
IS
SN

 1
42

8-
06

8X
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Wiadomości

Brzosteckie
www.wiadomoscibrzosteckie.pl

NR 6 (206) ROK XXV
czerwiec 2014
cena 1,50 zł

W NUMERZE:
 W hołdzie Walczącym pod monte cassino
 pacyfikacja Brzostku – 70-ta rocznica
 rozmoWa z panem Włodzimierzem staniszeWskim
 tydzieŃ z comeniusem- Wizyta partnerÓW W polsce
 Wyniki WyBorÓW do parlamentu europejskieGo
 ŚWięty jan paWeł ii na monetach, medalach i pocztÓWkach
 karolina prokuska BrązoWą medalistką
 eliminacje do podkarpackiej olimpiady tenisa stołoWeGo

Fot. Wiesław Płaziak
Na święto Mamy najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku przygotowali piękne kwiaty



2 Wiadomości Brzosteckie Nr 6/2014

Wydarzenia w obiektywie

W hołdzie walczącym pod Monte Cassino – str. 4, 5, 6

Konkurs „Trendy w dekoracji stołów” – str. 17 Polska flaga na Monte Cassino – str. 3

Akademia z okazji Dnia Matki w SP w Przeczycy – str. 27

Dzień Matki w brzosteckim Kole Gospodyń – str. 16 Wędrowny Dzień Matki w Gimnazjum w Brzostku – str. 9

Dzień Matki w SP w Kamienicy Dolnej – str. 9



3Wiadomości Brzosteckie Nr 6/2014

	 Podkarpacki	Bank	Spółdzielczy	Od-
dział	Operacyjny	w	Brzostku,	ul.	Rynek	
5	zorganizował	wystawę	pt.	„Święty	Jan	
Paweł	 II	 na	monetach,	medalach	 i	 po-
cztówkach”	z	kolekcji	jasielskich	numiz-
matyków.
	 Na	wystawie	można	było	obejrzeć	m.in.	
monety	wyemitowane	 przez	Narodowy	
Bank	Polski	i	pamiątkowe	medale.	Bardzo	
ciekawe	były	też	nadruki	okolicznościo-
we	 na	 banknotach	 sprzed	 denominacji.	
Ekspozycję	przygotowało	Polskie	Towa-
rzystwo	Numizmatyczne	–	Oddział	Jasło	
im.	dr.	Stanisława	Kadyiego.
	 W	uroczystym	otwarciu	wystawy,	które	
miało	miejsce	7	maja	2014	r.	wzięli	udział	
członkowie	koła	PTN	w	Jaśle,	Burmistrz	
Brzostku	oraz	przedstawiciele	Podkarpa-
ckiego	Banku	Spółdzielczego.
	 Wystawę	można	 było	 oglądać	 przez	
cały	maj.

Józef Nosal

Święty jan paweł ii na monetach, medalach i pocztówkach

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew…

	 	 29	maja	2014r.	w	Publicznej	Szkole	
Podstawowej	w	Brzostku	odbyła	się	lek-
cja	otwarta	z	historii,	która	nosiła	tytuł	
„Polska flaga na Monte Cassino – 70-ta 
rocznica wielkiego zwycięstwa Pola-
ków”.	Na	te	niezwykłe	zajęcia	uczniowie	
zaprosili	 Pana	 Józefa	Nosala	 –	 byłego	
nauczyciela	 szkoły,	
syna	 uczestnika	walk	
pod Monte Cassino 
śp.	Jana Nosala.	W	tej	
niecodziennej	 lekcji	
wzięła	udział	również	
Dyrekcja	 szkoły,	 na-
uczyciele	i	uczniowie.
	 Uczniowie	klas	IV-
-VI	 poznali	 tragiczne	
losy	 tysięcy	 polskich	
żołnierzy,	 którzy	 po	
niewoli	w	sowieckich	
łagrach	znaleźli	się	na	
ziemi	włoskiej	 i	wal-
cząc	 z	hitlerowcami	
składali	 ofiarę	 z	życia	
na	 ołtarzu	 wolności	
swej	Ojczyzny.	
	 Od	 stycznia	 1944	 roku	Brytyjczycy	
i	Amerykanie,	 bez	 sukcesu,	 toczyli	
z	Niemcami	ciężkie	boje	we	Włoszech.	
Wreszcie	w	maju	1944	roku,	po	tygodniu	
niezwykle	 zaciętych	walk,	 żołnierze	
polscy	 zdobyli	 najważniejszy	masyw	
górski	 –	Monte	Cassino!	Na	 szczycie	
były	ruiny	klasztoru	i	tam	Polacy	umieś-
cili	biało-czerwoną	flagę	symbolizującą	
zwycięstwo!
Runęli impetem szalonym,
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało-czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur.

	 Pokonanie	Niemców	na	tej	silnie	ufor-
tyfikowanej	pozycji	obronnej	otwierało	
aliantom	drogę	na	Rzym.	Był	to	najwięk-
szy	sukces	Polskich	Sił	Zbrojnych	pod-
czas	 drugiej	wojny	 światowej.	Zwycię-
stwo	to	było	dziełem	żołnierzy	Drugiego	
Korpusu	 Polskiego	 pod	 dowództwem	
generała	Władysława	Andersa.	W	tej	
wielkiej	 bitwie	 poległo	 923	 polskich	
żołnierzy,	a	ponad	3	tys.	odniosło	rany.	

Wśród	walczących	byli	także	mieszkań-
cy	naszych	okolic:	Jan Nosal z Nawsia 
Brzosteckiego,	Jan Niezgoda	z	Bukowej	
oraz Albin Krzyżak z Nawsia Brzoste-
ckiego,	który	poległ	i	został	pochowany	
na	cmentarzu	pod	Monte	Cassino.
 Jan Nosal	w	ten	 sposób	wspominał	
tamte	wydarzenia:	
„Niemcy mieli tam straszne umocnienia. 
Przygotowanie trwało długo, a jak nasi 
uderzyli, to jeszcze dziś czuję to wszystko 
i widzę, co się działo. Nam saperom też 
było strasznie ciężko. Niemcy zakładali 
dużo min. Często łączyli je ze sobą. Nie 
wystarczyło rozbroić jednej, bo mogła 

wybuchnąć druga. Dużo saperów zginę-
ło, zwłaszcza przygotowując drogę dla 
czołgów. Niemcy cały czas ostrzeliwali 
teren z potężnych bunkrów”.
	 Podczas	 tych	 niezwykłych	 zajęć	
uczniowie	złożyli	hołd	Bohaterom	walk	
o	niepodległość.	 Lekcja	 uświadomiła	
wszystkim	 jak	wielką	wartością	 jest	
niepodległość	Ojczyzny,	dlatego	należy	
ciągle	 dbać	 o	wolną	 Polskę	 i	pamiętać	
o	bohaterskich	żołnierzach.	
	 Na	 zakończenie	 głos	 zabrała	 Pani	
Dyrektor	Maria	Przebięda,	która	rozma-
wiała	 z	uczniami	na	 temat	bohaterstwa	
polskich	 żołnierzy	w	walce	 o	zdobycie	

klasztoru	 pod	Monte	
Cassino	oraz	o	udziale	
mieszkańców	 naszej	
gminy	w	tych	walkach.	
Podziękowała	 Panu	
Józefowi	Nosalowi	 za	
przybycie	 i	zaakcen-
towała	 rolę	 jego	 taty	
śp.	Pana	Jana Nosala,	
który	 zażarcie	 i	upar-
cie	walczył	o	ten	wło-
ski	szczyt.	Podkreśliła,	
że	 bitwa	 pod	Monte	
Cassino	 jest	 szczegól-
ną	w	naszej	 pamięci	
właśnie	 dlatego,	 że	
była	 tak	naprawdę	bi-
twą	 o	naszą	 przyszłą	
wolność.	

	 Pani	Dyrektor	podziękowała	również	
nauczycielom:	Panu	Wiesławowi	Tybu-
rowskiemu	 (scenariusz),	 Panu	Wiesła-
wowi	 Płaziakowi	 (oprawa	muzyczna),	
Pani	 Danucie	 Kutynie	 (scenografia),	
Panu	Wiktorowi	Wójtowiczowi	 oraz	
stażystom	–	Paulinie	i	Maciejowi	(pomoc	
przy	scenografii).	Wyraziła	także	uznanie	
dla	uczniów	klasy	V	za	perfekcyjną	re-
alizację	zajęć	otwartych,	które	miały	na	
celu	upamiętnienie	bohaterstwa	żołnierza	
polskiego	w	walce	o	wolność	i	niepodle-
głość	naszej	Ojczyzny	i	bratnich	krajów	
Europy.	

atsz

polska flaga na monte cassino – 70-ta 
rocznica wielkiego zwycięstwa polaków
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W hołdzie walczącym pod monte cassino
	 W	 przeddzień	 70.	 rocznicy	 bitwy	 pod	Monte	 Cassino	
w	dębickim	muzeum	miała	miejsce	podniosła	uroczystość,	na	
którą	złożyło	się	odsłonięcie	tablicy	upamiętniającej	żołnierzy	
II	Korpusu	Polskiego	z	powiatu	dębickiego,	którzy	tam	walczyli	
oraz	otwarcie	wystawy	„DĘBICKIE	MAKI	w	70-tą	rocznicę	
bitwy	pod	Monte	Cassino”.	Z	tej	okazji	o	godz.	17:30	na	placu	
obok	muzeum	zgromadzili	się	licznie:	żołnierze,	kombatanci,	
władze	samorządowe,	rodziny	żołnierzy	spod	Monte	Cassino	
oraz	mieszkańcy	Dębicy.	
	 Uroczystość	rozpoczęła	się	hymnem	państwowym.	Następ-
nie	 głos	 zabrał	Dyrektor	Regionalnego	Muzeum	w	Dębicy	
Jacek	Dymitrowski	przypominając	wydarzenia	z	tamtych	lat.	
Później	miały	miejsce	krótkie	przemówienia	przedstawicieli	
władz	samorządowych,	modlitwa,	poświęcenie	i	symboliczne	
odsłonięcie	tablicy,	na	której	znalazły	się	nazwiska	49	żołnierzy	
II	Korpusu	Polskiego	 z	powiatu	 dębickiego	walczących	pod	
Monte	Cassino.	Wśród	zamieszczonych	tam	nazwisk	znajdują	
się	 dwa	 z	naszej	 gminy	 –	 Jana	Niezgody	 z	Bukowej	 i	Jana	
Nosala	z	Nawsia	Brzosteckiego.	Szkoda,	że	zapomniano	o	st.	
sierż.	Albinie	Krzyżaku	pochodzącym	z	Nawsia	Brzosteckie-
go,	który	poległ	pod	Monte	Cassino	i	jest	tam	pochowany.	Po	
uroczystości	zgłosiłem	 ten	 fakt	dyrektorowi	muzeum,	który	
obiecał	w	najbliższym	czasie	to	niedopatrzenie	naprawić.
	 Uroczystość	odbywała	się	według	ceremoniału	wojskowego,	
dlatego	kolejnym	punktem	programu	był	Apel	Pamięci	przy-
wołujący	do	wojskowego	szyku	bohaterskich	żołnierzy	i	salwa	
honorowa.	 Pod	 koniec	 uroczystości	 poszczególne	 delegacje	
składały	pod	tablicą	wiązanki	kwiatów,	a	orkiestra	wojskowa	
z	16	Kołobrzeskiego	Batalionu	Powietrznodesantowego	z	Kra-
kowa	zagrała	legendarne	„Czerwone	Maki”.

	 W	 uroczystości	 wzięli	 także	
udział	 synowie	żołnierzy	z	Ziemi	
Brzosteckiej	walczących	pod	Mon-
te	Cassino	Józef	Niezgoda	i	piszący	
te	słowa	Józef	Nosal.
	 Później	 uczestnicy	przeszli	 do	
budynku	muzeum.	 Tam	 odbyło	
się	 uroczyste	 otwarcie	wystawy,	
na	 której	 znalazła	 się	 cała	masa	
pamiątek	i	zdjęć	ukazujących	drogę	
II	Korpusu	Polskiego	oraz	 teksty	
wyjaśniające	 kontekst	 historycz-
ny.	Trzeba	przyznać,	że	wystawa,	
która	ma	 również	 edukować	 i	in-
formować	o	bitwie	i	armii	generała	

Andersa,	jest	bardzo	bogata	i	robi	wrażenie.
	 Patronat	 nad	 tym	pięknym	patriotycznym	wydarzeniem	
pełnili:	marszałek	województwa	podkarpackiego	Władysław	
Ortyl	oraz	burmistrz	Dębicy	Paweł	Wolicki.	Współorganiza-

torem,	obok	Muzeum	Regionalnego,	był	Społeczny	Komitet	
Upamiętnienia	 Żołnierzy	 II	Korpusu	 Polskiego	 z	Powiatu	
Dębickiego	walczących	pod	Monte	Cassino.

jan nosal na szlaku 
wojennej tułaczki
	 Mój	Ojciec,	Jan	Nosal,	urodził	
się	 31	 sierpnia	 1901	 r.	w	Nawsiu	
Brzosteckim	w	rodzinie	 chłop-
skiej.	 Już	 jako	dziewiętnastoletni	
młodzieniec	 brał	 udział	w	wojnie	
polsko-rosyjskiej	 w	1920	 r.	 Po	
czterotygodniowym	przeszkoleniu	
w	Tarnowie,	 został	 przewiezio-
ny	 do	Krakowa,	 gdzie	 otrzymał	
uzbrojenie	 i	razem	 z	20	Pułkiem	
Piechoty	wyruszył	 na	 front	 pod	
Warszawę.	Był	amunicyjnym	przy	
obsłudze	 ciężkiego	karabinu	ma-
szynowego	 typu	 Hotchkiss.	 Po	
odbiciu	bolszewików	spod	Warszawy	walki	przeniosły	się	na	
wschód,	m.in.	pod	Kowel.	Koniec	wojny	zastał	go	w	Pińsku,	

gdzie	 został	 zwolniony	 z	wojska,	
bo	do	czynnej	służby	był	jeszcze	za	
młody.
	 W	 latach	 1922-23	 odbywał	 za-
sadniczą	 służbę	wojskową	w	80	
Pułku	Piechoty	w	Słonimie,	 gdzie	
był	cztery	miesiące.	Następnie	zo-
stał	wysłany	na	granicę	litewską	do	
Druskiennik,	 a	później	 na	granicę	
łotewską,	skąd	został	powołany	do	
szkoły	podoficerskiej	w	Łomży.	Po	
dwóch	miesiącach	 szkołę	 zlikwi-
dowano,	 a	Ojciec	został	ponownie	
wysłany	 do	 Słonimia.	 Po	 dwóch	
latach	służby	wojskowej	wrócił	do	
domu	 rodzinnego.	W	1928	 roku	
odbywał	jeszcze	miesięczne	ćwicze-
nia	wojskowe	w	Kołomyi.	W	tym	
samym	 roku	 ożenił	 się	 z	Jadwigą	
Gac z Nawsia Brzosteckiego i za-
czął	wieść	życie	rodzinne	pracując	
na roli.
	 We	wrześniu	1939	r.	został	powo-

Fragment tablicy z nazwiskami brzosteckich żołnierzy

Fragment wystawy – na zdjęciu pierwszy od lewej Jan Nosal

Józef Niezgoda Jan Nosal podczas 
pełnienia zasadniczej 

służby wojskowej
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łany	do	52	batalionu	wartowniczego	w	Dębicy.	Umundurowany	
został	w	Gawrzyłowej.	Dostał	karabin,	15	naboi	i	wysłano	go	
do	pilnowania	budynku	PKO.	Następnie	jego	jednostka	została	
przeniesiona	do	Krakowa,	 do	którego	 jednak	nie	 dojechała.	
Niemcy	zbombardowali	i	ostrzelali	trakt	kolejowy	i	żołnierze	
w	rozproszeniu	musieli	 się	wycofywać	na	wschód.	Szli	 pie-
szo,	minęli	Rzeszów,	Jarosław,	Przemyśl,	
Lwów.	 18	września	 doszli	 pod	Stanisła-
wów	 do	miasteczka	 Tyśmienica	 i	tam	
znaleźli	 swoją	 jednostkę.	Radość	 jednak	
była	 krótka,	 bo	 chwilę	 później	 zostali	
otoczeni	 przez	Sowietów,	 którzy	 łamiąc	
polsko-radziecki	pakt	o	nieagresji	wzięli	
ich	do	niewoli.
	 Nazajutrz	 zgromadzili	wszystkich	 na	
ogromnym	placu	 i	zaczęli	 oddzielać	ofi-
cerów.	Rozpoznawano	ich	nie	tylko	po	pa-
gonach,	ale	także	po	butach	z	cholewami,	
czy	nawet	po	delikatnych	 rękach.	Gdzie	
ich	wywieziono,	 nikt	wtedy	 jeszcze	 nie	
wiedział.	Później	pognano	resztę	do	Stani-
sławowa.	Tam	załadowano	ich	do	pociągu	
po	stu	do	jednego	wagonu	i	w	strasznym	
ścisku	dowieziono	do	Podwołoczysk.	Po	
kilku	 dniach	 pobytu	 zostali	 załadowani	
znowu	do	pociągu	i	powiezieni	na	połu-
dniowy	wschód	do	Margańca.	W	trans-
porcie	 było	 ich	 7000,	 bo	 pociąg	 składał	
się	z	70	wagonów.	W	Margańcu	zostawili	
siedmiuset	do	pracy	w	kopalni	rudy	żelaza.	Wśród	nich	znalazł	
się	mój	Ojciec	i	Jan	Niezgoda	z	Bukowej.	Praca	w	kopalni	była	
ciężka	i	niebezpieczna,	a	wyżywienie	bardzo	słabe	–	300	gram	
chleba	dziennie	i	odrobina	lichej	zupy.
	 W	maju	1940	r.	Sowieci	znowu	załadowali	ich	do	wagonów	
i	mówili,	że	jadą	do	Polski.	Podróż	trwała	dwa	tygodnie,	ale	
wiodła	nie	do	Polski	tylko	w	syberyjskie	tajgi,	gdzie	jeszcze	
w	czerwcu	leżał	śnieg.	Tam	Ojciec	razem	ze	swoimi	kolegami	
ciężko	pracował	przy	wyrębie	drzew.	Bywało,	że	mróz	sięgał	
do	–60OC.	Małe,	niskokaloryczne	porcje	żywności	doprowa-
dzały	do	różnych	chorób,	a	często	i	śmierci.	Jednak	Jemu	udało	
się	przeżyć.	Z	łagru	nie	można	było	wysyłać	listów.	Były	one	
wyciągane	ze	skrzynek	pocztowych	i	niszczone.	Jednak	Ojcu	
udało	 się	 raz	wysłać	wiadomość	 do	 rodziny.	A	stało	 się	 to	
dzięki	jednemu	urzędnikowi,	który,	jak	się	okazało,	walczył	
w	1920	r.	na	tym	samym	froncie	co	Ojciec,	tylko	po	przeciwnej	
stronie.	Z	okazji	tej	skorzystał	także	jego	kolega	z	Bukowej	Jan	
Niezgoda.
	 Wybawieniem	dla	polskich	jeńców	był	atak	Hitlera	na	Ro-
sję.	 To	 dzięki	 temu	
polskich	 żołnierzy	
uwięzionych	w	obo-
zach	 przywieźli	 do	
łagru	Jaźniki	w	mie-
ście	Jaźni,	aby	znowu	
stworzyć	 armię	 do	
walki z Niemcami. 
Sowieci	 chcieli	wy-
słać	 ją	 pod	 Stalin-
grad,	aby	tam	„stop-
niała”,	jednak	wobec	
stanowczego sprzeci-
wu	gen.	Władysława	
Andersa	 zamysł	 ten	
został	 udaremniony.	
Z	 Jaźników	 prze-
wieźli	 Ojca	 do	 80	
kompanii	w	Takisz-
czewie pod dowódz-
twem	 porucznika	
Łaganowskiego.	 Ze	
wzruszeniem	wziął	
do	ręki	karabin	i	cie-
szył	 się,	 że	 znowu	
je s t 	 żo ł n ie r zem.	
Stamtąd	 też	 został	

oddelegowany	na	kurs	saperski	pod	granicę	chińską.	
	 W	sierpniu	1942	r.	dotarł	wraz	z	innymi	do	Pehlewi	w	dawnej	
Persji,	dzisiaj	Iranie.	Pobyt	w	tym	kraju	rozpoczął	się	w	łaźni	
od	zrzucenia	zawszonych	mundurów	i	kąpieli.	Potem	pierwszy	
prawdziwy	żołd,	za	który	Ojciec	wraz	ze	swoim	kolegą	zakupili	
wielki	 bochen	białego	 chleba.	Wreszcie	mogli	 się	 najeść	do	

syta.	Tutaj	 przeżyli	 szok	klimatyczny	–	gorąco,	duszno,	nie	
można	było	swobodnie	patrzeć.	Dostali	okulary	przeciwsło-
neczne,	lód	i	powoli	organizm	przyzwyczajał	się	do	tej	strefy	
klimatycznej.	Po	miesięcznym	odpoczynku	jechali	dalej,	zo-
baczyli	egzotyczny	Bagdad,	a	potem	mieszkali	w	namiotach	
na	pustyni,	skąd	jeździli	na	ćwiczenia	w	budowie	mostów	na	
rzekę	Eufrat.	Tam	przebywali	rok.	W	tym	czasie	mój	Ojciec	
wysłał	do	domu	w	Nawsiu	Brzosteckim	paczkę	żywnościową	
przez	Czerwony	Krzyż.	Był	 to	kolejny	znak	dla	 rodziny,	że	
żyje.	Następnie	przetransportowano	ich	do	Palestyny,	później	
do	Egiptu.	Po	czterech	miesiącach	pobytu	w	Egipcie	popłynęli	
okrętami	eskortowanymi	przez	kontrtorpedowce	do	Włoch.
	 Po	szczęśliwym	wylądowaniu	we	Włoszech	Ojciec	razem	
z	301	kompanią	saperów	budował	szpital,	kuchnię	i	zaplecze	
dla	wojska.	Następnie	wysłano	 ich	do	Palagiano,	 gdzie	 pod	
ostrzałem	niemieckiej	artylerii	budowali	most	na	rzece.	Wkrót-
ce	po	 tym	wysłano	 ich	w	celu	naprawy	kolejnego	mostu	do	
Lagonegro.	
	 W	 kwietniu	 polscy	 saperzy	w	pobliżu	Monte	 Cassino	
rozpoczęli	 budowę	drogi	 przez	 las.	 Pod	 silnym	niemieckim	
ostrzałem	wycinali	drzewa	i	rozbijali	kamienne	głazy.	Droga	
była	potrzebna,	bo	po	niej	miały	przemieszczać	się	samochody	
i	czołgi.	Atak	rozpoczął	się	12	maja	o	godzinie	1.00,	poprze-
dzony	aliancką	nawałą	artyleryjską	trwającą	od	godziny	23.00	
poprzedniego	dnia.	Ostrzał	był	 tak	 silny,	 że	widno	było	 jak	
w	dzień,	 a	telegrafiści	 bez	 trudu	 rozpoznawali	 kolory	 kabli.	
Zadaniem	saperów,	wśród	których	walczył	mój	Ojciec,	było	
rozminowywanie	 traktów,	 po	 których	 poruszały	 się	 czołgi.	
Było	ono	niezmiernie	trudne,	bo	Niemcy	zakładali	bardzo	dużo	
min	połączonych	ze	sobą.	Nie	wystarczyło	rozbroić	jednej,	bo	
mogła	wybuchnąć	druga.	Wielu	saperów	tam	zginęło,	ale	Ojciec	
ochroniony	ręką	Opatrzności	ocalał.	18	maja	1944	r.	po	kilku	
dniach	ciężkich	walk	Monte	Cassino	było	zdobyte.	Polacy	pod	
dowództwem	generała	Andersa	wywiązali	się	wzorowo	z	za-
dania,	któremu	wcześniej	nie	podołali	Amerykanie,	Anglicy,	
Hindusi,	Nowozelandczycy	i	Kanadyjczycy.	
	 Później	 zdobywali	Monte	Cairo	–	najwyższą	górę	w	tym	
rejonie,	a	przez	kolejne	tygodnie	miasto	za	miastem.	Pod	An-
koną	nasi	saperzy	budowali	drewniane	makiety	czołgów,	aby	
odwrócić	uwagę	Niemców	od	faktycznego	kierunku	natarcia.	
Potem	polscy	żołnierze	walczyli	pod	Bolonią	i	tam	zastał	mo-
jego	Ojca	koniec	wojny.
	 Pod	Monte	Cassino	poległ	kolega	Ojca,	st.	 sierżant	Albin	
Krzyżak,	pochodzący	również	z	Nawsia	Brzosteckiego,	nato-

Jan Nosal w Egipcie – stoi pierwszy od prawej

Pierwszy od lewej Jan Nosal – Rzym Dokończenie na str. 6
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	 W	1944	 roku	 zbrodnicza	 okupacja	 niemiecka	 trwała	 już	
piąty	rok.	W	tym	czasie	w	Brzostku	okupant	utworzył	Obwo-
dową	Komendę	Policji	Granatowej	 oraz	 organizował	 siatkę	
konfidentów.	Hitlerowcy	na	terenie	Brzostku	i	okolic	dokonali	
licznych	aresztowań	Polaków	zaangażowanych	w	działalność	
konspiracyjną.	Natomiast	w	sierpniu	 1942	 roku	gestapowcy	
wraz	z	podległą	im	policją	ukraińską	w	okrutny	sposób	zlikwi-
dowali	getto	i	całą	ludność	żydowską	wywieźli	z	miasteczka.	
Zdrowych	mężczyzn	 skierowano	do	 obozów,	 a	pozostałych	
Żydów	(w	tym	kobiety	i	dzieci)	Niemcy	bestialsko	rozstrzelali	
w	lesie	na	Podzamczu.	Po	 takim	ogromie	zbrodni	 życie	 co-
dzienne	ocalałych	mieszkańców	Brzostku	sparaliżowane	było	

ciągłym	strachem.
	 Od	wiosny	1944	roku	narastał	hitlerowski	terror.	Spowodo-
wane	to	było	klęskami	wojsk	niemieckich	na	froncie	wschodnim	
oraz	 narastającym	 ruchem	oporu	 ze	 strony	Armii	Krajowej	
i	innych	organizacji	niepodległościowych.	Widmo	klęski	oraz	
kary	za	zbrodnie	wzmagało	okrucieństwo	niemieckich	gesta-
powców	oraz	ukraińskich	policjantów.	W	czerwcu	1944	roku	
konfidenci	 dostarczyli	 do	 komendy	 jasielskiej	 gestapo	 tajną	
listę	mieszkańców	Brzostku	podejrzanych	o	działalność	kon-
spiracyjną.	W	nocy	z	19	na	20	czerwca	1944	roku	szef	gestapo	
w	Jaśle	Josef	Pelten	objął	dowództwo	nad	kilkunastoosobowym	
oddziałem	Niemców	skierowanym	do	pacyfikacji	Brzostku	oraz	

pięćdziesięcioma	policjan-
tami	 ukraińskimi	 z	obozu	
w	Moderówce.	Około	 go-
dziny	 drugiej	 po	 północy	
ten	 zbrodniczy	 oddział	
przybył	samochodami	pod	
Brzostek.	 Nie	 wjeżdżali	
do	 miasteczka,	 aby	 nie	
spowodować	paniki	miesz-
kańców.	Potem	policjantów	
ukraińskich	podzielono	na	
silne patrole dowodzone 
przez gestapowców i te 
rozeszły	 się	w	różne	 stro-
ny	Brzostku.	 Zaczęły	 się	
aresztowania	według	przy-
gotowanych	list.	Hitlerow-
scy	oprawcy	terroryzowali	
wszystkich	 domowników,	
a	aresztantów	 okrutnie	
bito kolbami karabinów 
i	prowadzono	na	Rynek	do	
zajętej	przymusowo	restau-
racji	 „U	Wajdowej”.	Ak-
cja	 niemiecka	przebiegała	
tak	szybko,	że	zaskoczeni	
Polacy	 nie	 podejmowali	
prób	ucieczki	ani	żadnego	
oporu,	który	w	tej	sytuacji	
byłby 	 s amobójs twem	
i	niewątpliwie	 pogłębiłby	
tragedię.	Niestety…,	nagle	
od	strony	Wisłoki	rozległy	

Gestapowskie metody: pacyfikacja Brzostku – 70-ta rocznica
 Jeszcze przed wschodem słońca w dniu 20 czerwca 1944 roku rozegrały się w Brzostku najtragiczniejsze w dziejach 
wydarzenia. Hitlerowcy dokonali okrutnej pacyfikacji miasteczka i bestialsko zamordowali jedenaście osób, a kolejnych 
kilkadziesiąt zostało aresztowanych i poddanych nieludzkim torturom. Po miesiącu Niemcy zamordowali dalszych ośmiu 
mieszkańców – żołnierzy AK, a pięciu wywieźli do obozów. Obecnie mija 70 lat od tamtych krwawych wydarzeń.

Franciszek Szybowicz Stanisław Tokarz Karol Ziarno

August Czosnykowski Szczepan Niemiec

Szymon Tułecki

Józef SzybistJan Juryś

Zamordowani w czasie pacyfikacji Brzostku 20 czerwca 1944 r.

Fotografie zebrał ks. Bogdan Stanaszek

miast	wspominany	wcześniej	Jan	Niezgoda	z	Bukowej	poległ	
pod	Ankoną	i	jest	pochowany	w	Loreto.
	 Po	 zakończeniu	walk	polscy	 żołnierze,	 a	wśród	nich	mój	
Ojciec,	budowali	cmentarz	na	Monte	Cassino.	Tak	minął	czas	
do	 czerwca	 1946	 roku.	Wtedy	 otrzymali	 polecenie	władz	
angielskich,	 aby	wyjeżdżać.	Niektórzy	w	obawie	 przed	 re-
presjami	wyjeżdżali	do	USA,	Kanady,	czy	Anglii,	ale	Ojciec	
postanowił	wrócić	do	kraju,	przecież	czekała	na	niego	rodzi-
na	–	żona	 i	czworo	małych	dzieci.	Po	przyjeździe	do	Polski	
udał	się	wraz	ze	swoim	kolegą	z	Białegostoku	na	Jasną	Górę,	
aby	podziękować	Matce	Bożej	za	opiekę	i	złożyć	swój	Krzyż	
Monte	Cassino	jako	wotum.	Kilka	dni	po	powrocie	do	Brzostku	
został	wezwany	do	gminy	i	upomniany,	aby	siedział	cicho,	bo	
andersowców	się	tutaj	nie	uznaje.	Taka	spotkała	go	nagroda	za	
siedem	lat	wojaczki.
	 Ojciec	przeżył	prawie	91	 lat	 i	doczekał	się	wolnej	Polski,	
o	którą	tyle	lat	walczył.	Tuż	przed	śmiercią	został	jeszcze	od-
znaczony	medalem	za	wojnę	polsko-bolszewicką.	Zmarł	3	lipca	
1992	r.	i	został	pochowany	na	cmentarzu	w	Brzostku.

Józef Nosal
Jan Nosal (pierwszy z prawej) przy budowie cmentarza 

na Monte Cassino

Dokończenie ze str. 5
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się	 strzały...	 Tam	 na	 dzi-
siejszej	 ul.	 20-go	Czerw-
ca	 kwaterowali	 żołnierze	
niemieckich	 formacji	 re-
montowych	(tzw.	TODT-u)	
i	stamtąd	 jednocześnie	
nadchodził	 patrol	 pacyfi-
kacyjny.	To	zaczęli	strzelać	
zdezorientowani	Niemcy	
do	nierozpoznanych	włas-
nych	 oddziałów.	 Tak	 oto	
pomyłkowe	 strzały	Ukra-
ińców	i	Niemców	dały	po-
czątek	krwawej	pacyfikacji	
bezbronnych	mieszkańców	
Brzostku.	Zanim	 sytuacja	
się	wyjaśniła,	 hitlerowcy	
rozpoczęli	 ostrzał	 okien	
domów	 oraz	 zaczęli	wy-
ważać	drzwi.	Po	wejściu	do	
domu	dokonywali	natych-
miastowej	egzekucji.	Wte-
dy	to	bestialsko	i	często	na	
oczach	 rodzin	 hitlerowcy	
zamordowali:	Augusta 
Czosnykowskiego –	lat	77,	
emerytowanego	kierowni-
ka	szkoły;	Jana Jurysia – 
lat	37,	porucznika	Wojska	
Polskiego,	sekretarza	gmi-
ny	Brzostek	II;	Szczepana 
Niemca –	lat	43;	Tadeusza 
Stanclika –	lat	43,	naczel-
nika	poczty;	Franciszka Szybowicza – lat	43,	st.	ułana	WP;	
Józefa Szybista –	 lat	 57,	 urzędnika	 sądowego;	Stanisława 
Tokarza –	lat	34;	Szymona Tułeckiego –	lat	63,	kapitana	WP;	
Jana Tułeckiego –	lat	36,	porucznika	WP,	prawnika;	Helenę 
Winiarską –	 lat	35,	która	przypadkowo	popatrzyła	w	okno.	
Po	pewnym	czasie	hitlerowcy	zorientowali	się,	że	doszło	do	
pomyłki.	Niestety	już	zdążyli	zamordować	aż	dziesięć	osób.	
Nie	przerwali	jednak	aresztowań,	wśród	pojmanych	był	cięż-
ko	ranny	Karol Ziarno – lat	64,	wizytator	tajnego	nauczania	
z	Krakowa,	który	wkrótce	zmarł	w	Jaśle	wskutek	odniesionych	
ran.	Łącznie	blisko	40	kolejnych	osób	zosta-
ło	zapędzonych	do	restauracji,	niektórzy	już	
zostali bardzo dotkliwie pobici. Dla aresz-
towanych	to	był	początek	drogi	przez	mękę.	
Potem	podjechały	dwie	ciężarówki	i	Polacy	
siłą	zostali	załadowani.	Podczas	drogi	do	Ja-
sła	ukraińscy	policjanci	ze	szczególnym	ok-
rucieństwem	traktowali	aresztowanych.	Bili	
ich	nieludzko	kolbami	i	lufami	karabinów,	
kopali	podkutymi	buciorami	wojskowymi,	
przypiekali	niedopałkami	papierosów.
	 Tymczasem	w	Brzostku	 ogromną	 roz-
pacz	przeżywały	rodziny	zamordowanych.	
Na	 dodatek	Niemcy	 surowo	 zabronili	 or-
ganizowania	 uroczystości	 pogrzebowych	
w	kościele	i	udziału	mieszkańców.	Rozka-
zali	bez	trumien	pochować	zamordowanych,	
już	w	dniu	śmierci,	na	skraju	brzosteckiego	
cmentarza	 i	tylko	 z	udziałem	dwóch	osób	
z	rodziny.	Natomiast	w	Jaśle	gestapo	pro-
wadziło	okrutne	śledztwo,	podczas	którego	
bestialsko	 torturowano	 aresztowanych.	
Wkrótce	 kilkanaście	 osób	 zostało	 zwol-
nionych	 z	więzienia	wskutek	 interwencji	
inspektora	 i	komendanta	 granatowej	 po-
licji	w	Brzostku	 oraz	 rodzin	 i	przyjaciół.	
Po	miesięcznym	 śledztwie	 kolejnych	pięć	
osób	Niemcy	wywieźli	do	obozów,	byli	to:	
Władysław Szpak, Stanisław Zięba, Jan 
Zięba i bracia Michalscy. Natomiast	naj-
tragiczniejszy	los	spotkał	ostatnich	ośmiu	
aresztowanych.	W	lipcu	1944	roku	zostali	

barbarzyńsko	 rozstrzelani	w	Warzycach	 i	Lesie	Grabińskim	
koło	Iwonicza.	Byli	to:	Wojciech Sadecki – lat	56,	kapitan	WP,	
wykładowca	tajnego	nauczania;	Henryk Grzebieniowski – lat 
23;	Józef Kmiecik –	lat	48,	sierżant	WP;	Franciszek Foryś 
–	lat	56;	Franciszek Grygiel – lat	42;	Jan Staniszewski – lat 
35,	sierżant	WP;	Piotr Staniszewski –	lat	38;	Jan Karaś	–	lat	
48.	Wszyscy	zamordowani	byli	żołnierzami	Armii	Krajowej	
i	w	konspiracji	walczyli	 o	wolną	Polskę,	 a	Jan	Staniszewski	
był	 nawet	 szefem	grupy	dywersyjnej	 brzosteckiej	 Placówki	
AK.	Dramat	rodzin	osób	rozstrzelanych	trwał	nadal.	Dopiero	

w	1945	roku	rodziny	Staniszewskich	i	Ka-
rasiów	 dowiedziały	 się	 o	śmierci	 swych	
najbliższych,	 gdy	 po	 zakończeniu	wojny	
dokonano	ekshumacji	ofiar	zbrodni	w	Lasku	
Grabińskim.
 W dniu 20 czerwca i w kolejnych tygo-
dniach 1944 roku hitlerowscy okrutnie 
zamordowali: Augusta Czosnykow-
skiego, Franciszka Forysia, Franciszka 
Grygla, Henryka Grzebieniowskiego, 
Jana Jurysia, Jana Karasia, Józefa 
Kmiecika, Szczepana Niemca, Wojciecha 
Sadeckiego, Tadeusza Stanclika, Jana 
Staniszewskiego, Piotra Staniszewskiego, 
Józefa Szybista, Franciszka Szybowicza, 
Stanisława Tokarza, Szymona Tułeckie-
go, Jana Tułeckiego, Helenę Winiarską, 
Karola Ziarno – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Oprac.	Zespół	na	podstawie	literatury:	ks.	
Bogdan	Stanaszek,	Konspiracja w okolicy 
Brzostku w latach 1939–45,	w:	Rocznik 
Brzostecki tom II,	Brzostek	1994;	B.	Sta-
naszek,	20 czerwca 1944 – pacyfikacja 
Brzostku,	 w:	Wiadomości Brzosteckie 
nr 3/1994;	Maria	Szybowicz,	Wspomnie-
nie,	tamże;	Jan	Czech,	Moje wspomnienia,	
tamże;	Apolonia	Bejska,	Wspomnienia 
o dawnym Brzostku,	w:	Rocznik Brzoste-
cki tom I,	Brzostek	1993;	Tablica	Pamięci	
na	budynku	Domu	Kultury	w	Brzostku	
oraz	teraźniejszych	wspomnień.

Sierż. Józef Kmiecik Kpt. Wojciech Sadecki Piotr Staniszewski

Franciszek Foryś Franciszek Grygiel

Sierż. Jan Staniszewski

Henryk Grzebieniowski Jan Karaś

Wywiezieni do Jasła i rozstrzelani

Tablica Pamięci na ścianie Domu 
Kultury w Brzostku

Fotografie zebrał ks. Bogdan Stanaszek



8 Wiadomości Brzosteckie Nr 6/2014

– Pamięta Pan dzień 20 czerwca 1944 
roku?
–	 Doskonale,	 była	 piękna	 słoneczna	
pogoda,	 ale	 niestety	 nie	współgrała	 ona	
z	wydarzeniami,	 które	 tego	 dnia	 działy	
się	w	Brzostku…
– Jak go Pan zapamiętał?
–	Dla	mnie	 rozpoczął	 się	 on	wieczorem	
dnia	poprzedniego.	Tata	poszedł	po	połu-
dniu	„na	miasto”,	gdzie	spotkał	policjanta,	
którego	nazwisko	–	niestety	–	umknęło	mi	
już	z	pamięci.	Ten	mu	powiedział,	by	na	
jakiś	czas	zniknął	z	Brzostku,	bo	szykują	
się	jakieś	aresztowania.	Z	tą	nowiną	tata	
przyszedł	 do	 domu.	Mama	 akurat	 doiła	
krowy,	a	ja	karmiłem	konia,	kiedy	opowie-
dział	jej	o	rozmowie	z	policjantem.	Mama	
prosiła	 go,	 by	 zaraz	 poszedł	 do	Brzysk,	
gdzie	mieszkali	jej	rodzice,	ale	tata	posta-
nowił	 jeszcze	 posprzątać	 gospodarstwo.	
W	głowie	 cały	 czas	 słyszę	 jego	 słowa:	
„Pójdę	jutro	na	wieczór…”.
– A tymczasem następnego dnia rano…
–	Właśnie…	tymczasem	następnego	dnia	
rano	 usłyszeliśmy	 najpierw	 jakiś	 ruch	
koło	 domu,	 a	potem	 kopanie	w	drzwi.	
Tato	 poderwał	 się	 na	 nogi,	 popatrzył	
przez	 okno	 i	zobaczył,	 że	 dom	 jest	 oto-
czony.	O	jakiejkolwiek	ucieczce	nie	było	
mowy.	Przy	 każdym	 słupku	 ogrodzenia	
stał	Niemiec	 lub	Ukrainiec	 z	karabinem	
wycelowanym	w	dom.	Tato	wskoczył	do	
dużej	szafy	w	nadziei,	że	tam	się	ukryje.	
Niemcy	i	Ukraińcy	oraz	niejaki	Chyłek	–	
który	pełnił	rolę	tłumacza	lub	przewodnika	
–	weszli	 do	 domu	 i	zaczęli	 plądrować	
wszystko.	 Ojciec	 chyba	 zrozumiał,	 że	
nie	ma	 szans	 na	 ukrycie	 i	sam	wyszedł.	
Podszedł	do	niego	gestapowiec	 i	zapytał	
o	imię	i	nazwisko.	Kiedy	je	usłyszał,	wyjął	
zza	cholewy	listę.	Pamiętam,	że	nazwisko	
taty	 było	 na	 tej	 liście	 pierwsze:	 „Peter	
Staniszewski”.
– I co było dalej?
–	Kazali	mu	 się	 ubrać	 i	iść	 z	nimi.	Tato	
przytulił	nas,	każdego	z	osobna.	Nic	nie	
mówił,	 tylko	 płakał.	Wiedział	 chyba,	
że	 to	 nasze	 ostatnie	wspólne	 chwile…	
Niemcy	wyprowadzili	go	z	domu	z	rękami	

podniesionymi	na	kark.	Z	drugiej	 strony	
domu	 prowadzono	mojego	 stryja,	 Jana	
Staniszewskiego.	U	Niemców	było	widać	
ogromne	zadowolenie,	że	udało	im	się	ich	
złapać.	Obaj	zostali	dokładnie	zrewidowa-
ni,	a	następnie	prowadzono	ich	–	cały	czas	
z	rękami	 na	 karku	 –	w	kierunku	 rynku.	
Tak	 doszli	 do	 starej	 kuźni,	w	miejsce,	
gdzie	obecnie	ma	siedzibę	Koło	Łowieckie.	
Tam	zostali	strasznie	pobici.	Opowiadała	
o	tym	pani	Maciejkowa,	u	której	mieszkał	
Wojciech	 Sadecki,	 także	 aresztowany	
przez	Niemców.	Mojemu	tacie	połamano	
tam	żebra,	wiem,	że	potem	w	więzieniu	na	
Gestapo	w	Jaśle	nie	mógł	kaszleć,	musiał	
go	ktoś	 trzymać	od	 tyłu,	 bo	ból	 był	 tak	
ogromny.
– Czy to już był koniec tej tragedii 
w Państwa domu?
–	Niestety	nie.	Do	domu	wrócili	Ukraińcy.	
Jeden	 z	nich	 kazał	 nam	 się	 położyć	 na	
podłodze	twarzą	do	ziemi.	Mama	zaczęła	
płakać,	 a	on	 powiedział:	 „My	was	 tutaj	
Polaczków	dzisiaj	wszystkich	wyrezamy”	
i	uderzył	mamę	w	twarz.	Chciałem	mamę	
bronić	i	powiedziałem:	„Niech	pan	mamusi	
nie	bije,	bo	mamusia	jest	chora”	i	też	zo-
stałem	przez	niego	uderzony.	Na	podłodze	
leżała	moja	mama,	siostra	Krystyna	i	Zo-
fia	Nowicka,	 która	 pracowała	w	naszym	
gospodarstwie.	Ukrainiec	zapytał	mamę:	
„Gdzie	mąż”,	a	mama	odpowiedziała,	że:	
„Wzięliście	już”.	Wtedy	podniósł	karabin	
i	zaczął	do	nas	mierzyć.	W	tym	momencie	
wszedł	 żołnierz	niemiecki	 i	krzyknął	 do	
niego:	„Halt”,	pogadali	razem	i	wyszli,	ale	
Ukrainiec	wrócił	jeszcze	raz	i	kazał	nam	
leżeć	dalej	na	podłodze	aż	do	jego	powrotu.	
Po	kilku	minutach	przyszła	wujenka,	żona	
stryja	Jana	Staniszewskiego,	która	miesz-
kała	w	drugiej	części	domu	i	powiedziała,	
że	już	poszli.
– Pamięta Pan dokąd?
–	Tak,	do	sąsiada	Pietruchy.	Tam	podczas	
rewizji	znaleźli	pod	sąsiekiem	przedwojen-
ny	mundur	policyjny	Franciszka	Pietruchy.	
Zaczęło	 się	 zamieszanie,	 bo	 koniecznie	
chcieli	się	dowiedzieć,	do	kogo	należy.	Pie-
trucha	miał	szczęście,	bowiem	akurat	był	
w	Januszkowicach	 i	dzięki	 temu	uniknął	
aresztowania.
– Czy jeszcze ktoś z sąsiadów został 
aresztowany?
–	 Owszem.	 Niemcy	 aresztowali	 Jana	
Karasia,	 naszego	 sąsiada.	Wprawdzie	
w	momencie,	kiedy	przyszli	po	niego,	był	
w	Siedliskach	–	chyba	z	pocztą,	ale	kiedy	
wrócił,	 to	 dwóch	Niemców	 czekało	 na	
niego	i	zaraz	go	także	aresztowano.	Ujęty	
został	także	Henryk	Grzebieniowski,	który	
był	 częstym	 gościem	w	naszym	 domu.	
Pamiętam,	że	kiedy	przychodził	pan	Grze-
bieniowski	i	Pietrucha,	zawsze	prowadzo-
no	dyskusje	na	tematy	polityczne.	Często	
zaglądał	do	nas	Bolesław	Grygiel,	zwykle	
z	karabinem	pod	płaszczem.	Zginął	potem	
ostatniego	dnia	okupacji	pod	Liwoczem.	
– Czy mieliście jakąś nadzieję, że tata 
i stryj wrócą?

–	Wtedy	 byłem	 jeszcze	 zaledwie	 dwu-
nastoletnim	 chłopcem	 i	nie	 do	 końca	
rozumiałem,	co	się	dzieje,	ale	pamiętam,	
że	mama	wraz	 z	ciocią	 zebrały	 40	 tys.	
złotych	i	udały	się	na	Gestapo	do	Jasła,	by	
ich	wykupić.	Położyły	pieniądze	na	stole,	
a	jakiś	Niemiec	 poszedł	 się	 dowiedzieć,	
czy	 jest	 taka	możliwość.	Wrócił	 jednak	
szybko	 i	powiedział:	 „Wszystkich	 da	
się	wykupić,	 tylko	 nie	 Staniszewskich”,	
a	kiedy	mama	 i	ciocia	 jeszcze	 prosiły,	
zostały	poszczute	psami.	Wtedy	nadzieja	
zgasła	całkowicie.	Tato	i	stryj	byli	mocno	
zaangażowani	w	działalność	podziemną.	
Tata	ukrywał	się	prawie	całą	wojnę,	a	stryj	
Jan	był	szefem	oddziału	dywersyjnego	AK	
„Bekas”	w	Brzostku,	zaś	przed	wojną	był	
sierżantem	w	16	 Pułku	 Piechoty	Ziemi	
Tarnowskiej.	Pamiętam,	jak	wielokrotnie	
w	czasie	wojny	mieszkali	u	nas	różni,	nie-
znani	ludzie,	a	mama,	biorąc	kiedyś	drze-
wo	na	opał	do	pieca,	znalazła	ukryty	w	nim	
karabin.	Prosiła	wtedy	tatę,	by	zaprzestał	
swojej	działalności,	bo	go	Niemcy	zabiją.	
Pamiętam,	jak	jej	odpowiedział,	że:	„Może	
i	mnie	zabiją,	ale	moim	dzieciom	będzie	
kiedyś	 lepiej”.	Nawet	 nie	wiedział,	 jak	
bardzo	się	mylił.	Zostaliśmy	potem	sami,	
brat	Roman	miał	13	lat,	ja	12,	a	siostra	Kry-
styna	8,	zaś	mama	stale	chorowała.	Cośmy	
się	 biedy	 najedli	 to	 nasze,	 a	wydorośleć	
trzeba	było	szybciej,	niż	się	spodziewałem.	
Brat	poszedł	do	szkoły	po	wojnie,	a	ja	jak	
potrafiłem,	tak	gospodarowałem.
– Wróćmy jeszcze do samego areszto-
wania. Pańskiego ojca i stryja Niemcy 
zabrali jak wszystkich pozostałych do 
domu pani Wajdowej?
–	Tak,	kiedy	ochłonęliśmy,	pobiegłem	na	
miasto,	by	się	dowiedzieć,	co	się	jeszcze	
stało,	 gdzie	 tatę	 zabrali.	 Spotkałem	 tam	
moją	koleżankę,	Czesię	Grygiel,	od	której	
dowiedziałem	 się,	 że	 zaprowadzono	 ich	
do	pani	Wajdowej,	gdzie	była	restauracja,	
a	potem	 załadowano	 ich	wszystkich	 na	
samochód.	Na	moich	 oczach	 odjeżdżał	
on	do	Jasła.	Pamiętam	odkrytą	budę,	na	
której	 stali	Niemcy	 i	Ukraińcy,	 a	oni	 le-
żeli	na	pace	 samochodu,	chociaż	 ich	nie	
widziałem…	Potem	dowiedziałem	się,	jak	
okrutnie	ich	katowano,	przypalano	papie-
rosami,	kopano,	wybijano	zęby…
– Co się działo na rynku w Brzostku, 
kiedy Niemcy z aresztowanymi pojechali 
do Jasła?
–	Na	mieście	gromadzili	się	ludzie,	w	sile	
wieku	nie	było	nikogo,	tylko	albo	starzy	
albo	dzieci.	Widać	było	gołym	okiem	psy-
chozę	strachu.	Mówili	między	sobą	kogo	
aresztowano,	kogo	zabito.	Tam	właśnie	się	
dowiedziałem,	że	na	miejscu	zastrzelono	
wielu	mieszkańców	Brzostku.	Praktycz-
nie	wszystkich	znałem.	Nie	było	żadnego	
oficjalnego	pogrzebu	ofiar.	Każda	rodzina	
chowała	swojego,	owijali,	w	co	mieli	i	za-
wozili	 na	 cmentarz,	 bo	 o	ile	 pamiętam,	
to	 trumny	 nie	 było	 chyba	 ani	 jednej.	
Potem	w	szkole	rozmawialiśmy	na	temat	
pacyfikacji	 i	w	 ten	 sposób	dowiadywali-
śmy	 się,	 jakie	 były	 okoliczności	 śmierci	
i	kogo	zastrzelono.	Szybko	także	wyszło	

rozmowa z panem Włodzimierzem staniszewskim o pacyfikacji w 1944 r.
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na	 jaw,	 że	 zabici	mieszkańcy	Brzostku	
byli	efektem	pomyłki	wynikającej	z	nie-
powiadomienia	 oddziałów	 niemieckich	
stacjonujących	w	Brzostku	 o	mających	
nastąpić	aresztowaniach.	Gestapo	i	Ukra-
ińcy,	 którzy	przyjechali	 z	Jasła,	myśleli,	
że	 zostali	 ostrzelani	 przez	 polską	 par-
tyzantkę,	 a	tymczasem	 strzelał	 żołnierz	
niemieckiego	 TODT-u	 stacjonującego	
w	Brzostku.	Potem	także	się	okazało,	że	
listy	przygotowywali	Gonera	i	Szczendor,	
którzy	byli	współpracownikami	Gestapo.	
Gonera,	podobno	przerażony	przebiegiem	
pacyfikacji,	schował	się	nad	Wisłoką,	nie	
spodziewał	się	chyba	takich	skutków	swo-
jego	donosicielstwa…
– Pańskiego tatę i stryja Niemcy roz-
strzelali w Iwoniczu. Jak się o tym 
dowiedzieliście?
–	 Rozstrzelano	 ich	 wraz	 z	70-cioma	
innymi	 żołnierzami	 Armii	 Krajowej	
w	Lasku	 Grabińskim	 koło	 Iwonicza.	
Kiedy	w	kwietniu	 1945	 roku	 odkopano	
wspólną	mogiłę,	 to	 podczas	 ekshumacji	

przy	 sąsiedzie	 Janie	Karasiu	 znaleziono	
kartę	 przemiałową	 z	jego	 imieniem,	 na-
zwiskiem	oraz	adresem.	Ponieważ	był	przy	
tym	jeden	z	mieszkańców	Brzostku,	który	
zresztą	osobiście	znał	Karasia,	informacja	
o	tym	trafiła	najpierw	do	wdowy	po	nim,	
a	od	niej	do	nas.	Mama	udała	się	do	Iwo-
nicza,	 ale	 niestety	 dotarła	 tam	dzień	 po	
ponownym	pochówku.	Obok	mogiły	były	
jeszcze	rzeczy	i	części	ubrań	z	ekshumacji,	
wśród	których	rozpoznała	także	te,	które	
należały	do	taty	i	stryja.	Były	tam	–	obok	
wspomnianych	resztek	odzieży	–	charakte-
rystyczne	szelki	Jana	Staniszewskiego	oraz	
fragmenty	butów	zelowanych	przez	szewca	
Szarka	z	Nawsia	Brzosteckiego,	jakie	miał	
mój	 tata	 i	przede	wszystkim	chusteczka,	
którą	mama	mu	osobiście	haftowała…
– Czy po tym, co się stało, czuje Pan 
niechęć do Niemców i Ukraińców?
–	Nie	ukrywam,	że	przez	wiele	lat	tak	było.	
Dorastałem	bez	ojca,	którego	brak	bardzo	
odczuwałem.	Dziś	od	tego	czasu	mija	70	
lat,	nabrałem	do	tego	dystansu.	Gdzieś	tam	

wewnątrz	na	słowa:	„Halt”	albo	„Wyrezać”	
ciarki	mi	przechodzą	przez	ciało,	ale	też	
mój	wiek	i	życiowe	doświadczenie	każą	mi	
patrzeć	na	to	inaczej.	Jeśli	mamy	wspólnie	
sąsiadować	z	Niemcami	i	Ukraińcami,	to	
musimy	sobie	nad	grobami	naszych	ojców	
podać	ręce,	by	już	nigdy	takie	okropności	
się	nie	wydarzyły.
– Weźmie Pan udział w uroczystościach 
70–tej rocznicy pacyfikacji Brzostku?
–	Oczywiście,	bardzo	się	cieszę,	że	 taka	
uroczystość	w	Brzostku	się	odbędzie	i	je-
stem	wdzięczny	wszystkim,	 którzy	 nad	
jej	organizacją	pracują.	Myślę,	że	weźmie	
w	niej	udział	także	i	brzostecka	młodzież,	
w	której	patriotyzm	głęboko	wierzę.	Miło	
mi,	 kiedy	w	Iwoniczu	 na	 grobie	 Piotra	
i	Jana	Staniszewskich	 oraz	 prawie	 dwu-
dziestu	pozostałych,	nieznanych	żołnierzy,	
zawsze	widać	wieńce	i	palące	się	świeczki.	
Cieszy	zatem,	kiedy	w	rodzinnym	Brzost-
ku	pamięta	się	także	o	naszych	rodakach,	
którzy	zginęli	za	Polskę.

atsz

Wędrowny dzień matki
	 Data	 26	maja	 każdemu	 z	 nas	 kojarzy	 się	
przede	wszystkim	 z	 kwiatami	 i	 upominkami	
dla	mam.	To	niezwykłe	święto	postanowiliśmy	
uczcić	w	tym	roku	nieco	inaczej.	Zafundowali-
śmy	naszym	solenizantkom	chwilę	aktywnego	
relaksu.	W	ramach	programu	Wf z klasą	dyrek-
tor	oraz	nauczyciele	wychowania	fizycznego	z	
Gimnazjum	im.	Królowej	Jadwigi	w	Brzostku	
zaprosili	mamy	 naszych	 gimnazjalistów	 na	
wspólne	wędrowanie	 po	 Brzostku	 z	 kijami	
nordic	walking.	Wszak	ciepłe,	słoneczne	dni	to	
najlepszy	moment,	aby	wreszcie	wyjść	z	domu	
i	poruszać	się	odrobinę	na	świeżym	powietrzu.
	 Panie	 dzielnie	maszerowały	 z	 uśmiechem	
na	 twarzy.	Po	 tych	 sportowych	wyczynach	na	
wszystkich	 utrudzonych	wędrowców	 czekały	
przepyszne	kiełbaski	z	grilla.	Aktywność	fizycz-
na	na	pewno	dostarczy	mamom	więcej	energii	i	
chęci	zmagania	się	z	codziennymi	wyzwaniami.

Organizatorzy

	 Mama,	jak	pisali	poeci,	to	najwspanialsze	
słowo	świata,	jakie	kiedykolwiek	zostało	wy-
powiedziane.	Słowo,	które	zawiera	tyle	dobra	
w	sobie,	jak	żadne	inne.	Miła,	wyrozumiała,	
serdeczna	 –	 to	 niektóre	 przymioty	mamy.	
Wszystkich	nie	sposób	wymienić.
Tradycyjnie,	w	dniu	26	maja	2014	roku	w	PSP	
w	Kamienicy	Dolnej	odbyła	się	uroczysta	aka-
demia	środowiskowa	z	okazji	Dnia	Matki.	Z	tej	
okazji	uczniowie	pod	opieką	nauczycieli	przy-
gotowali	dla	swoich	mam	program	artystyczny,	
w	którym	znalazły	się	życzenia	i	zapewnienie	
o	miłości,	wdzięczności	i	przywiązaniu.	
Na	 zakończenie	 części	 artystycznej	 dzieci	
wręczyły	mamom	własnoręcznie	wykonane	
prezenty,	kwiaty,	laurki	i	złożyły	najserdecz-
niejsze	 życzenia	 oraz	 zaśpiewały	 tradycyjne	
„Sto	lat”.	Następnie	mamy	zostały	zaproszone	
na	 słodki	poczęstunek,	który	zorganizowały	
Panie	z	Rady	Rodziców.	
	 Mamy	 nadzieję,	 że	 program	 artystyczny	
przygotowany	 przez	 uczniów	wprowadził	
mamy	w	miły	nastrój	i	pozwolił	choć	na	chwilę	
zapomnieć	o	troskach	dnia	codziennego.

aa

cała łąka kwiatów dla mamy i taty
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Lp Nazwisko i imię kandydata

Granice obwodu  

Razem
:

Zawadka, Brzostek 
Brzostek

Klecie
Bukowa

Januszkowice, Opacionka
Nawsie Brz., W

ola Brz.
Bączałka, Kam

ienica
Grudna Górna, Grudna Dolna
Głobikówka, Smarżowa, Siedliska

Gorzejowa
Kam

ienica Dolna
Przeczyca, Skurowa

Numer obwodu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
1. Golba Mieczysław 4 2 0 1 3 2 3 2 3 1 0 1 22
2. Kurowska Maria 20 21 2 2 7 3 0 3 0 1 4 9 72
3. Ziobro Kazimierz 12 3 5 2 8 6 11 1 5 2 2 5 62
4. Siembida Wiesław 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
5. Dziubiński Jan 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 5
6. Strzępek Renata 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 6
7. Uruski Piotr 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
8. Szczepańska Maria 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
9. Kulig Irena 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 5
10.Kossak-Chrzanowski Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Razem: 38 26 8 5 21 15 16 10 8 9 6 17 179
               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
1. Siembida Marcin 0 1 1 0 1 1 0 3 4 1 1 0 13
2. Stefanowicz Witold 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
3. Zięba Tadeusz 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4. Pakosz Maria 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
5. Toś Klaudia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Jędrzejczyk Roman 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 8
7. Furtak Katarzyna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8. Kozłowska Aleksandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Sylwanowicz Krzysztof 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
10.Mogiła-Lisowski Zygmunt – SKREŚLONY 0

Razem: 2 5 2 1 1 5 0 5 10 1 1 0 33
               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Lista nr 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
1. Kamiński Tomasz 3 4 2 0 2 2 0 1 2 1 1 1 19
2. Warda Helena 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Konieczny Janusz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4. Leśniak-Moczuk 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5. Domaradzki Wojciech 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6. Wachałowicz Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7. Tofil Bronisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
8. Kozdęba Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Jednacz Przemysław 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10.Kowalska Anna 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4

Razem: 6 7 4 0 5 2 0 1 3 1 11 1 41
               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Lista nr 4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Poręba Tomasz 99 61 23 22 71 84 46 43 68 34 43 63 657
2. Zając Alicja 32 41 12 22 42 41 28 5 15 6 7 41 292
3. Ożóg Stanisław 43 34 15 6 66 20 15 12 33 1 7 6 258
4. Piotrowicz Stanisław 2 1 0 0 4 5 3 1 9 0 1 3 29
5. Romaniuk Bogdan 0 2 1 0 1 2 5 0 3 0 0 0 14
6. Hrynkiewicz Józefa 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 7
7. Pióro Tadeusz 2 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 12
8. Wróblewska Krystyna 2 0 1 0 6 1 0 1 0 0 1 5 17
9. Ćwierz Andrzej 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 6
10.Błądek Lidia 1 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0 2 11

Razem: 181143 54 51 194161 99 66 132 41 59 122 1303

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Lista nr 5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
1. Niewczas Marta 4 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 12
2. Tereszkiewicz Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. Wasiewicz Ewa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4. Sidor Mariusz 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5. Skalska Justyna 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6. Baran Dariusz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7. Szelc Grażyna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Bar Wacław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Puchalik Beata  – SKREŚLONA 1 1
10.Smucz Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem: 4 4 1 0 4 0 0 0 4 0 0 3 20
               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Lista nr 6. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
1. Jaworski Kazimierz 4 2 0 2 3 1 2 5 5 2 0 4 30
2. Dachnowicz Małgorzata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3. Kloc Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
4. Bialik Anna 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
5. Muszyńska Marta 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
6. Strus-Kozłowska Kinga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7. Ochab Paweł 1 3 0 0 2 1 5 3 5 0 3 0 23
8. Skowron Andrzej 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
9. Guzik Paulina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Skoczowski Paweł 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Razem: 5 6 3 3 7 4 7 11 10 2 4 5 67
               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Lista nr 7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
1. Zarębski Waldemar 15 8 7 0 3 7 8 5 3 1 2 2 61
2. Małek Damian 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3. Jadach Janusz 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4. Kida Grzegorz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5. Berkowicz Bożena 5 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 13
6. Walicki Lech 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5
7. Mryczko Artur 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
8. Olender-Wajda Ewelina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9. Chojnacka Magdalena 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
10 Korwin-Mikke Anna 8 3 0 1 1 6 2 2 4 0 0 2 29

Razem: 30 19 7 4 4 22 10 8 9 1 3 4 121
               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1. Łukacijewska Elżbieta 16 21 4 2 2 4 3 3 3 1 7 4 70
2. Skowrońska Krystyna 6 7 2 4 0 2 0 0 1 1 2 1 26
3. Tomański Piotr 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 9
4. Cholewiński Zygmunt 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5. Kaźmierczak Jolanta 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6. Frydrych Joanna 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7. Ordyczyński Marek 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8. Kmiecik Adam 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
9. Ciszek Roman 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6
10 Pluta Mirosław 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6

Razem: 34 33 12 10 6 6 5 3 6 2 10 8 135
               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Lista nr 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Kosiniak-Kamysz Władysław 6 19 5 2 2 3 3 2 13 1 3 4 63
2. Kasprzak Mieczysław 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
3. Wosik Alicja Barbara 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 7
4. Bartman Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
5. Piekut Justyna 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
6. Dziadzio Dariusz 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
7. Białek Ewa 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 5
8. Rygiel Wiesław 2 5 3 3 8 4 4 2 7 8 1 0 47
9. Andrzejak-Klecha Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Owsiany Marek 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4

Razem: 12 25 9 5 12 15 8 4 25 13 4 7 139

Głosy razem: 312 268100 79 25423014510820770 98 167 2038

Wyniki WyBorÓW do parlamentu europejskieGo 
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frekwencja w poszczególnych obwodach procentowe wyniki wyborów

Obwody:

Liczba 
uprawnionych

Głosy oddane

Głosy ważne

Głosy
 nieważne

Frekwencja

Nr 1 - Zawadka Brzostecka, Brzostek 1414 322 312 10 22,77%
Nr 2 - Brzostek 1072 285 268 17 26,59%
Nr 3 - Klecie 518 106 100 6 20,46%
Nr 4 - Bukowa 401 84 79 5 20,95%
Nr 5 - Januszkowice, Opacionka 1022 278 254 24 27,20%
Nr 6 - Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka 1058 242 230 12 22,87%
Nr 7 - Kamienica Górna, Bączałka 815 153 145 8 18,77%
Nr 8 - Grudna Górna, Grudna Dolna 740 111 108 3 15,00%
Nr 9 - Siedliska-B., Smarżowa, Głobikówka 1514 214 207 7 14,13%
Nr 10 - Gorzejowa 543 76 70 6 14,00%
Nr 11 - Kamienica Dolna 413 103 98 5 24,94%
Nr 12 - Przeczyca, Skurowa 883 181 167 14 20,50%

Ogółem w gminie: 10393 2155 2038 117 20,74% Tabele i wykres opracował J. Nosal

	 „Z	 Podwórka	 na	 Stadion	 o	Puchar	
Tymbarku”	to	największa	piłkarska	im-
preza	w	tej	kategorii	wiekowej	w	Europie	
(ponad	200	tys.	zawodników	i	zawodni-
czek),	więc	tym	milsza	jest	wiadomość,	
że	Karolina	Prokuska	(uczennica	Szkoły	
Podstawowej	w	Brzostku)	reprezentująca	
drużynę	SP	2	Przeworsk	zdobyła	w	niej	
brązowy	medal.	

	 To	 kolejny	 przykład,	 że	warto	 po-
święcić	 czas	 i	ciężko	 pracować,	 by	 re-
alizować	własne	 pasje.	Karolina	 na	 co	
dzień	trenuje	w	Monis	Strzegocice.	Tam	
została	 zauważona	 przez	 pana	Mariana	
Pieniążka	i	otrzymała	szansę,	by	zagrać	
na	Stadionie	Narodowym.	Po	sukcesie	na	
szczeblu	wojewódzkim	SP	2	Przeworsk	
w	finale	 ogólnopolskim	mogła	 zgodnie	
z	regulaminem	do	 kadry	 zespołu	 dołą-
czyć	pięć	zawodniczek	z	innych	drużyn	
uczestniczących	w	finale	wojewódzkim.	
Wśród	 nich	 była	 Karolina	 Prokuska.	
Ostatecznie	 skład	 zespołu	 przedstawiał	
się	 następująco:	 pięć	 zawodniczek	 z	SP	
2	Przeworsk,	 dwie	 z	SP	Tryńcza	 i	pięć	
zawodniczek	 dołączonych	 z	innych	
podkarpackich	 drużyn	 –	 Katarzyna	
Pieniążek,	Gabriela	Maziarz,	Dominika	

Oszust,	Patrycja	Łach,	Aleksandra	Czu-
bat,	Natalia	Antos,	Karolina Prokuska,	
Wiktoria	Tarnawska,	Natalia	Florek,	Sara	
Bielecka,	Emilia	Górniak,	Maria	Łańska.	
Ekipa	Karoliny	rywalizowała	z	drużyna-
mi	z	województw:	łódzkiego,	warmińsko-
-mazurskiego	i	śląskiego.	Przez	tą	rundę	
reprezentantki	Podkarpacia	przeszły	jak	
burza,	zajmując	I	miejsce	w	grupie.	Tym	
samym	zapewniły	 sobie	 awans	do	 fazy	
ćwierćfinałowej.	Wygrana	 1:0	 z	repre-
zentacją	 województwa	 kujawsko-po-
morskiego	sprawiła,	że	następnego	dnia	
drużyna	 z	Podkarpacia	 zagrała	w	półfi-
nale	z	drużyną	z	Mazowsza	o	awans	do	
ścisłego	finału.	Dla	dziewcząt	było	to	już	
ogromne	osiągnięcie	i	nie	lada	przeżycie,	
niestety	półfinał	zakończył	 się	 remisem	
1:1	 i	o	 zwycięstwie	 decydowały	 rzuty	
karne,	w	których	musiały	uznać	wyższość	
rywalek	 i	została	 im	walka	o	3	miejsce.	
Widowisku	sportowemu,	przyglądali	się	
m.in.	Andrzej	Biernat	 (Minister	Sportu	
i	Turystyki),	 Zbigniew	Boniek	 (Prezes	
PZPN)	 oraz	 Adam	 Nawałka	 (selek-
cjoner	 reprezentacji	 Polski).	W	meczu	
o	3	miejsce	 Karolina	 przyczyniła	 się	

do	wyraźnego	 zwycięstwa	 z	drużyną	
kujawsko-pomorską	4:1,	 strzelając	 dwie	
bramki	 i	tym	 samym	mogła	 cieszyć	 się	
z	brązowego	medalu.	
	 Po	zakończonych	rozgrywkach	odbyła	
się	ceremonia	wręczenia	pucharu,	medali	
i	nagród,	której	dokonał	Stefan	Majewski.	
Mecze	finałowe	rozegrane	zostały	przed	
finałem	Pucharu	Polski	w	świetle	reflek-
torów	Stadionu	Narodowego.	Wyjątko-
wość	 tego	 dnia	 dopełniła	 ekskluzywna	
wycieczka	 po	 Stadionie	Narodowym,	
podczas	której	Karolina	i	koleżanki	z	dru-
żyny	miała	okazję	poznać	kulisy	i	tajem-
nice	największego	polskiego	stadionu	oraz	
obejrzeć	na	żywo	mecz	finałowy	Pucharu	
Polski	 pomiędzy	 drużynami	 Zawiszy	
Bydgoszcz	oraz	KGHM	Zagłębie	Lubin.
	 Turniej	„Z	Podwórka	na	Stadion	o	Pu-
char	Tymbarku”	 to	 pasjonujące	 zawody	
sportowe.	Dla	Karoliny	to	niezapomniana	
przygoda,	 świetna	 zabawa	 i	znaczący	
sukces	na	arenie	ogólnopolskiej.	Szkoda	
tylko,	że	talentu	Karoliny	nie	doceniono	
na	lokalnym	podwórku	i	musi	swoją	pasję	
realizować	w	innym	klubie.

Magdalena Kawalec

karolina prokuska brązową medalistką XiV edycji 
„z podwórka na stadion o puchar tymbarku”
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	 Zespół	 Szkół	w	Siedliskach-Bogusz	
miał	 przyjemność	 gościć	 nauczycieli	
i	uczniów	 pięciu	 europejskich	 krajów	
z	Czech,	Hiszpanii,	 Danii,	 Portugalii,	
Rumunii.	W	sumie	 13	 nauczycieli	 i	19	
uczniów.	A	wszystko	 to	w	ramach	 pro-
jektu:	 „You are the future, my children. 
Discover human values through moral sto-
ries” Przypomnijmy	–	realizacja	projektu	
rozpoczęła	się	we	wrześniu	2012	i	będzie	
trwała	 do	września	 2014	 roku.	Osoby	
uczestniczące	w	tym	 przedsięwzięciu	
angażują	się	w	działania,	których	celem	
jest	 przybliżenie	 uczestnikom	projektu	
z	innych	krajów	obrazu	Polski,	Polaków,	
naszej	kultury,	regionu,	systemu	oświaty	
wraz	 z	wieloma	 aspektami	 związanymi	
ze	 szkolnictwem,	 itd.	My	z	kolei	mamy	
możliwość	poznać	i	zobaczyć	to,	co	mają	
nam	do	pokazania	inne	kraje:	Portugalia,	
Rumunia,	Turcja,	Walia,	Hiszpania,	Sło-
wenia	i	Czechy.	Nasz	projekt	jest	częścią	
szerokiego	programu	„Uczenie się przez 
całe życie”.	Nasi	goście	mieli	możliwość	
nie	 tylko	 uczestniczyć	we	wspólnych	
warsztatach	 literackich	na	 temat	„histo-
rii	 z	morałem” będących	 przewodnią	
myślą	współpracy,	 ale	 także	w	różnych	
atrakcjach	przygotowanych	przez	 grono	
pedagogiczne	naszej	placówki.
	 Jako	pierwsi,	17	maja	w	godzinach	po-
południowych,	przybyli	do	nas	partnerzy	
z	Portugalii	–	3	nauczycielki	i	7	uczniów.	
Partnerzy	z	Czech,	łącznie	7	osób:	2	na-
uczycielki	z	5	podopiecznymi.	Z	Rumuni	
przybyło	 do	 nas	 4	 nauczycieli	 i	7	 ucz-
niów,	 z	Danii	2	nauczycieli,	 z	Hiszpanii	
2	nauczycieli.	Zostali	oni	odwiezieni	do	
hotelu	„Lord”,	gdzie	wszyscy	spotkali	się	
na	powitalnej	kolacji,	a	uczniowie	zostali	
ulokowani	w	domach	rodzin	goszczących.
	 W	dniu	 19	maja	 nastąpiło	 uroczyste	
i	oficjalne	przywitanie	gości,	na	które	zło-
żyły	się	występy,	przemówienia,	prezen-
tacje	poszczególnych	krajów	oraz	słodki	
poczęstunek	mający	 swoją	 kontynuację	
w	popołudniowym	 zwiedzaniu	 szkoły	
oraz	 warsztatach	 literackich,	 w	któ-

rych	brali	 udział	 uczniowie. Szczególne 
wrażenie	wywarły	 na	 gościach	 gazetki	
poświęcone	programowi	Comenius	oraz	
wystawy	 fotograficzne	 z	mobilności	 do	
krajów	partnerskich.	Uczniowie	w	tym	
dniu	również	zostali	zaproszeni	do	wzię-
cia	udziału	w	różnorodnych	zajęciach	na	
terenie	 szkoły	 (między	 innymi	w	nauce	
języka	polskiego).
	 Kolejny	 dzień	 upłynął	 nam	 na	wy-
cieczce	 do	Muzeum	 Lalek	w	Pilźnie,	
gdzie	 zarówno	 uczniowie	 jak	 i	nauczy-
ciele	mieli	 okazję	wykazać	 się	 umie-
jętnościami	 artystycznymi,	 malując	
postaci	z	bajek	Krasickiego.	Goście	oraz	
nasi	 uczniowie	 podeszli	 do	warsztatów	
z	wielkim	 zainteresowaniem	 i	entuzja-
zmem.	Drugim	punktem	wyjazdu	 było	
zwiedzanie	Muzeum	Lalek	 oraz	minia-
turowej	XIX-wiecznej	wsi	w	Lipinach.	
W	Gospodzie	 u	Wiedźmy	 goście	mieli	
okazję	spróbować	wiele	rodzajów	piero-
gów.	Byli	pełni	zdziwienia,	że	jest	ich	aż	
135	rodzajów.	W	godzinach	wieczornych	
odbyła	się	dyskoteka	z	udziałem	uczniów	
z	Czech,	Rumunii	i	Portugalii	oraz	naszej	
młodzieży.	Wszyscy	 bardzo	 dobrze	 się	
bawili	 prezentując	 zwyczaje	 taneczne	
z	różnych	krajów.
	 Wycieczka	 do	Wieliczki	 i	Krakowa	
odbyła	się	w	środę.	Nasi	goście	zwiedzali	
zabytkową	Kopalnię	 Soli.	 Podziwiali	
oryginalne	 i	jedyne	w	swoim	 rodzaju	
wnętrza,	 które	 powstały	 na	 przestrzeni	
kilku	wieków.	Kopalnia	ta	stanowi	jedy-
ny	 obiekt	 górniczy	 na	 świecie,	 czynny	
bez	przerwy	od	średniowiecza	do	chwili	
obecnej.	W	Krakowie	 goście	 zobaczyli	
najpierw	Rynek	Główny	 oraz	 Sukien-
nice,	 które	 prezentowały	 się	wspaniale,	
po	 czym	wszyscy	 udali	 się	 na	 spacer	
pobliskimi	ulicami.	W	drodze	powrotnej	
zaprosiliśmy	naszych	gości	na	kolację	do	
Karczmy	„Dolina	Pstrąga”	w	Machowej.
	 Czwartek	był	to	ostatni	dzień	pobytu	
naszych	gości,	w	którym	odbyły	się	wy-
stępy.	Część	artystyczna	miała	swój	finał	
około	 godziny	 10.00.	Uczniowie	 naszej	

szkoły	 pokazali	 swoje	wokalne	 umie-
jętności.	 Szczególne	wrażenie	wywarł	
na	wszystkich	 słuchaczach	wykonany	
teatrzyk	kukiełkowy	z	udziałem	uczniów	
z	krajów	partnerskich.	Uczniowie	wyka-
zali	 się	 ogromnym	 talentem	aktorskim.	
Podziwialiśmy	nie	tylko	wspaniałe	głosy	
naszych	artystów,	ale	również	występy	ta-
neczne	uczennic	naszej	szkoły	oraz	grupy	
tanecznej	 z	Domu	Kultury	w	Brzostku.	
Potem	nastąpiło	jeszcze	rozdanie	certyfi-
katów	oraz	drobnych	upominków	wszyst-
kim	uczestnikom	projektu.	Po	wspólnym	
obiedzie	koordynatorzy	omówili	kolejne	
etapy	 realizacji	 projektu,	 wyznaczyli	
kolejne	zadania	na	spotkanie	grupy	pro-
jektowej	w	Czechach	w	czerwcu	 2014	
roku	oraz	 dokonali	 ewaluacji	 podjętych	
już	działań.
	 Po	 tygodniowym	 pobycie	w	Polsce,	
pożegnania	nadszedł	czas.	Nie	wszystkim	
przyszło	to	z	łatwością	i	nie	obyło	się	bez	
łez.	W	organizację	 przyjęcia	 naszych	
gości	 zaangażowało	 się	wielu	 uczniów	
i	nauczycieli.	Nie	sposób	wymienić	tutaj	
wszystkich	 działań,	 które	 towarzyszyły	
przygotowaniom	wizyty.	Większość	na-
uczycieli	związana	jest	z	projektem	od	sa-
mego	początku,	tzn.	od	momentu	złożenia	
wniosku.	Niektórzy	dołączyli	niedawno,	
ale	 ich	pomoc	 również	bardzo	 się	przy-
dała.	Niezwykle	skomplikowane	zadanie	
„połączenia	wszystkich	 nitek”	 tak,	 by	
wszystko	zadziałało,	miała	koordynatorka	
projektu	 reprezentująca	 stronę	 polską	 –	
pani	Marta	Śniadach,	pan	dyrektor	Stani-
sław	Wójtowicz	oraz	pani	Mariola	Czapla.	
Nasi	partnerzy	 jednogłośnie	stwierdzili,	
że	 odbyta	wizyta	 była	wielkim	 sukce-
sem.	Młodzież	 była	 zachwycona	 naszą	
gościnnością	i	różnorodnością	programu	
pobytu	w	Polsce.	Nasi	zagraniczni	przy-
jaciele	dziękowali	za	możliwość	poznania	
naszej	szkoły,	kraju,	kultury	i	zdobywania	
nowych	doświadczeń.	To	był	niewątpliwie	
niezapomniany	czas	dla	nas	wszystkich.

J. Kluza
Zdjęcia na str. 22–23

tydzieŃ z comeniusem- Wizyta partnerÓW W polsce

	 Nasi	przyjaciele	z	Czech,	Portugalii	i	Hiszpanii	byli	zachwy-
ceni	Polską.	Napisali	dla	nas	kilka	słów	jak	czuli	się	u	nas	i	co	
im	się	najbardziej	podobało:

 „Przyjechaliśmy z Czech. Bardzo podoba nam się w Polsce. 
Najbardziej niesamowici w Polsce są ludzie. Są mili i przyja-
cielscy. Krajobraz także jest piękny. Szkoły są dość podobne, 
a różnice nie są duże. Nasza jest mniejsza niż wasza. Mamy 
tylko 105 uczniów w szkole i 75 dzieci w przedszkolu. Jest tyl-
ko 12 nauczycieli. Nasza szkoła położona jest w centrum wsi. 
Jesteśmy tu dzięki projekcie „Comenius”. Uważamy, że jest to 
dobra okazja do poznania ludzi z obcych krajów. Możliwość 
poznania zwyczajów, nawyków, systemu edukacyjnego oraz 
różnych języków. Jest to motywacja do podróżowania i uczenia 
się języka angielskiego”.

Powodzenia Itka i Eva 

 „Jesteśmy z Hiszpanii. Polska to piękny kraj i jest wiele 
różnic. U was jedzenie zupełnie się różni, ale jest wyśmienite. 
Żurek i pierogi były pyszne! Krajobraz również jest wspaniały, 
dominuje kolor zielony. Zadziwiają nas też kształty domów, 
które są zupełnie różne. Bardzo dziwi nas to, że w żadnym 
miejscu nie widziałyśmy policjantów. A w szkole... rozkład 

dnia jest trochę inny np. wy zaczynacie lekcje o 8.00 a my 
o 8:15 i kończymy o 14:15. W Hiszpanii mamy więcej uczniów. 
W klasach jest ok. 28-30, a u was 23-25.
 Projekt „Comenius” to bardzo interesująca forma pozna-
nia różnych stylów życia, kultur i systemów edukacyjnych. 
Oprócz osobistego wzbogacenia się o różne doświadczenia 
jest to doskonały sposób rozwijania umiejętności językowych. 
Dzielenie tych samych doświadczeń z ludźmi z obcych krajów 
jest naprawdę niezapomnianym przeżyciem”.

Pozdrawiamy Viri i Carmen. 
P.S. Czekamy na was w Hiszpanii! Ole!

 „Witamy! Przyjechałyśmy z Portugalii. Polska to inny, ale 
wspaniały kraj. Najbardziej podoba nam się krajobraz i ludzie, 
którzy są bardzo mili i przyjacielscy. Jedzenie jest bardzo do-
bre i często wygląda jak arcydzieło. Szkoła też nieco się różni. 
Lekcje trwają u nas 90 minut. Nasza szkoła jest wyższa i składa 
się z 4 kolorowych budynków. Jest też duże boisko otoczone 
wieloma drzewami. Jest też więcej uczniów, bo ok. 500 od 10 
do 15 lat.
 Projekt „Comenius” daje możliwość poznania innych ludzi 
i obyczajów, wymiany doświadczeń i daje nowe przyjaźnie”.

Całusy z Portugalii
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„Za naszą białą chatą
na łące, na wygonie
Słoneczne, ciche lato
koniczynami płonie
Śmieją się białe chaty
Serdecznie i bogato
Jest taki świat kochany
za naszą białą chatą…”

 E. Słoński „Pieśni o chacie”

	 Czerwcowe	słońce	
swoim blaskiem za-
lewa	 całą	 przestrzeń	
Ziemi	Brzosteckiej.	
Mocne promienie 
przedzierają	się	przez	
bałwaniaste	obłoczki	
i	ogrzewają	 ziemię.	
Słoneczna	kula	moc-
no	 czerwona	 „uno-
si	 się”	 coraz	wyżej	
i	wyżej	jakby	chciała	
razem	z	człowiekiem	
przejść	 jak	 najdalej.	
Strugę	 ciepła	wpija	
cała	 przyroda	 i	staje	
się	 coraz	 to	 bardziej	
kolorowa. Spod la-
sów	Kamery	ten	wi-
dok	 jest	 niezwykły.	
Wzgórza	 całe	 zato-
pione	 są	 w	mocnej	
zieleni,	 z	której	 tu	
i	ówdzie	wylatują	sta-
da	–	gromadki	–	prze-
różnej	ptaszyny.	Nad	
krzewami	przelatują	trzmiele	–	dostojne	
owady	–	przysiadują	na	kielichach	kwia-
tów,	to	znowu	„unoszą	się”	i	coraz	wol-
niej	wracają	do	swych	„włości”.	To	znowu	
zwinne	 osy,	 pszczoły,	 cicho,	 cichutko	
suną	do	przodu	szukają	jeszcze	nektaru,	
a	potem	 „wylepiają”	 plastry	 słodkim,	
pachnącym	miodem.	W	dali	na	trawach,	
gdzieniegdzie	 kolorowe	 kwiaty	 i	duże	
łany	zbóż	pochylają	się	 lekko	 to	w	jed-
ną	 to	 znowu	w	drugą	
stronę	kołysane	lekkim	
wiatrem.	 Sady	 stoją	
jakby	 w	bez r uchu ,	
to	 owoce	 rosnące	 na	
gałęziach	 zatrzymują	
moc	wiatru.	W	ogro-
dach	 koło	 zabudowań	
pełno	 barw	 i	kwiecia	
wiele,	 a	zapach	 uno-
si	 się	 coraz	 mocniej	
i	mocniej,	aż	rozpływa	
się	 gdzieś	 w	powie-
trzu.	Między	 polami	
widać	 drogi,	 dróżki	
i	ścieżki	 wiodące	 do	
domostw	 i	do	głównej	
szosy	ciągnącej	się	od	
powiatowej	 drogi	 do	
gminnych	traktów	ko-
munikacyjnych.	Można	
w	zadumie	wyobrazić	
sobie	ile	to	już	pokoleń	
chodziło	tymi	drogami,	
ścieżkami,	 dróżkami.	
Ile	potu	ludzkiego	i	tru-

du	wypiła	ta	nasza	Ziemia,	żeby	mogła	
się	 stać	 przyjazna.	 Ile	myśli	 ludzkiej	
i	trudu	 trzeba	 było	włożyć,	 aby	 ulep-
szyć	sobie	życie,	a	wszystko	po	to,	„aby	
uczynić	 sobie	ziemię	poddaną”,	 aby	na	
niej	 żyć	wygodnie,	 aby	wkomponować	
w	nią	coraz	to	nowszą	myśl	techniczną,	
bo	przecież	człowiek	jest	podmiotem	tej	
ziemi.
	 Jestem	w	domu	Józefy	z	domu	Żmuda	

Kumiegi	w	Kamienicy	Górnej	i	słucham	
opowieści	 o	rodzinie	 i	z	wielką	 uwagą	
zapamiętuję	wszystko	 to,	 co	 dotyczy	
rodziców	–	matki	Zofii	Żmuda	 z	domu	
Wójtowicz	 i	ojca	 Józefa	Żmudy.	Córka	
jest	pełna	podziwu	dla	rodziców,	którzy	
w	trudnych	czasach	wojennych	i	w	cza-
sach	okrutnej	biedy	po	okupacji	niemie-
ckiej	nie	poddali	się,	tylko	szukali	pracy	
i	stwarzali	godziwe	warunki	życia	swoim	

dzieciom.	Matka	Zofia	już	od	dzieciństwa	
skazana	była	na	ciężką	pracę,	a	trudy	ży-
cia	nauczyły	ją	pokonywania	i	zmagania	
się	 z	losem.	Pochodziła	 z	wielodzietnej	
rodziny	–	 9-ciorga	 dzieci.	W	wieku	14	
lat	została	osierocona	przez	matkę	i	jako	
najstarsza	 z	dzieci	 stała	 się	 odpowie-
dzialną	 siostrą,	 która	musiała	 zastąpić	
młodszemu	 rodzeństwu	 zmarłą	matkę	
–	 borykała	 się	 z	opieką	nad	młodszym	
rodzeństwem,	 gotowała	 strawę,	 poma-
gała	w	pracach	polowych,	chociaż	sama	
była	jeszcze	dzieckiem.	Czasy	II	wojny	

światowej	przyniosły	
jeszcze	do	 tego	cier-
pienie,	 strach	 i	łzy.	
Podczas	wysiedlenia	
Zofia	Żmuda	znalazła	
się	w	Bochni,	 gdzie	
otrzymała	 schronie-
nie	 i	pracę	 u	kuzy-
na	 ks.	Wójtowicza.	
Pracując	 na	 plebanii	
zarobione	 pieniądze	
przysyłała	rodzinie.
	Mąż	Zofii	Józef	Żmu-
da	został	zabrany	na	
roboty	 do	Niemiec,	
pracował	w	Simmels-
dorf ie	 Hüttenbach	
u	doktora	Lorena	Tu-
chera.	 Po	 powrocie	
z	Niemiec	należał	do	
Stowarzyszenia	 Po-
szkodowanych	przez	
III	Rzeszę,	co	udoku-
mentowane	jest	legi-
tymacją	związkową.
	Młode	małżeństwo,	

Zofia	i	Józef	Żmuda,	zamieszkało	wraz	
z	rodzicami	i	zaczęli	gospodarowanie	na	
rodzinnej	 ziemi.	W	domu	było	 biednie	
i	ciasno,	postanowili	wraz	z	dużą	grupą	
rodzin	wyjechać	 na	 ziemie	 odzyskane	
i	tam	osiedlić	 się	 i	żyć	godnie.	 Jak	po-
stanowili	 tak	 też	 zrobili.	Wyjechali	 do	
Brzeziny	koło	Brzegu,	gdzie	pracowali	
w	Państwowym	Gospodarstwie	Rolnym.	
Tam	też	dostali	dom	mieszkalny	wypo-

sażony,	 zelektryfiko-
wany,	 z	bieżącą	wodą	
–	czego	nie	było	jeszcze	
na	Ziemi	Brzosteckiej:	
żyło	się	tam	wygodnie,	
była	praca,	a	pieniądze	
zarobione	 Żmudowie	
składali,	 bo	wiedzie-
li,	 że	 na	 ziemiach	od-
zyskanych	 będą	 tyl-
ko	 przejściowo,	 a	na	
całe	 życie	 wrócą	 do	
miejsca	lat	dziecięcych	
do	 Siedlisk-Bogusz,	
Smarżowej	czy	Kamie-
nicy	Górnej.	Tęsknota	
do	 rodzinnych	 stron	
ciągle	ich	przywoływa-
ła	do	trwania	w	decyzji	
powrotu.	W	PGR-erze	
pracowali	przy	hodow-
li	 zwierząt.	 Tę	 pracę	
znali	 z	młodości	 i	ona	
dostarczała	 im	 dobry	
zarobek.	 Jak	 posta-
nowili	 tak	 też	 zrobili.	

z Brzostku w świat – rodzina Żmudów

W górnym rzędzie od lewej: Józef i Jan
W dolnym rzędzie od lewej: Tadeusz, Stefan i Kazimierz

Zofia i Józef Żmudowie Matka Józefa Żmudy – Stefania
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Wrócili	w	rodzinne	strony.	Rozbudowali	
dom	rodzinny,	wybudowali	stodołę,	dużą	
oborę,	zakupili	połać	ziemi	i	rozpoczęli	
gospodarowanie.	W	oborze	było	coraz	to	
więcej	 bydła,	 a	pole	 zasiewali	 zbożem,	
ziemniakami,	 burakami	 cukrowymi.	
Z	radością	 pracowali	 na	 rodzinnej	 zie-
mi.	 Piękne	widoki	 ze	wzgórza,	 szum	
lasów,	zapach	ziół	i	grzybów	wypełniły	
ich	 zmysły	 i	wyzwalały	 radość	 życia.	
I	 chociaż	 praca	 była	 ciężka,	 to	 jednak	
dawała	 im	zadowolenie	 i	pogodę	życia.	
W	niedzielę	całą	rodziną	szli	do	kościoła	
parafialnego,	gdzie	nabierali	siły	
duchowej	na	cały	tydzień.
	 Z	małżeństwa	Zofii	 i	Józefa	
Żmudów	było	siedmioro	dzieci.	
Rodziły	się	też	na	ziemiach	od-
zyskanych,	 ale	wychowywane	
były	u	dziadków	w	Smarżowej.	
Tutaj	dzieci	chodziły	do	szkoły,	
a	potem	wyruszyły	w	świat	 za	
chlebem.
	 Najstarsza	 córka	Stanisława	
z	domu	Żmuda	Madziar	mieszka	
w	Brzezinie	 koło	Brzegu,	 tam	
pozostała	 na	 stałe,	 a	jej	 córka	
Grażyna	wraz	z	mężem	mieszka	
w	Niemczech.
	 Syn	Tadeusz	 pracował	 koło	
Andrychowa	w	przędzalni,	tam	
się	 ożenił	 z	Zofią,	 a	jego	 córka	Marta	
studiuje	 na	 Papieskim	Uniwersytecie	
im.	 Jana	Pawła	 II	w	Krakowie	 historię	
kościoła.
	 Syn	Jan	ożenił	się	z	Marią	Krajewską	
razem	mieszkają	w	Bieździadce,	pracuje	
jako	murarz	i	wychowuje	pięcioro	dzie-
ci.	 Ich	 syn	 Piotr	 pracował	 za	 granicą,	
córka	Stefania	wraz	z	mężem	pracowała	
w	Ameryce,	obecnie	mieszka	w	Tarno-
wie,	a	Stanisław	pracował	w	Holandii.
	 Syn	 Józef	wybudował	 się	 niedaleko	
domu	rodzinnego	w	Siedliskach-Bogusz.
	 Dwóch	 synów	 bliźniaków	 Kazi-
mierz	 i	Stefan	w	okresie	młodości	 zo-
stało	 powołanych	 do	wojska	 i	służyli	
w	Warszawskiej	Jednostce	Ministerstwa	
Spraw	Wewnętrznych	w	Warszawie.	Byli	
oni	w	oddziale	reprezentacyjnym	Wojska	
Polskiego,	 stali	 w	honorowej	 warcie	

przy	Grobie	Nieznanego	Żołnierza	oraz	
przy	 powitaniu	 gości	 państwowych	
i	podczas	uroczystości	państwowych	stali	
w	honorowej	warcie.	A	że	 byli	 rosłymi	
mężczyznami,	 dobrze	wyszkolonymi	
pełnili	taką	honorową	służbę	Ojczyźnie.	
Pozostali	synowie	Zofii	i	Józefa	Żmudów	
też	służyli	w	wojsku.	I	 tak	Tadeusz	był	
czołgistą	w	Myczkowcach,	Jan	był	pod-
halańczykiem,	a	Józef	służył	w	brygadzie	
saperów	 i	zakończył	 służbę	w	wojsku	
w	stopniu	kaprala.
	 Rodzice	dobrze	wychowali	swoje	dzie-

ci	w	duchu	patriotyzmu,	a	że	mężczyźni	
byli	 rośli	 i	okazali,	 posłani	 zostali	 do	
służby	w	reprezentacyjnych	jednostkach.	
Za	wzorową	służbę	zostali	odznaczeni,	
a	rodzice	otrzymali	listy	gratulacyjne	od	
Ministerstwa	Obrony	Narodowej.
	 Córka	Zofii	 i	Józefa	Żmudów	Józefa	
Kumiega	 założyła	 rodzinę	 i	mieszka	
w	Kamienicy	Górnej.	Na	wzgórzu	 stoi	
okazały	dom	za	nim	rozciąga	się	pasmo	
lasów,	a	przed	domem	jest	okazały	ogród	
kwiatowy,	w	którym	 stoi	 piękna	figura	
Matki	Bożej.	Przed	figurą	stoi	ławeczka,	
na	której	zasiadają	rodzice	z	babcią	Zofią	
i	razem	wyśpiewują	majowe	Maryjne	
pieśni.	Często	przyjeżdżają	wnuki,	które	
w	skrytości	 ducha	 też	 polecają	 swoje	
problemy	Madonnie	i	za	świętym	polskim	
papieżem	Janem	Pawłem	 II	powtarzają	
„Naucz	nas	Twojego	zawierzenia,	Twojej	

nadziei	i	Twojej	miłości”.
	 Zofia	Żmuda	już	dziś	leciwa	kobieta,	
matka,	babcia	i	prababcia	może	się	cie-
szyć,	że	dobrze	przeżyła	życie.	Chociaż	
w	biedzie	i	udrękach	dobrze	wychowała	
dzieci	i	dziś	cieszy	się,	że	o	niej	pamię-
tają,	 przyjeżdżają,	 organizują	 imieniny	
czy	 też	 świąteczne	 spotkania.	Wnuki	
i	prawnuki	 z	niedowierzaniem	 słuchają	
opowieści	babci,	czasami	zadziwiają	się,	
że	w	takim	 trudzie,	 biedzie,	 cierpieniu	
można	 było	 tyle	 przeżyć	 i	dalej	 żyć	 –	
a	całe	to	długie	życie	utkane	było	wielką	

miłością	do	Boga	i	ludzi.
	 Córka	Józefa	Żmuda	z	pierw-
szego	małżeństwa	 na	 czwo-
ro	 dzieci:	 Stanisław	 kawaler,	
budowlaniec,	ma	 duży	 talent	
twórczy,	 czego	 dowodem	 jest	
pilźnieńskie	Muzeum	 Lalek,	
w	którym	całą	 budowlaną	 sto-
larkę	właśnie	on	wykonał.	Zdo-
był	 doświadczenie	 budowlane	
w	Norwegii,	 obecnie	mieszka	
w	Grudnej	 i	prowadzi	 prace	
budowlane	w	Dębicy.	Drugi	syn	
Józefy	Kumiegi	 Jan	 ożenił	 się	
w	Kamienicy	Górnej	ma	 troje	
dzieci	i	pracuje	w	przedsiębior-
stwie	drogowym.	Córka	Halina	
mieszka	w	Strzegocicach	i	pra-

cuje	jako	pielęgniarka	w	szpitalu	w	Stra-
szęcinie,	ma	 troje	 dzieci.	Córka	Edyta	
też	 pracuje	w	charakterze	 pielęgniarki	
w	Wojewódzkim	Szpitalu	w	Tarnowie	
ma	jedno	dziecko,	zaś	najmłodsza	córka	
Katarzyna	studiuje	w	policealnej	szkole	
medycznej	w	Jaśle.
	 Rodzina	Zofii	 i	Józefa	 Żmudów	 to	
taka	 zwykła	 rodzina	 jak	 setki	 innych	
rodzin	–	jednak	niezwykła.	Jest	przykła-
dem	wielkiej	pracowitości,	bogobojności	
i	miłości	 nie	 tylko	 do	 rodziny,	 ale	 też	
do	ziemi	ojczystej.	Jest	przykładem	jak	
z	Ziemi	Brzosteckiej	wyjeżdżają	w	świat	
Rodacy,	a	potem	wracają,	bo	najpiękniej-
szy	jest	świat	„za	naszą	małą	chatą,	na	
łące,	na	wygonie...	jest	taki	świat	kocha-
ny…”	i	takiej	miłości	do	ziemi	rodzinnej	
życzę.

Zuzanna Rogala

Legitymacja Józefa Żmudy

Córka Józefa i syn Jan
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Część trzecia:

	 Wtem	poselskim	pomyśloniu	 jadonc,	
zajechołem	 do	 Stróż,	 dzie	 sie	 wsyscy	
mieli	przesiodoć	na	inksy	pociong.	Wnet	
zajechołem	do	Tarnowa.	Tu	miołem	gupi	
wypodek,	 który	wom	 tez	muse	opowie-
dzieć.	 Dowiedziowsy	 sie,	 ze	 pociong	
bedzie	stoł	dłusy	cos,	posedłem	do	resta-
ruracyji	kolejowy	napić	sie	piwa.	Ledwom	
wypił	pół	halby,	a	tu	słyse	jak	konduktory	
wołajom:	„Łodjazd!”.	Skocułem	wtedy	ku	
pociongowi	a	zapomniołem	postowić	hal-
be	na	synkwasie.	Postowiłem	wtedy	halbe	
na	 peronie,	 przeskocyłem	przes	 zelazne	
ogrodzenie	i	dopodom	do	pociongu,	który	
jus	rusoł.	Ale	cuś,	nie	udało	mi	sie	dopość	
do	wagonu	I	klasy,	wienc	wlozłem	do	III	
klasy.	Tum	sie	znowu	musioł	letigimowoć,	
zem	jest	poseł.	Wtedy	konduktor	mi	pado,	
ze	mojo	 kupa	 jest	w	piontem	wagonie	 I	
klasy.	Myśle	sobie	co	łon	tu	godo,	przecie	
tam	 jest	mój	 kuferek,	 a	nie	 zodno	kupa.	
Kpi	 se	wyroźnie.	Alem	 sie	 jus	 nic	 nie	
odzywoł,	bom	był	odrobine	zadysany.	Na	
stacyjonie	w	Bogumiłowicach	przechodze	
se	do	swego	wagonu,	przecirom	łocy,	bo	
wicie	kogom	tu	uźrał,	no	zgadnijcie!	(głos:	
„Może	Staniszewskiego?”)	E!	Stanisew-
skiego?	Wienc	wom	powim:	Kube	Bojke	
uźrołem	we	własny	osobie.	Zeby	mi	 sie	
w	ty	chwili	niebo	łotwarło	i	w	niem	uko-
zoł	sie	świenty	Michoł	Archanioł,	tobym	
sie	 tak	nie	uciesył,	 jak	 tem,	 zem	nasego	
kochanego	Kube	spotkołem	i	ze	znim	dali	
pojode.	I	łon	mnie	odrazu	poznoł.	Wyści-
skoliśmy	sie	i	wycałowoli	tak	dokłodnie,	
ze	mi	az	cosik	wedle	wontroby	bźdenkło.	
Łon	 woło:	 „Kuba!”	 a	jo	 tyz	 „Kuba!”	

Boze!	Boze!	 Tego	 spotkanio	 nigdy	 nie	
zapomne.	Ano	po	przywitaniu	gadu,	gadu,	
jo	mu	opowiedzioł	co	mnie	na	stacyjonie	
w	Jaśle	 spotkoło	 i	co	mi	na	 to	powiocie,	
ze	mi	Kuba	opowiedzioł,	 ze	go	 to	 samo	
w	Tarnowie	spotkoło,	ino	z	tom	róźnicom,	
ze	mnie	konduktor	ściongoł	ze	schodów,	
a	jego	chcioł	wyrzucić	z	wagonu	I	klasy.
	 Tak	dojechaliśmy	do	Krakowa.	Tu	nom	
konduktor	 pedzioł,	 ze	w	tem	pociongu,	
co	jedzie	do	Widnia	jest	osobno	kupa	po-
słów	chyba	 z	dziesienciu.	Przychodzimy	
tu	 i	rzecywiście	 zastołem	 prawdziwom	
kupe	poselskom.	Siedzieli	tu	juz:	Wójcik,	
Myjok,	Rybenbałer,	Olsewski,	no	i	Śred-
niowski.	Wsyscy	w	kupie.	Tak	my	se	juz	
rozem	 jecholi	 bez	 nijaki	 przesiodki	 do	
samiuśkiego	Widnio.	Po	drodze	układali	
my	ponkciki,	wedug	których	mielimy	wal-
cyć	w	perlemencie	o	chłopskie	postuloty.	
Ino,	 ze	Myjok	 nom	 troche	 przeskodzoł,	
łopowiadoł	 nom	 ten	 zbereźnik	 kawały	
z	casów	wyborów,	ło	panach	dziedzicach,	
ło	ksienżach	i	plebańskich	gospodynioch,	
ło	 stańcykowskich	 naganiacach,	 i	to	 tak	
śmisnie,ześmy	sie	za	brzuchy	trzymoli.	Je-
dziemy	se	tak	wesoło,	jedziemy,	jedziemy,	
tu	naroz	ktoś	z	nasych	krzyknoł:	„Wideń”.
	 Po	wyjściu	 z	pociongu	 siedliśmy	 se	
na	tronwoj	i	jazda	prościuteńko	do	perle-
mentu.	Perlement	stoji	koło	wielgachnego	
placu,	a	zoroz	bliziutko	na	prawo	radholz,	
to	 je	magistrot	 wideński.	 Ten	 radholz	
to	 powidom	wom:	 cudo.	 Taki	 pienkny	
zomek	 jakiego	nimo	na	 całkim	 świecie.	
Wiezo	 na	wiezy,	 pienter	 co	 niemioro,	
a	łokien	róznego	gatonku	bez	liku.	Cudo	
mówie	wom	i	tyle!	Som	perlement	nie	taki	
znowu	 straśny	 jakby	 sie	 komu	zdawoło,	

ino	 jakisik	 dziwocny.	 Pientra	 nie	widać	
tu	 z	frontu	 zodnego.	 Łokniska	 som	 tu	
wielgachne,	 ze	 nicym	 bromo	 zajezdno	
w	starostwie	w	Jaśle	a	bromo	wchodowo	
z	gonkiem	to	tok	jak	nosa	rado	powiatowo.	
Na	dachu	u	facyjotu	stojom	rózne	osoby	
staroświeckie	z	kamienia	widoć	wykute,	
a	przed	 bramom	na	 ganku	 stojom	filory	
takie	grubaśne	 i	wysocorne,	 jak	kuminy	
w	rafineryji	 niegłowickiej.	 Schody	 do	
bromy	ze	scyrego	mormuru	wykute.	Przez	
brame	wychodzi	sie	do	sieni,	któro	tu	sie	
nazywo	hol.	Ten	hol	 to	 powiadom	wom	
nicym	piekny	kościół.	Różne	tu	som	gzem-
sy,	 rzeźbione	fiksy	 faksy,	 staroświeckie	
bogine	 –	 za	 przeproseniem	 całki	 nagu-
sienkie,	na	ścionoch	z	tokiego	gipsu	ulone	
co	sie	nozywo	halaboster	albo	z	mormuru.	
A	sumi	tu,	sumu,	wsendzie,	jakby	wioterek	
wioł,	 a	wiotru	 zadnego	nimo.	Pytom	sie	
Wójcika:	„Słysys,	ze	to	coś	sumi?”	A	łon	
pado,	ze	słysy.	A	powiedzieć	wom	teroz	
co	tak	sumi?	To	sumioł	nom	w	głowie	tem	
mojestot	i	potengo	perlementornej	włodzy,	
co	sie	stond	rozchodzi	po	całkiej	ałstryjo-
ckij	monarchii	od	Alpów	po	Korpoty.	Tych	
wszyćkich	 kurytorzy,	mniejsych	 holów,	
schodów,	 brom,	 rzeźbionych	 drzwi,	 sol,	
pokoji,	 dziwocnych	 łokien,	malunków,	
rzeźbów,	 tych	mormurów	 i	halabostrów	
i	złoto,	 i	śrybło,	 i	bronzu,	 tych	 haksa-
mitem	powleconych	krzeseł,	 tych	 lokoii	
i	woźnych	w	munduroch	kapioncych	 łod	
złotych	 i	śrybnych	wysywoń	 zandorów	
i	jenerołów,	 których	 tu	 pełno	wsendzie,	
nie	bede	wom	łopisywoł	bobym	ty	mowy	
nie	skońcył	ani	na	wiecór.	

Cdn.
Opracował Wojciech Staniszewski

jak to ongiś chłopski poseł rozmawiał ze swoimi wyborcami

	 Na	stałe	do	kalendarza	imprez	brzoste-
ckiego	Koła	Gospodyń	wpisały	się	spot-
kania	z	okazji	Dnia	Matki.	Nie	zabrakło	
go	 również	 i	w	 tym	 roku,	 a	miało	 ono	
szczególnie	uroczysty	charakter.	Imprezę,	
bowiem	uświetnił	występ	dzieci	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Brzostku.	W	podniosły	
nastrój	matczynego	święta	wprowadziła	
dyrektor	 szkoły	Maria	Przebięda,	 która	
jak	 zwykle	 pięknie	 i	 z	właściwą	 sobie	
elokwencją	 przypomniała	 o	ważnej	 roli	
matki	 składając	 wszystkim	 najlepsze	
życzenia.	Natomiast	 dzieci,	wspaniale	

przygotowane	 artystycznie	 przez	 swych	
pedagogów,	 przedstawiły	wiersze	 i	pio-
senki	 obrazujące	 istotę	 tego	ważnego,	
nastrojowego	święta.	Nie	zabrakło	pięk-
nych	laurek	i	kwiatów	wręczanych	przez	
dzieci	 obecnym	na	 spotkaniu	matkom.	
Atmosfera	była	niezwykle	uroczysta.	Na	
twarzach	 słuchających	występu	matek	
widać	było	wzruszenie.
	 Zarząd	 koła	 serdecznie	 dziękuje	 dy-
rekcji,	pedagogom	i	dzieciom	za	uświet-
nienie	 tego	 spotkania	 i	umożliwienie	
członkiniom	–	matkom,	tak	wspaniałych,	

artystycznych	przeżyć.
	 Natomiast	31	maja	br.	przedstawicielki	
zarządu	 brzosteckiego	 koła	 gospodyń	
wzięły	udział	w	I	Powiatowym	Dniu	Mat-
ki	zorganizowanym	w	Górze	Motycznej	
przez	Powiatowy	Zarząd	Kół	Gospodyń	
w	Dębicy	oraz	miejscowe	koło	gospodyń.	
Tutaj	nasza	członkini,	Władysława	Żygu-
ła,	została	odznaczona	orderem	zasłużonej	
matki	wielodzietnej.	Należy	tu	dodać,	że	
w	typowaniu	do	tego	odznaczenia,	brano	
pod	 uwagę	 nie	 tylko	 ilość	 potomstwa,	
lecz	 również	godzenie	 pracy	 społecznej	
z	wychowywaniem	dzieci.	Odznaczonej	
koleżance	serdecznie	gratulujemy.

Zarząd Koła Gospodyń w Brzostku

dzień matki w brzosteckim kole Gospodyń
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„Nie o to chodzi żeby jak drzewo szumieć
Lecz żeby rosnąć – i w korony i w korzenie,
I żeby chcieć i żeby móc i żeby umieć.”

K.I. Gałczyński

	 8	kwietnia	2014	roku	w	Zespole	Szkół	
im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku	odbyła	się	I	
edycja	międzyszkolnego	konkursu	na	na-
krycie	stołu	„Trendy	w	dekoracji	stołów”.
	 Umiejętności,	 szczere	 chęci	 i	możli-
wości	–	wszystkie	te	aspekty	kształcenia	
zawodowego	 zaprezentowali	 uczniowie	
okolicznych	szkół	gastronomicznych	z	po-
wiatu	dębickiego	i	jasielskiego.	
	 Zadaniem	 uczestników	 było	 przy-
gotowanie	 nakrycia	 stołu	w	tonacjach	
nawiązujących	do	Świąt	Wielkanocnych.	
Uczniów	obowiązywał	galowy	strój	kel-
nerski.
	 Do	jury	zaproszono	zawodowców	sztu-
ki	 gastronomicznej	 Panią	Barbarę	Słotę	
–	właścicielkę	 Jodłowego	Dworu,	 Panią	
Annę	Majewską	–	właścicielkę	restauracji	
Ama	w	Brzostku	oraz	panią	Martę	Król	–	
dyrektora	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	
w	Brzostku.
	 Ocenie	podlegały	 takie	 elementy	 jak:	

prawidłowy	dobór	zastawy	stołowej	dosto-
sowany	do	zaplanowanego	przez	uczestni-
ków	menu,	prawidłowe	ułożenie	zastawy,	
wykonanie	 elementów	 dekoracyjnych,	
pomysłowość,	oryginalność,	estetyka	oraz	
prezentacja	stołu.
	 I	miejsce	przyznano	uczniom	Magdale-
nie	Wenc	i	Patrykowi	Mokrzyckiemu	z	Ze-
społu	Szkół	Stowarzyszenia	Absolwentów	
Szkół	Rolniczych	w	Trzcinicy.	Wszystkich	
zachwycił	profesjonalizm	nie	tylko	w	pra-
widłowym	i	pięknym	nakryciu	stołu,	ale	
i	w	obsłudze	kelnerskiej	zaprezentowanej	
przez	tę	ekipę.
	 II	miejsce	przypadło	uczniom	Zespołu	
Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku,	Pa-
włowi	Nylcowi	 i	Arturowi	Skowronowi,	
którzy	zaangażowali	się	w	własną	prezen-
tację,	 a	także	w	profesjonalną	 dekorację	
i	oprawę	kulinarną	konkursu.
	 III	miejsce	zajęli	 ex	aequo	uczniowie	
Zespołu	Szkół	Ekonomicznych	im.	Janu-
sza	Korczaka	w	Dębicy	–	Edyta	Kudłacz	
i	Klaudia	Wilk	oraz	uczniowie	Rzemieśl-
niczej	 Zasadniczej	 Szkoły	 Zawodowej	
w	Pilźnie	–	Aneta	Siedlik	i	Katarzyna	Ko-
bak.	Uczestniczki	 tych	dwóch	zespołów,	

podobnie	 jak	 konkurenci	 z	pozostałych	
drużyn	włożyły	bardzo	dużo	zaangażowa-
nia	i	pracy	w	wykonanie	zadań	konkurso-
wych.
	 Na	wszystkich	uczestników	konkursu	
czekały	dyplomy	oraz	wspaniałe	nagrody	

takie	jak	blendery,	naczynia	żaroodporne	
z	podgrzewaczem,	tostery,	książki,	kubki	
termiczne	 i	inne.	Uczniowie	 zdobywali	
również	cenne	nagrody	dla	swoich	szkół:	
sokowirówka,	wysokiej	 jakości	patelnia,	
mikser	 i	brytfanna	do	pieczenia.	Funda-
torami	byli:	Stowarzyszenie	LGD	Liwocz,	
firma	Euro-Win	 oraz	Zespół	 Szkół	 im.	
Jana	 Pawła	 II	w	Brzostku.	Wszystkim	
sponsorom	serdecznie	dziękujemy.
	 I	 edycja	 konkursu	 stała	 na	 bardzo	
wysokim	poziome.	Każdy	element	 stołu	
oraz	dekoracji	był	starannie	i	precyzyjnie	
dobrany.	Wszystkie	 zespoły	 chciały	 jak	
najlepiej	wypaść	przed	jury	jak	i	też	przed	
swoimi	 kolegami.	 Uczestnicy	 bardzo	
dobrze	 się	 bawili,	 ale	 także	 zdobywali	
umiejętności	i	zdolności	potrzebne	w	dal-
szej	karierze.	Mamy	nadzieję,	iż	konkurs	
na	nakrycie	stołu	wielkanocnego	„Trendy	
w	dekoracji	 stołów”	 stanie	 się	 tradycją,	
a	z	roku	na	rok	uczestników	będzie	coraz	
więcej.

Organizator Małgorzata Kolbusz

konkurs „trendy w dekoracji stołów”

z prac rady miejskiej
 Rada	Miejska	w	Brzostku	w	dniu	27	maja	br.	obradowała	na	
XXXV	sesji	pod	przewodnictwem	Zofii	Skórskiej	–	przewodni-
czącej	rady.	Na	początku	obrad	Burmistrz	Brzostku	Leszek	Bie-
niek	przedstawił	informację	z	realizacji	uchwał	rady.	W	okresie	
międzysesyjnym	zgodnie	z	Uchwałą	Nr	XXXIV/262/14	z	dnia	
24	marca	2014	r.,	Zarządzeniem	Nr	37/14	wprowadzono	zmiany	
do	zestawienia	zbiorczego	planów	finansowych	jednostek	bu-
dżetowych	na	2014	rok.	W	dniu	4	kwietnia	br.	zawarto	umowę	
z	Bankiem	Gospodarstwa	Krajowego	w	Rzeszowie,	w	sprawie	
pożyczki	na	wyprzedzające	finansowanie	kanalizacji	sanitarnej	
w	miejscowościach	 Januszkowice	 i	Opacionka.	Komisja	Re-
wizyjna	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	zaopiniowała	pozytywnie	
sprawozdanie	 z	wykonania	 budżetu	 gminy	 za	 2013	 rok	oraz	
wystąpiła	z	wnioskiem	o	udzielenie	absolutorium	Burmistrzowi	
Brzostku	z	tytułu	wykonania	budżetu	za	rok	2013.	Opinię	wraz	
z	wnioskiem	przesłano	do	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej	
w	Rzeszowie.	Realizując	Uchwałę	Nr	XXXII/255/14	 z	dnia	
30	 grudnia	 2013	 r.	 aktem	notarialnym	dokonano	 sprzedaży	
w	drodze	przetargu	działki	położonej	w	Siedliskach-Bogusz.	
W	kolejnym	punkcie	obrad	Rada	Miejska	w	Brzostku	uchwaliła	

miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzennego	dla	części	
miejscowości	Kamienica	Dolna	i	Klecie	w	obszarze	planowa-
nego	gazociągu	wysokoprężnego.	W	dalszej	części	obrad	pod-
jęto	uchwały	w	sprawie	zmiany	uchwały	budżetowej	na	2014	
rok,	 przyjęcia	 do	 realizacji	 zadania	 publicznego	od	Powiatu	
Dębickiego	 z	zakresu	 dróg	 publicznych	w	Gminie	Brzostek	
oraz	zatwierdzenia	sprawozdania	finansowego	Samodzielnego	
Gminnego	Publicznego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	w	Brzostku	
i	zatwierdzenia	 sprawozdania	finansowego	Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku.	Kolejnym	tematem	było	zatwierdze-
nie	do	realizacji	projektu	pt.	„Programy	rozwojowe	inwestycją	
w	przyszłość	dla	uczniów	Szkoły	Podstawowej	w	Zespole	Szkół	
w	Siedliskach-Bogusz”.	W	celu	uregulowania	stanu	prawnego	
drogi	gminnej,	radni	podjęli	uchwałę	w	sprawie	przyjęcia	daro-
wizny	działek	położonych	w	Brzostku.	Kolejno	podjęte	uchwały	
dotyczyły	 przeznaczenia	 do	 sprzedaży	w	drodze	 przetargu	
działki	 położonej	w	Januszkowicach	 oraz	wniesienia	 aportu	
do	Zakładu	Gospodarki	Komunalnej	Spółki	z	o.	o.	w	Brzostku	
w	postaci	 sieci	wodociągowej	 z	dwoma	pompowniami	wody	
w	miejscowościach	Januszkowice	i	Opacionka.	
 Treść	podjętych	uchwał	prezentowana	jest	w	Biuletynie	Infor-
macji	Publicznej	oraz	na	stronie	internetowej	gminy	Brzostek.

Ewa Szukała
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magiczna stolica europy
	 Dawniej	ludzie	zakładali	swoje	osady	tam,	gdzie	przebie-
gały	 szlaki	 handlowe,	 najczęściej	 rzeczne.	 Preferowano	 też	
niedostępne	skały,	które	chroniły	osadników.	Zaś	w	miejscu,	
gdzie	skaliste	urwisko	stromo	opada	w	nurt	rzeki,	osada	ludzka	
powstać	po	prostu	musiała.	Tak	zrodziła	się	nad	Wełtawą	Praga,	
ponadmilionowa	stolica	Republiki	Czeskiej.
	 Pragi	się	nie	zwiedza.	Pra-
gę	 się	 czuje.	W	Pradze	 się	
tonie.	 Pragę	 się	 kocha	 od	
pierwszego	wejrzenia.	 Pra-
ga	 jest	 piękna,	 tajemnicza,	
zmysłowa.	Zdobiona	w	swej	
tysiącletniej	 historii	 wspa-
niałymi	 klejnotami	 pałaców,	
kościołów,	kamieniczek,	mo-
stów,	 tańczących	 domów…	
Ale	 sięgnijmy	głębiej,	 kiedy	
to	wszystko	się	zaczęło…

***
	 Tak	wyruszyli	trzej	bracia:	
Lech,	Czech	i	Rus.	Rus	obrał	
w swe posiadanie bezkresne 
stepy	na	wschodzie,	Lech	zaś	
pełne	jezior	knieje	na	północy.	
Natomiast	Czech	 prowadził	
wytrwale	swój	 lud	na	zachód,	błądził	długo	przez	 leśne	gę-
stwiny,	aż	wspiął	się	na	wzgórze	Ȓip,	a	widok,	jaki	ujrzał	ze	
szczytu,	przekonał	go	do	pozostania…

***
	 Przejeżdżając	autokarem	przez	polskie	partie	Sudetów,	to-
nęliśmy	we	mgle.	Dookoła	panowała	mleczna,	nieprzenikniona	
kurtyna	bieli.	Wszyscy	zniecierpliwieni	długą	podróżą	złości-
liśmy	się,	że	pomimo	tylu	przebytych	kilometrów,	nie	uda	nam	
się	zobaczyć	Pragi	w	całej	okazałości.	Zjechaliśmy	krętą	drogą	
ze	stromego	zbocza	Gór	Kruczych	i	przekroczyliśmy	czeską	
granicę.	Po	drodze	mijamy	Jaroměř	–	gród	czeskiego	księcia	
Jaromira,	wspierającego	Niemców	w	walkach	 z	Bolesławem	
Chrobrym,	a	także	słynny	Jičín	–	siedzibę	legendarnego	zbój-
nika	Rumcajsa,	który	uprzykrzał	życie	księciu	Wallensteinowi	
(bajkowemu	Księciu	Panu).	
	 Szczęściem,	 gdy	przekroczyliśmy	bramy	miasta,	 przestał	
padać	deszcz,	mgła	rozstąpiła	się,	wiatr	przewiał	chmury	daleko	
za	horyzont,	a	przez	przejrzyste,	gorące	powietrze	dostrzegli-
śmy	majestatycznie	majaczące	w	dali	hradczańskie	wzgórze	–	
siedzibę	królewskiego	rodu	Przemyślidów.	Spragnieni	wrażeń	
nie	 tylko	historycznych	 ruszyliśmy	w	kierunku	widocznych	
z	daleka	katedralnych	wież…

***
	 Katedra	 pw.	 św.	Wita	 –	 perła	 czeskiego	 gotyku.	Uderza	
mnie	 piękno	 tej	 świątyni.	
Wspaniałe	 kolumny,	 bogata	
rozeta,	strzeliste	łuki,	kaplica	
św.	Anny	Jagiellonki,	nagro-
bek	 św.	 Jana	 Nepomucena	
(na	 który	 zużyto	 ponoć	 7,5	
ton	srebra).	W	zachwycie	tym	
można	 utonąć	 i	rozmarzyć	
się	 w	osobliwym	 bezkresie	
kolorowego	 światła	 migo-
czącego	 przez	wielobarwne	
witraże…	Dwie	wbite	w	nie-
bo	wieże	 zdają	 się	wynosić	
rozmodlonych	wiernych	 ku	
Boskiemu	Obliczu.	Katedra	
sąsiaduje	z	Zamkiem	Praskim	
–	pradawną	siedzibą	czeskich	
władców.

***
	 Libuše	 (pl.	Libusza),	 żyjąca	w	VII	w.	wieszczka,	według	
legendy,	nakazała	odnaleźć	na	wzgórzu	hradczańskim	człowie-
ka	ciosającego	próg	domu	i	w	tym	miejscu	wybudować	gród	
(nazwany	od	progu	Pragą),	którego	 sława	 sięgnie	gwiazd…

Według	innych	źródeł	nazwa	miasta	wiąże	się	z	progami	na	
rzece	Wełtawie…

***
	 Zamek	Praski	wprowadza	w	atmosferę	zamierzchłej	historii,	
spowitej	mrokiem	intryg	i	spisków.	Dziedziniec	przypomina	
krakowski	Wawel,	wnętrze	o	surowych,	wysokich	murach	onie-
śmiela.	Do	Sali	Turniejowej	rycerze,	by	stanąć	w	szranki	i	zdo-
być	damę	(i	morgi)	swego	serca,	wjeżdżali	konno	po	okazałych	
schodach.	W	Sali	Tronowej	 z	daleka	 błyszczą	 przepysznym	

złotem	najcenniejsze	klejnoty	
nad	Wełtawą	–	berło,	 jabłko	
i	Korona	Świętego	Wacława.	
Warto	zwrócić	uwagę	na	Salę	
Sądową	–	oskarżonego	zamy-
kano	w	specjalnej	celi,	gdzie	
był	niewidoczny	dla	sędziów.	
Miało	to	zapobiegać	korupcji	
i	gwarantować	 sprawiedliwy	
wyrok.	Może	 dziś	warto	 by	
wrócić	 do	 średniowiecznych	
praktyk…	Opuszczamy	 za-
mek,	mijamy	 bramę	 z	posą-
gami	 w	brutalnych	 pozach	
i	uderza	 nas…	 chłód.	 Leje	
jak	 z	cebra.	 Praga	 jest	 wy-
magająca.	Wszyscy	uciekają,	
by	schronić	się	pod	dachami	
kamieniczek	 bądź	w	jakiejś	

knajpce.	Czuję,	że	Praga	jest	nawet	piękniejsza	w	tej	ulewnej	
szacie.	 Pochmurne	 niebo	 i	panujący	wokoło	 przygnębiający	
półmrok	 jeszcze	 dobitniej	 podkreślają	 rolę	Hradczan	 jako	
siedziby	rodu	królewskiego,	skąd	sprawowano	władzę	na	całe	
Czechy.	Mroczna	atmosfera	ulewy	potęguje	magię	staromiej-
skich	uliczek.

***
 Zakrada się skrycie do duszy czarami i zagadkami, do któ-
rych tylko ona posiada klucz. Praga nie puszcza nikogo z tych, 
których pochwyciła.	(Angelo	M.	Ripellino)

***
	 Rudolf	II	Habsburg	był	bodajże	najbardziej	ekscentryczną	
postacią	 historii	Czech.	Urodzony	w	Wiedniu,	wychowany	
w	Hiszpanii,	został	królem	Węgier,	później	Czech,	a	w	1576	
głową	 Świętego	Cesarstwa	Rzymskiego.	Mawiano	 o	nim	
cesarz z przyjemności, astrolog z powołania.	Rzeczywiście,	
kiedy	przeniósł	w	1583	r.	stolicę	Cesarstwa	do	Pragi,	zaroiło	się	
w	niej	od	kabalarzy,	wieszczy,	astrologów,	grajków	i	magików.	
Praga	stała	się	prawdziwą	europejską	stolicą	magii,	zaś	naj-
większe	skupisko	alchemików	(marzycieli,	którzy	zobowiązali	
się	cesarzowi	wyprodukować	złoto	z	taniego	metalu	i	wody)	
znajdowało	się	na	Złotej	Uliczce.	Jeszcze	dziś	poczuć	tu	można	
zapach	alchemii	albo	spotkać	ducha	Golema,	człekokształtnego	
potwora	stworzonego	z	gliny	przez	Żyda	–	rabina	Löwa.	Ohydna	

ta	poczwara	demolowała	mia-
sto,	przez	co	rabin	miał	potem	
różne	nieprzyjemności.	Magia	
królowała	 w	Pradze,	 póki	
nie	 uznano	 cesarza	Rudolfa	
II	 za	 szaleńca	 i	nie	 pozba-
wiono	 go	 korony	 (ci,	 którzy	
czytali	Krzyżaków	być	może	
uśmiechną	się	pod	nosem	na	
wiadomość,	że	ekscentryczny	
władca	 kupił	 od	 handlarza	
relikwii	proch,	z	którego	Bóg	
stworzył	Adama	 czy	 gwoź-
dzie	z	Arki	Noego).

***
	 Praga	tonie	w	deszczu.	Weł-
tawa	 się	 burzy	 i	pieni.	Miłe	
wrażenie,	 jakie	miasto	wy-
warło	 na	 nas,	 rozpierzchło	

się	w	okamgnieniu.	 Teraz	 jest	mroczne,	 a	mgły	 okalające	
wieże	i	wilgotne	mury	przytłaczają	turystów.	Jednak	kocie	łby	
średniowiecznych	uliczek	łaszą	się	i	niestrudzenie	zapraszają,	
by	podziwiać	kolorowe,	 jakby	wyjęte	 z	bajki,	 niskie	domki.	

Hradczany

Kościół husycki i pomnik Jana Husa
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Mimo	ulewy	podjęliśmy	wyzwanie.	Bogato	rzeźbione	drzwi	
przeniosły	 nas	w	średniowieczny	 czas.	Czego	 tam	nie	 było!	
Zbroje,	tarcze,	topory,	miecze	i	kopie,	kusze,	narzędzia	tortur,	
setki	stojących	w	równych	rzędach	rycerzy,	niczym	pradawne	
wojsko	jakiegoś	ekscentrycznego	wodza.	W	zaułkach	ściennych	
mieściły	się	niewielkie	kramiki	oferujące	pamiątki	po	znacznie	
wygórowanej	cenie.	Choć	Rudolfowi	II	nie	udało	się	otrzymać	
cennego	kruszcu	w	alchemicznych	kadziach,	obecni	handlarze	
ze	Złotej	Uliczki	prowadzą	naprawdę	złoty	interes.	Niestety,	
czas	na	zwiedzanie	się	kończy,	a	ja	ledwo	
zdążyłem	dotknąć	praskiej	historii.	Nie	
wejdę	 już	 nawet	 do	maleńkiego	 domu	
Franza	Kafki	i	nie	posmakuję	atmosfe-
ry,	w	której	powstawały	jego	dzieła	(np.	
Proces).

***
	 Woda	w	Wełtawie	 nadal	 burzy	 się	
i	gdzieś	 z	jej	 odmętów	 jakby	 słychać	
wezwanie:	„(…) nie będzie na ziemi 
królów ani poddanych, znikną podatki 
i ciężary, nikt nikogo nie będzie zmuszał 
do niczego, wszak wszyscy będą brać-
mi i siostrami (…) rządy powinny być 
oddane w ręce ludu, wszystkich panów, 
szlachtę, rycerzy należy obalić jak źle 
rosnące drzewa; należy zniszczyć po-
datki jako ludzkie wymysły a nie dzieło 
Boże.”	(program	taborytów)

***
	 Burzliwe	 były	 też	 czasy	 bohatera	
narodowego	Czech	 –	 Jana	Husa,	 czło-
wieka	o	szerokiej	wiedzy,	z	przekonania	
reformatora,	w	działaniu	bezkompromi-
sowego.	Dla	 takich	 ludzi	 zhierarchizo-
wane	 średniowiecze	było	okrutne.	Hus	
chciał	zmian.	Widział,	co	się	wokół	niego	dzieje	–	korupcja,	
nierówność,	wyzysk,	pijaństwo,	nieprzestrzeganie	zasad	wiary	
przez	świeckich	 i	duchowieństwo.	Możni	czuli	się	bezkarni,	
niewygodnych	 ludzi	 zastraszano	 lub	 znikali	w	niewyjaśnio-
nych	okolicznościach.	Zielarki,	które	leczyły	chorych	w	czasie	
zarazy,	wypędzano,	bo	ponoć	ich	zaklęcia	pochodziły	z	ksiąg	
szatana.	Ludzi	wyzyskiwał	cesarz,	podatki	nakładał	też	Koś-
ciół,	a	szary	człowiek	miał	tylko	harować.	Jan	Hus	pierwszy	
odważył	się	publicznie	krzyknąć:	Nie! Dosyć wyzysku, wojen 
i odpustów! Żyjmy jak bracia według Słowa Bożego!

***
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt,
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym,
Śpiewał, że czas by runął mur…

Jacek	Kaczmarski	Mury
***

	 Szybko	zyskiwał	zwolenni-
ków.	Ludzie	go	słuchali	i	szli	
za	 nim.	 Stanęła	 przed	 nimi	
perspektywa	nowego,	lepsze-
go	 świata	 bez	 nierówności,	
bez	 cesarza,	 bez	 przepychu,	
bez	 tych	 na	 górze.	Niestety,	
władcy	realnego	świata	chcieli	
inaczej.	Hus	podstępnie	zwa-
biony	na	 sobór	w	Konstancji	
wprawdzie	wyrzekł	się	swoich	
heretyckich	 poglądów	nawet	
na	piśmie,	jednak	to	nie	zado-
woliło	 panujących	 świeckich	
i	duchownych.	Jan	Hus	zginął	
męczeńską	śmiercią	na	stosie	
w	Konstancji	 w	1415	 roku.	
Wydarzenie	to	zapoczątkowa-
ło	długoletnie	wyniszczające	
wojny	 husyckie	między	 taborytami	 (radykalnym	odłamem	
husytyzmu)	a	ultrakwistami	(bardziej	umiarkowanym	skrzyd-
łem	husytów)	i	cesarzem.	Spustoszony	kraj	czeski	 już	nigdy	
nie	powrócił	do	dawnej	świetności.	W	czasie	wojen	wsławił	

się	czeski	bohater	narodowy	–	rycerz	Jan	Žižka	(znany	nam	
spod	Grunwaldu),	który	zmiótł	w	proch	pięć	krucjat	z	Europy	
Zachodniej,	wysłanych,	by	zniszczyć	ruch	husycki.
	 500	lat	po	spaleniu	Jana	Husa	Czesi	wystawili	mu	pomnik	na	
praskim	rynku.	Pomnik	jedyny,	ale	okazały,	w	godnym	miejscu,	
otoczony	powszechnym	szacunkiem	(podczas	inwazji	sowietów	
na	stolicę	pomnik	zasłonięto	płótnem,	aby	wielki	reformator	
nie	patrzył	na	te	niegodne	zdarzenia).

***
	Rynek	praski	kryje	wiele	osobliwości.	
W	dali	 za	 rzędem	 bogatych	 kamieni-
czek	widać	 jeden	z	niewielu	kościołów	
husyckich.	 Świadectwem	 świetności	
dawnych	Czech	jest	najlepszy	swego	cza-
su	w	świecie	zegar	astronomiczny	Orloj	
z	ruchomymi	figurami	Turka	i	kostuchy,	
ludzkich	cnót	i	przywar.
	Zaczyna	 się	 ściemniać.	 Błądzimy	
uliczkami	 starego	miasta,	 które	 teraz	
oświetlone	 ciepłym	 blaskiem	 latarni	
maluje	 się	 jak	w	baśniach	Andersena.	
Płomienie	figlarnie	 tańczą	 po	 ścianach	
starych	 kamieniczek,	wśród	Krecików	
i	Rumcajsów,	 zegarów	 drewnianych	
wystukujących	 czas	 czeskim	 rytmem.	
Zbliża	 się	 punkt	 kulminacyjny	 naszej	
wyprawy	 –	 legendarny	Most	Karola,	
okazała	 kamienna	 budowla,	 niemal	
najstarsza	 tego	 typu	w	Europie.	Most	
powstał	w	złotym	wieku	kultury	czeskiej	
za	panowania	Karola	IV	Luksemburskie-
go.	Władca	 zakochał	 się	w	Pradze	 tak	
mocno,	że	przeniósł	tu	stolicę	Cesarstwa	
Rzymskiego.	 Praga	 stała	 się	wówczas	
jednym	z	największych	miast	w	Europie,	

liczyła	40	tys.	mieszkańców.	Cesarz	założył	w	1348	roku	pierw-
szy	w	tej	części	Europy	Uniwersytet	Karola,	tzw.	Karolinum.	
Wykładali	tu	najwybitniejsi	uczeni,	wśród	nich	również	teolog	
o	poglądach,	które	wyprzedzały	epokę	–	Jan	Hus.
	 Wchodzimy	na	Most	Karola,	a	widok	rzuca	nas	na	kolana.	
Szumiąca	Wełtawa,	w	dzień	 brunatnoszara,	 teraz	migocze	
złotymi	ognikami	piękniej	 aniżeli	najdroższymi	klejnotami.	
Światło	 latarni	 odbija	 się	w	wodzie,	 rozprasza,	 załamuje,	
skupia	 i	w	 efekcie	 daje	 jedyny	w	swoim	 rodzaju	magiczny	
obraz	baśniowej	rzeki.	W	dali	na	tle	doskonale	kruczoczarnego	
nieba	 jaśnieje	w	złocie	 dawny	królewski	 gród	–	Hradczany.	
A	na	moście	dziesiątki	czarnych	nocnym	mrokiem	posągów	
świętych	czeskich,	a	każdy	z	osobna	i	wszystkie	razem	urzekają	
ludzi	nieopisanym	czarem.	Wiatr	dmie,	ale	choć	niemiłosiernie	
lodowaty,	teraz	wydaje	się…	przyjemny…	
	 Mijamy	 tablicę,	 która	 upamiętnia	miejsce,	 gdzie	 przed	
wiekami	wrzucono	w	nurt	Wełtawy,	 z	polecenia	 króla,	 św.	

Jana	Nepomucena	–	spowied-
nika	 królowej.	 Ponoć	 król	
podejrzewał	 żonę	 o	zdradę,	
zażądał	więc	od	biskupa	Jana	
z	Pomuka,	 by	mu	wyjawił,	
czy	 rzeczywiście	 królowa	
przyprawiła	mu	rogi.	Biskup	
odmówił	 złamania	 tajem-
nicy	 spowiedzi:	Ne!	 (stąd:	
Nepomucen).	 Wiemy,	 jak	
skończył.	Teraz	chroni	przed	
powodziami	 i	jest	 patronem	
Czech.	 Idziemy,	 gubiąc	 się	
w	bezmiarze	praskiej	nocy…	
Szukamy	pomnika	 św.	 Jana	
Nepomucena.	Trudno	go	zna-
leźć	wśród	tylu	wyłaniających	
się	 z	nocy	figur.	Wreszcie…	
Jest!	Tam,	na	przeciwległym	

brzegu	mostu	–	pełen	wiary	w	kamiennych	oczach	stoi	w	złotej	
poświacie.	Podchodzę	bliżej	i	spoglądam	w	górę.	Niebo	praskie	
lśni	miliardami	gwiazd…

Jaromir Hunia

Praga

Srebrny nagrobek św. Jana Nepomucena
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	 W	dniu	16.05.2014	r.	na	Sali	Widowisko-
wej	w	Domu	Kultury	w	Brzostku	odbyło	
się	uroczyste	rozdanie	nagród	w	rozstrzyg-
niętym	konkursie	ekologicznym	na	opraco-
wanie	treści	książeczki	edukacyjnej	lub	gry	
planszowej	dotyczącej	ochrony	środowiska	
w	Gminie	Brzostek.	Konkurs	został	ogło-
szony	 przez	Burmistrza	Brzostku	w	ra-
mach	projektu	edukacyjno-informacyjnego	
pod	nazwą	„Nasze	dzieci	segregują	śmie-
ci”.	Celem	konkursu	było,	między	innymi,	
kształtowanie	 świadomości	 ekologicznej	
dzieci	i	młodzieży,	promowanie	i	nauka	se-
lektywnego	zbierania	odpadów.	Głównymi	
bohaterami	były	postacie	misiów	o	imieniu	
Brzostek	 i	Brzostynka	 promujące	 akcję	
„Nasze	 Dzieci	 Segregują	 Śmieci”.	 Ku	
uciesze	dzieci,	główni	bohaterowie	poja-
wili	się	na	uroczystości	z	koszami	pełnymi	
słodyczy.
	 Na	konkurs	wpłynęło	26	prac	z	5	szkół	
podstawowych,	z	przedszkola	w	Brzostku	
oraz	ze	Środowiskowego	Domu	Samopo-
mocy	w	Brzostku.	Wszystkie	prace	można	
było	obejrzeć	na	wystawie	pokonkursowej.	
	 Na	 sali	 widowiskowej	 w	tym	 dniu	
zebrali	 się	wszyscy	uczestnicy	konkursu	
wraz	z	rodzicami	oraz	opiekunami,	a	tak-
że	Dyrektorzy	placówek	biorących	udział	
w	konkursie.	Swoją	obecnością	zaszczycili	
nas	również	Wiesław	Rygiel	Dyrektor	Po-
wiatowego	Urzędu	Pracy	w	Ropczycach	
oraz	Ferdynand	Bugno	Radny	Rady	Powia-
tu,	którzy	wyrazili	pozytywną	opinię	na	
temat	akcji	ekologicznych	podejmowanych	
przez	Gminę	Brzostek	 oraz	 przekazali	
upominki	dla	uczestników.
	 Pierwszym	 punktem	 uroczystości	

było	widowisko	 edukacyjno-ekologiczne	
pod	 tytułem	 „W	poszukiwaniu	 leśnego	
Szumu”	w	wykonaniu	Teatru	Marionetka	
z	Krakowa,	 a	także	 konkursy	 dla	 dzieci	
przygotowane	i	poprowadzone	przez	akto-
rów.	Dzieci	były	bardzo	aktywne	i	chętnie	
brały	udział	w	konkursach.
	 Kolejnym	 punktem	 było	 odczyta-
nie	 fragmentów	 najciekawszych	 bajek.	
Wszystkie	 prace,	 które	 wpłynęły	 na	
konkurs	były	bardzo	ciekawe	i	kolorowe.	
Autorzy	tych	prac	wykazali	się	ogromną	
wyobraźnią	i	pomysłowością.	
	 Następnie	Zofia	Skórska	Przewodniczą-
ca	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	oraz	Leszek	
Bieniek	 Burmistrz	 Brzostku	 wręczyli	
nagrody	oraz	dyplomy.
	 Komisja	w	składzie:	Marta	Król,	Rafał	
Szczygieł	oraz	Anna	Rozwadowska,	przy-
znała	dwie	równorzędne	nagrody	za	I,	II	
i	III	miejsca	w	dwóch	kategoriach:
	 I	miejsce	w	kategorii	bajka	zajęli:	Jakub	
Pęciak	z	Przedszkola	w	Brzostku	oraz	Ga-
briela	Wójtowicz	z	ZS	w	Nawsiu	Brzoste-
ckim,	natomiast	w	kategorii	gra	planszowa	
I	miejsce	 zajęli:	Filip	Dziedzic,	Martyna	
Nawracaj,	Artur	Betlej	 z	SP	w	Brzostku	
oraz	Emilia	Nawracaj,	Magdalena	Lemek,	
Magdalena	Nowak	z	SP	w	Brzostku.	
	 II	 miejsce	 w	kategorii	 bajka	 zajęli:	
Klaudia	Zduńczyk	z	SP	w	Brzostku	oraz	
Dominika	Barbarzak,	Klaudia	Mroczek	
i	Patrycja	Wąsik	 z	SP	w	Przeczycy	nato-
miast	w	kategorii	gra	planszowa	II	miej-
sce	 zajęli:	Antoni	Wójcik	 z	Przedszkola	
w	Brzostku	 oraz	 Sabina	 Zięba	 i	Sylwia	
Samborska	z	SP	w	Brzostku.
	 III	miejsce	w	kategorii	 gra	 planszowa	

zajęły:	Julia	Hipszer,	Ola	Materowska	i	Ka-
mila	Jasicka	z	SP	w	Kamienicy	Dolnej	oraz	
Kamila	Czarnecka	z	Przedszkola	w	Brzost-
ku,	natomiast	w	kategorii	bajka	III	miejsce	
zajęli:	Konrad	Łukasik,	 Paulina	Wnęk,	
Marcelina	Woźny	z	SP	w	Przeczycy	oraz	
Anna	Szybowicz,	Przemysław	Dziadura,	
Aleksandra	Przebięda	z	SP	w	Brzostku.	
	 Wyróżnienia	w	kategorii	 bajka	 otrzy-
mali:	Natalia	 Szarek	 oraz	Marlena	Ma-
duzia,	Monika	Dziedzic,	Aldona	Rams,	
Gabriela	Czekaj	oraz	Natalia	Samborska,	
Sebastian	 Zięba,	 Dżesika	 Gaweł	 z	SP	
w	Brzostku,	 Jakub	Bożek	 z	Przedszkola	
w	Brzostku,	Magdalena	Wal	z	SP	w	Prze-
czycy,	Elżbieta	Szynal	i	Maria	Samborska	
z	Środowiskowego	Domu	Samopomocy	
im.	 Jana	 Pawła	 II	w	Brzostku,	Mateusz	
Chajec	z	ZS	w	Januszkowicach	natomiast	
w	kategorii	gra	planszowa:	Kacper	Pisarek,	
Kamil	Kurek,	Krystian	Kulczak,	Adam	
Gągała	 z	ZS	 w	Nawsiu	 Brzosteckim,	
Wiktor	Kuczwara	 z	SP	w	Brzostku,	 zaś	
w	kategorii	rysunek	Julia	Kowalska	z	ZS	
w	Januszkowicach.	
	 Organizatorzy	 przygotowali	 również	
upominki	dla	dyrektorów	i	opiekunów	po-
szczególnych	placówek,	które	brały	udział	
w	konkursie.
	 Bardzo	serdecznie	dziękujemy	wszyst-
kim	uczestnikom	konkursu	 za	 olbrzymi	
wkład	pracy	oraz	zaangażowanie	w	przy-
gotowanie	prac.	Jednocześnie	gratulujemy	
talentu	oraz	pomysłowości	w	doborze	ma-
teriałów	i	technik	wykonania.	Zapraszamy	
do	uczestnictwa	w	przyszłych	konkursach	
promujących	Gminę	Brzostek.	

Monika Lemek

Warto segregować śmieci, bo wtedy miasto Brzostek się świeci

„Matka Ona wszystko rozumie
sercem jest z nami każdego dnia
Matka zobaczyć dobro w nas umie
Ona jest z nami w każdy czas…”.

	 Ranek	26	maja	2014	r.	wstał	jasny	i	cie-
pły.	Mocne	promienie	słońca	rozświetlały	
dzień	coraz	bardziej.	Lekki	wiatr	muskał	
po	twarzach.	Koncerty	ptasie	rozbrzmie-
wały	 coraz	 głośniej.	 Zieloność	 traw	
utkana	barwami	bieli	stokrotek	i	fioletem	
dzwonków	polnych,	różowych	„karmel-
ków”,	żółtych	jaskrów	mocno	biły	w	oczy	
przechodniów.	Świeży	 zapach	okazałej	
wiosny	mocno	synchronizował	się	z	całą	
przyrodą.
	 Przed	Warsztatami	Terapii	Zajęciowej	
zbierało	 się	 coraz	więcej	 ludzi	 i	to	 nie	
tylko	 uczestników	WTZ,	 ale	 także	 in-
struktorów	–	opiekunów	oraz	rodziców.	
Bo	to	przecież	Dzień	Matki,	jak	co	roku	
wielkie	święto,	pieczołowicie	obchodzo-
ne	w	tej	placówce.	Wszyscy	uczestnicy	
WTZ	stali	odświętnie	ubrani,	twarze	za-
różowione,	oczy	roziskrzone,	wpatrzone,	
czy	aby	moja	mama	już	przyszła.	Widać	
było	wielkie	skupienie	i	wzruszenie,	nie	
tylko	 u	uczestników	WTZ,	 ale	 także	
wśród	rodziców.	Do	grona	zaproszonych	
rodziców	dołączył	proboszcz	parafii	ks.	
dr	Jan	Cebulak.

	 Spotkanie	 z	rodzicami	 z	okazji	Dnia	
Matki	 odbywało	 się	 w	auli	 budynku	
dawnej	 plebanii,	 na	 strychu	 pięknie	
zmodernizowanym	 i	dostosowanym	do	
tego	 typu	 zajęć.	Uczestnicy	 stali	 przed	
rodzicami	i	księdzem	proboszczem,	obok	
nich	byli	instruktorzy,	a	kierownik	WTZ	
dr	Alicja	Przetacznik	wygłosiła	krótkie	
przemówienie,	w	którym	przypomniała,	
iż	matka	 i	ojciec	 to	 największe	 skarby	
na	 świecie,	 którym	 jesteśmy	 winni	
wdzięczność	za	dar	życia,	za	opiekę,	tro-
skę	o	zdrowie,	wychowanie,	kształcenie	
i	trwanie	przy	nas	każdego	dnia.
	 Następnie	 uczestnicy	WTZ	–	 nasze	
dzieci,	a	przecież	już	dorośli,	wygłaszali	
wiersze	 pełne	 gorących	 słów,	 śpiewa-
li	 piosenki	 płynące	 z	ich	 serc,	 a	nam	
uczestnikom	tej	uroczystości	brakowało	
tchu	w	piersiach,	a	oczy	stawały	się	coraz	
to	 bardziej	 załzawione.	 Stawały	 przed	
oczyma	małe	 dziewczynki	 i	chłopcy,	
z	którymi	wiązaliśmy	wielkie	 plany,	
a	potem	 przyszła	 choroba,	 cierpienie	
i	dziś	 jest	 już	 tylko	WTZ,	 ale	miłość	
w	naszych	 sercach	 do	 nich	 pozostała	
jeszcze	większa.	 I	w	tym	dniu	byliśmy	
utwierdzeni	w	przekonaniu,	 że	 nasze	
dzieci	 też	 pozostają	 z	nami	w	wielkiej	
miłości.	 Potem	wszystkie	mamy	 i	tatu-
siowie	 otrzymali	 upominki	wykonane	

samodzielnie	–	było	 to	serce	z	czerwo-
nym	 kwiatem	 i	wierszem	 „Nie	 da	 się	
w	słowach	wyrazić	wdzięczności	 jaka	
do	dzisiaj	w	sercach	naszych	gości.	Ko-
chanym	rodzicom	chcemy	podziękować,	
skromny	wierszyk	 im	dedykować…	za	
wszystkie	dni	spędzone	razem…	za	do-
branoc	wieczorem,	za	poranne	pobudki,	
za	uśmiech	na	twarzy…	za	miłość	dzię-
kujemy…	za	wszystko…”.
	 Po	tym	krótkim	wierszu	trudno	już	co-
kolwiek	pisać	o	przeżyciach	w	tym	dniu.	
Z	kolei	ks.	dr	Jan	Cebulak	złożył	życze-
nia	 rodzicom,	 poinformował	 o	planach	
dotyczących	tej	placówki	na	przyszłość.	
Mówił	również,	że	jest	konieczność	za-
kupu	samochodu	do	dowożenia	uczestni-
ków	WTZ,	a	na	ten	cel	nie	ma	środków.	
Szkoda,	że	na	spoty	reklamowe,	czy	inne	
nieprzemyślane	 inwestycje,	wydaje	 się	
ogromne	sumy	pieniędzy,	a	na	opiekę	nad	
niepełnosprawnymi	ciągle	nie	ma	kasy.	
To	jest	właśnie	polska	rzeczywistość.
	 Przy	wspólnym	 stole	Mamy	 i	dzieci	
–	uczestnicy	WTZ	wraz	z	instruktorami	
długo	 jeszcze	 rozmawiali	 degustując	
pyszny	 tort	 upieczony	w	pracowni	 ga-
stronomicznej.	Było	w	tym	dniu	bardzo	
rodzinnie	i	ciepło,	a	mnie	przypomniała	
się	piosenka	„Nie	ma	 jak	u	Mamy,	cie-
pły	piec,	cichy	kąt”	i	z	rozrzewnieniem	
w	imieniu	rodziców	dziękuję	instrukto-
rom	WTZ	za	piękny	dzień.

Zuzanna Rogala

najpiękniejsze słowo świata – matka
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Wydarzenia w obiektywie

Dzień Matki w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku

Uroczyste rozdanie nagród w rozstrzygniętym konkursie ekologicznym
Fot. Anna Rozwadowska
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tydzień z comeniusem w siedliskach
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Fot. J. Nosal

-Bogusz – Wizyta partnerów w polsce
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Wydarzenia w obiektywie

Premiera Grupy Teatralnej „Chichot”

Eliminacje Gminne i Powiatowe do XV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

Fot. J. Nosal



25Wiadomości Brzosteckie Nr 6/2014

eliminacje Gminne i powiatowe do XV podkarpackiej olimpiady tenisa stołowego
	 W	 dniach	 23–24	maja	 br.	
w	Hali	 Sportowej	 im.	 Agaty	
Mróz-Olszewskiej	w	Brzostku	
rozegrano	 eliminacje	 gminne	
oraz	powiatowe	do	XV	Podkar-
packiej	Olimpiady	Tenisa	Stoło-
wego.	W	obydwóch	 turniejach	
wystartowało	 109	 zawodni-
ków	i	zawodniczek.	Łącznie	na	
11	stołach	rozegrano	blisko	200	
meczów.	Rywalizacja	 toczyła	
się	w	sześciu	kategoriach	wie-
kowych	 z	podziałem	 na	 płeć,	
a	także	dodatkowo	w	kategorii	
dla	 osób	 niepełnosprawnych.	
Atmosfera	zawodów,	 jak	zwy-
kle	była	gorąca,	poniżej	przed-
stawiamy	klasyfikację	końcową	
w	eliminacjach	gminnych	oraz	
powiatowych	w	poszczególnych	
kategoriach:

ELIMINACJE GMINNE: 
Kategoria dziewcząt do 13 lat:
1.	Świstak	Natalia
2.	Andreasik Agnieszka
3.	Jędrzejczyk	Agata

Kategoria chłopców do 13 lat:
1.	Wójcik	Dominik
2.	Chmura	Dominik
3.	Cieplik	Krystian

Kategoria dziewcząt 14-16 lat:
1.	Chrząszcz	Natalia

2.	Mirus	Karolina
3.	Jędrzejczyk	Gabriela

Kategoria chłopców 14-16 lat:
1.	Stanek	Łukasz
2.	Łukasik	Karol
3.	Kalina	Konrad

Kategoria dziewcząt 17-19 lat:
1.	Śliwa	Magdalena
2.	Wolan Anna
3.	Kowalczyk	Sylwia

Kategoria chłopców 17-19 lat:
1.	Zegarowski	Krystian
2.	Chrząszcz	Piotr
3.	Wójcik	Dariusz

Kategoria mężczyzn 20-39 lat:
1.	Raś	Mirosław
2.	Hals	Krzysztof	

Kategoria mężczyzn 40-55 lat:
1.	Angielski Bogdan
2.	Andreasik	Kazimierz
3.	Rams	Sławomir

Kategoria mężczyzn 56 lat 
i powyżej:
1.	Król	Stanisław	

Kategoria kobiet osoby niepeł-
nosprawne:
1.	Szynal	Elżbieta
2.	Białas	Iwona

Kategoria mężczyzn osoby 
niepełnosprawne:
1.	Łukasik	Leszek
2.	Szczupak	Paweł
3.	Smagacz	Sławomir

ELIMINACJE POWIATOWE:
Kategoria dziewcząt do 13 lat:
1.	Lipa	Anna
2.	Typer	Wiktoria
3.	Świstak	Natalia	(Brzostek)

Kategoria chłopców do 13 lat:
1.	Lech	Damian
2.	Wójcik	Dominik	(Brzostek)
3.	Popiołek	Patryk	

Kategoria dziewcząt 14-16 lat:
1.	Przydzielska	Alicja
2.	Typer	Justyna
3.	Rdzak	Anna

Kategoria chłopców 14-16 lat:
1.	Łapa	Dawid
2.	Gąsiorek	Konrad
3.	Łukasik	Karol	(Brzostek)
4.	Stanek	Łukasz	(Brzostek)

Kategoria dziewcząt 17-19 lat:
1.	Łapa	Weronika	
2.	Lipa	Monika	
3.	Śliwa	Magdalena	(Brzostek)

Kategoria chłopców 17-19 lat:
1.	Zegarowski	Krystian	(Brzo-
stek)

2.	Chrząszcz	Piotr	(Brzostek)
Kategoria mężczyzn 20-39 lat:
1.	Kopacz	Dariusz	
2.	Stec Bernard

Kategoria mężczyzn 40-55 lat:
1.	And rea s i k 	 Kaz im ie r z	
(Brzostek)

2.	Angielski	 Bogdan	 (Brzo-

stek)
Kategoria mężczyzn 56 lat 
i powyżej:
1.	Król	Stanisław	(Brzostek)
2.	Rej	Zdzisław

Kategoria kobiet osoby niepeł-
nosprawne:
1.	Szynal	Elżbieta	(Brzostek)

Kategoria mężczyzn osoby 
niepełnosprawne:
1.	Łukasik	Leszek	(Brzostek)
2.	Szczupak	Paweł	(Brzostek)

	 Najlepsi	 zawodnicy	 tur-
nieju	 otrzymali	 pamiątkowe	
puchary,	 dyplomy,	 medale	
oraz	 cenne	nagrody	w	postaci	
sprzętu	 sportowego.	Nagrody	
rzeczowe	wręczył	uczestnikom	
burmistrz	 Leszek	 Bieniek.	
Organizatorzy	 dziękują:	Cen-
trum	Kultury	 i	Czytelnictwa,	
Burmistrzowi	Brzostku,	„Wia-
domościom	Brzosteckim”	oraz	
Waldemarowi	Wójcikowi	 za	
pomoc	podczas	trwania	turnie-
ju.	Dziękujemy	 także	 samym	
zawodnikom	 za	 przyjęcie	 za-
proszenia,	wspaniałą	atmosferę	
oraz	 gratulujemy	 wysokich	
umiejętności.

Kawalec Magdalena

	 W	niedzielne	popołudnie	25	maja	b.r.	
młodzież	 uczestnicząca	w	zajęciach	 tea-
tralnych	przy	Domu	Kultury	w	Brzostku	
zaprezentowała	 kolejny	 premierowy	
spektakl	pt.	„Jak	się	żenić,	to	się	żenić…”.	
Scenariusz	 tego	 przedstawienia	 został	
przygotowany	przez	grupę	w	czasie	zajęć,	
a	oparto	go	na	motywach	utworów	Alek-
sandra	Fredry	i	Gabrieli	Zapolskiej,	który-
mi	młodzież	jest	zafascynowana.	Twórców	
tych,	 ci	młodzi	 amatorzy	 teatru,	 którzy	
są	w	większości	 uczniami	 brzosteckiego	
gimnazjum,	a	także	LO	w	Jaśle	oraz	Tech-
nikum	Chemicznego	w	Jaśle,	uważają	za	
godnych	naśladowania	w	komedii.	A	taką	
formę	sztuki	grupa	sobie	obrała	od	same-
go	początku,	o	czym	świadczy	jej	nazwa	
„Chichot”.	Z	uwagi	na	to,	iż	jest	to	grupa	
niezwykle	kreatywna,	postawiono	na	włas-
ną	twórczość.	Bazując	na	motywach	„Ze-
msty”,	 „Pana	 Jowialskiego”	Fredry	 oraz	
„Moralności	 pani	Dulskiej”	 Zapolskiej	
i	wykorzystując	 cytaty	 z	tych	 utworów	
powstał	własny	nowatorski	pomysł	o	nie-
co	 innej	 tematyce	 niż	 u	wspomnianych	
klasyków,	ale	w	stylu	„fredrowskim”.	Nie	
bez	 przyczyny	 portrety	wspomnianych	
mistrzów	 komedii	 obyczajowej	wisiały	
na	 ściankach	 obydwu	mieszkań,	 które	
przedstawiała	 scenografia.	 Toteż	wyda-
wało	się,	iż	twórcy	ci	przyglądają	się	tym,	
jakże	odważnym,	poczynaniom	młodych	
amatorów	sztuki	teatralnej.	Zaś	ci	spisali	
się	znakomicie,	niczym	zawodowi	aktorzy.	
Otóż	 zakochaną	 parę	Klarę	 i	Zbyszka,	
wokół	 której	 osnuty	 był	 główny	wątek	

tego	przedstawienia,	 brawurowo,	 niemal	
profesjonalnie,	zagrali	Daria Sieńkowska 
i Jaromir Hunia.	Na	drugim	miejscu	nale-
ży	wymienić	rodziców	Klary,	Annę,	którą	
ze	 znanym	widzom	wdziękiem	 (słynna	
rola	Bony	z	poprzedniego	przedstawienia)	
zagrała	Dorota Juszkiewicz.	Zaś	rolę	jej	
męża,	 profesora	Antoniego	Rasińskie-
go,	 po	mistrzowsku	 odtworzył	Kacper 
Klich.	Świetna	była	też	Ewelina Stojak,	
która	 z	niemałym	wdziękiem	 i	swobodą	
odegrała	 rolę	 teściowej	 profesora,	Ana-
stazję.	 Znakomicie	 spisały	 się	 również	
pozostałe	 córki	 profesora,	 jak	 zaczytana	
w	książkach	Honorata,	 którą	 niezwykle	
przekonywująco	zagrała	Kamila Łukasik,	
a	jej	przeciwieństwo	Małgorzatę,	zupełnie	
inną,	dbającą	do	przesady	o	swój	wygląd,	
wspaniale	zaprezentowała	Małgosia Fijo-
łek.
	 Matkę	Zbyszka,	 hrabinę	Ossolińską,	
kapitalnie,	ze	swadą	odegrała	Ewa Jusz-
kiewicz,	która	snuła	się	po	scenie	niczym	
pani	Dulska.	 Jej	 pokojówka	Hanka	 była	
nieco	 inna	 niż	 ta	 z	kart	Zapolskiej,	 bar-
dziej	odważna	i	przebiegła,	a	sugestywnie	
odtworzyła	ją	Kamila Chodur.	Bajecznie	
kolorowe,	 chociaż	 nieco	 przerysowane	
i	trzymające	się	zawsze	razem	ciotki	Mela	
i	Stefa	z	wdziękiem	odtworzyły	Domini-
ka Michońska (Mela)	 i	Weronika Rola 
(Stefa).	Wszyscy	wnieśli	olbrzymi	wkład	
w	to	 przedstawienie,	 nie	 tylko	 poprzez	
uczenie	się	dużej	ilości	tekstu	na	pamięć,	
ale	również	przez	wspólne	reżyserowanie	
i	pomaganie	przy	scenografii.	Jednak,	pra-

wie	każda	grupa	posiada	lidera,	który	jest	
motorem	napędzającym,	mobilizującym	do	
udziału	w	próbach	i	czuwającym	nad	reali-
zacją	scenariusza.	W	tej	grupie	taką	osobą	
był	Kacper	Klich,	który	nie	tylko	zaprojek-
tował	stroje	i	scenografię	oraz	rekwizyty,	
ale	 również,	 jako	 uczeń	 o	zainteresowa-
niach	historycznych,	zadbał	o	to,	by	jego	
realizacja	była	zgodna	z	klimatem	epoki.	
Mając	umiejętności	krawieckie	sam	uszył	
kapelusze	dla	wszystkich	szacownych	dam	
w	tym	przedstawieniu.	Sukniami	zaś	zaję-
ły	się	dwie	krawcowe	–	Anna Mokrzycką 
i Anna Zdziarska,	które	podjęły	się	trudu	
szycia	strojów	teatralnych,	a	jest	to	nie	lada	
sztuka.	Serdecznie	 im	za	 to	 dziękujemy.	
Słowa	podziękowania	należą	się	 również	
rodzicom	za	wyrozumiałość,	przychylność	
i	życzliwe	nastawienie	do	poczynań	grupy.	
Ponad	połowa	członków	zespołu	mieszka	
poza	Brzostkiem	(w	Januszkowicach,	Sku-
rowej,	Przeczycy),	więc	często	trzeba	było	
młodzież	 dowodzić	 na	 próby.	Niektórzy	
rodzice	 chętnie	 użyczali	 swoich	 domo-
wych	 przedmiotów,	 które	miały	 służyć	
za	rekwizyty,	bądź	elementy	scenografii.	
Członkowie	 zespołu	 dziękują	 również	
wszystkim	innym	osobom	za	jakąkolwiek	
pomoc	przy	realizacji	tego	przedstawienia,	
m.in.	Józefowi	Nosalowi	za	zdjęcia,	które	
zamieszczone	w	Internecie,	 na	 pewno	
przyczyniły	 się	 do	 rozreklamowania	 tej	
sztuki	i	zapewne	będą	wspaniałą	pamiątką	
w	dorosłym	życiu	występującej	młodzieży,	
kiedy	 po	 latach	 będą	mogli	 się	 oglądać	
w	tych	 barwnych	kostiumach	przypomi-
nając	 sobie	 emocje	 związane	 z	niniejszą	
premierą.

Opiekun grupy Elżbieta Michalik

premiera Grupy teatralnej „chichot”
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Świt
Jeszcze	nie	dzień
A	już	nie	noc
Moja	chwila
Idę	brzegiem
Lato	mija
Krótkie	jak	pień
Zapach	wody	
Na	piasku	siadł
Czekam	aż	tu	
Padnie	mój	cień
Czerń	nocy	rosa	zmyła
Rozlała	się	po	łące
Przenikam	wodę	widząc
Okonie	w	niej	stojące
I	czekając	na	słońce
Głowy	na	wschód	kierują
Chwycą	jego	promienie
Pręgi	swe	pomalują
Nie	pamiętam	bym	przeżył
Takich	przedświtów	chwile
Jak	te	w	Solińskich	Latach
W	złotozielonym	pyle
Zorza	się	pali
Pękło	niebo
Wyszło	słońce
Pije	rosę
Żar	na	łące
Się	zapalił
Zapach	wody
Dzień	oddalił
Mogę	odejść
Zostawiam	cień

lipiec 1993
Teleśnica Sanna

Gdzie jest odpowiedź
Czyje	są	liście	które	spadają
Wiatr	je	roznosi	bo	są	niepotrzebne
Czyje	są	krople	deszczu	które	spadają
Jedne	płyną	drugie	wsiąkają

Czyje	są	wód	strumienie
Które	myją	kamienie
Gdzie	będą	fale	które	dziś
Zabrały	moje	zwątpienie

Czyje	są	smutne	oczy	niczyjego	psa
Gdzie	będą	przemyślone	myśli	me
Czy	tamten	ktoś	to	jeszcze	ja
Czy	żyję	naprawdę	czy	tylko	śnię

Miałem	początek	a	gdzie	moja	omega
Poruszam	się	w	marszu	nieskończonym
A	wszystko	zamknięte	w	n-wymiarowej
Przestrzeni	Euklidesowej

Czy	zdążę	zobaczyć	światło	tych	gwiazd
Które	do	mnie	jeszcze	nie	dotarło
Czy	lata	świetlne	muszą	być	tak	długie
Gdzie	znajdę	to	co	po	mnie	zostanie

Po	odpowiedź	płynę	na	drugi	brzeg	
Pozwalam	się	znosić	prądom	wody
Lecz	brzegu	nie	tracę	z	oczu
Płynę	z	bagażem	pytań	bez	odpowiedzi

Płynę	na	koniec	wszechświata
Za	którym	nie	ma	nic
Jednak	wciąż	mi	się	wyłania	
Kolejny	drugi	brzeg

Na	drugi	brzeg	na	drugi	brzeg
Ważne	że	wciąż	płynę!!!

podaruj mi
Podaruj	mi	uśmiech	gdy	wstałem
I	oczy	swe	z	trudem	otwieram
Ażebym	pamiętał	w	dniu	całym
Twe	usta	co	z	sobą	zabierasz

Podaruj	mi	ciepło	Twej	dłoni
Za	trudy	dnia	danej	w	zapłatę
Gdy	siadam	przy	stole	zmęczony
I	razem	pijemy	herbatę

Podaruj	mi	oczu	ogniki
Co	nigdy	się	nie	wypalają
Nich	świecą	Twych	spojrzeń	płomyki
Spod	powiek	niech	we	mnie	strzelają

Nie	daruj	mi	Twej	smutnej	twarzy
Z	oczami	od	łez	zamokniętych
Nie	daruj	mi	chłodu	Twych	spojrzeń	
Jak	sopli	łez	Twych	zamarzniętych

Złych	chwil	nie	warto	pamiętać
Ciepłem	serc	lepiej	topić	lody
Cieszmy	się	że	idą	święta
Czekajmy	się	na	złote	gody

kwiecień 2008

Marian
Nosal

Zbigniew
Szeler

na roczek krzysia
Ku	naszej	wielkiej	radości	
przekroczyłeś	próg	jednoroczności.	
Tradycyjnie	utrudziłeś	się	troszeczkę,	
bo	przyszło	Ci	zgasić	tortową	świeczkę.

To	pierwsze	zdmuchnięcie	jest	najważniejsze.
A	każde	następne	będzie	trudniejsze.
Przekonasz	się	o	tym	człowiecze
Gdy	przyjdzie	Ci	zdmuchnąć	STO	świeczek!

Zatem	niech	Ci	zawsze	służy	zdrowie	i	radość,	
by	naszym	życzeniom	stało	się	zadość.	
Dobrze	więc	sypiaj	i	traw	pożywienie,
by	spełnić	stuświeczkowe	życzenie.

Najbliższy	czas	spędzisz	na	zabawach	bracie	
poruszając	się	jak	kulka	w,	do	gier,	automacie.	
Tym	sposobem	dajesz	wypocząć	matce	i	ojcu	
jedynie	wówczas	gdy	jesteś	w	kojcu.

A	gdy	już	skończy	się	okres	dziecinnych	lat	
i	szerzej	ogarniesz	umysłem	ten	świat	
pomnij	w	każdej	chwili	swego	żywota	
znaczenie	słów	OJCZYZNA,	NAUKA,	CNOTA!

dziadek Zbyszek 
2011-02-03

Franciszek
Wojnarowski

nie wiem czemu…
Nie	wiem	czemu	pisać	muszę,
Nie	wiem	czemu	tak	mi	smutno,
Czemu	ciało	więzi	duszę,
Nie	wiem	czemu	śmierć	okrutną.

Nie	wiem	czemu	ciągle	płaczę,
Nie	wiem	czemu	kocham	stale,
Nie	wiem	czemu	są	rozpacze,
Nie	wiem	czemu	szumią	fale.

Nie	wiem	czemu	wokół	ciemno,
Czemu	szybko	czas	ucieka,
Nie	wiem,	co	się	stanie	ze	mną,
Nie	wiem,	co	mnie	jutro	czeka.

Nie	wiem	czemu	ciągle	wojny,
Czemu	krzyże	i	niewola,
Czemu	czas	tak	niespokojny,
Czemu	taka	Boża	wola.

Nie	wiem	czemu	zło	się	pleni,
Czemu	tyle	niepokoi,
Czemu	człek	człeka	się	boi,
I	Bóg	w	Niebie	nie	na	Ziemi.

ja
Jam	ni	duży,	ni	mały,
Mierny	sobie	człowieczek,
Czasem	jestem	zuchwały,
I	byle	czego	beczę.

Mamusia	mnie	nie	łaje
I	Tatuś	mi	pobłaża,
Choć	niektóre	zwyczaje
I	człowiek	mnie	przeraża.

Pewni	mędrcy	uznali,
Że	mi	klepek	brakuje,
Ja	w	mętnej	życia	fali
Męczę	się	i	wiruję.

Jestem	tylko	człowiekiem,
Na	brak	wad	nie	narzekam,
I	nie	boję	się	piekieł,
Lecz	lękam	się	człowieka.

To	najbardziej	mnie	boli
W	tegoczesnym	mym	bycie
Że	ludziom	tak	brak	soli
W	ich	codziennym	współżyciu…

Jak	bez	soli	potrawa
Tak	człowiek	bez	miłości
Do	luftu	się	nadawa
I	to	mnie	boli,	złości…



27Wiadomości Brzosteckie Nr 6/2014

akademia z okazji dnia matki
 Mama	to	wielkie	słowo,	które	jest	synonimem	miłości,	dobra,	
ciepła,	rodzinnego	szczęścia.	Mama	to	pierwsze	słowo	każdego	
dziecka.	W	dniu	26	maja	obchodzone	jest	najpiękniejsze	święto	
w	roku	–	Dzień	Matki.	Zaczęto	je	obchodzić	w	Stanach	Zjed-
noczonych	w	roku	1910.W	Polsce	po	raz	pierwszy	obchodzo-
no	Dzień	Matki	w	1923	
roku	w	Krakowie.	Dla-
czego	 właśnie	 w	tym	
dniu?	Może	dlatego,	by	
wszystkie	najpiękniejsze	
kwiaty	 wiosny	mogły	
być	jej	ofiarowane.
	 W	 tym	dniu	wszyst-
kie	 mamy	 obdarzane	
są	 szczególnymi	 dowo-
dami	 miłości.	 Przed-
szkolak	przynosi	swojej	
mamie	 laurkę,	 uczeń	
–	własnoręcznie	wyko-
nany	upominek,	a	doro-
śli,	nieraz	żyjący	z	dala	
od	 swoich	 matek,	 ślą	
im	 najcieplejsze	myśli,	
kwiaty,	depesze,	piosen-
ki.	Najpiękniejsze	strofy	
dla	matki	pisał	w	swych	
listach	poetyckich	Juliusz	Słowacki.	Dla	niej	wielu	piosenkarzy	
śpiewa	piosenki.
	 Dzień	Mamy	co	roku	przeżywają	dzieci.	Maluchy	w	tajem-

nicy	 przed	mamami	 robią	 laurki,	 szykują	 kolorowe	bukiety	
kwiatów.	Każdy	przedszkolak	chce,	by	na	uroczystości	 zor-
ganizowanej	w	przedszkolu	 powiedzieć	 jakiś	wierszyk	 lub	
zaśpiewać	piosenkę.
	 W	Szkole	Podstawowej	w	Przeczycy	przedszkolaki	zaprosiły	
swoje	mamusie	na	uroczystą	akademię	z	tej	okazji.	Najpierw	
wystąpiły	dzieci	młodsze	pod	kierunkiem	p.	M.	Malinowskiej	
a	następnie	 6-latki,	 których	przygotowała	 p.	A.	Rachowicz.	

Na	 uroczystości	 dzieci	
zaprezentowały	program	
taneczno-wokalno-recy-
tatorski.	Gdy	zaproszone	
mamy	widziały	 swoje	
pociechy	 występujące	
przed	 publ icznością	
szkolną,	były	niezwykle	
wzruszone	 i	dumne.	Po	
występie	były	życzenia,	
całusy,	laurki	oraz	wiele	
uśmiechów	i	radości.	Za	
swoje	popisy	przedszko-
laki	zostały	nagrodzone	
burzą	 braw.	Następnie	
wszystkie	mamy	otrzy-
mały	 zaproszenie	 na	
kawałek	 ciasta	 i	kawę,	
zaś	 słodki	 poczęstunek	
był	 okazją	 do	 dzielenia	
się	wrażeniami	z	przed-

szkolnej	 uroczystości.	Wszystkim	Mamom	życzymy	wielu	
uśmiechów,	radości	oraz	pociechy	ze	swoich	dzieci.

Agata Rachowicz

Śladami naszych przodków
 Wycieczki	 są	 źródłem	wiedzy,	 niewyczerpanych	wrażeń,	
przeżyć	 i	wzruszeń,	 uczą	 integracji,	 pozwalają	wykorzystać	
wiedzę	w	praktyce.	Dlatego	też	23	maja	2014r	grupa	37	uczniów	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Przeczycy	wraz	 z	organizatorem:	
panią	Wiesławą	Skocz	oraz	opiekunami	panią	Martą	Augustyn	
i	panią	Urszulą	Przybyło	udała	się	na	wycieczkę	do	Nowego	
Sącza.	
 Celem	wycieczki	było	zwiedzanie	Sądeckiego	Parku	Etno-
graficznego,	Miasteczka	Galicyjskiego,	 jak	 również	 uczest-
nictwo	 w	warsztatach	
zajęciowych	 z	garncar-
stwa	i	drukarstwa.	Całe	
przedsięwzięcie	cieszyło	
się	 dużym	 zaintereso-
waniem,	 uczniowie	 nie	
wiedzieli,	że	mają	w	so-
bie	tyle	zdolności	i	pasji	
do lepienia w glinie. 
 O	godz.	900	uczestni-
cy	wyprawy	zostali	po-
dzieleni	na	2	grupy	i	pod	
opieką	instruktorów	mo-
gli	uczyć	się	praktycznie	
tego	rzemiosła.	
 Warsztaty	 te	 oka-
zały	 się	 wielką	 frajdą	
i	dostarczyły	 dzieciom	
wiele	 niezapomnianych	
wrażeń.	Każdy	 uczest-
nik	otrzymał	 certyfikat	
ukończenia	tych	warsztatów.	
 Ale	 to	 dopiero	 było	 preludium	do	 dalszego	 poznawania	
Galicji.	 Pod	 okiem	 przewodników	wyruszyliśmy	 na	 trasę	
największego	skansenu	w	Małopolsce,	prezentującego	archi-
tekturę	drewnianą	i	tradycyjną	kulturę	ludową	lokalnych	grup	
etnograficznych	–	Lachów,	Pogórzan,	Górali	i	Łemków.	
 Na	powierzchni	20	ha	znajduje	się	ponad	70	budynków,	m.in.	
zagrody	 chłopskie,	XVII–wieczny	dwór	 szlachecki,	 folwark	
dworski,	kościół	rzymskokatolicki,	cerkiew	grekokatolicka	oraz	
kościół	protestancki	z	początku	XIX	w.	Tradycyjny	charakter	

ma	również	otoczenie	zagród	wraz	z	zakomponowaniem	ziele-
ni.	W	skansenie	odbywają	się	okazjonalne	prezentacje	dawnych	
wiejskich	rzemiosł,	kuchni	regionalnej	i	warsztatów	rękodziel-
niczych,	zaś	latem	liczne	plenerowe	imprezy	folklorystyczne.
 Następnym	punktem	wycieczki	 było	 zwiedzanie	Miasta	
Galicyjskiego.	Prezentuje	 ono	małomiasteczkową	 zabudowę	
z	końca	XIX	w.	Wszystkie	obiekty	są	zachowanymi	replikami	
nieistniejących	do	dziś	w	różnych	małopolskich	miasteczkach.	
W	centrum	 stoi	 ratusz	 z	arkadowymi	podcieniami.	W	sąsia-
dujących	 z	ratuszem	domach	urządzono	pracownię	garncar-
ską,	 fotograficzną	 i	zegarmistrzowską,	a	w	 remizie	wystawę	
starych	wozów	gaśniczych	 i	sprzętu	 strażackiego.	Właśnie	

ta	 remiza	 cieszyła	 się	
dużym	 zainteresowa-
niem	w	śród	 chłopców.	
Część	wschodnią	zajmu-
je	 rynek	 i	okalające	 go	
domy.	Tutaj	z	podziwem	
oglądaliśmy	starodawną	
karczmę,	 aptekę,	 an-
tykwariat,	 pracownie	
rzemieślnicze,	 galerię	
prac	twórców	ludowych,	
a	także	 pocztę	 i	cukier-
nię.
 St a ł ym	 pu n k t em	
na sz ych 	 sz kol nych	
wycieczek	 jest	 pobyt	
w	McDonald’s.	 tym	 ra-
zem	nie	mogło	być	ina-
czej	 i	o	 godz.	 1500	 całą	
grupą	 wyruszyliśmy	
w	poszukiwaniu	 zesta-

wów	 i	zabawek.	Każdy	 uczestnik	wycieczki	mógł	wybrać	
sobie	to,	co	najbardziej	lubi	i	po	tak	męczącej	trasie	posilić	się	
i	odpocząć	w	chłodzie.	
 Podsumowując,	należy	stwierdzić,	że	takie	wspólne	wyjazdy	
nie	tylko	integrują,	ale	też	kształcą	intelektualnie.	W	dodatku	
zadowolenie	 dzieci	widoczne	 na	 zdjęciach	 znakomicie	 od-
zwierciedla	klimat	i	charakter	tej	wycieczki.	Moim	zdaniem	
wyprawa	była	bardzo	interesująca,	dostarczyła	dzieciom	wielu	
wrażeń	i	przeżyć.	Była	również	ciekawą,	żywą,	lekcją	historii.

Wiesława Skocz
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	 Od	września	2012	roku	Gmina	Brzostek	dzięki	staraniom	
władz	gminy,	kierownika	Gminnego	Zespołu	Obsługi	Szkół	
i	Przedszkoli	w	Brzostku	oraz	samych	dyrektorów	Gimnazjów,	
realizuje	projekt	pod	tytułem	„Kompetencje kluczowe w szko-
łach w Gminie Brzostek”,	współfinansowany	ze	środków	
unijnych.	W	ramach	 tego	 projektu	 uczniowie	 otrzymali	
wsparcie	w	postaci	zajęć	wyrównujących	oraz	rozwijają-
cych	kompetencje,	zaś	szkoły	zostały	doposażone	w	liczne	
pomoce	 dydaktyczne.	Dodatkowe	 zajęcia	 uatrakcyjniał	
sprzęt	w	postaci	tablic	interaktywnych,	projektorów,	sprzę-
tu	komputerowego,	nowoczesnego	oprogramowania,	oraz	
innych	pomocy	i	materiałów	dydaktycznych	zakupionych	
w	ramach	projektu.	
	 W	 dobiegającym	 końca	 projekcie	 organizowanym	
w	Gimnazjach	w	Nawsiu	Brzosteckim	oraz	w	Siedliskach-
-Bogusz,	wzięło	udział	280	uczniów.	Jest	to	o	ponad	13%	
więcej	 uczniów	niż	 pierwotnie	 planowano,	 co	 świadczy	
o	ogromnym	zainteresowaniu	ze	strony	samych	uczniów.
	 W	 ciągu	 2	 lat	 trwania	 projektu,	 w	roku	 szkolnym	
2012/2013,	oraz	2013/2014	uczniowie	wzięli	udział	w	do-
datkowych	 zajęciach	 języka	 angielskiego,	matematyki,	
informatyki,	fizyki,	j.	polskiego	oraz	sztuki	przedsiębior-
czości.	Również	w	tym	okresie	 uczniowie	 korzystali	 ze	
wsparcia	w	wyborze	dalszej	ścieżki	kształcenia	i	wyboru	
zawodu,	określeniu	swoich	predyspozycji	i	talentów,	dzięki	
Szkolnym	Ośrodkom	Kariery.	Wszystko	po	to,	aby	zapewnić	
uczniom	lepszy	start	i	lepsze	możliwości.
	 Wiedza	 przekazywana	była	 uczniom	w	sposób	wolny	od	
stereotypowego	podejścia	do	ról	zawodowych	oraz	oparta	na	
tolerancji,	zgodnie	z	zasadą	równości	szans	oraz	niwelowania	
stereotypów.	Dzięki	angażowaniu	w	edukację	każdego	ucznia	
wymagającego	wsparcia,	zmniejszaniu	różnic	edukacyjnych,	
uczulaniu	na	tolerancję	i	wrażliwość	na	innych,	oraz	edukacji	
zawodowej	wychowywanie	młodych	pokoleń	odbywa	się	efek-
tywnie	i	satysfakcjonująco.	
	 Po	upływie	prawie	dwóch	lat	trwania	projektu	można	do-
strzec	efekty	wśród	uczniów,	o	czym	świadczy	już	samo	sy-
stematyczne,	oraz	aktywne	uczęszczanie	na	zajęcia.	Widoczne	
są	także	efekty	w	postaci	wzrostu	wiedzy	i	umiejętności,	co	
przyznają	nie	tylko	nauczyciele,	ale	również	sami	uczniowie.

	Wszystko	to	świadczy	o	tym,	że	pozyskanie	środków	unijnych	
opłaciło	 się	 i	 przyniosło	 efekty.	Dlatego	 też	władze	 gminy	
oraz	 dyrekcja	 szkół	 starają	 się	 o	 kolejne	 projekty	 dla	 szkół	
dofinansowane	 ze	 środków	unijnych.	 I	 tak	 od	grudnia	 2013	

realizowany	jest	kolejny	grant	dla	uczniów	Szkoły	Podstawowej	
w	Nawsiu	Brzosteckim	a	od	maja	2014	nowy	projekt	w	Szkole	
Podstawowej	w	Siedliskach	Bogusz.	W/w	projekty	 pozwolą	
sfinansować	 ze	 środków	unijnych	 zakup	 kolejnego	 sprzętu	
i	pomocy	dydaktycznych	(m.in.	sprzęt	komputerowy,	tablety,	
meble,	 drukarki)	 oraz	 pozwolą	 na	 udział	 uczniów	w	 bez-
płatnych	 zajęciach	 dodatkowych	 takich	 jak	 język	 angielski,	
informatyka,	 zaj.	matematyczno-przyrodnicze,	 gimnastyka	
korekcyjna,	zajęcia	wyrównawcze	z	języka	polskiego,	zajęcia	
wyrównawcze	z	matematyki,	zajęcia	plastyczne,	zajęcia	mu-
zyczne,	zajęcia	taneczne,	zajęcia	teatralno-językowe	(j.	ang.),	
zajęcia	logopedyczne.	
	 Udział	w	projektach	unijnych	realizowanych	w	gminie	Brzo-
stek	ułatwia	uczniom	edukację	szkolną,	bezstresowe	zdawanie	
egzaminów	w	szkołach,	oraz	podejmowanie	właściwych	decy-

zji	w	kierunku	dalszego	kształcenia.	Realizowane	projekty	
przyczyniają	 się	 do	wyrównywania	 szans	 edukacyjnych	
uczniów	 z	grup	 o	utrudnionym	 dostępie	 do	 edukacji	
oraz	 zmniejszania	 różnic	w	jakości	 usług	 edukacyjnych	
w	ramach	priorytetu	IX	Programu	Operacyjnego	Kapitał	
Ludzki.

Projekt	 „Kompetencje	 kluczowe	w	szkołach	w	Gminie	
Brzostek”	realizowany	jest	w	ramach	Programu	Operacyj-
nego	Kapitał	Ludzki	Priorytet	IX	„Rozwój	wykształcenia	
i	kompetencji	w	regionach”,	Działanie	9.1	„Wyrównywa-
nie	 szans	 edukacyjnych	 i	zapewnienie	wysokiej	 jakości	
usług	 edukacyjnych	 świadczonych	w	systemie	oświaty”,	
Poddziałanie	9.1.2	–	Wyrównywanie	szans	edukacyjnych	
uczniów	z	grup	o	utrudnionym	dostępie	do	edukacji	oraz	
zmniejszanie	różnic	w	jakości	usług	edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierownik projektu

rozwój uczniów z Gminy Brzostek dzięki wyrównywaniu 
szans edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji
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	 Strach	 przed	 piorunami	 towarzyszy	
ludziom	od	wieków.	I	słusznie.	To	jeden	
z	najniebezpieczniejszych	 żywiołów	
na	 Ziemi,	 o	którym	 nadal	 nie	wiemy	
wszystkiego...	Wiemy,	 że	 pioruny	 to	
wyładowania	atmosferyczne,	jednak	za-
nim	energia	zostanie	uwolniona,	w	jaki	
sposób	pojawia	się	w	chmurze?	Najczęś-
ciej	 zakładana	 teoria	mówi,	 że	 ścierają	
się	w	niej	masy	kryształków	lodu,	pary	
wodnej	 i	powietrza,	wytwarzając	w	ten	
sposób	pole	elektryczne.	Cięższe	i	ujem-
nie	 naładowane	 cząsteczki	 zlatują	 ku	
dołowi	 chmury,	 a	lżejsze	 i	naładowane	
dodatnio	lecą	do	góry.	I	ta	iskrząca	róż-
nica	 ładunków	 sprzyja	wyładowaniom	
atmosferycznym.	Co	ciekawe	zdecydo-
wana	większość	piorunów	(85	proc.)	nie	
uderza	w	ziemię,	a	przeskakuje	między	
chmurami	i	tam	się	rozładowuje.	To,	że	
pioruny	uderzają	w	ziemię	to	także	zasłu-
ga	jej	powierzchni,	która	naładowana	jest	
dodatnio,	podczas	gdy	jony	naładowane	
ujemnie	gromadzą	się	u	podstawy	chmur.
	 W	 każdej	 sekundzie	 na	
naszej	 planecie	 dochodzi	 do	
50	wyładowań	 atmosferycz-
nych.	Daje	 to	 około	miliarda	
czterystu	milionów	błyskawic	
rocznie.	Inne	szacunki	mówią	
o	9-10	mln	 piorunów	 dzien-
nie.	Oczywiście	 nie	wszędzie	
równocześnie.	Burzowych	dni	
w	roku	w	Polsce	mamy	18-32,	
a	regionem	o	największej	czę-
stotliwości	 burzowo-pioruno-
wej	jest	Podhale	i	Bieszczady.	
Prawdopodobieństwo	 bycia	
trafionym	 przez	 piorun	 jest	
jednak	małe.	Zagrożenie	bycia	
trafionym	przez	piorun	zależy	
bowiem	od	naszej	świadomości	
zagrożenia,	tego	czy	wiemy	jak	
się	zachować,	gdzie	znajdujemy	
się	w	momencie	 burzy	 itd.	A	nawet	 to	
czasem	nie	gwarantuje	pełnego	bezpie-
czeństwa.
	 Amerykański	strażnik	leśny	w	ciągu	
całego	 swojego	 życia	 został	 trafiony	
piorunem	aż	siedmiokrotnie!	Trafił	tym	
samym	do	księgi	 rekordów	Guinnessa.	
W	USA	pioruny	 zabijają	 średnio	 50-55	
osób	 rocznie,	w	Polsce:	 3-5	 osób	 rocz-
nie.	 Na	 szczęście	 tylko	 tyle.	Wbrew	
obiegowej	opinii	9	na	10	osób	przeżywa	
trafienie	piorunem.	Nie	oznacza	to	jed-
nak,	 że	wszyscy	wychodzą	 z	tego	 bez	
szwanku.	Bardzo	często	porażenie	koń-
czy	 się	 głębokimi	 zmianami	w	mózgu,	
a	także	 trwałym	 kalectwem	 i	poważ-
nymi	 poparzeniami.	Wszystko	 zależy	
od	 tego	 jak	 szybko	 poszkodowanych	
uda	 się	hospitalizować.	Faktem	 jest,	 że	
powinniśmy	się	ich	obawiać,	bo	energia	
wyzwalana	w	czasie	wyładowania	 jest	
ogromna.	Napięcie	elektryczne	związane	
z	uderzeniem	pioruna	wynosi	około	50	
milionów	woltów.	Natężenie	 powstają-
cego	prądu	to	około	30	tysięcy	amperów.	
Temperatura	towarzysząca	wyładowaniu	
może	 sięgać	 nawet	 30	 tysięcy	 stopni	

Celsjusza.	Nie	dziwi	więc	fakt,	że	wiele	
osób	zastanawiało	się	nad	tym,	czy	nie	
dałoby	się	jakoś	ujarzmić	energii	pioru-
nów	 i	ukierunkować	 jej	 potencjału,	 np.	
budując	specjalne	elektrownie.	Niestety	
nic	z	tego.	Ponad	99	proc.	energii	pioru-
na	rozpraszana	jest	po	drodze,	do	ziemi	
dociera	 niespełna	 1	 proc.	Nie	mówiąc	
już	o	tym,	że	czas	pojawienia	się	burzy	
i	lokalizacje	piorunów	jako	potencjalnych	
źródeł	prądu	są	nieprzewidywalne.

Jak zachować się w czasie burzy?
1.	W	 czasie	 burzy	 przebywanie	 na	 ze-
wnątrz	 zawsze	wiąże	 się	 z	ryzykiem	
porażenia	piorunem.	Pamiętaj,	że	nie	
możesz	 być	 najwyższym	 punktem	
w	swojej	 okolicy,	 gdyż	wyładowania	
atm.	 zazwyczaj	 szukają	 najkrótszej	
drogi	między	chmurą	a	ziemią.

2.	Nigdy	nie	szukaj	schronienia	pod	drze-
wami,	masztami,	latarniami,	słupami	
linii	energetycznych	i	wolno	stojącymi	
wieżami	–	 są	 one	wysokie	 i	przez	 to	
ściągają	 pioruny.	Dodatkowo	 stanie	
pod	 drzewem	podczas	 burzy	 naraża	
ciebie	na	śmiertelne	niebezpieczeństwo	
uderzenia	i	przygniecenia	spadającymi	

konarami,	 gdy	 zerwie	 się	 porywisty	
wiatr.

3.	Podczas	 burzy	 unikaj	 wzniesień	
i	szczytów	górskich.	Góry	 są	wyso-
kie,	 dodatkowo	w	wyższych	partiach	
pozbawione	 są	 lasów	 i	zabudowań.	
Pioruny	najczęściej	uderzają	w	najwyż-
sze	punkty	w	okolicy,	w	tym	w	szczyty	
górskie.	Jeśli	widzisz	nadciągającą	bu-
rzę,	staraj	się	jak	najszybciej	schodzić	
w	dół.	 Jeśli	niedaleko	 jest	schronisko	
górskie,	udaj	się	do	niego	jak	najszyb-
ciej	i	przeczekaj	tam	groźną	pogodę.

4.	Jeśli	burza	zaskoczy	ciebie	na	otwartej	
przestrzeni	(polu,	dużej	łące),	kucnij,	
jednocześnie	maksymalnie	 zbliżając	
stopy	do	siebie.	Jeśli	piorun	trafi	w	nie-
dalekiej	odległości,	zniwelujemy	wtedy	
skutek	oddziaływania	napięcia	kroko-
wego.	Bieganie	podczas	burzy	nie	jest	
zalecane	z	tego	powodu	że	czynność	ta	
wymaga	stawiania	dużych	kroków,	co	
powiększa	 napięcie	 krokowe	w	razie	
bardzo	bliskiego	uderzenia	pioruna.

5. Bezpiecznym	miejscem	podczas	burzy	
jest	samochód	lub	samolot.	Metalowa	
obudowa	 samolotu	 czy	 samochodu	

tworzy	 tak	 zwana	 klatkę	 Faradaya.	
Dzięki	 temu	 prąd	 elektryczny	 prze-
mieszcza	się	tylko	po	zewnętrznej	stro-
nie	przewodnika,	a	pole	elektryczne	nie	
przenika	do	wnętrza	pojazdu.

6.	Podczas	 burzy	 najbezpieczniejsze	 są	
budynki	wyposażone	w	instalację	od-
gromową.	Piorunochrony	są	wykonane	
z	materiałów	świetnie	przewodzących	
prąd.	Piorun	po	uderzeniu	w	budynek	
szuka	 najłatwiejszej	 drogi	 do	 ziemi.	
Instalacja	 odgromowa	 przez	 swoje	
właściwości	 bezpiecznie	 sprowadza	
prąd	z	wyładowania	atm.	do	gruntu.

7.	Nie	 rozmawiaj	 przez	 telefon	 sta-
cjonarny	 i	nie	 korzystaj	 z	urządzeń	
elektrycznych	 podłączonych	 kablem	
do	 instalacji.	 Piorun	może	 uderzyć	
w	linię	 energetyczną	 lub	 telekomuni-
kacyjną	i	przemieszczać	się	nią	aż	do	
odbiorników	(np.	słuchawki	telefonu).	
Na	 czas	 burzy	 część	 cenniejszych	
urządzeń	elektrycznych	 lepiej	odpiąć	
od	instalacji,	gdyż	impuls	elektryczny	
z	wyładowania	 atm.	może	 je	 znisz-
czyć.	Pamiętaj	jednak,	że	korzystanie	
w	czasie	burzy	z	urządzeń	bezprzewo-
dowych	(np.	telefon	komórkowy,	laptop	

nie	podłączony	przewodami	do	
instalacji	elektrycznej	i	teleko-
munikacyjnej)	jest	bezpieczne.
8.	 Gdy	 słyszysz	 grzmoty,	
przerwij	 wykonywanie	 prac	
polowych,	 nie	 czekaj,	 aż	 za-
cznie	padać.	Piorun	może	ude-
rzyć	jeszcze	przed	strefą	opadu.	
Odłóż	wszelkie	metalowe	na-
rzędzia	i	poszukaj	bezpieczne-
go	schronienia.
9.	 Gdy	widzisz	zbliżającą	się	
burzę,	 jak	 najszybciej	 skończ	
prace	na	wysokościach	(dachy,	
drzewa).	Przebywanie	na	dachu	
w	trakcie	 burzy	 stanowi	 dla	
ciebie	duże	zagrożenie.
10.	 Podczas	 burzy	 nie	 prze-
bywaj	w	jeziorze,	w	morzu	lub	
w	rzece.	Substancje	chemiczne	

zawarte	w	nieprzefiltrowanej	wodzie	
powodują	przewodzenie	prądu.	Jeśli	
piorun	uderzy	w	taflę	jeziora,	morza	
czy	w	rzekę,	 istnieje	 spore	 ryzyko	
porażenia.

11.		Nie	żegluj,	gdy	widzisz,	że	burza	się	
zbliża.	Podczas	burz	nad	akwenami	
wodnymi	 istnieje	 spora	 szansa	 na	
pojawienie	się	wiatru	szkwałowego.	
Jeśli	 widzisz	 burzę,	 staraj	 się	 jak	
najszybciej	dopłynąć	do	przystani.

12.	Gdy	 prognozowane	 jest	wystąpie-
nie	burzy,	nie	parkuj	samochodu	pod	
drzewami.	W	razie	 pojawienia	 się	
silnego	wiatru	konary	lub	całe	drzewo	
może	zniszczyć	twoje	auto.

13.	Jeśli	na	wolnej	przestrzeni	dopadnie	
cię	 gradobicie,	 a	wokół	 nie	 będzie	
żadnego	 bezpiecznego	 schronienia,	
skul	się	i	zasłoń	głowę	rękoma.

14.	Zanim	wyjdziesz	 na	 dłuższy	 spa-
cer	 bądź	wyjedziesz	 na	wycieczkę,	
sprawdzaj	prognozy	burzowe	i	ostrze-
żenia.

Janina Słupek
Źródło:	Onet.pl,	Polscy	Łowcy	Burz	–	

Skywarn	Polska

Fot.	Michał	Andreasik

Groch z kapustą
Burze – co warto o nich wiedzieć
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	 XXIX	Dni	Ułana	zakończyły	się	dru-
żynowym	sukcesem	naszych	zawodników.	
Jest	on	tym	cenniejszy,	że	obaj	zawodnicy	
startowali	w	Poznaniu	na	młodych	koniach	
i	jakikolwiek	sukces	wy-
dawał	 się	 nieosiągalny.	
Wprawdzie	 na	 dobry	
początek	 Saruman	 pod	
Piotrem Staniszewskim 
był	drugi	w	ujeżdżeniu,	
ale	w	konkursie	skoków	
obaj	nasi	ułani	„zaliczy-
li”	 po	 trzy	 zrzutki.	Na-
stępnego	dnia	 pojechali	
jednak	 bezbłędnie	 kros	
i	przed	 strzelaniem	byli	
na	miejscach	czwartym	
i	piątym	 nieznacznie	
za	 prowadzącymi	 „Po-
znaniakami”.	Strzelanie	
z	konia	wypadło	jednak	
fatalnie,	 trzy	 „pudła”	
Piotra i dwa Grzegorza 
znacznie	 powiększyły	
straty	do	prowadzących	
rywali.	Dobry	 przejazd	
w	konkurencji	władania	
lancą	Piotra	Staniszewskiego	i	Grzegorza	
Wojtaczki	na	Gordonie	we	władaniu	szablą	
pozwoliły	jednak	na	drużynową	wygraną	
w	zawodach	Militari.	 Indywidualnie	
Wojtaczka	 był	 piąty	 o	zaledwie	 1,5	 pkt.	
przed	Staniszewskim,	 który	 był	 szósty.	
Całe	zawody	wygrał	Piotr	Walter	na	koniu	
Domino	z	15	Pułku	Ułanów	Poznańskich.	

Warto	dodać,	że	na	tym	koniu	w	2012	roku	
Grzegorz	Wojtaczka	wygrał	w	Warszawie	
Memoriał	Armii	Krajowej.	
	 Największa	 jednak	 niespodzianka	

spotkała	naszych	wachmistrzów	podczas	
dekoracji.	Buzdygan	ppłk.	Witalisa	Kubi-
ckiego	 dla	 najlepszej	 drużyny	wręczyła	
wraz	 z	rodziną	 pułkownika	 pani	Anna	
Maria	Anders,	córka	generała	Władysława	
Andersa	w	asyście	gen.	bryg.	Rajmunda	T.	
Andrzejczaka,	dowódcy	17	Wielkopolskiej	
Brygady	Zmechanizowanej,	która	kulty-

wuje	tradycje	15	Pułku	Ułanów	Poznań-
skich.	
	 W	 zawodach	 wzięła	 także	 udział	
drużyna	 niemiecka	 prowadzona	 jak	

zawsze przez Petera 
Lachenmayera.	 Za	 rok	
jubileuszowe	XXX	Dni	
Ułana	 i	już	 dzisiaj	 do	
tej	 imprezy	 duchowo	
się	 przygotowujemy.	
Poznań	 to	 absolutna	
stolica	 kawaleryjskiej	
Polski.	 Prestiż	 i	osoby	
obecne	 na	 poznańskiej	
Woli,	 gdzie	 odbywają	
się	 zawody,	 to	 zawsze	
ludzie	wyjątkowi.	Wy-
nika to z ogromnego 
przywiązania	do	tradycji	
kawaleryjskich	 pułków	
wielkopolskich	(15	Pułk	
Ułanów	 Poznańskich,	
7	 Pułk	 Strzelców	Kon-
nych	Wielkopolskich	
czy	7	Dywizjon	Artylerii	
Konnej).	 Aktywnym	
członkiem	 środowisk	

kawaleryjskich	Poznania	był	też	prezydent	
śp.	Maciej	Frankiewicz,	którego	Memoriał	
rokrocznie	 rozgrywany	 jest	w	Poznaniu.	
Dni	Ułana	to	prawdziwe	święto	Wielko-
polan	i	ich	współczesnych	kawalerzystów,	
stąd	jubileusz	zapowiada	się	szczególnie	
interesująco.	Do	zobaczenia	za	rok.

Wojciech Staniszewski

Wojtaczka i staniszewski wygrali drużynowo dni ułana w poznaniu

Grzegorz Wojtaczka przyjmuje nagrodę z rąk Pani Anny Marii Anders

	 W	 miniony	 weekend	 w	Ludowym	
Klubie	Jeździeckim	Zabajka	zainauguro-
wano	zawody	z	cyklu	„Zabajka	Cup”.	Do	
kolebki	podkarpackiego	jeździectwa	udała	
się	 dziewięcioosobowa	 juniorska	 ekipa	
Szwadronu	 Podkarpa-
cie prowadzona przez 
Piotra Staniszewskiego. 
Start	w	pierwszej	 edy-
cji	zawodów	był	bardzo	
udany:	Konrad	Zięba	na	
Sarumanie	wygrał	 nie-
dzielny	konkurs	skoków	
Zabajka	Cup	Open	 60,	
a	Grzegorz	Grygiel	 na	
Atenie	 był	 dwukrotnie	
drugi	 (w	 sobotę	 i	nie-
dzielę).	W	klasyfikacji	
generalnej	 zawodów	
prowadzi	Grygiel,	który	
o	2	 punkty	wyprzedza	
Ziębę.	Dobry	 start	 za-
notowała	 także	 reszta	
drużyny.	 Wprawdzie	
sobota	była	dniem	„pła-
cenia	 frycowego”,	 ale	
już	 w	niedzielę	 dobry	
występ	zanotowała	Marianna	Śniegowska,	
która	 była	 piąta,	 zaś	Martyna	Kawalec	
dziesiąta.	 Pecha	miała	 Patrycja	 Sztorc	
jadąca	 na	Albie,	 która	 dobrze	 pojechała	
przejazd	 podstawowy,	 ale	w	rozgrywce	
jej	klacz	potknęła	się	podczas	najazdu	na	

przeszkodę	i	nasza	zawodniczka	zanotowa-
ła	upadek.	Ostatecznie	zajęła	13	miejsce	na	
21	startujących.	Niedzielny	konkurs	udany	
był	też	dla	Kingi	Kaput	i	Martyny	Lignar,	
którym	 udało	 się	 wejść	 do	 rozgrywki	

i	pokonać	 ją	 bez	 zrzutek.	Tylko	Monika	
Kawalec	zanotowała	w	przejeździe	podsta-
wowym	jeden	błąd,	ale	za	to	na	czysto	poje-
chała	konkurs	skokowy	dla	najmłodszych.	
Prowadzący	juniorów	miał	niezależnie	od	
powyższego	także	swoją	radosną	chwilę	–	

w	sobotę	w	konkursie	Zabajka	Cup	Open	
80	 zajął,	 jadąc	 na	 klaczy	Eza,	 pierwsze	
miejsce.	Następne	zawody	21-22	czerwca	
2014	roku	także	w	LKJ	Zabajka.	
	 W	 tym	 samym	 czasie	w	Warszawie	

rozgrywano	Memoriał	
3	 Pułku	 Szwoleżerów	
Mazowieckich,	 będą-
cy	 zwieńczeniem	 tygo-
dniowej	 imprezy	 o	na-
zwie Warszawskie Dni 
Kawaleryjskie,	 którym	
patronował	 prezydent	
RP	 Bronisław	 Komo-
rowski. Szwadron Pod-
karpacie reprezentowali 
tam	bracia	Paweł	i	Piotr	
Urbanowie	 na	 koniach	
Remington	 i	Indus	 oraz	
Grzegorz	Wojtaczka	 na	
Gordonie. W królew-
skich	 Łazienkach,	 jak	
przystało	 na	 kawaleryj-
skiego	mistrza	 Polski,	
Grzegorz	 po	 zaciętej	
walce	 zajął	 pierwsze	
miejsce,	pokonując	swo-

ich	 konkurentów	 –	 prawie	 20	 ułanów	
z	sześciu	 środowisk	 kawaleryjskich.	
Czwarty	był	Piotr	Urban	(wygrał	konku-
rencję	ujeżdżenie	i	konkurs	skoków),	a	jego	
starszy	brat	Paweł	zajął	miejsce	szóste.

W. Staniszewski

szwadron podkarpacie wygrywa w Warszawie i zabajce

Konrad Zięba i Grzegorz Grygiel
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	 4	maja	z	okazji	rocznicy	Konstytucji	
3-go	Maja	odbył	się	w	Brzostku	Turniej	
Kyokushin	Karate.	W	zawodach	udział	
wzięło	 5	 klubów:	 z	Brzostku,	Dębicy,	
Gorzyc,	 Leżajska	 oraz	 Ropczyc.	 Za-
wody	 zorganizował	Uczniowski	Klub	
Sportowy	Kyokushin	Karate	w	Brzostku	
przy	pomocy	Urzędu	Miejskiego.	Sędzią	
głównym	 turnieju	 był	 sensei	Dariusz	
Burda,	 a	oficjalnego	 otwarcia	 dokonał	
Burmistrz	 Brzostku	 Leszek	 Bieniek.	
Puchary	zawodnikom	wręczali	Przewod-
nicząca	Rady	Miejskiej	Zofia	Skórska,	
Burmistrz	Leszek	Bieniek	oraz	kandydat	
do	Europarlamentu	Paweł	Ochab.	Brzo-
stek	 reprezentowało	 23	 zawodników,	
zdobywając	 10	 pierwszych	miejsc,	 13	
drugich,	11	trzecich	oraz	pierwsze miej-
sce drużynowo. Puchary	dla	Brzostku	
zdobyli:
 Kata	dziewcząt	2005	i	młodsze: Mag-
dalena	Piwowar	–	I	miejsce,	Aleksandra	
Finek	–	II	miejsce.

 Kata	 dziewcząt	 2004-2003: Izabela	
Jałowiec	–	I	miejsce,	Klaudia	Pięta	–	III	
miejsce.
 Kata	 dziewcząt	 2002:	 Patrycja	Kol-
busz	–	II	miejsce,	Aleksandra	Zięba	–	III	
miejsce.
 Kata	dziewcząt	2000-2001: Maria Wal 
–	III	miejsce.
 Kata	 chłopcy	 2002-2001: Krystian	
Finek	 –	 II	miejsce,	Michał	Zięba	 –	 III	
miejsce.
 Kata	 chłopcy	 2000-1999: Wiktor 
Jarmusz	–	I	miejsce,	Jakub	Bachara	–	II	
miejsce,	Mateusz	Sowa	–	III	miejsce.
 Kumite	 dziewcząt	 2005	 i	młodsze: 
Magdalena	Piwowar	–	 I	miejsce,	Alek-
sandra	Finek	–	II	miejsce,	Julita	Maduzia	
–	III	miejsce.
 Kumite	chłopcy	2007	 i	młodsi:	Filip	
Dobosz	–	I	miejsce,	Dawid	Kolbusz	–	II	
miejsce.
 Kumite	 dziewcząt	 2004-2003	waga	
lekka:	Joanna	Galczak	–	II	miejsce.

 Kumite	 dziewcząt	 2004-2003	waga	
ciężka:	Klaudia	Pięta	–	II	miejsce,	Kinga	
Finek	–	III	miejsce,	Izabela	Jałowiec	–	III	
miejsce.
 Kumite	chłopcy	2006-2005: Sebastian 
Kolbusz	–	I	miejsce.
 Kumite	dziewcząt	2002-2000:	Patrycja	
Kolbusz	–	II	miejsce,	Aleksandra	Zięba	
–	III	miejsce.
 Kumite	 chłopcy	 2004-2003:	 Jakub	
Siedlik	–	I	miejsce,	Dawid	Garstka	–	II	
miejsce.
 Kumite	chłopcy	2002-2001	waga	lek-
ka:	Krystian	Finek	–	II	miejsce,	Michał	
Zięba	–	III	miejsce.
 Kumite	 chłopcy	 2002-2001	 waga	
ciężka:	Norbert	Czaja	–	I	miejsce,	Jakub	
Piwowar	–	II	miejsce.
 Kumite	 chłopcy	 2000-1999	 waga	
lekka:	Mateusz	Sowa	–	I	miejsce,	Wiktor	
Jarmusz	–	II	miejsce,	Jakub	Bachara	–	III	
miejsce.
 Kumite	chłopcy	2000-1999	waga	cięż-

ka:	Damian	Wal	–	I	miejsce.
 Dla	 najlepszego	 zawod-
nika	 z	Brzostku:	Wiktor	
Jarmusz.
 Dla	najmłodszego	zawod-
nika	 turnieju:	Dawid	Kol-
busz.
	Zostały	też	przyznane	na-
grody	dla	czterech	najlep-
szych	zawodników	klubu	za	
2013	rok,	a	sponsorem	na-
gród	był	pan	Paweł	Ochab.
 W	klasyfikacji	 za	 2013	 r.	
nagrody	otrzymali:	1.	miej-
sce	 Pat r ycja	 Kolbusz ,	
2.	 miejsce	 Damian	Wal,	
3.	 miejsce	 Kinga	 Finek,	
4.	miejsce	Aleksandra	Zię-
ba.

Robert Kolbusz

turniej karate z okazji rocznicy konstytucji 3 maja

	 W	niedzielę	24	maja	w	Krośnie	odbyły	się	XVI	Mistrzostwa	
Województwa	Podkarpackiego	Karate	Kyokushin	Dzieci	i	Mło-
dzieży.	W	zawodach	brało	udział	366	zawodników	z	12	klubów	
zrzeszonych	w	Podkarpackim	Okręgowym	Związku	Karate.	
Organizatorem	mistrzostw	był	Krośnieński	klub	
Kyokushin	Karate	kierowany	przez	shihan	Roma-
na	Woźniaka.	Brzostecki	Klub	Kyokushin	Karate	
reprezentowała	17	osobowa	ekipa	zawodników.	
Najlepiej	wypadli	 najmłodsi	 zawodnicy	 zdoby-
wając	3	puchary	oraz	nagrodę	dla	najmłodszego	
zawodnika.	Puchary	dla	Brzostku	zdobyli:
I	miejsce	w	kumite	rocznik	2006	–	Aleksandra	
Finek	
II	miejsce	w	kumite	 rocznik	2006	–	Julita	Ma-
duzia	
III	miejsce	w	kumite	 rocznik	2005	–	Sebastian	
Kolbusz	
	 Najmłodszym	zawodnikiem	 turnieju	 okazał	
się	Dawid	Kolbusz	rok	2008.	Był	to	jego	pierw-
szy	wyjazdowy	turniej,	na	którym	wygrał	swoją	
pierwszą	walkę.
	 Ponadto	Brzostek	reprezentowali:	Kinga	Finek,	
Klaudia	Pięta,	Dawid	Garstka,	Patrycja	Kolbusz,	
Krystian	Finek,	Aleksandra	Zięba,	Michał	Zięba,	
Oskar	 Leszczyński,	Maja	 Leszczyńska,	 Igor	

Szwalec,	Damian	Wal,	Izabela	Jałowiec,	Dawid	Stanisz.
	 Sędziował	Robert	Kolbusz,	 a	sekundowali	Bogusław	Ba-
chara	oraz	Jakub	Bachara.

R. Kolbusz

młodzi karatecy na mistrzostwach Województwa podkarpackiego
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	 W	 pierwszy	 weekend	 maja	
na	 korcie	 brzosteckiego	Orlika	
została	 rozegrana	 I	edycja	Grand	
Prix	 Brzostek	 w	 tenisie	 ziem-
nym.	Zwycięzcą	 został	Szczepan	
Nowicki,	 który	 pokonał	w	finale	
Sławomira	Ramsa	 2:0	 (7:6,	 6:4).	
W	meczu	o	3	miejsce	lepszy	okazał	
się	Krzysztof	 Skórski	 pokonując	
Magdalenę	Kawalec	2:0	(6:2	6:1).	
Poniżej	przedstawiamy	klasyfika-
cję	końcową	turnieju:
1.	Nowicki	Szczepan
2.	Rams	Sławomir
3.	Skórski	Krzysztof
4.	Kawalec	Magdalena
5-8.	Hals	Krzysztof,	Rams	Albert,	
Warzecha	Robert,	Wojdyła	Karol
	 Na	zakończenie	najlepsi	tenisi-

ści	otrzymali	pamiątkowe	puchary	
ufundowane	przez	Stowarzyszenie	
Miłośników	 Sportu	 w	Gminie	
Brzostek.	 Zadowolony	 z	udziału	
w	turnieju	był	nie	tylko	zwycięzca	
czy	 finalista.	 Świeże	 powietrze,	
nawet	to	rozgrzane	w	słońcu	oraz	
możliwość	dobrej	zabawy	z	nutką	
rywalizacji	 to	 lepszy	 sposób	 na	
spędzenie	dnia,	niż	godziny	przed	
komputerem	czy	telewizorem.	Po-
dziękowania	należą	się	wszystkim	
zawodnikom	za	sportową	rywali-
zację	w	miłej	atmosferze,	oraz	dla	
osób,	które	w	jakikolwiek	sposób	
przyczyniły	 się	 do	 organizacji	
turnieju	 jak	 i	za	 pomoc	w	czasie	
jego	trwania.

Kawalec Magdalena

szczpan nowicki zwycięzcą 
Grand prix Brzostek 2014

	 W	ramach	promowania	aktywności	fizycznej	wśród	dzieci	
i	młodzieży,	na	boisku	Orlik	2012	w	dniach	07.05-08.05.214	r.,	
odbył	się	Turniej	Piłki	Nożnej	Gminy	Brzostek.	Wzięło	w	nim	
8	drużyn,	składających	się	z	chłopców	z	rocznika	1995-1998.	Po	
zaciętej	rywalizacji	pierwsze	miejsce	zdobyła	drużyna	„SOM	
GORSI”,	na	drugim	miejscu	uplasowała	 się	drużyna	ACTI-
MELA,	zaś	na	trzecie	miejsce	na	podium	przypadło	drużynie	
„KTO	JAK	NIE	MY”.	Najlepszym	strzelcem	został	wybrany	
Mariusz	Wójcik	(„SOM	GORSI”),	zaś	najlepszym	bramkarzem	
Piotr	Chrząszcz	(„DRUŻYNA	ACTIMELA”).
	 Za	zaangażowanie	i	pomoc	w	przeprowadzeniu	rozgrywek	
składamy	podziękowania	Panu	Burmistrzowi	Brzostku,	Dyrek-
torom	szkół	podstawowych	i	gimnazjów	z	gminy	Brzostek,	jak	
również	opiekunom	zawodników.	Słowa	podziękowania	należą	
się	również:	Waldemarowi	Wójcikowi	i	Paulinie	Szymańskiej	
–	obsługa	techniczna	turnieju,	Kornelii	Przewoźnik	–	zdjęcia,	
Sewerynowi	Surdelowi	 –	 opieka	medyczna.	 Panu	 Józefowi	
Nosalowi	 jesteśmy	wdzięczni	 za	 opublikowanie	wyników	
meczów	 i	zdjęć	na	brzosteckiej	 stronie	 internetowej	oraz	na	
łamach	„Wiadomości	Brzosteckich”	

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

turniej piłki nożnej Gminy Brzostek

Zwycięska drużyna „SOM GORSI”

Wiosenne spotkanie emerytów
	 Dbając	 o	tradycję,	 każdego	 roku	w	okresie	Wielkanocy,	
zarząd	ZEiR	w	Brzostku	organizuje	świąteczne	spotkanie	eme-

rytów	i	rencistów	z	naszej	gminy	w	Domu	Kultury	w	Brzostku.	
Tak	było	30	kwietnia	2014	r.,	gdzie	przy	wielkanocnym	stole	
spotkali	się	seniorzy	wraz	z	przybyłymi	gośćmi	z	Pilzna	i	Dę-
bicy.	W	spotkaniu	tym	uczestniczyło	52	osoby.	
	 Na	wstępie	 przewodnicząca	 Jadwiga	Węgrzyn	 powitała	

serdecznie	wszystkich	uczestników,	skła-
dając	im	życzenia	wielkanocne.	Ponieważ	
spotkanie	to	zbiegło	się	z	kanonizacją	Św.	
Jana	 Pawła	 II,	 został	 odczytany	 przez	
Krystynę	Ryndak	piękny	wiersz	Papie-
ża	 „Do	 sosny	 polskiej”	 o	tęsknocie	 do	
Ojczyzny	oraz	odśpiewano	„Barkę”.	Nie	
zabrakło	też	innych	pieśni	i	anegdot.	Pani	
Józefa	Korasadowicz,	najstarsza	seniorka,	
recytowała	swój	piękny	wiersz	–	modli-
twę.	Wszyscy	byli	wzruszeni.	
	 Seniorzy	 częstowali	 się	 daniami	
przygotowanymi	 przez	 Zarząd	 ZEiR	
w	Brzostku.	Nie	 zabrakło	 żurku,	 jajek	
i	bab	wielkanocnych.	Uroczystość	odbyła	
się	w	ciepłej,	rodzinnej	atmosferze,	przy	
pysznym	poczęstunku.

K. Szarek-Ryndak

Od lewej: Szczepan Nowicki i Sławomir Rams

Fot. K.. Przewoźnik
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Zapraszamy również 
do nowo otwartej 

stacji paliw
Oferujemy najtańsze  

paliwa w okolicy
Paliwa tylko z ORLENU

	 W	Gimnazjum	im.	Królowej	Jadwigi	w	Brzostku	kwitnie	
pokolenie	młodych,	ambitnych	osób	uzdolnionych	matematycz-
nie.	Grzesiek,	Michał,	Dorota,	Julianna	i	Joanna	udowodnili,	
że	matematykę	mają	w	małym	palcu.	Uczniowie	ci	mają	wiele	
sukcesów	w	dziedzinie	królowej	nauk.
 Grzegorz Szybist	został	laureatem,	a	Michał Dobosz	fina-
listą	konkursu	przedmiotowego	z	matematyki	organizowanego	
przez	 Podkarpackiego	Kuratora	Oświaty	w	roku	 szkolnym	

2013/14.	Uczniowie	ci	awansowali	również	do	drugiego	etapu	
Wojewódzkiej	Olimpiady	Matematycznej	Gimnazjalistów	
w	Stalowej	Woli.	Grzegorz	odniósł	także	sukces	w	Matema-
tycznym	konkursie	im.	Hugona	Steinhausa	w	Jaśle,	zajmując	
II	miejsce.
	 12	 lutego	2014	 roku	 sześcioro	uczniów	naszej	 szkoły,	 po	
przejściu	eliminacji	szkolnych,	wzięło	udział	w	Powiatowym	
Konkursie	Matematycznym	zorganizowanym	przez	I	LO	w	Dę-

bicy.	Trzech	 z	nich	 uzyskało	 tytuł	 laureata.	Grzegorz	
Szybist,	zajmując	II	miejsce,	Dorota Juszkiewicz	VII	
oraz	Michał	Dobosz	VIII.	Gimnazjaliści	powtórzyli	ten	
sukces,	 startując	w	podobnym	konkursie	matematycz-
nym	dla	klas	III	na	terenie	Jasła,	którego	gospodarzem	
było	 I	Gimnazjum.	Młodzi	matematycy	 i	tym	 razem	
uzyskali	 tytuły	 laureatów	konkursu,	zajmując	 II	miej-
sce	Grzegorz	Szybist,	IV	Michał	Dobosz	oraz	V	Dorota	
Juszkiewicz.	
	 Sukcesami	matematycznymi	mogą	 się	 również	 po-
chwalić	Julianna Wojdyła	 –	 finalistka	 Powiatowego	
Konkursu	Matematycznego	„As	matematyczny”	zorgani-
zowanego	przez	Gimnazjum	nr	1	w	Dębicy	oraz	Joanna 
Ramut,	która	uplasowała	się	na	V	miejscu	w	Matema-
tycznym	Konkursie	im.	Hugona	Steinhausa	w	Jaśle.
	 Jesteśmy	 dumni,	 że	w	Gimnazjum	w	Brzostku	 nie	
brakuje	pasjonatów	nauk	ścisłych,	którzy	matematyczne	
uzdolnienia	doskonalą	pod	okiem	nauczycieli.	Ich	wspól-
na	praca	przynosi	znakomite	efekty.

aa

matematyczne sukcesy uczniów gimnazjum

Puchar Okręgu Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim pod patronatem Burmistrza Brzostku
Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku – 14 czerwca 2014 r. (sobota)

bliższe informacje na afiszach
przedsprzedaż biletów w Domu Kultury w Brzostku
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 maja 2014 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu – stanowią-

cych własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	 najmu	 jest	 lokal	 użytkowy	 (sklep)	 położony	w	Domu	 Ludowym	
w	Opacionce	stanowiący	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	
Nr	RZ1D/00085225/9	–	przeznaczony	na	prowadzenie	nieuciążliwej	działalności	dla	wsi.
Lokal	użytkowy	(sklep)	położony	jest	w	budynku	Domu	Ludowego	w	Opacionce	na	
działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	251	o	powierzchni	0,15	ha,	stanowi	włas-
ność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	46,91	m2.	(sala	sprzedaży,	zaplecze).
Sklep	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną	i	bieżącą	wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 9,50	zł	
+	23%	VAT-u	miesięcznie.
Wadium	dla	lokalu	wynosi	1000,00	zł	(słownie:	tysiąc	złotych)	i	płatne	będzie	na	konto	
Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)
Najemca	oprócz	czynszu	najmu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	
wodę,	wywóz	odpadów	komunalnych	i	nieczystości	ciekłych	oraz	podatek	od	nieru-
chomości	pod	działalnością	gospodarczą.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towa-
rów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	
(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	wynajem	w/w	 lokalu	nastąpi	po	upływie	
21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Brzostek,	dnia	29.05.2014	r. 

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

Ogłoszenie
z dnia 27 maja 2014 r. 

Przewodniczący	Komisji	Weryfikacyjnej	
powołanej	w	celu	przyznawania	Nagród	
Burmistrza	Brzostku	za	szczególne	osiąg-
nięcia	 dla	 uczniów	 szkół	 średnich	 za-
mieszkałych	na	terenie	Gminy	Brzostek	
informuje,	że	można	zgłaszać	kandyda-
tów do Nagrody Burmistrza Brzostku. 
Nagrodę	rzeczową	przyznaje	się	uczniom	
szkół średnich kończących się matu-
rą,	 posiadających	 stałe	 zameldowanie	
w Gminie Brzostek. Uczeń	kandydujący	
do	Nagrody	Burmistrza	Brzostku	powi-
nien	spełnić	co	najmniej	dwa	z	podanych	
warunków:
a)	uzyskuje	celujące,	bardzo	dobre	i	dobre	
oceny	z	obowiązkowych	zajęć	eduka-
cyjnych	(średnia	ocen	powyżej	4,5),

b)	jest	finalistą	konkursu	przedmiotowego	
przynajmniej	na	szczeblu	międzyszkol-
nym	(miejsca	I	–	VI),	

c)	wykazuje	 szczególne	 zdolności	w	co	
najmniej	 jednej	 dziedzinie	 (obowiąz-
kowe	 zajęcia	 edukacyjne)	 uzyskuje	
z	niej	stopnie	celujące,	a	z	pozostałych	
przedmiotów	oceny	bardzo	dobre,	do-
bre	i	najwyżej	jedną	ocenę	dostateczną,	

d)	uzyskuje	 nieprzeciętne	wyniki	w	ry-
walizacji	 sportowej	 (indywidualne	
osiągnięcia	 na	 szczeblu	 co	 najmniej	
rejonowym).	

Kandydatami	mogą	być	tegoroczni	matu-
rzyści,	nie	wyklucza	się	również	uczniów,	
którzy	w	poprzednim	 roku	 otrzymali	
Nagrodę	Burmistrza	Brzostku.
Ocena	 dopuszczająca	 na	 świadectwie	
szkolnym	 (z	 obowiązkowych	 zajęć	
edukacyjnych)	wyklucza	 z	przyznania	
nagrody.
Uprawnieni	do	składania	wniosków:
a)	rodzice,
b)	stowarzyszenia	z	terenu	gminy	Brzo-
stek,

c)	inne	instytucje.
Zgłoszenia	kandydatów	przedstawia	się	
w	formie	pisemnej.	Wniosek	o	przyzna-
nie	Nagrody	Burmistrza	Brzostku	powi-
nien	zawierać	następujące	informacje:
• nazwisko,	 imię	 i	adres	 zamieszkania	
ucznia,

• nazwę	szkoły,
• imię	 i	nazwisko/	 nazwa	 instytucji,	
adres	zgłaszającego.

Do	wniosku	należy	dołączyć	kopie	do-
kumentów	 potwierdzających	wybitne	
osiągnięcia	osoby	zgłaszanej	do	Nagrody,	
mogą	 to	 być	 np.:	 świadectwo	 szkolne,	
dyplomy,	listy	gratulacyjne	itp.	
Formularze	wniosków	można	otrzymać	
w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku	–	biuro	
Nr	4	(parter)	lub	pobrać	ze	strony	inter-
netowej:	www.bipbrzostek.mserwer.pl. 
Wnioski	należy	składać	do	dnia	10 lipca 
br. w Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku,	ul.	
Rynek	1,	39-230	Brzostek	–	sekretariat.

Przewodniczący  
Komisji Weryfikacyjnej

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

2. SKLEP SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, 
Renata i Zbigniew Golec – Brzostek, 
ul. Rynek 29

3. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – Marek 
Wojnar – Zawadka Brzostecka 50

4. FIRMA USŁUGOWA ELSTOB, Paweł Woj-
nar – Zawadka Brzostecka 44

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

6. BANK SPóŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w KRA-
KOWIE oddział w BRZOSTKU

7. OKNA–KAR, Karolina Wąsik – Brzostek, 
ul. Rynek 36

8. „RUBICELLO”, Marek Przewoźnik – Brzo-
stek, ul. Łukasiewicza 2

9. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE „EKIW” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

10. TARTAK „JAN-DAN”, Grygiel Jan – Wola 
Brzostecka 58

11. ZAKŁAD ŚLUSARSKI, Edward Kmiecik – 
Brzostek, ul. Mickiewicza 16

12. ŚLUSARSTWO-PRODUKCJA-HANDEL-
-USŁUGI, Władysław Radzik – Brzostek, 
ul. Szkotnia 23

13. ANDRZEJ ZDZIARSKI – Brzostek, ul 
Łukasiewicza

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

Burmistrz Brzostku ogłasza IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Skurowej – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem	najmu	jest	lokal	użytkowy	(sklep)	położony	w	Skurowej	stanowiący	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	
Księgi	Wieczystej	Nr	40929	–	przeznaczony	na	prowadzenie	nieuciążliwej	działalności	dla	wsi	.
Lokal	użytkowy	(budynek	sklepu)	położony	jest	w	Skurowej	na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	601/4	o	po-
wierzchni	0,06	ha,	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	40929.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	63,91	m2,	 (magazyn	o	pow.	21,04	m2,	sala	sprzedaży	o	pow.	40,91	m2	i	wiatrołap	
o	pow.	1,96	m2).
Sklep	wyposażony	w	energię	elektryczną	i	gaz.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU
W DNIU 3 LIPCA 2014 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie:	pięćset	złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 30.06.2014 r. 
w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Najemca	oprócz	czynszu	ponosi	 również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	gaz,	wywóz	odpadów	komunalnych	oraz	
podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością	gospodarczą.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok.)
Zastrzega	 się	 prawo	unieważnienia	 przetargu	 jedynie	 z	ważnych	powodów,	 podając	 niezwłocznie	 przyczynę	odwołania	
przetargu.
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu	–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	w	sprawie	sposobu	i	trybu	
przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207	poz.	2108).	Wadium	w	pieniądzu	należy	
wnosić	na	konto: BSR	o/Brzostek	Nr	328589	0006	0080	0210	2020	0006).
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	najmu,	zaś	pozostałym	uczestnikom	
zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.
Brzostek,	dnia	30.05.2014	r.

Burmistrz	Brzostku
Leszek	Bieniek
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Niedawno	 pojawiły	 się	 pierwsze	 na	
świecie	mówiące	pralki	automatyczne.
Oto	 jak	działają:	–	Włóż	proszę	białe	
pranie...	Dziękuję.	Uwaga,	dozuję	pro-
szek	 i	 nalewam	wodę.	 (Po	 chwili)	 ...	
Halinaaa!!	Na	koszuli	Stefana	są	ślady	
szminki!

  
Na	placu	koszarowym	stoi	młody	żoł-

nierz	i	pali	papierosa.	Przechodzi	kapral	
i	 rozkazuje:	–	Żołnierzu,	natychmiast	
zgaście	tego	papierosa.	Tu	się	nie	pali!
Wystraszony	 żołnierz	 zaczyna	 się	
tłumaczyć:
–	Myślałem,	że	tu,	na	świeżym	powie-
trzu...
–	Zapamiętajcie	 sobie!	 Tam	gdzie	 ja	
jestem,	tam	nie	ma	świeżego	powietrza!

  
U	dentysty:
–	Ile	kosztuje	ekstrakcja	zęba?
–	50	zł.
–	50	zł	za	kilka	minut	pracy?!
–	Mogę	wyrywać	powoli	jeśli	pan	chce.

  

Nowożeńcy	wyjechali	w	 podróż	 po-
ślubną.	Po	jakimś	czasie	matka	dostaje	
kartkę	od	syna:
–	Mamo,	jestem	zadowolony	i	zadbany.	
Żona	spisuje	się	na	medal!
–	No	tak	-	wkurza	się	matka.	Ledwo	co	
wzięli	ślub,	a	ta	już	nauczyła	go	kłamać.

  
Sprzedawca	wyjaśnia	klientowi	zasady	
zakupu	towaru	na	raty:
–	 Płaci	 pan	 z	 początku	małą	 sumę,	
a	potem	nie	płaci	pan	ani	grosza	przez	
pół	roku.
Klient:
–	To	pan	mnie	zna?

  

krzyŻÓWka z naGrodą
Poziomo:
1) Odgłos	 pracy	 silnika;	3) Rzucany	
psu;	 6) Polskie	 włókno	 poliestro-
we;	9) Rewia;	11) Drzewo	 jak	 nuta;	
12) Z	ziarnami	na	źdźble;	13) Mierzony	
zegarem;	14) Na	niej	opona;	16) Czarny	
to	Afryka;	17) Nie	pasuje	 do	karety;	
18) Pod	brodą	niemowlaka;	20) Inaczej	
dźwięk	 „c”;	21) Oznaczenie	 hektara;	
22) Obsługuje	windę;	23) Symbol	che-
miczny	sodu;	24) Skrót	od	kilogram;	
26) Szafka	w	muzeum;	29) Burmistrz	
Paryża;	 31) Skala	 światłoczułości;	
32) Trujący	pierwiastek;	33) Kończyna	
dolna;	34) Kręte	u	barana;	35) Niewia-
doma;	36) Buziak;	38) Gra karciana dla 
czterech	osób;	39) Dzierżawa;	40) Łzy	
sosny.
Pionowo:
1) Człowiek	olbrzym;	2) Utwór	poety-
cki;	4) Do	 ręcznego	młócenia	 zboża;	
5) Paczka	 lub	 list;	 7) Jednoczesne	
brzmienie	 kilku	 dźwięków;	8) Prze-
śliczna	z	piosenki	Skaldów;	10) Krzak;	
14) W	pokerze	trójka	i	para;	15) Krzy-
żówkowa	 papuga;	 18) Okrętka	 lub	
fastryga;	19) Pasza;	23) Powołanie	na	
stanowisko;	25) Grasant;	27) Werset 
Koranu;	28) Dźwięk;	30) Szereg pó-
łek;	31) Umizgi;	 	37) Pełen	owoców;	
38) Hotelowy	chłopiec.
	 Rozwiązania	wpisane	do	kuponu	za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczo-
ne	do	30	czerwca	2014	r.	do	Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku	
wezmą	 udział	w	 losowaniu	 nagrody	
książkowej.	Rozwiązanie	 krzyżówki	
z	poprzedniego	 numeru:	KTO SIĘ 
W MAJU URODZI DOBRZE MU 
SIĘ POWODZI. Nagrodę	książkową	
wylosowała	Józefa Bielańska z Ka-
mienicy Górnej. Po odbiór nagród 
prosimy	zgłaszać	się	do	Domu	Kultury	
w	Brzostku.

J. Nosal
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Brzosteckie 
smakołyki

Zupa chrzanowa
Składniki: 

– 10 dag chrzanu
– 1 szkl. śmietany kremówki
– 2 marchewki
– 1 pietruszka
– 1 seler
– 1 cebula
– 1 liść laurowy
– 3 ziarenka ziela angielskiego
– 8 ziarenek pieprzu
– 1 łyżeczka gałki muszkatołowej
– 1 łyżeczka cukru
– sól

Wykonanie:
Marchewkę, pietruszkę, seler oraz cebulę obrać, po czym 
włożyć do garnka i zalać 1 i ½ litra wody. Dodać liść lau-
rowy, ziele angielskie, sól i ziarenka pieprzu. Gotować, 
aż warzywa będą miękkie. Następnie odcedzić. Warzywa 
można wykorzystać do przygotowania innych dań. Śmieta-
nę wymieszać z chrzanem, cukrem i gałką muszkatołową, 
wlać do gotującego się wywaru. Całość doprawić solą 
i pieprzem. Najlepiej podawać z chrupiącymi grzankami. 

Roladki nadziewane brzosteckimi borowikami
Składniki: 

– 6 kotletów z cielęciny 
– ok. 30 dag borowików
– 1 szklanka rosołu
– 2 łyżki masła
– olej
– cebula
– sól, pieprz

Wykonanie:
Kotlety rozbić na plastry, doprawić solą i pieprzem. 
Borowiki pokroić i podsmażyć z cebulą na maśle. Tak 
przygotowany farsz nałożyć na rozbite mięso. Następnie 
zwinąć w roladki, spiąć wykałaczką i ułożyć na blaszce. 
Podlać olejem i piec jedną godzinę w temperaturze 180OC. 
Podczas pieczenia podlewać roladki rosołem. Smacznego!

Kompot z rabarbaru
Składniki: 

– 6–7 szt. rabarbaru
– ok. 2 litrów wody 
– 1–2 goździki
– cukier

Wykonanie:
Wodę zagotować. Rabarbar umyć, pokroić w dość grubą 
kostkę i wrzucić na wrzątek.  Gotować do miękkości. Pod 
koniec dodać cukier oraz goździki do smaku. 

Deser truskawkowy
Składniki:

– ½ kg truskawek
– ¾ szkl. śmietany 
– 4 łyżki cukru

Wykonanie:
Truskawki zmiksować z 3 łyżkami cukru. Śmietanę ubić 
z 1 łyżką cukru.
Zmiksowane truskawki i śmietanę połączyć, nałożyć do 
pucharków. Udekorować.

 Nareszcie!	Ciepło,	słonecznie	i	bezwietrznie!	Jeśli	pojawia	
się	jakaś	nieśmiała	chmurka,	to	jedynie	w	roli	ozdoby	niebo-
skłonu.	Najwyższy	zatem	czas	na	wszelkie	kolacje	w	ogrodzie,	
podwieczorki	na	balkonie,	pikniki	na	łąkach,	spacery	z	dziećmi	
i	psami	po	lesie	w	poszukiwaniu	dorodnych	borowików.	Cóż	
więc	 zatem	przygotować	na	 to	 letnie	 biesiadowanie?	Nasze	
propozycje	 to	 przepisy	 pachnące	 truskawkami,	 smakujące	
rabarbarem	oraz	zaostrzające	apetyt	niezastąpionym	chrzanem.	

Redakcja

europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich:
europa inwestująca w obszary wiejskie
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kącik fotograficzny

Fot. Patrycja Bielańska z Kamienicy G.Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Irena Lemek z Brzostku



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

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

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

J. Nosal

Fot. Kornelia Szczepkowicz z Kamienicy Górnej

Fot. Eryk Piękoś z Brzostku

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Radek Machaj z Kamienicy Dolnej

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Marcin Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej

Fot. Adam Gągała z Woli Brzosteckiej

Fot. Paulina Baran z Januszkowic


