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	 W	niedzielę	4	maja	2014	roku	w	koś-
ciele	 parafialnym	pod	wezwaniem	Pod-
wyższenia	Krzyża	Świętego	w	Brzostku	
odbyły	się	uroczyste	obchody	święta	Mat-
ki	Bożej	Królowej	Polski	i	223	rocznicy	
uchwalenia	Konstytucji	3	Maja.
	 Majowe	 uroczystości	 rozpoczęły	 się	
zbiórką	 pocztów	 sztandaro-
wych	pod	Urzędem	Miejskim.	
Następnie	 przedstawiciele	
władz	 samorządowych	 zło-
żyli	 kwiaty	 w	brzosteckich	
miejscach	pamięci.	O	godzinie	
11.30	 rozpoczęła	 się	Msza	
Święta	w	intencji	 Ojczyzny	
i	Ochotniczych	 Straży	 Po-
żarnych	 celebrowana	 przez	
księdza	Proboszcza	 Jana	Ce-
bulaka.	
	 Po	Eucharystii	miała	miej-
sce	 okolicznościowa	 część	
artystyczna	w	wykonaniu	ucz-
niów	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Brzostku.	Mury	 kościoła	
wypełniły	najpiękniejsze	me-
lodie,	bliskie	każdemu	sercu.	
Zabrzmiały	 pieśni	maryjne	 i	majowe	
utwory	patriotyczne.	Usłyszeliśmy	rów-
nież	fragmenty	ślubów	króla	Jana	Kazi-
mierza	 powierzające	 losy	Polski	 opiece	
Matki	Bożej	oraz	wiersze	opowiadające	
o	wydarzeniach	 1791	 roku.	W	montażu	
słowno-muzycznym	wystąpili:	Maciej	

Krajewski,	Gabriela	 Płaziak,	Martyna	
Nawracaj,	Gabriela	Czekaj,	Dominika	
Gonet,	 Katarzyna	 Tyburowska,	 Szy-
mon	Szczepanik,	Paulina	Raś,	Karolina	
Lechwar,	Kacper	Zyguła,	Anna	Lemek,	
Oliwia	Szarek,	Monika	Trojan,	Sebastian	
Kumiega,	Wojciech	Kapała,	Alicja	Kurcz,	

Dawid	 Stanisz,	Martyna	 Samborska,	
Paulina	Przewoźnik,	Julia	Białas,	Patryk	
Mroczek,	Dominik	Sobczyk	i	Jakub	Ka-
lita. 
	 Dzieci	 zostały	 przygotowane	 przez	
Panie	 Elżbietę	 Rybę	 –	 Stanek,	 Agatę	
Gonet,	Małgorzatę	Tomaszewską	 i	Pana	

Wiesława	Płaziaka.	
	 Kolejnym	 punktem	 programu,	 upa-
miętniającym	ważne	wydarzenia	 histo-
ryczne	było	przejście	na	teren	Żywego	Po-
mnika	Jana	Pawła	II.	Orszak	z	udziałem	
księży,	przedstawicieli	władz	samorządo-
wych,	straży	pożarnej,	kombatantów,	dy-

rektorów	szkół,	uczniów	oraz	
mieszkańców	gminy,	przema-
szerował	w	kierunku	Środowi-
skowego	Domu	Samopomocy.	
Na	miejscu	 zostały	 złożone	
kwiaty	 pod	 pomnikiem	 Jana	
Pawła	 II	 oraz	 ofiar	Katynia	
i	katastrofy	smoleńskiej.	
	 Ten	piękny,	wiosenny	dzień	
stał	się	dla	wszystkich	miesz-
kańców	Brzostku	chwilą	rado-
ści,	refleksji	i	zadumy.
	 Matce	Bożej	Królowej	Pol-
ski,	 św.	 Florianowi,	 bohate-
rom	 narodowym	 za	 opiekę	
wstawiennictwo	 i	 wolność	
pięknie	 podziękowali	w	 tym	
dniu	modlitwą,	słowem,	wier-
szem,	 tańcem,	pieśnią,	biało-

-czerwonymi	 kwiatami:	 ks.	 Proboszcz,	
uczniowie	SP	Brzostek,	Burmistrz	Brzost-
ku,	 Przewodnicząca	 Rady	Miejskiej,	
przedstawiciele	organizacji	politycznych	
i	 społecznych,	 Szwadron	 Podkarpacie,	
poczty	sztandarowe,	strażacy	i	wierni.

atsz

ŚWIĘTO MARYI I NARODU POLSKIEGO

	 W	niedzielę	27	kwietnia	2014	roku	Jan	Paweł	II	został	ogłoszony	przez	Papieża	Franciszka	świętym.	Z	tej	okazji	warto	
przypomnieć,	że	Święty	Jan	Paweł	II,	jeszcze	jako	kardynał	Karol	Wojtyła,	odwiedził	Sanktuarium	w	Przeczycy.	Wtedy	to,	
w	obecności	kardynała	Pawła	Zoungrana	z	Górnej	Wolty,	ordynariusza	diecezji	tarnowskiej	biskupa	Jerzego	Ablewicza,	wielu	
biskupów	i	kapłanów	rekoronował	Cudowną	Figurę	Matki	Bożej	Przeczyckiej.	Uroczystości	odbyły	się	24	sierpnia	1975	r.	
w	50-tą	rocznicę	koronacji	i	zgromadziły	wielotysięczną	rzeszę	wiernych.
	 Na	pierwszym	planie	widoczni	(od	lewej):	kardynał	Karol	Wojtyła,	kardynał	Paweł	Zoungrana	oraz	biskup	Jerzy	Ablewicz.
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 Losy	 polskich	 żołnierzy	walczących	
przeciwko	Niemcom	we	Włoszech	w	la-
tach	1944-1945	ukazują	nam	skompliko-
waną	 i	pełną	 cierpienia	 drogę	Rodaków	
do	Ojczyzny.	Na	włoskiej	ziemi	walczyli	ci	
żołnierze	polscy,	którzy	wcześniej	zostali	
wzięci	do	niewoli	przez	wojska	sowieckie	
we	wrześniu	1939	roku.	Najpierw	władze	
sowieckie	 zamordowały	 w	1940	 roku	
większość	polskich	oficerów	w:	Katyniu,	
Miednoje,	Charkowie,	 Twerze	 i	innych	
miejscach.	Natomiast	podoficerowie	i	sze-
regowcy	więzieni	 byli	m.in.	w	syberyj-
skich	łagrach,	czyli	morderczych	obozach	
pracy.	Znaczna	część	polskich	żołnierzy	
zmarła	wskutek	 głodu,	 przepracowania,	
mrozów	i	chorób.
 Tak	 drugi	 rok	 sowieckich	
łagrów	wspominał	po	45	latach	
żołnierz	Wojska	Polskiego	Jan	
Nosal	z	Nawsia	Brzosteckiego,	
wzięty	do	niewoli	18	września	
1939	roku	pod	Stanisławowem:	
(…)	Wieźli nas równe dwa 
tygodnie, a potem wysadzili 
w tajgach. Był 4 czerwca [1940 
roku], a tam śnieg jeszcze nie 
stopniał całkiem. Gdy spadł 
15 września, to już zaczęła się 
zima. Niech Bóg broni, jak tam 
musieliśmy robić! Przyszedł 
styczeń. Od Nowego Roku przez 
tydzień mróz sięgał 60 stopni… 
(…) 5 lat w takich warunkach 
nie przeżyłby żaden z nas… 
Ilu tam zostało, ilu wystrzelali? Gdy nie 
mógł robić, to strzał i już. Gdy był ktoś 
chory, to leżał i się kończył powoli. To 
wielka łaska Boża, że wyszedłem z tego 
(…). Oprócz ciężkiej pracy i mrozów to 
dokuczał nam głód. Pamiętam, gdy raz 
w niedzielę rano szliśmy do roboty, ktoś 
wskazał miejsce, gdzie pod śniegiem ukry-
ty był worek ziemniaków. Wszyscy rzucili 
się w tym kierunku, nie zwracali uwagi na 
krzyki bojca i strzały. Zbierali do kieszeni 
i śnieg, i ziemniaki… Gdy nasza brygada 
nadeszła, to już tylko kilka takich małych 
zmarzniętych „kamyczków” znalazłem. 
Gdyśmy je potem upiekli, to dopiero była 
uczta! Jeść nam się chciało strasznie!
	 Podobnie	 wspominał	 po	 25	 latach	
kurier	 Polski	 Podziemnej	 Julian	Wnęk	
z	Brzostku,	aresztowany	przez	Sowietów	
w	czerwcu	1940	roku:	(…) Po ukończeniu 
śledztw przez NKWD w styczniu 1941 roku 
na tajnej sesji zostałem skazany na 10 lat 
ciężkiej pracy na Syberii i w połowie tego 
miesiąca przyłączyli mnie do transportu 
więźniów jadących na północ. Z końcem 
stycznia znalazłem się na Peczarze. Tam 
pracowałem karczując las, budując drogi, 
kopiąc kanalizację itp. Warunki pracy były 
ciężkie, norma niemożliwa do zrobienia 

i żywność: 600 gram ciężkiego razowego 
chleba, dwie łyżki kaszy i dwie chochle 
wodnistej zupy dziennie. Pracowaliśmy 
12 godzin bez dni wolnych, a czas dojścia 
i powrotu nie zaliczał się do czasu pracy. 
Strażnikami naszymi byli Tatarzy i Mon-
gołowie, którzy gdy byli znudzeni, to dla 
zabawy urządzali sobie z nas polowania…
	 Tragiczny	los	Polaków	nieco	się	popra-
wił	latem	1941	roku	po	agresji	Niemiec	na	
Związek	Sowiecki.	Wówczas	to	emigracyj-
ny	Rząd	Polski	z	premierem	Władysławem	
Sikorskim	na	czele	podpisał	porozumienie	
ze	Stalinem	w	sprawie	utworzenia	Armii	
Polskiej	w	Związku	Sowieckim.	Dowódcą	
mianowany	został	generał	Władysław	An-

ders	–	wcześniej	więziony	 i	torturowany	
w	Moskwie,	najwyższy	stopniem	ocalały	
polski	oficer.	Z	łagrów	zwolniono	tysiące	
Polaków,	którzy	podążali	do	punktów	po-
boru	w	okolicach	Kujbyszewa	i	Takiszcze-
wa.	Warunki	życiowe	były	nadal	bardzo	
trudne,	 na	 dodatek	wielu	 zwolnionych	
znajdowało	 się	w	stanie	 skrajnego	wy-
czerpania.	J.	Wnęk	wspominał:	Pierwsze 
sześć tygodni spędziłem w szpitalu polo-
wym, gdyż ważyłem tylko 48 kg i miałem 
czerwonkę, a następnie obrzuciły mnie 
wrzody. Po powrocie ze szpitala zaczęło 
się normalne szkolenie i w lutym 1942 roku 
pułk został przeniesiony do Kazachstanu 
do Ałma–Aty… Gen.	Anders,	widząc	nie-
wielu	oficerów	wśród	żołnierzy,	domagał	
się	uwolnienia	wszystkich	więzionych.	Nie	
wiedziano	jeszcze,	że	Sowieci	zamordowa-
li	poszukiwanych	oficerów.	Sytuacja	Pola-
ków	stawała	się	coraz	bardziej	dramatycz-
na,	a	władze	sowieckie	zachowywały	się	
wrogo.	Dlatego	latem	1942	roku,	na	mocy	
porozumienia	 Churchilla	 ze	 Stalinem,	
z	sowieckiej	ziemi	zostali	ewakuowani	do	
Iranu	i	na	Bliski	Wschód	polscy	żołnierze	
oraz	 cywile,	 razem	około	116	 tys.	 osób.	
Dla	 tych	 ludzi	wyjście	 z	nieludzkiej	 so-
wieckiej	ziemi	było	wybawieniem.	J.	Nosal	

wspominał:	 (…) Był sierpień 1942 roku. 
Po przyjeździe do Pehlewi w Persji (Iran) 
wydawało się nam, że jesteśmy w niebie, 
na innym świecie. Wszystko można było 
kupić: i do jedzenia i do picia, i do palenia. 
Wszystko było: kiełbasa, jajka, ciastka, 
wódka, cukierki i czekolada. W Rosji 
nigdy tego nie widzieliśmy. Wcześniej 
jeszcze oczyścili nas z wszów sowieckich. 
Była tam ogromna łaźnia. Wchodząc do 
niej zrzuciliśmy nasze łachy, których była 
taka sterta jak dwie stodoły. Dostaliśmy 
nową bieliznę, nowe mundury – tak, jak-
byśmy się narodzili na nowo. Naczelne 
Dowództwo	 utworzyło	 z	tych	 żołnierzy	
grupę	operacyjną	o	nazwie	Drugi	Korpus	

Polski	składający	się	z:	dwóch	
dywizji	piechoty,	brygady	pan-
cernej	i	mniejszych	jednostek.	
Łącznie	było	to	ponad	50	tys.	
żołnierzy	świetnie	uzbrojonych	
i	wyszkolonych.	 Oni	 stanę-
li	 do	walki	 o	masyw	Monte	
Cassino	wiosną	1944	roku.	Od	
kilku	miesięcy	 bezskutecznie	
walczyły	tam	oddziały	amery-
kańskie,	francuskie,	brytyjskie.	
W	końcu	dowództwo	alianckie	
zaproponowało	 Polakom	wy-
konanie	tego	zadania.	11	maja	
nastąpił	 potężny	 atak	 połą-
czonych	 sił	 alianckich.	 Saper	
J.	Nosal	wspominał:	Niemcy 
mieli tam straszne umocnienia. 
Wcześniej nie złamali ich Ame-

rykanie, Anglicy, Hindusi, Nowozeland-
czycy, Kanadyjczycy. Wtedy to zadanie 
otrzymał gen. Anders. Przygotowanie 
trwało długo, a jak uderzyli, to jeszcze 
czuję to wszystko i widzę, co się działo. 
Nasi szli tylko nocami, w dzień każdy le-
żał między kamieniami. Nam saperom też 
było strasznie ciężko. Niemcy zakładali 
dużo min. Często łączyli je ze sobą. Nie 
wystarczało rozbroić jednej, bo mogła 
wybuchnąć druga. Dużo saperów zginęło, 
zwłaszcza przygotowując drogę dla czoł-
gów. Niemcy cały czas ostrzeliwali teren 
z potężnych bunkrów. Było strasznie…	Po	
tygodniu	niezwykle	ciężkich	walk	Polacy	
zdobyli	ruiny	klasztoru	na	Monte	Cassino	
i	zatknęli	biało-czerwona	flagę.	W	bitwie	
poległo	923	polskich	żołnierzy,	a	ponad	3	
tys.	odniosło	rany.	
 Wśród walczących byli także miesz-
kańcy naszych okolic. Z Nawsia Brzo-
steckiego: st. sierżant Albin Krzyżak 
– poległ, awansowany pośmiertnie na 
stopień chorążego; kapral saperów Jan 
Nosal – walczył do końca wojny i wrócił 
do kraju w 1946 roku. Walczył też Jan 
Niezgoda z Bukowej, który kilka miesię-
cy później poległ w bitwie pod Ankoną. 
Natomiast Julian Wnęk odbywał wów-

Ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem (cz. XXIV)
70. rocznica zdobycia Monte cassino przez Polaków
 Po tygodniu niezwykle ciężkich walk, w dniu 18 maja 1944 roku, żołnierze II Korpusu Polskiego zdobyli masyw skalny 
Monte Cassino i znajdujące się na nim ruiny klasztoru benedyktyńskiego. Zdobycie tej niezwykle silnie ufortyfikowanej 
pozycji otwierało aliantom drogę na Rzym. Był to największy sukces Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny 
światowej. Niestety w PRL-u władze komunistyczne zakazywały oddawania hołdu poległym, a kombatantów (nazywanych 
pogardliwie „andersowcami”) prześladowano i poniżano, odmawiając im jakichkolwiek przywilejów kombatanckich. 

Jan Nosal Albin Krzyżak
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czas szkolenie lotnicze w Szkocji, a po 
wojnie został na emigracji. 
	 Niestety	żołnierze	Polskich	Sił	Zbroj-
nych	na	Zachodzie,	 a	w	1945	 roku	 było	
ich	ponad	200	tysięcy,	nie	byli	doceniani	
po	 zakończeniu	wojny.	Alianci	 nie	 po-
trzebowali	 już	naszego	wojska,	a	powrót	
do	Ojczyzny	dla	wielu	Polaków	z	Kresów	
wschodnich	 był	 niemożliwy,	 bo	 tamte	

ziemie	należały	 już	 do	ZSRR.	Pozostali	
nie	mogli	 bez	 obaw	wracać	 do	 Polski.	
Władze	 komunistyczne	 bezprawnie	 po-
zbawiły	obywatelstwa	polskiego	najwyż-
szych	oficerów,	a	ci	co	wrócili,	narażeni	
byli	na	represje.	Urzędy	Bezpieczeństwa	
nazywały	 bohaterskich	 kombatantów	
pogardliwie	„andersowcami”	lub	„macz-
kowcami”.	Na	nich	 zakładano	 specjalne	

teczki	 obserwacyjne.	Kombatanci	 byli	
szykanowani,	 przesłuchiwani,	 czasem	
więzieni	 i	torturowani.	Mieli	 trudności	
w	znalezieniu	 godnej	 pracy,	 nie	mogli	
zajmować	stanowisk	zgodnie	z	wykształ-
ceniem	i	kwalifikacjami.
	 	Cdn.

Oprac. Zespół na podst. Rocznik Brzo-
stecki tom II, Brzostek 1994.

	 W	wychowaniu	przedszkolnym	szuka	
się	wzorów	godnych	naśladowania.	To,	co	
zapisze	 się	w	pamięci	 dziecka	 pozostaje	
na	 zawsze.	 Przykłady	 dobroci	 i	miłości	
doświadczone	w	dzieciństwie	 stają	 się	
często	fundamentem	życia.	Czy	
można	znaleźć	postać	godniej-
szą	 do	 naśladowania	 od	 Jana	
Pawła	II?	Papież	bardzo	kochał	
dzieci,	 lubił	 spotkania	 z	nimi,	
mówił	wtedy,	że	dziecinnieje,	
że	 ubywa	mu	 lat,	 a	przybywa	
radości.	Wszystkie	dzieci	miały	
wyjątkowe	miejsce	w	Jego	ży-
ciu.	Był	 pierwszym	papieżem	
w	dziejach,	który	napisał	list	do	
dzieci.	W	związku	 z	tak	waż-
nym	wydarzeniem	 jakim	była	
kanonizacja	papieża	Jana	Pawła	
II	przedszkolaki	z	Publicznego	
Przedszkola	w	Brzostku	na	za-
jęciach	zdobywały	wiadomości	
na	temat	życia	papieża.	Poznały	najważ-
niejsze	wydarzenia	 jakie	 towarzyszyły	
mu	od	momentu	narodzin,	aż	po	ostatnie	
chwile	 życia.	Dzieci	wykonywały	prace	

plastyczne	pod	hasłem	„Jan	Paweł	II	ko-
cha	dzieci”.	Postać	papieża	stała	się	bliska	
naszym	przedszkolakom,	dlatego	właśnie	
z	okazji	kanonizacji	w	naszym	przedszko-
lu	 29	 .04.	 2014	 r.	 odbyła	 się	wyjątkowa	

uroczystość.	Dzieci	 z	grupy	 najstarszej	
przygotowały	dla	młodszych	kolegów	i	ko-
leżanek	poranek	pt.”Wspomnienie	papieża	
Jana	 Pawła	 II”.	W	tym	 dniu	wszystkie	

5-6	 latki	były	pięknie	wystrojone:	 jedne	
w	krakowskich	 strojach,	 inne	w	białych	
bluzkach	 z	żółtymi	 chusteczkami	 pod	
szyją.	Dzieci	przybliżyły	postać	papieża	
opowiadając	w	przystępny	sposób	o	jego	

życiu.	Następnie	 oddały	 hołd	
papieżowi	 recytując	 pięknie	
wiersze.	W	dziecięcych	recyta-
cjach	jawił	się	jak	żywy	Jan	Pa-
weł	II.	Mali	artyści	zatańczyli	
także	krakowiaka	i	zaśpiewali	
piosenki,	 które	 szczególnie	
były	 bliskie	 sercu	 papieża:	
„Wadowice	moje	miasto”	oraz	
pieśń	oazową	„Barka”.
	 Jan	Paweł	II	pokazał	nam	dro-
gę	jaką	mamy	iść	i	którą	musi-
my	prowadzić	młode	pokolenie.	
Jego	słowa,	które	wypowiedział	
będziemy	 zawsze	 pamiętać:	
„Dzieci	 są	 wiosną	 rodziny	
i	społeczeństw,	nadzieją,	która	

rozkwita	wciąż	 na	 nowo,	 przyszłością,	
która	pozostaje	otwarta”.

Małgorzata Śliż
Więcej zdjęć na str. 22

brzosteckie przedszkole pamięta o Świętym janie Pawle II

Śladami Papieża Polaka
	 25	 kwietnia,	 na	 dwa	 dni	 przed	 kanonizacją	 Jana	 Pawła	
II,	w	Szkole	Podstawowej	w	Przeczycy	odbyła	się	uroczysta	
akademia	związana	z	życiem	i	naukami	tego	Wybitnego	Czło-
wieka.	Z	racji,	iż	Papież	Polak	kochał	góry,	uczniowie	w	bar-
wnych,	regionalnych	strojach,	
przejęci	 wagą	 wydarzenia,	
recytowali	wiersze	 i	śpiewali	
pieśni.	Pewni	siebie,	bo	dobrze	
przygotowani,	robili	wszystko,	
by	pokazać,	jak	bardzo	podzi-
wiają	i	kochają	Jana	Pawła	II.	
	 Wszyscy	 zebrani	 na	 sali	
gimnastycznej	mogli	wspól-
nie	 z	wychowankami	 szkoły	
przejść	przez	życie	i	cierpienie	
jakie	stało	się	Jego	udziałem,	
ponieważ	 głębokie	 treści,	
piękne	wiersze,	 pieśni,	 od-
twarzane	żywe	słowo	Naszego	
Papieża,	filmy,	urywki	z	życia,	
trafiały	prosto	do	wszystkich	
serc,	budząc	wzruszenie	i	refleksję.	Nie	tylko	uczniowie	klas	
starszych,	ale	również	i	przedszkolaki	uświetniły	uroczystość	
śpiewając	wspólnie	przebój	Arki	Noego,	iż	każdy	może	zostać	
świętym.
	 Pod	koniec	 akademii	 o	zabranie	 głosu	 został	 poproszony	
ksiądz	 proboszcz	Marek	Marcićkiewicz,	 który	 opowiedział	
zebranym	 o	Papieżu	 Polaku	 oraz	 o	jego	 związku	 z	ziemią	
przeczycką	i	wizytą	w	Przeczyckim	Sanktuarium.	
	 W	sobotę	z	kolei	uczniowie	naszej	szkoły	wystąpili	ze	swoim	
programem	artystycznym	w	kościele	w	Przeczycy,	dzięki	cze-
mu	mieszkańcy	parafii,	mogli	wspólnie	z	uczniami	jeszcze	raz	

przypomnieć	sobie	najważniejsze	wartości	w	życiu	człowieka,	
które	On	najbardziej	cenił.	Z	racji,	iż	żaden	nauczyciel	ani	uczeń	
nie	był	w	stanie	pojechać	na	kanonizację	Papieża	do	Rzymu,	
wspólnie	z	licznie	zgromadzonymi	w	kościele	mieszkańcami	
Przeczycy	i	Skurowej	duchowo	łączyliśmy	się	z	pielgrzymami	
z	całego	 świata	 stojącymi	 na	Placu	Świętego	Piotra,	 którzy	
oczekiwali	 na	 tak	 podniosłe	wydarzenie	 jakie	miało	mieć	

miejsce	 27	 kwietnia.	Dzieci	
ubrane	w	tradycyjne	rzeszow-
skie	 oraz	 krakowskie	 stroje,	
złożyły	hołd	Janowi	Pawłowi	
II	 poprzez	 swoje	 wiersze,	
wspomnienia	oraz	pieśni.	
	 W	 trakcie	występu	parafia-
nie	mogli	 również	 zobaczyć	
pomnik	Papieża	Polaka,	który	
wkrótce	 stanie	na	placu	koło	
kościoła.	Z	myślą	o	tym	szcze-
gólnym	dniu,	ksiądz	katecheta	
Rafał	 Żelazny	 przygotował	
wystawę	 zdjęć	 związanych	
z	wizy tą	 Karola	 Wojtyły	
w	Przeczyckim	Sanktuarium	
podczas	 rekoronacji	 figury	

Matki	Boskiej	Przeczyckiej.	Ponadto	każda	osoba	uczestniczą-
ca	w	uroczystości	miała	możliwość	ucałowania	relikwii	Ojca	
Świętego,	które	znajdują	się	w	tutejszym	kościele.
	 Nastrojowa	akademia	i	uroczysta	Msza	święta	wywarła	na	
wszystkich	niezapomniane	wrażenia.	Niech	nauczanie	i	przy-
kład	życia	Sługi	Bożego	Świętego	Jana	Pawła	II	uświadomi	
nam,	 że	powołanie	do	 świętości	każdego	bez	wyjątku	czło-
wieka,	nie	jest	tylko	zwykłą	możliwością,	ale	obowiązkiem,	
wypływającym	z	istoty	naszego	człowieczeństwa.

E. Warchał
Więcej zdjęć na str. 22

Fot. A. Rozwadowska
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Kultywujemy tradycję
	 W	dzisiejszych	czasach	ludzie	żyjący	
w	pośpiechu	kupują	gotową	palemkę,	czy	
produkty	 do	 koszyczka,	 które	 później	
święcą	w	kościele.	W	Szkole	 Podsta-
wowej	w	Przeczycy	 na-
uczyciele	wraz	z	dziećmi	
postanowili	przygotować	
tradycyjne	palmy	i	w	ten	
sposób	kultywować	trady-
cję	naszych	przodków.	
	 By	 zdopingować	 ucz-
niów	do	pracy,	pani	Agata	
Rachowicz	 ogłosiła	 kon-
kurs	na	Palmę	Wielkanoc-
ną.	Nasi	wychowankowie	
wraz	 z	najbliższymi	 lub	
z	przyjaciółmi	 przygoto-
wywali	 w	domach	 pal-
my	przez	wiele	 tygodni.	
Oprócz	 tego,	 uczennice	
klas	 IV,	V	 i	VI,	 a	także	
nasze	absolwentki	szkoły	
stworzyły	 wiele	 pięk-
nych	dzieł,	które	również	
zasługują	 na	 uznanie.	
Dzięki	swojej	motywacji,	
bibule,	sztucznym	oraz	suchym	kwiatom,	
bukszpanowi,	 zieleninie,	 a	także	 kolo-
rowym	wstążkom	dzieci	wykonały	 31	
przepięknych	palm,	z	których	najkrótsza	
miała	1,5	metra,	a	najdłuższa	aż	10	me-
trów	długości.	

	 Podczas	Niedzieli	Palmowej	ucznio-
wie	Szkoły	 Podstawowej	w	Przeczycy	
ubrani	w	piękne,	kolorowe,	ludowe	stroje	
krakowskie	 i	rzeszowskie	 wyruszyli	
w	barwnym	 korowodzie	 ze	 szkoły	 do	
kościoła	 niosąc	 swoje	 palmy.	Każdy,	
kto	uczestniczył	we	Mszy	świętej	mógł	

podziwiać	 ciężką	 pracę	 naszych	wy-
chowanków	oraz	ich	najbliższych,	gdyż	
palmy	pięknie	prezentowały	się	w	czasie	
procesji.	Nie	tylko	uczniowie	i	ich	bliscy	
postanowili	podtrzymać	tradycję	przod-
ków	w	robieniu	 palemek,	 ale	 również	

strażacy	z	OSP	w	Skurowej	przez	wiele	
dni	 przygotowywali	 swoje	 dzieło,	 by	
w	Niedzielę	 Palmową	 zaprezentować	
je	 i	sprawdzić,	kto	 tym	razem	wykonał	
wyższą	palmę	uczniowie	szkoły	w	Prze-
czycy	czy	strażacy.	
	 Kultywowanie	tradycji	 towarzyszyło	

również	 uczniom	 pod-
czas	 przygotowywania	
świątecznych	 koszycz-
ków.	 Pani	Agata	 zachę-
ciła	 uczniów	do	 udziału	
w	konkursie	Koszyczek	
Wielkanocny,	 którego	
celem	 było	wypełnienie	
koszyczka	wielkanocne-
go	własnoręcznie	wyko-
nanymi	 przedmiotami.	
Wszyscy	 biorący	 udział	
w	tym	konkursie	również	
musieli	wykazać	się	taką	
kreatywnością	 i	pomy-
słowością,	 by	 z	prostych	
materiałów	wyczarować	
prawdziwe	dzieła	sztuki.	
Bardzo	 często	 przy	wy-
konywaniu	 konkursowe-
go	 koszyczka	 pomagało	
rodzeństwo	lub	rodzice.

	 Społeczność	 z	parafii	 przeczyckiej	
byłaby	dumna	gdyby	te	piękne	i	wartoś-
ciowe	zwyczaje	kontynuowały	następne	
pokolenia,	tak	jak	nasi	obecni	uczniowie,	
absolwenci	oraz	ich	najbliżsi.

E. Warchał

	 W	Publicznym	Przedszkolu	w	Brzost-
ku,	w	marcu	i	kwietniu	tego	roku	realizo-
wany	był	program	„Kubusiowi	przyjacie-
le	natury”	oraz	„5	porcji	warzyw,	owo-
ców	lub	soku”.	We	wszystkich	grupach	
wiekowych	przeprowadzone	były	zajęcia	
o	tematyce:	 przyrod-
niczej,	 ekologicznej	
i	zdrowotnej.	 Boha-
terem	 programu	 jest	
Kubuś,	który	pokazu-
je	dzieciom	piękno	na-
tury,	uczy	jak	chronić	
przyrodę	 i	jak	należy	
się	odżywiać,	aby	być	
zdrowym	 i	silnym.	
Dzieci	 podczas	 zajęć	
mogły	 przenieść	 się	
w	świat	 wyobraźni	
przeżywając	 rozmai-
te	 przygody	 poprzez	
rozwiązywanie	 za-
dań	 przygotowanych	
przez	 nauczycielki.	
Poznawały	 rośliny,	
zwierzęta,	 dowiady-
wały	 się	 jak	 ważna	
jest	segregacja	śmieci	oraz	jak	zdrowo	się	
odżywiać,	jedząc	codziennie	pięć	porcji	
warzyw,	owoców	lub	soku.	Dzieci	przy-
gotowywały	sałatki	owocowe,	piły	soki,	
zajadały	 chętnie	 jabłka	 i	marchewkę.	
Podczas	 obchodów	 „Dnia	marchewki”	
wykonały	również	bardzo	ciekawe	prace	
plastyczne	 i	chętnie	 śpiewały	 piosenki	
o	marchewce.	Programy	te	w	przyjazny	

i	atrakcyjny	 sposób	 pokazały	 przed-
szkolakom	 jak	 chronić	 naturę	 i	zadbać	
o	świat,	w	którym	żyjemy.	Na	podsumo-
wanie	tych	wiadomości	do	grupy	„Leśne	
skrzaty”	wychowawczyni	zaprosiła	leka-
rza,	Pana	Grzegorza	Szwedę,	który	jest	

jednocześnie	tatą	naszego	wychowanka.	
Pan	 doktor	 w	ciekawy	 i	atrakcyjny	
sposób	 przygotował	 lekcję	 z	edukacji	
zdrowotnej:	 podał	 zasady	 spożywania	
zdrowych	 posiłków	 przez	 dzieci	 oraz	
udzielił	rad	dotyczących	dbałości	o	włas-
ne	 zdrowie.	Uświadomił	 dzieciom,	 że	
ruch	i	pobyt	na	świeżym	powietrzu	oraz	
spożywanie	owoców,	warzyw,	ciemnego	

pieczywa,	 sera	 białego	 i	picie	mleka	
oraz	wody	mineralnej	 niegazowanej,	
spożywanie	 posiłków	o	stałych	 porach	
dnia	4-5	razy	dziennie	to	zasady	warun-
kujące	 zdrowie.	 Pan	 doktor	Grzegorz	
Szweda	zachęcał	dzieci	do	aktywności	
fizycznej	na	świeżym	powietrzu	w	każdej	
porze	roku	 i	powiedział,	że	sen	 i	odpo-
czynek	zaostrzają	apetyt.	Zadał	dzieciom	

na zadanie domowe 
przygotowywanie	po-
siłków	 z	rodzicami,	
bo	 tak	 się	wzmacnia	
zainteresowania od-
żywianiem.	 Podczas	
spotkania dzieci do-
stały	 od	 Pana	 dok-
tora	 odznaki	 „wzo-
rowy	 pacjent”	 i	mo-
gły	 popróbować	 jak	
wypisuje	 się	 recepty	
i	przybija	 pieczątki.	
Pan	Doktor	 pokazał	
również	 zawar tość	
apteczki,	 którą	wozi	
lekarz	 karetki	 pogo-
towia	 –	 zaciekawie-
nie i zainteresowanie 
dzieci	 było	ogromne.	
Na koniec spotkania 

dzieci	w	dowód	wdzięczności	podarowa-
ły	Panu	doktorowi	papierowy	kwiatuszek	
w	doniczce,	który	same	wykonały	 i	za-
śpiewały	piosenkę:	„Szczotka,	pasta…”	
Myślę,	 że	 przepiękną	 lekcję	 o	zdrowiu	
dzieci	zapamiętają	na	długo,	i	że	wizyta	
u	lekarza	nie	będzie	dla	nich	taka	strasz-
na.

Beata Płaziak

Spotkanie z lekarzem w grupie „Leśne Skrzaty”

Fot. A. Rozwadowska
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–	Proszę w kilku słowach przedstawić 
się Czytelnikom „Wiadomości Brzo-
steckich”.
	 –	Nazywam	 się	Kazimierz	 Pitak.	Od	
2006	roku	kieruję	Zakładem	Gospodarki	
Komunalnej	w	Brzostku.	
–	Od 1 lipca 2013r. w Polsce weszła 
w życie nowa ustawa śmieciowa. Kogo 
obejmuje i czego dotyczy ta ustawa?
–	Nowa	 ustawa	 śmieciowa	 obejmuje	
wszystkich	mieszkańców	naszego	kraju.	
Dotyczy	 zarówno	 gospodarstw	 domo-
wych,	 jak	 również	firm	 i	różnych	 form	
działalności	gospodarczej.

Wywiad z Panem Kazimierzem Pitakiem – Prezesem 
zakładu Gospodarki Komunalnej w brzostku

–	Proszę przedstawić zasady funk-
cjonowania nowego systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi 
w naszym mieście i gminie Brzostek.
–	Podstawową	 zasadą	nowego	 systemu	
gospodarowania	 odpadami	 jest	 jego	
bezwzględna	 powszechność	 i	obo-
wiązkowość.	Każdy	 obywatel	 i	każda	
firma	obowiązkowo	są	objęci	odbiorem	
odpadów	komunalnych	 segregowanych	
i	pozostałych.	W	naszym	mieście	i	gmi-
nie	przyjęty	został	workowy	system	gro-
madzenia	i	odbioru	odpadów.	Zawartość	
worków	na	segregację	jest	sprawdzana,	
a	w	przypadku	złej	segregacji	podejmo-
wane	są	działania	administracyjne.	
–	Gdzie trafiają zebrane śmieci i co się 
z nimi dzieje w późniejszym etapie?
–	Zebrane	 śmieci	 trafiają	 do	Regional-
nej	 Instancji.	Dla	 naszej	 gminy	 jest	 to	
Zakład	 Gospodarowania	 Odpadami	
w	Paszczynie.	Tam	odpady	pozostałe	po	
segregacji	umieszczane	są	na	specjalnej	
linii,	a	odpady	z	worków	kolorowych	są	
powtórnie	segregowane	w	celu	usunięcia	
zanieczyszczeń.	Otrzymany	 surowiec	
wtórny	 jest	 znów	 przetwarzany	 i	wy-
korzystany.	Nasze	segregowane	odpady	
trafiają	 również	 do	 innych	 firm,	 które	
posiadają	 odpowiednie	 zezwolenia	 na	
segregację	 i	przetwarzanie	 odpadów	
wtórnych.

–	Na jakie trudności skarżą się miesz-
kańcy gminy Brzostek odnośnie segre-
gacji śmieci?
–	Mieszkańcom	gminy	Brzostek	 prze-
szkadza	zbyt	mała	częstotliwość	odbioru	
odpadów.	Ich	zdaniem	odbiór	śmieci	raz	
w	miesiącu	jest	niewystarczający.
–	Co jeszcze wchodzi w zakres dzia-
łalności Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej?
–	W	zakres	 działalności	 Zakładu	Go-
spodarki	 Komunalnej	 w	Brzostku	
wchodzi	 także	 dostawa	 wody	 pitej	
dla	 mieszkańców	 za	 pośrednictwem	
sieci	 wodociągowej.	Wcześniej	 woda	
ta	 podlega	 procesowi	 uzdatniania.	
Zapewniamy	także	odbiór	ścieków	komu-
nalnych	poprzez	sieć	kanalizacji	sanitar-
nej	do	Oczyszczalni	Ścieków	w	Kleciach.	
Nasz	zakład,	który	mieści	się	przy	ulicy	
Szkotnia	 22,	 prowadzi	 Punkt	 Selekcji	
Zbiórki	Odpadów	Komunalnych.	To	tutaj	
mieszkańcy	gminy	własnym	transportem	
mogą	 dostarczyć	 odpady	 komunalne	
przez	6	dni	w	tygodniu.	Pracownicy	za-
kładu	dbają	również	o	czystość	naszego	
miasta.	 Przygotowują	 jego	 świąteczny	
wystrój,	sadzą	kwiaty,	pielęgnują	krzewy	
i	drzewa	na	Rynku,	koszą	trawę,	sprzątają	
przystanki	w	samym	Brzostku	i	na	tere-
nie	całej	gminy.	W	okresie	od	kwietnia	
do	listopada	dbamy	również	o	cmentarze	
wojskowe.	
–	Dziękujemy za rozmowę i uwagi 
dotyczące segregowania odpadów ko-
munalnych.

atsz

	 9	 kwietnia	 2014	 r.	 uczennice	 Pub-
licznej	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku	
wzięły	udział	w	IX Powiatowym Kon-
kursie Piosenki Angielskiej w Dębicy 
i	zajęły	medalowe II miejsce w powiecie 
dębickim.
	 Celem	konkursu	była	przede	wszyst-
kim	 popularyzacja	 języka	 angiel-
skiego	wśród	 dzieci,	 jak	 również	
rozwijanie	 sprawności	 językowych	
począwszy	od	 słuchania	 i	czytania	
poprzez	 mówienie	 i	śpiewanie.	
Udział	w	nim	 umożliwił	 uczniom	
przeżycie	pozytywnych	i	konstruk-
tywnych	doświadczeń,	które	w	przy-
szłości	sprzyjać	będą	dalszej	nauce	
tego	języka,	jak	również	wdrożą	do	
zdrowego	współzawodnictwa.
	 Szkołę	w	kategorii	solistów	repre-
zentowała	Gabrysia Płaziak	z	klasy	
IV	b.	Wykonała	ona	piosenkę	Erica	
Claptona	 „Tears	 In	Heaven”	 przy	
własnym	akompaniamencie	na	key-
boardzie.	Za	swój	występ	otrzymała	
wyróżnienie.	Drugi	utwór	–	piosen-
kę	Robbie	Wiliamsa	i	Nicole	Kidman	
„Something	 Stupied”	 Gabrysia	
wykonała	 w	duecie	 z	Martynką 
Nawracaj	z	klasy	IV	c.	Dziewczynki	
za	 interpretację	 tej	 piosenki	 otrzy-
mały	II miejsce	w	kategorii	zespoły,	
duety.	Występy	wokalne	Gabrysi	

i	Martynki	wspierała	 grupa	 taneczna,	
w	skład	której	weszły:	Monika Trojan, 
Oliwia Szarek, Alicja Kurcz, Katarzy-
na Tyburowska, Martyna Samborska 
oraz Karolina Lechwar.	Reprezentację	
szkoły	 przygotowały	 Panie	Elżbieta 
i Renata	oraz	Pan	Wiesław.

Na	sukces	uczennic	złożyła	się	między	
innymi:	 forma	 przekazu,	 poprawność	
językowa	 utworu,	warsztat	muzyczny,	
poczucie	 rytmu,	 bogata	 choreografia,	
dykcja	oraz	muzykalność.
	 Młode	wokalistki,	jak	również	grupa	
taneczna	 otrzymały	 dyplomy,	 nagrody	
i	gadżety	 ufundowane	 przez	 organiza-
torów.	

atsz

II miejsce w powiecie dębickim
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	 	Był	 gorący,	 lipcowy	wieczór.	 Siedzieliśmy	 nad	 jednym	
z	suwalskich	 jezior,	mocząc	nogi	w	wodzie,	gdyż	 ręce	zaan-
gażowane	były	w	obronę	przed	komarami	i	innymi	owadami	
o	krwiopijnych	 zapędach.	Patrzyłem,	 jak	konary	wiekowych	
sosen	powoli	pożera	mrok.	Wkoło,	prócz	brzęczenia	natrętnych	
stawonogów,	panowała	 cisza.	 Jeziorko	 leżało	pośrodku	 lasu,	
można	by	rzec,	nieodkryte	jeszcze	przez	cywilizację.	Wtem	coś	
zakłóciło	ciszę.	Świst.	Strzała	błyskawicznie	pruła	powietrze.	
Wbiła	się	w	pień	sosny.	Tak	mi	się	przynajmniej	
wydawało.	Zerwałem	się	z	miejsca	i	zacząłem	
gorączkowo	przeczesywać	 zarośla.	Szukałem	
jej.	Wyraźnie	 słyszałem	 strzałę!	Ułuda?	Sen	
czy	 jawa?	W	tej	 romantycznej	 scenerii	 nad	
jeziorem	Hańcza	 bardzo	 łatwo	 wyobrazić	
sobie	 prapoczątki	 pogańskiej	 Europy,	 kiedy	
w	tych	 dziewiczych,	 tysiącletnich	 nieprzeby-
tych	 borach	 bałtyckie	 plemiona	 –	 Prusowie,	
Litwini	czy	tajemniczy	Jaćwingowie	w	swych	
osadach	stawiali	czoła	Mocom	Puszczy.	I	sobie	
nawzajem.	Prusowie	wymarli.	Wytrzebił	 ich	
Zakon	Szpitala	Najświętszej	Marii	Panny	Domu	
Niemieckiego	w	Jerozolimie,	nad	Wisłą	znany	
pod	nazwą	Krzyżaków.	Litwini	uniknęli	wy-
mazania	z	kart	historii	dzięki	przyjęciu	chrztu	
przez	 Jogailę	 (naszego	 króla	Władysława	 III	
Jagiełłę),	 choć	 i	tak	 butnie	 odcisnęli	 pieczęć	
na	średniowiecznej	mapie	Starego	Kontynentu	
jako	ostatni	z	pogańskich	narodów.	Narodów,	
które	 najdłużej	 broniły	wiary	 swoich	 ojców.	 Jaćwingowie	
podzielili	 los	 Prusów.	Krzyżacy,	 Polacy	 i	Litwini	wspólnie	
ich	tępili	jako	niewiernych	i	już	w	XIII	w.	padł	ostatni	bastion	
Jaćwieży.	Woj	plemienny	Skudro	zabił	ostatniego	uczestnika	
krucjat	 rycerskich,	 po	 czym	 zwiał	 do	 południowej	 Polski	
(może	tu	do	nas?).	A	jeśli	jednak	nie	wymarli?	Jeśli	przetrwali	
w	dziewiczych	ostępach	Puszczy	Augustowskiej?	Jeśli	wciąż	
kryją	się	w	tych	lasach?	A	strzała,	która	przed	chwilą	przeszyła	
powietrze?	Może…	Może	 to	 ostatni	woj	 pogański,	 potomek	
Skudry,	rosły	Jaćwing	z	kuszą	w	ręku,	który	broni	czci	swego	
rodu?	Są	pytania	bez	odpowiedzi.
	 Podchodzę	do	wody	 i	spoglądam	na	 taflę	 jeziora.	Sięgam	
wzrokiem	w	głąb	 najprzepastniejszego	 zbiornika	w	kraju.	
W	czeluści	majaczą	mi	przed	oczami	najdawniejsze	zdarzenia,	
dotychczas	poukrywane	w	niezbadanym	mroku	dziejów.	Świst	
strzał.	Jedna,	druga,	trzecia,	dziesiąta…	Potem	są	wszędzie,	jest	
ich	tak	wiele,	że	przysłaniają	niebo.	Szczęk	żelaza.	Krzyżujące	
się	miecze.	Ciosy	toporów	uderzających	o	tarcze.	Huk	bębnów	
wojennych.	Taniec	 płomieni	w	ognisku	w	letnią	 noc.	Wieki	
historii	 odsłaniają	 swe	 tajemnice	 jedną	po	drugiej	 jak	karty	
tajemniczej	Księgi	Zaklęć…
	 Letnia	noc,	okolice	Wilna,	czasy	pogan.	Wokół	ogniska	gro-
madzi	się	tłum	postaci.	Słychać	krzyki.	Nalewają	każdemu	do	
dzbana.	Wypijają.	Słychać	śpiewy	plemienne	i	grę	instrumen-
tów.	Wokół	świerszcze.	W	Wilejce	koncertują	płazy.	Wkrótce	

rozpoczną	się	dzikie	pogańskie	tańce,	królestwo	perwersji	i	ru-
basznych	rozrywek	–	coś	na	kształt	dzisiejszych	dyskotek.	Ten	
tradycyjny	przedchrześcijański	zwyczaj,	obecny	w	większości	
pierwotnych	 kultur,	występował	 także	 na	 terenach	 obecnej	
Litwy,	gdzie	nosił	nazwę	Rossa.	Ciekawostką	jest	natomiast,	
że	w	miejscu,	gdzie	odbywały	się	owe	bezecne	tańce,	znajduje	
się	obecnie	najstarszy	i	najsłynniejszy	cmentarz	Litwy.
	 Równie	ciekawa	jest	legenda	o	założeniu	Wilna.	Otóż	władca	

litewski,	Giedymin,	kiedy	nad	rzeką	Wilejką	położył	się	spać,	
we	śnie	ujrzał	ogromną	wilczycę.	I	to	nie	byle	jaką,	bo	z	naj-
prawdziwszej	stali.	Potwór	ów	wył	do	tarczy	księżyca	wśród	
szumu	dąbrowy.	Sfrustrowany	książę,	kiedy	już	wstał,	ogolił	się	
i	zjadł	śniadanie,	udał	się	do	miejscowego	pustelnika,	by	mu	ten	
ów	tajemniczy	sen	wyjaśnił.	Mędrzec,	specjalista	od	nocnych	
widzeń,	opowiedział	Giedyminowi,	co	sen	znaczy:	chodzi	o	to,	
by	książę	miasto	wielkie	a	mocne	tu	założył	i	Wilnem	nazwał.	
Tak	się	stało.	Przeniesiono	stolicę	z	Trok	do	Wilna.	
	 Charakterystycznym	 elementem	 trockiego	 krajobrazu	 są	
dwa	 zamki.	A	właściwie	 jeden,	wielkiego	 księcia	Witolda,	
bo	po	siedzibie	Kiejstuta	pozostały	jedynie	zgliszcza.	Trocka	
twierdza	 jest	 chyba	 jedną	 z	najbardziej	malowniczo	położo-
nych	warowni	–	na	 jednej	z	wysepek	zagubionych	gdzieś	na	
bajecznym	jeziorze	Galwe.	Otoczona	ze	wszystkich	stron	wodą,	
zdaje	się	być	nie	do	zdobycia.	Istotnie,	z	ceglaną,	pieczołowicie	
odbudowaną	 rezydencją	wielkiego	księcia	Witolda	związane	
jest	wiele	podań,	a	z	zamkowej	fosy	wypełzła	niejedna	legenda.	
W	1320	przebywał	tu	znany	nam	już	Giedymin.	W	warowni,	na	
rękach	króla	Władysława	Jagiełły,	zmarł	książę	Witold.	Prócz	
tego	uwagę	turystów	przyciąga	intrygująca	klatka	ustawiona	
na	dziedzińcu.	Jest	to	słynna	pułapka	na	niewierne	żony	litew-
skich	możnowładców.	Jak	to	zwykle	w	średniowieczu	bywało,	
co	zamek	–	to	intryga,	tak	jest	i	tutaj.	Na	jednej	z	wież	uwagę	
zwraca	zagadkowe	przejście	wykute	w	skale.	Miejscowi	żartują,	

że	to	sekretny	korytarz,	którym	Witold,	wielki	
książę	 litewski,	 przemykał	 się	 do	wybranki	
swego	serca	–	jednej	ze	służących.
	 Litwa	miała	tylko	jednego	króla	–	Mendoga,	
który,	zanim	włożono	mu	metalową	koronę	na	
głowę,	 zobowiązał	 się	wprowadzić	w	swym	
kraju	chrześcijaństwo.	Jak	każdy	polityk,	kiedy	
dostanie	 już	władzę,	 to	 obietnic	 z	zasady	nie	
dotrzymuje	 –	 tak	 też	Mendog	o	przechrzcze-
niu	 poddanych,	 wodzie	 święconej,	 ołtarzu	
i	kropidle	 nagle	 zapomniał.	 Przez	 to	wplątał	
państwo	w	niemałe	 tarapaty.	 Pogański	 kraj	
w	samym	centrum	Europy	przyciągał	krucjaty	
i	błędnych	rycerzy	chętnych	nawracać	mieczem	
(nie	musieli	tułać	się	aż	do	Ziemi	Świętej,	bo	
Saracenów	mieli	pod	nosem).	Jak	rzep	do	psiego	
ogona	przylgnęli	Krzyżacy,	zwabieni	 łatwym	
łupem	i	naiwnością	polskich	książąt	(zuchwa-
łych	braciszków	sprowadził	w	te	strony	Konrad	

Galopem przez Litwę, czyli turystyczne zaproszenie z jaćwingiem w tle

Zamek w Trokach

Ostra Brama
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Mazowiecki,	a	zaraz	dowiemy	się,	co	z	tego	wynikło	dla	obu	
stron).	Zakon	wyrżnął	w	pień	Prusów	i	Jaćwingów,	zagarnął	
Pomorze	Gdańskie	i	po	kawałku	systematycznie	skubał	ziemie	
polskie.	Następną	ofiarą	mieli	być	Litwini.	W	tym	czasie	w	Kra-
kowie	panowała	kobieta	–	król,	Jadwiga	Andegaweńska	(córka	
węgierskiego	króla	Ludwika),	która	de	facto	była	niezamężna.	
Co	prawda,	kochała	się	w	niejakim	paniczu	z	Habsburgów.	Na	
granicy	 polsko-krzyżackiej	 zawrzało.	 I	 tutaj	 bogacze	 z	Ma-
łopolski	wzięli	sprawy	w	swoje	ręce.	Otóż	daleko,	na	Litwie,	
książę	Jogaila	poszukiwał	żony.	A gdyby tak wyswatać go z Ja-
dwigą?	–	myślano.	Magnaci	polscy	mieli	chrapkę	na	majątki	
na	Wschodzie.	 Połączenie	 dwóch	 państw	
dałoby	 siłę,	 która	 potrafiłaby	 przeciwstawić	
się	Zakonowi.	Zawarto	unię	w	Krewie,	Jogaila	
przyjął	 imię	Władysław,	 ochrzcił	 się,	 ożenił	
z	Jadwigą	 i	zasiadł	 na	 polskim	 tronie.	Ramię	
w	ramię	 z	chrystianizowaniem,	Litwę	poloni-
zowano.	Możnowładcy	znad	Niemna	mówili	po	
polsku,	statuty	spisywano	po	polsku,	a	symbol	
Wilna	–	katedra	z	1387	jest	pod	wezwaniem	św.	
Stanisława	–	patrona	Polski.	To	nasza	wersja.
	 Rdzenni	 Litwini	 natomiast,	 wbrew	 po-
wszechnemu	mniemaniu,	 nie	 wspominają	
związków	z	Polską	zbyt	dobrze.	Szlachta	litew-
ska	przyjmowała	kulturę	znad	Wisły,	porzuca-
jąc	 swoją	własną.	Sam	 Jagiełło	 jest	w	swoim	
kraju	 postrzegany	 jako	 zdrajca	 narodu,	 który	
opuścił,	kiedy	zabrzęczano	mu	polską	sakiewką	
z	perspektywą	korony.	Bohaterem	i	mężem	sta-
nu	jest	natomiast	Witold	–	on	do	końca	pozostał	
wierny	ojcom	i	trwał	przy	swoim	ludzie	(jego	
z	kolei	Polacy	postrzegają	różnie).	W	rzeczy	samej,	zwiedzając	
Wilno	czy	Troki	nie	natrafimy	na	ani	jeden	pomnik	czy	chociaż-
by	obraz	przedstawiający	króla	Władysława	III,	sporo	natomiast	
jest	popiersi	Witolda.	Podobnie	z	Napoleonem	Bonaparte	–	dla	
Polaków	bohaterem,	szansą	na	odzyskanie	niepodległości	–	dla	
Litwinów	łotrem,	który	spalił	Wilno.
	 W	stolicy	królują	świątynie.	Oczywiście	najsłynniejsza	z	nich	
jest	kaplica	Ostrobramska,	z	Matką	Bożą	Miłosierdzia.	Jest	to	
jedyny	w	swoim	rodzaju	kościół	pod	gołym	niebem.	Piękny	pa-
nuje	też	zwyczaj,	że	każdy,	kto	tylko	tędy	przechodzi,	zdejmuje	
z	głowy	czapkę.	Każdy	–	obojętnie	–	katolik,	prawosławny,	Żyd	
czy	mahometanin.	Obraz	cudowny	wisi	w	bramie	prowadzącej	
do	miasta.	Murów	wiele	nie	pozostało	–	zburzono	je	w	obawie	
przed	zarazą	(brak	przewiewu	powietrza	potęgował	infekcje).
	 Zwykło	 się	mówić,	 że	kościół	Świętych	Piotra	 i	Pawła	na	
Antokolu	(lewobrzeżnym	Wilnie)	 jest	 jak	mężczyzna	–	z	ze-
wnątrz…	brzydki,	nieforemny	–	 jedno	ucho	dłuższe,	drugie	
krótsze,	wielgachny	nos,	wąsy	nierówno	przygolone,	 blizny,	
szramy,	 posiniaczona	 twarz,	 przygarbiona	 postura,	 skarpet-
ki	 niedopasowane	 do	 koszuli…	To	 z	zewnątrz,	 natomiast	
w	środku!	Piękniejszego	wnętrza	nigdzie	nie	znajdziesz!	Ten	
kościół	wypełniają	 po	 brzegi	misternie	wyrzeźbione	figury	
i	płaskorzeźby.	Każda	ma	 swoje	miejsce.	Każda	 opowiada	
jakąś	 historię.	W	nawie	 bocznej	 o	niegdysiejszej	 chwale	
Rzeczypospolitej	 świadczą	dwa	bębny	 tureckie	zdobyte	pod	

Chocimiem.	Mają	rację	Litwini,	że	piękniejsze	świątynie	tylko	
w	Rzymie	znajdzie.	Kościół	ufundował	magnat	–	Michał	Pac.	
Skromniutki	 był	 i	wstydliwy,	więc	 nigdzie	 się	 nie	 podpisał.	
Ale	przebiegła	bestia	sprawiał	tylko	takie	wrażenie,	bowiem	
nad	drzwiami	świeci	napis	REGINA PACIS/ FUNDA NOS IN 
PACE	–	żeby	nikt	nie	zapomniał,	że	najważniejszy	na	świecie	
jest	PAC(X)	–	czyli	POKÓJ.	Pan	Michał	kazał	się	pochować	
bez	tytułów,	pod	schodami	prowadzącymi	do	wejścia.	Ponoć	
po	 to,	 aby	wchodzący	 do	 świątyni	 deptali	 buciorami	 jego	
spokorniałą	duszę.	Ale	Litwini	śmieją	się,	że	to	tylko	oficjalna	
wersja	–	w	rzeczywistości	szczwany	magnat	przed	i	po	każdej	

Mszy	do	dzisiaj	spod	schodów	zerka	Litwinkom	wchodzącym	
do	kościoła	pod	sukienki….
	 Wilno	ozdabia	też	wspomniana	katedra,	w	której	znajduje	
się	piękny	obraz	Kazimierza	Jagiellończyka	o	trzech	rękach.	
Podobno	artysta	nie	mógł	się	zdecydować,	w	jakim	ułożeniu	
dłonie	będą	wyglądać	najbardziej	naturalnie.	Pozostawił	więc	
trzy	wersje.	Jak	tłumaczył	–	Król nasz przecież był taki hojny 
i szczodrobliwy, że i trzy ręce to za mało!	
	 Z	kolei	kościół	św.	Anny	 to	najprawdziwsza	perła	gotyku	
płomienistego.	Miejscowi	powiadają,	że	ta	świątynia	jak	ko-
bieta	–	z	zewnątrz	najpiękniejsza	na	świecie,	idealne	proporcje,	
smukłe	kształty,	cudny	warkocz,	ale	w	środku…	yyy…	Nie	no,	
w	środku	też	piękna…
Nie	można	też	zapomnieć	o	barwnych	cerkwiach,	świecących	
złotem	w	twarze	ortodoksyjnych	kobiet	w	chustach	na	głowie.	
O	fladze	państwowej,	dumnie	powiewającej	z	zamku	górnego.	
O	Uniwersytecie	Wileńskim	utworzonym	przez	króla	Stefa-
na	Batorego.	O	 kaplicy	 z	pierwszą	wersją	 obrazu	Faustyny	
Kowalskiej.	O	drodze	 królewskiej…	Ale	Litwa	 to	 nie	 tylko	
Wilno.	To	każda	wioska,	każdy	strumyk,	każde	drzewo,	każdy	
kłos	zboża.	Każda	świątynia	karaimska	(w	której	zajmowane	
miejsca	są	dziedziczone),	każdy	dzban	miodu,	każdy	cepelin,	
kartacz	czy	kibin…
	 Odrywam	wzrok	od	głębin	Hańczy.	Strzały	ucichły.	Nic	już	
nie	zakłóca	ciszy	nocnej.	Jedziemy	do	hotelu.	Kładę	się	do	łóżka	

i	zasypiam.	Majaczą	mi	 przed	 oczami	 jakieś	
postaci…	Szeregi…	Zastępy…	Całe	legiony…	
Idą	 przez	 udeptaną	 ziemię…	Powiewają	 na	
wietrze	chorągwie.	War	leje	się	z	nieba.	Dwóch	
posłańców	w	białych	habitach	z	czarnym	krzy-
żem	podchodzi	do	rycerza	z	Pogonią	na	tarczy.	
Chcą	widzieć	się	z	królem.	Przybywa	Jego	Wy-
sokość.	Rzuca	dzikie,	złowrogie	spojrzenie	na	
butne	twarze	posłańców.	Jeden	z	nich	zaczyna	
z	pychą	wołać:
	–	Mistrz	Urlich	wyzywa	Twój	Majestat,	panie	
i	księcia	Witolda	 na	 bitwę	 śmiertelną	 i	aby	
męstwo	wasze…	–	 tu	spojrzał	bez	strachu	na	
wściekłe	twarze	rycerzy	–	którego	wam	widać	
brakuje,	podniecić,	śle	wam	te	dwa	nagie	mie-
cze!	–	wbił	z	impetem	ostrza	w	ziemię.
	 Wynik	 tego	 grunwaldzkiego	 starcia	 (lit.	
Żalgiris)	znamy	wszyscy.

Jaromir Hunia

Katedra i pomnik Giedymina

Uliczka staromiejska
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	 W	obecnym	roku	szkolnym	Samorząd	
Uczniowski	w	Zespole	Szkół	im.	A.	Mi-
ckiewicza	w	porozumieniu	z	Panią	Dyrek-
tor	Ewą	Ziaja	po	raz	drugi	zaangażował	się	
do	uczestnictwa	w	rekrutacji	do	XX	sesji	
Sejmu	Dzieci	i	Młodzieży	w	Warszawie,	
której	tegorocznym	tematem	są	„Wybory	
parlamentarne”.	Do	programu	przystąpiły:	
przewodnicząca	SU	Kinga	Węgrzyn	oraz	
przewodnicząca	 sekcji	 organizacyjnej	
w	SU	Weronika	Mamroł,	pod	nadzorem	
opiekuna	SU	p.	Stefana	Kokoczki.	
	 W	 ramach	 tego	 przedsięwzięcia	
3	kwietnia	2014	roku	odbyła	się	w	naszej	
szkole	debata	na	temat: Młodzi aktywni? 
Co zrobić, żeby młodzież brała udział 
w wyborach i życiu społecznym?.	Została	
ona	 przeprowadzona	w	bardzo	 ciekawy	
sposób.	Uczestnicy	spotkania	mieli	dużo	
pomysłów,	zgłosili	konkretne	propozycje	
działań	skierowanych	do	młodzieży,	aby	
czynnie	brała	 udział	w	wyborach	parla-
mentarnych.
	 Naszą	debatę	postanowiły-
śmy	przeprowadzić	w	formie	
luźnej	dyskusji.	Naszym	zda-
niem	 taka	 forma	 pozwoliła	
wszystkim	uczestnikom	wy-
razić	 swoje	 zdanie	 na	 temat	
udziału	w	wyborach	i	w	życiu	
społecznym.	 Jak	 w	każdej	
dyskusji	 głosy	 były	 podzie-
lone.	Na	 szczęście	na	końcu	
debaty	wszyscy	 doszliśmy	
do	 porozumienia	 i	wspól-
nych	wniosków	 –	Naszym	
patriotycznym	obowiązkiem	
jest	 angażowanie	 się	w	losy	
ojczyzny.	Młodzi	ludzie	mają	
wiele	 ciekawych	 pomysłów	
i	powinni	brać	czynny	udział	
w	życiu	politycznym.
Uczestnikami	naszej	debaty	byli:	
• chętni	uczniowie	klasy	1	gimnazjum
• chętni	uczniowie	klasy	2	gimnazjum
• chętni	uczniowie	klasy	3	gimnazjum
• oraz	opiekun	SU.
Łącznie	wzięło	w	niej	udział	25	osób.
	 Głównym	celem	debaty	było	umożli-
wienie	każdemu	uczestnikowi	wyrażenia	
w	kilku	zdaniach	swojego	stanowiska	na	
temat	wyborów	parlamentarnych	i	udziału	
młodych	obywateli	w	życiu	społecznym.	
Podczas	pracy	w	grupach	uczniowie	na-
szej	szkoły	wykazali	się	obszerną	wiedzą	
oraz	ciekawymi	pomysłami,	które	kolejno	
prezentowali	w	bardzo	rzeczowy	sposób	
wszystkim	uczestnikom.	Chętnie	 także	
odpowiadali	na	przygotowane	przez	nas	
pytania	dotyczące	wyborów	i	polityki.
	 Na	 początku	 debaty	 powitałyśmy	
zebranych	uczestników.	Następnie	przy-
pomniałyśmy	wszystkim	podstawowe	po-
jęcia	związane	z	wyborami	parlamentar-
nymi	w	naszym	kraju,	a	także	frekwencję	
Polaków	na	wyborach	 parlamentarnych	
w	poprzednich	 latach.	Kolejnym	punk-
tem	naszej	 debaty	 była	 dyskusja.	Zada-
wałyśmy	pytania,	 natomiast	 uczestnicy	
w	bardzo	 ciekawy	 sposób	 odpowiadali	

na	 nie	 i	wyrażali	 swoje	 zdania	 na	 ten	
temat.	Wiele	 uczniów	 zabierało	 głos,	
uzupełniając	 wypowiedzi	 swoich	 ko-
legów.	 Przedstawiłyśmy	 także	wyniki	
ankiety,	 która	 została	 przeprowadzona	
wśród	naszych	nauczycieli	i	uczniów.	Jej	
wyniki	okazały	się	zadowalające,	mimo	
że,	według	sondaży,	w	naszym	kraju	tak	
mało	obywateli	bierze	udział	w	wyborach	
parlamentarnych.	W	naszej	 anonimowej	
ankiecie	pojawiły	się	takie	pytania	jak:	
• Czy	wiesz,	 na	 czym	polegają	wybory	
parlamentarne?

• Jakie	 mogą	 być	 przyczyny	 tego,	 że	
niektórzy	obywatele	nie	przystępują	do	
wyborów	parlamentarnych	?

• Masz	 jakieś	propozycje	 co	 zrobić,	 aby	
więcej	 ludzi	 głosowało	w	zbliżających	
się	wyborach?

	 Nie	 było	 takiej	 ankietowanej	 osoby,	
która	by	nie	wiedziała,	na	czym	polegają	
wybory	 parlamentarne.	 Bardzo	 mile	
zaskoczyły	 nas	 propozycje	 ankietowa-

nych,	co	zrobić,	aby	więcej	 ludzi	głoso-
wało	w	wyborach.	 Trafnym	 pomysłem	
okazała	 się	 również	 praca	w	grupach.	
Podzieliłyśmy	uczniów	na	 trzy	zespoły,	
które	musiały	opracować	odpowiedzi	na	
wybrany	przez	nich	temat.	Były	to	nastę-
pujące	 tematy:	Dlaczego młodzi ludzie 
nie chętnie biorą udziału w wyborach?, 
Co zrobić, żeby młodzi ludzie brali udział 
w wyborach? Co zrobić, aby młodzi ludzie 
w większym stopniu zaufali politykom? 
Wszystkie	 zespoły	 prezentowały	 swoje	
pomysły	przed	innymi	uczestnikami	deba-
ty.	Na	zakończenie	wspólnie	podziękowa-
łyśmy	zebranym	za	udział	w	tej	owocnej	
debacie. 

Wnioski z debaty:
1.	Młodzi	 ludzie	 niechętnie	włączają	 się	
w	działania,	 które	 decydują	 o	losach	
ojczyzny.

2.	Zrażają	się	niespełnionymi	obietnicami	
rządu.

3.	Nie	podobają	się	im	programy	wyborcze	
partii.

4.	Nie	wiedzą,	na	kogo	powinni	głosować.
5.	Nie	interesują	się	rządami	w	kraju.
6.	Nie	mają	zaufania	do	polityków.

7.	Młodzi	ludzie	nie	wiedzą,	jakie	funkcje	
pełni	parlament.

8.	Biorą	zły	przykład	z	innych	obywateli.

Pomysły z debaty:
1.	Bliższe	 spotkania	 polityków	 z	mło-
dzieżą.

2.	Spoty	promujące	udział	w	wyborach.
3.	Docieranie	do	młodych	ludzi	pochodzą-
cych	ze	wsi.

4.	Więcej	kampanii	społecznych.
5.	Reprezentacja	młodzieży	w	Sejmie.
6.	Finansowanie	młodym	ludziom	lepsze-
go	startu	w	życiu.

7.	Liczenie	 się	 ze	 zdaniem	młodzieży	
przez	polityków.

8.	Organizacja	 imprez	 promujących	wy-
bory	i	czynny	udział	w	społeczeństwie	
dla	młodych	ludzi.

PROMOCJA
	 Na	temat	naszej	debaty	będzie	można	
przeczytać	na	stronie	internetowej	naszej	

szkoły,	 na	 stronie	 interne-
towej	 gminy	Brzostek	 oraz	
w	szkolnej	gazetce	,,Lider”.

KAMPANIA PROFRE -
KWENCYJNA
	 Planujemy	 zorganizować	
kampanię,	 na	 której	 poka-
żemy	 młodzieży	 z	naszej	
okolicy,	jak	ważne	jest	branie	
udziału	w	wyborach	 parla-
mentarnych.	 Przeprowadzi-
my	kilka	ankiet	wśród	mło-
dzieży	naszej	szkoły	oraz	zor-
ganizujemy	imprezę	szkolną,	
której	 tematem	przewodnim	
będzie:	PARLAMENT.	Ucz-
niów	 naszego	 gimnazjum	
zachęcimy	do	udziału	w	tym	

przedsięwzięciu.	Młodzież	 przygotuje	
projekt	multimedialny	na	temat	wyborów	
w	Polsce.	
	 Nasza	 kampania	 będzie	 zachęcać	 do	
udziału	w	wyborach	parlamentarnych	po-
przez	nagłaśnianie	naszej	akcji.	Będziemy	
uświadamiać	młodych	ludzi,	jak	ważne	są	
ich	głosy	oraz	jak	wiele	dzięki	nim	może	
się	zmienić	w	naszym	demokratycznym	
społeczeństwie.	Różnego	typu	prezentacje	
będziemy	umieszczać	 na	 naszej	 stronie	
szkoły	 i	będziemy	 zachęcać	 rodziców,	
aby	 dawali	wzór	 swoim	 dzieciom,	 jak	
brać	czynny	udział	w	życiu	społeczności	
lokalnej.
	 Na	wywiadówkach	rozmawiać	będzie-
my	z	rodzicami	i	promować	różnego	typu	
akcje	wyborcze.	Zamieścimy	ogłoszenia	
na	 tablicach,	 gdzie	 rodzice	 i	uczniowie	
będą	mogli	dowiedzieć	się	więcej	o	poli-
tyce	w	Polsce.	Opublikujemy	różne	hasła	
w	gminnej	 gazecie,	 którą	 czyta	 bardzo	
dużo	osób.	Ponadto	będziemy	rozmawiać	
ze	 znanymi	 ludźmi	 i	zachęcać	 ich,	 aby	
angażowali	się	w	życie	społeczne	i	poli-
tyczne.

Uczestniczki programu
Kinga Węgrzyn i Weronika Mamroł

Szkolna debata na temat: Młodzi aktywni? co zrobić, żeby 
młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?
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 Samorząd	 Uczniowski	 w	Zespole	 Szkół	
w	Januszkowicach	przystąpił	do	uczestnictwa	
w	konkursie	na	flash	mob	promujący	10.	rocz-
nicę	przystąpienia	Polski	do	Unii	Europejskiej	
oraz	Wybory	Europejskie	 2014,	 ogłoszonym	
przez	Komisję	Europejską	–	Przedstawicielstwo	
w	Polsce	oraz	Fundację	Schumana.	Do	konkur-
su	zgłosili	się	gimnazjaliści	–	Sylwia	Cieplik,	
Tomasz	Długosz,	 Robert	 Garstka,	 Damian	
Owsiak,	Weronika	Mamroł,	Karolina	Stasiow-
ska,	Kinga	Węgrzyn,	oraz	Karolina	Winiarska,	
którzy	wraz	 z	opiekunem	 SU,	 p.	 Stefanem	
Kokoczką	zaangażowali	się	w	jego	realizację.	
W	najbliższej	przyszłości	planujemy	także	zało-
żyć	w	naszej	szkole	Klubu	Europejskiego,	gdyż	
sprawy	naszego	kraju	w	zjednoczonej	Europie	
są	dla	nas	bardzo	ważne.
	 Przystępując	 do	konkursu	 założyliśmy	 so-
bie,	że	głównym	celem	naszych	działań	będzie	
ukazanie	 korzyści	w	środowisku	 lokalnym,	
które	maja	miejsce	 dzięki	 środkom	unijnym	
oraz	uczestnictwu	Polski	w	Unii	Europejskiej.	
Naszym	pierwszym	pomysłem	było	 nakręcenie	wywiadów	
z	osobami	 z	naszego	 lokalnego	 środowiska,	 którym	dotacje	
z	UE	 nie	 są	 im	 obce.	Do	 przeprowadzenia	 takich	 rozmów	
wybraliśmy	w	naszej	miejscowości	Sołtysa	Januszkowic,	pana	
Bolesława	Pieniądza	oraz	rolnika,	pana	Ryszarda	Owsiaka.	Obaj	
panowie	opowiedzieli	nam,	na	co	przeznaczane	są	otrzymane	
środki	i	co	jeszcze	chcieliby	zmienić	w	swoim	otoczeniu	dzięki	
wsparciu	ze	strony	UE.	Powyższe	wywiady	uwieczniliśmy	przy	
pomocy	kamery.
	 Kolejnym	krokiem	było	wykonanie	dwóch	prezentacji	multi-
medialnych,	które	mają	na	celu	przedstawienie	poziomu	rozwoju	
naszej	wsi	dzięki	funduszom	z	UE.	Ponadto	przeprowadziliśmy	
ankiety	wśród	uczniów	i	nauczycieli	naszej	szkoły	oraz	wybra-
nych	mieszkańców	naszej	miejscowości	na	temat	uczestnictwa	
Polski	w	UE.	Z	badań	wynika,	że	ponad	85%	ankietowanych	
jest	zadowolonych	z	przystąpienia	Polski	do	UE,	oraz	zmian	
jakie	z	tego	płyną.
	 Pragniemy	również	wspomnieć,	ze	w	latach	2010-2013	nasza	
szkoła	realizowała	projekt	POKL,	pt.	„Wiejska	szkoła	w	środku	
Europy	bez	 różnic”,	współfinansowany	przez	Unię	Europej-
ską	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	Zasięg	
owego	projektu	był	bardzo	duży,	biorąc	pod	uwagę	wielkość	
naszej	placówki.	W	ramach	projektu	realizowane	były	różno-
rodne	zajęcia	pozalekcyjne,	wyposażenie	pracowni	językowej	
w	pomoce	dydaktyczne,	kurs	tańca,	samoobrony	aikido	i	wiele	
innych.	Musimy	stwierdzić,	że	pomimo	jego	zakończenia,	skutki	

Konkurs na flash mob promujący 10. rocznicę przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej oraz Wybory Europejskie 2014 

i	trwałość	działań	możemy	zaobserwować	do	chwili	obecnej.
	 Ostatnim	etapem	jaki	chcieliśmy	zrealizować,	było	zorga-
nizowane	flash	mob’u	w	naszej	szkole.	Chodziło	nam	głównie	
o	zapoznanie	uczniów	od	kl.	VI	szkoły	podstawowej	aż	do	kl.	
III	Gim	oraz	zaproszonych	gości	z	celem	naszego	konkursu.	Na	
początku	powitaliśmy	wszystkich	przybyłych	na	czele	z	Panią	
Dyrektor	Ewą	Ziaja	 i	obecnymi	w	tym	czasie	na	sali	gimna-
stycznej	nauczycielami.	Następnie	przedstawiliśmy	w	formie	
prezentacji	multimedialnych,	krótkich	filmików	oraz	ogólnej	
pogadanki	drogę	Polski	do	 integracji	z	UE	oraz	 jej	uczestni-
ctwo.	Zaprezentowaliśmy	również	wszystkie	również	wszystkie	
materiały,	 promocyjne,	 które	 stworzyliśmy.	Na	 zakończenie	
zachęciliśmy	wszystkich	zgromadzonych	do	wzięcia	udziału	
w	nadchodzących	wyborach	parlamentarnych.
	 Po	 zakończeniu	 powyższych	 działań	 przystąpiliśmy	 do	
promocji	naszych	materiałów,	które	zamieściliśmy	na	stronie	
internetowej	naszej	szkoły	oraz	Miasta	i	Gminy	Brzostek,	na	
portalu	Youtube,	a	także	nasz	artykuł	i	zdjęcia	ukażą	się	w	ma-
jowym	numerze	lokalnej	gazety	„Wiadomości	Brzosteckie”.
	 Bardzo	wiele	starań	włożyliśmy	w	ten	konkurs.	Zaangażowa-
liśmy	w	niego	wiele	osób.	Każdy	z	nas	dał	z	siebie	jak	najwięcej,	
aby	wszystko	mogło	jak	najlepiej	wyglądać.	
	 Chcielibyśmy	 również	 podziękować	Pani	Dyrektor	Ewie	
Ziaja,	która	umożliwiła	nam	realizację	działań	konkursowych	
oraz	 naszemu	opiekunowi,	Panu	Stefanowi	Kokoczce,	 który	
ofiarował	nam	swoją	pomoc	i	czuwał	nad	przebiegiem	konkursu.

	 Jedyne	co	nam	teraz	pozostało,	to	czekać	na	
wyniki	konkursu	i	mieć	nadzieję,	że	nasza	praca	
zostanie doceniona.

Dlaczego warto brać udział w wyborach?
	 W	 związku	 ze	 zbliżającymi	 się	Wyborami	
do	 Parlamentu	Europejskiego,	 które	 odbędą	
się	 25	maja	 2014	 roku,	 zachęcamy	wszystkie	
pełnoletnie	 osoby	do	wzięcia	w	nich	udziału.	
Chociaż	 nie	wkroczyliśmy	 jeszcze	w	dorosłe	
życie,	uważamy,	że	taka	postawa	jest	wyrazem	
współczesnego	patriotyzmu	oraz	 demokracji.	
Branie	udziału	w	wyborach	 jest	nie	 tylko	na-
szym	przywilejem,	ale	nawet	obowiązkiem.	To	
dzięki	naszym	pojedynczym	głosom	wyłaniamy	
reprezentantów	 naszego	 kraju,	 którzy	 będą	
decydować	 o	rozwoju	 naszej	Ojczyzny	 oraz	
jakości	naszego	życia.	
„Bądźmy odpowiedzialni i weźmy sprawy 
w swoje ręce”

Uczestniczka Sylwia Cieplik
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„Na majówkę, na majówkę
razem z tatą, razem z mamą na wędrówkę
czy to słońce, czy to deszcz
czy to ranek, czy też zmierzch
my idziemy leśnym stokiem
my idziemy brzegiem rzeki
na wędrówkę w nowy świat…”

	 Majowy	 świt	 2014	 roku	 jest	 jasny,	
rześki,	 pogodny	 i	zachęca	 do	wędrówki	
i	podziwu	piękna	naszej	ziemi.	Nad	głową	
zawieszona	kopuła	lazurowego	nieba	przy-
krytego	tu	i	ówdzie	zasłonkami	obłoków.	
Wiatr	posuwa	 je	nieznacznie	 i	płyną	 jak	
stada	 gęsi	 czy	 łabędzi	 po	wodzie.	Całe	
Równie	brzosteckie	zatopione	są	w	zieleni	
soczystej	 trawy,	 łanami	zbóż,	a	wąskimi	
ścieżkami	 podążają	 gospodynie	 do	wa-
rzywników	 i	ogrodów.	Kwiecia	wszel-
kiego	widać	wiele,	 a	drzewa	 owocowe	
prześcigają	się	kolorami	kwiatów	–	bieli,	
różu,	lilla,	fioletu	i	żółci	–	wśród	których	
buszują	 roje	 owadów	 prześcigując	 się	
w	zbieraniu	 nektarów.	Z	drzew	dolatują	
ciche	kwilenia	ptaszków	–	pewnie	wylę-
gły	się	już	młode	–	dolatują	to	z	jednej,	to	
z	drugiej	 strony.	Dostojne	 jabłonie	 stoją	
jak	 królewny	w	kwieciu,	 grusze,	 śliwy,	
wiśnie	 i	brzoskwinie	 radośnie	 poruszają	
gałązkami	 na	wietrze,	 z	których	 to	 ula-
tują	kołysane	przez	wiatr	płatki	kwiatów.	
W	warzywnikach	całe	rzędy	posadzonych	
rozsad	kapusty,	kalarepy,	kalafiorów,	bro-
kułów,	karczochów	i	sałat	stoją	równo	jak	
strażnicy	 na	 straży.	Zagonki	 truskawek	
i	poziomek	ukwiecone	są	bielą	kwiatów,	
a	gdzieniegdzie	widać	już	zawiązki	owo-
ców.	Rabarbary	rozkładają	coraz	szerzej	
kapelusze	 liści,	 a	wysmukłe	 szczypiory	
wybijają	się	coraz	to	wyżej	i	wyżej.	Pełno	
wszędzie	wszelakich	warzyw	 i	kwiatów.	
Przy	 ogrodach	 królują	 dostojne	 krzewy	
bzu	spuszczające	okazałe	kiście	kwiatów	
–	białe,	lilla	i	tych	buraczkowych	kolorów	
jest	tu	wiele.	zapach	niepowtarzalny	unosi	
się	w	przestworzach,	 a	aromat	 jaśminu	
zmusza	do	zatrzymania	się	i	zadumy…
	 A	tam	w	dali	masyw	skurowskich	lasów	
ułożonych	jakby	piętrami	coraz	to	wyżej	
i	wyżej	 zatopionych	 w	wielobarwnej	
przestrzeni.	Nic	piękniejszego	nie	można	
widzieć	 aniżeli	 tutaj	 na	 tej	 ziemi,	 która	
oddzielona	jest	od	Brzostku	pasmem	sre-
brzystej	Wisłoki,	a	szum	jej	wód	spokojnie	
przepływa	i	przypomina	o	upływie	czasu.
	 Skurowa	jest	to	mała	wioska	położona	
na	 zachód	 od	Brzostku	 i	oddzielona	 od	
miasteczka	jakby	wstęgą	szerokiej	wody,	
zaś	za	Wisłoką	teren	wznosi	się	coraz	to	
wyżej	 i	wyżej.	Stoki	 tych	wzniesień	po-
rośnięte	 są	 lasami	mieszanymi,	 a	wokół	
nich	wyrastają	zabudowania	gospodarskie	
coraz	to	inne,	nowsze,	a	do	nich	prowadzą	
dróżki	dojazdowe.	Na	Wisłoce	stoi	most,	
który	wiedzie	drogą	z	Brzostku	do	Skuro-
wej	i	dalej	do	Błażkowej,	Brzysk,	Jasła	czy	
też	do	Dębowej	lub	Jodłowej.	Przez	wieś	
ciągnie	się	też	droga	asfaltowa	wiodąca	do	
Przeczycy,	na	most	przeczycki	i	do	drogi	
wiodącej	 przez	 Pilzno	 do	Krakowa	 i	w	
daleki	świat.
	 Wieś	posiada	też	swoją	chlubną	historię.	

Otóż	w	XIII	wieku	ziemie	te	należały	do	
opactwa	benedyktynów	w	Tyńcu.	Przejął	
je	 później	 król	 Kazimierz	Wielki,	 a	u	
schyłku	XIV	wieku	przekazał	 te	 ziemie	
rycerzom	Piotrkowi,	Chodkowi	i	Ostasz-
kowi.	W	XVI	 wieku	 ziemie	 te	 stały	
się	własnością	 Józefa	Kowaliowskiego	
szlachcica	 i	posła	 na	 sejm.	W	Skurowej	
wtedy	mieszkało	7	kmieci	posiadających	
łany	ziemi,	8	zagrodników,	8	komorników	
i	jeden	rzemieślnik.	Istniał	tutaj	w	tamtych	
czasach	młyn.	Do	XIX	wieku	wieś	należa-
ła	do	parafii	brzosteckiej,	zaś	pod	koniec	
tego	wieku	włości	te	posiadali	Woronieccy,	
z	których	Mieczysław	był	 uczestnikiem	
powstania	listopadowego	i	wiosny	ludów.
	 Ważne	miejsce	w	życiu	wsi	 odegrał	
rodak	 ks.	 dr	 Józef	 Jałowy,	 który	 świę-
cenia	 kapłańskie	 przyjął	 w	Przemyślu	
w	1909	roku,	a	później	na	Uniwersytecie	
Lwowskim	uzyskał	tytuł	doktora	teologii.	
Wydał	on	trzytomowe	„Dzieje	Przeczycy”,	
jak	również	był	jednym	z	inicjatorów	ko-
ronacji	figury	Matki	Bożej	Przeczyckiej.	
Był	również	darczyńcą	i	ufundował	stacje	
drogi	 krzyżowej	 oraz	 dwa	witraże	 do	

kościoła	 przeczyckiego.	Ks.	 dr	 Jałowy	
opracował	 też	 podręcznik	 przeznaczony	
do	nauczania	historii	kościoła	w	szkołach	
średnich,	 a	w	Rzeszowie	 był	 budowni-
czym	kościoła	Chrystusa	Króla.	Tam	też	
działał	charytatywnie	z	zaniedbaną	mło-
dzieżą,	opiekował	się	bezdomnymi	ludź-
mi,	niósł	posługę	kapłańską	w	szpitalach	
i	więzieniach,	opiekował	się	bezdomnymi.	
Jego	życie	przepojone	było	służbą	Bogu	
i	bliźniemu.	Zmarł	ze	znamionami	świą-
tobliwości,	 a	Skurowa	winna	 być	 pełna	
pokory	i	dumy	z	tak	zacnego	rodaka.
	 Wieś	 ta	wydała	wiele	 zacnych	 ludzi,	
utalentowanych	 i	żyjących	 bogobojnie.	
Wśród	 nich	 byli	 wiejscy	 muzykanci,	
tacy	 jak	 ojciec	wieloletniego	 organisty	
brzosteckiego	Stefana	Czecha	Jan	Czech,	
który	 grał	 na	 skrzypcach.	Stefan	Czech	
miał	własną	kapelę	ludową,	w	której	grał	
również	Eugeniusz	 Pruchnik	 na	 sakso-
fonie.	 Byli	 też	 inni	 grajkowie,	 którzy	
obsługiwali	wesela,	potańcówki,	zabawy	

i	inne	uroczystości	środowiskowe.	Ziemia	
ta	wydała	również	samouków	rzemieślni-
ków,	którzy	budowali	nowe	gospodarstwa.	
I	 tak	 cieślami	 byli	Władysław	Łukasik,	
Jan	Chajec,	 Stanisław	Gil,	murarzami	
byli	Władysław	Dziedzic,	Leopold	Ramut	
i	Władysław	Szczepanik,	a	stolarką	trud-
nił	 się	Władysław	Furman.	Umiejętność	
kopania	 studni	 i	szukania	 źródeł	wody	
posiadł	Bronisław	Jędrzejczyk.	Na	posesji	
Antoniego	Ramuta	 „na	Trafice”,	 u	Wala	
„pod	Górą”,	 u	Wojciecha	Łukasika	 „na	
Capcu”,	u	Michała	Szpaka	„na	Miastecz-
ku–Działy”	stały	wiatraki,	które	pełniły	
ważną	 funkcję	w	życiu	 rodzin,	 gdyż	 tu	
gospodarze	dokonywali	przemiału	ziarna	
zbóż	 na	mąkę.	We	wsi	 oczywiście	 była	
karczma,	którą	przed	wojną	prowadzili	Ży-
dzi	i	tam	też	chłopstwo	przepijało	czasem	
cały	dorobek	życia.	Kobiety	oprócz	pracy	
w	gospodarstwie	domowym	 trudniły	 się	
krawiectwem	i	prawie	każda	matka	umiała	
„obszyć”	swoje	dzieci,	a	z	baraniej	wełny	
potrafiła	zrobić	sweterki,	czapki,	rękawice	
i	skarpety.	Usługi	 krawieckie	 dla	 kobiet	
wykonywała	Zofia	Trucina,	 zaś	męskim	
krawcem	 był	Władysław	 Fik.	Ważne	
miejsce	w	życiu	wsi	odgrywali	mężczyźni	
produkujący	cegły,	a	wśród	nich	byli	Józef	
Kopacz	i	Jan	Chajec.
	 Starsi	 ludzie	 pamiętają	 pierwszego	
zawodowego	 kierowcę	 samochodu	 cię-
żarowego,	a	był	nim	Karol	Gąsior,	który	
sprzedał	mórg	pola	po	to,	aby	zrobić	kurs	
prawa	jazdy	na	samochód	ciężarowy.
	 Przeprawa	 przez	Wisłokę	 należała	
też	do	nie	lada	wyczynów,	gdyż	nie	było	
mostu,	a	przewóz	łódką	czy	promem	był	
prywatny	obsługiwany	przez	Bronisława	
Piątka.	Dopiero	później	za	przyczyną	Mie-
czysława	Dziedzica	i	innych	gospodarzy	
przewóz	przez	 rzekę	był	 opłacany	przez	
Urząd	Gminy	w	Brzostku,	 a	przewoźni-
kami	 byli	Aleksander	 Jałowy,	Wojciech	
Jałowy	 i	Ryszard	Patla.	Dopiero	w	1985	
roku	został	zbudowany	drewniany	most,	
a	od	2002	roku	jest	nowy	most	z	metalową	
konstrukcją	 zbudowany	przez	 żołnierzy	
z Niska.
	 Wieś	 Skurowa	 podzielona	 jest	 na	
przysiółki:	Odwodzie,	Zawodzie,	Dąbro-
wa,	Capiec,	Działy,	Miasteczko,	Wieś,	
Budy,	 Rzeki,	 Granice,	 a	każde	 z	tych	
przysiółków	nosi	 ze	 sobą	 swoje	 legendy	
i	opowieści	o	życiu	ludzi	i	ich	działalno-
ści.	Pamiętam	jak	przed	laty	na	pięknym	
wzgórzu	w	przysiółku	Capiec	 stał	 dom	
Stanisława	Oprządka,	a	wokół	niego	rósł	
sad	wszelakich	owoców	pełen	oraz	poletko	
z	ulami.	Wokół	 domu	 chodził	wszelaki	
drób,	 obory	 pełne	 były	 bydła.	 Panował	
tam	wielki	ład	i	widać	było,	że	gospodarz	
zna	się	nie	tylko	na	gospodarowaniu,	ale	
także	na	umiejętności	szczepienia	drzew	
oraz	 niesienia	wszelakiej	 pomocy	 sąsia-
dom.	 Przychodziłam	 tam	 z	zastępami	
harcerzy,	a	gospodarz	sadzał	nas	w	cieniu	
drzew,	 „pykał”	 fajkę	 i	opowiadał	 gawę-
dy	 i	opowieści	 z	życia,	 a	że	walczył	 na	
frontach	I	wojny	światowej	to	i	opowieści	
snuł	ciekawe.	Był	on	też	„stomatologiem”	
wiejskim,	a	potężne	kleszcze	do	usuwania	
zębów	zawsze	miał	sterylne	i	wyparzone	
w	metalowej	kasetce.	Wyrywał	zęby	nie	
tylko	dzieciom,	ale	także	i	dorosłym	–	od	

Opowieści dawnej treści – Skurowa

Kapliczka na Odwodziu w Skurowej
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tak	bez	znieczulenia	–	to	były	czasy	pełne	
pokory	i	cierpliwości…
	 Mieszkańcy	wsi	 Skurowa	 zmieniają	
się,	tworzą	coraz	to	bardziej	nowoczesne	
budowle,	 ogrodzenia	 i	ogrody,	 ale	 także	
wyjeżdżają	 za	 pracą	 do	 innych	 krajów,	
część	 z	nich	wraca.	Za	Kardynałem	Ty-
siąclecia	 ks.	 Ste-
fanem	Wyszyń-
skim	 powtórzę:	
„Spójrzmy	na	Pol-
skę	 autentyczną	
taką,	jaką	ona	jest,	
a	przekonamy	się,	
że	w	rzeczywisto-
ści	 jest	 pełna	 na-
dziei	 najwyższej	
ufności	 i	pomimo	
wszystko	 Polska	
jest	zwycięska…”	
bo	przecież	wszę-
dzie	 jest	 dobrze,	
nawet bardzo do-
brze,	 ale	w	domu	
rodzinnym	jest	za-
wsze	najlepiej	i	do	
niego	wracamy.
	 Ważne	miejsce	
w	życiu	 wsi	 odgrywa	 zawsze	 szkoła.	
Skurowska	szkółka	stoi	po	dziś	dzień	na	
wysokiej	górce,	na	której	widnieje	budy-
nek	z	jasnymi	ścianami,	kryty	dachówką	
a	wokół	niego	stał	sad	owocowy	z	dużymi	
drzewami	morwowymi,	sadzonymi	jesz-
cze	przez	kierownika	Jana	Sojkę,	a	potem	
pieczołowicie	pielęgnowany	przez	Juliana	
Kędziora	 kierownika	 5-letniej	wówczas	
podstawówki.	Tak	wspomina	ów	kierow-
nik	swoją	skurowską	placówkę	w	książce	
„Na	 przełomie	 tysiąclecia”	 –	 „miałem	
do	 dyspozycji	 duże	 słoneczne	miesz-
kanie,	 sad	 i	duży	
ogród	do	uprawy.	
Budynek	 szkoły	
z	białymi	 ścia-
nami	 i	wysokim	
dachem	pod	czer-
woną	 dachówką	
widać	było	z	drogi	
prowadzącej	z	Ja-
sła	 do	 Pilzna…”.	
Zaraz	 po	 II	woj-
nie	światowej	kie-
rownikiem	punk-
tu	 filialnego	 była	
Anna	 Pruchnik,	
która	 prowadziła	
tę	 szkołę	 po	wy-
jeździe	Michała	
Sójki.	 Julian	Kę-
dzior	 prowadził	
tę	szkołę	od	1960	
roku.	Wieś	wtedy	 jeszcze	 nie	 była	 ze-
lektryfikowana	 a	wszystkie	 roboty	 przy	
drogach,	 czyszczeniu	 rowów,	odbudowy	
domów	 wykonywane	 były	 w	czynie	
społecznym.	W	szkole	 prowadzona	 była	
nauka	metodą	łączenia	klas,	a	etat	nauczy-
cielski	wynosił	 40	 godzin	 tygodniowo,	
wszystkie	zajęcia	pozalekcyjne	prowadził	
nauczyciel	w	czynie	 społecznym.	Potem	
szkoła	w	Skurowej	miała	coraz	 to	mniej	
dzieci,	a	dziś	stoi	 już	pusta	i	służy	tylko	
jako	budynek	mieszkalny.	Pierwszy	tele-
wizor	we	wsi	był	u	Czesława	i	Michaliny	

Szpak	 i	służył	 –	właściwie	 –	 całej	wsi.	
Dopiero	 potem	 zaczęły	 pojawiać	 się	
w	domach	odbiorniki	telewizyjne,	a	potem	
komputery.	Dziś	prowadzą	wygodne	drogi,	
ale	przyrost	naturalny	we	wsi	jest	bardzo	
znikomy	 i	obserwuje	 się,	 że	młodzież	
wyjeżdża	w	poszukiwaniu	pracy	po	całej	

Europie	 Zachodniej.	 Czy	 będą	wracać	
w	rodzinne	strony?...
	 We	wsi	 działa	OSP,	 której	 prezesem	
jest	Franciszek	Błoniarz,	 a	naczelnikiem	
Ireneusz	Pruchnik.	Najważniejszym	za-
daniem	tej	organizacji	jest	szkolenie	dru-
hów	do	działań	na	terenie	gminy	oraz	do	
zawodów	organizowanych	przez	jednostki	
wyższe.	OSP	w	Skurowej	współpracuje	
z	innymi	 jednostkami	 na	 terenie	 gminy	
oraz	jest	widoczna	podczas	uroczystości	
gminnych,	sołeckich	i	parafialnych,	takich	
jak:	 odpust	 parafialny,	 straż	 przy	grobie	

Chrystusa,	 zabezpieczenie	 parkingu	
podczas	odpustu	oraz	16	sierpnia	w	uro-
czystość	 służb	mundurowych,	w	święto	
zmarłych	czy	organizowaniu	mikołajków.	
OSP	w	Skurowej	dobrze	współpracuje	ze	
Szkołą	Podstawową	w	Przeczycy,	 a	tym	
samym	przysposabia	 sobie	młodzież	 do	
służby	przeciw-pożarniczej.	Jednostka	ta	
uczestniczy	 przy	 gaszeniu	 pożarów	 jak	
również	była	pomocną	podczas	powodzi	
w	2010	roku.	Mają	sztandar	ufundowany	
przez	 radę	 sołecką,	 który	 został	wyhaf-
towany	przez	 Julię	Sztorc.	Na	 frontowej	

stronie	sztandaru	widnieje	Matka	Boska	
Przeczycka,	 a	z	 drugiej	 strony	 patron	
św.	Florian	oraz	napis	„Bogu	na	chwałę,	
ludziom	na	ratunek”.	Największym	odzna-
czeniem	dla	jednostki	było	nadanie	Brązo-
wej	Odznaki	„Zasłużony	dla	ochrony	prze-
ciwpożarowej”	przez	Ministerstwo	Spraw	

Wewnęt r z nych	
i	Administ racji	
w	lipcu	2009	roku.
	 We	 wsi	 znaj-
dują	 się	 zabytki	
sakralne,	 k tóre	
w	dawnych	 cza-
sach	 gromadzi-
ły	 wiernych	 na	
majówkach	 i	na-
bożeństwach	 ró-
żańcowych.	Dziś	
stoją	 jako	 wota	
będące	wyrazem	
wdzięczności	 za	
otrzymane	 łaski.	
Przy	 drodze	 do	
Przeczycy	w	przy-
siółku	Miasteczko	
na	posiadłości	ro-
dziny	 Szczepani-

ków	 znajduje	 się	 kapliczka	 jako	wotum	
za	 ocalenie	 przed	 głodem	w	1846	 roku.	
W	kapliczce	 jest	 rzeźba	Matki	Boskiej	
z	Dzieciątkiem,	św.	Józef	i	św.	Katarzyna.	
Te	 rzeźby	wykonane	 są	 przez	 ludowego	
rzeźbiarza.	Na	 przysiółku	Odwodzie	 na	
skraju	 dawnych	 posiadłości	 dworskich	
stoi	słupowa	kapliczka.	Widnieje	tu	postać	
Madonny	 oraz	 dwóch	Apostołów.	 Idąc	
ścieżkami	leśnymi	możemy	zaobserwować	
małe	kapliczki	drewniane	zawieszone	na	
drzewach.	Na	 posesji	Marii	 i	Włodzi-
mierza	Ramutów	stoi	słupowa	kapliczka	

z	1924	 roku,	 zaś	
u	Krystyny	i	Wło-
dzimierza	Ramu-
tów	przed	domem	
jest	wybudowana	
słupowa	 kaplicz-
ka	z	wizerunkiem	
Matk i	 Bosk iej.	
Wszystkie	 te	 za-
by tk i 	 sak ra lne	
są	 wyrazem	 po-
bożności	 miesz-
kańców	 tej	 wsi.	
Wszystkie	 one	 są	
zadbane,	 ale	 też	
nie	widać	gromad	
ludzi	 rozmodlo-
nych	przy	nich.
	 W	 przysiółku	
Granice	ulokowa-
ny	 jest	 cmentarz	

żołnierzy	z	I	wojny	światowej.	Pochowani	
tutaj	 są	 żołnierze	 austriaccy	 i	rosyjscy,	
a	wokół	mogił	stoją	stare	drzewa.	Stojąc	
na	wzgórzach	 skurowskich	można	 się	
rozkoszować	 niezwykłymi	 widokami	
i	całego	pejzażu	od	Wisłoki	 po	wzgórze	
brzosteckie.	Na	majówkę	można	się	wy-
brać	pod	Skałkę,	przy	której	odbywały	się	
przed	laty	nie	tylko	zbiórki	harcerskie,	ale	
także	spotkania	koleżeńskie,	a	melodia	„na	
majówkę,	na	majówkę…”	niosła	się	daleko	
hen	w	przestworza.

Zuzanna Rogala

Strażacy ze Skurowej po Rezurekcji w kościele parafialnym w Przeczycy

Strażacy ze Skurowej przy remizie
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Brzosteckiej
 Uprzejmie zapraszam na wybory do parlamentu europejskiego, w których 25 maja kandydu-
ję z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego – lista nr 9 pozycja nr 8. Jednocześnie zwracam się 
z prośbą o udzielenie poparcia dla mojej kandydatury. Wyrażam przekonanie, że posiadane wy-
kształcenie i doświadczenie zawodowe stanowią atut przy ubieganiu się o mandat w najbliższych 
wyborach. Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim i studiów pedagogicznych 
na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończyłem studia z europeistyki na Uniwersy-
tecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na IUT Saint Denis Paris North. Posiadam duże 
doświadczenie wynikające z pracy w różnych instytucjach. Pracowałem jako nauczyciel a także 
samorządowiec szczebla gminnego w Ropczycach i zastępca wójta Gminy Dębica. Pełniłem funkcję 
Starosty Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego i radnego powiatu. Kierowałem dużymi zespołami 
pracowników w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie i Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego. Realizowałem ważne zadania inwestycyjne i projekty przy udziale 
środków europejskich dotyczące całego regionu jak np. dofinansowanie dróg tzw. schetynówek. 
Kilka z tych dróg zostało dofinansowanych na terenie Gminy Brzostek. Zawsze dobrze układała się 
moja współpraca z miejscowym samorządem. Wielokrotnie uczestniczyłem też w przedsięwzięciach 
o randze międzynarodowej zarówno w kraju jak i za granicą. W latach 2010 – 2011 sprawowałem 
mandat posła na sejm RP. Obecnie jako dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zajmuję się szeroko 
pojętą problematyką rynku pracy. 
 Szanowni Państwo w swojej pracy zawodowej i społecznej stawiam na zgodną spółpracę w ze-
spole ponad politycznymi podziałami, w duchu wartości chrześcijańskich i z determinacją podejmuję 
trudne wyzwania. Uważam, że we współczesnej Europie i w instytucjach europejskich nie może 
zabraknąć Polaków, którzy swoją dobrą pracą zapewnią lepszą Polskę w lepszej Europie.

Wiesław Rygiel
Kandydat do Parlamentu Europejskiego
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	 Mam	przed	sobą	książkę	–	monografię	o	Jodłowej	napisaną	
przez	ks.	Jana	Mleczko.	Dziś	można	powiedzieć:	legendarnego	
proboszcza	parafii	w	Jodłowej	Dolnej.	Tytuł	książki:	Jodłowa.	
Przeszłość	 i	teraźniejszość.	 Jeden	 egzemplarz	 tej	 publikacji	
podarował	mi,	wraz	z	dedykacją,	laureat	Medalu	Sprawiedliwy	
wśród	Narodów	Świata	Kazimierz	Świerczek.
Między bieczem a Pilznem
	 Najstarszy	 dokument	 potwierdzający	 istnienie	 Jodłowej	
nosi	datę	19.05.1354	r.	Wtedy	to	król	Kazimierz	Wielki	zwrócił	
biskupowi	 krakowskiemu	kilkanaście	wsi	w	tym	Przeczycę	
i	Jodłową.	 Są	 przypuszczenia,	 że	 na	 lewym	brzegu	Wisłoki	
na	wzniesieniu	 sięgającym	ku	 Jodłowej	 i	Przeczycy	mogło	
istnieć	grodzisko	obronne	z	połowy	XI	w.	W	1359	r.	Kazimierz	
Wielki	wydaje	dyplom	erekcyjny	na	założenie	osady	na	prawie	
magdeburskim	w	Jodłowej,	co	można	uznać	za	nadanie	praw	
miejskich.	Czym	ujęli	Jodłowianie	królową	Jadwigę,	nie	wia-
domo,	dość,	że	w	1390	r.	na	mocy	jej	przywileju	przez	Jodłową	
przebiegał	szlak	handlowy	z	Węgier	do	Polski.	Wiódł	on	przez	
Biecz.	I	dalej	do	Krakowa,	który	w	tym	czasie	był	stolicą	Polski.	
No,	no…
	 Od	początku	istnienia	aż	po	wiek	XVIII	Jodłowa	była	pod	
przemysłowym,	handlowym	i	kulturalnym	wy-
pływem	Biecza.	Ale	w	połowie	XVI	w.	świetność	
Biecza	przybladła.	Pożary	i	epidemie	wyludniły	
miasto.	W	tej	sytuacji	wpływy	Biecza	na	okoli-
ce	były	coraz	mniejsze.	Jodłowa	staje	się	sama	
w	sobie	poważnym	ośrodkiem.	W	XIX	w.	Pilzno	
zostało	miastem	powiatowym	i	wówczas	Jodło-
wa	została	włączona	do	powiatu	pilzneńskiego.	
Stwarzało	to	pewien	dyskomfort	dla	Pilzna,	bo	
Jodłowa	miasteczkiem	będąc	miała	więcej	miesz-
kańców.
herb
	 Jodłowa	 przyjęła	w	1969	 r.	 projekt	 herbu	
zaproponowany	 przez	 prof.	Mariana	Gumow-
skiego	z	Uniwersytetu	M.	Kopernika	w	Toruniu.	
Wg	 prof.	 Gumowskiego	 najodpowiedniejszy	
jest	projekt	łączący	dwa	herby	na	jednej	tarczy.	Na	pierwszym	
miejscu	jodła	mówiąca	o	tym,	że	wieś	została	założona	między	
lasami	jodłowymi,	co	miało	wpływ	na	powstanie	nazwy.	U	góry	
jest	korona	królewska	na	znak,	że	król	tę	wieś	założył,	i	że	była	
ona	królewszczyzną	przez	wieki	dla	zasłużonych	ludzi.	U	dołu	
jodła	ma	insygnia	biskupie:	pastorał	i	infułę	na	znak,	że	część	
wsi	zależna	była	od	biskupa	krakowskiego.	Na	drugim	miejscu	
pelikan	raniący	swoją	pierś,	by	krwią	nasycić	głodne	pisklęta.	
Pelikan	jest	symbolem	religijnym	i	odnosi	się	do	troskliwości	
i	miłości	macierzyńskiej	względem	swoich	dzieci.
Pomnik Grunwaldzki i Konstytucji 3-go Maja
	 Oddajmy	głos	autorowi	książki.	„Budowę	Pomnika	pod	wika-
rówką	zainicjowano	w	1910	r.	ku	uczczeniu	500-lecia	bitwy	pod	
Grunwaldem.	Budowę	zakończono	w	1914	r.	i	w	tym	roku	urzą-
dzono	poświęcenie.	Umieszczono	na	nim	tablicę	marmurową	
z	napisem	Pamięci	Konstytucji	3-go	Maja	i	bitwy	Racławickiej	
–	Jodłowa	1914	r.	W	dniu	3-go	maja	1914	r.	odbyła	się	wielka	
uroczystość	poświęcenia	pomnika.	W	uroczystości	tej	wzięło	
udział	kilka	tysięcy	Jodłowian	i	okolicznej	ludności.	Ślady	tej	

Ks. Jan Mleczko (1914-1990)

z kart historii jodłowej

Widowisko historyczne „Pacyfikacja brzostku 1944”
	 22	czerwca	2014	roku	o	godzinie	15.00	na	rynku	w	Brzostku	
odbędzie	się	rekonstrukcja	historyczna	„Pacyfikacja	Brzostku	
1944”.	Widowisko	organizuje	Stowarzyszenie	Podkarpackie	
Towarzystwo	Konne	„Szwadron	Podkarpacie”	i	OJK	Stajnia	
Ułańska,	a	patronat	nad	nim	objął	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	
Brzostek	Pan	Leszek	Bieniek.	Celem	rekonstrukcji	jest	odtwo-
rzenie	przebiegu	wydarzeń	i	pokazanie	losów	mieszkańców	
Brzostku	aresztowanych	i	wymordowanych	przez	Niemców	
i	policję	ukraińską	z	Moderówki	20	czerwca	1944	roku.	

	 Organizatorzy	zwracają	się	z	prośbą	do	rodzin	aresztowa-
nych	i	pomordowanych	w	1944	roku	mieszkańców	Brzostku	
o	relacje	 i	przekazy	 rodzinne	 odnośnie	 przebiegu	 areszto-
wania	i	losów	swoich	najbliższych.	Chcemy	je	wykorzystać	
do	części	scenariusza,	który	obecnie	jest	przygotowywany.	
Kontakt	mailowy	wstaniszewski@o2.pl

Wojciech Staniszewski
Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Konnego

„Szwadron Podkarpacie”

uroczystości	 znajdujemy	w	protokołach	Rady	Parafialnej,	 od	
której	ówczesny	organista,	Franciszek	Kowalski	domagał	się	
odszkodowania	 za	 zniszczenie	 ogrodu	przez	 ludzi	 biorących	
udział	w	uroczystości.	Pomnik	projektował	ks.	Ignacy	Zięba,	
ówczesny	proboszcz.	W	czasie	okupacji	pomnik	ocalał,	bo	w	za-
roślach	umyślnie	nieobcinanych	uszedł	uwadze	hitlerowców.”
cudzych chwalicie, swoich nie znacie
	 Barbara	Trznadel,	córka	Stefana	wyszła	za	mąż	za	adwokata	
Kostrzewskiego	w	Przemyślu.	Znana	jest	jako	śpiewaczka	Bar-
bara	Kostrzewska.	Jej	ojciec,	Stefan	Trznadel	w	1905	r.	pełnił	
obowiązki	zarządcy	szkoły	w	Jodłowej	i	udzielał,	jak	to	wtedy	
określano	„nauki	zręczności”,	czyli	wychowania	fizycznego.
	 Leonardus	Sephani	Jodlova	d	6	gr	–	pierwszy	student	z	Jod-
łowej	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim	w	Krakowie	w	1497	r.
	 Maciej	Warzecha	z	Jodłowej,	wybrany	na	posła	do	Sejmu	
Krajowego	we	Lwowie	w	1896	r.
zbyszko cyganiewicz
	 Światowej	sławy	zapaśnik	z	przełomu	XIX/	XX	w.	Urodził	
się	1	kwietnia	1880	r.	w	Jodłowej.	Syn	Marcina	i	Karoliny.	Na	
Chrzcie	Św.	otrzymał	 imię	Stanisław.	Koledzy	szkolni	prze-
zywali	 go	 „Zbyszko”	w	nawiązaniu	 do	 powieści	Krzyżacy	
H.	Sienkiewicza	ze	względu	na	siłę	i	odwagę.	I	tak	już	zostało.
	 W	1937	r.	Zbyszko	Cyganiewicz	opublikował	wspomnienia	
pt.	„Na	ringach	całego	świata”.

	 A	 oto	 fragment	 tych	wspomnień:	 „	 Było	
to	 już	 bardzo	 dawno.	 Teraz	 biegnę	 pamięcią	
wstecz	…urodziłem	 się	w	Jodłowej	…ojciec	
mój	z	pochodzenia	góral	był	leśniczym.	Toteż	od	
najwcześniejszych	lat	uczyłem	się	żyć	z	naturą.	
Las	ze	swoim	tysiącem	czarów,	ze	swoim	balsa-
micznym,	ożywczym	powietrzem	był	pierwszym	
towarzyszem	moich	 dziecięcych	 zabaw.	Gdy	
byłem	zaledwie	pięcioletnim	chłopcem,	już	stary	
omszały	las	nie	miał	dla	mnie	tajemnic.	Znałem	
każde	 drzewo,	 każdą	 kryjówkę	 borsuczą.	Nie	
dziw	też,	że	z	dnia	na	dzień	wzbierała	we	mnie	
siła,	że	wyrastałem	na	zdrowego	chłopaka.”
	 Zbyszko	Cyganiewicz	 był	 trzykrotnym	mi-
strzem	świata	w	zapasach:	w	Paryżu	w	1906	 r.	
oraz	w	Nowym	Jorku	kolejno	w	1921	i	1922	r.
	 Cyganiewicz	tak	kończy	swoje	wspomnienia:	

„Trudno	mi	mówić	o	skutkach	tych	zwycięstw,	bo	wyglądałoby	
na	przechwałkę,	czego	bezwarunkowo	chcę	uniknąć.	Ale	nie	
mogę	milczeniem	pominąć	faktu,	że	moje	zwycięstwa	zaim-
ponowały	Amerykanom	a	Polaków	napełniły	 otuchą.	Wtedy	
Polakami	nikt	się	nie	opiekował.	Wobec	niemieckiego	żywiołu,	
który	wtenczas	 stanowił	 potęgę,	wielka	 rzesza	Polaków	nie	
stanowiła	żadnego	czynnika.	Wiem,	że	wielu	Polaków,	którzy	
ukrywali	 swoją	narodowość,	zaczęło	się	przyznawać	do	pol-
skości.	Młodzi	chłopcy	choćby	łamaną	polszczyzną	starali	się	
mówić	ze	mną	po	polsku.”
	 Aż	dziw	bierze,	że	dotychczas	w	żaden	sposób	nie	uhono-
rowano	najsławniejszego	w	świecie	 Jodłowianina.	Ale	 to	 się	
zmieni	w	tym	roku.	Z	inicjatywy	i	przy	wsparciu	finansowym	
wójta	Jodłowej	Roberta	Muchy	oraz	rady	sołeckiej	wsi	Jodłowa	
Wisowa	zostanie	pod	koniec	lata	odsłonięta	tablica	pamiątkowa	
na	obelisku	koło	szkoły	podstawowej.	Niżej	podpisany	przyłożył	
do	realizacji	tego	pomysłu	małą	cegiełkę.
Źródło: Jan Mleczko. Jodłowa – Przeszłość i teraźniejszość. 1974 r.

Ferdynand Bugno

Herb Jodłowej
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Oferta edukacyjna zespołu Szkół im. jana Pawła II 
w brzostku w roku szkolnym 2014/2015

Technik żywienia i Usług Gastronomicznych
	 Jest	to	zawód	cieszący	się	od	lat	niesłabnącym	zaintereso-
waniem	ze	strony	absolwentów	gimnazjów,	w	tym	także	ich	
męskiej	części.	Przygotowuje	on	naszych	uczniów	do	pracy	w	
szeroko	pojętej	gastronomii	(restauracje,	stołówki,	kawiarnie,	
catering)	i	przy	produkcji	żywności.	Kształcenie	praktyczne	
realizowane	jest	w	szkolnych	pracowniach	gastronomicznych	
oraz	na	krajowych	i	zagranicznych	praktykach	zawodowych	
(m.in.	Rabka	i	Holandia).	Ponadto	w	szkole	organizowane	są	
dodatkowe	kursy	specjalistyczne	dla	tego	zawodu:	kelner,	bar-
man	i	obsługa	kas	fiskalnych.	Podążając	za	wymogami	rynku	
pracy	program	nauczania	obejmuje	także	specjalistyczny	język	
obcy	zawodowy.

Technik Mechanizacji Rolnictwa
	 Jest	to	zawód	szerokoprofilowy,	który	przygotowuje	ucz-
niów	do	podjęcia	pracy	w	wielu	sektorach	gospodarki.	Nasi	
absolwenci	znajdują	zatrudnienie	w	przemyśle,	handlu,	trans-
porcie	oraz	prowadzą	własną	działalność	gospodarczą.	Nauka	
zawodu	odbywa	się	na	warsztatach	szkolnych,	u	prywatnych	
przedsiębiorców,	a	także	w	takcie	zagranicznych	praktyk	za-
wodowych.	Oprócz	kwalifikacji	zawodowych	i	prawa	jazdy	
kategorii	B	i	T	uczniowie	zdobywają	dodatkowe	uprawnienia,	
które	 podnoszą	 ich	 atrakcyjność	 na	 rynku	 pracy:	 kursy	 z	
zakresu	obrabiarek	CNC,	kursy	spawania	(MIG,	MAG,	TIG,	
gazowe	 i	 łukowe),	 kursy	na	wózki	 jezdniowe	 i	 na	 ciągniki	
gąsienicowe	(spycharki).

Technik Architektury Krajobrazu
	 Kształcąc	 się	 	w	 tym	 zawodzie	 uczniowie	 przygotowy-
wani	 są	 podjęcia	 pracy	przy	projektowaniu,	wykonywaniu,	
zagospodarowywaniu	oraz	prowadzeniu	wszelkich	 terenów	
zielonych	zarówno	w	przestrzeni	publicznej	(np.	zieleń	miejska)	
jak	i	prywatnej	a	także	przy	hodowli	oraz	obrocie	roślinami	
ozdobnymi.	Nauka	odbywa	się		na	warsztatach	szkolnych	i	te-
renach	zielonych	przylegających	do	szkoły,	a	także	w	trakcie	
praktyk	zawodowych	w	specjalistycznych	firmach	W	celu	jak	
najlepszego	przygotowania	do	wykonywania	zawodu	ucznio-
wie	 są	 objęci	 nieodpłatnym	kursem	prawa	 jazdy	 kategorii	
B	 i	T,	 specjalistycznym	 językiem	obcym	zawodowym	oraz	
możliwością	zdobycia	dodatkowych	uprawnień	(m.in.	kurs	na	
wózki	jezdniowe,	kurs	obsługi	kas	fiskalnych).

Mechanik i operator pojazdów rolniczych
	 Jest	 to	 zasadnicza	 szkoła	 zawodowa,	w	której	 nauka	 trwa	
3	lata.	Oferta	skierowana	jest	do	absolwentów	gimnazjów	o	za-
interesowaniach	 techniczno-mechanicznych.	Duża	 różnorod-
ność	zajęć	prowadzonych	w	ramach	praktycznej	nauki	zawodu	
daje	 naszemu	 absolwentowi	wystarczająco	 szeroką	wiedzę	
i	umiejętności	do	podjęcia	pracy	w	wielu	różnych	zawodach	jak	
chociażby:	kierowca,	mechanik	i	operator	pojazdów	i	maszyn,	
spawacz,	tokarz	czy	kowal	wyrobów	artystycznych.	Podobnie	jak	
w	technikach,	kształcenie	obejmuje	także	bezpłatny	kurs	prawa	
jazdy	kategorii	B	i	T,	kurs	obsługi	i	jazdy	kombajnem	zbożowym	
i	 dodatkowe	 kursy	 zwiększające	 szansę	 zatrudnienia:	 kursy	
spawania	(MIG,	MAG,	TIG,	gazowe	i	łukowe),	kursy	na	wózki	
jezdniowe	i	na	ciągniki	gąsienicowe	(spycharki),		kurs	obsługi	
kas	fiskalnych.	Całość	 kształcenia	 praktycznego	 realizowana	
jest	w	dobrze	wyposażonych	pracowniach	na	terenie	szkoły.
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cukiernik
	 Jest	 to	 także	zasadnicza	szkoła	zawodowa,	nauka	w	niej	
trwa	3	lata.	Przeznaczona	jest	dla	osób	o	zainteresowaniach	
kulinarnych,	 którzy	w	 przyszłości	 chcieliby	 podjąć	 pracę	
w	 cukierniach,	 kawiarniach	 czy	 restauracjach.	Kształcenie	
praktyczne,	 które	w	 całości	 prowadzone	 jest	w	 szkolnych	
pracowniach	gastronomicznych,	przygotowuje	absolwentów	do	
prowadzenie	zakładów	cukierniczych	(wyposażania,	obsługi	
maszyn	i	rozliczania	produkcji)	oraz	produkcji	półproduktów	
i	produktów	cukierniczych.	Uczniowie	mogą	uczestniczyć	w	
kursach	specjalistycznych	dla	zawodu:	kelner,	barman	i	obsłu-
ga	kas	fiskalnych	oraz	uczą	się	języka	obcego	zawodowego.

Nauka jazdy
	 Istotnym	 elementem	kształcenia	 zawodowego	w	 naszej	
szkole	jest	możliwość	uzyskania	przez	uczniów	klas	drugich	
i	trzecich	prawa	jazdy	kategorii	„B”	(samochód	osobowy)	oraz	
kategorii	„T”	(ciągnik	rolniczy).	Szkolenie	jest	częścią	progra-
mu	nauczania	więc	jest	nieodpłatne	zarówno	dla	technikum	
jak	 i	 dla	 szkoły	 zawodowej.	Prowadzone	 jest	 na	 pojazdach	
identycznych	z	pojazdami	egzaminacyjnymi	WORD	w	Kroś-
nie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
	 Absolwenci	wszystkich	 rodzajów	 szkół	 zawodowych,	
bez	względu	na	rok	ich	ukończenia	mają	możliwość	kontu-
nuowania	nauki	w	Liceum	Ogólnokształcącym.	Nauka jest 

bezpłatna,	trwa	dwa	lata	i	odbywa	się		w	systemie	stacjonar-
nym.	Zajęcia	odbywają	się	trzy	razy	w	tygodniu	w	godzinach	
popołudniowych.	Absolwent	po	ukończeniu	szkoły	posiada	
wykształcenie	średnie	a	chętni	mogą	przystąpić	do	egzaminu	
maturalnego.

zapraszamy wszystkich na stronę internetową szkoły: www.zsbrzostek.pl oraz zachęcamy  
do kontaktu telefonicznego pod numerem: 14 6830321 lub mailowego: zskadry@poczta.onet.pl

	 Tradycyjnie,	 jak	 co	 roku,	 Centrum	
Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku	ogło-
siło	konkurs	na	Koszyczek	Wielkanocny.	
Głównym	 celem	 tego	 konkursu	 było	
kształtowanie	aktywnej	i	twórczej	posta-
wy	społeczeństwa	wobec	sztuki	i	tradycji	
związanej	 z	obrzędami	 okresu	Wielkiej	
Nocy.	W	tym	roku	po	raz	pierwszy	wpro-
wadzono	 nową	 kategorię	 uczestnictwa	
–	 przedszkola	 i	oddziały	 przedszkolne.	
Na	konkurs	dostarczono	ogółem	18	prac	
w	różnych	kategoriach	wiekowych.	Były	
to	koszyczki	wielkanocne	z	następujących	
placówek:	 z	Przedszkola	 w	Brzostku,	
oddziałów	przedszkolnych	 działających	
przy	szkołach	podstawowych	w	Brzostku,	
Grudnej	Górnej	 i	Kamienicy	Dolnej;	 ze	
szkół	podstawowych	w	Brzostku,	Grudnej	
Górnej,	Kamienicy	Dolnej,	 Przeczycy,	
Smarżowej,	Gorzejowej,	z	Zespołu	Szkół	
im.	 Jana	 Pawła	 II,	 z	Środowiskowego	
Domu	Samopomocy,	z	Warsztatów	Tera-
pii	Zajęciowej	oraz	prace	uczniów	naucza-

nia	indywidualnego	z	SP	w	Brzostku.
	 Komisja	miała	nie	lada	problem	z	oce-
ną,	bowiem	wszystkie	prace	były	staran-
nie	i	pomysłowo	wykonane.	Jednak	biorąc	
pod	uwagę	 atrakcyjność	 i	różnorodność	
techniki	 oraz	 estetykę	wyeksponowania	
zawartości	 koszyków	 jury	 przyznało	
następujące	nagrody:	
	 W	kategorii	przedszkolnej	zwycięzca-
mi	okazała	się	grupa	4–5	latków,	a	miejsce	
drugie	zajęła	grupa	3–4	latków	(obydwie	
grupy	z	Przedszkola	w	Brzostku).	Nato-
miast	 trzecią	 nagrodę	 otrzymał	 oddział	
przedszkolny	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Kamienicy	Dolnej.
	 W	 kategorii	 szkół	 podstawowych	
I	miejsce	zajęła	praca	uczniów	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Grudnej	Górnej.	Miejsce	
II	 otrzymał	 zaś	 koszyczek	wykonany	
przez	Paulinę	Wnęk	 z	SP	w	Przeczycy.	
Natomiast	koszyczek	uczniów	klas	IV–VI	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku	zajął	
III	miejsce.

	 Dwie	równorzędne	I	nagrody	w	kate-
gorii	szkół	średnich	otrzymały	koszyczki	
uczniów	 z	Zespołu	 im	 Jana	 Pawła	 II	
w	Brzostku.
	 W	kategorii	osób	niepełnosprawnych	
I	 nagrodę	 zdobyła	 praca	 podopiecznych	
Środowiskowego	Domu	 Samopomocy	
w	Brzostku.	Miejsce	 II	w	tej	 kategorii	
otrzymały	Warsztaty	 Terapii	 Zajęcio-
wej,	 zaś	 III	 nagrodę	 przyznano	 pracy	
wykonanej	 przez	 uczniów	 nauczania	
indywidualnego	z	SP	w	Brzostku	(Jakub	
Byś,	Katarzyna	Gierut,	Tadeusz	Gierut,	
Katarzyna	Piekarczyk).
	 Zarówno	 laureaci,	 jak	 i	pozostali	
uczestnicy	konkursu,	 otrzymali	 pamiąt-
kowe	dyplomy	oraz	nagrody	książkowe.
	 Organizatorzy	 serdecznie	 dziękują	
wszystkim	 za	 udział	 w	tym	 pięknym	
konkursie	 upowszechniającym	 tradycje	
wielkanocne.

Organizatorzy
Zdjęcia na str. 22–23

Gminny Konkurs na Koszyczek Wielkanocny
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Małgorzata Białas
Stanisław Białas

Rabacja 1846 roku 
w wierszach i pieśniach (4)
	 Natomiast	A.	E.	Koźmian	 (1804	 –	 1864)	 napisał	wiersz,	
w	którym	czytamy:
  A lud, że w prawej, polskiej nie chciał dotrwać wierze
  Stare ojców ze szlachtą rozerwał przymierze,
  Lud, który stał się wściekłych chuci ich ofiarą,
  Długo będzie sieczony srogą niebios karą.
  Ziemia, po której krew się niewinna dzisiaj leje,
  Dawniej żyzna, na długie lata zjałowieje.
  Zdziczeje ten lud nędzny – stanie się potworem,
  Będzie chłostany głodem, zarazą i morem,
  Aż skrucha w niego wstąpi.

	 Z.	Gąsiorowski	(1892	–	1967)	w	swoim	wierszu	grozi	gnie-
wem	ludu,	zemstą	i	odwetem:
  Nikt nie miał nad nami litości,
  My także jej mieć nie będziemy.
  Nikt nie chciał nam ziemi dać – naszej własności,
  My sami co nasze weźmiemy.
  Nie znacie wy ludu, poznacie go w gniewie
  Gdy karać was będzie za zbrodnie,
  Za biedę milionów, o której nic nie wie,
  Kto żyje bez pracy wygodnie.

	 Rabacyjni	chłopi	przeważnie	byli	analfabetami.	Nic	dziw-
nego,	że	trudno	szukać	zapisu	ich	relacji	o	tragicznych	dniach	
1846	roku.	Chłopski	przekaz	o	rabacji	przetrwał	jedynie	w	for-
mie	 ustnych	 opowieści	 i	pieśni	 ludowych,	 przekazywanych	
z pokolenia na pokolenie.
Szczególnie	cenne	są	 informacje	zawarte	w	pieśniach,	przy-
śpiewkach,	 rymowankach,	 które	w	późniejszych	 czasach,	
w	różnych	okolicznościach,	były	spisane,	a	część	z	nich	prze-
trwała	burzliwe	dzieje.
Przyśpiewki	z	różnych	okolic:
  Pamiętasz, ty panie, rok czterdziesty szósty,
  Jak cię chłopi bili cepami w zapusty.
  Oj, niedługo się skończy nasze mordowanie
  Jak Kuba z chłopami zrobi szlachcie pranie.
  Panowie ciarachy bylibyście ludźmi,
  Lecz pycha i egoizm między wami bruździ.
  Na Smorżowskim polu Kuba panów golił,
  Masował ich cepami i puszczał z torbami.
  Nie trzeba się wstydzić brata – chłopka ni parobka,
  Bo w naszej ojczyźnie już po szlachetczyźnie.
  Już słoneczko zaszło za góreczkę w ciszy,
  Puść ty nas do domu, ty dziedzicu łysy.
  Bo jak nas nie puścisz, to sami pójdziemy,
  Ciebie, łysy dziadzie, w bagnie utopimy.
  Panem bym ci orał, ekonomem włóczył,
  Roboty i pokory bym tych drani uczył.
  Gdybym ja był chłopem,
  Miał kawałek ziemi,
  Zasiałbym ją zasiał
  Łbami królewskimi.
  Jedną morgą pola
  Dzieliłbym się z wami,
  Ażeby ją zasiać
  Szlacheckimi łbami.
  W stodole boisko,
  Przy stodole kopy,
  A biedne chłopisko
  Rzuca w znoju snopy.

  Ach mój mocny Boże
  Do nocy od rana
  Młócę ja ci zboże
  Nie dla mnie, dla pana.
  Albo nas to mało
  We wsiach już zostało,
  By palić pałace,
  Gdzie nasz rabuś skacze.
	 Pasjonat	i	znawca	lokalnej	tradycji	w	Grudnej	opowiadał,	że	
w	czasach,	kiedy	zboże	młócono	dwu	–	kijem,	chłopi	powtarzali	
rymowankę:
  Cep cepa cepem trąci po cepie,
  Próżność ze szlachty buckiem wytrzepie.
	 Jeszcze	w	pierwszej	 połowie	 dwudziestego	wieku	 starzy	
gospodarze	z	Siedlisk,	Smarżowej,	Głobikówki	śpiewali	„Pieśń	
o	Jakubie	Szeli”:
   Ledwo słonko wstało, już na swoim orze,
  Nie ma już pańszczyzny – chwała Tobie Boże.
  Wołki moje, wołki, pracujcie powoli,
  Wreszcie światło szczęścia w naszej chłopskiej roli.
  Już ekonom batem do robót nie budzi,
  Ino skowroneczek budzi świtem ludzi.
  Pan rządzi we dworze swymi lokajami,
  A my już wolnymi jesteśmy chłopami.
  Co za czasy, miły Boże, że człek pojąć nie może,
  Jak to dzisiaj świat stoi, że się pana chłop nie boi,
  Chłop na swoim sieje, orze,
  A pan gmera coś we dworze.
  Kuba Szela twardo stukał,
  Za swe krzywdy pomsty szukał,
  Pierwszy panom się zbuntował
  I dużo ich wymordował,
  Bo mu nadto dokuczyli i ciężko nieraz skrzywdzili.
	 W	 innych	miejscowościach	popularna	była	skarga	chłopa	
pańszczyźnianego:
  O mój Boże, mój kochany – źle się w świecie dzieje,
  Kiedy jeden gorzko płacze – innym los się śmieje!
  Jak tam ślicznie i wesoło u pana we dworze,
  Że i w niebie już weselej chyba być nie może!
  To i mnie by tak było jak u pana,
  Żeby nie ta nieszczęśliwa pańszczyzna „kochana”!
  Oj, posłałbym swego Jasia – Jasia synka mego
  Pomiędzy ludzi uczonych do miasta wielkiego!
  Ale jestem mizerne chłopisko – chudzina
  Taka musi być mizerna i moja rodzina!
	 Mocne,	 groźne	 słowa	 brzmią	w	pieśni	 ludowej,	w	której	
dziedzic	prosi	o	darowanie	życia:
  W roku osiemset czterdziestym szóstym
  Tyś stanął, Szela, na czele,
  By wreszcie skończyć z szlachty bezprawiem,
  Chłop już miał biedy za wiele.
  Ciemnym wieczorem w dworskim ogrodzie
  Chłopów gromada ukryta
  Przyszli do pana, pana dziedzica
  Wyroki śmierci odczytać.
  Pan dziedzic na to upadł: prosi
  O swoje życie ze łzami.
  Późno żałować, panie dziedzicu,
  Umrzesz ze swymi grzechami.
  Byłeś ty straszny dla ojców naszych,
  To naszej zemsty przyczyna,
  Biłeś nam dzieci proszące chleba,
  Nie była ich wtedy wina.
  Więc śmiało, chłopi, idziemy dalej,
  Bo droga długa nas czeka,
  Podpalim pałac, krwawe płomienie
  Niech widzą wszyscy z daleka.
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	 Ta	prośba	o	litość	i	odpowiedź	są	bliskie	słowom	A.	Mickie-
wicza:
  Sprawiedliwe zrządzenie Boże!
  Bo kto ni razu nie był człowiekiem,
  Temu człowiek nic nie pomoże!
	 Do	mieszkańców	wsi	docierały	również	pieśni	pisane	przez	
szlachtę	 i	celowo	 rozpowszechniane	wśród	wieśniaków.	Oto	
fragment	takiej	pieśni:
  Tańcujcie chamy, wam to dziś tańcować,
  Cieszcie się z tego, coście uczynili,
  Ale nam biednym płakać i żałować,
  Boście nam braci niewinnych zabili.
  Poczekajcie chamy, przyjdzie wam na koniec,
  Przyjdzie zapłata za te krwawe czasy,
  Was Bóg przed sąd straszliwy powoła,
  A nam biedakom, Bóg odpuści winy.
	 Karty	krwawych	dni	lutego	1846	roku	Z.	Krasiński	(1812	–	
1859)	zamyka	wierszem:
  Jedno tylko – ach! Zbawienie,
  Jeden tylko – jeden cud:

  Z szlachtą polską polski lud!
  Jak dwa chóry – jedno pienie...
	 W	Dolinie	Kamienicy	krwawe	dni	 rabacji	 trwały	krótko.	
Boguszów	pogrzebano	pod	cmentarnym	płotem	w	Siedliskach,	
pańszczyzna	była	zawieszona,	nawet	ksiądz	Jurczak	przestrze-
gał	praw	„generała	Szeli”.	Szła	wiosna,	a	chłopi	zamiast	orać	
i	siać	na	pańskim,	pełnili	„służbę”	u	Jakuba.
	 Dawni	hardzi	buntownicy	zaczęli	stawiać	ostre	pytania:
	–	I	co	dalej,	Jakubie,	co	dalej	z	nami?	Co	z	pańszczyzną?	Kto	
w	miejsce	Boguszów?	Co	zamiast	dworów?	Kto	będzie	orał	
i	siał	na	dworskim?
	 Szela	spuszczał	głowę,	milczał,	rozmyślał	–	był	w	rozterce,	
zafrasowany,	zasępiony.	Czuł	się	zagubiony	i	opuszczony.	Go-
rzej,	bo	sami	chłopi	odsuwali	się	od	niego,	a	nawet	sprzeciwiali.
Jego	cele	nie	sięgały	dalej	niż:	likwidacja	pańszczyzny	i	godne	
życie	 na	 swoim.	Zabrakło	 idei	 zagospodarowania	 skutków	
–	 a	może	 osiągnięć?	 –	 chłopskiego	 buntu.	Na	 pobojowisko	
wkroczyła	austriacka	administracja,	wróciła	pańszczyzna	–	na	
krótko,	ale	wróciła.	Szela	na	zawsze	musiał	opuścić	ojcowiznę	
i	wieśniaków	z	rodzinnej	wsi	Smarżowa.
	 A	co	na	to	poezja?	Ano	nic,	bo	próżne	są	słowa,	gdy	brakuje	
idei.

jak to ongiś chłopski poseł rozmawiał ze swoimi wyborcami
 Jakub Madej urodził się w 1868 roku w Ujeździe. Po ukończeniu szkoły ludowej pozostał na ojcowskiej gospodarce, 
wciągając się powoli do prac społecznych. Z czasem zostaje wójtem, członkiem Rady Powiatowej (starostwa). Przez długi 
okres był prezesem wiejskiego kółka rolniczego, przewodniczącym Kasy Stefczyka i prezesem miejscowej ochotniczej straży 
pożarnej. Kiedy w 1895 roku w Galicji powstało Polskie Stronnictwo Ludowe, natychmiast został jego członkiem. Wybitne 
zdolności organizacyjne, poparte chłopskim rozsądkiem, wysunęły go wnet na czoło działaczy politycznych. Od roku 1903 
był członkiem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Cieszył się szczególnymi względami ówczesnego trybuna 
ludowego, prezesa PSL Jana Stapińskiego, któremu pozostawał wierny aż do śmierci. W maju 1907 roku wybrany został do 
Rady Państwa w Wiedniu (ówczesny parlament austriacki). W wyborach w 1911 roku wszedł powtórnie do Rady Państwa 
z okręgu Jasło. Podczas rozłamu w PSL, w grudniu 1913 roku pozostał w szeregach PSL-Lewica, pod przewodnictwem 
Jana Stapińskiego. Po odzyskaniu niepodległości uzyskał w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 roku 
mandat z ramienia PSL-Lewica. Po raz ostatni wybrany został posłem do Sejmu RP w marcu 1928 roku, pracując nadal 
w organizacjach społecznych. Zmarł w rodzinnym Ujeździe 3 marca 1964 roku w wieku 96 lat.

Stanisław Giza
Część druga:

	 ...Panie	 Boze	wielgi	 zapłać	 za	 takie	
uznonie	myj	 zdolności	 poselskij.	A	tera	
słuchojcie	dali.	Kiedy	nadsed	pociong	łod	
Krosna,	wylozem	z	pocekalni	i	dali	pchoć	
sie	do	wagonu	pirsy	klasy.	Ledwom	stanoł	
na	 schodach,	 ciorajonc	w	rence	 kuferek,	
a	tu	mnie	ktosi	łap	za	oberok	i	pada:	„Ło-
ciec,	tu	pirso	klasa,	gdzie	sie	pchocie,	wy-
nocha	tam	na	tył!”.	Łobzirom	sie	i	widze:	
konduktor.	Aha	–	myśle	sobie	–	bratku,	toś	
sie	znowu	dostoł.	Tak	mu	wtedy	powidom	
spokojnie	 stojonc	na	 schodkach	wagonu:	
„A	gdzies	tu	pon	mo	ten	pelegrof,	który	by	
pirse	klase	lo	panów	ino	przeznacył	a	chło-
pu	kazoł	jechać	III	klasom,	albo	w	końskim	
wozie?”.	 Tak	 powiedziołem:	w	końskim	
wozie!	A	konduktor	wtedy:	„A	gdzie	mocie	
łociec	bilet?”	A	jo	do	niego:	 „A	gdzie	 je	
taki	pelegrof,	ze	sie	bilet	mo	pokozywoć	na	
schodkach?”	Konduktor	zgłupioł	do	izna,	
oberok	mi	 puściuł	 i	godo:	 „Ano	 bedzie-
my	widzieć”.	A	jo	mu:	„Ano	bedziemy”.	
Wlozem	do	wagonu,	łotwierom	drzwi	do	
przedziołu	i	widze,	siedzi	jakisi	pon	gruby	
w	anglezie	i	w	łokulorach	takich	co	sie	ino	
na	 nosie	 tszymały	 a	nie	 na	 usach,	więc	
mówie:	„Pochwalony!”.	A	ten	nic	ino	mi	sie	
dziwnie	pszypatrzył,	wstoł	i	wysed	z	prze-
działu.	Pomyślołem	sobie:	„Ano	jageś	nie	
ochrzcony,	 to	 trudno	byś	powiedzioł:	Na	
wieki”.	Połozyłem	se	kuferecek	na	półce,	
co	jest	zrobiona	jakby	z	grubego	cyrpoka	
na	ryby,	siodłem	se	na	haksamitnej	ławce	

i	myśle	se:	trza	zakurzyć	se	fajke.	Jescem	
nie	zdązył	wyciągnąć	kapciucha	z	kieseni	
a	tu	włazi	 konduktor,	 a	za	 nim	 ten	 pon	
w	okulorach	co	wysed.	Zarozem	zmiarko-
woł,	ze	ten	pon	sprowadził	konduktora	po	
to,	zeby	mnie	z	I	klasy	wyrzucił.	Konduk-
tor	zaroz	pado:	„No	łociec	pokożcie	teroz	
bilet”.	Wtedy	jo	pokozoł	mu	letigimacyjo	
poselsko.	Po	łobejrzeniu	letigimacyji	kon-
duktora	jakby	kto	bez	łeb	ćwieknoł,	zblod	
na	 amen	 i	trzęsiącą	 renkom	 letigimacyjo	
oddoł,	 zasalutowoł	 i	powiedzioł:	 „Prze-
prosom	piknie	pana	posła”	i	zaroz	wysed.
(...)	 Zostołem	w	przedziale	 som	 jeden.	
Łoparłem	 se	 głowe	 ło	 takom	 poduszke	
z	haksamitu,	co	umyślnie	lo	panów	z	boku	
jest	urządzono,	zeby	jem	było	dobrze	spać,	
zapoliłem	 se	 fajecke,	 zamknołem	 ocy	
i	rózne,	rózne	myśli	zaceny	mi	sie	pelentać	
po	głowie.	Boze,	Boze	Wszechmogoncy	–	
pomyślołem	–	w	stajenceś	 sie	 rodził,	 na	
sianie	miendzy	bydlentami	i	chłopski,	pa-
sterski	naród	ukochałeś	najbardzi.	Ty	królu	
i	władco	świata,	dzienki	ci	za	to,	ze	psysły	
przecie	takie	casy,	kiedy	chłop	ponizony,	
został	wywyzsony.	Dyć	jo	chłop	łod	puga	
i	wideł	siedze	se	na	miękkim	haksamicie	
i	głowe	mom	podparto	haksamitnom	podu-
skom.	Bracio!	Blisko	dwadzieści	tysiency	
chłopów	głosowało	na	mnie	 przy	wybo-
rach	na	posła.	To	znacy,	ze	jak	zeby,	w	my	
osobie	 dzwdzieścia	 tysiency	mych	 braci	
po	 skibie	 ten	 haksamit	 dzwigało,	 co	 ino	
był	downi	lo	panów.	Tak	bracia	rozumita!	
Dzwdzieścia	tysiency	chłopa	w	my	osobie,	

bo	wos	wsyćkich	kochom,	bo	wos	wsyćkich	
nose	w	swoim	chłopskim	sercu	jak	Adam	
Mickiewicz	 pisoł,	 ze	 nosi	w	sercu	 cołki	
naród.	Tak	jest!	W	my	osobie	wy	wsyscy,	
całe	dwdzieścia	tysiency	coście	oddali	mi	
głosa,	a	nie	ksiendzu	Męskiemu	z	Dębowca	
wywyssone	zostało	na	piedestoł	godności	
łobywateli	zrównoć	z	panami.	Tak	bracio	
drodzy!	Kiedy	mi	tokie	myśli	zaceny	sie	po	
głowie	pelentoć,	toć	to	sie	wom	przyznom,	
zem	pocuł	w	sobie	 tylo	 siły	 i	tyle	ucucio	
w	mym	chłopskim	 sercu	dlo	wos,	 bracio	
za	wasą	krzywde	co	pamieto	pońscyzne,	
ze	jakbym	był	ujrzoł	diabła	w	całkim	ma-
jestocie	piekielnym,	tobym	go	bez	strachu	
chyciuł	 za	 rogi	 i	zmatrasił	 do	 krzty.	Na	
tem	 haksamicie	 zaceny	mi	 przychodzić	
na	myśl	wsyćkie	nase	chłopskie	krzywdy	
i	cierpienio,	całe	niedolo	chłopsko,	no	i	te	
wsystkie	 rzecy,	 co	 je	 kuli	 chłopskiego	
utropienio	 Stańcyki	 wymyśliły:	my	 ta	
momy	podotki,	matariusy,	sondy,	hereśty,	
prekuratory,	żandary,	filanse,	hekzekutory,	
klasyfikacjo	 grontów,	 ciążory	 gminne,	
powiatowe,	skolne,	kościelne,	to	tagem	se	
w	dusy	 postanowiuł,	 ze	 jak	 przyjade	 do	
Widnia,	to	zebym	mioł	trupem	pość,	bede	
walcył	 razem	 z	chłopskom,	 poselskom	
braciom	do	 łostatniego	 tchu	w	dysakach	
ło	 nose	 chłopskie	 prawo,	 ło	 równoś,	 ło	
wolność	i	sprawiedliwość.
	 (Zrywają	się	oklaski	i	okrzyki:	Brawo!	
Brawo!	Bóg	Zapłać!	Niech	żyje	nasz	poseł)

Cdn.
Opracował Wojciech Staniszewski
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Na fali
Elastyczny	rozluźniony
Po	fali	się	ślizgasz
Amplitudą	nakręcony
Pokazujesz	się	i	znikasz

Raz	na	górze	raz	na	dole
Wszystko	się	układa
Nieraz	w	trudzie	i	mozole
Choć	nie	możesz	to	wypada

Na	fali	sukcesu
Na	huśtawce	życia
Zaszczepiony	stresem
Nauczony	bycia

Jeśli	umiesz	pływać
To	długo	wytrzymasz
Na	fali…

Marian
Nosal

Popatrzmy na siebie
Czy	wrócą	te	chwile
Gdy	zgarniałem	radość
Jak	barwne	motyle

Czy	radość	odeszła
Razem	z	motylami
A	my	znowu	sami

Czy	się	znajdzie	szczęście
W	słowach	rozżalonych
Skrytych	między	wierszem

Czy	powróci	miłość
W	wieczorze	majowym
Jednym	ciepłym	słowem

Znajdźmy	tamtą	ciszę
Co	wypadła	w	biegu
Od	brzegu	do	brzegu

Stańmy	nad	jeziorem
Zapytajmy	wodę
Gdzie	ukryła	młodość

Schylmy	się	nad	wodą
By	zobaczyć	siebie
Ty	mnie	a	ja	Ciebie
Na	nowo…

Dzień po dniu
Nie	chcę	liczyć	lat
Dziś	obchodzę	urodziny
Niech	się	kręci	świat
I	niech	liczy	okrążenia

Rano	myję	twarz
W	lustrze	się	odwiedzam
Żyję	tylko	raz
Ciągle	w	koło	biegam

Na	którym	okrążeniu	stanę

Franciszek
Wojnarowski

Maj
W szacie z zieleni,
w	kwiatów	koronie
w	wiośnianej	zieleni
maj	rusza	dłonie
	 Płoną	mu	lice
	 słońcem	gorącym,
	 tchnieniem	dziewiczym,
	 sadem	kwitnącym.
Kłośnymi	łany
zboża	się	śmieją
maj	rozśpiewany
błyszczy	nadzieją.
	 Stanął	nad	ziemi	
	 pasy	nagimi	–
	 okopowymi
	 je	zazieleni.
W	lasów	podszycie
i stare drzewa
tchnął	nowe	życie,
poprzyodziewał.
	 Koncerty	ptasie
	 rozmieścił	w	koło

	 by	w	wiosny	czasie
	 było	wesoło.
Ożywił	śpiące
łąki,	moczary
i	w	życie	mrące
tchnął	życia	czary.
	 Kapele	żabie
	 się	odezwały
	 i	rozśpiewał	się
	 wokół	świat	cały.
Maj	–	w	łonie	ziemi
wzrastają	płody
w ten czas zieleni
w	ten	czas	urody.
	 Czasem	deszczykiem
	 maj	ziemię	rosi	–
	 bo	jest	rolnikiem,
	 choć	zbóż	nie	kosi…
Nie	jest	żniwiarzem,
nie	zbiera	plonów	–
żyje	obrazem
kłośnych	zagonów!

	 On	żyje	po	to,
	 by	troski	zmniejszać,
	 dać	zieleń,	złoto
	 i	świat	upiększać.
By	w	serce	każde
tchnąć	czas	majowy,
rozpalać	gwiazdę
ciągłej	odnowy.
	 Aby	być	bratem
	 dla	zakochanych,
	 by	cieszyć	światem
	 wszystkich	stroskanych.
Wszystko,	co	może,
maj	światu	daje,
w	wieczornej	porze
przed	Marią	staje.
	 Staje	z	tłumami
	 z	pieśnią	majową,
	 sławi	pieśniani
	 świata	Królową.
Wraz	z	Polakami
Wtórzy	zew	–	słowo:
„Módl	się	za	nami
Polski	Królowo”!
	 „Królowo	Nieba,
	 Królowo	Ziemi,
	 Twój	maj	Ci	śpiewa:
	 Módl	się	za	niemi”!
Maju	cudowny
w	Marii	obliczu!
–	Żertwie-ś	podobny,
Podobny	zniczu!

Zbigniew
Szeler

jaki jestem
Jam	przecie	nie	malarz,	
lecz	po	prostu	kopiarz.
Także	nie	poeta
jeno	wierszokleta.
Rozmówca	ze	mnie	cienki,
Bo	do	d..y	mam	bębenki.
Nie	jest	mi	do	śmiechu
gdy	brak	mi	oddechu.
Nie	chodzę	na	randki,
już	nie	dla	mnie	kochanki.
Co	więc	mi	zostało?
Co	serce	pokochało?
Arytmię	moi	mili
choć	męczy	w	każdej	chwili.
Mówią	mi:	„ciesz	się	życiem”.
Lecz	cóż	to	za	życie?
Cóż	mam	wreszcie	robić
na	końcu	mej	drogi?
Wierzcie	lub	nie	wierzcie,	
powiem	Wam	więc	skrycie:
niech	zrzednie	Wam	mina,
dobre	jest	picie
				CZERWONEGO	WINA!

Bartłomiej
Ziaja

Mogłeś…
Mogłeś	być…

Pięknym	kwiatem	tej	ziemi,
Który	ociera	się	o	własną	doskonałość.

Mogłeś	być…
Odkrywcą,	który	rozumie	języki	świata.
I	poznaje	to	co	jest	obce	dla	innych.

Mogłeś	być…
Wielkim	kochankiem	ludzkiego	ciała,
Który	zrywa	najpiękniejsze	jabłka.

Mogłeś	być…
Bohaterem,	który	z	mocnym	biciem	serca
Nie	bał	się	kiedyś	wyjść	przed	szereg.

Mogłeś…	chociaż	spróbować.

Jesteś…
Szarym	odbiciem	wszystkiego	co	Cię	otacza,

Zamkniętym	w	klatce	ludzkich	opinii
I	własnych	ograniczeń.

A	teraz	wracaj,	na	kanapę,	do	piwa,	przed	telewizor,
Bo	tylko	mogłeś,	możesz	i	będziesz	mógł.

Brzostek	27.04.2014
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TRIDUUM PASchALNE W bRzOSTEcKIEj PARAfII

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielki Sobota

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Fot. J. Nosal
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Konkurs na „Koszyczek Wielkanocny” – str. 17

SP w Kamienicy Dolnej SP w Grudnej Górnej SP w Smarżowej

SP w Gorzejowej SP w Przeczycy SP w Brzostku – klasy I-III

Śladami Papieża Polaka – str. 5

brzosteckie przedszkole pamieta o Świętym janie Pawle II – str. 5
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SP w Grudnej Górnej –  
oddział przedszkolny

Zespół Szkół im. Jana Pawła II  
w Brzostku

Zespół Szkół im. Jana Pawła II  
w Brzostku

SP w Brzostku - klasy IV-VI SP w Przeczycy

Przedszkole w Brzostku – 3-4 latki Przedszkole w Brzostku – 4-5 latkiSP w Brzostku – oddziały przedszkolne

SP w Brzostku – nauczanie indywidualne

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Brzostku

Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Brzostku

SP w Kamienica Dolna –  
oddział przedszkolny
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Wydarzenia w obiektywie

Pamiętamy o Katyniu i Smoleńsku – str. 25

Z życia WTZ – str. 26 III miejsce w dla Koła Gospodyń w Brzostku – str. 26

W hołdzie tym, którzy zginęli podczas okupacji – str. 25



25Wiadomości Brzosteckie Nr 5/2014

	 Miesiąc	kwiecień	od	czterech	lat	wpi-
sał	się	na	stałe	w	kalendarz	uroczystości	
państwowych.	W	kościele	 parafialnym	
w	Brzostku	 10	 kwietnia	 odprawiona	
została	 uroczysta	Msza	 św.	 upamięt-
niająca	74.	rocznicę	zbrodni	katyńskiej	
i	4.	 rocznicę	 tragedii	 smoleńskiej,	 na	
którą	przybyli:	parafianie,	radni	powia-
towi	 i	gminni,	władze	 gminy,	 gminni	
przedstawiciele	 Prawa	 i	Sprawiedli-
wości,	 dyrektorzy	 szkół	 i	przedszkola,	
kierownicy	 jednostek	 organizacyjnych	
gminy,	 dzieci	 i	młodzież	wraz	 z	na-
uczycielami	 oraz	 pracownicy	 i	uczest-
nicy	Warsztatów	 Terapii	 Zajęciowej	
i	Środowiskowego	Domu	Samopomocy	
w	Brzostku.	 Uroczystość	 uświetniły	
także	 poczty	 sztandarowe	 z	Zespołu	
Szkół	 im.	 Jana	 Pawła	 II	w	Brzostku,	
Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku,	Gim-
nazjum	w	Brzostku	i	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	w	Brzostku.
	 Nabożeństwu	w	intencji	ofiar	zbrod-
ni	 katyńskiej	 i	katastrofy	 smoleńskiej	
przewodniczył	 i	homilię	wygłosił	 ks.	
dr	 Jan	Cebulak,	w	której	 nawiązał	 do	

tragicznych	wydarzeń.	
	 Druga	 część	 uroczystości	 roczni-
cowych	 odbyła	 się	 na	 terenie	Żywego	
Pomnika	Jana	Pawła	II,	gdzie	znajduje	

się	pomnik	upamiętniający	te	tragiczne	
dla	narodu	polskiego	wydarzenia.
	 Na	zakończenie	uroczystości	została	
odmówiona	modlitwa,	 złożono	kwiaty	
i	znicze	w	dowód	 pamięci	 o	zmarłych	
i	pomordowanych.

j.z.

Pamiętamy o Katyniu i Smoleńsku

Narody, które tracą pamięć, tracą życie
Tukidydes

	 Tereny	dawnej	i	obecnej	parafii	Siedli-
ska-Bogusz	zostały	gorzko	doświadczone	
podczas	wojny.	Mroczny	 czas	 okupa-
cji	 hitlerowskiej	 pozostał	 w	pamięci	
wszystkich	osób,	 którym	przyszło	 żyć,	
pracować,	dorastać	w	tych	„nieludzkich”	
okolicznościach.	Niestety	jest	 ich	coraz	
mniej,	tych,	którzy	chcieliby	się	z	nami,	
młodym	pokoleniem,	żyjącym	w	dobro-
bycie	i	nie	wiedzącym	co	to	bieda	i	strach	
przed	następnym	dniem,	podzielić	swymi	
gorzkimi	wspomnieniami.	Wszyscy	byli	
bohaterami,	 bezimiennymi	 śmiałkami,	
którzy	za	codzienną,	uporczywą	walkę	
przeciwko	 barbarzyńskiej	władzy,	 za	
obronę	godności,	prawdy	i	ojczyzny,	albo	
choćby	przyzwoitej	 egzystencji,	 płacili	
zdrowiem,	życiem	 i	traumą	 swoich	bli-
skich.	
	 P rojek t 	 „OCALIĆ	 PAMIĘĆ	 –	 
...OBESCHŁY	ŁZY...	TRZEBA	NADAL	
ŻYĆ”	powstał	w	wyniku	realizacji	obo-
wiązkowych	 gimnazjalnych	 projektów	
edukacyjnych.	Pod	kierunkiem	naszych	
opiekunów:	pani	Renaty	Wadas	i	księdza	
Eryka	Bogacza,	 zajęliśmy	 się	 interesu-
jącymi	 nas	 zagadnieniami	 związany-
mi	 z	czasami	 okupacji	 hitlerowskiej.	
W	kronice	 napisanej	 przez	nieżyjącego	
proboszcza	siedliskiej	parafii	księdza	Ka-
rola	Kawulę,	odnaleźliśmy	 interesujące	
nas	wiadomości,	 szukaliśmy	 też	w	in-
nych	źródłach,	m.in.	w	„Jasło	oskarża”	
pod	 redakcją	 Stanisława	Cynarskiego	
i	Józefa	Garbacika.	Wszystkie	te	źródła	
okazały	się	kopalnią	wiedzy,	szczególnie	
wspomnienia	osób	pamiętających	czasy	
okupacji,	które	zostały	przez	nas	skrupu-

latnie	zapisane.	W	„Obrazkach	z	dziejów	
parafii	Siedliska-Bogusz”	księdza	Karola	
Kawuli,	trafiliśmy	na	wzmianki	o	odpra-
wianych	 po	 II	wojnie	 światowej	Mszy	
świętych,	w	miejscu,	na	którym	jesienią	
1945	r.	doszło	do	tragicznych	wydarzeń.	
W	tym	miejscu,	 ukrywała	 się	 ludność	
cywilna,	pragnąca	uniknąć	wysiedlenia	
we	wrześniu	 1944	 roku.	Niemcy	prze-
czesywali	 lasy	 szukając	 ukrywających	
się.	Trafili	na	grupę	kilkudziesięciu	osób,	
zaczęli	 do	 nich	 strzelać.	Zabici	 zostali	
między	innymi	ojciec	i	dwójka	jego	dzie-
ci.	W	roku	1945	na	miejscu	kaźni	posta-
wiono	pomnik.	Po	wojnie	ksiądz	Kawula	
odprawiał	na	tym	miejscu,	przy	mogile	
Msze	święte.	Niestety	zwyczaj	ten	nie	był	
kontynuowany.	Naszym	celem	była	chęć	
przypomnienia	tych	spotkań,	co	spotkało	
się,	ku	naszemu	zaskoczeniu	(jakże	mi-
łemu),	z	dużym	zainteresowaniem.	Msza	
święta,	którą	26	kwietnia	2014	roku	cele-
brował	ksiądz	Eryk	Bogacz,	zgromadziła	
mimo	nie	najlepszej	pogody,	wiele	osób	
i	tych	 starszych,	 pamiętających	 ciężkie	
okupacyjne	 czasy,	 jak	 i	młodszego	po-
kolenia.	Wszyscy	modliliśmy	się	za	tych	
z	naszej	parafii,	którzy	polegli,	zostali	za-
mordowani	w	czasie	II	wojny	światowej.	
Jak	dowiedzieliśmy	 się,	 to	Msza,	którą	
współorganizowaliśmy,	 była	 pierwszą	
po	blisko	50	latach.	Mamy	ogromną	na-
dzieję,	że,	nie	była	ostatnią	odprawianą	
w	takiej	intencji	i	w	tym	miejscu.	
	 Zdajemy	 sobie	 sprawę,	 że	 nasz	 pro-
jekt	jest	tylko	małym	hołdem	złożonym	
wszystkim,	 którzy	 zginęli	 w	czasie	
okupacji	i	tym,	którzy	pomimo	tragizmu	
przetrwali,	mieli	 siłę	 i	wiarę	w	przy-
szłość.	Dlatego	 też	 postanowiliśmy	dla	
nich	wszystkich	 „ocalić	 pamięć”,	 tym	

bardziej,	że	w	tym	roku,	jesienią,	przy-
pada	 70-ta	 rocznica	 tych	 tragicznych	
i	niestety,	już	przez	niewielu	pamiętanych	
wydarzeń.
	 Pragniemy	podziękować	za	życzliwość	
i	zainteresowanie	naszym	projektem	pani	
Elżbiecie	Gąsior,	panu	burmistrzowi	Pio-
trowi	Szczepkowiczowi,	panu	 Józefowi	
Nosalowi,	 panom	 dyrektorom	 Stani-
sławowi	Wójtowiczowi	 i	Krzysztofowi	
Dziedzicowi,	panu	Jerzemu	Kmiecikowi,	
panu	nadleśniczemu	Wacławowi	Pankie-
wiczowi	 i	panu	 leśniczemu	Tomaszowi	
Bysiewiczowi.
	 Projekt	 nie	miałby	 szans	 realizacji,	
gdyby	 nie	 osoby	 dzielące	 się	 z	nami	
wspomnieniami,	 często	dla	 nich	boles-
nymi.	Dziękujemy	paniom:	Klementynie	
Synowieckiej,	Marii	Zdziarskiej,	 Zofii	
Czyż,	Władysławie	Piękoś	i	Marii	Strą-
czek.	 Panu	 Edwardowi	Kozneckiemu	
dziękujemy	 za	 udostępnienie	 nam	do-
kumentu	 „Postanowienia	 o	 umorzeniu	
śledztwa	w	sprawie	 zbrodni	 nazistow-
skich	z	dnia	30	marca	2011	roku”.
	 Szczególne	podziękowania	kierujemy	
w	stronę	 siedliskiej	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej,	na	czele	z	panem	Wojciechem	
Gąsiorem,	 której	 druhowie	 bezintere-
sownie	 z	 olbrzymim	 zaangażowaniem	
włączyli	się	w	nasze	działania.	
	 Dziękujemy	również	wszystkim,	któ-
rzy	przybyli	na	Mszę	świętą.	Taka	liczna	
obecność	wskazuje	 na	 to,	 że	 projekt	
przyniósł	oczekiwane	efekty	 i	że	nasze	
działania	miały	sens.

Uczniowie	klasy	II	a	gimnazjum	
w	Siedliskach-Bogusz

Karolina Mirus, Kamila Grzesiakow-
ska, Oliwia Wróbel, Joanna Warchoł, 

Beata Mężyk, Katarzyna Chodór, 
Kacper Gąsior, Jarosław Czyż, Hubert 

Zygmunt, Dawid Nowak

W hołdzie tym, którzy zginęli podczas okupacji
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	 Brzosteckie	gospodynie,	jak	co	roku,	
wzięły	 udział	 w	Konkursie	Wielka-
nocnym	 organizowanym	 przez	 Staro-
stwo	Powiatowe	w	Dębicy.	
Konkurs	obejmował	swym	
zasięgiem	 cały	 powiat	
dębicki,	 a	uczestniczyło	
w	nim	 130	 wystawców.	
Pośród	 tak	 dużej	 liczby	
uczestników	konkursu	–	III	
miejsce	 w kategorii	 „Pi-
sanka	Współczesna”	 dla	
Koła	Gospodyń	w	Brzostku	
jest	 na	 pewno	 znaczącym	
osiągnięciem.	Oprócz	 pi-
sanek	przepięknie	 zdobio-
nych	 różnorodną	 techniką	
współczesną,	 na	 stoisku	
prezentowanym	 przez	
brzosteckie	 gospodynie	
nie	 zabrakło	 tradycyjnych	
potraw	świątecznych	m.in.	
mazurka	wielkanocnego,	

który	widać	smakował	jurorom,	bowiem	
poproszono	o	przepis	na	to	ciasto.	Prze-
pis	 został	 opublikowany	w	tygodniku	

Obserwator	Lokalny,	a	prezentowała	go	
szefowa	 brzosteckiego	 koła	Kazimiera	
Gotfryd.
	 Komisji	 oceniającej	 bardzo	 podobał	
się	 też	wystrój	całego	stołu,	na	którym	
gustownie	 rozmieszczono	 zarówno	
potrawy	wielkanocne,	 jak	 i	związane	
z	tymi	 świętami	ozdoby:	 zajączki,	 kur-

ki,	 drzewka	 bukszpanowe	
i	inne.	 A	przepiękne	 pi-
sanki	wykonane	 różnymi	
technikami	dopełniały	całą	
kompozycję.
	Należy	też	dodać,	iż	w	tym	
pięknym	dorocznym	kon-
kursie	 kultywującym	 ro-
dzime	 tradycje	 związane	
ze	 świętami	 wielkanoc-
nymi,	 brzostecką	 gminę	
reprezentowały	 również	
Warsztaty	Terapii	Zajęcio-
wej	–	zdobywcy	I	nagrody	
w	kategorii	 „Współczesne	
ozdoby	wielkanocne”	oraz	
Zespół	Szkół	im	Jana	Pawła	
II	–	wyróżniony	w	kategorii	
„Stół	Wielkanocny”.

E.M.

III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiel-
kanocnym dla Koła Gospodyń w brzostku

z życia WTz
	 Święta	Wielkanocne	to	czas,	w	którym	
symboliczne	obrzędy	 religijne,	 tradycja	
ludowa	i	budząca	się	do	życia	przyroda	
splatają	 się	w	jedno.	 Jak	 co	 roku	 dla	
uczestników	i	pracowników	Warsztatów	
Terapii	 Zajęciowej	 czas	 przygotowań	
wypełniony	był	po	brzegi,	a	to	zadumą	
i	refleksją,	 kiedy,	 uczestnicząc	w	reko-
lekcjach	wielkopostnych,	 przygotowy-
waliśmy	się	duchowo,	a	to	radością,	kie-
dy,	 przygotowując	
ozdoby	wielkanoc-
ne, baranki z ciasta, 
pisanki, kraszanki, 
zajączki,	kury,	stroi-
ki,	mogliśmy	poczuć	
już	 zapach	 i	klimat	
świąt,	 a	to	wreszcie	
obserwując	 pierw-
sze	roślinki	budzące	
się	 do	 życia	w	na-
szym	ogrodzie,	roz-
sadniku	i	na	grządce	
warzywnej.	Obcho-
dom	 Świąt	 Zmar-
twychwstania	 Pań-
skiego	towarzyszyło	
szereg	 prezentacji	
w	środowisku	 spo-
łecznym;	integrując	
się	 z	instytucjami	
uczestniczyliśmy	
w	wielu	 kiermaszach,	 konkursach,	 zaj-
mując	czołowe	miejsca	z	dumą	mogliśmy	
eksponować	nasze	prace.
	 12	kwietnia	2014	r.	Warsztaty	Terapii	
Zajęciowej	wzięły	 udział	w	XXIII	Sej-
miku	Rehabilitacyjnym	Województwa	
Podkarpackiego	w	Rzeszowie.	Obrady	
sejmiku	rozpoczęła	Msza	św.	odprawiona	
w	Kościele	Ojców	Bernardynów,	której	
przewodniczył	 biskup	 rzeszowski	 Jan	
Wątroba,	 przy	 asyście	 ks.	 Stanisława	

Słowika	z	rzeszowskiej	Caritas	oraz	ks.	
Artura	 Jańca	 z	Caritas	 Archidiecezji	
Przemyskiej.	 Sejmik	 odbył	 się	w	Sali	
Kolumnowej	Urzędu	Wojewódzkiego.	
Głównym	tematem	tegorocznych	obrad	
była	problematyka	związana	z	geriatrią.	
W	dyskusji	uczestniczyły	zarówno	oso-
by	 niepełnosprawne	 jak	 i	pracownicy	
specjalistycznych	placówek,	 naukowcy,	
samorządowcy,	przedstawiciele	PFRON	
i	NFZ	oraz	posłowie	na	Sejm	RP.	W	cza-
sie	przerwy	uczestnicy	obrad	mogli	po-
dziwiać	oraz	zakupić	prace	artystyczne	

wykonane,	m.in.,	 przez	 podopiecznych	
WTZ	w	Brzostku.
	 Już	po	raz	siódmy	w	Niedzielę	Palmo-
wą	13.04.2014	r.	w	Zespole	Szkół	Ekono-
micznych	w	Dębicy	odbył	się	konkurs	na	
Pisankę	Ludową	 i	Plastykę	Obrzędową	
związaną	 z	okresem	wielkanocnym.	
Podobnie	 jak	 w	poprzednich	 latach	
Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	z	Brzostku	
uczestniczyły	w	tym	konkursie	i	w	kate-
gorii	„Współczesne	ozdoby	wielkanocne”	

zajęły	pierwsze	miejsce.	Należy	podkre-
ślić,	iż	konkurencja	była	liczna	i	wyroby	
naszych	 rywali	 były	 iście	 artystyczne,	
jednak	nasze	podobały	się	najbardziej!
	 Warsz t a t y 	 Terapi i 	 Zajęc iowej	
w	Brzostku	 wzięły	 również	 udział	
w	konkursie	na	„Koszyk	Wielkanocny”	
organizowany	 przez	Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku.	W	kategorii	
osób	niepełnosprawnych	WTZ	zajęły	II	
miejsce.
	 Przygotowania	 do	 świąt	wielkanoc-
nych	 sfinalizowane	 były	 uroczystym	

śniadaniem	 –	 to	
jeden	 z	najbar-
dziej	uroczystych	
momentów	 tych	
świąt	 w	naszej	
instytucji.	W	ro-
dzinnym	 gronie	
siadamy	 do	 sto-
łu	 zastawionego	
pysznymi	 potra-
wami,	 by	wspól-
nie	 celebrować	
t en 	 podn ios ł y	
moment.	Śniada-
nie	rozpoczęło	się	
od	modlitwy,	któ-
rej	przewodniczył	
ks.	proboszcz	Jan	
Cebulak.	Następ-
nie	 poświęcone	
zostały	wszystkie	
pokarmy.	W	dal-

szej	części	spotkania	podopieczni	przed-
stawili	krótki	montaż	słowno-muzyczny	
dotyczący	 tradycji	wielkanocnych.	 Po	
inscenizacji	pani	Kierownik	złożyła	ks.	
Proboszczowi	 życzenia	 oraz	wręczyła	
kwiaty	dla	księży	z	okazji	ustanowienia	
sakramentu	kapłaństwa.	Po	oficjalnych	
uroczystościach	wszyscy	zebrani	zasiedli	
do	stołów,	na	których	królowały	tradycyj-
ne	potrawy	wielkanocne.

aa
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	 Uczestnicy	Środowiskowego	Domu	
Samopomocy	wzięli	 udział	w	konkur-
sie	 na	 „Koszyk	Wielkanocny”	 zorga-
nizowanym	 przez	 Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku.	To	już	nasz	
trzeci	udział	w	tego	typu	konkursie,	tym	
razem	jednak	udało	się	zdobyć	I	miejsce.	
Komisja	konkursowa	brała	pod	uwagę	
pomysł	 i	samodzielność	wykonania.	
Uczestnicy	 pod	 okiem	 instruktorów	
z	pracowni	 kulinarnej	 Barbary	Ma-
terowskiej	 i	pracowni	 rękodzielniczo	
–	 plastycznej	Moniki	 Czekaj	 i	Ag-
nieszki	Wereszczyńskiej	wykazali	 się	

pomysłowością	 i	nowoczesną	 techniką	
wykonania.	Zaangażowanych	w	prace	
było	wiele	 osób,	 część	 robiła	wypieki	
z	ciasta	m.in.	koszyk,	tworzyła	wyroby	
z	masy	solnej,	inni	malowali,	ozdabiali.	
Osobami,	które	przez	 swą	pracę	przy-
czyniły	się	do	zwycięstwa	byli	uczestni-
cy	z	pracowni	kulinarnej	Lis	Magdalena,	
Stojak	Małgorzata,	Kieta	Renata,	Grze-
gorz	Urzędowski,	natomiast	z	pracowni	
rękodzielniczo	 –	 plastycznej	 Szynal	
Elżbieta,	Agnieszka	Wiejowska,	Babicz	
Teresa,	Kwiatek	Halina.	 Podopieczni	
Środowiskowego	Domu	Samopomocy	

są	bardzo	szczęśliwi	i	dumni	z	zajęcia	I	
miejsca,	a	najbardziej	z	faktu	że	ich	pra-
ca	i	starania	zostały	docenione.	Sukcesy	
uczestników	są	dla	nas	bardzo	ważne,	
gdyż	motywują	ich	do	dalszej	pracy	oraz	
wzmacniają	poczucie	własnej	wartości.	
Przed	nami	kolejne	konkursy	 i	jeszcze	
większa	chęć	do	pracy,	 aby	zdobywać	
sukcesy.	Serdecznie	dziękujemy	CKiCz	
w	Brzostku	 za	 organizowanie	 takich	
konkursów,	 poprzez	 które	 uczestnicy	
mogą	realizować	swoje	pasje.

aa
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I miejsce dla ŚDS w konkursie na „Koszyk Wielkanocny” 

	 Stowarzyszenie	„Nasz	Los	w	Naszych	
Rękach”	 zostało	 utworzone	w	2010	 r.	
na	 bazie	Koła	Gospodyń	w	Brzostku	
i	zarejestrowane	w	Sądzie	Rejonowym	
w	Rzeszowie.	W	związku	 z	tym,	 co	
roku	ma	 obowiązek	 or-
ganizowania	Walnego	
Zebrania	Członków	zaś,	
co	 cztery	 lata	 powinny	
być	przeprowadzone	wy-
bory	Prezesa	Stowarzy-
szenia,	Przewodniczące-
go	Komisji	 Rewizyjnej	
oraz	 członków	Zarządu.	
W	bieżącym	 roku	 przy-
padał	właśnie	termin	tych	
wyborów.	Zaplanowano	
je	tuż	po	Świętach	Wiel-
kanocnych,	w	czwartek	
24	kwietnia.	Ze	względu	
na	 tę	 okoliczność	 połą-
czono	go	ze	spotkaniem	
pod	 nazwą	 „Jajko”	 or-
ganizowanym	corocznie	
w	okresie	wielkanocnym	
przez	naszą	organizację.
	 W	zebraniu	uczestniczyło	30	człon-
kiń,	 co	 przy	 zarejestrowanych	 44	
członkach	stowarzyszenia	uczynniło	ze-
branie	prawomocnym	do	podejmowania	
uchwał.	Zebraniu	przewodniczyła	Zofia	
Skórska.	 Po	 odczytaniu	 sprawozdania	

merytorycznego	z	działalności	Zarządu	
za	rok	2013	oraz	protokołu	Komisji	Re-
wizyjnej	jednogłośnie	podjęto	uchwalę	
o	udzieleniu	Zarządowi	 absolutorium.	
Następnie	w	dyskusji	wysunięto	wnio-

sek	zgłoszony	przez	zebrane	członkinie,	
aby	 podjąć	 uchwałę	 o	pozostawieniu	
dotychczasowego	 składu	 zarządu:	
Prezes	Zarządu	–	Kazimiera	Gotfryd,	
Z-ca	Prezesa	–	Wanda	Szarek,	Skarb-
nik	–	Władysława	Żyguła,	Sekretarz	–	
Elżbieta	Michalik,	członkowie	Zarządu	

–	Bogusława	Pietrzycka,	Janina	Spicha,	
Irena	Ogórek,	Przewodnicząca	Komisji	
Rewizyjnej	 –	Maria	 Rozwadowska,	
członkowie	komisji	–	Danuta	Pruchnik,	
Zuzanna	Wójcik.

	 Wniosek	został	przyję-
ty	jednogłośnie	i	podany	
pod	 uchwałę	Walnego	
Zebran ia	 Członków.	
A	umotywowano	go	po-
zytywną	 opinią	 o	pra-
cy	 aktualnego	Zarządu.	
Jak	 się	 wyraziła	 prze-
wodnicząca	 zebrania,	
o	działalności	 Zarządu	
jest	 głośno	nawet	w	po-
wiecie.	 Uchwała	 o	po-
zostawieniu	 dotychcza-
sowego	 składu	Zarządu	
została	 przegłosowana	
i	jednogłośnie	 przyjęta	
przez Walne Zebranie 
Członków.
	 Po	zakończeniu	oficjal-
nej	części	zebrania	przy-

stąpiono	do	degustacji	przygotowanych	
potraw	wielkanocnych,	 a	że	minęło	
zaledwie	kilka	dni	od	Wielkanocy,	at-
mosfera	była	świąteczna,	bo	okraszona	
zapachem	chrzanu	i	święconego	jajka.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Los 
w Naszych Rękach” w Brzostku

zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia „Nasz Los w Naszych Rękach”

	 W	dniach	25-26	kwietnia	2014	w	To-
porzysku	 koło	 Jordanowa,	 odbyły	 się	
zawody	kawaleryjskie	„O	Buzdygan	płk	
dr	Bolesława	Lubienieckiego”,	zorgani-
zowane	przez	KJ	Bór-Toporzysko.	Były	
one	zarazem	pierwszą	w	tym	roku	kwa-
lifikacją	do	Mistrzostw	Polski	Militari.	
Szwadron	Podkarpacie	reprezentowali:	
Paweł	Urban	 na	 Remingtonie,	 Piotr	
Urban	 na	 Indusie,	 Piotr	 Staniszewski	
na	 Sarumanie	 i	Grzegorz	Wojtaczka	
na	Gordonie.	Dwaj	 ostatni	 startowali	
na	koniach	debiutujących	w	zawodach	
kawaleryjskich.	Dwudniowe	 zmaga-
nia	składające	się	z	ujeżdżenia,	krosu,	
skoków	przez	 przeszkody,	 strzelania,	
konkursów	szabli	i	lancy	oraz	przeglądu	
mundurowego	wygrał	zawodnik	gospo-

darzy	Michał	Karpierz	na	Elbie,	przed	
swoim	 kolegą	Andrzejem	Rysiem	 na	
Sęku	 i	naszym	 zawodnikiem	Pawłem	
Urbanem	 na	 Remingtonie.	 Czwarty	
był	 Piotr	 Staniszewski	 na	 Sarumanie	
a	piąty	Piotr	Urban	na	Indusie.	Grzegorz	
Wojtaczka	miał	 eliminacje	 na	 krosie,	
ale	powetował	sobie	to	niepowodzenie	
imponującym	 przejazdem	w	konku-
rencji	 szabli	 i	lancy.	 Pokonał	 tam	 14	
zawodników	 i	zdobył	 pamiątkową	
szablę,	 ufundowaną	 przez	 Starostę	
Powiatu	Sucha	Beskidzka.	Generalnie	
start	należy	uznać	za	udany.	Wszyscy	
zdobyli	 kwalifikacje	 na	wrześniowe	
Mistrzostwa	Polski	Militari,	które	od-
będą	 się	w	Warszawie	 (Wojtaczka	ma	
start	 zagwarantowany	 jako	 obrońca	

tytułu	z	2013	roku).	Bardzo	dobry	debiut	
zanotował	Saruman	pod	Piotrem	Stani-
szewskim	i	wszystko	wskazuje	na	to,	że	
kilkuletnie	 problemy	 tego	 zawodnika	
z	końmi	chyba	się	wreszcie	skończyły.	
W	zawodach	wystartowało	 14	 zawod-
ników	z	Toporzyska,	Krakowa,	Opola,	
Warszawy	i	Brzostku.	Kolejne	zawody	
1-4	maja	2014	w	Poznaniu.	Na	Dniach	
Ułana	w	stolicy	Wielkopolski	 Szwa-
dron	Podkarpacie	 reprezentować	będą	
Wojtaczka	na	Gordonie	i	Staniszewski	
na	 Sarumanie.	Kolejna	 zatem	 szansa	
na	 przetarcie	 nowych	 koni.	 Pozostali	
zawodnicy	startują	w	inauguracyjnych	
zawodach	Otwartego	Pucharu	Podkar-
pacia	w	Gliniku	Zaborowskim.	

Wojciech Staniszewski

Paweł Urban ze Szwadronu Podkarpacie trzeci w Toporzysku!
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	 Przy	współpracy	 Fundacji	Aktywi-
zacja	 z	Rzeszowa	 i	Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku	w	Centrum	
Kształcenia	 na	Odległość	 na	Wsiach	
realizowany	 jest	 projekt	 pn.	 „Wsparcie	
środowiska	 osób	 niepełnosprawnych	
z	terenów	wiejskich	 i	małomiasteczko-
wych”.	 Projekt	współfinansowany	 jest	
ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	
Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	
Uczestnikami	 projektu	 są	mieszkań-
cy	Gminy	 Brzostek	 i	Gminy	 Pilzno.	
W	ramach	 tego	przedsięwzięcia	 9	 –	 10	
kwietnia	 oraz	 25	 i	28	 kwietnia	 2014	
roku	 odbyły	 się	Warsztaty	Umiejętno-
ści	 Społecznych,	 które	 przeprowadziła	
pani	 psycholog	 –	Mentorka	 projektu.	
W	tych	 dniach	 omówione	 zostały	 te-
maty	 dotyczące	Rozwoju osobistego, 

Efektywnej komunikacji interpersonal-
nej, Autoprezentacji oraz Jak się pisze 
dokumenty aplikacyjne?	 Uczestnicy	
kampanii	bardzo	aktywnie	uczestniczyli	
w	dyskusji	–	wymieniając	się	własnymi	
doświadczeniami	–	oraz	ćwiczeniach	ja-
kie	przygotowała	dla	nich	pani	psycholog.	
W	maju	zostanie	zrealizowane	szkolenie	
Podstawowej	Obsługi	Komputera	 oraz	
Seminarium	 Prawne	 dla	 uczestników	
projektu	 i	ich	 rodzin,	 bądź	 opiekunów.	
Poprzez	 uczestnictwo	w	tym	przedsię-
wzięciu	 osoby	 niepełnosprawne	mają	
możliwość	zdobycia	nowych	wiadomości	
dotyczących:
• funkcjonowania	osób	niepełnospraw-
nych	w	lokalnym	środowisku,

• radzenia sobie z problemami,
• integracji	 środowisk	 osób	 niepełno-

sprawnych	poprzez	udział	w	Integra-
cyjnych	Warsztatach	 Aktywizacji	
Społeczno–Zawodowej,

• podstawowej	 lub	 zaawansowanej	 ob-
sługi	komputera,

• autoprezentacji,	 tworzenia	 dokumen-
tów	aplikacyjnych	 i	przeprowadzania	
rozmowy	kwalifikacyjnej,

• nabycia	 nowych	 kwalifikacji	 zawo-
dowych	 (szkolenia,	 kursy,	 praktyki	
zawodowe,	staże	rehabilitacyjne),

• znalezienia	zatrudnienia.
	 Projekt	 będzie	 realizowany	 przez	
10	 miesięcy.	 W	tym	 czasie	 każdy	
z	uczestników	 będzie	miał	możliwość	
odbycia	indywidualnych	konsultacji	z	ob-
szaru	aktywizacji	społeczno–zawodowej	
z	Mentorką	projektu.	
	 Myślę,	 że	 przez	 udział	w	projekcie	
osoby	 niepełnosprawne	 z	naszego	 re-
gionu	 będą	miały	większą	 szansę	 na	
zdobycie	i	utrzymanie	zatrudnienia.

Trenerka samodzielności 
Joanna Gil

Groch z kapustą
	 Panie	domu	jak	zwykle	przed	Wielka-
nocą	zrobiły	generalne	porządki	w	miesz-
kaniach,	ale	pogoda	nie	sprzyjała	raczej	
tym	czynnościom	 i	może	przydadzą	 się	
jeszcze	 jakieś	 poprawki.	Dziś	 sposoby	
zaczerpnięte	 z	Internetu	 na	 czyste	 fugi	
i	czyste	toalety.
jak dbać o fugi w łazience
	 Łazienka	wykładana	płytkami	to	duża	
wygoda	w	sprzątaniu,	 zabezpieczenie	
przez	 czynnikami	 biologicznymi,	 jakie	
wiążą	się	z	wilgocią	oraz	trwałość	i	este-
tyka.	Wiele	 zależy	 od	 tego,	 czy	 płytki	
ścienne	lub	podłogowe	położone	zostały	
przylegając	 do	 siebie	 czy	 też	 z	zastoso-
waniem	fugi.	Ta	ostatnia,	zwłaszcza,	jeśli	
jest	kontrastowa,	potrafi	tworzyć	piękne	
wrażenie,	 jednak	jej	utrzymanie	w	pier-
wotnym	stanie	bywa	problematyczne.	Na-
wet	częste	sprzątanie	łazienki	nie	pozwoli	
uniknąć	 zanieczyszczeń	dostających	 się	
w	zagłębienia	niszcząc	cały	efekt.	Warto	
wiedzieć,	jak	dbać	o	fugi,	aby	zawsze	były	
piękne.	
czyszczenie na wiele sposobów 
	 Najprostszym	 rozwiązaniem	 przy	
zabrudzonych	 fugach	 jest	 udanie	 się	
do	 sklepu	 z	materiałami	 remontowymi	
i	kupienie	 odpowiedniego	 preparatu	 do	
czyszczenia.	 Jeśli	 nie	ma	możliwości	
kupienia	 specjalnego	 środka	warto	 zaj-
rzeć	 do	kuchennych	 szafek	 i	skorzystać	
z	metody	wynalezionej	przez	babcie.	
• Sok	cytrynowy	–	od	lat	znany	jest,	jako	
środek	wybielający,	 ale	 ponieważ	 nie	
usuwa	tłuszczu	warto	go	zmieszać	z	de-
tergentem,	którym	może	być	zwyczajny	
płyn	do	naczyń.	Do	szorowania	nadaje	
się	 stara	 szczoteczka	 do	 zębów,	 albo	
ostra	gąbka.	

• Proszek	 do	 pieczenia	 –	 nie	 działa	 tak	
agresywnie,	jak	cytryna,	ale	doskonale	
działa,	 jeśli	 zostawi	 się	 go	 na	 około	
20	minut.	Najlepszym	 sposobem	 jest	
dodanie	 odrobiny	wody	 i	nanoszenie	

pędzelkiem.	Potem	wystarczy	go	zmyć	
gąbką	lub	ściereczką.	

• Ocet	 –	 idealny	 środek	do	 szorowania,	
można	 go	wykorzystać	w	postaci	 3%	
roztworu	z	wodą,	czyli	dwóch	szklanek	
wody	i	jednej	szklanki	octu.	Roztworem	
i	szczoteczką	należy	 szorować	 fugi	do	
czysta,	a	następnie	zmyć	wodą.	

• Soda	z	octem	–	działa	znacznie	silniej	
niż	 sam	ocet,	 a	taka	mieszanka	w	po-
staci	 gęstej	 papki	 świetnie	 radzi	 sobie	
z	bardzo	zniszczonymi	fugami.	Należy	
ja	pozostawić	na	10	minut,	a	następnie	
wyszorować	fugę	i	zmyć.	

• Pasta	do	zębów	–	może	najmniej	 sku-
teczna,	 ale	 również	 zapewnia	 efekty,	
a	zawsze	 jest	 pod	 ręka	 i	nie	wymaga	
czasu	po	nałożeniu.	

Konserwacja i odnawianie fug 
	 Okresowe	mycie	 nie	wystarczy,	 aby	
fugi	były	piękne.	Jeśli	dopuści	się	do	sil-
nego	zabrudzenia	czy	pleśni	intensywne	
szorowanie	może	uszczuplić	masę,	która	
stanowi	wypełnienie	pomiędzy	kafelka-
mi.	Warto	 zabezpieczyć	 się	 przed	 tym	
wykorzystując	dostępne	sposoby.	
• Systematyczne	 usuwanie	 brudu	 z	na-
rożników	 przy	 pomocy	 spłaszczonej	
słomki	do	napojów,	które	nie	dopuści	do	
rozprzestrzenienia	się	grzybów.	

• Okresowe	 odgrzybianie	 i	usuwanie	
pleśni	za	pomocą	specjalnych	środków	
dostępnych	w	sklepach.	

• Impregnacja	po	myciu	preparatem	firmy	
Atlas	lub	podobnym.	

• Malowanie	lakierem	lub	farbą	wodood-
porną,	markerem	czy	masą	renowacyjną	
zniszczonych,	zszarzałych	i	popękanych	
fug.	

• Wymiana	fug	na	nowe	–	długotrwała,	ale	
przynosząca	doskonałe	efekty

jak czyścić toaletę – siedem 
ważnych wskazówek 
	 Bakterie	 Salmonelli,	 Shigelli,	 E-coli	
to	tylko	niektóre	z	grupy	prawie	190	ga-
tunków	bakterii	zasiedlających	domowe	
toalety.	Niewiele	 osób	wie,	 że	 podczas	

każdego	spłukiwania	wody	w	nieumytej	
toalecie, niebezpieczne bakterie rozprze-
strzeniają	się	w	całej	łazience	(nawet	przy	
zamkniętej	desce	klozetowej).	Stąd	tylko	
krok	 do	 biegunek,	wymiotów	 i	zatruć	
pokarmowych	–	m.in.	czerwonki.
Mając	na	uwadze	powyższe	fakty,	oczy-
wiste	jest,	że	codzienne	czyszczenie	WC	
powinno	stać	się	obowiązkiem.	Niestety,	
statystyki	 pokazują,	 że	 prawie	 połowa	
Polaków	 robi	 to	 raz	na	 tydzień	 lub	 rza-
dziej!	Pora	to	zmienić	–	poznajcie	kilka	
wskazówek	 dotyczących	 prawidłowego	
dezynfekowania	ubikacji.
1.	Toaletę	 czyść	 codziennie,	 najlepiej	
wieczorem,	przed	udaniem	się	spać.

2.	Podczas	czyszczenia	ubikacji	używaj	dłu-
gich	gumowych	rękawiczek	(nie	sprzątaj	
nimi	 innych	pomieszczeń	 i	sprzętów).	 
Toaletę	wycieraj	 papierowym	 ręczni-
kiem	(nie	wrzucaj	go	do	muszli	kloze-
towej	–	może	za	tkać	rury).	

3.	Środek	dezynfekujący	rozprowadź	pod	
górna	 krawędzią	 sedesu	 i	zostaw	 na	
ok.	30	minut	(a	najlepiej	na	całą	noc).	 
Pamiętaj	o	umyciu	obu	stron	deski	klo-
zetowej	i	zawiasów.	

4.	Zewnętrzna	 stronę	muszli	 i	deskę	do-
brze	 jest	wyczyścić	płynem	do	mycia	
naczyń	(nada	im	piękny	połysk).

5.	Pamiętaj,	 aby	 po	 każdym	 użyciu	
szczotki	 WC	 zdezynfekować	 ją. 
W	tym	celu	wlej	do	toalety	nieco	wybie-
lacza	i	zostaw	w	nim	szczotkę,	następ-
nie	spłucz	wodę,	tak,	by	obmyła	przed-
miot.	Pojemnik,	w	którym	stoi	szczotka	
również	czyść	regularnie	–	napełnij	go	
gorącą	wodą	z	mydłem,	po	czym	wylej	
zawartość	do	toalety.	Szczotkę	należy	
wymieniać	co	trzy	miesiące.	

6.	Aby	muszla	 klozetowa	 błyszczała,	
wrzuć	do	niej	kilka	tabletek	do	czysz-
czenia	protez	–	zostaw	na	noc,	następnie	
spłucz	wodę.

7.	Raz	w	tygodniu	wsyp	do	muszli	 klo-
zetowej	szklankę	sody	oczyszczonej	–	
usunie	brzydkie	zapachy	i	zapobiegnie	
zatykaniu	się	rur.

Janina Słupek

Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnospraw-
nych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”
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front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.
	 Następnie	 rozmowa	 zeszła	 na	 temat	
przygotowania	 naszych	 rodzin	 do	 sa-
moobrony	 przed	 rabunkiem	 dobytku	
przez	wojska	 frontowe,	 przed	pożarem	
budynków,	 a	przede	wszystkim	 przed	
kalectwem,	utratą	zdrowia,	a	nawet	życia	
w	warunkach	walk	 frontowych.	Chyba	
każdy	 z	nas	 podświadomie	wyczuwał	
zbliżanie	się	śmiertelnego	niebezpieczeń-
stwa,	bo	pożegnanie	z	Wierzbickimi	było	
przepełnione	 uczuciami	 niepewności	
przeżycia	wojny.	Wszyscy	mieliśmy	łzy	
w	oczach,	 tylko	Stasiu	patrzył	 ze	 zdzi-
wieniem	dlaczego	płaczemy?	Po	chwili	
i	on	miał	płaczącą	minkę.	Zauważyła	to	
babcia	i	przynagliła	rozstanie	by	dziecko	
nie	rozpłakało	się	na	dobre.
	 W	 połowie	 czerwca	 rozpoczęliśmy	
sianokosy,	 najpierw	 traw	 na	 łąkach	
w	Brzezinach,	 a	następnie	 koniczyny	
w	naszej	wsi	koło	Jana	Zimy.	Do	koszenia	
tato	wynajął	silnych	mężczyzn,	ponieważ	
on	cierpiał	na	dolegliwości	bólowe	krę-
gosłupa,	a	ja	byłem	jeszcze	za	słaby	do	
całodziennego	ciągnięcia	kosą.	Ponadto	
koszenie	na	raty	zwłaszcza	w	Brzezinach	

było	 uciążliwe	 z	powodu	 odległości	
chodzenia	do	suszenia	siana.	Wszystkie	
prace	 przy	 suszeniu	 jak:	 rozrzucanie	
pokosów,	przewracanie	siana,	grabienie	
i	kopienie	 oraz	 zwózkę	 siana	wykony-
waliśmy	sami	bez	wynajmowania	ludzi.	
W	tym	roku	mieliśmy	udane	sianokosy,	
bo	plony	były	dobre	i	dopisywała	pogoda	
słoneczna.	Zwózkę	dobrze	wysuszonego	
siana	zakończyliśmy	w	przeddzień	imie-
nin	taty	czyli	przed	24	czerwca.	W	czasie	
okupacji	 tato	 zrezygnował	 z	przedwo-
jennej	 tradycji	 hucznego	 obchodzenia	
swoich	 imienin	 z	udziałem	 licznych	
gości,	 którzy	 chętnie	 przychodzili	 zło-
żyć	 życzenia	 imieninowe	 z	wyrazami	
szacunku	 i	wdzięczności.	Hitlerowski	
zakaz	zgromadzeń	miał	istotny	wpływ	na	
zaniechanie	oficjalnych	imienin.	Dlatego	
ograniczały	się	one	wyłącznie	do	grona	
naszej	 rodziny.	 Jeśli	 nawet	 ktoś	 przy-
szedł	z	życzeniami	to	nie	organizowano	
specjalnego	poczęstunku	imieninowego,	
jak	to	było	w	zwyczaju	przed	wojną.
	 Nasza	rodzina	już	rozkoszowała	się	je-
dzeniem	nowych	ziemniaków	z	kwaśnym	
mlekiem.	Mama	 albo	Gienia	wydłuby-
wały	je	palcami	spod	krzaków	wczesnej	
odmiany.	 Jednocześnie	 musieliśmy	
rozpocząć	nocne	pilnowanie	 rosnących	
ziemniaków	przed	 złodziejami,	 którzy	
niszczyli	uprawę	przez	wyrywanie	z	zie-
mi	 za	kłącze	 całych	krzaków.	Większe	
ziemniaki	 wybierali	 a	ich	 zawiązki	
zostały	 zniszczone.	My	 pilnowaliśmy	
złodziei	a	złodzieje	nas.	Zdarzył	mi	się	
przypadek	zaśnięcia	na	trawie.	W	chwili	

przebudzenia	 zerwałem	 się	 na	 równe	
nogi	 i	opodal	 zobaczyłem	kilka	 świeżo	
wyrwanych	 krzaków,	 ale	 złodziei	 już	
nie	było.	W	miejscu	wyrwania	krzaków	
wygrzebałem	rękami	dołki	i	wsadziłem	
je	z	powrotem.	Niestety,	krzaki	zemdlały	
i	uschły.
	 Przednówki	w	okresie	okupacji	z	roku	
na	rok	dokuczały	coraz	bardziej	głodem.	
Kradzieże	dla	 zaspokojenia	głodu	były	
na	porządku	dziennym.	Kradli	nie	tylko	
okopowe	 lecz	 także	 zboże	 na	 pniu	 i	w	
snopkach,	zwłaszcza	jęczmień	ozimy	na	
pęcak	oraz	pszenicę	na	kluski.	W	zbożu	
dojrzewającym	na	pniu	ścinano	kłosy	do	
płachty	przewieszonej	przez	 ramię,	zaś	
zboże	już	skoszone	i	dosychające	w	snop-
kach	zestawionych	w	kopy,	młócono	ro-
werem	najczęściej	też	kradzionym,	gdyż	
rowery	wówczas	były	jeszcze	rzadkością.	
Do	młócki	rowerem	potrzeba	było	co	naj-
mniej	dwie	osoby,	jedna	na	rozpostartej	
płachcie	 trzymała	rower	odwrócony	do	
góry	kołami	i	pedałem	rozpędzała	tylne	
koło,	a	druga	trzymała	snopek	i	zbliżała	
go	 kłosami	 do	 szprych	 rozpędzonego	
koła.	Ta	metoda	 kradzieży	 zboża	 była	
stosowana	głównie	na	dużych	obszarach	
pól	dworskich.
	 Na	początku	 lipca	1944	 r.	 przyszedł	
do	nas	bardzo	miły	gość.	Był	nim	Antoni	
Chojnacki,	wysiedlony	przez	Niemców	
z	ich	 rodzinnego	 gospodarstwa	 rolne-
go	w	poznańskiem.	Od	wiosny	 1941	 r.	
mieszkał	u	naszego	wujostwa	Cieślików	
w	Głobikówce.

cdn.

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

Burmistrz – burmistrz@brzostek.pl
Zastępca	Burmistrza – zastepca@brzostek.pl

Rada	Miejska – rada@brzostek.pl
Sekretarz – sekretarz@brzostek.pl
Skarbnik – skarbnik@brzostek.pl

Sekretariat – sekretariat@brzostek.pl
Radca	Prawny – radca@brzostek.pl

Gminny	Zespół	Obsługi	Szkół	
i	Przedszkoli – gzosip@brzostek.pl

Urząd	Stanu	Cywilnego – usc@brzostek.pl
Dowody	osobiste – dowody@brzostek.pl

Ewidencja	ludności – ewidencja@brzostek.pl
Obrona	Cywilna	i	OSP – obrona@brzostek.pl

Planowanie	przestrzenne – planowanie@brzostek.pl
Drogi	gminne – drogi@brzostek.pl

Inwestycje – inwestycje@brzostek.pl
Remonty – remonty@brzostek.pl

Zamówienia	publiczne – zamowienia@brzostek.pl
Ewidencja	działalności 

	gospodarczej – edg@brzostek.pl
Mienie	komunalne – mienie@brzostek.pl

Ochrona	środowiska – srodowisko@brzostek.pl
Gospodarka	odpadami – odpady@brzostek.pl

Organizacje	pozarządowe – organizacje@brzostek.pl
Księgowość – ksiegowosc@brzostek.pl
Kasa	i	płace – place@brzostek.pl

Podatki – podatki@brzostek.pl
Gminna	Biblioteka	Publiczna – biblioteka@brzostek.pl

Dom	Kultury – domkultury@brzostek.pl
Informatyk – informatyk@brzostek.pl

Administrator	serwisu	 
www.brzostek.pl – administrator@brzostek.pl

Nowe adresy e-mail w Urzędzie Miejskim w brzostku



32 Wiadomości Brzosteckie Nr 5/2014

	 29	 kwietnia	 2014	 r.	 na	Orliku	 przy	
Gimnazjum	 z	Oddziałami	Dwujęzycz-
nymi	Nr	1	w	Jaśle	odbył	się	turniej	Coca	
Cola	 Cup.	W	zawodach	 brały	 udział	
szkoły:	Gimnazjum	Nr	 1	 Jasło,	Zespół	
Szkół	Miejskich	Nr	3	–	Jasło,	Gimnazjum	
w	Łężynach	oraz	Gimnazjum	Brzostek.	
Mecze	 były	 bardzo	 zacięte,	 zawodnicy	
grali	 na	najwyższym	poziomie.	Wyniki	
rozgrywek	przedstawiają	się	następująco:
	 Gimnazjum	Brzostek	 –	 6	 punktów,	
Gimnazjum	Nr	1	Jasło	–	4	punkty,	Gimna-
zjum	w	Łężynach	–	4	punkty	oraz	Zespół	
Szkół	Miejskich	Nr	3	w	Jaśle	–	3	punkty.
	 Brzostek	dzięki	wygranej	wywalczył	
awans	na	zawody	wojewódzkie	i	znalazł	
się	w	gronie	16 najlepszych zespołów 
w województwie podkarpackim.	Pierw-

szą	rundę	zaczynało	223 szkoły z naszego 
województwa.
	 Skład	zwycięskiej	drużyny	z	Brzostku: 
Kacper Janiga, Albert Stasiak, Patryk 
Machaj, Kacper Szymański, Jan Tybu-
rowski, Tomasz Juda, Piotr Nawracaj, 
Mateusz Cisoń, Dawid Strojek.
	 Dziękuję	rodzicom	Kacpra	Janigi	oraz	
wszystkim,	 którzy	 nas	wspierali	 i	wy-
trwale	kibicowali.	Podziękowania	kieruję	
również	do	Pana	Jacka	Berka	–	Dyrektora	
Gimnazjum	w	Brzostku	za	umożliwienia	
nam	wyjazdu	 na	 zawody,	 a	Pani	Marii	
Przebiędzie	 –	Dyrektorowi	 Publicznej	
Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku	dziękuję	
za	ufundowanie	nagród	dla	zawodników.
trenerka

Magdalena Machaj

Turniej Coca Cola–Cup w Jaśle – II runda

Awans na zawody wojewódzkie

	 Piłkarze	 z	Gimnazjum	 im.	Królowej	 Jadwigi	 z	Brzostku	
wzięli	udział	w	turnieju	organizowanym	przez	Liceum	Ogól-
nokształcące	w	Kołaczycach. Do	rozgrywek,	które	odbyły	się	
29	kwietnia	2014	r.	przystąpiło	8	drużyn	z	powiatu	jasielskiego	
i	dębickiego:	Brzostek,	Kołaczyce,	Lubla,	Błażkowa,	Brzeziny,	
Sowina,	Sieklówka	i	Osiek. 
	 Brzosteccy	gimnazjaliści	weszli	w	skład	grupy	„A”.	Znaleźli	
się	tam	również	piłkarze	z	Kołaczyc,	Brzezin	i	Sieklówki.	Wy-
grane	wszystkie	spotkania	pozwoliły	brzosteckim	zawodnikom	
dojść	do	półfinału,	gdzie	spotkali	się	z	drużyną	z	gimnazjum	
w	Błażkowej.	 Ten	 etap	 rozgrywek	 należał	 również	
do	piłkarzy	 brzosteckich	–	wygrali	 półfinał.	W	finale	
pokonali	 drużynę	 z	Kołaczyc	w	rzutach	 karnych.	To	
wspaniałe	zwycięstwo	osiągnęli	między	innymi	dzięki	
świetnej	interwencji	brzosteckiego	bramkarza	Jana Ty-
burowskiego	(na	trzy	rzuty	karne	obronił	dwa).	„Królem 
Strzelców” został Kacper Szymański a „Najlepszym 
zawodnikiem” – Kacper Janiga.
	 Na	szczególne	wyróżnienie	zasługuje	wspaniała	po-
stawa pomocnika Alberta Stasiaka oraz obrońców 
Patryka Machaja i Mateusza Cisonia.	Dawali	z	siebie	
wszystko	i	w	pocie	czoła	zapracowali	na	sukces	zespołu.	
Drużynę	reprezentowali:	Albert Stasiak, Kacper Szy-
mański, Patryk Machaj, Kacper Janiga, Jan Tyburow-
ski, Mateusz Cisoń, Tomasz Juda i Piotr Nawracaj. 
	 Serdecznie	dziękuję	Panu	Jackowi	Berkowi	–	Dyrek-
torowi	Gimnazjum	w	Brzostku	za	wspieranie	nas	w	tur-
nieju	oraz	Państwu	Beacie	i	Ryszardowi	Szymańskim	za	
pomoc	w	organizacji	transportu.	Pięknie	dziękuję	wraz	

z	zawodnikami	Dyrektorowi	 Liceum	Ogólnokształcącego	
w	Kołaczycach	Antoniemu	Salasze	za	profesjonalne	przygo-
towanie	turnieju,	na	które	złożyły	się:	wzorowo	opracowany	
harmonogram,	wspaniała	atmosfera,	puchary,	dyplomy,	statu-
etki,	woda	do	picia,	bułeczki	dla	zawodników.
	 Gratuluję	moim	zawodnikom	hartu	 ducha	 i	tego,	 że	 roz-
sławili	 imię	Gimnazjum	 im.	Królowej	 Jadwigi	w	Brzostku	
w	powiecie	jasielskim.	

opiekun grupy
Magdalena Machaj

VI Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora LO w Kołaczycach

	 11	 marca	 2014r.	 w	Miejskim	 Gim-
nazjum	 nr	 1	 im.	 Adama	Mickiewicza	
w	Dębicy	odbył	 się	Powiatowy	Konkurs	
–	 „As	matematyczny”.	 Jego	 celem	 było	
głównie	popularyzowanie	wiedzy	i	umie-
jętności	matematycznych	oraz	motywowa-
nie	uzdolnionych	pasjonatów	do	rozwijania	
swoich	 uzdolnień.	 Tematyka	 zmagań	
obejmowała	 głównie	 działania	 związane	
z	 liczbami,	własnościami	 figur	 oraz	 ła-
migłówki	i	zadania	logiczne,	jak	również	
zastosowanie	matematyki	w	praktyce.
	 W	tym	roku	Szkołę	Podstawową	w	Ka-
mienicy	Dolnej	reprezentował	Kamil Pie-
karczyk,	który	został	laureatem	zajmując	
II	miejsce	spośród	grona	30	uczestników	
konkursu.	Uczeń	wykazał	się	dużą	wiedzą	
znacznie	 wykraczającą	 poza	materiał	
szkoły	podstawowej	i	znakomicie	poradził	
sobie	ze	wszystkimi	trudnymi	i	podchwyt-
liwymi	zadaniami.	Gratulujemy	Kamilowi	
orazjego	Rodzicom	 i	życzymy	 dalszych	
sukcesów!			 	 	 	 	 	 	 	 		M.H.

As matematyczny
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	 W	dniach	 1	 i	2	 kwietnia	 2014	 r.	 na	
obiekcie	sportowym	„Moje	boisko	Orlik	
2012”	 odbyły	 się	 pierwsze	w	nowym	
sezonie	 rozgrywki	w	ramach	Turnieju	
Piłki	 Nożnej.	 Początek	 sportowych	
zmagań	należał	do	drużyn	ze	szkół	pod-
stawowych,	których	do	udziału	zgłosiło	
się	 sześć.	 Zespoły	 zostały	 podzielone	
na	 dwie	 grupy.	 Po	 zaciętych	walkach	
najlepszą	okazała	się	drużyna	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Grudnej	Górnej,	pokonu-
jąc	w	rzutach	karnych	Januszkowice	4:3.	
Trzecie	miejsce	należało	do	FC	Królewce.	
Najlepszym	strzelcem	został	wybrany	za-
wodnik	Januszkowic	–	Krystian	Cieplik,	
zdobywca	aż	4	bramek,	zaś	najlepszym	
bramkarzem	 okrzyknięto	 Antoniego	
Drechnego	z	zespołu	Ogniste	Smoki.
	 W	drugim	dniu	zawodów	na	murawę	
wbiegło	 osiem	 drużyn	 ze	 szkół	 gim-
nazjalnych.	 Po	 końcowych	 gwizdkach	
najlepszym	 zespołem	 okazała	 się	Ko-

rona	Siedliska,	która	w	rzutach	karnych	
pokonała	Gimnazjum	Brzostek	4:2.	Na	
trzecim	miejscu	uplasowała	się	drużyna	
o	nazwie	 Banda	Rudego.	 Tym	 razem	
królami	strzelców	zostali	wybrani	dwaj	
zawodnicy	–	Albert	Stasiak	z	Gimnazjum	
w	Brzostku	oraz	Janusz	Gąsior	z	Korony	
Siedliska.	Obydwaj	w	tych	rozgrywkach	
zdobyli	po	5	bramek.	Najlepszym	bram-
karzem	okazał	się	Tomasz	Juda	z	Bandy	
Rudego.	Rozgrywane	mecze	są	dowodem	
ogromnego	 zaangażowania	młodych	
piłkarzy,	ich	wielkiej	woli	walki	i	chęci	
zwycięstwa
	 Turniej	Piłki	Nożnej	nie	miałby	miej-
sca	 i	odpowiedniej	 oprawy,	 gdyby	 nie	
zaangażowanie	wielu	osób	i	ich	pomoc.	
Dziękujemy	Panu	Leszkowi	Bieńkowi	–	
Burmistrzowi	Brzostku	oraz	dyrektorom	
szkół	podstawowych	i	gimnazjów	z	gmi-
ny	Brzostek,	 jak	również	nauczycielom	
sprawującym	opiekę	 nad	 zawodnikami	

w	czasie	 turnieju.	Członkom	Stowarzy-
szenia	Miłośników	 Sportu	w	Gminie	
Brzostek	 za	 ufundowanie	medali	 dla	
zwycięzców.	Słowa	uznania	 kierujemy	
do	Waldemara	Wójcika	 i	Pauliny	Szy-
mańskiej	za	obsługę	techniczną	turnieju,	
Kornelii	Przewoźnik	za	wykonane	foto-
grafie,	a	Rafałowi	Godniakowi	za	opiekę	
medyczną.	Dziękujemy	 również	 Panu	
Józefowi	Nosalowi	 za	 opublikowanie	
wyników	meczów	na	brzosteckiej	stronie	
internetowej	oraz	na	łamach	„Wiadomo-
ści	Brzosteckich”.
Cieszy	 fakt,	 że	 na	 zawody	przybywają	
licznie	wierni	kibice,	którzy	obserwują	
poszczególne	mecze	 i	nie	 szczędzą	 za-
wodnikom	motywującego	dopingu.	
	 Zawody	 sportowe	 rozgrywane	 na	
brzosteckim	Orliku	mają	 wielorakie	
znaczenie.	Pokazują	przede	wszystkim,	
w	jaki	sposób	można	zdrowo	i	miło	spę-
dzić	wolny	 czas.	 Jednoczą	 się	w	walce	
o	upragnione	 zwycięstwo.	 Pokazują	
również,	że	można	wiele	zyskać	dzięki	
wzajemnej	współpracy.

Animatorzy „Moje boisko – Orlik 2012” 
Karol Wojdyła, Krzysztof Hals 

Nowy sezon rozpoczęty

Turniej Piłki Nożnej na Orliku w brzostku

Drużyna z SP w Grudnej Górnej Drużyna z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

	 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	maju	można	przed	posesję	wystawić	
odpady	niebezpieczne	w	tym	przetermi-
nowane	leki,	zużyte	baterie,	opakowania	
po	farbach,	lakierach,	rozpuszczalnikach,	
środkach	ochrony	roślin,	aerozolach,	ża-
rówkach,	zużyte	lampy	fluorescencyjne,	
akumulatory,	elektrośmieci,	wielkogaba-
ryty,	tekstylia.

DROBNE ODPADY PROSIMY 
POSEGREGOWAĆ I OPISAĆ

W maju Gmina brzostek uruchamia mobilny punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSzOK)
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGłASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając	na	podstawie	art.	37	ust.	1,	art.	39	ust.1	i	art.	40	ust.1,	pkt.1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	
(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	Nr	102	poz.	651	ze	zm.),	na	podstawie	§	6	ust.	1	i	3	Uchwały	Rady	Gminy	Nr	V/59/03	z	dnia	7	kwietnia	2003	r.	
w	sprawie	ustalenia	zasad	nabywania,	zbywania	i	obciążania	nieruchomości	wchodzących	w	skład	zasobu	Gminy	Brzostek	oraz	ich	wy-
dzierżawiania	na	okres	do	10	lata,	oraz	na	podstawie	Zarządzenia	Nr	65/10	Burmistrza	Brzostku	z	dnia	31.08.2010r.	w	sprawie	określenia	
minimalnych	stawek	czynszu	dzierżawnego	gruntów	wykorzystywanych	rolniczo,	stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	–	Burmistrz	
Brzostku	ogłasza	do	dzierżawy	niżej	podane	działki:

L.p. 
Oznaczenie nieruchomości Powierzch-

nia nierucho-
mości (ha)

Opis Nie-
ruchomości 
(użytki - ha)

Przeznaczenie nieru-
chomości i sposób jej 
zagospodarowania

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego netto (zł)
Zasady nabycia 
nieruchomości

Wadium 
(zł)Nr 

KW
Nr 

działki Położenie

1. 53415 28/7 Gorzejowa 1,01
RIVa	-	0,09
PsVI	–	0,85
B/PsVI	-0,07

rolna 180,00 dzierżawa	w	trybie	
przetargowym 20,00

2 53415 28/8
część Gorzejowa 1,75

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

rolna 180,00 dzierżawa	w	trybie	
przetargowym 20,00

3 53415 41/1 Gorzejowa 0,64
RIVa	-	0,58
B/PsIV	-	0,03
PsV	–	0,02
PsVI	-	0,01

rolna 120,00 dzierżawa	w	trybie	
przetargowym 20,00

4. 26654 612/1 Siedliska-
-Bogusz 0,34 RV-	0,34 rolna 75,00 dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 20,00

5. 26654 612/2 Siedliska-
-Bogusz 0,30 RIVb	-	0,30 rolna 55,00 dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 20,00

6 15601 85/6 Siedliska-
-Bogusz 0,16 RIIIb	-	0,16 budowlana 55,00 dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 20,00

7 15601 186/4 Siedliska-
-Bogusz 0,36

RIVa	-	0,02
ŁV	-	0,10
PsIV	–	0,24	

budowlana 75,00 dzierżawa	w	trybie	
przetargowym 20,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 06 CZERWCA 2014 r. OD GODZ. 1100.

Dokończenie na str. 35

BURMISTRZ BRZOSTKU OGłASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek

 na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	Nr	102,	poz.	651	
ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	
na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.	2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości tj.:	
działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 227/6 o powierzchni 0,3313 ha, położonej w Brzostku, objętej Księgą Wie-
czystą Nr RZ1D/00018013/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.
Działka	położona	jest	w	obrębie	zabudowy	mieszkaniowej	i	pól	użytkowanych	rolniczo,	w	odległości	1000	m	od	centrum.	Teren	silnie	
pofałdowany,	przylegający	do	drogi	osiedlowej	o	nawierzchni	asfaltowej,	położony	na	stoku	o	nachyleniu	południowym.	Działka	posiada	
kształt	wydłużonego	prostokąta	(średnia	szerokość	około	12	m)	Teren	uzbrojony	w	sieci	komunalne:	sieć	wodociągową,	w	pobliżu	sieć	
elektryczna,	gazowa	i	kanalizacyjna.	
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach 
zabudowy i przewidzianych do zabudowy.
Działka nr 227/6 zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-21/2010 z dnia 15.04.2010r. Burmistrza Brzostku o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego. 

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

Przeznaczenie	
w planie Położenie Cena	wywoławcza	

netto	(zł) Wadium	(zł)
1 227/6 3313	m2 RZ1D/00018013/0 budowlana brak Brzostek 29	983,00 3	000,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 06 CZERWCA 
2014 r. O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 03 czerwca 2014r. wadium w wysokości 10% ceny wy-
woławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	
dopuszczonych	do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego 
w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. 
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	zwraca	się	niezwłocznie	
po	zakończonym	przetargu. 
Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów 
i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	
się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	i	terminie	zawarcia	umowy	określonym	przez	organizatora	przetargu	w	za-
wiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	sporządzenia	aktu	notarialnego.	
Uwaga:	nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	odpowiedzialności	
za	ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
Pierwszy	przetarg	odbył	się	w	dniu	31	marca	2014	roku	z	wynikiem	negatywnym.
Brzostek,	dnia	02.05.2014r.
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Dokończenie ze str. 34
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej 
wysokości do dnia 03.06.2014 r. 
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	do	obrotu	publicznego	
–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	
i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm).	Wadium	w	pieniądzu	należy	wnosić	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	lub	
na	konto: BSR	O/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006).
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. Wa-
dium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	
się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, w związku z czym 
do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowić będzie 
kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.	Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok).Oprócz	opłat	związanych	z	rocznym	
czynszem,	Dzierżawca	zobowiązany	jest	do	opłacania	podatku	rolnego	lub	podatku	od	nieruchomości.	
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	
zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając 
niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Brzostek,	dnia	02.05.2014	r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGłASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, stanowiącej własność Gminy Brzostek

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

Lp. Nr	działki Pow.	(m	2) Nr	KW	 Opis	nieruchomości Przeznaczenie	
w planie Położenie Cena	wywoław-

cza	brutto	(zł) Wadium	(zł)

1 444/2 5082	m2	 KW	Nr	
RZ1D/00048273/9 zabudowana brak Przeczyca 111	494,00 11	150,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W BRZOSTKU W DNIU 06 CZERWCA 2014 r. O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 03 czerwca 2014r. wadium w wysokości 10% ceny wy-
woławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	
dopuszczonych	do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego 
w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. 
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	zwraca	się	niezwłocznie	
po	zakończonym	przetargu.	Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	
się	w	miejscu	i	terminie	zawarcia	umowy	określonym	przez	organizatora	przetargu	w	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	
podlega	zwrotowi.	Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	sporządzenia	aktu	notarialnego.	
Uwaga:	nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	odpowiedzialności	
za	ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
Pierwszy	przetarg	odbył	się	w	dniu	31	marca	2014	roku.
Brzostek,	dnia	02.05.2014	r.
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 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!

1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. SklEp SpOżywcZO-pRZEMySłOwy, 
Renata i Zbigniew Golec – Brzostek, 
ul. Rynek 29

3. „pMS INTERNATIONAl” Sp. Z O.O. – Marek 
wojnar – Zawadka Brzostecka 50

4. FIRMA USłUGOwA ElSTOB, paweł woj-
nar – Zawadka Brzostecka 44

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

6. BANk SpółDZIElcZy RZEMIOSłA w kRA-
kOwIE oddział w BRZOSTkU

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

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

9. pRZEDSIęBIORSTwO pRODUkcyjNO-
-HANDlOwO-USłUGOwE „EkIw” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

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

11. ZAkłAD ślUSARSkI, Edward kmiecik – 
Brzostek, ul. Mickiewicza 16

12. ślUSARSTwO-pRODUkcjA-HANDEl-
-USłUGI, władysław Radzik – Brzostek, 
ul. Szkotnia 23

13. F IRMA USłUGOwO -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. SAlON FRyZjERSkI „ANETA” A. czajka 

– Brzostek, ul. Rynek 18
36. SklEp SpOżywcZO-pRZEMySłOwy, 

Maria Szczygieł, józef czekaj
37. ZAkłAD USłUGOwO-HANDlOwy IN-

STAlAcjI SANITARNycH „wOD-GAZ”, 
paweł Bielecki – Brzostek, ul. Rynek 16

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

firmy wspierające sekcję piłki nożnej LKS brzostowianka brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – LKS brzostowianka brzostek
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KRzYżóWKA z NAGRODą
Poziomo:
1) Z	żyłką	i	spławikiem;	4) Turystyczny	
lub	ogórkowy;	7) Lotnik;	10) Karciana	
pani;	11) Samochód;	12) Zamieszanie, 
hałas;	13) Autor	tej	krzyżówki;	14) Efekt	
brudnej	rany	15) Biblijny	raj;	16) Grecki	
napój	alkoholowy;	17) Orzech	bogaczy;	
20) Wielbiciel;	3) Manekin;	28) Kotki	na	
wierzbie;	29) Dżdżownica;	30) Rosną	na	
głowie;	31) Pani	jeleniowa;	34) Rogaci-
zna	udomowiona;	37) Umowa	o	pracę;	
40) Rybie	 kości;	41) Bat;	42) Władca	
starożytnego	Rzymu;	43) Nad	brwiami;	
44) Kobieca	 szuba	 futrzana;	45) Skur-

cze	 twarzy;	46) Czasem	się	odwracają;	
47) Z	jej	liści	sizal;	48) Polskie	włókno	
poliestrowe;	49) Trzos.
Pionowo:
1) Wychodzi	z	niego	szydło;		2) Budowla	
z	kart;	3) Na	kopercie;	4) Droga	usłana	
śniegiem;	5) Śnieżna	wydma;	6) Śniedź;	
7) Rwący	w	górach;	8) Fotel	 plażowy;	
9) Barwny	 łuk	 na	 niebie;	18) Strach;	
19) Rzeka	w	Nigerii;	21) Zjadły	Popiela;	
22) Natłok;	 24) Pochylenie	 na	 powi-
tanie;	 25) Część	 naboju;	 26) Wronie 
słowo;	27) Wąwóz;	31) Izabela	 z	 „Lal-
ki”;	 32) Słowne	 określenie	 rzeczy;	
33) Główna	 tętnica;	 34) Pulsowanie	
serca;	 35) Asfaltowa,	 brukowana	 lub	

kamienista;	 36) Budynek	 dla	 bydła;	
37) Meksykański	 Indianin;	38) Grucha	
na	dachu;	39) Styl	pływacki.
	 Rozwiązania	wpisane	do	kuponu	za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczone	
do	 31	maja	 2014	 r.	 do	Centrum	Kultu-
ry	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	
udział	w	losowaniu	nagrody	książkowej.	
Rozwiązanie	krzyżówki	z	poprzedniego	
numeru:	HALA SPORTOWA IMIE-
NIA AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ 
W BRZOSTKU. Nagrodę	książkową	wy-
losowała	Katarzyna Chodur z Brzost-
ku. Po	odbiór	 nagród	prosimy	zgłaszać	
się	do	Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal

–	Spytałem	mojego	trenera	na	siłowni,	
z	którego	urządzenia	mam	najczęściej	
korzystać,	żeby	dziewczyny	na	mnie	le-
ciały.	Odpowiedział,	że	z	bankomatu...

  
Po	meczu	trampkarzy	trener	mówi	do	
jednego	z	chłopców	z	drużyny:
–	Czy	wiesz	co	to	jest	współpraca?	Co	

to	jest	zespół?	Chłopczyk	potakuje.
–	A	czy	 rozumiesz	 jak	ważne	 jest	 to,	
żebyśmy	 razem	wygrali?	Chłopczyk	
znów	przytakuje.
–	Więc,	kiedy	sędzia	odgwizduje	twój	
faul,	rozumiesz,	że	nie	wolno	się	z	nim	
kłócić,	przeklinać	i	kopać	go?
Mały	piłkarz	znów	pokornie	kiwa	gło-
wą	ze	zrozumieniem.
–	W	porządku	–	mówi	trener.	–	To	te-
raz	idź,	proszę,	i	wytłumacz	to	swojej	
mamie.

  
Chruszczow	odwiedził	wzorową	chlew-
nię	 i	 dziennikarze	 zrobili	mu	 kilka	

zdjęć.	 Teraz	 zastanawiano	 się	 jak	 je	
podpisać.	Upadł	 pomysł	 „Towarzysz	
Chruszczow	wśród	 świń”	 i	 „Świnie	
wokół	 towarzysza	 Chruszczowa”	
–	mogłoby	 to	wywołać	 skojarzenia	
z	KC-KPZR.	W	końcu	 zamieszczono	
następujący	podpis:	
–	Towarzysz	Chruszczow	(trzeci	z	le-
wej).

  
Żona	zgłasza	zaginięcie	męża:
-	Już	trzeci	dzień	nie	ma	go	w	domu!
-	Mąż	posiada	jakieś	znaki	szczególne?
-	Jeszcze	nie,	ale	jak	wróci...
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odpowiada. Publikując materiał 
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Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

 Wiosenna,	majowa	dieta	w	żadnym	wypadku	nie	powinna	
być	restrykcyjna,	gdyż	nasz	organizm	potrzebuje	energii	do	
zdrowego	funkcjonowania.	Zawsze	dobrze	jest,	kiedy	posiłki	
są	 spożywane	o	 tej	 samej	 porze.	 Przede	wszystkim	należy	

pamiętać	o	odpowiednim	–	tzn.	proporcjonalnym	–	doborze	
składników.	Do	 prawidłowego	 funkcjonowania	 organizmu	
konieczne	są:	białko,	węglowodany,	błonnik,	tłuszcz,	witaminy	
oraz	składniki	mineralne.
	 Wiosna	 to	czas,	kiedy	natura	budzi	się	do	życia,	dlatego	
warto	korzystać	z	tego,	co	przyroda	nam	oferuje.	Zauważmy	
wiosennego,	„zielonego	mocarza”,	czyli	pokrzywę	oraz	zagląd-
nijmy	do	domowej	piwniczki,	czy	zostały	jeszcze	niezastąpione	
niczym	warzywa.

Redakcja

Zupa ziemniaczana
Składniki:

– 1 kg ziemniaków
– ½ kg mięsa rosołowego
– 4 marchewki
– 2 pietruszki
– ½ selera
– 2 cebule
– 3 litry wody
– 1 łyżka masła klarowanego
– 2 łyżki mąki pszennej
– ząbek czosnku
– sól, pieprz
– starta gałka muszkatołowa
– natka pietruszki

Wykonanie:
Zagotować mięso na zupę w 3 litrach wody. Dodać obrane 
i pokrojone w kostkę ziemniaki, cebulę, seler, marchewkę, 
pietruszkę oraz ząbek czosnku. Gotować na wolnym ogniu 
około godziny. Doprawić solą, pieprzem i gałką muszka-
tołową. Z mąki i masła przygotować zasmażkę, dodać do 
zupy. Zagotować. Do smaku można zagęścić śmietaną lub 
jogurtem. Ozdobić natką pietruszki.

Rolada pokrzywowa ze szpinakiem i jajkiem
Składniki:

– 20 dag świeżych liści pokrzywy
– 10 dag szpinaku
– 3 ząbki czosnku
– 1 łyżka masła klarowanego
– 8 jajek
– 2 łyżki mąki
– ½ łyżeczki proszku do pieczenia
– 2 serki śmietankowe 
– 20 dag łososia w plastrach
– sól i pieprz

Wykonanie:
Na maśle klarowanym podsmażyć pokrzywę, szpinak 
i przeciśnięty przez praskę czosnek. Tak przygotowaną 
masę doprawić solą i pieprzem, odsączyć na sitku i ostu-
dzić. Dodać 4 żółtka, a białka ubić na sztywno. Pianę dodać 
delikatnie do masy, dosypać mąkę, proszek do pieczenia 
i wymieszać. Wylać na blachę wyłożoną papierem do 
pieczenia i piec 15 minut w 190°C. Przestygnięty placek 
posmarować serkiem, przykryć  plastrami łososia. Na środ-
ku placka ułożyć 4 całe ugotowane jajka. Zawinąć roladę 
i ściśle otoczyć folią do żywności. Pozostawić w lodówce 
na kilka godzin. Smacznego!

Gruszki w karmelu
Składniki:

– 6 gruszek
– ½ szklanki czerwonego wytrawnego wina
– ¾ szklanki cukru
– 2 goździki
– 1 pomarańcza
– 1 cytryna
– 1 litr wody

Wykonanie:
Gruszki umyć, obrać, pozostawiając zieloną końcówkę 
z ogonkiem i wstawić do lodówki. Wodę zagotować z cu-
krem (4 łyżki cukru odłożyć). Dodać wino, goździki oraz 
umyte, pokrojone w plastry niedobrane owoce i zagotować. 
Do gotującego się syropu wkładać po jednej gruszce i go-
tować ok. 8 minut tak, by gruszki nie były zbyt miękkie. Na 
patelni z 4 łyżek cukru przyrządzić karmel. Gorący karmel 
zdjąć z ognia i w chwili, gdy zacznie zastygać, za pomocą 
widelca nałożyć karmel na gruszki, delikatnie wyciągając 
nitki karmelu do góry. Udekorować według uznania.

Klopsiki z brukselką
Składniki:

– 50 dag mieszanego mięsa mielonego
– 40 dag brukselki
– 1 duża marchewka
– 2 strąki czerwonej papryki
– 2 i ½ szklanki rosołu
– 1 czerstwa kajzerka
– 1 łyżka koncentratu pomidorowego
– 1 cebula
– 1 jajko 
– 1 łyżka keczupu
– 6 łyżek oleju
– sól, pieprz, słodka papryka w proszku
– posiekany świeży majeranek

Wykonanie:
Bułkę kajzerkę namoczyć, odcisnąć i wymieszać z mięsem. 
Dodać jajko oraz keczup. Przyprawić solą, pieprzem 
i słodką papryką. Dokładnie wyrobić. Z masy mięsnej 
uformować klopsiki. Smażyć na rozgrzanym oleju przez 
około 15 minut. Warzywa obrać, oczyścić i opłukać. Mar-
chewkę grubo zetrzeć, cebulę posiekać, paprykę pokroić 
w kostkę. Usmażone klopsiki trzymać w cieple. Do tłuszczu 
ze smażenia, dodać warzywa. Podlać rosołem i dusić ok. 
15 minut. Pod koniec wszystko wymieszać z koncentratem 
i przyprawić do smaku. Włożyć klopsiki. Mocno razem 
podgrzać. Posypać majerankiem. 

Brzosteckie 
smakołyki
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Klopsiki z brukselkąZupa ziemniaczana

Rolada pokrzywowa ze szpinakiem i jajkiem Gruszki w karmelu

Młodzieżowa 
Grupa Teatralna 
„chichot” działa-
jąca przy Domu 
Kultury w brzost-
ku zaprasza na 
premierę komedii 
p.t. „jak się żenić, 
to się żenić…” 
opartej na mo-
tywach utworów 
Aleksandra fredry 
i Gabrieli zapol-
skiej, która od-
będzie się w dniu 
25.05.2014 r.
(niedziela) o godz. 
16.00 w sali Domu 
Kultury 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. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Angelika Wąsik z Kamienicy Górnej

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Filip Czekaj z Kleci

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Marcin Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej

Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej

Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej


