	 stołu.	Wówczas	 rozpo-
częto	rozmowy	na	tematy	wojenne	i	oku-
pacyjne.	Marysia	opowiadała	o	jakimś	
inżynierze	z	tajnej	organizacji,	który	był	
u	nich	i	twierdził,	że	szóstego	czerwca	
w	Normandii	wylądowały	wojska	ame-
rykańskie	i	angielskie.,	które	utworzyły	
front	 zachodni	 przeciwko	Niemcom.	
Jego	 zdaniem	 front	 zachodni	 zadecy-
duje	 o	pokonaniu	 hitlerowskiej	 potęgi	
militarnej.	Być	może,	ale	nas	wyzwoli	
tylko	 front	wschodni,	 zauważył	 tato	
i	powtórzył	wiadomości	 o	partyzantce	
rosyjskiej	oraz	o	szykowaniu	ofensywy	
letniej	przez	Stalina.	Opowiadał	o	tym	
stryj	Stanisław	ze	Siedlisk	przed	kilku	
dniami.

cdn.

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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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 Irm A USłUGowo -BUDowl A N A 
„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

	 Jego	 autorem	 jest	 ks.	 prof.	 dr	 hab.	
Bogdan	Stanaszek,	 kierownik	Katedry	
Historii	XX	w.	w	Uniwersytecie	Papie-
skim	Jana	Pawła	II	w	Krakowie.

	 Książka	ukazała	się	z	okazji	230	rocz-
nicy	utworzenia	brzosteckiej	nekropolii	
(1784-2014).	
Znajdziesz w niej:

•	dokument	z	1784	r.	poświad-
czający	założenie	cmentarza

•	stare	mapy	 obrazujące	 jego	
rozwój	przestrzenn

•	blisko	 150	 fotografii,	w	tym	
nieznane	dotąd,	wykonane	na	
początku	XX	w.

•	informacje	 o	zmarłych,	 któ-
rzy	 tam	 spoczywają,	w	tym	
burmistrzów,	 proboszczów,	
nauczycieli,	lekarzy,	żołnierzy	
walczących	 o	niepodległość	
Polski

•	katalog	zabytkowych	nagrob-
ków

Dowiesz się:
•	gdzie	w	parafii	znajdowały	się	
inne	cmentarze

•	kogo	 grzebano	 w	kryptach	
pod	kościołem

•	ilu	 zmarłych	 pochowano	 na	
brzosteckej	nekropolii

•	jaką	tajemnicę	kryją	pola	Pa-
łackowskie	

•	co	wydarzyło	się	na	cmentarzu	
w	czasie	I	i	II	wojny	światowej

	 Staranna	 szata	 edytorska	
sprawia,	 że	 album	może	 być	

cennym	upominkiem	dla	osób	pochodzą-
cych	 z	Brzostku,	 a	mieszkających	 dziś	
w	różnych	częściach	Polski	i	rozsianych	
po	 świecie.	Mogą	w	nim	odszukać	ko-
rzenie	 rodzinne	 i	odbyć	 sentymentalny	
spacer	po	wzgórzu	Pałackowskim,	gdzie	
rozlokował	się	cmentarz.	
	 Album	można	 nabyć	w	Bibliotece	
Gminnej	w	Brzostku	(ul.	Łukasiewicza).
Wydało	 go	 Towarzystwo	Miłośników	
Ziemi	Brzosteckiej.
	 Wydawca	nie	 prowadzi	 działalności	
gospodarczej	 i	nie	 zarabia	 na	 sprzeda-
ży	 książek.	Cena	 sprzedaży	 publikacji	
pokrywa	 jedynie	 koszty	wydawnicze.	
Pieniądze	uzyskane	w	ten	sposób	prze-
znaczane	 są	 na	 druk	kolejnych	pozycji	
książkowych	 prezentujących	 historię	
Brzostku. 
	 Dziękujemy	wszystkim	osobom	i	in-
stytucjom	wspierającym	naszą	 działal-
ność.
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	wy-
danych	książkach	znajdziesz	na	stronie:	
http://www.brzostek.pl

album o starym cmentarzu w Brzostku
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Burmistrz Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG 
USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Skurowej –
stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	najmu	jest	lokal	użytkowy	(sklep)	położony	w	Skurowej	stanowiący	własność	
Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	40929	–	przeznaczony	na	prowadzenie	
nieuciążliwej	działalności	dla	wsi.
Lokal	użytkowy	(budynek	sklepu)	położony	jest	w	Skurowej	na	działce	oznaczonej	numerem	
ewidencyjnym	601/4	o	powierzchni	0,06	ha,	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	
Księgi	Wieczystej	Nr	40929.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	63,91	m2,	(magazyn	o	pow.	21,04	m2,	sala	sprzedaży	
o	pow.	40,91	m2	i	wiatrołap	o	pow.	1,96	m2).
Sklep	wyposażony	w	energię	elektryczną	i	gaz.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7,00 zł + 23% 
VAT-u miesięcznie.
 III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 

W BRZOSTKU W DNIU 6 maja 2014 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie:	pięćset	złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej 
wysokości do dnia 02.05.2014 r. w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto 
Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Najemca	oprócz	czynszu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	gaz,	wywóz	
odpadów	komunalnych	oraz	podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością	gospodarczą.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	 regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	 towarów	
i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	
regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok.)
Zastrzega	 się	 prawo	unieważnienia	 przetargu	 jedynie	 z	ważnych	powodów,	 podając	 nie-
zwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
Wadium	może	 być	wniesione	w	pieniądzu	 –	 zgodnie	 z	§	 4	 ust.3	Rozporządzenia	Rady	
Ministrów	w	sprawie	 sposobu	 i	trybu	 przeprowadzania	 przetargów	 i	rokowań	na	 zbycie	
nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207	poz.	2108).	Wadium	w	pieniądzu	należy	wnosić	na	konto: BSR	
o/Brzostek	Nr	328589	0006	0080	0210	2020	0006).
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	
najmu,	zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	

OGŁOSZENIE 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

	 Burmistrz	Brzostku	informuje,	że	posiada	
wolne	lokale	użytkowe	przeznaczone	do	najmu	
w	obiektach	 stanowiących	własność	Gminy	
Brzostek:
1.	W	 budynku	magazynowo-usługowym	
w	Brzostku	przy	ulicy	Stara	Droga	1.	Wolne	
pomieszczenia	 o	 powierzchni	 użytkowej	
23,40	m2,	120	m2,	25	m2.	Cena	wywoławcza	
za	1	metr	kwadratowy	powierzchni	wynosi	
4,00	zł	netto	miesięcznie.	Lokale	wyposażo-
ne	w	energię	elektryczną.

2.	W	Skurowej	przeznaczony	jest	do	wynajmu	
sklep	o	powierzchni	użytkowej	 63,91	m2 
(sala	sprzedaży	o	pow.	40,91	m2,	magazyn	
o	pow.	21,04	m2 oraz	wiatrołap	o	pow.	1,96	
m2).	 Cena	wywoławcza	 czynszu	 najmu	
wynosi	7,50	zł	netto	za	1	metr	kwadratowy	
powierzchni	użytkowej	miesięcznie.

3.	W	 Opacionce	 w	 Domu	 Ludowym	 od	
01	czerwca	2014	r.	przeznaczony	do	najmu	
będzie	lokal	użytkowy	(sklep).

4.	W	Domu	Ludowym	w	Kleciach	Gmina	
Brzostek	dysponuje	dwoma	lokalami	użyt-
kowymi	o	 łącznej	 powierzchni	użytkowej	
99,79	m2

	 Bliższe	informacje	o	wolnych	lokalach	moż-
na	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku	
(biuro	 nr	 7)	 lub	 pod	 numerem	14	 6803005,	
e-mail:	ugb_mk@konto.pl

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 kwietnia 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych  

w Gorzejowej i  Siedliskach–Bogusz, stanowiących własność Gminy Brzostek

	 Działając	na	podstawieart.35	ust.1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.	U.	z	2004	r.	Nr	261,	poz.	
2603	z	późn.	zm.)w	związku	z	uchwałą		Nr	V/59/03	Rady	Gminy	w	Brzostku	z	dnia	7	kwietnia	2003	roku,	w	sprawie	ustalania	zasad	nabywania,	
zbywania	i	obciążania	nieruchomości	wchodzących	w	skład	zasobu	Gminy	Brzostek	oraz	ich	wydzierżawiania	i	wynajmowania	na	okres	dłuższy	
niż	3	lata		i	Zarządzeniem	Nr	65/10	Burmistrza	Brzostku	z	dnia	31.08.2010	roku	w	sprawie	określenia	minimalnych	stawek	czynszu	dzierżaw-
nego	gruntów	wykorzystywanych	rolniczo,	stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	ogłaszam:	z zasobu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres do 10 lat  w trybie przetargowym następujące nieruchomości: 

Lp Nr działki
Tytuł prawny

Powierzchnia 
(ha)

Opis nieruchomości
(położenie)

Przeznaczenie w planie 
zag.przestrzennego

Forma 
zbycia

Cena wywoławcza rocznego 
czynszu dzierżawnego netto (zł)

Wadium
(zł)

1 28/7
KW	Nr	53415

1,01
RIVa	–	0,09
PsVI	–	0,85
B/PsVI	–	0,07

Gorzejowa
rolna Brak	planu dzierżawa	

–	przetarg 180,– 20,–

2 część	dz.28/8
KW	Nr	53415

1,75
RIVa	–	0,74
RIVb	–	0,23
PsVI	–	0,71
B/PsVI	–	0,07

Gorzejowa
rolna Brak	planu dzierżawa	

–	przetarg 180,– 20,–

3 41/1
KW	Nr	53415

0,64
RIVa	–	0,58
B/PsIV	–	0,03
PsV	–	0,02
PsVI	–	0,01

Gorzejowa
rolna Brak	planu dzierżawa	

–	przetarg 120,– 20,–

4 612/1
KW	Nr	26654

0,34
RV	–	0,34

Siedliska-Bogusz
rolna	 Brak	planu dzierżawa	

–	przetarg 75,– 20,–

5 612/2
KW	Nr	15601

0,30
RIVb	–	0,30

Siedliska-Bogusz
rolna Brak	planu dzierżawa	

–	przetarg 55,– 20,–

6 85/6
KW	Nr	15601

0,16
RIIIb	–	0,16

Siedliska-Bogusz
budowlana Brak	planu dzierżawa	

–	przetarg 55,– 20,–

7 186/4
KW	Nr	15601

0,36
RIVa	–	0,02
ŁV	–	0,10
PsIV	–	0,24	

Siedliska-Bogusz
budowlana Brak	planu dzierżawa	

–	przetarg 75,– 20,–

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	GUS-u	
(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	dzierżawę	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy  wywiesza się na okres 21 dni .
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim,	pokój	nr	7	tel.(14)	6803005
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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

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

 krzysztof fryc
Brzostek 

ul. Słoneczna 84
(1 km od kościoła 

w kierunku opacionki)

tel. kom. 600 616 573

krzewy
ozDoBNe

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!

KWIACIARNIA
• Kwiaty cięte i doniczkowe
• Kompozycje kwiatowe
• Kompozycje nagrobne
• Bukiety okolicznościowe, ślubne
• Dekoracje kościołów, samochodów do ślubu, sal weselnych

BRZOSTEK
ul. 11-go Listopada 14

Czynne: pon-pt 8-16; sob 8-14

NISKIE CENY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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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 
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Trudne	wyrazy:	TROJA,	YSTAD;	PEDEL,	ALEC,	ŁĄTKA,	CAFE,	LIKOS,	IOWA
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Dusza	trafia	przed	oblicze	św.	Piotra.
–	Zawód?
–	Lekarz.
–	To	wchodź	wejściem	dla	dostawców.

  
Na	 lekcji	 języka	 polskiego	 nauczyciel	
pyta:

–	Czym	będzie	wyraz	„chętnie”	w	zda-
niu:	 „Uczniowie	 chętnie	wracają	 do	
szkoły	po	wakacjach.”?
Zgłasza	się	Jasio:
–	Kłamstwem,	panie	profesorze!

  
–	Mamo,	ile	jest	pasty	do	zębów	w	tubie?
–	Nie	mam	pojęcia,	syneczku.
–	A	ja	wiem!	Od	telewizora	do	kanapy!

  
Późnym	wieczorem	w	Warszawie	ban-
dyta	w	czarnej	masce	wyskakuje	 na	
chodnik	przed	dobrze	ubranego	mężczy-

znę	i	przykłada	mu	broń	między	żebra:
–	Dawaj	swoje	pieniądze!	–	żąda.
Napadnięty	odpowiada	oburzony:
–	Nie	możesz	 tego	 zrobić!	 Jestem	po-
słem!
–	W	takim	razie	–	odpowiedział	rabuś	–	
oddawaj	mi	moje	pieniądze!

  
W	Londynie,	na	rogu	ulicy	rozmawiają	
dwie	pakistańskie	kobiety:
–	 Jestem	w	Wielkiej	Brytanii	 dopiero	
szósty	miesiąc,	 a	 już	biegle	mówię	po	
polsku!

  

krzyżówka z nagrodą
Poziomo:
1) Orszak;	5) Pocisk;	8)	Wyparte	przez	
sochę;	9)	Mahometanizm;	10) Przeciw-
legły	 zenitowi;	11)	Wizerunek	postaci;	
12)	Miasto	w	Troadzie;	15)	Duża	mone-
ta	 srebrna;	18)	 Poziom	 szmiry;	20)	Do	
ciasta	lub	włosów;	23)	Wielki	budynek;	
26)	Kwiat	jesienny;	27)	Port	w	Szwecji;	
28)	Ziarno	dla	konia;	29)	Papierowa	trąba;	
30)	Ojczyzna	Odyseusza;	33)	21	w	kar-
tach;	36)	 Tył	 konia;	37)	 Z	 cybuchem;	
40)	Dawniej	woźny;	43)	Litościwie	o	psie;	
45)	W	niej	obrazek;	46)	Czczony	przez	
pogan;	47) Osoba	niewojskowa;	48) Pło-
nie	w	czasie	olimpiady;	49)	Nakrycie	na	
stół.
Pionowo:
1) Glob	 ziemski;	2) Domek	Eskimosa;	
3) Siły	 zbrojne	 kraju;	 4) Przyświeca	
działaczom;	5) Dziewięciu	muzyków;	
6) Uschła	 łodyga	 rośliny;	 7) Sędzia	
w	konkursie;	 13) Łączy	 się	 z	Wisłoką	
w	Jaśle;	14) Ssaki	 z	kolcami;	16) Z	 ją-
drem	i	elektronami;	17) Imię	Guinnessa;	
19) Tęsknota;	20) Sidła	 na	 zwierzynę;	
21) Owad	 z	rodziny	ważek;	22) Repre-
zentacja;	23) Pedagogiczne	 lub	winne;	
24) Plakat;	 25) W	parze	 z	odzewem;	
31) Część	 twierdzenia;	32) Głos	 świni;	
34) Kawiarnia	nie	po	polsku;	35) Małe	ko-
nie	wierzchowe;	37) Nadzienie.	38) Małe	
jamy;	39) Był	nim Winnetou;	40) ...	Pi-
casso;	41) Ostry	w	szpitalu;	42) Władca	
staroż.	Teb;	44) Stan	w	środk.	części	USA.
	 Rozwiązania	wpisane	 do	 kuponu	 za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczone	
do	30	kwietnia	2014	r.	do	Centrum	Kul-
tury	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	
udział	w	losowaniu	nagrody	książkowej.	
Rozwiązanie	 krzyżówki	 z	poprzedniego	
numeru:	NA MARZEC NARZEKA 
KAŻDY STARZEC. Nagrodę	książkową	
wylosowała	Paulina Wal z Gorzejowej. 
Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	do	
Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal
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Brzosteckie smakołyki

Rosół energetyczny
Składniki:

– ½ kg mięsa (kura wiejska, indyk wiejski)
– 3 marchewki,
– 2 pietruszki
– 1 cebula 
– 1 łyżka ziołowego pieprzu
– kawałek selera
– sól do smaku
– szczypta kurkumy
– po 3 listki zielonej pokrzywy, zielonego mleczu, kur-

dybanku, arcydzięgla i  czarnego bzu
– natka pietruszki i lubczyk

Wykonanie:
Mięso umyć. Włożyć do garnka. Wlać 4 litry wody, za-
gotować. Zszumować. Wrzucić warzywa, doprawić solą  
pieprzem. Gotować na małym ogniu około 1 godziny. Wyjąć 
warzywa, a rosół gotować jeszcze około 2 godzin, dodać 
zioła i przyprawy. Zagotować i na małym ogniu ogrzewać 
około 10 minut. Wyjąć mięso, rosół przecedzić. Podawać 
z ziemniakami i pokrojonymi warzywami.

Indyk w sosie z curry
Składniki:

– filet z piersi indyka
– 4 cebule
– 1 szklanka śmietany
– 2 płaskie łyżki masła klarowanego
– świeży imbir
– papryczka chili
– 2 łyżki posiekanej kolendry
– 1 łyżka kurkumy
– 1 łyżeczka mąki
– olej do smażenia
– sól, pieprz
– sok z cytryny

Wykonanie:
Filety oczyścić oraz pokroić na 4 plastry. Lekko ubić przez 
folię spożywczą. Następnie skropić sokiem z cytryny. Lekko 
oprószyć świeżym pieprzem i solą. Odstawić do lodówki na 
20 minut. Na rozgrzaną patelnię wylać olej i wyłożyć masło, 
później plastry mięsa. Smażyć na złoto z każdej strony.
Przygotowanie sosu: cebule i imbir obrać. Papryczkę 
przekroić wzdłuż i dokładnie oczyścić z pestek. Wszystko 
drobno posiekać. Zeszklić cebulę, później dodać imbir 
i chilii, smażyć mieszając. Wlać zahartowana śmietanę. 
Rozmieszać z mąką i zagotować. Do sosu wsypać kurkumę, 
wymieszać. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Gotować 
na małym ogniu, mieszając około 5 minut, aż sos zgęstnieje. 
Filety polane sosem można posypać kolendrą. 

Sałatka warstwowa
Składniki:

– 1 puszka groszku konserwowego
– 2 małe selery
– 5 ogórków kiszonych
– 1 por
– 6 jajek
– 2 średnie jajka
– 1 mały jogurt naturalny
– majonez
– 20 dag żółtego sera
– szczypiorek
– pieprz

Wykonanie:
Selery i jajka ugotować i ostudzić. Jaja przekroić, wyjąć 
żółtka. Białka z selerem pokroić w kostkę, żółtka zetrzeć 
na tarce. Pora pokroić i posypać solą (odcisnąć). Jabłka 
obrać ze skórki i skroić w kostkę. Ser zetrzeć na tarce. 
Szczypiorek drobno posiekać. Ogórki pokroić w drobną 
kostkę i odsączyć. Majonez wymieszać z jogurtem. Wszyst-
kie składniki układać warstwowo: groszek, seler, połowa 
majonezu z jogurtem, ogórki, białka jajek, por, reszta 
majonezu z jogurtem, pieprz, jabłka (skropione sokiem 
z cytryny i odciśnięte), ser, żółtka. Wierzch sałatki posypać 
szczypiorkiem. 

Jajka ze szpinakiem
Składniki:

– 6 jajek
– 20 dag szpinaku (może być mrożony)
– 4 łyżki startego żółtego sera
– 1 łyżeczka słodkiej mielonej papryki
– ½ łyżeczki gałki muszkatołowej
– 5 dag dowolnych kiełków
– masło do smażenia
– sól, pieprz

Wykonanie:
Jajka ugotować na twardo, ostudzić. Obrać, przekroić 
wzdłuż na pół, wyjąć żółtka. Szpinak umyć, osuszyć (mro-
żony rozmrozić), podsmażyć. Doprawić solą i pieprzem, 
ostudzić. Szpinak posiekać z żółtkami. Dodać ser, paprykę 
i gałkę muszkatołową. Dokładnie wymieszać. Farszem 
napełniać połówki jajek. Ułożyć na talerzach wyłożyć 
kiełkami. 

	 Chociaż	 zima	 nie	 dała	 się	w	 tym	 roku	
specjalnie	we	znaki,	to	i	tak	wszyscy	z	nie-
cierpliwością	czekaliśmy	na	nadejście	wios-
ny.	Jest	to	bowiem	czas	pełen	kolorów,	słońca	
i		ciepła.	Budząca	się	do	życia	przyroda	na-
straja	optymistycznie	i	daje	nową	energię.	Sił	

dodaje	nam	również	odpowiednio	dobrana,	
urozmaicona	dieta.	W	kwietniu	proponuje-
my	dania,	które	mogą	znaleźć	się	zarówno	
w	wiosennym	menu	jak	 i	na	świątecznym	
stole.
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Indyk w sosie z curryRosół energetyczny

Sałatka warstwowa Jajka ze szpinakiem

Zdrowych i pełnych radosnej nadziei Świąt 
Wielkanocnych oraz mocy wypływającej 
z wiary w prawdziwe Zmartwychwstanie.

Niech misterium Wielkiej Nocy będzie dla nas 
wszystkich przykładem miłości  do Boga i bliźnich.

Rodzicom, Samorządowcom
i Wszystkim Mieszkańcom Globu

życzenia składają:

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Brzostku



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

prześlij	je	na	adres:	wiadomosci@konto.pl	
lub	też	dostarcz	je	do	redakcji	osobiście.	
Przesyłając	 zdjęcia	 prosimy	 o	 podanie	
imienia	i	nazwiska	oraz	miejsca	zamiesz-

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

J. Nosal

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej

Fot. Arek Piotrowski  z Bukowej

Fot. Natalia Owsiak z BukowejFot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Małgorzata Nowicka z Jasła

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Magdalena Zięba z Bukowej


