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 „Kapłani pełnią posługę nie swoją, ale 
Chrystusową mocą, stając się tak jak On, 
narzędziem zbawienia i odkupienia ludzi. 
Moc Chrystusa to krzyż. Kapłan musi 
ten krzyż podejmować na co dzień”. Te 
słowa wypowiedział ks. bp Jan Wątroba 
– Ordynariusz Rzeszowski – 7 czerwca 
2014 r. w Kate-
drze rzeszowskiej 
sprawując Eucha-
ryst ię, podczas 
k tóre j  ud z iel i ł 
święceń prezbite-
ratu 6 diakonom. 
Wśród nich zna-
leźli się dwaj nasi 
krajanie: ks. Pa-
weł Płaziak z Ja-
nuszkowic oraz 
ks. Paweł Smoleń 
z Brzostku. W tej 
wyjątkowej dla 
nich chwili swą 
obecnością i mod-
litwą wspierało ich 
wielu przybyłych 
na tę uroczystość 
wiernych: księża 
proboszczowie, 
kapłani, rodziny, przyjaciele, znajomi.
 Dzień później, w Uroczystość Ze-
słania Ducha Świętego neoprezbiterzy 
sprawowali Msze święte prymicyjne 
w rodzinnych parafiach: Januszkowicach 
i Brzostku. Każda z parafii swoich nowo 
wyświęconych księży przywitała pięk-

nym wystrojem dróg i kościołów, a tak-
że z ogromną życzliwością i radością. 
Swoje życzenia składali wraz z księżmi 
Proboszczami delegacje i przedstawiciele 
grup parafialnych. Podczas sprawowa-
nych Eucharystii homilie prymicyjne 
głosili poproszeni przez neoprezbiterów 

kapłani: w Januszkowicach – ks. Jacek 
Szczęch, a w Brzostku – ks. Krzysztof 
Tyburowski. W wygłoszonych słowach 
ukazywali oni piękno posługi, a także 
wskazali na motta kapłańskiego życia 
jakie obrali nasi rodacy. Ks. Paweł Smo-
leń wybrał słowa Jezusa wypowiedziane 

do św. Pawła: „Przestań się lękać, a prze-
mawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą”. 
Natomiast na obrazku ks. Pawła Płaziaka 
widnieją słowa św. Pawła z Hymnu o mi-
łości: „A miłości bym nie miał, byłbym 
niczym”.
 Ze strony najmłodszych księży nie 
zabrakło wyrazów wdzięczności, któ-
re skierowane były do księży, rodzin 
oraz wielkiego grona życzliwych ludzi 

dobrego se rca , 
którzy wspierali 
modl itwą i  po -
mocą naszych ro-
daków w drodze 
do kapłaństwa. 
Na zakończenie 
Msz y  Św ię t e j , 
księża neoprez-
biterzy udzielili 
wszystkim zgro-
madzonym pry-
micyjnego błogo-
sławieństwa. 
 Swoją posługę na 
wskazanych przez 
ks. Biskupa para-
fiach nasi księża 
rodacy rozpoczną 
od lipca. Polecaj-
my ich naszym 
modlitwom. Pa-

miętając, także że Jezus Chrystus Naj-
wyższy i wieczny Kapłan pociąga ciągle 
ku Sobie nowych pracowników, gdyż 
„żniwo wielkie, ale robotników mało”. 
Módlmy się aby z naszej gminy Pan dalej 
powoływał swoje sługi.

Józef Nosal

pOdWójNE pRyMicjE

 Od kilku miesięcy brzosteckie wła-
dze samorządowe, mieszkańcy, stowa-
rzyszenia i szkoły przygotowywały się 
do uczczenia tragicznych wydarzeń 
z 20 czerwca 1944 r. Wtedy hitlerowcy 
dokonali okrutnej pacyfikacji mia-
steczka i bestialsko zamordowali jede-
naście osób, a kilkadziesiąt aresztowali 
i torturowali. W lipcu 1944 r. Niemcy 
rozstrzelali kolejnych ośmiu miesz-
kańców – żołnierzy Armii Krajowej, 
a pięciu wywieźli do obozów. Oto skró-
towa relacja z przebiegu uroczystości 
rocznicowych w Brzostku od 17 do 22 
czerwca. 

 Na dzień 17 czerwca społeczność 
brzosteckiej Szkoły Podstawowej – dy-
rekcja, ksiądz, nauczyciele i uczniowie 
klas starszych przygotowali BIEG KU 
PAMIĘCI na cmentarz parafialny, gdzie 
są mogiły zamordowanych podczas pa-
cyfikacji Brzostku 20 czerwca 1944 r. 
Część uczniów maszerowało w pocho-
dzie z pocztem sztandarowym na czele, 
a część pobiegło w szkolnych strojach 
sportowych. Po przybyciu na miejsce 
w zadumie odczytano Apel Pamięci, 
uczczono Bohaterów minutą ciszy oraz 
odmówiono modlitwę różańcową za pole-
głych w obronie Ojczyzny. Potem każdy 
uczeń złożył wiązankę ogrodowych i pol-

nych kwiatów. Takie żywe lekcje historii 
lokalnej zapadają głęboko w dziecięce 
serca i są ważnym elementem kształto-
wania własnej tożsamości narodowej.
 Natomiast najważniejsze UROCZY-
STOŚCI w 70. ROCZNICĘ PACYFIKA-
CJI przygotowane były przez Burmistrza 
oraz Urząd Miejski w Brzostku i miały 
miejsce 20 czerwca. Obchody rozpoczęły 
się od miejsca tamtych tragicznych wyda-
rzeń – ulicy 20-go Czerwca – gdzie znaj-
duje się tablica pamiątkowa na budynku 
Domu Kultury. Tam przybyły: Kompania 
Honorowa z rzeszowskiego Batalionu 
Logistycznego, brzosteckie władze sa-
morządowe, parlamentarzyści, rodziny 
pomordowanych, poczty sztandarowe, 
mieszkańcy. Najpierw przez prowadzą-
cego uroczystość, dyrektora Gimnazjum 
w Brzostku, przypomniane zostały 
okoliczności pacyfikacji jako akcji nie-
mieckiej przeciwko konspiracyjnym 
żołnierzom brzosteckiej Placówki Armii 
Krajowej. Aresztowania prowadzone od 
drugiej w nocy przez hitlerowców, wsku-
tek przypadkowej strzelaniny między 
własnymi oddziałami, przekształciły się 
w masakrę niewinnych mieszkańców 
Brzostku. Przywołane zostały sylwetki 
zamordowanych: Augusta Czosnykow-
skiego – lat 77, emerytowanego kie-
rownika szkoły; Jana Jurysia – lat 37, 

porucznika Wojska Polskiego, sekretarza 
gminy Brzostek II; Szczepana Niemca 
– lat 43, rolnika; Tadeusza Stanclika 
– lat 43, naczelnika poczty; Francisz-
ka Szybowicza – lat 43, st. ułana WP; 
Józefa Szybista – lat 57, sierżanta WP, 
urzędnika; Stanisława Tokarza – lat 
34, rolnika; Szymona Tułeckiego – lat 
63, kapitana WP; Jana Tułeckiego – lat 
36, porucznika WP, prawnika; Heleny 
Winiarskiej – lat 35, gospodyni do-
mowej. Kiedy hitlerowcy zorientowali 
się, że doszło do pomyłki, już zdążyli 
zamordować dziesięć osób, a śmiertelnie 
ranili Karola Ziarno – lat 44, wizytatora 
tajnego nauczania. Gdy ucichły strzały, 
Niemcy nie przerwali zbrodniczych 
represji. Około 40 osób zapędzili do 
restauracji Wajdowej. Aresztowani, pod-
czas drogi do Jasła, byli katowani przez 
ukraińskich policjantów. Potem jasielskie 
gestapo prowadziło okrutne śledztwo. 
Nikt nikogo nie wydał, bo hitlerowcy 
nie dokonali dalszych represji na miesz-
kańcach Brzostku i zwolnili większość 
aresztowanych. Niestety Niemcy skazali 
pięciu brzostowian na pobyt w obozach, 
a ośmiu skazali na śmierć i rozstrzelali 
w Warzycach i Lesie Grabińskim koło 
Iwonicza. Rozstrzelanymi byli żołnierze 

Obchody 70. rocznicy pacyfikacji brzostku

Dokończenie na str. 4
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AK: Wojciech Sadecki – lat 56, kapitan 
WP; Henryk Grzebieniowski – lat 
27, cukiernik; Józef Kmiecik – lat 48, 
sierżant WP; Franciszek Foryś – lat 56, 
rolnik; Franciszek Grygiel – lat 42, rol-
nik; Jan Staniszewski – lat 35, sierżant 
WP; Piotr Staniszewski – lat 38, rolnik; 
Jan Karaś – lat 48, rolnik. 
 Po tym wspomnieniu historycznym 
głos zabrał Pan Leszek Bieniek – Bur-
mistrz Brzostku, który podkreślił, że 
wszyscy winniśmy zachować szczególną 
pamięć o Poległych podczas tamtych tra-
gicznych wydarzeń. Oni walczyli i oddali 
swe życie za wolną Polskę. Zachowanie 
Ich w pamięci to nasz podstawowy obo-
wiązek! Potem Pan Burmistrz złożył 
bukiet kwiatów pod tablicą pamiątkową 
na budynku Domu Kultury. Następnie ze-
brani na czele z kom-
p a n i ą  h o n o r ow ą 
wojska przeszli pod 
odnowiony pomnik 
na Rynku, gdzie wła-
dze samorządowe 
i służby mundurowe 
złożyły kwiaty, ucz-
niowie brzosteckiej 
podstawówki zapa-
lony znicz, a dzieci 
z miejskiego przed-
szkola wypuści ły 
białe gołąbki pokoju. 
Potem wszyscy udali 
się do kościoła para-
fialnego na uroczystą 
Mszę św. w inten-
cji Ofiar pacyfikacji, 
koncelebrowaną pod 
przewodnictwem ks. 
proboszcza Jana Cebulaka. Kapłan wy-
głosił też homilię o poczuciu odpowie-
dzialności za Ojczyznę, w kontekście ob-
chodzonej rocznicy pacyfikacji Brzostku, 
powołując się na cytaty z nauczania św. 
Jana Pawła II. Ks. Jan Cebulak zwrócił 
uwagę również na to, że nie powinni-
śmy się wstydzić swego regionalnego 
pochodzenia, gdy przebywamy w innych 
krajach. Ponadto mamy obowiązek znać 
dzieje swej miejscowości. Na zakończe-
nie Mszy św. uczestnicy odśpiewali Rotę 
i udali się na cmentarz parafialny. Przy 
odnowionych mogiłach zamordowanych 
20 czerwca 1944 r. miał miejsce Apel 
Poległych prowadzony przez oficera WP 
i trzykrotna żołnierska salwa honorowa. 
Potem wiązanki kwiatów złożyli m.in.: 

poseł na Sejm RP Jan Warzecha, senator 
RP Zdzisław Pupa, burmistrz Brzostku 
Leszek Bieniek, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzostku Zofia Skórska, wójt 
gminy Dębica Stanisław Rokosz, delega-
cje ze szkół: Kamienicy Dolnej, Siedlisk-
-Bogusz i Brzostku oraz przedstawiciele: 
rzeszowskiego Urzędu Marszałkowskie-
go, mieleckiej Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień, Straży Pożarnej oraz bliscy po-
mordowanych. Po wysłuchaniu krótkich 
okolicznościowych przemówień zebrani 
zostali zaproszeni na teren Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, gdzie mogli podzielić 
się osobistymi refleksjami. 
 Ostatni akord obchodów rocznico-
wych wybrzmiał w niedzielę 22 czerwca 
na płycie brzosteckiego Rynku – była to 
REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA pa-
cyfikacji Brzostku i jej następstw. Całość 
przygotowali: członkowie Podkarpackie-

go Towarzystwa Konnego Szwadron 
Podkarpacie na czele z pomysłodawcą 
i organizatorem przedsięwzięcia panem 
Wojciechem Staniszewskim, z udziałem 
młodzieży brzosteckiego gimnazjum, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzostku 
i przy wsparciu finansowym Urzędu 
Miejskiego w Brzostku. Licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy zobaczyli dwie grupy 
rekonstrukcyjne z Sanoka i Częstochowy 
w historycznych mundurach i uzbrojeniu 
żołnierzy niemieckich poruszających 
się wojennymi pojazdami. W poszcze-
gólnych scenach widzowie mogli „na 
żywo” poznać: wydarzenia z 20 czerwca 
1944 r. rozgrywające się w Brzostku 
i w jasielskim gestapo; tragiczny przebieg 
zbrojnej pacyfikacji oraz okrucieństwo 

hitlerowskich żołdaków wobec areszto-
wanych; dramatyczną scenę rozstrzela-
nia; odkrycie mogił w kwietniu 1945 r. 
i rozpoznanie zamordowanych brzo-
stowian w Lesie Grabińskim; rozpacz 
rodzin Karasiów i Staniszewskich; po-
wrót z obozu schorowanego Władysława 
Szpaka w sierpniu 1945 r. do Brzostku, 
który był ostatnim żywym pośród aresz-
towanych 20 czerwca 1944 r. Historyczną 
rekonstrukcję zakończono minutą ciszy 
ku czci Bohaterów – naszych Rodaków, 
którzy swoje życie poświęcili Ojczyźnie! 
Widzowie, szczególnie najstarsi i rodzi-
ny zamordowanych, ze łzami w oczach 
oglądali wierną rekonstrukcję tamtych 
tragicznych wydarzeń i nagrodzili dłu-
gimi brawami aktorów i organizatorów 
tego przedsięwzięcia.
 Ważną rolę w historycznej edukacji 
spełniła również kilkudniowa WYSTA-

WA PLENEROWA 
umieszczona na plan-
tach brzosteckiego 
Rynku. Na kilku-
nastu dużych tabli-
cach zamieszczone 
były powiększone 
fotokopie: sylwe -
tek zamordowanych 
i aresztowanych osób 
podczas pacyfikacji; 
hitlerowskich doku-
mentów; powojen-
nych dokumentów 
ekshu macy jnych; 
wspomnień rodzin 
oraz dokładnej mapy 
Brzostku z zaznaczo-
nymi domami, w któ-
rych mieszkali za-
mordowani. Wystawę 

przygotował na zlecenie Pana Burmistrza 
zespół pracowników Urzędu Miejskiego 
w Brzostku pod kierunkiem Pani Sekre-
tarz. Ta unikatowa prezentacja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem i obejrzało 
ją setki osób. Również Urząd Miejski 
w Brzostku dokonał odnowienia miejsc 
pamięci związanych z pacyfikacją.
 Kilkudniowe obchody 70. rocznicy 
pacyfikacji Brzostku przypomniały 
mieszkańcom o zbrodniach niemie-
ckich podczas II wojny światowej, 
a przede wszystkim głębiej uświado-
miły fakt najwyższej ofiary, jaką zło-
żyli na ołtarzu Ojczyzny nasi Rodacy 
w 1944 roku.

atsz
Więcej zdjęć na str. 24-25

szanowna Redakcjo!
 Pragnę na łamach Waszej gazety 
podziękować Organizatorom 70-tej rocz-
nicy Pacyfikacji w Brzostku. 

Komitet Organizacyjny 70-tej 
rocznicy pacyfikacji brzostku
 Serdecznie dziękuję organizatorom 
tej tragicznej rocznicy za zaprosze-
nie mnie na uroczystość szczególnie 

pani. L. Pruchnik i pani. W. Lisowskiej.
 Wróciłam pamięcią do dnia 20 czerwca 
1944 r., dnia tragicznego dla mieszkań-
ców Brzostku. Uroczystość wywołała 
u mnie łzy i dreszcze, myślę, że i u wielu 
obecnych. Pamiętam łomotanie do drzwi 
naszego sklepu, tato otworzył, wpadli 
rozwścieczeni żołdacy ukraińscy krzy-
cząc „Polaczki, Polaczki”. Grozili zemstą 
za rannego żołnierza. Żądali bandaży, 
tato dał prześcieradło. Nam córkom i ma-
mie nakazał siedzieć cicho mówiąc „coś 
się niedobrego dzieje”. 

 Działo się. Przed nasz dom przypro-
wadzali żołnierze mężczyzn, następnie 
wzięli ich do sklepu p. Wajdowej (obecnie 
sklep p. Golca). Położyli ich na ziemię, bili 
i skakali po nich. Później wywieźli ska-
towanych do Jasła. Część zamordowali, 
część wysłali do obozów, paru wypuścili. 
 W Brzostku zapanowała rozpacz ro-
dzin pomordowanych i mieszkańców. Do 
śmierci nie zapomnę żałobnego konduktu. 
Drabiniaste wozy, na nich na deskach 
zwłoki ofiar owinięte kocami, kapami, 
kilimami. Za każdym wozem wlokły 

Dokończenie ze str. 3

Wystawa plenerowa
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Z prac Rady Miejskiej
 Tematem wiodącym XXXVI sesji Rady 
Miejskiej w Brzostku, która odbyła się 
w dniu 24 czerwca br. było przyjęcie spra-
wozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 
oraz udzielenie z tego tytułu absolutorium 
Burmistrzowi Brzostku. Uchwalony przez 
Radę Miejską w Brzostku budżet na 2013 
rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu 
roku, przewidywał realizację dochodów 
w kwocie 42 895 467,91 zł. Dochody 
wykonano w kwocie 42 300 910,31 zł, co 
stanowi 98,61 % planu. Wykonane dochody 
bieżące stanowią kwotę 40 033 703,97 zł, 
a dochody majątkowe stanowią kwotę 
2 267 206, 34 zł. Dochody 
własne wykonane zostały 
w kwocie 7 551 167,94 zł. 
 Plan wydatków budżeto-
wych po zmianach dokona-
nych w ciągu roku przewidy-
wał kwotę 43 648 115,76 zł. 
Wyd a t k i  z r e a l i z owa no 
w kwocie 42 860 920,95 zł, 
co stanowi 98,19 % ogółu 
planu. Na realizację inwe-
stycji wydatkowano kwotę 
7 688 222,74 zł, co stanowi 
17,93% ogółu wykonanych 
wydatków. Wydatki bieżą-
ce zrealizowano w kwocie 
35 172 698,21 zł. Z powyższej 
kwoty 28 415 864,80 zł sta-
nowiły wydatki na zadania 
własne, a 6 756 833,41 zł na zadania zleco-
ne. W budżecie Gminy Brzostek planowa-
no roczny deficyt w kwocie 752 647,85 zł. 
Deficyt budżetu został pokryty przycho-
dami z kredytów w wysokości 200 000,00 
zł oraz przychodami z wolnych środków 
w kwocie 552 647,85 zł. Ze środków budże-
tu Gminy Brzostek w 2013 roku spłacono 
raty zaciągniętych kredytów w kwocie 
4 500 000,00 zł. Gmina Brzostek posiada 

zobowiązania na kwotę 15 196 723,16 zł, 
w tym zobowiązania wymagalne ogółem 
47 039,16 zł, tj. z tytułu dostaw towarów 
i usług 2 912,50 zł i pozostałe 44 126,66 zł. 
Zobowiązania niewymagalne z tytułu 
zaciągniętych kredytów stanowią kwotę 
15 149 684,00 zł. Skutki obniżenia górnych 
stawek podatków za 2013 rok wyniosły 
ogółem 2 017 673,57 zł. Skutki udzielonych 
ulg, zwolnień bez ulg i zwolnień ustawo-
wych z podatków za rok 2013 wyniosły 
365 091,25 zł, umorzeń zaległych podat-
ków 47 360,20 zł. Łącznie stanowi to kwotę 
2 430 125,02 zł tj. 5,74% zrealizowanych 
dochodów. Stan mienia komunalnego 
Gminy Brzostek na dzień 31.12.2013 r. wy-
nosił 324,2 ha, o wartości 1 907 226,88 zł. 

W obrocie mieniem komunalnym nabyto 
do zasobu 11 działek o powierzchni łącznej 
1,1558 ha, o wartości 452 160,00 zł, sprze-
dano 6 działek o łącznej pow. 3,6359 ha 
oraz 3 lokale mieszkalne, w tym 1 poło-
żony w budynku mieszkalno – usługowym 
przy ul Szkolnej oraz 2 lokale mieszkalne 
położone w budynku wielorodzinnym przy 
ul. Gryglewskiego w Brzostku, o łącz-
nej wartości sprzedażnej 261 210,90 zł. 

Przedłożone przez Burmistrza Brzostku 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2013 rok zostało pozytywnie zaopiniowa-
ne przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Rzeszowie.
 Rada Miejska w Brzostku jednogłoś-
nie przyjęła sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2013 rok udzielając z tego 
tytułu absolutorium Leszkowi Bieńkowi 
Burmistrzowi Brzostku.
 W dalszej części obrad radni przyjęli 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2014 rok oraz uchwałę w spra-
wie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu, o kształ-
towaniu się wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Brzostek oraz przebiegu wy-

konania planów finansowych 
gminnych instytucji kultury 
i samodzielnego gminnego 
publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej za pierwsze pół-
rocze. Kolejno podejmowane 
uchwały dotyczyły przyjęcia 
darowizny działek z przezna-
czeniem pod uregulowanie 
drogi gminnej w Brzost-
ku oraz sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym działki 
położonej w Brzostku celem 
poprawienia warunków zago-
spodarowania nieruchomości 
przyległej. Na wniosek Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej, Rada Miejska 
wyraziła zgodę na budowę 

pomnika upamiętniającego uczestników 
powstań narodowych XIX wieku oraz 
księcia Mieczysława Woronieckiego i usy-
tuowanie go w parku przy Domu Kultury 
w Brzostku.
 Treść podjętych uchwał prezentowana 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej gminy Brzo-
stek.

Ewa Szukała

się zrozpaczone rodziny – matki, żony 
i dzieci. Nie wolno było mieszkańcom 
odprowadzić ich na cmentarz. Według 
zbirów niemieckich nie zasłużyli na 
trumnę, ani godny pochówek. 
 Kto był winien tej tragedii? Źli ludzie, 
których podczas wojny było wielu, do-
nosili Niemcom na sąsiadów i bliskich, 
przez nich zginęło wielu niewinnych 
Polaków. A przecież kończyła się wojna, 
za kilka miesięcy odzyskaliśmy wolność. 
Oni nie dożyli. Minęło 70 lat, mało zosta-
ło już świadków tamtego dnia. 
 Dzisiaj, kiedy uczestniczę w tej pa-
miętnej rocznicy, jestem pełna uznania 
dla organizatorów smutnej i bolesnej 
uroczystości. Zadbany cmentarz, pięknie 
odnowiona mogiła ofiar faszyzmu. Po-
ważna i doniosła uroczystość. To dobra 
lekcja wychowawcza i edukacyjna dla 

młodego pokolenia, ukazująca jak należy 
czcić pamięć przodków, którzy przelali 
krew i oddali życie za to, że byli Polaka-
mi.
 Po uroczystym apelu na cmentarzu 
udaliśmy się na teren dawnej plebani. 
Nie byłam tu prawie 20 lat. Wprost 
oniemiałam z wrażenia. Odnowiona 
stara plebania, a tam gdzie były stodoły 
i stajnie nowe zabudowania. Cała posesja 
wspaniale utrzymana, zagospodarowania. 
Są tu warsztaty terapii dla niepełnospraw-
nych. Znajdują tu miejsce pokrzywdzeni 
przez los z Brzostku i okolic. Mogą się 
w miarę rozwijać i w miarę możliwości 
tworzyć, czuć się dobrze i bezpiecznie 
otoczeni opieką wychowawczą i lekarską. 
 Myślę, że rodziny tych osób są 
wdzięczne twórcom i organizatorom tej 
placówki. Przede wszystkim księdzu 

proboszczowi J. Cebulakowi, który prze-
kazał teren na ośrodek i władzom miasta 
p. burmistrzowi L. Bieńkowi. Jest to czyn 
wielki, wymagający wspólnego działania 
wielu osób. Pozwoliłam sobie zwiedzić 
ten obiekt, jestem pełna uznania dla 
wszystkich za pracę, trud i zdobywanie 
funduszy, by ośrodek mógł funkcjono-
wać. 
 Życzę twórcom tego szczytnego dzieła 
sił, wytrwałości do dalszej pracy. Po-
zostawicie po sobie w Brzostku wielką 
rzecz. Budujecie bowiem wspaniały po-
mnik o jakim marzył nasz niezapomniany 
papież Polak Święty Jan Paweł II. 
 Szczęść Wam Boże!

Z poważaniem 
Anna Salacha ze Szczepanków

Dębica 27.06.2014 r.

dni Ziemi brzosteckiej
 Z uwagi na trwający remont kapitalny budynku na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku, 
tegoroczne Dni Ziemi Brzosteckiej nie odbędą się. W zamian zapraszamy 13 lipca na Piknik Rodzinny na obiektach 
Żywego Pomnika Jana Pawła II w Brzostku.

Organizatorzy
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Szanowni Mieszkańcy Brzostku!
 Minęło już kilka dni od widowiska 
historycznego „Pacyfikacja Brzostku 
1944”, które odbyło się na brzosteckim 
rynku, a ciągle spotykam się z ogrom-
ną ilością podziękowań. Otrzymuję je 
przy spotkaniach osobistych, ale także 
w formie telefonicznej i mailowej. Cza-
sem przychodzą one z zagranicy, gdzie 
można było oglądać obraz dzięki możli-
wościom, jakie niesie współczesna tech-
nika. Jestem bardzo wzruszony Państwa 
reakcją a za wszystkie podziękowania 
ogromnie wdzięczny. 
 Kiedy w ubiegłym roku planowaliśmy 
organizację tego widowiska, Sekretarz 
Gminy pani Lucyna Pruchnik zwróciła 
mi uwagę, że lepiej zrobić to za rok, 
kiedy obchodzić będziemy okrągłą 
rocznicę tego tragicznego wydarzenia. 
I miała rację. Widowisko było pięknym 
zwieńczeniem całych obchodów, a liczba 
widzów przekroczyła najśmielsze wyob-
rażenia. Starałem się, by scenariusz był 
dla Państwa interesujący, zgodny z praw-
dą historyczną, zaś rodziny pomordowa-
nych mogły w nim odnaleźć fragmenty 
własnych, rodzinnych biografii. Zależało 
mi też na tym, by tak pokazać te wyda-
rzenia sprzed 70 lat, by zainteresować 
nimi młodzież. Wszak kiedyś to oni 
poniosą w przyszłość pamięć o tych, 
których wtedy zamordowano.
 Na sukces tego widowiska składał 
się jednak nie tylko scenariusz, efekt 
wspólnej pracy mojej i pana Wiesława 
Tyburowskiego, któremu za pomoc 
i konsultacje historyczne chcę podzięko-
wać w pierwszej kolejności, ale i praca 
całego sztabu ludzi. Szczególną troską 
o kostiumy wykazał się Kacper Klich. 
Jego zaangażowanie, fachowość i de-
terminacja wpłynęła w sporej części 
na taki odbiór przez Was tego obrazu. 
Podobnie Jaromir Hunia, z zaangażowa-
niem uczestniczył w próbach, tryskając 
pomysłami a przez kilka dni uczył 
się dokładnej zniemczonej wymowy 
polskich nazwisk. W decydującym mo-
mencie wsparli nas brzosteccy strażacy 
w osobach Rafała Godniaka, Kamila 
Szutkowskiego, Seweryna Surdela, Do-
minika Surdela, Jarka Klicha i Daniela 
Wójcika, których udział w widowisku 
w charakterze mieszkańców Brzostku 
z okresu wojny i okupacji tak bardzo 
urealnił przekaz. Z całego serca dziękuję 
Weronice Wiśniewskiej, która wcieliła 
się w osobę mojej babci. Chusteczka, 
którą nad grobem ocierała twarz, była ta-
kim obrazem, jaki mam gdzieś w swojej 
podświadomości i wyobrażeniu o babci 
Marysi w tamtym pamiętnym dniu 
10 maja 1944 roku w Iwoniczu, kiedy 
znalazła wreszcie ostatni ślad swojego 
ukochanego Piotrka. Miała wtedy 38 
lat i do końca życia pozostała wdową. 
Takie same emocje musiały być udzia-

łem Pauliny Giergowskiej, która zagrała 
swoją prababcię Stefanię Karasiową. 
Dziękuję Ci Paulina, że dałaś radę. 
Wdzięczny też jestem Ali Grodzkiej, 
która zagrała Helenę Winiarską, stojąc 
na dwóch stołach w oknie dachowym 
sklepu komputerowego, aby oddać histo-
ryczną prawdę o tym, jak zginęła. Kilka 
minut potem wcieliła się w dziewczynę, 
przynoszącą wiadomość do pani Zofii 
Szpak. Serdecznie dziękuje także Mo-
nice Grygiel, która w roli wspomnianej 
już „Szpakowej” przypomniała chyba 
starszym mieszkańcom Brzostku kobietę 
z „klubu w domu ludowym”, dokładnie 
taką, jaką była. Nieoceniony jak zwykle 
Leopold Noga mimo upływających lat, 
ciągle potrafi nawet w czasie sianokosów 
znaleźć czas, by pojawić się zaprzęgiem. 
Tym razem z okresu okupacji, a ten 
udostępnił nam pan Szukała z Okrągłej 
– dziękujemy. Wspaniale w roli Frau 
Muller zaprezentowała się Natalia Tru-
cina. Była tak perfekcyjna, że niektórzy 
myśleli, iż przyjechała z niemiecką 
grupą rekonstrukcyjną. Jej „dośpie-
wany” – przerwany strzałami – hymn 
narodowy, tak mocno dopełnił dramatu 
obrazu egzekucji.
 Pośród tych, którzy na brzosteckim 
rynku zagrali role rozstrzelanych miesz-
kańców Brzostku, chcę podziękować 
w szczególności Radkowi Kani. Kiedy 
przyklękał do egzekucji jako Henryk 
Grzebieniowski, nie wiedział, że do-
słownie 10 metrów obok, na ławeczce 
siedziała starsza, siwiuteńka pani… to 
była Adela Samborska, siostra Henryka 
Grzebieniowskiego, która długo jeszcze 
po zakończeniu widowiska ocierała 
łzy… Radku, myślę, że mogę sobie 
pozwolić na to, by Ci podziękować nie 
tylko w moim imieniu, ale także i pani 
Samborskiej. Niedaleko od Radka, stał 
w szeregu Marek Oszajec w roli mojego 
wujka, Jana Staniszewskiego i nie był to 
wybór przypadkowy. Marek jest współ-
czesnym odzwierciedleniem tego, co 
w czasach wojny i okupacji było czymś 
powszechnym – człowiekiem honoru, 
patriotą. Niektórzy uważają, że „honor 
to towar, którym się dziś nie obraca”. 
Obraca się. To tylko kwestia wychowa-
nia. Dziękuję Marku Tobie i wszystkim 
przyjaciołom ze Szwadronu Podkar-
pacie. Koleżeńska solidarność, pomoc, 
zaangażowanie to wszystko w Waszym 
wykonaniu było czymś wspaniałym 
i wyjątkowym. Przez ostatnie wolne 
weekendy pracowaliście po to, by zdobyć 
środki na to widowisko. Tego Wam nie 
zapomnę ani ja, ani społeczność Brzost-
ku. 
 Tak jak ja nie zapomnę nigdy ofiarno-
ści, jaką wykazali się mieszkańcy. Kiedy 
zabrakło nam środków na karabiny 
zaledwie w pół dnia zdobyłem prawie 
tysiąc złotych ze składek pochodzących 
od pana Kolbusza ze sklepu z nasionami, 

pana Adama Latoszka z firmy Laszkło, 
Józefa Czekaja z Delikatesów Cezar 
z Kleci, członków koła Gminnego Prawa 
i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękuję 
Państwu Golcom i panu Wójcikowi, tak 
za pomoc finansową, jak i za udostęp-
nienie lokali. Dom Państwa Golców to 
właśnie posesja, która 70 lat temu była 
miejscem najtragiczniejszych wydarzeń. 
Nie mogę oprzeć się stwierdzeniu, że 
w godnych rękach jest dzisiaj ta nie-
ruchomość. Za udostępnienie lokalu 
chcę także podziękować pani Izabeli 
Gajdzie, która pamiętając jeszcze osoby 
zamordowane w 1944 roku, z ogromną 
życzliwością podeszła do naszej prośby. 
Dziękuję naszym młodym przedsiębior-
com Mateuszowi Nosalowi i Tomkowi 
Trchycie. Oni także udostępnili nam 
swoje firmy na potrzeby widowiska. 
Ogromną pomoc otrzymaliśmy od Mał-
gosi Drozd. Przyczyniła się ona walnie 
do tego, że brzostecki rynek wyglądał 
jak z planu filmowego, a jadące przez 
Brzostek samochody utworzyły gigan-
tyczny korek w kierunku Kleci, bowiem 
każdy zatrzymywał się, by zobaczyć co 
się dzieje. Pomoc krawiecką okazała nam 
także Ania Nowak. Bardzo Ci za to Aniu 
dziękujemy.
 Widowisko wsparł finansowo Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła w Brzostku, 
dzięki zaangażowaniu dyrektora To-
maszewskiego. Wreszcie słowa po-
dziękowania kieruje jeszcze raz do 
Burmistrza Leszka Bieńka. Są rzeczy, 
które można zbudować wspólnie. W tym 
sukcesie jest także i Pański udział Panie 
Burmistrzu. Bez środków z budżetu 
miasta nie moglibyśmy tego zrobić 
z takim rozmachem i w takiej oprawie, 
jak zostało to mieszkańcom pokazane 
22 czerwca 2014 roku na brzosteckim 
rynku. Dziękuję także pracownikom 
Domu Kultury w Brzostku a szczególnie 
Rafałowi, plastykowi który stworzył 
wspaniały plakat z czasów okupacji. 
Teodorowi Siedlarskiemu, Pawłowi 
Batyckiemu i panu Józefowi Nosalowi 
jestem wdzięczny za zdjęcia oraz filmy 
z widowiska, a panu Józefowi Paratowi 
za zmontowanie ścieżki dźwiękowej.
 Jeszcze raz chce podziękować mojej 
żonie Bernadecie i synowi Piotrowi. By-
liście cały czas ze mną. Wierzyliście we 
mnie i w to, że to się uda. Chwila, kiedy 
stałeś Piotrek w szeregu do egzekucji 
jako Twój pradziadek Piotr Staniszewski, 
pozostanie ze mną na zawsze…
 Wszystkim Państwu dziękuję za 
obecność, za wspaniałe podziękowania 
i brawa, jakimi obdarzyliście aktorów. 
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem, 
kiedy zakończyło się widowisko i nikt 
się nie rozchodził. Wszyscy tego dnia 
oddaliśmy chyba najpiękniejszy hołd 
pomordowanym w wyniku pacyfikacji 
Brzostku, jaki dotąd miał miejsce w hi-
storii naszego miasteczka. 
 Mam nadzieję, że w podziękowaniach 
nikogo nie pominąłem. Jeśli jednak 
o kimś zapomniałem z całego serca 
przepraszam.

Wojciech Staniszewski

podziękowania od organizatorów widowiska 
historycznego „pacyfikacja brzostku 1944”
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brzostek żyje!!
 Przedostatnia niedziela czerwca. 
Coś dzieje się na brzosteckim Rynku. 
Nie można wjechać na największy par-
king. Policja rozgląda się 
czujnie. Swastyki na bu-
dynku, niemiecki plakat 
propagandowy. Pod ścia-
nami przemykają dziwnie 
ubrani ludzie. Po placu 
przemieszcza się zaprzęg 
konny. Z bocznej ulicz-
ki wyjeżdżają żołnierze 
niemieccy na zadbanej 
ciężarówce i motorze 
z przyczepą. Wśród nich 
folksdojcz z butną miną. 
Huk strzałów. Co to?? 
Znów wrogie siły opano-
wały nasze miasteczko?? 
W sumie – historia lubi 
się powtarzać…
 Tego dnia „pacyfika-
cji” Brzostku dokonał 
znany powszechnie Wojciech Staniszew-
ski – brzostecki ułan, wulkan energii 
i pomysłów. Dzięki niemu znów mogli-
śmy obejrzeć rekonstrukcję historyczną, 
tym razem poświęconą jednemu z naj-
ważniejszych dla naszej miejscowości 
wydarzeń minionego stulecia – areszto-
waniu i rozstrzelaniu przez hitlerowców 
kilkunastu mieszkańców Brzostku.
 Polało się morze łez. Starsi jeszcze raz 

głęboko przeżyli tę tragedię. Młodszym 
udzielał się nastrój. Niektórzy po raz 
pierwszy usłyszeli, że coś takiego miało 
miejsce, że naprawdę ginęli ludzie i to 
niewinni. Dla rodzin nieważne było, 
czy zginęło wtedy 10 czy 10 000 Pola-

ków. Śmierci najbliższych nie odczuwa 
się w kategorii ilościowej. A wtedy, 20 
czerwca 1944 r., zostali rozstrzelani 
NASI, więc powinno się o tym mówić 
częściej, a nie co kilkadziesiąt lat.
 Słowa uznania należą się pomysłodaw-
cy i głównemu organizatorowi – Wojcie-
chowi Staniszewskiemu, który z wielkim 
rozmachem i wyczuciem zrealizował 
to przedsięwzięcie przy współudziale 

Podkarpackiego Towarzystwa Konnego. 
Potrafił zachęcić młodzież do zaangażo-
wania się w projekt, nie obiecując jej nic 
w zamian. Pozyskał sponsorów, zarażając 
ich swoim optymistycznym i bezintere-
sownym podejściem do sprawy. Poru-

szył mieszkańców, oży-
wił pogrążony w letargu 
Brzostek. A przy tym 
nie robił sobie kampanii 
przedwyborczej (bo też 
nie wypada promować się 
nad grobami poległych) 
ani nie zmuszał innych, 
by pracowali dla jego 
własnej sławy i chwały. 
Jednak do tego trzeba 
mieć pasję, trzeba być 
wielkim. Wyleczmy się 
więc z samouwielbienia, 
obłudy i manii wyższo-
ści, wyjdźmy z kółek 
wzajemnej adoracji, za-
cznijmy działać z innymi 
i dla innych – bierzmy 
przykład z Wojciecha.

 Wojtku, tak trzymaj!
Rodowici brzostowianie

PS
Zasłyszane.
Główny organizator, czekając na spóź-
nialskich widzów, przesuwa rozpoczęcie 
inscenizacji. Ktoś z tłumu komentuje: 
„Jakby tak rozpoczęcie wojny przesuwa-
li, to nigdy by się nie zaczęła”.

razem można więcej
 Rodzina i przedszkole są najważniej-
szymi środowiskami wychowawczymi 
dla małego dziecka. To dorośli tworzą 
dziecku warunki do rozwoju, wycho-
wania i bezpiecznego wzrastania. Z wy-
chowawczego punktu wi-
dzenia jest bardzo ważne, 
aby te dwa najważniejsze 
dla dziecka w wieku przed-
szkolnym środowiska dzia-
łały wspólnie i wzajemnie 
się uzupełniały. 
 Nauczyciele Przedszko-
la Publicznego w Brzostku 
systematycznie starają się 
wypracować taki model 
współpracy z rodzicami, 
gdzie obie strony mają po-
czucie współdecydowania 
w sprawach ważnych dla 
wychowania i kształce-
nia dzieci. Ustawicznie 
dążą do tego, aby rodzice 
współuczestniczyli w or-
ganizowaniu edukacji 
przedszkolnej swoich pociech, a sami 
wspomagają działania wychowawcze 
rodziców. W naszym przedszkolu, tylko 
w ubiegłym roku szkolnym, występowa-
ły takie formy współpracy jak:
• Zajęcia adaptacyjne w ostatnich dniach 

sierpnia, dla dzieci, które rozpoczynają 
edukację przedszkolną,

• Zebrania grupowe i indywidualne, kie-

dy przekazywane są informacje o po-
stępach dzieci i wybierane są kierunki 
pracy z dzieckiem,

• Zajęcia otwarte w każdej grupie wie-
kowej, podczas których rodzice mogą 
zaobserwować formy i metody pracy 
nauczyciela oraz swoje dziecko na tle 
rówieśników,

• Uroczystości przedszkolne z udziałem 
rodziców i dziadków (np. niezapomnia-
ny bal karnawałowy),

• Spotkania rodziców i nauczycieli ze 
specjalistami z Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej z Dębicy dotyczące 
praktycznych sposobów wspierania 
rozwoju dziecka,

• Koncert kolęd w wykonaniu muzyku-

jących rodzin naszych wychowanków,
• Spotkania z rodzicami, którzy są przed-

stawicielami ciekawych zawodów, np.: 
lekarz, policjant, pielęgniarka, krawco-
wa, fryzjerka i innych.

 Tradycją naszego przedszkola są wy-
jazdy dzieci, rodziców i nauczycieli do 
wybranego środowiska. Przez ostatnie 

lata zwiedziliśmy wiele 
ciekawych miejsc i mo-
gliśmy się lepiej poznać. 
W tym roku, w słoneczną 
sobotę 7 czerwca, odbyła 
się wycieczka do Euro-
pejskiego Centrum Bajki 
w Pacanowie – instytucji, 
która wszystkie swoje dzia-
łania kieruje do dzieci, ro-
dziców i osób pracujących 
z dziećmi. Przedszkolaki 
w podróży po „Bajkowym 
świecie” poznały Koziołka 
Matołka i jego przyjaciół 
– skrzaty, smoki, rusałki 
czy małą Calineczkę. Dla 
dorosłych był to sentymen-
talny powrót do czasów 
dzieciństwa, w którym 

czekał na nas Reksio, Bolek i Lolek oraz 
Muminki. Wyjazd, jak zwykle zakończył 
się wspólnym ogniskiem. 
 Wszystkim rodzicom, którzy tak ak-
tywnie współpracowali z przedszkolem 
– dziękujemy. Nowy rok szkolny z pew-
nością przyniesie wiele niezapomnianych 
przeżyć, na które już dziś zapraszamy. 

Dorota Nawracaj

Fot. Anna Rozwadowska
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lekcja wolności
 4 czerwca 2014 r. gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Januszko-
wicach wzięli udział w ,,Lekcji Wolności”, która była efektem 
końcowym działań podjętych w ramach akcji zorganizowanej 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z okazji obchodów 
25 rocznicy wydarzeń 1989 roku. W ramach akcji pt. „Lekcja 
Wolności” zostały podjęte następujące działania:
– 23 maja nauczycielki historii, pani Celina Kowalska oraz pani 

Marta Karmelita przeprowadziły zajęcia dla uczniów klasy 
VI oraz uczniów klas I-III gimnazjum z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnych na temat sytuacji społeczno-
-politycznej Polski po II wojnie światowej aż do roku 1989 
oraz na temat pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku

– 26 maja do naszej szkoły przybył pracownik IPN z Rzeszowa, 
w celu przeprowadzenia lekcji wraz z prezentacją multime-
dialną pt. ,,Wybory czerwcowe 1989 roku”.

– Po przeprowadzonych zajęciach wszyscy uczestnicy pro-
jektu otrzymali od pań historyczek zadanie domowe, które 
polegało na przeprowadzeniu rozmów z członkami swoich 
rodzin i znajomymi, którzy są żywymi świadkami wydarzeń 
z tamtych lat. W wyniku inspiracji zdobytą wiedzą wybrani 
uczniowie wykonali bardzo interesujące prace w następują-
cych kategoriach: plakat, wiersz, felieton, reportaż – wywiad, 
które zostały przedstawione podczas prezentacji „Lekcji 
Wolności”.

 Uczennice klasy I gimnazjum: Karolina Winiarska i Do-
minika Krupka zaprezentowały swoje wiersze napisane spe-
cjalnie na tą okoliczność. Pierwszy z nich nosił tytuł: ,,Witaj, 
Wolności!,” drugi zaś „My wolni Polacy.” Prace plastyczne 
– plakaty, wykonały uczennice klasy VI – Gabriela Matyasik 
i Anna Ochałek oraz uczennice klasy I gimnazjum – Barbara 
Gierut i Karolina Długosz, a uczennica klasy II gimnazjum 

Kinga Węgrzyn postanowiła utrwalić zdobytą wiedzę z histo-
rii najnowszej związaną z wydarzeniami 1989 roku w postaci 
felietonu zatytułowanego ,,Trudna droga do wolności”. Bardzo 
ciekawy wywiad przeprowadzili także uczniowie klasy II 
gimnazjum: Sylwia Cieplik, Weronika Mamroł oraz Robert 
Garstka z księdzem prałatem Tadeuszem Preisem – długoletnim 
proboszczem parafii Januszkowice, budowniczym kościoła 
i plebani w trudnych czasach komunistycznych, głoszącego 
odważne patriotyczne kazania swoim parafianom. Całość 
uświetniły ciekawe prezentacje multimedialne nawiązujące do 
wydarzeń z 1989 r. oraz piosenki patriotyczne w wykonaniu 
Karoliny i Małgosi. 
 Niektórzy twierdzą, że polska rewolucja, która doprowadziła 
do pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku i w efekcie do 
obalenia komunizmu w Europie środkowo-wschodniej, jest 
konsekwencją słów wypowiedzianych podczas pierwszej 
pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 r. przez Jana Pawła II, 
Naszego Wielkiego Rodaka, Papieża Polaka. Wtedy to padło 
to pamiętne ewangeliczne zdanie – NIECH ZSTĄPI DUCH 
TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI! I oblicze 
tej ziemi zostało odmienione. 

Celina Kowalska, Marta Karmelita

 Dzisiejszy patriotyzm, patriotyzm czasu pokoju to 
utrwalanie tradycji narodowych, pielęgnowanie szacun-
ku do symboli narodowych, poznawanie przez kolejne 
pokolenia historii własnego państwa i narodu. 
 Święto Wolności w Zespole Szkół w Nawsiu Brzoste-
ckim czcili uczniowie w zależności od wieku. Uczniowie 
klas I-IV brali udział w konkursie „Flagi wolności, 
truskawki radości” ideą konkursu było przygotowanie 
odpowiedniego wystroju klas oraz ubranie się dzieci 
w barwy narodowe. Zwyciężyła klasa II a jej wychowaw-
czyni Pani Cecylia Balasa otrzymała nagrodę specjalną. 
 Klasy starsze szkoły podstawowej i gimnazjum wzię-
ły udział w spektaklu przygotowanym w ramach zajęć 
artystycznych przez klasę II gimnazjum pt. „Z niewy-
drukowanych stron «Bibuły»”.
 Obie grupy na zakończenie obchodów uczestniczyły 
w zawodach sportowych.

aa

święto wolności w zs w nawsiu brzosteckim

Karolina Winiarska
WITAJ, WOLNOŚCI!
Witaj Wolności! Witaj Narodzie!
Coś trwał przez lata w czerwonym chłodzie!
Solidarności ludu i przodkom chwała!
Że dziś Ojczyzna wolną się stała!
 Po dniach ciemięstwa, rozruchów i sporów
 Ruszył Naród do wolnych wyborów!
 By na zawsze zatrzasnąć wrota
 Tyrani spod znaku sierpa i młota!
Niech jak pąk róży pięknie rozkwita
Polska wyśniona, Rzeczpospolita!
Niech już na zawsze na Polski tronie
Króluje Biały Orzeł w koronie!

Dominika Krupka 
MY WOLNI POLACY 
Ach, my Polacy! W wolnej Polsce żyjemy.
Robimy, co chcemy!
Często zapominamy, co swoim przodkom zawdzięczamy.
Lecz nadszedł czas, aby docenić ich zasługi,
o Solidarności głośno zacząć mówić i dumnymi z nich być!
Musimy spłacić Wolności długi.
Musimy, bo oni nasz kraj z komunizmu wyzwolili.
Do pierwszych wolnych wyborów doprowadzili.
W tym roku ich 25-lecie obchodzimy.
Doceniamy ich działanie,
więc teraz my o los Polski będziemy mieli staranie.
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być dziennikarzem 
 O tym marzy wielu, niektórym się 
udaje, nieliczni stają się autorytetem 
w tej dziedzinie. Dla naszej grupy repor-
terów z IIc Gimnazjum w Brzostku rok 
szkolny 2013/2014 był bardzo pracowity. 
Realizacja dwóch wielkich projektów wy-
magała od nas szczególnego poświęcenia 
– o wolnym czasie mogliśmy zapomnieć! 
Nasza koordynator, pani A.Hunia zadba-
ła, byśmy nie narzekali na nudę.
 Pracowaliśmy na platformie e-Twin-
ning w projekcie „Now and before – bet-
ter, worse or just different?”. Początki 
były trudne. Pełni obaw zaczynaliśmy 
rozmowy z partnerami ze szkół w Hi-
szpanii i Turcji. Nie wierzyliśmy w nasze 
umiejętności językowe. Kolejne posty 
ośmielały nas coraz bardziej i ostatecz-
nie rozmowa z Hiszpanami „na żywo” 
na chacie przebiegła bez problemów 
w świetnej atmosferze. Blokada językowa 
została przełamana. Nawiązały się nawet 
przyjaźnie. 
 Projekt e-Twinning zobowiązywał nas 
do wielu działań twórczych i dziennikar-
skich. Opracowywaliśmy logo projektu, 
film promujący brzosteckie gimnazjum, 
collage’e prezentujące nasze wartości 
i pasje. Najwięcej czasu musieliśmy 
poświecić na zebranie materiału porów-
nawczego, jak wyglądało życie naszych 
rówieśników 30 i 40 lat temu, i opraco-
wanie go w wersji angielskiej. Szczegól-

 Jest 13 II 1945, szósty rok najstrasz-
liwszej wojny, jaka kiedykolwiek wybu-
chła. Klęska III Rzeszy zbliża się nie-
uchronnie. Ale wojna to nie tylko walki 
między oddziałami żołnierzy. Najwięcej 
ofiar zawsze pada wśród cywilów. Nad 
Saksonią krążą alianckie bombowce. 
Przelatują nad Dreznem. Miastem cy-
wilnym. Bombardowanie niszczy 93% 
metropolii. Ginie prawie 25 000 ludzi. 

Nad zgliszczami Miasta Trupów jeszcze 
długo latać będą ponure kruki…
 Wszystko zaczęło się Roku Pańskiego 
927, kiedy to książę saski – król Henryk 
I zbudował w Miśni (niem. Meissen) wa-
rowny zamek. Nie bez powodu. Twierdza 
miała być bowiem punktem wypadowym 
podczas podbijania ziem Słowian Połab-
skich. Zacofani Połabianie nie mieli szans 
w starciu z doskonale zorganizowaną 

armią niemiecką. Stopniowo ustępowali 
z żyznych Łużyc na bagna i w głębokie 
bory, gdzie znajdowali doraźne schro-
nienie. Do czasu, aż zasymilowali się 
z Sasami. Do legendy przeszła obrona 
Zgorzelca (niem. Gӧrlitz): oblężeni Sło-
wianie, otoczeni ze wszystkich stron przez 
niezwyciężone i cierpliwe wojska saskie, 
nie widząc szans na uratowanie miasta, 
postanowili je spalić, aby mieć pewność, 
że Niemcy nie wejdą do ich grodu. Na-
zajutrz Sasi ujrzeli tylko zgliszcza. Stąd 
nazwa – Zgorzelice, później zmieniona na 

śladami sasów absolutnych – relacja z podróży

ne podzięko-
wania należą 
s i ę  n a s z y m 
rozmówcom, 
którzy chętnie 
udzielali wy-
wiadów, bar-
wnie opowia-
dali o swojej 
na s tole t n ie j 
m ł o d o ś c i . 
Dzięki temu 
mogliśmy ze-
brać imponu-
jący materiał 
w postaci 14 
f ilmów, któ-
r ych monta-
żem zajął się Kamil Dziedzic, kolega 
z IIb.
 Przeprowadzenie wywiadów, odpo-
wiednia selekcja materiałów, opracowa-
nie artykułów to już nasze umiejętności 
dziennikarskie. Mogliśmy je szlifować, 
biorąc udział w ogólnopolskim projekcie 
Centrum Edukacji Obywatelskiej „Mło-
dzi i media. Włącz się!”. Intensywność 
prac, szczególnie w drugim semestrze 
była ogromna. Nawiązaliśmy ścisłą 
współpracę z redaktorem naczelnym 
„Wiadomości Brzosteckich”, który już 
od dawna czuwa nad naszymi dzien-
nikarskimi poczynaniami, służy radą 
warsztatową i promuje nasze osiągnięcia 
w gazecie lokalnej. Kolega Jaromir ma 
w „Wiadomościach Brzosteckich” niemal 
stałą rubrykę o tematyce turystycznej. 
 W ramach projektu CEO prowadzimy 
ogólnopolski blog „A w Brzostku TY 
był?”. Teksty skupiają się w czterech 
kategoriach tematycznych: Medialnie, 
Naukowo, Turystycznie, Myśli. Staramy 
się przeciwstawiać dominującej współ-
cześnie kulturze obrazkowej i piszemy 
teksty ambitne. Mimo że w najbliższym 
środowisku nie promujemy tego bloga 
w sposób specjalny, nie narzekamy na 
brak czytelników. Ich grono powoli, ale 
systematycznie rośnie. W porównaniu 
z liczbą odwiedzin na innych blogach 
tego programu CEO my znajdujemy się 
w czołówce. Prezentowane przez nas 
teksty budzą pozytywny oddźwięk wśród 
czytelników, którzy zamieszczają komen-
tarze.
 Filarem naszych działań dziennikar-
skich jest redagowanie „Samych Swoich. 
Niepokornego Magazynu Gimnazjalne-
go”. Działamy już drugi rok. Opracowali-
śmy pięć numerów w tradycyjnej formie, 

wykorzystując program Word. Wymagało 
to ogromnego wysiłku ze strony redaktora 
naczelnego – Jaromira Huni, który właści-
wie sam musiał składać gazetę. W ramach 
projektu „Młodzi i media. Włącz się!” 
próbujemy swoich sił w Młodzieżowej 
Akcji Multimedialnej, redagując gazetę 
w postaci qmama. 
 Naszym credo jest ciągłe doskonalenie 
warsztatu dziennikarskiego. Zależy nam 
na ambitnych i różnorodnych tekstach, 
które pokażą świat w całej okazałości. 
Piszemy o sobie, ale nie tylko dla siebie. 
Staramy się uchwycić newsy, zabawić fe-
lietonem, spróbować sił w reportażu. Słu-
chamy uważnie rad fachowców i szukamy 
własnej oryginalnej drogi twórczej. Czy 
nam się uda? Zapraszamy do lektury…
 Medialna grupa otwarta na świat to: 
Klaudia Kowalczyk, Julianna Wojdyła, 
Natalia Trucina, Natalia Golec, Kinga 
Pruchnik, Ewelina Stojak, Karina Le-
chwar, Damian Szukała, Albert Rams, 
Filip Czekaj, Dominik Rączka oraz Jaro-
mir Hunia – redaktor naczelny „Samych 
Swoich Niepokornego Magazynu Gimna-
zjalnego” i bloga „A w Brzostku Ty był?”. 
Wspierali nas również trzecioklasiści 
Dorota Juszkiewicz i Grzegorz Szybist, 
który specjalizował się w dłuższych for-
mach literackich – opowiadaniach.
 Nasze działania można śledzić na 
stronach:
www.brzostekgim.glt.pl
wiadomoscibrzosteckie.pl
blogiceo.nq.pl/mojemedia
redakcja.mam.media.pl/paper/preview/sami-
-swoi-niepokorny-magazyn-gimnazjalny/14/6/1
www.youtube.com/watch?v=UttkvQZmjGk
www.youtube.com/watch?v=b_Yh-C7vfWk

Reporterzy IIc
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Zgorzelec. Był to ostatni bastion Słowian 
na zachód od Nysy. Tak rozpoczęła swe 
panowanie saska dynastia Wettinów.
 W XII w. na posłowiańskim pobojo-
wisku stanęła twierdza. Były to wciąż 
niespokojne czasy. Echo okrutnych walk 
nieustannie powracało. Łużyczanie trwali 
jednak nawet w nazwie nowopowstałego 
grodu – Drężdżan, dopiero wiele lat 
później przekształconego na niemieckie 
Dresden. 
 Szczyt potęgi Saksonii przypadł na 
czasy panowania Fryderyka Augusta 
I, który zyskał przydomek Mocny ze 
względu na niebywałą siłę (ponoć umiał 
gołymi rękami złamać podkowę). Złośliwi 
uważają, że jest inna przyczyna. Udoku-
mentowano bowiem, że ów król kulturysta 
miał 365 dzieci. Cóż, widać niektórzy są 
zazdrośni. Tak czy inaczej, na salonach 
całej XVIII-wiecznej Europy wśród dam 
dworu krążyły legendy o „boskim torsie 
muskularnego saksońskiego elektora”. 
Kiedy w 1697 r. zaproponowano mu koro-
nę polską, nie wahał się ani chwili. Jednak 
cała Saksonia od początku była i jest nadal 
krajem na wskroś protestanckim, zaś aby 
rządzić Rzeczpospolitą, należało być ka-
tolikiem. Fryderyk bez namysłu zmienił 
religię i tym sposobem zyskał władzę nad 
jednym z najrozleglejszych terytoriów 
w Europie. Przyjął imię August II – i tak 
znany jest w Polsce. 
 W 1708 r. drezdeński alchemik – 
Bӧttger wynalazł pierwszą na kontynencie 
porcelanę. Już 2 lata później powstała 
w Meissen pierwsza fabryka tzw. saskiej 
porcelany. Miała ona wkrótce stać się 
najsłynniejszą na świecie…
 Wjeżdżamy do Drezna, słońce zaczy-
na przebijać się przez pochmurne niebo. 
Przewodniczka snuje plany zwiedzania 
Starego Miasta.
 Deptak Augustusstrasse jest niewąt-
pliwie najlepszą lekcją historii Saksonii. 
Na ogromnej, zamkowej ścianie widnieje 
równie majestatyczna mozaika z miśnień-
skiej porcelany, przedstawiająca dynastię 
Wettinów – od Thima, hrabiego Wettinu 
(XI w.), po XIX wiek. Magiczny korowód 
postaci w strojach z epoki robi wrażenie. 
August Mocny jako jedyny na wzniesio-
nym koniu. To symboliczny wyraz sza-
cunku dla króla, który wprowadził Sak-
sonię na szczyty chwały. Złośliwi szukają 

Deptaki nad Łabą

Zwinger – wizja potęgi Sasów

podtekstów.
 Zna cze n ie 
sy mbol icz ne 
dla Drezna ma 
t a k że  prote -
stancki kościół 
Frauenkirche. 
L u t e r a n i e 
w z n ie ś l i  g o 
w 1726  ja ko 
wyraz sprzeci-
wu wobec od-
stąpienia elek-
tora Augusta II 
Mocnego od ich 
religii. Obecnie 
świątynia nadal 
pozostaje naj-
ważniejsza dla 
protestantów 
z całego kontynentu, a także największą 
tego typu budowlą na północ od Alp. 
Jest w niej 1835 miejsc siedzących, ale 
nawet ten obszerny budynek nie może się 
równać z Zwingerem – jakby wyśnioną 
rezydencją Augustów. Ten barokowy 
pałac, wzniesiony z polecenia Augusta II 
Mocnego w 1710 roku, do złudzenia przy-
pomina francuski Wersal. I taki też miał 
być w zamierzeniu – symbol bogactwa, 
przepychu i władzy absolutnej. Widocz-
ne jest to także w salach wystawowych 
w zamku elektora: Grünes Gewӧlbe, Ku-
pferstich – Kabinett, Türkische – Cammer, 
Gemäldegalerie Alte Meister i Reisensaal. 
Na ekspozycji renesansowej błyszczą 
rycerskie zbroje, kopie i miecze, utrwa-
lone w wymyślnych pozach pojedynków. 
Największe wrażenie robi jednak Grünes 
Gewӧlbe, wystawa pełna złota, kości sło-
niowej, drogocennych kamieni… Nauti-
liusy (pozłacane muszle łodzika w formie 
pucharów), zegary ze złota, pyszne szka-
tułki, pestka wiśni, w której artysta wyrył 
99 twarzy, wiernie odtwarzając szczegóły. 
Zapiera dech w piersiach zespół 137 
wielobarwnych rzeźb – Wielki Mogul 
(uroczystość wesela indyjskiego władcy) 
– ponad 5 000 diamentów, szmaragdów 
i pereł wtopione w misterne postaci. Za-
płacono zań ponad 60 000 talarów – cenę 
niewyobrażalną!
 Wszystko przyćmiewa jednak naj-
większy na świecie drezdeński zielony 
diament. August III, syn Augusta II Moc-

nego, jeszcze 
p r zew y ż sz ył 
ojca w miłości 
do klejnotów. 
Kupi ł  go  za 
cenę 200 000 
talarów. Klej-
n o t  c z a r u j e 
swym pięknem. 
Wwierca się do 
ludzkiej pod-
świadomości, 
wiruje i uderza 
w najczulszą jej 
część jak zatru-
ta strzała. Czło-
wiek nie może 
przestać o nim 
myśleć. Szczęś-
liwi, którzy go 

choć raz w życiu widzieli, ale o wiele 
szczęśliwsi, co go nigdy na oczy nie ujrzą!
 W sali tureckiej świecą kosztowności, 
które zdobył pod Wiedniem na Osmań-
czykach Jan Jerzy III Wettin pod berłem 
polskiego króla Jana III Sobieskiego. 
 Aby po takim bombardowaniu wszech-
obecnym przepychem odpoczęły oczy 
i żeby to wszystko sobie uporządko-
wać, warto wyjść z sal na dziedziniec, 
przejść pod Bramą Koronną – Kronentor 
(ową koronę Wettinów dźwigają cztery 
polskie orły), wśród rzeźb satyrów do 
Nymphenbad – uroczego, spokojnego 
zaułka w obszernym Zwingerze, który 
emanuje spokojem i harmonią. To ką-
pielisko nimf. Stoją w sprośnych pozach 
po obu stronach sztucznego wodospadu. 
Możemy przysiąść się do nich. Kto wie, 
może właśnie dzisiaj ożyją? A jeśli nie, 
wybrać się można na zwingerską wystawę 
wielkich malarzy i stanąć przed dziełem 
Rafaela Madonna Sykstyńska.
 August II Mocny zmarł w 1733 roku 
w Warszawie. Zostawił po sobie bogate 
pałace, zamki w Pillnitz i Moritzburgu, 
mnóstwo dzieci i pamięć o człowieku, 
który doprowadził Saksonię do szczytu 
potęgi i chwały. Jest pochowany w Kate-
drze na Wawelu, wśród innych polskich 
władców. Ale jego serce spoczywa tu, 
w Dreźnie, w kościele Hofkirche (ponoć 
dzisiaj, kiedy obok świątyni przechodzi 
piękna dziewczyna, serce zaczyna bić…). 
 Po tym, jak z Drezna pozostały zglisz-
cza w 1945, stopniowo miasto powraca 
do dawnej świetności. Odbudowano 
Zwinger, operę Sampera, Frauenkirche 
praktycznie od podstaw. W 2004 roku 
ostatecznie skończono budowę elewacji 
Frauenkirche, Miasto się rozwija. Ludz-
kiej woli przetrwania nie przezwycięży 
żadna bezsensowna wojna.
 Brzostek od Drezna dzieli tylko 650 
km. Autostradą podróż minie szybko. 
Warto więc wybrać się do sąsiadów 
przynajmniej na weekend. Nacieszyć 
oko w największym skarbcu Europy i po-
spacerować w saskim Zwingerze. Może 
spotkamy się z brzostowianami, którzy 
tu mieszkają. (Pozdrowienia dla Pani Ewy 
F.) Jeśli wybierzecie kierunek zachodni, 
po drodze nie zapomnijcie o Gӧrlitz. Na 
pewno zadziwi Was to miasto. 

Jaromir Hunia
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 W ramach projektu eTwinning „Now 
and before – better, worse or just diffe-
rent?” przeprowadziliśmy 14 wywiadów 
z mieszkańcami Brzostku, aby zebrać 
dokumentację tego, jak wyglądało ży-
cie młodych ludzi, nastolatków 30, 40 
lat temu. Naszymi respondentami byli 
Państwo: Bożena Szymańska, Leszek 
Bieniek, Józef Nosal, Elżbieta Micha-
lik, Wojciech Staniszewski, Wiesław 
Tyburowski, Stanisław Cholewiak, 
Dorota Nawracaj, Bożena Kowal-
czyk, Elżbieta Ryba-Stanek, Marta 
Krauze, Barbara Zięba, Jacek Berek, 
Agnieszka Nawracaj, Rafał Szczygieł 
i ks. Krzysztof Moszyński. Zebrali-
śmy bogaty materiał w wersji filmowej. 
Najciekawsze obrazy z przeszłości 
zaprezentujemy dziś w formie cytatów 
z wypowiedzi naszych rozmówców, któ-
rym składamy serdeczne podziękowania 
za udział w projekcie. Filmowe wywiady 
można obejrzeć w internecie, wpisując 
na Youtube hasło: Młodości! Dodaj mi 
skrzydeł! Youth! Give me the wirgs! 1/13 
oraz na stronie Gimnazjum w Brzostku.
 Wypowiedzi skupiały się wokół te-
matów, które szczególnie interesują mło-
dzież bez względu na epokę, np. moda, 
muzyka, szkoła, komunikacja. Oddajmy 
głos świadkom historii. Oto niektóre 
wspomnienia – obrazy: 
 Lata 70. Gumy donaldy. Początkowo 
kupowało się je w Peweksie za dewizy. 
Każdy miał za punkt honoru iść ulicą 
i robić balony.
 Lata 80. Nasza młodość upływała 
w okresie stanu wojennego. Wtedy, żeby 
przejechać z Brzostku do Jasła, trzeba 
było mieć specjalną przepustkę z urzędu 
gminy. Przed Jasłem stała policja, był 
szlaban. Zatrzymywano autobus, spraw-
dzano dokumenty.

Moda
 W sklepach brakowało wielu rzeczy, 
ale można było kupić różne materiały 
i z nich wszystko uszyć.
 W latach 60. i 70. w modzie obowią-
zywały intensywne kolory, np. niebieski 
i khaki.
 Nosiło się spodnie rozszerzane u dołu 

tzw. dzwony, bana-
nówy, czyli spód-
nice przypomina-
jące krojem skórki 
z banana(u góry 
przylegały do cia-
ła, a dół marszczył 
się obficie), spód-
niczki mini (nie 
krócej niż 10 cm 
pow. kolana), or-
taliony, czyli płasz-
cze z cienkiego, 
nieprzemakalnego 
materiału (mieściły 
się w malutkiej to-
rebce), praktyczne 
koszule lub bluzki 
non iron, nylonowe, buty na platformie, 
czyli koturny, obowiązkowo drewniaki, 
duże okulary przeciwsłoneczne, tzw. 
„żabie”.
 Młodzież marzyła o dżinsach. Spodnie 
dżinsowe były bardzo drogie, kosztowały 
miesięczną średnią pensję. Kupowało się 
je za dewizy (dolary) w Peweksach, które 
oferowały odzież zachodnią. W dżinsach 
również zmieniała się moda – najpierw 
dzwony, później sindbady (nie tak płytkie, 
pompy do kolan, od kolan zwężane do 
dołu).
 Koniec lat 70. i początek 80. to epoka 
raczej szara, ale w II połowie lat 80. po-
jawiały się znów kolorowe bluzy, koszule. 
Szyło się sukienki np. z farbowanych 
prześcieradeł czy pieluch. Dziewczyny 
robiły na drutach swetry, szaliki, czap-
ki, kimona. Buty kupowało się na kartki 
(dwie pary w roku). Modne były tureckie 
dżinsowe kurtki, spódnice, spodnie oraz 
ślizgi – błyszczące getry (wszystko zdo-
bywane na czarnym rynku).
 Biżuteria była wtedy trudno dostępna. 
Modne były aksamitki na szyję, na któ-
rych zawieszało się medaliony, wisiorki. 
Kupowało się kolorowe plastikowe kółka 
na rękę, jakieś pierścionki. Modne były 
przepaski na obowiązkowo długie wło-
sy. W latach 80. młodzież robiła sobie 
biżuterię z przypalanego makaronu.
 W latach 70. chłopcy nosili długie 
włosy, bokobrody, niektórzy wąsy. 

Dziewczyny miały 
śmieszne fryzury – 
tapirowały włosy 
na kształt hełmów. 
Dodawało im to 
wzrostu. Modne 
były włosy kręco-
ne.

Muzyka
 Młodzi zafascy-
nowani byli muzy-
ką zachodnią, czyli 
Beatlesami, Rol-
lingstonsami, The 
Doors, Locomotiv 
GT, itd. Zdobycie 
płyty tych zespo-

łów graniczyło z cudem (na targach, na 
drodze wymiany). Dużo słuchano muzyki 
country nagrywanej z zagranicznego 
radia. Mimo fatalnej jakości nagrania 
cieszyły się dużym powodzeniem. Słynne 

były piosenki Johnny’ego Casha. Wtedy 
wszyscy pasjonowali się zagranicą.
 Lata 70. to fantastyczne polskie ze-
społy od Czerwonych Gitar, poprzez Nie-
biesko-Czarnych, Czerwono-Czarnych, 
Skaldów, po Tercet Egzotyczny, Czesława 
Niemena, Annę German, Marka Grechu-
tę, Trubadurów. Te zespoły miały ładne, 
chwytliwe szlagiery.
 Wtedy królował twist, śpiewały Ali-
babki. Taniec był oryginalny. 
 Modna była muzyka grecka, bo w tym 
okresie bardzo dużo rodzin greckich 
osiedlało się w Polsce. Słuchało się Eleni.
Pod koniec lat 70. zaczęły się pojawiać 
zespoły Maanam, Perfect, Lombard, 
Lady Pank, Budka Suflera i Republika. 
Niektóre z nich grają do dziś. Był to jeden 
z nielicznych okresów, kiedy preferowa-
no muzykę polską. W radiu była wtedy 
„Lista przebojów Programu III” pro-
wadzona przez Marka Niedźwieckiego 
w sobotę o 20.00. Ta lista była jak msza 
w niedzielę. Wszyscy w napięciu czekali, 
co będzie na I. miejscu. „Autobiografia” 
Perfectu to był dla młodych niemal hymn 
pokoleniowy.
 Nośnikami muzyki były taśmy na mag-
netofon szpulowy lub kasetowy. Winylowe 
płyty czarne – longplaye (większe, długo-
grające) i single (mniejsze, z pojedynczy-
mi utworami). Płyty winylowe odtwarzało 
się na adapterach. W latach 90. utwory 
muzyczne nagrywało się na kasety mag-
netofonowe, które można było odsłuchać 
w radiomagnetofonie albo walkmanach, 
które dopiero wchodziły. Nie było żad-
nych mp3, mp4. Filmy natomiast były na 
kasetach VHS.

telewizja
 W szkołach wykorzystywano przeźro-
cza, slajdy czy aparaty kinematograficz-
ne, z których wyświetlano filmy. Później 
weszła telewizja, video. Telewizja począt-
kowo miała jeden program, nadawany od 
16.00 do 22.00. Filmów było niewiele, 
najważniejszy Dziennik Telewizyjny.
 W latach 70-tych dopiero powstawała 
TV kolorowa. Nie było powszechnego 
dostępu do telewizji. Telewizory były 
najczęściej w szkołach i tam popołudnia-

łza się w oku kręci
wspomnienia  nastolatków z lat 70., 80. i 90. XX wieku
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mi, wieczorami przychodziło się, żeby 
obejrzeć popularny serial.
 Po czarno-białych telewizorach za-
częły się pojawiać kolorowe – głównie 
radzieckie rubiny, olbrzymie lampowe 
odbiorniki.
 Ciekawe były bajki, tzw. dobranocki. 
Na ten program czekały nawet starsze 
dzieci.

mundurki w szkołach
 Mundurki szkolne były obowiązko-
we, zawsze granatowe, ewentualnie 
czarne, ze śliskiego materiału – krótkie 
dla chłopaków, dłuższe dla dziewczyn, 
zapinane na guziki z obowiązkowym 
białym kołnierzykiem też przypinanym na 
guzikach. Tarcza na lewej ręce. Wszyscy 
w tych mundurkach chodzili w szkołach 
podstawowych, w średnich już było róż-
nie. Chłopcy mieli obowiązkowo czapki 
kaszkietówki, a dziewczyny musiały nosić 
berety w jednym kolorze. Tarcze z nazwą 
szkoły były przypięte nawet do odzieży 
wierzchniej – kurtek, płaszczy. Uczniowie 
tego nie lubili, więc przypinali agraf-
kami, choć groziły za to nieprzyjemne 
konsekwencje.

słodkie przysmaki
 Cukierki irysy, krówki, toffi, lizaki. 
Z napojów – oranżada, lemoniada 
w szklanych butelkach, nie było plasti-
kowych. Były też lemoniady w proszku, 
które rozpuszczało się w szklance wody 
albo zjadało się proszek. Największym 
przysmakiem była oranżada i lemoniada 
w butelce zamykanej sprężyną. Obie były 
produkowane w Brzostku. Zwykła bułka 
plus oranżada to był najlepszy posiłek 
w szkole.
 Przysmakiem były w tym czasie 
wszystkie słodycze. Czekolady wawelskie 
śmietankowe po 25 zł. Kiedy ciotki przy-
nosiły takie czekolady, to było wydarze-
nie rodzinne. Kupowało się krówki i liza-
ki, tzw. pałki produkowane w Brzostku (tu 
pracowało 200 osób, fabryka należała do 
Zakładu Cukierniczego Liwocz w Jaśle).

fotografia
 Fotografia była wtedy trudniejsza niż 
dziś, ale dawała więcej satysfakcji. Żeby 
zrobić zdjęcie, trzeba było posiadać apa-
rat, film, a po wykonaniu zdjęć, trzeba 
było go wywołać. Robiło się to samo-
dzielnie. W Brzostku można było kupić 

odczynniki fotograficzne, papier. Uży-
wało się do tego zwykłych talerzy. Taśmę 
filmową wywoływało się w ten sposób, 
że zanurzało się ją na przemian do góry 
i na dół, żeby cały czas wywoływacz mógł 
działać. Robiło się 
to na wyczucie, 
w ciemni .  Moż-
na było stosować 
światło czerwone, 
w tym celu zawi-
jało się żarówkę 
w czerwoną bibu-
łę. Później druga 
kąpiel w utrwala-
czu. Po wysuszeniu 
f ilmu okazywało 
się, że część zdjęć 
wyszła. Następnie 
robiło się odbitki 
metodą stykową, 
tzn. zakładało się 
d o  k o p iora mk i 
film, na to papier i naświetlało się przez 
parę sekund do zwykłej żarówki. Jeśli 
ktoś miał wprawę, to nawet mu to wy-
chodziło.

Komunikacja
 Na początku lat 70. o samochodach 
można było sobie tylko pomarzyć. 
Bardzo niewiele aut poruszało się po 
drogach. Wtedy jeździły warszawy, sy-
renki, potem fiat 126 i 125p, czyli duży 
fiat, wchodził polonez. Z samochodów 
zagranicznych dostępne były niemiecki 
wartburg, czeska skoda, a z ZSRR – za-
porożec, wołga, łada samara. Zdarzały 
się francuskie renówki. Gdy taka renów-
ka przyjechała do Brzostku, to nie można 
się było dobić, żeby oglądnąć auto. Nie 
było tyle marek co teraz. 
 Do szkoły czy do pracy dojeżdżało 
się autobusem. Przeważnie się stało, 
największą sztuką było wejść do tego 
autobusu, a właściwie – zamknąć drzwi. 
Miejsc stojących było dwa razy więcej niż 
siedzących.
 Początkowo na szosach królowały 
autobusy nazywane stonkami, z drabin-
ką z tyłu, po której kierowca wchodził 
i przyczepiał bagaż na dachu. Potem 
słynne beczkowozy, inaczej ogóry niebie-
skie, które często jeszcze miały przycze-
py. Wszyscy się pchali do tej przyczepy, 
bo to była największa atrakcja. Ogórki 
tylko w ogólnym zarysie przypominały 

dzisiejszy autobus. 
Na środku były do-
datkowe rozkła-
dane siedzenia. 
Autobusy były bez 
klimatyzacji, nie-
ogrzewane, więc 
w z imie  t r zeba 
było wychuchać 
okienko w szybie, 
ż eby  w ied z ieć , 
gdzie się znajduje-
my. 
 Po Brzostku i oko-
licy ludzie najczęś-
ciej poruszali się 
furmankami lub 
rowerami.

czasopisma
 Dla najmłodszych był „Miś”, dla nieco 
starszych „Świerszczyk”, później „Pło-
myczek” i „Płomyk” już dla młodzieży. 

Prasa dla dorosłych była mało zróżnico-
wana, głównie polityczna. Zarzucano nas 
piękną prasą rosyjską, np. „Kraj Rad” ale 
nie cieszyło się to większym zaintereso-
waniem.

czas wolny
 Czas wolny spędzało się różnie, w za-
leżności od wieku. Jeśli się chodziło do 
szkoły podstawowej, to na podwórku. 
Jeśli kogoś nie było na podwórku, to 
tylko z dwóch powodów – choroba albo 
kara. Nie było atrakcji. Siedziało się na 
podwórku i organizowało różne gry i za-
bawy, w zimie narty. Do domu wchodziło 
się tylko po to, żeby się napić lub coś zjeść.
 Atmosferę młodości naszych rodziców 
niech zilustrują też zdjęcia z tego okresu. 
Wybraliśmy tylko niektóre z bogatego 
zbioru zaprezentowanego nam przez 
naszych rozmówców. Realizacja takiego 
zadania w ramach projektu e-Twinning 
potwierdziła w pełni słuszność słów 
Alberta Camusa: „Każda minuta życia 
nosi w sobie własną rangę cudu i oblicze 
młodości wiekuistej.”
 Oto wrażenia naszych partnerów 
z Hiszpanii po zapoznaniu się z fil-
mowymi wspomnieniami z lat 70. XX 
wieku (cytaty):
 – the way that people revealed photos 
(Mar H.), cinematographic cameras were 
used at school (Anna S.)
 – the banana style or sindbad style 
(Nàdia F.)
 – they didn’t have much choice about 
fashion but they could fabric something 
(Yeray F.)
 – people could only buy two pair of shoes 
par year (Maria L.)
 – school uniform was compulsory (Maria 
L.) and most of them were blue or black 
(Paula S.)
 – people smoked on the buses (Anna S.)
 – at first, TV was black-and-white (Pau-
la S.), people had limites access to TV 
(Pol F.)
 – in the 70s people could only dream in 
cars (Lais F.)
 – they liked Greek music bands (Àlex B.)

grupa twinningerów z IIc
koordynator A.Hunia
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„Talent to rzecz cudowna, ale nie po-
służy temu, komu brak wytrwałości”

(Stephen King)
 Któż z nas nie zna biblijnej przypo-
wieści o talentach? Jej mądrość pod-
powiada nam, że człowiek otrzymuje 
pewne talenty, które powinien rozwijać 
z pasją i zaangażowaniem. Z przyjem-
nością mogę napisać, że w gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz znajdziemy ucz-
niów, którzy nie tylko talent posiadają, 
ale potrafią też znaleźć motywację, aby 
go rozwijać, bo wiedzą, że nauka to 
najlepsza inwestycja na przyszłość.
 Grupa naszych uczniów z powodze-
niem startuje w różnych konkursach 
matematycznych, zbiera pochwały 
za sukcesy, zajmuje wysokie miejsca 
i zdobywa liczne nagrody, bo pasji do 
odkrywania tajników królowej nauk tym 

gimnazjalistom nie brakuje. Ci matema-
tyczni pasjonaci to Arkadiusz Starościk, 
Jakub Wadas, Karolina Wójcik i Lidia 
Wierzbicka. 
 W tym roku szkolnym zaczęło się od 
kuratoryjnego konkursu matematycz-
nego, w którym Arek został laureatem.
Później uczniowie brali udział w XIV 
Jasielskim Konkursie Matematycznym 
im. Hugona Steinhausa. Startowało 
w nim 166 gimnazjalistów klas I, II i III. 
W kategorii klas III-ich pierwsze miejsce 
zajął i tytuł laureata otrzymał Arkadiusz 
Starościk, a na trzynastym miejscu upla-
sował się Jakub Wadas. W kategorii klas 
II-ich na miejscu dwunastym znalazła się 
Karolina Wójcik, a na miejscu czterna-
stym Lidia Wierzbicka.
 W lutym Arek wystartował w powia-
towym etapie XIV Konkursu Matema-
tycznego im. Franciszka Lei w Dębicy 

dla klas III gimnazjum i I klas szkół 
ponadgimnazjalnych. Zmierzył się 
z najlepszymi i starszymi od siebie ma-
tematykami powiatu dębickiego. Uzyskał 
bardzo dobry wynik i zajął II miejsce, 
kwalifikując się do etapu rejonowego, 
a następnie wojewódzkiego, w którym 
otrzymał wyróżnienie.
 Ponadto Jakub Wadas i Arkadiusz 
Starościk są finalistami Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego „Sowa 
Matematyczna”, Karolina Wójcik finalist-
ką Powiatowego Konkursu Matematycz-
nego ,,As Matematyczny”, a Arkadiusz 
był też uczestnikiem I i II etapu Ogól-
nopolskiej Olimpiady Matematycznej 
Gimnazjalistów.
 W marcu uczniowie zakwalifikowali 
się do Powiatowego Konkursu Matema-
tycznego organizowanego przez I LO 
w Dębicy. Wszyscy zajęli wysokie miej-

matematyczna kuźnia talentów w zespole szkół w siedliskach-bogusz

spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 19 maja 2014 roku w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku zorganizowano spotkanie z przedstawicielem 
policji – panią komisarz Bożeną Lisak z Sekcji Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w Dębicy. Głównym tematem 
pogadanki było „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpie-
czeństwo ogólne”.
 Prelegentka przestrzegała młodzież gimnazjalną przed lek-
ceważeniem przepisów ruchu drogowego, przedstawiając – ku 
przestrodze – wiele drastycznych przykładów nieuwagi i braku 
roztropności pieszych i kierujących pojazdami. W czasach, 
w których żyjemy, rozwój cywilizacji i stale zwiększające się 
zagrożenie bezpieczeń-
stwa na drogach, zmusza 
do podjęcia konkretnych 
działań zapobiegaw-
czych. Dlatego wszyscy 
mamy obowiązek dzia-
łania na rzecz bezpie-
czeństwa. Niezbędna 
jest znajomość prze-
pisów ruchu drogowe-
go. Pani komisarz dużo 
uwagi poświęciła zacho-
waniu bezpieczeństwa: 
przechodzeniu przez 
ulicę i na przejściach 
dla pieszych oraz bez-
piecznemu zachowaniu 
się w oczekiwaniu na 
autobus szkolny, ostrożności podczas wsiadania i wysiadania 
z autobusu. Prowadząca mówiła o zachowaniu bezpieczeństwa 
podczas poruszania się po drogach rowerami oraz motorowe-
rami, gdyż stwierdziła, że najgroźniejszym wypadkom ulegają 
właśnie rowerzyści, ponieważ to oni są najmniej zabezpieczeni 
w czasie kolizji. Aby temu zapobiec, należy przede wszystkim 
przestrzegać przepisów ruchu drogowego, jak również 
bezwzględnie zakładać kaski, kamizelki, a także używać 
wszelkiego rodzaju elementów odblaskowych. Jest to nie-
zbędne, aby być lepiej widocznym na drodze. Zwłaszcza, że dni 
są coraz cieplejsze i zbliżają się wakacje. Wtedy to młodzież 
często po zmroku jeździ na źle oświetlonych rowerach.
 Mając na uwadze dylematy absolwentów klas trzecich doty-
czące wyboru szkoły średniej, pan dyrektor Jacek Berek zwrócił 
się do pani komisarz z zapytaniem: Jakie wymagania musi 
spełnić osoba starająca się o zatrudnienie w policji? Wówczas 
młodzież mogła dowiedzieć się, że zawód policjanta z każdym 
rokiem cieszy się coraz większym zaufaniem obywateli. Może 

nie tak dużym jak strażaka czy żołnierza, ale wciąż pozostaje 
w czołówce. Policjant to niekoniecznie „pan z drogówki” czy 
„srogi dzielnicowy”. Zróżnicowanie stanowisk w tej pracy jest 
naprawdę spore. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, 
czyli tacy, którzy mają bezpośredni kontakt z przestępcami, 
jak i technicy, analitycy czy informatycy. Zadaniem policjanta 
jest przede wszystkim zapobieganie i walka z przestępczością 
oraz ochrona tzw. porządku publicznego. Trzeba przyznać, że 
praca w policji zmieniła się na przestrzeni lat. Kiedyś policjanci 
jedynie ścigali przestępców i starali się utrzymywać porządek. 
Dziś dodatkowo zajmują się prewencją i ochroną oraz prowadzą 

działalność edukacyjną.
 Pani komisarz po-
informowała młodzież 
o ścieżce kształcenia 
w zawodzie policjan-
ta. Pierwsza możliwość 
to przyjęcie do służby, 
a potem praca w po-
licji i szkolenia. Dru-
ga, ukończenie studiów 
cywilnych, a potem 
staranie się o posadę 
w policji. Trzecia, stu-
dia w Wyższej Szko-
le Policji w Szczytnie. 
W t rakcie przebiegu 
rekrutacji do policji 
przeprowadzana jest 

rozmowa wstępna z kandydatem, test pisemny ze znajomo-
ści funkcjonowania administracji publicznej (w tym policji), 
bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie, 
test sprawności fizycznej, test psychologiczny oceniający 
predyspozycje intelektualne i osobowościowe oraz wywiad 
zorganizowany. Ostatnim etapem rekrutacji jest pozytywna 
ocena zdolności fizycznej i psychicznej kandydata, wydana 
przez komisję lekarską.
 Zajęcia z przedstawicielem policji są jednym z wielu działań 
realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej 
szkoły. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, o czym świadczyły jeszcze długie rozmowy 
młodzieży po spotkaniu w grupkach na wyżej wymienione 
tematy. 
 Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym 
stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań 
ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów.

Albert Rams, kl. IIc
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sca. Arek zajmując II miejsce uzyskał 
tytuł laureata.
 Arek i Kuba brali udział i zajęli I miej-
sce w Międzywojewódzkim Konkursie 
Wiedzy „Megamózgi”.
 Również w marcu odbył się Mię-
dzynarodowy Konkurs Matema-
tyczny ,,Kangur Matematyczny”, 
w którym Arek zdobył wyróżnie-
nie.
 Cała czwórka wystartowała też 
w X edycji Konkursu Matematycz-
nego dla uczniów gimnazjum i klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjal-
nych, w którym wzięło udział 94 
uczniów z 9 gimnazjów i 6 szkół 
ponadgimnazjalnych. W finale, 
który odbył się 2 czerwca w Liceum 
Ekonomicznym w Dębicy Arek 
zajął I miejsce i uzyskał tytuł naj-
lepszego matematyka wśród gim-
nazjalistów. Nasze drugoklasistki 
Lidia i Karolina oraz Kuba również 
wykazali się znakomitą wiedzą 
i umiejętnościami uzyskując kolej-

no miejsca V, VII i VI. 
 Spośród wyżej wymienionych na 
szczególne wyróżnienie zasługuje Arek 
Starościk, który w historii naszego gim-
nazjum zajmuje najwyższe lokaty w kon-

kursach matematycznych. W ubiegłym 
roku szkolnym zajął I miejsce w kon-
kursach „As Matematyczny”, „Młody 
Praktyk” i w czterech kolejnych konkur-
sach w „Szkole Młodych Matematyków” 

oraz II miejsce w XIII Jasielskim 
Konkursie Matematycznym im. 
Hugona Steinhausa i III miejsce 
w Konkursie Matematycznym dla 
szkół ponadgimnazjalnych.
 Wszystkim młodym matematy-
kom życzymy, by dalej rozwijali 
swoje zainteresowania, kształcili 
umiejętności, zdobywali laury 
i  spe ł n ia l i  swoje  ma rzen ia . 
Gratulujemy uczniom, ich rodzicom 
i nauczycielce matematyki Leokadii 
Jędrzejczyk, która potrafiła nie 
tylko zaszczepić uczniom zami-
łowanie do matematycznych ła-
migłówek, wzbudzić w nich chęć 
wygrywania, ale przede wszystkim 
poświęciła im dużo czasu, pracy 
i serca. 

(zc)
Od lewej: Karolina Wójcik, Lidia Wierzbicka, 

Jakub Wadas i Arkadiusz Starościk

czas na plener
 Wraz z początkiem ciepłej pogody 
nastał czas na imprezy plenerowe, 
które w naszej gminie mają swoje sta-
łe miejsce. Jedną z nich jest coroczny 
festyn majowy organizowany w Siedli-
skach-Bogusz, który w tym roku odbył 
się 18 maja i przebiegał pod hasłem 
„Przegląd dorobku artystycznego Ze-
społów Regionalnych LGD Liwocz”. 

 Aura jak zwykle nam sprzyjała, wobec 
czego przez plac imprezy przewinęło się 
mnóstwo ludzi. Były to dzieci, młodzież 
i całe rodziny. I każdy z obecnych mógł 
znaleźć coś dla siebie. Dzieci miały 
okazję wyszaleć się na dmuchanych 
zamkach, zjeżdżalniach i specjalnie dla 
nich przygotowanych miejscach zabaw. 
Niezwykłą popularnością cieszyła się 
mata dla zawodników sumo. Maluchy 
mogły wziąć także udział w przygoto-
wanych dla nich konkursach, zabawach 
i tańcach. Dorośli mogli natomiast spot-
kać się ze znajomymi i posłuchać regio-
nalnych piosenek ludowych w wykonaniu 
dzieci i młodzieży, bo głównym punktem 
imprezy, który niewątpliwie przyciągnął 

tłumy do Siedlisk, był konkurs piosenek 
regionalnych. Wykonawcy rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych, a jury 
oprócz talentu i doboru repertuaru bra-
ło też pod uwa-
g ę  k o s t i u m y 
i choreograf ię. 
Uczestnicy kon-
kursu otrzymy-
wal i  g rom k ie 
brawa świadczą-
ce o tym, że ich 
występ podobał 
się publiczności. 
Wszyscy wyko-
nawcy pięknie 
się zaprezento-
wali, więc jury 
miało nie lada 
orzech do zgry-
z ien ia .  W ka-
t egor i i  d z ieci 
młodszych zwyciężył Szczepan Jaje 
ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach 
Bogusz, drugie miejsce zajęła Weroni-
ka Kurek też z Siedlisk Bogusz, zaś na 
trzecim znalazła się Aleksandra Łętek 
ze Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, 
wysokie miejsce zajęła też Ewelina Raś 
z Grudnej. W kategorii dzieci klas IV-VI 

kolejne miejsca 
zajęli: Gabriela 
Białas ze Szko-
ły Podstawowej 
w Grudnej Gór-
nej, Małgorzata 
Gierut ze Szko-
ły Podstawowej 
w Januszkowi-
cach, Filip Wąsik 
ze Szkoły Pod-
stawowej w Ka-
mienicy Górnej 
Natalia Szukała 
z Siedlisk i Bła-
żej Mijal z Go-
rzejowej. Spo-
śród gimnazja-

listów pierwsze miejsce zajęła Monika 
Prokuska z Siedlisk, drugie Karolina 
Stasiowska z Januszkowic, a trzecie 
Faustyna Zdziarska również z Siedlisk. 

Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe 
i dyplomy, a wręczali je członkowie jury 
oraz dyrektorzy Zespołu Szkół w Sied-
liskach Bogusz: Stanisław Wójtowicz 
i Krzysztof Dziedzic.
 Ale na festynie było też coś dla ciała. 
Dzieci mogły spalone kalorie uzupeł-
nićlodami, frytkami i innymi smacznymi 
przekąskami, a dorośli raczyli się np. 
kiełbaskami z grilla. Panowała praw-
dziwie piknikowa atmosfera, zebrani 
rozkoszowali się wiosennym ciepłem 
i wolnym czasem.Podczas festynu goś-
ciliśmy nauczycieli z Europy, którzy 
przebywali w tym czasie w Siedliskach 
w ramach projektu Comenius. Docenili 
ciepłą atmosferę, ciekawe stroje ludowe, 
piękną choreografię i polską gościnność. 
Mamy nadzieję, że chwile spędzone na 
festynie zostaną im na długo w pamięci 
i będą im się kojarzyć z Polską. A tak 
bogaty w wydarzenia dzień zwieńczyła 
zabawa taneczna, która była doskonałym 
dopełnieniem całodziennych emocji 
i wrażeń. 

(zc)
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 W piątek 30 maja 2014r. w ramach 
Święta Patrona Szkoły odbył się finał XI 
Międzywojewódzkiego Konkursu „Ży-
cie i działalność Ignacego 
Łukasiewicza”. Organiza-
torem cyklicznego spraw-
dzianu znajomości dokonań 
i wydarzeń z życia twórcy 
przemysłu naftowego jest 
Zespół Szkół Miejskich nr 
3 w Jaśle, a współorgani-
zatorem Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego.
 Uczestnicy konkursu, 
uczniowie piętnastu szkół 
gimnazjalnych funkcjo-
nujących na terenie woje-
wództw podkarpackiego 
i małopolskiego, rywalizo-
wali w trzech kategoriach 
– dwóch indywidualnych 
(plastyczna i poetycka) oraz 
jednej zespołowej (test wie-
dzy z zakresu historii i chemii). Prze-
wodniczącymi komisji w poszczególnych 

kategoriach byli: Janusz Wilczak z Exalo 
Drilling S.A. (test wiedzy historyczno-
-chemicznej), Alicja Romanow z Mło-

dzieżowego Domu Kultury w Jaśle (ka-
tegoria prac plastycznych) oraz Krystyna 

Ziemba z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaśle (kategoria poetycka). Honorowy 
patronat nad konkursem sprawowali 
Burmistrz Miasta Jasła, Podkarpacki Ku-
rator Oświaty oraz Małopolski Kurator 
Oświaty. 
 W kategorii testu wiedzy historyczno-
-chemicznej pierwsze miejsce zdobył 

zespół z Gimnazjum nr 2 
w Jaśle, na drugiej pozycji 
(już po raz drugi) uplasowa-
ła się drużyna z Gimnazjum 
w Brzostku – Dorota Jusz-
kiewicz, Patryk Machaj, 
Jaromir Hunia, trzecia 
lokata przypadła Zespołowi 
Szkół w Odrzykoniu. 
 W kategorii plastycznej 
konkursowe jury czwarte 
miejsce przyznało Ema-
nueli Latoszek za portret I. 
Łukasiewicza, piątą pozycję 
zajęła Natalia Gwiżdż za 
„Aptekę pod Opatrznością” 
wykonaną w formie wyci-
nanki z papieru.
 Dyplomy i nagrody książ-
kowe laureaci odebrali z rąk 
dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle 

Aleksandry Zajdel-Kijowskiej oraz pre-
zesa SMJiRJ Wiesława Hapa.      aa

Xi edycja międzywojewódzkiego konkursu 
„Życie i działalność ignacego łukasiewicza”

„Zmieniaj świat na tak
Pokaż ludziom, że człowiek

Innym szczęście powinien dziś dać!”
Z Hymnu Fundacji „Świat na TAK”

 Przez trzy dni weekendu 6 – 8 czerwca 
2014r. w Kamieniu Pomorskim gościli 
uczestnicy 20. Finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Samorządowego „Ośmiu 
Wspaniałych”, na który przyjechało po-
nad dwustu wolontariuszy 
z całego kraju w tym 50 lau-
reatów lokalnych edycji z 43 
miast. Konkurs promuje 
młodych ludzi, którzy na co 
dzień bezinteresownie po-
magają innym i wyróżniają 
się wrażliwością w wymia-
rze XXL – jak powiedziała 
o nich prezes warszawskiej 
Fundacji „Świat na TAK” 
i poseł na Sejm RP Joanna 
Fabisiak.
 Organizatorami jubileu-
szowego 20. Konkursu byli 
burmistrz Kamienia Pomor-
skiego Bronisław Grzegorz 
Karpiński oraz warszawska 
Fundacja „Świat na TAK”. 
Koordynatorką imprezy 
była Bożena Górska – sekretarz Gminy 
Kamień Pomorski, prze-
wodnicząca jury, a jednym 
z sześciu członków Olga Wujkowska 
z Włocławka. Patronat nad imprezą 
objęli: Arcybiskup Diecezji Szczecińsko 
– Kamieńskiej biskup Andrzej Dzięga, 
Marszałek województwa zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz, wojewoda 
zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, 

a także rektor Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie Włodzimierz Kiernożycki.
 Dla uczestników i ich opiekunów przy-
gotowano szereg miejscowych atrakcji 
m.in. zwiedzanie Kamienia Pomorskiego 
i jego wspaniałych zabytków, udział 
w historycznej grze ulicznej, rejs stat-
kiem po Zalewie Kamieńskim, spotkanie 
opiekunów z przedstawicielami samorzą-

du miasta, wycieczka do Wolińskiego 

Parku Narodowego, jak również grillo-
wanie oraz występy lokalnych zespołów 
muzycznych.
 Najważniejszym wydarzeniem był 
jednak sam finał konkursu „Ośmiu Wspa-
niałych”, który zorganizowano w Kate-
drze Kamieńskiej. Podczas uroczystej 

GALI głos zabrał Burmistrz Kamienia 
Pomorskiego Bronisław Karpiński, który 
zwrócił uwagę, na fakt, iż: „Nie byłoby 
tego finału, nie byłoby tyle wzruszeń, 
gdyby nie wy. Gdyby nie wasza decyzja. 
Człowiek może się stawać w pełni czło-
wiekiem, tylko wtedy, gdy zwraca się 
do drugiego po, to aby dać siebie. Aby 
w jakiś sposób służyć. (..)”. Natomiast 
Joanna Fabisiak, prezes Fundacji „Świat 

na TAK” zwracając się do 
laureatów podkreśliła, że: 
„Gdy się realizuje pasję to 
wiecie dobrze, że są nie tylko 
jasne, piękne chwile. W ży-
ciu zawsze jest dużo smutku 
i dużo pracy i trudności i są 
te momenty radości. (..)”.
 Podczas uroczystej gali 
wyróżniono aż 50 wolon-
tariuszy. W ścisłym gro-
nie f inałowym „Ośmiu 
Wspaniałych” znalazł się 
przedstawiciel powiatu 
dębickiego, uczeń drugiej 
klasy Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi w Brzostku 
– Patryk Machaj. W marcu 
tego roku Patryk wygrał 
miejskie eliminacje tego 

ogólnopolskiego konkursu, a w kwietniu 
pojechał na przesłuchanie 
do Warszawy. Dzięki swoim 

działaniom oraz postawie wzorowego 
wolontariusza zakwalifikował się do 
ścisłej czołówki najlepszych w Polsce – 
„Ośmiu Wspaniałych”.
 Ponadto uhonorowano: Natalię Dep-
tułę z Sochaczewa, Mariusza Klimcza-
ka z Włocławka, Sławomira Kuczaka 

20. finał ogólnopolskiego konkursu samorządowego „ośmiu wspaniałych”

Patryk Machaj - pierwszy od lewej
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 Od pewnego czasu taniec na stałe za-
gościł w naszych sercach. Spowodowane 
to jest popularnością wielu telewizyjnych 
programów propagujących umiejętności 
taneczne. Ta forma aktywności jest bar-
dzo lubiana zarówno przez dorosłych, 
jak i przez dzieci i młodzież. Ucznio-
wie ze szkół na terenie naszej gminy 
realizują swoje pasje taneczne głównie 
na zajęciach pozalekcyjnych. Aby dać 
im możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności na szerszym forum, Gim-
nazjum w Brzostku 10 czerwca 2014 r. 
zorganizowało „I Wiosenny Turniej 
Tańca – Brzostek 2014”. 
 Do konkursu zgłosiły się zespoły 
z następujących szkół: Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Brzostku, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Przeczycy, Pub-
liczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy 
Dolnej, Zespół Szkół w Siedliskach-
-Bogusz i Gimnazjum w Brzostku. Po-
pisy taneczne w kategoriach: solistów, 
tańca nowoczesnego i towarzyskiego 
odbywały się na hali sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej pod czujnym okiem 
jury w składzie: Alma Wysocka, Tomasz 
Berkowicz – trenerzy ze Studia Tańca 
„Podkarpacie”, Renata Golec – przewod-
nicząca Rady Rodziców, Beata Szymań-
ska, Dorota Wójcik – rodzice. Oceniając 
każdy występ sędziowie brali pod uwagę 
nie tylko wartość artystyczną pokazu, 
czyli choreografię, stroje, kostiumy, ale 
także zaangażowanie młodych tancerzy. 
W kategorii taniec towarzyski:

I miejsce – SP Brzostek
II miejsce – SP Brzostek
III miejsce – SP Kamienica Dolna
Wyróżnienia – SP Przeczyca, SP Ka-
mienica Dolna

Soliści:
I miejsce – Patryk Machaj (Gim. Brzo-
stek)
II miejsce – Jan Tyburowski (Gim. 
Brzostek)

W kategorii taniec nowoczesny:

I miejsce – Gim. Brzostek
II miejsce – Gim. Brzostek
III miejsce – SP w Przeczycy
Wyróżnienia – SP Kamienica Dolna 
(dwa układy), ZS Siedliska-Bogusz, 
Gim. Brzostek (dwa układy)

 Ponadto przyznano: nagrodę publicz-
ności dla Gimnazjum w Brzostku, spe-
cjalne wyróżnienia dla SP w Przeczycy 
oraz dla Kamili Dziedzic – najmłodszej 
uczestniczki turnieju.
 Zawodnicy turnieju wyróżniający się 
szczególnymi umiejętnościami taneczny-

mi, których dostrzegli sędziowie – Alma 
Wysocka i Tomasz Berkowicz otrzymali 
nagrody Grand Prix ufundowane przez 
Panią Marię Przebiędę – radną rady 
powiatu. Byli to: Anna Lemek, Ewelina 
Ryba, Patryk Machaj, Kamila Chodór, 
Magdalena Lemek, Ewelina Stojak, Ka-
rolina Szarek oraz Anna Samborska. 
 Ponadto Pani Maria Przebięda w cie-

płych słowach podziękowała organizato-
rom turnieju za perfekcyjne przygotowa-
nie spotkania, miłą atmosferę i za to, że 
rodzice, zaproszeni goście i publiczność 
mieli możliwość obejrzeć „kawał szkol-
nego tanecznego życia”. Słowa uznania 
skierowała do: Pana Jacka Berka – Dy-
rektora Gimnazjum, Pani Krystyny 
Zdziarskiej – Zastępcy Dyrektora, Pani 
Magdaleny Machaj, Pana Andrzeja Szota, 
Pani Katarzyny Machowskiej, Pani Ewy 
Raś oraz Pani Alicji Czapli – nauczycieli 
gimnazjum. 
 Na pochwałę zasługuje również to, 
iż organizatorzy zadbali, aby w trakcie 
przerw na scenie zaprezentowali się 
uzdolnieni gimnazjaliści, a wszyscy 
uczestnicy mogli się posilić słodkim 
poczęstunkiem. 
 Dzieciom i młodzieży dziękujemy za 
sportową rywalizację i emocje, a zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy. Podzię-
kowania należą się nauczycielom, którzy 
bardzo dobrze przygotowali uczniów 
do konkursu tanecznego. Pięknie dzię-
kujemy sponsorom: Marii Przebiędzie, 
Grzegorzowi Grzesiakowskiemu, Gra-
żynie Maziarz, Renacie Golec, Elżbiecie 
Rybie-Stanek, Zbigniewowi Machajowi, 
Dorocie Wójcik, Beacie Szymańskiej, 
Halinie Skalskiej, Annie Ramut, którzy 
zadbali o nagrody i poczęstunek. 
 Do zobaczenia za rok!

Tancerze

i wiosenny Turniej Tańca – brzostek 2014

z Zielonej Góry, Martynę Kuczyńską 
z Legnicy, Aleksandrę Tobiś z Olesna, 
Bartosza Wojtkowski z Brzegu, Łukasza 
Wróblewskiego z Kamienia, Paulinę 
Zarembę z Kluczborka. Jury wyróżniło 
także Natalię Gajowską z powiatu Na-
mysłów.
 Podczas uroczystej gali wolontariusze 

z powiatu ostródzkiego, jako gospoda-
rze kolejnego finału, odebrali sztandar 
fundacji „Świat na TAK” jako symbol 
organizacji tego wydarzenia i w imieniu 
starosty zaprosili do Ostródy w 2015r. Fi-
nałowy wieczór uświetnił występ scholii 
działającej przy kamieńskiej katedrze, 
a także przyszłych nauczycieli formują-

cej się szkoły muzycznej.
 Laureatowi Patrykowi Machaj życzy-
my, aby swoją postawą zachęcał innych 
do podejmowania działań DAWANIA 
SIEBIE INNYM, a młodzieży, by swoim 
zaangażowaniem mogła pójść w jego 
ślady.

Ewa Raś – opiekun Grupy Wolontariatu



18 Wiadomości Brzosteckie Nr 7/2014

„Wsi spokojna, wsi wesoła!
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć zaraz wszytki?
Człowiek z tej pieczy uczciwie
Bez wszelakiej lichwy żywie,
Pobożne jego staranie
I bezpieczne nabywanie…”
 Jan Kochanowski: „Wsi spokojna”
 Lipcowy ranek 2014 roku wstał jasny 
i rześki. Z błękitnego nieba spływają 
strugi błogiego ciepła, a za kilka godzin 
będzie już się lał żar prawie nie do wy-
trzymania. Ze wzgórza brzosteckiego 
rozciąga się pejzaż piękny i urokliwy a na 
południowy wschód staje się malowni-
czy i utkany w wielobarwne kolory. Na 
wzgórzach rosną monumentalne drzewa 
i lekko kołyszą się raz po raz ude-
rzane falami wiatru. Zapach ży-
wicy, ziół, krzewów malin, jeżyn, 
borówek, kwiatów storczyków, 
konwalii, mchów, paproci upaja 
przechodnia wielością aroma-
tów. Na polach stoją ciężkie łany 
zbóż, z których kłosy – dorodne 
pszeniczne, jęczmienne, owsiane – 
opuszczone są w dół, pod ciężarem 
dojrzewającego ziarna. Kukurydza 
poszybowała w górę, a na gru-
bych łodygach wyrastają ciężkie 
kaczany z nowym rodzącym się 
ziarnem. Zagony ziemniaczane 
równe, wysoko oborane, kwitnące 
białym i lilowym kwieciem stoją 
prosto, tylko gdzieniegdzie perz 
między kupkami przedziera się 
i pokazuje, że i on tutaj ma swoje 
miejsce. Duże połacie pól zielo-
nych, już jakby przyschniętych 
traw, stoją i czekają na późny już 
pokos – jakby nie były nikomu 
potrzebne. Rzeczywiście bydła na 
łąkach pasie się niewiele i nigdzie 
nie zauważam drobnej zwierzyny 
domowej – kóz, owiec – a jeszcze 
niedawno było ich tutaj sporo. 
Nawet drobiu jakby było mniej, 
tylko gdzieniegdzie chodzą po po-
dwórkach stadka kur wodzonych 
przez koguta. Z dala widoczne warzyw-
niki stoją dostojnie i są bardzo zadbane. 
Równe rzędy marchwi, pietruszki, cebuli, 
pasternaka, buraków ćwikłowych, sałat, 
kalafiorów, dorodne głowy kapust wsze-
lakich, kuliste kalarepki, fasola pnąca się 
po tykach i ta niziutka szparagowa – zie-
lona, żółta, fioletowa – jarmuż i dorodne 
słoneczniki „kręcące” żółtymi tarczami 
kwiecia i nasion stoją jakby na straży tych 
urodzajnych gleb. Jeszcze gdzieniegdzie 
bób z pękatymi owocami w strąkach jak-
by czekał na zbiory, a w dali gospodynie 
obrabiające motykami rzędy truska-
wek, które po zbiorze trzeba wysiekać. 
Wśród tych pól szerokich, łanów zbóż 
i traw widnieją zagrody gospodarskie 
oraz nowe, i nowoczesne wybudowane 
budynki mieszkalne, z dużymi oknami, 
bramami wjazdowymi, pokaźnymi ga-
rażami i wymyślnymi ogrodami. Do do-

mów prowadzą aleje wybrukowane obsa-
dzone różnorakim kwieciem i drzewami 
egzotycznymi – tuje, cyprysy, bukszpan 
– i z innymi nowoczesnymi krzewami, 
a kwiecia stoją całe donice, a co jedna to 
bardziej kolorowa, jak w krainie baśni…
 W dolinie potoku – rwącego i czasem 
niebezpiecznego, co pokazał podczas 
powodzi – zwanego Gogołówką położone 
są dwie wsie, Opacionka i Januszkowice. 
Przed laty w tym potoku żyły ryby i raki, 
które służyły za pokarm społeczności 
wiejskiej. Jednak współczesny człowiek 
i jego „nowoczesność” zabrudził wody, 
wokół zgromadził odpady z gospodar-
stwa domowego i tym spowodował, że 
czyste zwierzątka uciekły z tej wody. 
Nieregulowane koryto rzeczki, a potem 
bobry, które sprowadziły się w naszą 

okolicę dokonały spustoszenia, co dziś 
jest widoczne gołym okiem. Współ-
czesność tworzy piękne „nowe”, ale też 
bez pardonu niszczy przyrodę. Z terenu 
Januszkowic, a właściwie z Opacionki 
wpływają do Gogołówki trzy strumyki: 
z Kruszyn od strony lasu, drugi ze źród-
ła na Koziorkach i na Granicy, a trzeci 
z miejsca zwanego Dąbcok. Płynie stru-
myk przez Wyręby, Zagórze i wpada do 
Gogołówki czyniąc ją rwącą, silną, a ta 
zaś przez Klecie wpada do Wisłoki. 
 W dawnych czasach teren Januszko-
wic pokrywała wszechpotężna Puszcza 
Karpacka, w której rosły drzewa: buki, 
brzosty, dęby, jodły i sosny. Później 
Puszcza została wykarczowana, a na 
jej miejscu powstała piękna osada. 
Śladem tej puszczy jest dzisiaj Winna 
Góra, chociaż dziś i te tereny są mocno 
wykarczowane. Ślad przeszłości zapisał 

się w ponad 600-letnim dębie zwanym 
Chrześcijaninem, będący dziś wielkim 
pomnikiem przyrody zaklasyfikowanym 
okazem przyrody w Polsce na piątym 
miejscu. Rośnie też tutaj wawrzynek 
wilczełyko o trujących owocach. Wśród 
tej niezwykłej przyrody roślinnej żyją 
zwierzęta: dziki, sarny, jelenie oraz pta-
ctwo – jastrzębie, myszołowy, dzięcioły, 
sowy, kowaliki, sójki, zięby – które dają 
swe koncerty wyśpiewując historie tych 
ziem i ludzi swoimi trelami.
 Zaglądnijmy do historii tej miejscowo-
ści, do ludzi i ich życia, ich doli i niedoli, 
do chwil radości i rozkwitu i tych tra-
gicznych spowitych burzliwymi dziejami 
naszej polskiej rzeczywistości.
 Za księdzem prof. Bogdanem Stana-
szkiem „Brzostek i okolice” powtórzę, 
że Januszkowice to jedna z najstarszych 
miejscowości z naszej okolicy, a wzmian-
ka o jej istnieniu znajduje się w doku-

mentach już z dwunastego wieku. 
Nazwa wsi pochodzi od imienia 
Januszek. Wieś ta została nadana 
przez Kazimierza Wielkiego trzem 
rycerzom ruskim – jak większość 
ziem w naszej okolicy – Piotrowi, 
Ostaszkowi i Chodkowi. Król te 
ziemie odebrał Benedyktynom 
co było przyczynkiem do długo-
letniego sporu w wyniku czego 
wieś została podzielona na część 
rycerską Januszkowice i część 
opacką Opacionka. Januszkowice 
zostały przeniesione na prawo 
niemieckie i w wiosce powstał 
samorząd, na czele którego był 
sołtys. Z piętnastego wieku pozo-
stała odciśnięta pieczęć, na której 
widnieje herb z kotem i siekierą 
w tle. Potem wieś przeszła w ręce 
Jana Tarnowskiego. W tym czasie 
we wsi był folwark, stawy rybne, 
karczma i młyn oraz 21 kmieci. 
Wieś później należała do Andrzeja 
Górki, a część opacka do bogatego 
ziemianina Pawła Trojanowskiego, 
który władał też Gogołowem i Gli-
nikiem Górnym. W siedemnastym 
wieku rezydencję januszkowicką 
zniszczyli beskidnicy. W osiemna-
stym wieku włodarzył Januszkowi-
cami Fihauzer i za jego panowania 

podczas rabacji tutaj odbywały się tajne 
zebrania, a patriotów władze austriackie 
ścigały. Jednak dwór ocalał.
 Chłopi żyli w biedzie, pracowali na 
pańskim polu, układnie witali państwa 
możnych ze dworu nazywając ich „jaśnie 
oświecony”. Witali ich kłaniając się nisko 
i całując w rękę tak możną dziedziczkę 
jak i pana dziedzica. Chłopi pracowali na 
włościach po kilkanaście godzin dziennie 
za bardzo małe wynagrodzenie. Często 
byli karani i zwykle ich wynagrodzeniem 
było wyżywienie. Mój rozmówca Edward 
Winiarski, którego ojciec Stanisław 
Winiarski był dworskim kołodziejem 
i stolarzem, robił dorożki, bryczki, pięk-
ne sprzęty domowe, za wycinanie trawy 
z rowów wokół dworskich pól musiał 
w zimie robić cztery koła do bryczki 
w ramach rekompensaty. Matka Edwarda 
Winiarskiego Maria była wziętą krawco-

opowieści dawnej treści – januszkowice 

Kościół parafialny w Januszkowicach
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wą, która szyła stroje państwu Zapalskim 
i Pawłowskim z Kleci, szyła pościel, 
obrusy, wyszywała i haftowała każdą 
wykonaną chusteczkę, serwetę, obrus, 
pościel czy też bluzki, sukienki. Była 
to żmudna praca i wymagała wielkich 
umiejętności manualnych.
 Ziemia januszkowicka zawsze próbo-
wała się organizować w celu poprawienia 
sobie życia, ulepszenia terenu, budowy 
dróg, szkoły, kościoła. Mieszkańcy anga-
żowali się też politycznie w życiu kraju. 
Już w 1915 roku podczas bitwy gorlickiej 
angażowali się. Rozlokowane tutaj były 
oddziały żołnierzy austriackich i rosyj-
skich, działał też szpital polowy. Śladem 
tej działalności jest cmentarz, w którym 
złożono 227 żołnierzy austriackich i ro-
syjskich, nad którymi stoi wysoki betono-
wy krzyż. Na tym cmentarzu odbyła się 
nielegalna manifestacja zorganizowana 
przez „Chłopską Przyszłość” w 1932 r., 
a w 1944 był miejscem zbiórki 
grupy AK sierżanta Felicjana 
Niedźwiedzkiego ps. „Skała”. 
Monumentalny krzyż woła i wo-
łać będzie – przechodniu powiedz 
pokoleniom tu leżą bohaterowie, 
którzy oddali życie za...
 Fale okupacji hitlerowskiej 
przeżyli mieszkańcy bardzo bo-
leśnie. Przez wieś przechodzi 
droga wiodąca od Jasła, Brzostku 
przez Januszkowice do Strzy-
żowa, Rzeszowa i dalej. Drogą 
szli Niemcy i często kwaterowali 
u mieszkańców wsi. Zdarzało się, 
że Niemcy spali w pokoju, cała 
rodzina w kuchni, a na strychu 
w sianie ukrywał się partyzant, 
o czym wiedziały dzieci, ale miały 
surowo zabronione mówić o tym 
do kogokolwiek przez rodziców. 
Dzieci wiedziały, że jest to ta-
jemnica na śmierć i życie. Znów 
Stefania Kobak z domu Winiarska 
opowiada też, że ojciec miał radio 
na słuchawki, które zostało ukry-
te w kominie nad kuchnią i tam 
zachowało się, chociaż dom został 
doszczętnie zniszczony, kiedy 
rodzina została wysiedlona „za 
wodę”, a z reszty drzewa dom zo-
stał rozszabrowany przez wracają-
cych mieszkańców z wysiedlenia. Znik-
nęły okna, drzwi, podłogi, sufity i ruiny 
domu straszyły wysokim kominem, który 
pozostał, a wraz z nim okap nad kuchnią 
z radiem, które później przynosiło wieści 
z dalekiego świata. Po wysiedleniu była 
straszna bieda i głód. Ludność ratowała 
się tzw. żelaznymi plackami pieczonymi 
ze zmarzniętych ziemniaków i zupami 
gotowanymi z resztek jarzyn znalezio-
nych w piwnicach i na polach. Dzieciń-
stwo w tamtych czasach było okropne. 
Przed wojną ludność była uzależniona 
od dworu i łaski jaśnie państwa, wojna 
odebrała wolność i godność ludzką. Sie-
rocy los dotknął tamto już dzisiaj leciwe 
pokolenie. Za Marią Konopnicką można 
powiedzieć „świecą gwiazdy świecą na 
wysokim niebie, jeno nie myśl chłopie, 
że to i dla ciebie. Ta jasna z tysiąca, co 
świeci od boru… dla pana ze dworu… 

druga dla ekonoma… – jeno twojej nie 
ma chłopie ty nie boże…”
 Po okupacji hitlerowskiej cała wieś 
wzięła się za odbudowę swoich zabu-
dowań oraz zabudowę obiektów uży-
teczności publicznej. Odrestaurowano 
kaplicę św. Ludwika oraz dobudowano 
przybudówkę gdzie przychodzili wierni 
na nabożeństwa. W 1970 r. wybudowano 
drewniany barak, który miał służyć jako 
punkt katechetyczny. Ks. prałat Tadeusz 
Preis proboszcz tej parafii włożył wiel-
ki wkład w budowę nowego kościoła, 
a prace murarskie prowadził Władysław 
Stasiowski z Kleci. Do prac budowlanych 
przychodzili wszyscy wierni z całej para-
fii, a dużym zaangażowaniem wyróżnił 
się między innymi Edward Winiarski. 
Materiały budowlane sprowadzali para-
fianie niby na własne budowle, ale potem 
oddawali je na rzecz budowy kościoła. 
Były to czasy PRL-u kiedy komuna ry-

gorystycznie dążyła do zeświecczenia na-
rodu i było trudno dostać pozwolenie na 
budowę świątyni, a jeszcze trudniej było 
o materiały na jej budowę. Wszystkie te 
trudności umiał pokonać ks. proboszcz 
z komitetem budowlanym. W 1984 r. ks. 
biskup Ignacy Tokarczuk konsekrował 
kościół pod wezwaniem Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny, a potem 
wierni swoimi ofiarami upiększali ołtarz, 
witraże oraz meblami do zakrystii. Póź-
niej dobudowano parkingi, ogrodzenie 
i z dnia na dzień świątynia pięknieje na 
chwałę Bożą.
 Ważne miejsce w wsi odgrywa szkoła, 
która jest placówka niosącą oświatę. I 
tak w przedwojennej szkółce na posesji 
dworskiej uczyło się niewiele dzieci. 
Pisały rysikiem na tabliczkach, czytać 
uczyły się nie z elementarza, ale ze 
znalezionych kartek różnych książeczek 

i czasopism. Zdolności matematyczne 
rozwijały ucząc się liczyć na patyczkach. 
Do szkoły chodziły boso, a zimą przy-
chodziły tylko starsze dzieci, bo młodsze 
nie miały obuwia. Wychowywane były 
we wzorowej dyscyplinie i karności. Po 
takim wychowaniu stawały się grzeczne, 
posłuszne, pokorne i bardzo zapatrzone 
w rodziców. Pomagały w prowadzeniu 
gospodarstw rolnych i prac kuchennych, 
przy pasieniu bydła oraz opiekując się 
młodszym rodzeństwem. Prace w polu 
wykonywały ręcznie, nawet omłoty czy 
żęcie sieczki odbywało się ręcznie, obra-
cając wielkim i ciężkim kołem. Po wojnie 
rodzice remontowali zniszczoną szkołę, 
a potem budowali nową. Dziś stoi piękna, 
nowoczesna jedna z najlepiej prosperują-
cych w okolicy. Przystępuje do projektów 
współfinansowanych przez Unię Europej-
ską a młodzież brała udział w sesji Unii 
Europejskiej w Brukseli. Dyrektorem 

szkoły jest mgr Ewa Ziaja, która 
umiejętnie i efektywnie organizuje 
pracę wychowawczo edukacyjną 
i razem z gronem pedagogicznym 
tworzy dobry klimat do nauki 
i rozwoju dzieci i młodzieży.
 We wsi ważne miejsce odegrała 
organizacja kobiet zgromadzonych 
w Kole Gospodyń Wiejskich. Ta 
organizacja była organizatorem 
życia i dokształcania się gospodyń 
wiejskich. Umiejętnie kierowały 
KGW Anna Rec i Władysława 
Samborska, organizując w domu 
ludowym nie tylko różnorakie kur-
sy, ale także organizując zabawy, 
a zarobione finanse przekazywały 
na rzecz szkoły. Rokrocznie robiły 
wieńce dożynkowe oraz stroiły oł-
tarze na Boże Ciało. Wyróżnić tutaj 
można Annę Pieniądz, która wraz 
z sąsiadkami wykonywała piękne 
artystyczne oprawy do tych świąt. 
KGW współpracowało ze strażą 
pożarną oraz jej kierownictwem 
w osobach: Kazimierza Płaziaka, 
Władysława Samborskiego, Stani-
sława Mokrzyckiego, Stefana Ze-
garowskiego. Strażacy wyróżniali 
się nie tylko w pracach statuto-
wych, ale także pełniąc straż przy 
Bożym grobie oraz zabezpieczając 

drogę podczas procesji w święto Bożego 
Ciała.
 Na terenie wsi działało kółko rol-
nicze, które pełniło funkcje usługową 
wypożyczając narzędzia rolnicze do 
prac polowych takie, jak: pługi, brony 
talerzowe i sprężynowe, glebogryzarki, 
kultywatory, snopowiązałki, siewniki, 
a potem kombajny. W tej dziedzinie 
wyróżnili się Franciszek Mokrzycki i Jan 
Pieniądz.
 Januszkowice jest to wieś bogata 
w zdolnych mieszkańców, którzy pra-
cowali nie tylko we własnych gospodar-
stwach rolnych, ale także nieśli pomoc 
sąsiadom, a wśród nich byli kowale, bo 
trzeba było wykonać proste sprzęty rol-
nicze, a potem je ostrzyć, umieli także 
podkuwać konie. Koń był pierwszą siłą 

Ponad sześćsetletni dąb „Chrześcijanin”

Dokończenie na str. 20



20 Wiadomości Brzosteckie Nr 7/2014

roboczą w pracach polowych jak i trans-
portowych czy budowlanych. Ważną 
rolę w tej dziedzinie spełniali Ludwik 
Kolbusz, Kazimierz Sołtys. Wśród zdu-
nów poczesne miejsce odgrywali Ludwik 
Płaziak i Józef Skórski. Okolice bogate 
były w drzewo budowlane, dlatego też 
w ubiegłym stuleciu budowano proste 
domy z drzewa kryte strzechą, zaś po 
wojnie wieś stawała się coraz 
to bardziej murowana i nowo-
czesna. Dużo pracy mieli cieśle, 
a wśród nich Władysław Sam-
borski, Zegarowscy i Kazimierz 
Płaziak. Wyróżniali się też mura-
rze tacy jak Edward Sieńkowski, 
Franciszek Pieniądz, Franciszek 
Foryś. Sprzęty domowe, okna 
i drzwi wykonywali stolarze, 
a wśród nich Eugeniusz Sta-
siowski, Franciszek Czerkiewicz, 
Tadeusz Wierzbicki i Franciszek 
Pieniądz. Odzież, ubrania dam-
skie i dziecięce szyli krawcy, 
a wśród nich Maria Winiarska, 
Zofia Borowiecka, Forysiowa, 
zaś drobniejsze obszywanie ro-
dziny wykonywała każda matka, 
szyjąc w rękach, a później na 
maszynach prostych czy elek-
trycznych. Kobiety też w zimowe 
wieczory, kiedy już nie było prac polo-
wych robiły na drutach skarpety, czapki, 
szaliki, rękawice, swetry, kamizelki 
i spódnice. Inne zaś wyszywały obrusy, 
makatki, serwetki. Jeszcze inne kobiety 
dziergały na szydełku i były samowy-
starczalne. Buty reperowali bądź robili 
nowe szewcy, a wśród nich Jan Kolbusz 
i Edward Staniszewski. Do bardziej no-
woczesnych zawodów 
zaliczyć należy elektry-
ków, hydraulików lub 
mężczyzn o tak zwanych 
złotych rękach – oni po-
trafili wszystko zrobić – 
do nich należy: Ludwik 
Mokrzycki, Tadeusz 
Rejkowski i Stanisław 
Madziar. Były też we 
wsi tartaki obsługiwane 
przez Kazimierza Kol-
busza czy Ślabskiego. 
Wiatraki mełły zboże, 
a jeden z nich stał na 
posesji Władysława Ga-
jewskiego, zaś żarna 
do mielenia zboża były 
w większości domów i tę 
ciężką pracę wykony-
wały nawet małe dzieci, 
kręcąc ciężkim kołem, 
wsypywały ziarna, z których powstawała 
ciemna mąka do wyrobu klusek, piero-
gów czy też chleba.
 We wsi są też rodziny bardzo mu-
zykalne, w których z dziada pradziada 
pięknie grają na różnych instrumentach. 
Dziś ich młode pokolenia wysyłają dzieci 
do szkół muzycznych, a pochodzą z ro-
dziny Gierutów i Garstków. Mają oni 
też własne kapele i zespoły muzyczne, 
które grają na weselach czy też innych 

uroczystościach.
 Ważną rolę w życiu tej wsi odegrali 
Stanisław Rec, a później Zdzisław Szczu-
ciński, którzy w dawnych budynkach 
dworskich prowadzili tuczarnię, remon-
towali stare budowle i budowali nowe 
pomieszczenia. Dostarczali rocznie 6 
tysięcy sztuk wychodowanych świń do 
zakładów mięsnych w Dębicy. W tym 
zakładzie pracy miały zatrudnienie 33 
osoby, a zasobność ekonomiczna tych 

rodzin była widoczna. Zdzisław Szczu-
ciński kierownik tuczarni był człowie-
kiem postępowym i bardzo pracowitym 
oraz dbał o estetykę wokół tuczarni. 
Porządkował stare podwórko, budował 
nowe biura, uruchomił i zarybił dwa sta-
wy, a później sprzedawał karpie na stół 
wigilijny, ale już to wszystko przeszłość. 
Pan kierownik Zdzisław Szczuciński 

odszedł do domu Ojca, tuczarnia prze-
stała istnieć, a dziś powstało tam małe 
przedsiębiorstwo, które hoduje tucze na 
suchej paszy i nie zatrudnia większej 
ilości mieszkańców – a szkoda, bo wieś 
ubożeje, obiekt starzeje się, stawy zaro-
słe chaszczami straszą, a młodzi ludzi 
nie znajdują pracy i wyjeżdżają z kraju. 
Dziś o tamtych latach życia i pracy pana 
Zdzisława wzorowego męża, ojca i so-
lidnego pracownika opowiada jego żona 

Maria Szczucińska, emerytowana na-
uczycielka. Wspomina tamte lata z łezką 
w oku, ale też z pewną zadumą. Widać, 
że przekonana jest iż dobrze wraz z mę-
żem przeżyli życie, wychowali własne 
dzieci, mąż dawał pracę mieszkańcom 
wsi, którzy go szanowali, gdyż był 
wzorem pracowitości i uczciwości. Dziś 
synowa mgr Barbara Szczucińska pracuje 
w jej ukochanej szkole januszkowickiej, 
w której pani Maria pracowała niemalże 

całe życie. Nawet i wnuczka już 
jest nauczycielką. Rodzina ta jest 
przykładem, jak pokoleniowo 
przekazywane są zdolności coraz 
to młodszym tworząc coraz szer-
szy krąg zawodowy rodziny. Pani 
Maria opowiada o życiu nauczy-
cieli w tej wsi, o wiernym kole-
żeństwie, przyjaźni, wspólnym 
szacunku do siebie, umiejętności 
niesienia sobie pomocy, o rados-
nych spotkaniach. Wspomina 
też dawne koleżanki i kolegów 
wymieniając Marię Kratzerową, 
Marię Midowiczową, Helenę 
Deissenberg, Zdzisławę i Adama 
Kowalskich, Elżbietę i Andrzeja 
Wodzińskich i Janinę Kolbusz 
oraz wiele innych nauczycieli, 
z którymi pracowała w tutejszej 
szkole. Z sentymentem i roz-
rzewnieniem wraca do tamtych 

dni i do tamtych czasów aktywności 
zawodowej.
 Januszkowicka wieś jest też przykła-
dem bogobojnego wychowywania dzieci 
w rodzinie czego dowodem są powołania 
kapłańskie i zakonne. Przed tygodniem 
odbyły się prymicje księdza Pawła Pła-
ziaka. Wśród rodaków kapłanów mło-
dego pokolenia są: ks. Andrzej Grygiel, 

ks. Wincenty Kolbusz 
i ks. Marek Stasiowski. 
Do zakonów żeńskich 
wstąpiły Małgorzata 
Mokrzycka, Anna Nylec 
i Elżbieta Potyrała.
 Januszkowice to miej-
scowość leżąca w bar-
wnym, kolorowym kra-
jobrazie przyrodniczym, 
ale też i ludność tworzy 
mocną wspólnotę. Cho-
ciaż przed laty była to 
wieś pańszczyźniana, 
biedna i zacofana. Dziś 
staje się coraz bardziej 
nowoczesna. Ludność 
żyje zgodnie, ale coraz 
to bardziej starzeje się, 
gdyż młodzi wyjeżdża-
ją za chlebem i pracą 
„w świat”.

 „Wsi spokojna, wsi wesoła…” pisał Jan 
Kochanowski. Odwiedzając ludzi tej wsi 
też sobie zapamiętuję zgodną i wspaniałą 
wspólnotę mieszkańców. Chociaż prze-
szła swoje tragedie podczas „zawieruch 
historycznych” dziś stanowi jedność. 
Myślę, że życie w tej wsi jest pracowite, 
ale pogodne i przyzwoite, a miłość do 
ludzi i Boga jest wyznacznikiem każdego 
dnia.

Zuzanna Rogala

Kaplica dworska pod wezwaniem św. Ludwika

Cmentarz z I wojny światowej w Januszkowicach

Dokończenie ze str. 19



21Wiadomości Brzosteckie Nr 7/2014

„Nauka leży u podstaw każdego postępu, 
który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza 
jego cierpienia.”

Maria Skłodowska – Curie

 Zgodnie z tradycją 3 czerwca 2014 
roku odbył się po raz piaty Międzyszkol-
ny Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy ” 
w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Januszkowicach. W tym roku do tego 
grona wybitnych Polaków, obok patrona 
szkoły – poety Adama Mickiewicza, 
pisarza Henryka Sienkiewicza i papieża 
– świętego Jana Pawła II, została wpisana 
Maria Skłodowska – Curie. Ta polska 
uczona jest jedyną w historii kobietą, któ-
ra zdobyła dwie Nagrody Nobla w dzie-
dzinie fizyki i chemii. Zyskała sławę 
jako badaczka promieniotwórczości i od-
krywczyni dwóch nowych pierwiastków 
– radu i polonu. Jej doświadczenia, które 
przeprowadzała wraz ze swoim mężem 
Pierre’em Curie i które kontynuowała po 
jego śmierci, doprowadziły do powsta-
nia pierwszych metod badania wnętrza 
atomu. Jest ona też jedyną kobietą, która 
spoczęła w paryskim Panteonie w dowód 
uznania zasług na polu naukowym.
 W tym roku do rywalizacji w między-
szkolnym konkursie zgłosiło się tylko 
sześciu uczestników. Z brzosteckiego 
gimnazjum przybyła uczennica klasy 
pierwszej Joanna Ramut wraz z opie-
kunką panią Bożeną Nycz. Z Gimnazjum 
w Siedliskach – Bogusz przyjechali 
uczniowie klasy trzeciej – Justyna Szyd-
łowska i Grzegorz Nowak pod opieką 
pani Sylwii Baran. Natomiast Gimna-
zjum w Januszkowicach reprezentowali 
uczniowie klasy pierwszej – Karolina 
Winiarska, Karolina Długosz i Wojciech 
Jędrusik. 
 Przybyli też zaproszeni goście, a wśród 
nich redaktor naczelny „Wiadomości 
Brzosteckich” pan Józef Nosal, zastępca 
burmistrza pan Piotr Szczepkowicz, 
nauczycielka Liceum im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Kołaczycach pani 
Marzena Sikora, nauczyciel Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku pan 
Jarosław Nycz, radny wsi Opacionka pan 
Ryszard Chajec, przewodnicząca Rady 
Rodziców pani Agata Gierut.
 Uczestników konkursu, przybyłych 

V międzyszkolny Turniej „wielcy polacy”– spotkanie z marią 
skłodowską – curie w zespole szkół w januszkowicach

gości oraz całą społeczność szkolną 
powitała w imieniu organizatorów (na-
uczyciele przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych) i Dyrekcji Zespołu 
Szkół w Januszkowicach pani Iwona 
Szczucińska, która prowadziła całą im-
prezę. Na początku zaprosiła wszystkich 
zebranych do obejrzenia krótkiego, hu-
morystycznego przedstawienia pt. „Maria 
Skłodowska-Curie i nowa broń” w wyko-
naniu januszkowickich gimnazjalistów.
 Po wesołym wstępie prowadząca 
konkurs nauczycielka przypomniała 
zasady rywalizacji. Nad prawidłowym 
przebiegiem gry czuwali eksperci z dzie-
dziny chemii w składzie: przewodnicząca 
komisji pani Marzena Sikora z Liceum 
im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczy-
cach, pan Jarosław Nycz z Gimnazjum 
w Brzostku i zastępca burmistrza pan 
Piotr Szczepkowicz. 
 Turniej składał się z trzech etapów 
i odbywał się na zasadach ogólnopol-
skiego teleturnieju „Jeden z dziesięciu” 
prowadzonego przez Tadeusza Sznuka. 
 Każdy uczestnik rozpoczął grę z trze-
ma „szansami”. W pierwszym etapie 
zawodnicy musieli odpowiedzieć na 
dwa pytania dotyczące wiedzy ogólnej 
o Marii Skłodowskiej – Curie. Pytania 
zadawała uczestnikom nauczycielka 
chemii, pani Sylwia Baran. Wystarczyło 
odpowiedzieć przynajmniej na jedno 
pytanie, aby grać w następnej rundzie. 
Błędna odpowiedź powodowała utratę 
jednej „szansy”. W następnym etapie 
ci, którzy udzielili przynajmniej jednej 
poprawnej odpowiedzi, wyznaczali 

kolejnego odpowiadającego zawodnika. 
Do trzeciego etapu przeszło trzech gra-
czy z najwyższą liczbą punktów. Bardzo 
dobrze przygotowani gracze często 
wskazywali do pytania sami siebie i po 
poprawnej odpowiedzi otrzymywali 
podwojoną liczbę punktów. 
 Po zaciętej rywalizacji i zakończeniu 
gry swoje umiejętności wokalne i tanecz-
ne zaprezentowali uczniowie Zespołu 
Szkół w Januszkowicach. 
 W tym czasie komisja ekspertów 
podsumowała wyniki i wyłoniła zwy-
cięzców. Najlepszymi znawcami wiedzy 
o życiu i dokonaniach Marii Skłodow-
skiej – Curie okazali się uczniowie 
Gimnazjum w Siedliskach – Bogusz. 
Pierwsze miejsce uzyskała Justyna 
Szydłowska i otrzymała w nagrodę 
mini wieżę Panasonic. Drugie miejsce 
wywalczył Grzegorz Nowak, który 
został nagrodzony drukarką laserową. 
Trzecie miejsce i zestaw głośników do 
komputera zdobyła Karolina Winiarska 
z Gimnazjum w Januszkowicach. Wszy-
scy pozostali uczestnicy dostali dyplomy 
z podziękowaniami za trud włożony 
w przygotowanie do konkursu.
 Turniej przebiegał w miłej, serdecznej 
atmosferze i zakończył się pamiątkowym 
zdjęciem. Nagrody bardzo przypadły 
do gustów zwycięzców, a ich radosne 
twarze świadczyły o sukcesie organiza-
torów i były znakiem, że praca włożona 
w przygotowanie turnieju ma sens. 
 Serdeczne podziękowania organiza-
torzy składają sponsorom nagród w kon-
kursie: Panu Janowi Wesołowskiemu, 
Sołectwu wsi Januszkowice i Opacionka, 
Panu Zbigniewowi Szczucińskiemu, 
Panu Ryszardowi Chajec, Pani Elżbiecie 
Matyasik, Panu Krzysztofowi Pruchnik, 
Komitetowi Rodzicielskiemu przy ZS 
w Januszkowicach, Firmie Ubezpiecze-
niowej „Gomar” z Rzeszowa.
 Organizatorzy dziękują również za 
udział w konkursie wszystkim uczniom 
i ich opiekunom, gratulują zwycięzcom 
dużej wiedzy o życiu i osiągnięciach 
naukowych Marii Skłodowskiej Curie 
oraz zapraszają do rywalizacji w kolejnej 
edycji Turnieju „Wielcy Polacy” za rok. 
Do zobaczenia w Januszkowicach!

C. Węgrzyn
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Turniej Tańca „brzostek 2014”
 W hali sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej odbył się Tur-
niej Tańca pod patronatem Burmistrza Brzostku Leszka Bieńka. 
Organizatorem turnieju było jasielskie Studio Tańca „Podkarpa-
cie” Bożeny i Adama Berkowiczów. Turniej miał rangę rozgry-
wanego jeden raz w roku „Pucharu Okręgu Podkarpackiego”.
 W pucharze okręgu rywalizują wszystkie aktualnie najlepsze 
pary w każdej klasie tanecznej w grupach wiekowych od 8-9 
latków, przez 10-11, 12-13, 14-15 latków do par dorosłych (ponad 
15 lat). Łącznie w 16 kategoriach rywalizowało ponad 110 par 
tanecznych.
 Występy par oceniała międzynarodowa komisja sędziowska 
(sędziowie z Polski, Ukrainy, Słowacji i jeden sędzia z USA).
 W grupie najmłodszej 8-9 lat nie miała konkurentów para 
z Jasła Hubert Wielgosz – Roksana Węgiel. W kategorii 10-11 
lat w najwyższej klasie D (występowali finaliści Mistrzostw 
Polski Południowej) zwyciężyli tancerze klubu „Podkarpacie” 
Jasło Marcinek Ryznar i Julia Lechwar. Drugie miejsce w klasie 
D powyżej lat 15 było sukcesem jasielskiej pary Marcel Adamik 
– Oliwia Berkowicz. 
 Wszystkie kolejne grupy reprezentowały najwyższy poziom. 
W finałach prezentowały się pary z naszego województwa od-
noszące sukcesy na krajowych mistrzostwach lub w turniejach 
Pucharu Polski. Pięknie zaprezentowali się w pokazie uczestni-
cy zajęć tanecznych w Domu Kultury w Brzostku. Wiele braw 

zebrały również grupy taneczne reprezentujące Gimnazjum 
w Brzostku.
 Galę wieczorną otworzyli Prezes Zarządu Okręgu Podkar-
packiego PTT Pani Anna Niedzielska i Burmistrz Brzostku Pan 
Leszek Bieniek. Pan Burmistrz ufundował specjalne puchary dla 
najwszechstronniejszych par w najwyższych kategoriach.
 Najlepszą parą w kategorii 14-15 latków okazali się tancerze 
klubu „Gracja” z Krosna Marcin Hawryluk – Julia Pitera. Po-
wyżej lat 15 w klasie B puchary za kombinację otrzymali Jakub 
Cygan – Monika Meńko z Rzeszowa z klubu „Aksel”. W najwyż-
szej kategorii w klasie „A” (krajowej mistrzowskiej) zwyciężyła 
para klubu „Dżet” Rzeszów Boguchwała: Paweł Dudek – Pasterz 
Paulina. Oni też otrzymali puchary ufundowane przez Burmistrza 
Leszka Bieńka
 Zarówno uczestnicy, sędziowie, trenerzy jak i goście za-
graniczni podziwiali funkcjonalność i piękno hali sportowej 
w Brzostku. Sędzia z Ukrainy stwierdził, że nawet we Lwowie 
nie mają tak pięknej hali.
 Mamy nadzieję, że przy życzliwości Pana Burmistrza turniej 
tańca zawita do Brzostku w przyszłości i wówczas jeszcze wię-
cej mieszkańców będzie mogło obejrzeć popisy najlepszych par 
krajowych.
 Organizatorzy dziękują za współpracę: Centrum Kultury 
i Czytelnictwa – podziękowania dla pani Marty Król. Za zaan-
gażowanie w przygotowanie hali dziękujemy Pani Magdalenie 
Kawalec i pracownikom.

Adam Berkowicz

Zjazd rodzinny
 W dniach 30-31 maja br. reprezen-
tantki Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku Małgorzata Jop i Anna 
Hudyma uczestniczyły w XXVII Ogól-
nopolskim Zjeździe Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II, który odbył się w Warsza-
wie. Zjazd został zorganizowany przez 
Technikum Spożywczo-Gastronomiczne 
im. Jana Pawła II, Instytut Papieża Jana 
Pawła II oraz warszawską Parafię Matki 
Bożej Ostrobramskiej.
 Do stolicy zjechali przedstawicie-
le ponad 80 szkół, uczelni wyższych 
i przedszkoli noszących imię Jana Pawła 
II. Zaproszenie przyjęli również: Kard. 
Kazimierz Nycz, Abp. Henryk Hoser, 
przedstawiciel Burmistrza Pragi Połu-
dnie, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz 
Dyrektor Centrum Myśli im. Jana Pawła 
II – Norbert Szczepański.
 Inicjatorem pierwszego Zjazdu Rodzi-
ny Szkół im. Jana Pawła II była w 1998 
roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 41 

im. Jana Pawła II w Radomiu (obecnie 
Zespół Szkół Integracyjnych). W tamtym 
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
z 15 szkół. Obecnie w ramach Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II współpracuje 
1238 przedszkoli, szkół wszystkich typów 
oraz szkół wyższych z kraju a także z za-

granicy m.in. z Litwy, 
Szkocji i Niemiec. 
 Tegoroczny zjazd był 
wyjątkowy z dwóch 
powodów: odbył się 
w roku kanonizacji 
Jana Pawła II oraz – po 
raz pierwszy – w stoli-
cy. Błogosławieństwo 
dla uczestników prze-
kazał papież Franci-
szek, specjalne prze-
słanie skierował też 
kardynał Stanisław 
Dziwisz.
 Ważnym punktem 
zjazdu była konferen-
cja prowadzona przez 
publicystkę i pisarkę 
Aleksandrę Zapo -
toczny i dziennikarza 

oraz autora książek o Janie Pawle II 
Pawła Zuchniewicza. Jej tematem było 
omówienie sposobów na popularyzację 
myśli Papieża-Polaka wśród młodzieży. 
Mówiono też dużo o specyficznej misji 
szkół imienia Jana Pawła II, jaką jest 
trwanie i upowszechnianie tradycyjnie 
rozumianego patriotyzmu i uniwersal-
nych wartości. W programie konferencji 
przewidziano także wymianę doświad-
czeń między szkołami im. Jana Pawła II
 Szczególnie podniosły charakter miała 
odbyta po konferencji Msza święta ce-
lebrowana przez abp. Henryka Hosera. 
W homilii kapłan, zwracając się do na-
uczycieli, przypomniał im o szczególnej 
odpowiedzialności, jaką przyjmują na 
siebie wychowawcy młodzieży.
 Wieczorem uczestnicy zjazdu prze-
jechali do Karolina, gdzie uczestniczyli 
w koncercie zespołu „Mazowsze”. Kon-
cert został przygotowany na szczególną 
okazję – kanonizację Jana Pawła II i był 
skierowany do uczestników Zjazdu, 
a także licznie zaproszonych szkół z Ma-
zowsza.

Anna Hudyma, Małgorzata Jop
Fot. ZSS-G w WarszawieBłogosławieństwo Papieża Franciszka

Uczestnicy Zjazdu
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Fot. J. Nosal

Turniej Tańca „brzostek 2014”
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ObchOdy 70 ROcZNicy pacyfiKacji bRZOstKU
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Fot. J. Nosal
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Wydarzenia w obiektywie

Występ dziecięcego zespołu ludowego działającego przy Domu Kultury w Brzostku

III miejsce w powiecie dla Teatrzyku „Biedronki”

Premiera Teatrzyku „Biedronki” na 15 urodziny

Bieg ku Pamięci Pomordowanych Mieszkańców Brzostku
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15 urodziny Teatrzyku „biedronki”
 Pierwsza premiera Dziecięcego Tea-
trzyku „Biedronki” „Królestwo Bajki” 
wg Ewy Szelburg-Zarembiny miała 
miejsce w czerwcu 1999 r. Od tej pory 
minęło 15 lat w czasie, których teatrzyk 
prowadził aktywną działalność, reali-
zując premiery z różną częstotliwością, 
nieraz bywały i dwa nowe przedstawie-
nia w ciągu roku. W tym czasie przez 
teatrzyk przewinęła się niezliczona ilość 
dzieci w wieku od III do VI klasy szkoły 
podstawowej. Niektóre występowały 
po kilka lat. Należy tu wspomnieć, że 
połowa składu Grupy Teatralnej „Chi-
chot” istniejącej aktualnie przy Domu 
Kultury w Brzostku, to wcześniejsi 
członkowie Teatrzyku „Biedronki”, 
a niektórzy z nich działali w zespole od 
III klasy szkoły podstawowej jak: Dorota 
Juszkiewicz, Ewa Juszkiewicz, Kacper 
Klich, Daria Sieńkowska, Kamila Cho-
dur. 
 Dobrze się więc stało, że w piętnastą 
rocznicę swej działalności, dokładnie 
1 czerwca br. teatrzyk zaprezentował 
kolejną premierę pt. „Bajka o szczęś-
ciu” wg Izabeli Degórskiej. Sześć dziel-
nych „biedronek”, uczennic V i VI klas 
Szkoły Podstawowej w Brzostku zmie-
rzyło się z tekstem, po który sięgają tea-
try zawodowe, bowiem jest to bajka z nie-
zwykle ważnym przesłaniem, mówiąca 
o tym, że szczęścia nie dają błyskotliwe 
przedmioty, lecz przyjaźń drugiej istoty. 
Dzieci znakomicie poradziły sobie z dużą 
ilością tekstu, a także świetnie wczuły się 
w postacie zwierząt występujących w tej 
bajce, zyskując dużą sympatię widzów. 
Główną rolę w tym przedstawieniu, bied-
nego, samotnego dziadka, niezwykle su-
gestywnie, z dużym talentem aktorskim 
zagrała Aleksandra Zięba. Znakomicie 

poradziła sobie i z rolą męską, w dodatku 
staruszka, i z dużą ilością tekstu oraz 
z byciem na planie przez całe przed-
stawienie. Trudną rolę miała również 
Gabriela Surdel, która musiała prze-
istoczyć się w przebiegłego handlarza 
kuszącego do zakupu, a potem przebrać 
na klauna w cyrku. Zrobiła to z dużym 
wyczuciem i talentem aktorskim. Sym-
patyczną świnkę również sugestywnie, 
z właściwym sobie wdziękiem i ciepłem 
zagrała Magdalena Nowak. Nie mniej 
urokliwą myszkę lekko i z gracją przed-
stawiła Amanda Komisarz, której też 
przypadła w udziale rola tajemniczej 
śmierci, a więc zmiana kostiumu. Do-
skonała była i Aleksandra Boczar w roli 
sympatycznego kolorowego kogucika, 
który ubarwiał to przedstawienie. Nato-
miast Weronika Dziadura fantastycznie 
zagranymi rolami zabawnego osiołka, 
a później arcyśmiesznego klauna zupeł-
nie oczarowała widzów. Warto wiedzieć, 
iż dziewczynka występowała w tym dniu 
również, w roli krakowianki, jako że 
należy też do dziecięcego zespołu tań-
ca ludowego działającego przy Domu 
Kultury, który w tym samym czasie pre-
zentował się przed publicznością. Zespół 
ten powstał we wrześniu ubiegłego roku 
i skupia dzieci ze szkoły podstawowej. 
Ze względu na swą krótką działalność 
zespół przygotował kilka układów tańca 
ludowego, które zaprezentował po pre-
mierowym występie „Biedronek”, czym 
zyskał również duży aplauz publiczności. 
Trzeba dodać, iż występował on także na 
festynie w Przeczycy oraz na „Come-
niusie” w Zespole Szkół w Siedliskach-
-Bogusz.
 Natomiast, wracając do opisywanej 
premiery, jak przystało na jubileusz, nie 

mogło zabraknąć urodzinowego tortu 
z napisem: „15 lat Teatrzyku Biedronki”. 
No i też symbolicznych świeczek, które 
aktualne „biedronki” zdmuchnęły za 
pierwszym razem, po czym poczęsto-
wały tym tortem swoje starsze koleżanki 
i kolegów z Grupy Teatralnej „Chichot”, 
wszak ci wyrośli z tego teatrzyku, a tak-
że dzieci z zespołu tańca ludowego. 
Atmosfera była podniosła i uroczysta.
 W niespełna tydzień po premierze 
teatrzyk miał okazję zaprezentować się 
przed swoimi młodszymi koleżanka-
mi i kolegami ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostku, uczestnikami Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, a także przed przed-
szkolakami z Nawsia Brzosteckiego oraz 
z Publicznego Przedszkola w Brzostku. 
 Natomiast 11 czerwca br. zespół ze 
swym przedstawieniem „Bajka o szczęś-
ciu” wziął udział w XVIII Przeglądzie 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
w Dębicy organizowanym przez Dom 
Kultury Śnieżka”, gdzie zajął III miej-
sce. To wyróżnienie i sam wyjazd jeszcze 
bardziej skonsolidowały grupę, podwoiły 
emocje związane z występami na scenie 
tak, że zaczęto snuć plany związane 
z dalszą działalnością w zespole. A co 
istotne, dziewczynki się bardzo zaprzy-
jaźniły i nie wyobrażają sobie, by której-
kolwiek mogło zabraknąć w przyszłym 
roku. Ja ze swej strony życzę im i sobie 
spotkania się we wrześniu w takim sa-
mym składzie. Jest to bowiem wyjątkowo 
zgrana grupa, przez cały rok trwania 
zajęć nie było w niej żadnych konfliktów 
ani kłopotów z dyscypliną. Dziewczynki 
wykazały się sporym zaangażowaniem 
w tworzeniu przedstawienia przejawiając 
duże predyspozycje sceniczne i zaintere-
sowania teatralne. Mam nadzieję, że na 
dłużej.

Opiekun grupy
Elżbieta Michalik

bieg ku pamięci
 Uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku 17 czerwca 2014 r. 
wraz z dyrektorem szkoły, księdzem 
katechetą, nauczycielem historii i na-
uczycielami wychowania fizycznego 
z okazji 70-tej rocznicy Pacyfikacji 
Brzostku uczestniczyli w Biegu ku Pa-
mięci Pomordowanych Mieszkańców. 
 O godzinie 9.00 przed budynkiem 
szkoły uformowała się kolumna uczniów 
niosących bukieciki kwiatów. Na czele 
kolumny stanął poczet sztandarowy. 
Część uczniów ubrana była w stroje 
sportowe, pozostali odświętnie. Wszy-
scy udali się na cmentarz parafialny 
pod pomnik i mogiły mieszkańców 
Brzostku zamordowanych w czasie 
pacyfikacji. Uroczystość rozpoczęła 
się Apelem Poległych ku pamięci: 
Augusta Czosnykowskiego, Jana Ju-
rysia, Szczepana Niemca, Tadeusza 
Stanclika, Franciszka Szybowicza, 
Józefa Szybista, Stanisława Tokarza, 
Szymona Tułeckiego, Jana Tułeckiego, 
Heleny Winiarskiej, Karola Ziarno, 

Wojciecha Sadeckiego, Henryka 
Grzebieniowskiego, Józefa Kmieci-
ka, Franciszka Forysia, Franciszka 
Grygla, Jana Staniszewskiego, Piotra 
Staniszewskiego, Jana Karasia. Hołd 
pomordowanym oddano minutą ciszy. 
Następnie ksiądz poprowadził modlitwę 

za tych, którzy walczyli o wolną Polskę. 
Cześć Ich pamięci!
 Na zakończenie uroczystości dzieci 
złożyły przyniesione kwiaty i wszyscy 
w zadumie udali się w drogę powrotną 
do szkoły. 

atsz

Fot. Wiesław Płaziak
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 8 czerwca przy Szkole Podstawowej w Przeczycy odbył 
się piknik rodzinny, na który przybyli nie tylko mieszkańcy 
Przeczycy czy Skurowej, ale również i okolicznych miej-
scowości. Dzięki temu, iż ubiegłoroczny piknik cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem, w tym roku postanowiliśmy 
nie zawieść przybyłych gości i zorganizowaliśmy mnóstwo 
atrakcji.
 Pani Dyrektor Joanna Przewoźnik powitała wszystkich 
gorąco na naszej szkolnej imprezie oraz podziękowała tym 
osobom i instytucjom, dzięki którym mogliśmy wspólnie 
spędzić tak miło to niedzielne popołudnie. Z racji, iż był to 
piknik rodzinny, atrakcje, jakie pojawiły się podczas niego, 
były przeznaczone zarówno dla indywidualnych osób jak 
i dla całych rodzin.
 Wszyscy mogli się udać na przejażdżkę nie tylko kucykiem 
oprowadzanym przez pana Kazimierza Woźnego, ale również 
dorożkami powożonymi przez panów Andrzeja i Włodzi-
mierza Chajców. Ponadto, nie brakowało również chętnych 
na jazdę limuzyną po okolicy, która specjalnie na tę okazję 
została użyczona szkole przez pana Czesława Kulę – właściciela 
Gospodarstwa Agroturystycznego „Zacisze” w Przeczycy. 
 Najmłodsi mieli okazję pobawić się na naszym szkolnym 
placu zabaw, poskakać na trampolinach, a także stanąć przed 
szansą zmienienia swojego image i zamienienia buzi w twarz 
Spidermana, kotka czy innej postaci z kreskówki. Dorośli z ko-
lei mogli podziwiać występy naszych wychowanków, którzy 
tańczyli w rytm znanych utworów lub samodzielnie śpiewali 
popularne piosenki.
 Oprócz tego na scenie zaprezentowali się specjalnie na tę 
okazję zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił zespół ludo-
wy działający przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku. Uczniowie ci, zatańczyli dwa popularne polskie 
tańce czyli „Poloneza” i „Krakowiaka”.
 Kolejnym punktem pikniku był pokaz karate zaprezentowany 
przez członków Uczniowskiego Klubu Sportowy „Kyokushin 
Karate” w Brzostku. Wszyscy z uwagą śledzili nie tylko popisy 
grupy młodych karateków pod wodzą pana Roberta Kolbusza, 
ale również starszych wychowanków klubu, którzy potrafili 
jednym celnym ciosem rozbić ustawione płyty.
 Następnie wszyscy zostali zaproszeni na boisko szkolne, 
gdzie strażacy z OSP Skurowa przygotowali dla uczestników 
pikniku nie lada niespodziankę. Oprócz pokazów sprawnoś-
ciowych, sami strażacy postanowili sprawdzić umiejętności 
ósemki ochotników, którzy zostali podzieleni na dwie grupy. 
Podczas konkursu musieli oni zwinąć węże strażackie, przejść 
pod płotkami, przepiłować drewno, zaliczyć bieg w workach, 
by następnie wrzucić gumowce do beczki. Ta drużyna, która 
okazała się szybsza, otrzymała nagrodę ufundowaną przez stra-
żaków. Na koniec dzięki uprzejmości OSP Skurowa najmłodsi 
uczestnicy pikniku mogli pod opieką strażaków, odbyć podróż 
samochodem strażackim po okolicy. 
 Na pikniku nie zabrakło rywalizacji sportowej, pani Marta 
Augustyn zaprosiła wszystkich zebranych do uczestnictwa 
w konkursach, które były przeznaczone zarówno dla dzieci jak 

piknik Rodzinny przy szkole podstawowej w przeczycy

i dorosłych. Osoby, które nie brały udziału w konkurencjach 
gorąco dopingowały swoich faworytów.
 Miłym przerywnikiem pomiędzy poszczególnymi konkursa-
mi i zawodami, był pokaz umiejętności psa policyjnego Aresa, 
który razem ze swoim opiekunem panem Waldemarem Sury 
wystąpił po raz kolejny przed tak licznie zgromadzoną publicz-
nością.
 Wreszcie nadszedł czas na długo wyczekiwany przez wiele 
osób mecz pomiędzy strażakami z OSP Skurowa, a drużyną 
rodziców reprezentującą szkołę. Wszyscy kibicowali swoim 
drużynom i zagrzewali zawodników do walki. Pomimo, iż obie 
drużyny grały bardzo ambitnie tylko jedna z nich wygrała. 
 Ostatnim i jak bardzo zabawnym konkursem, w którym wzię-
ło udział wiele osób był „Wyścig po kiełbaskę”. Rada Rodziców 
postanowiła zafundować darmową kolację – kiełbaskę wszyst-
kim tym osobom, które były w stanie dojechać lewoskrętnym 
rowerem do celu.
 Na koniec wystąpili nasi absolwenci: Natalia, Ula oraz 
Michał, którzy razem z kolegami i koleżankami z Gimnazjum 
w Brzostku stworzyli zespół muzyczny. Uczestnicy pikniku 
słuchali popisów wokalnych oraz instrumentalnych artystów. 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność szkolna 
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania 
i przeprowadzenia pikniku: Członkom Stowarzyszenia „Rozwój 
przez Edukację”, Radom oddziałowym przy Szkole Podstawowej 
w Przeczycy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurowej, War-
sztatom Terapii Zajęciowej w Brzostku (Alicja Przetacznik), 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach-Bogusz, Centrum 
Kultury i Czytelnictwa (Marta Król), Alfredowi Nawracajo-
wi, Stanisławie Błoniarz, Stanisławowi Walowi, Agnieszce 
i Wojciechowi Gonet, Stanisławowi Nawracajowi, Krystynie 
i Czesławowi Drechnym, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 
„Kyokushin Karate” w Brzostku (Robert Kolbusz), Zuzannie 
i Janowi Papiernik, Bernadetcie i Jarosławowi Wąsik, Bożenie 
Bartnik, Markowi Przybyło, Małgorzacie i Robertowi Socha, 
Marcie i Andrzejowi Szymańskim, Kazimierzowi Łukasik, 

Joannie i Waldemarowi Sury, Marcie i Marcinowi Michoń-
skim, Annie i Grzegorzowi Potępa, Lucynie, Grzegorzowi 
i Kamilowi Wnęk, Marcie, Marcinowi i Mateuszowi Hen-
dzelewskim, Grzegorzowi Augustyn, Piotrowi Czołka, Marii 
i Jerzemu Dobosz, Annie Ramut, Jolancie i Andrzejowi 
Tawrell, Izabeli Pruchnik, Władysławie Bieleckiej, Joannie 
Dziedzic, Elżbiecie Augustyn, Annie Stojak, Esterze Kapłon, 
Dorocie Samborskiej, Annie Dziedzic, Włodzimierzowi 
i Andrzejowi Chajec, Danucie i Kazimierzowi Woźnym, 
Andrzejowi Strojek, Angelice Walczyk, Czesławowi Kula, 
Elżbiecie Barbarzak, Krystynie i Marianowi Warchał, Agacie 
Podraza, Agnieszce Drechny, Ewelinie Drechny, Zofii Ramut, 
Małgorzacie Mazurczyk, Danucie Nagy, Sklepowi Zielarskie-
mu Melisa w Brzostku, Księgarni Artura Potrzeby, Firmie 
Igmar Marka Ramuta, Aptece Vita Krystyny Godawsiej, 
Firmie M-Med Jacka Miałkowskiego, Firmie Marbet, Marcie 
Kudroń, Zespołowi muzycznemu z Gimnazjum w Brzostku.

Elżbieta Warchał
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Kobiety
Miej-
sce Nazwa drużyny

Sztafeta Bojówka Ogółem 
pkt.Czas w s Pkt. karne Razem pkt.Czas w sPkt. karneRazem pkt.

I Nawsie Brzosteckie 77,80 3 80,80 49,85 0 49,85 130,65
II Skurowa 71,95 0 71,95 61,68 0 61,68 133,60

mężczyźni
I Grudna Górna 62,92 0 62,92 49,70 0 49,70 112,62
II Grudna Dolna 66,13 0 66,13 53,27 0 53,27 119,40
III Brzostek 65,27 3 68,27 50,76 5 55,76 124,03
IV Nawsie Brzosteckie 65,04 0 65,04 46,88 15 61,88 126,92
V Skurowa 65,89 0 65,89 57,60 0 57,60 128,49
VI Siedliska-Bogusz 64,45 0 64,45 69,38 0 69,38 133,83
VII Januszkowice 67,88 0 67,88 67,30 5 72,30 140,18
VIII Bukowa 69,25 0 69,25 108,62 0 108,62 177,87

wielki sukces strażaków z grudnej górnej i dolnej
 W ostatnią niedzielę czerwca na sta-
dionie w Brzostku odbyły się tradycyjne 
zawody strażackie. Pogoda dopisała, 
kibice również.
 Wśród kobiet tryumfowały reprezen-
tantki Nawsia Brzosteckiego, natomiast 
w kategorii mężczyzn pierwsze miejsce 
zajęli strażacy z Grudnej Górnej, drugie 
z Grudnej Dolnej, a rywalizujące ze sobą 
od lat drużyny z Brzostku i Nawsia mu-
siały się zadowolić trzecim i czwartym 
miejscem. Puchary zwycięzcom wręcza-
li: Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek 
i Komendant PSP w Dębicy brygadier 
Wojciech Buszek. W tabeli szczegółowe 
wyniki zawodów.       J. Nosal 

Ostry start druhen z Nawsia Brzosteckiego Wśród mężczyzn najlepsi okazali się druhowie z Grudnej Górnej

– Proszę się przedstawić 
czytelnikom „Wiadomości 
Brzosteckich”.
– Nazywam się Adam Ku-
jawski i obecnie jestem 
emerytem. Mam dużo wol-
nego czasu, który staram 
się wykorzystać na rozwi-
janie swoich pasji. Jedną 
z nich jest wędkarstwo. Od 
lat aktywnie działam w Kole 
Wędkarskim, w którym pro-
wadzę dział obsługi znajdu-
jący się w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku. 
– Skąd taka pasja, jak 
wędkarstwo?
– Wędkowaniem zajmowałem się już w dzieciństwie i tak zosta-
ło do dziś. W latach, gdy byłem czynny zawodowo, łowienie ryb 
było dla mnie odskocznią od pracy, wypoczynkiem. Wszyscy 
wędkarze wiedzą, ilu wrażeń można doświadczyć będąc wcześ-
nie rano nad wodą, kiedy wokół panuje błoga cisza. Myślę, że 
wiele osób zaczyna wędkować z chęci przebywania z dala od 
zgiełku i problemów dnia codziennego.
– Co trzeba zrobić, aby zostać wędkarzem?
– Aby zostać wędkarzem trzeba troszeczkę zamiłowania i silnej 
woli. Należy też zdać egzamin na kartę wędkarską i zapisać 
się do Koła. Niezbędna jest również licencja, która pozwala 
korzystać ze zbiorników wodnych znajdujących się na okre-
ślonym terenie. Wszystkich amatorów wędkowania obowiązuje 

regulamin, którego należy przestrzegać. Warto na przykład 
wiedzieć, że młodzi wędkarze (do 14 roku życia) mogą łowić 
ryby tylko pod opieką osób dorosłych.
– Czy wędkarstwo może być sportem rodzinnym?
– Jak najbardziej, ponieważ można łączyć wypoczynek w gro-
nie rodziny z pasją wędkarską. Taki wspólny pobyt nad wodą 
buduje i zacieśnia więzi. Po całym dniu spędzonym nad rzeką, 
miło jest wspólnie zapalić ognisko i upiec złowione rybki. 
Przy okazji można trochę pozwiedzać różne akweny wodne 
i podziwiać nasze piękne krajobrazy.
– Pełni Pan funkcję skarbnika Koła. W związku z tym jakie 
spoczywają na Panu obowiązki?
– Funkcję skarbnika pełnię od niedawna. Co piątek w brzoste-
ckim Centrum Kultury i Czytelnictwa od godziny 14.00 mam 
swój czas urzędowania. Na obecną chwilę przychodzi do mnie 
niewiele osób, gdyż już wszyscy wykupili karty i znaczki. Zda-
rzają się natomiast osoby, które chcą uzyskać porady dotyczące 
wędkowania. Moim obowiązkiem jest udzielenie wyczerpują-
cych informacji każdemu zainteresowanemu, zachęcanie do 
uprawiania wędkarstwa oraz kierowanie finansami koła. 
– Jakich rad udzieliłby Pan młodym wędkarzom, którzy 
dopiero od niedawna zarazili się pasją wędkarską?
– Zachęcam głównie do wytrwałości, bo wędkarstwo może być 
wielką przygodą i frajdą zarówno dla małym jak i dużym. Nie 
trzeba mieć drogiego sprzętu, aby nad wodą spędzić miło czas. 
Niezapomnianych emocji dostarcza widok drgającego spławika 
nad taflą wody i poranne mgły w blasku wschodzącego słońca. 
– Dziękujemy za rozmowę.

atsz

wywiad z panem adamem kujawskim – skarbnikiem koła wędkarskiego nr 34 wisłoka
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Marian
Nosal

ta iskra
Czerwone niebo na zachodzie
Stygnie jak żar naszego ogniska
W popiele utonęły węgle
Ku naszym twarzom leci iskra
Czerwone niebo na zachodzie
Kryje się za samotne drzewo
Chowa się jasność kończy się droga
Pali się iskra w naszym sercu
Czerwona chmura w przepaść leci
Noc przy ognisku szuka miejsca
Tylko ta iskra jeszcze świeci
Co się ukryła w głębi serca

Ciemnieje niebo i noc bliska
Iskra się głębiej w mrok zapadła
Musimy dmuchać na tę iskrę
Bo jakby trochę w nas przybladła

barwy smutku
Czy da się jeden dzień bez smutku przeżyć
Bo nie pamiętam kiedy go nie było
Czy można jeszcze temu życiu wierzyć
Gdy się samemu sobie nie wierzyło

Ściśnięte gardło i zmarszczone czoło 
Pośpieszne kroki i myśli strudzone
Nie mogę myśleć bo mnie myśli bolą
Lecz serce bije mimo że zranione

Biegnę na oślep uciekam przed cieniem
Szukam radości nie zatrutej smutkiem
Piję nadzieję gaszę nią pragnienie
Z Królem Lir śpiewam minorową nutą

O barwach smutku bez blasku i wiary
O pustych miejscach gdzie pragnienie pali
W szarości czerni w beżu i nostalgii
W bladej zieleni i w czerwieni malin

Ile to jeszcze do wypicia smutków
Ile na skroni tych koron cierniowych
A może da się ulżyć temu życiu 
Utopić smutki w winie malinowym

20 lutego 2011

hotel w smereku
Pamiętam ten hotel w Smereku
Robotniczy nie turystyczny
Pod ścianami drewno rąbane
Pod drzwiami osioł autentyczny

Osiołek był nietuzinkowy
Machał głową ze skręconym nosem
Niczym ochroniarz fachowy
Przybyłych straszył swym głosem

Nie wiem kto wcześniej odszedł
Osiołek czy jego właściciel
Przyszedł czas że przestał prosić
O naprawę instalacji grzewczej

Kiedy jednak jechałem drogą
Mimo woli spojrzałem w prawo
Usłyszałem jak ktoś się zaśmiał
Hotelu już nie widziałem

Gdy się umie wspomnienie ocalić
To i hotel trwał będzie i osioł
Kiedyś wszystko się może zawalić
A ty będziesz to w sercu nosił

Smerek 2009

 W dniach od 01.06 – do 05.06.2014 r. kolejna grupa 
uczniów z Gimnazjum w Siedliskach – Bogusz pod opieką 
nauczycieli uczestniczyła w ostatnim już spotkaniu wyjaz-
dowym w ramach projektu „Comenius” – tym razem do 
Czech. Miejscem spotkania partnerów z Portugalii, Hiszpa-
nii, Turcji, Włoch, Rumunii, Anglii i Polski była Zakladnia-
skola a materska w Prerov nad Labem, położona w malow-
niczej miejscowości 30 km od stolicy. Wizyta miała na celu 
poznanie czeskiego systemu edukacji oraz zobaczenia tego 
w praktyce. Jak się okazało, metody i formy pracy są zbli-
żone do naszej rzeczywistości, różni nas natomiast system 
oceniania, gdyż marzeniem wzorowego ucznia czeskiego 
jest zdobycie” jedynki”. Uczniowie szkoły przygotowali 
dla gości bogatą i jak przystało na Czechów pełną popi-
sów i humoru prezentację artystyczną zakończoną zabawą 
przebierańców dla dzieci i młodzieży. Podczas ostatniego 
spotkania poświęconego omówieniu działań i uzyskanych 
efektów projektu zgromadzeni nauczyciele podsunęli pomysł 
o kontynuacji współpracy po jego zakończeniu.W ten sposób 
powstała na piśmie deklaracja wyrażająca chęć utrzymywania 
dalszych kontaktów między partnerskimi szkołami. 
 Oprócz pobytów w szkole gospodarze umożliwili wszystkim 
uczestnikom zjazdu poznanie czeskiej kultury wraz z regio-
nalnymi zabytkami. Zwiedziliśmy Skansen ze starodawną 
zabudową wsi czeskiej, w którym znajdował się bardzo leciwy 
budynek szkolny wraz z wyposażeniem, a nawet uczniami 
i nauczycielem. Mogliśmy również podziwiać piękno roślin 

wszystko co dobre szybko sie kończy, czyli „comenius” w czechach

Ogrodu Botanicznego w niedalekim Ostre nad Labem, gdzie 
znajduje się także Centrum Organiczne. Jest to świetne miejsce 
edukacyjne dla uczniów, którzy przenosząc się w czasie do 
średniowiecznej wioski, mają okazję zobaczyć między innymi, 
w jaki sposób ręcznie wyrabiano papier, świece, mydło, monety, 
czerpano złoto, przygotowywano lekarstwa z ziół, wypiekano 
chleb czy pyszne pierniki. Aby wypróbować moc leczniczych 
wód mineralnych i wzmocnić ciało, udaliśmy się do miastecz-
ka zdrojowego Podebrady, którego wizytówką oprócz zamku 
i pomnika najważniejszego obywatela miasta – czeskiego króla 

Jerzego – kwiatowy zegar. Jeden z dni pobytu przeznaczo-
ny był na zwiedzanie Pragi i zachwycanie się jej zabytkami: 
katedrą św. Wita, Zamkiem Praskim, Złotą Uliczką, mo-
stem Karola, Ratuszem z zegarem Orloj na wieży, a także 
urokiem i atmosferą Starego Miasta podziwianego z rejsu 
po Wełtawie. Podczas kilkudniowego pobytu nie sposób 
było nie spróbować specjałów czeskiej kuchni: knedlików, 
zupy cebulowej, smażonych serów, praskiej szynki z kre-
mem cynamonowym, czy wafli karlowarskich.
 Jak widać każda podróż kształci i wzbogaca. Nie bez 
powodu Mark Twain przyrównywał podróże do czytania 
książek – „im więcej czytasz, tym więcej wiesz” i analo-
gicznie – im więcej podróżujesz, tym więcej poznajesz. 
Podróże z „Comeniusem” były okazją do poznania wielu 
ciekawych miejsc, ludzi, kultury, języka i być może… będą 
mieć ciąg dalszy.

Uczestnicy
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groch z kapustą
Wypoczynek na Roztoczu
 Jak już mamy urlop i trochę zaoszczę-
dzonych pieniędzy, to najczęściej wy-
poczywamy nad morzem lub w górach. 
Okazało się, że pomiędzy tymi typowymi 
ośrodkami wypoczynku jest wspaniałe 
miejsce (zapewne nie jedno) godne polece-
nia, a przy tym mniej oblężone przez urlo-
powiczów. Mówię tu o Roztoczu, krainie 
położonej w woj. lubelskim, w której mia-
łam przyjemność wypoczywać w czerwcu, 
odległej o 220 km od Brzostku.
 Roztocze jest pasmem wzgórz ciągną-
cych się od Kraśnika do Lwowa, o dłu-
gości 180 km i szerokości od 15 do 25 
km. Roztocze Środkowe to najciekawsza, 
najlepiej zagospodarowana i najchętniej 
odwiedzana przez turystów część Rozto-
cza. Charakteryzują ją wapienne wzgórza 
i piaszczyste doliny porośnięte pachnącymi 
żywicą lasami sosnowymi, malownicze 
miasteczka, ciekawe zabytki oraz wspa-
niała przyroda, m.in. lasy Roztoczańskiego 
Parku Narodowego i barwne przełomy 
Tanwi i Sopotu.
 Z a m i e s z k a l i ś m y 
w Krasnobrodzie, w pen-
sjonacie „U Zosieńki” na 
20 miejsc noclegowych, nad 
zalewem z piaszczystą plażą 
i pomostem prowadzącym 
w głąb zalewu. Wszystkie 
pokoje są z łazienkami, 
a za oknem wieczorami 
i rankiem rechocą żaby 
w szuwarach i śpiewają 
ptaki. Miasteczko pięknie 
utrzymane, z turystycz-
nym klimatem, przyjazny-
mi mieszkańcami, licznymi 
pokojami noclegowymi, 
ciekawymi szlakami tury-
stycznymi, licznymi zabyt-
kami, spływem kajakowym, 
wypożyczalnią rowerów itp. Krasnobród 
obecnie liczy 3 tys. mieszkańców, jest 
popularną miejscowością letniskową, a od 
2002 r. posiada status uzdrowiska – jest 
tam sanatorium dla dzieci.
 Najcenniejszym zabytkiem miasta jest 
Sanktuarium NMP. W ołtarzu głównym 
znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej, wielkości 9x14 cm, z ko-
roną papieską, umieszczony w prawym 
górnym rogu większej kopii. Do kościoła 
przylega dawny klasztor Dominikanów, 
w którym jest Muzeum Sakralne. Obok 
znajduje się modrzewiowy spichlerz, pta-
szarnia, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, 
a w pobliżu na obszarze ok. 2 ha rozciąga 
się Kalwaria Krasnobrodzka.
 Od kościoła biegnie kasztanowa Aleja 
NMP, przy której znajdują się 3 kaplice, 
a na końcu kaplica „Na wodzie”. Rzeczy-
wiście kaplica stoi na palach, a pod nią biją 
liczne źródła z krystalicznie czystą wodą, 
która w przekonaniu ludzi ma moc uzdra-
wiającą, dlatego wszyscy odwiedzający 
kaplicę czerpią wodę do przywożonych 
naczyń. My również piliśmy tę zimną, 
smaczną wodę przez cały pobyt zamiast 
mineralnej, a miejsce przyciąga spokojem 

i aurą oraz skłania do modlitwy przy Sta-
cjach Różańcowych.
 Przy drodze do Zamościa, nad kamie-
niołomem znajduje się baszta widokowa, 
z której można obejrzeć panoramę miasta 
i okolic. Jeden ze szlaków prowadzi do 
kaplicy św. Rocha – idzie się wąwozami 
przez bukowy las, a w pewnym momencie 
schodzi się schodkami mocno w dół, gdzie 
znajduje się z trzech stron niewidoczna ma-
lownicza kapliczka w rezerwacie przyrody 
„Św. Roch”. Zalew w Krasnobrodzie to 
największe kąpielisko w promieniu kilku-
dziesięciu kilometrów, powstało nad rzeką 
Wieprz. Na jego terenie wydzielono strze-
żoną strefę, a przy nim piaszczystą plażę. 
Dookoła wytyczono liczne nowe ścieżki, 
idealne do biegania lub na rower. Główną 
atrakcją jest oczywiście spora, piaszczy-
sta plaża. Znajdziemy tu nasłonecznione 
miejsca zaraz przy wodzie lub zacienione, 
w sosnowym lasku. Dla aktywnych jest 
także boisko do piłki siatkowej, nowy 
kompleks basenów, rowerki wodne oraz 
park linowy. Przy zalewie funkcjonuje 
wypożyczalnia sprzętu wodnego. A także 
liczne sklepiki i budki z gastronomią. Jest 
też park rozrywki dla najmłodszych, z ka-

ruzelami i huśtawkami.
 Wybierając się na odpoczynek w tamte 
okolice warto zwiedzić pobliskie wsie 
i miasteczka, również bogate w zabytki 
i atrakcje turystyczne. W Józefowie moż-
na podziwiać okolicę z wieży widokowej, 
postawionej obok kamieniołomu Babia 
Dolina, za którym znajduje się kirkut, jeden 
z najlepiej zachowanych cmentarzy ży-
dowskich w Polsce. Górecko Kościelne to 
mała, śródleśna wioska z sanktuarium św. 
Stanisława Biskupa. Jest to modrzewiowy 
kościółek z żyrandolami i świecznikami 
z rogów jelenich. Idąc aleją kilkusetletnich 
dębów obok ciekawych architektonicznie 
stacji Drogi Krzyżowej dochodzimy naj-
pierw do pierwszej kaplicy „Pod dębami” 
a potem do stojącej częściowo w nurcie 
Szumu kaplicy „Na wodzie”, za którą 
znajduje się źródełko „Boża łezka”. Zapach 
wypływającej z niego wody wskazuje na 
obecność w niej związków siarki. Cie-
kawą widokowo ścieżką dochodzimy do 
karczmy, z jedynym w swoim rodzaju wy-
strojem wnętrza, gdzie można dobrze zjeść 
za nieduże pieniądze. Największą atrakcją 
Suśca są wspaniałe lasy oraz przełomy rzek 
Tanwi i Jelenia z małymi wodospadami, 

nazywanymi szumami. To niezwykle ma-
lownicze miejsce. Rzeka wypłukując war-
stwę piasku dotarła do skalnych uskoków, 
powstałych w okresie wypiętrzenia Rozto-
cza, tworząc na 200-metrowym odcinku 20 
niewielkich wodospadów. 6 km od Suśca 
był obóz NKWD i UB. Wiedza na temat 
obozu jest bardzo skromna. Powstał jesie-
nią 1944 r. NKWD i UB trzymały w nim 
więźniów politycznych, głównie byłych 
żołnierzy AK. Pracowali oni w pobliskich 
kamieniołomach. Nocą 25/26 marca 1945 r. 
partyzanci AK rozbili obóz, ale w dniu 
poprzedzającym atak więźniów wywie-
ziono, ich los nie jest znany. W odległości 
8 km od Tomaszowa Lubelskiego znajduje 
się obóz zagłady w Bełżcu, gdzie Niemcy 
zamordowali 500 – 600 tys ludzi, głównie 
Żydów, mieszkańców okolicznych miej-
scowości, Cyganów i ludzi przywożonych 
z Czech, Niemiec, Austrii i Słowacji. Dziś 
o tragedii ofiar obozu przypomina działa-
jący na wyobraźnię pomnik i znakomite 
multimedialne muzeum. Zwierzyniec, 
to centrum Parku Narodowego, leży na 
obu brzegach Wieprza. Warto zwiedzić 
kościół „Na wodzie”, zobaczyć jedyny na 
świecie pomnik upamiętniający zwalczanie 

szarańczy z 1711 r., Ośro-
dek Edukacyjno-Muzealny 
RPN, cmentarz wojsko-
wy. Wybraliśmy się tam 
na trasę nad stawy „Echo”, 
gdzie można czasami zoba-
czyć pasące się na groblach 
koniki polskie. Jeden ze 
stawów, z piękną piasz-
czystą plażą, służy rekrea-
cji. Wróciliśmy trasą przez 
wydmy i poszliśmy ścieżką 
dydaktyczną na „Bukową 
Górę”, prowadzącą przez 
Rezerwat Przyrody – rosną 
tam nieprawdopodobnie 
wysokie sosny oraz buki, 
z których część wywróciła 
się z korzeniami i leżą tak 

nietknięte stanowiąc siedlisko leśnych 
owadów. Guciów to wieś położona w do-
linie Wieprza. W XIX-wiecznej zagro-
dzie urządzono mały skansen z karczmą 
oferującą dania regionalne w gospodzie 
w Zagrodzie Guciów. Zjedliśmy tam zupę 
pokrzywową (może być zupa sołtysowej) 
oraz łupcie z olejem konopnym lub lnia-
nym, reczczoniak – piróg z kaszy, ziemnia-
ków i sera oraz jasiek z warzywami i kaszą 
jęczmienną. W Ruszowie zwiedziliśmy 
olejarnię, gdzie wytwarza się olej z lnu, 
lnianki (olej z rydzyka) i rzepakowy świą-
teczny. Obejrzeliśmy zabytkowe prasy do 
wyciskania oleju i zakupiliśmy smaczne, 
zdrowe oleje do sałatek i innych potraw. 
Do Zamościa mieliśmy 30 km, trafiliśmy 
akurat na Jarmark Hetmański, gdzie można 
było zakupić potrawy litewskie oraz regio-
nalne polskie. Występowały chóry, kapele, 
orkiestry. Zwiedziliśmy miasto z przewod-
nikiem, gdzie wszystkie zabytki wiążą 
się z ordynatami Zamojskimi, wieczorem 
byliśmy w kinie, a w następny wieczór na 
koncercie Ryszarda Rynkowskiego. 
 Zachęcam do odkrycia Roztocza, bo 
warto.

Janina Słupek
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 W bieżącym roku szkolnym 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku brał udział w III edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Bezpieczna Szkoła – Bezpiecz-
ny Uczeń”.
 Ideę konkursu wspierał Ko-
mitet Honorowy, w którym 
znaleźli się przedstawiciele 
Sejmu i Senatu RP, członkowie 
Rządu RP, Rektorzy wyższych 
uczelni, Kuratorzy oświaty, 
Wojewodowie, Prezydenci miast 
i Marszałkowie Sejmików.
 Szkoła przystępując do kon-
kursu przyjęła na siebie realiza-
cję konkretnych zadań, których 
wykonanie należało dokładnie 
udokumentować i przesłać drogą 
elektroniczną do jury w Warsza-
wie.
 Od listopada 2013 roku do 
maja 2014 roku cała społeczność 
szkolna zaangażowana była 
w przeróżne działania, mające 
na celu podniesienie bezpieczeń-
stwa oraz zwiększenie świado-
mości naszych uczniów w te-
matyce tak ważnej jak: postawy 

społeczne i obywatelskie, relacje 
międzyludzkie, profilaktyka 
uzależnień (tytoń, narkotyki, do-
palacze, alkohol), bezpieczne za-
chowanie w szkole, w domu, na 
ulicy, odpowiedzialność karna 
i prawne obowiązki obywateli, 
akceptacja niepełnosprawności, 
a także problemy społeczne 
(eurosieroctwo, ubóstwo, wolon-
tariat). Młodzież wykonywała 
prace plastyczne, literackie i pro-
jekty multimedialne; czynnie 
uczestniczyła w akcjach profi-
laktycznych i warsztatach; brała 
udział w spotkaniach z Policją, 
Służbą Celną, Strażą Pożarną, 
wychowawcami zakładu kar-
nego, domu dziecka, pracowni-
kami poradni psychologiczno-
-pedagogicznej. 
 Wspólnymi siłami udało nam 
się zapracować na laur zwycięz-
cy i decyzją Jury Ogólnopol-
skiego Konkursu zdobyliśmy 
tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz 
członkostwo Ogólnopolskiego 
Klubu Bezpiecznej Szkoły.

Małgorzata Kmiecik

zdobyliśmy cerTyfikaT 
bezpiecznej szkoły!

 Oddziały przedszkolne w Zespole 
Szkół im. Adama Mickiewicza w Janusz-
kowicach w roku szkolnym 2013/2014 
realizowały zadania Ogólnopolskiej Akcji 
Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć 
każdy może” organizowanej w ramach 
Roku Szkoły w Ruchu. Mając na wzglę-
dzie konieczność wzmacniania kondycji 
fizycznej i psychicznej, akcja promowała 
aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia 
wśród dzieci i młodzieży.
 W ramach podejmowanych działań na 
rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chciało 
zwrócić uwagę między innymi na:
- uświadomienie uczniom, że ruch to nie 

tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każ-
da aktywność fizyczna, podejmowana 
w ciągu dnia;

- konieczność zaplanowania w ciągu dnia 
czasu na naukę i czasu na aktywny wy-
poczynek, w celu zachowania zdrowego 
i higienicznego trybu życia;

- związek między aktywnością fizyczną 

jedyna w gminie „szkoła w ruchu”
i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, 
dobrą kondycją i dobrym samopoczu-
ciem;

- uświadomienie uczniom, że aktywny 
tryb życia jest drogą do osiągania ży-
ciowych sukcesów, pozwala zwiększyć 
wiarę w siebie i we własne możliwości.

 Tytuł stanowi wyróżnienie dla placó-
wek przyczyniających się w istotny spo-
sób do promowania w swoim środowisku 
aktywności fizycznej. Warunkiem takiego 
wyróżnienia była organizacja zajęć edu-
kacyjnych, edukacja zdrowotna w zakre-
sie promowania aktywności ruchowej 
w życiu wraz z jej realizacją praktyczną 
oraz udział nauczycieli w szkoleniach 

o tematyce zdrowotno – ruchowej.
 Zgodnie z tymi założeniami dzieci 
przedszkolne wraz z nauczycielami w li-
stopadzie 2013r. przystąpiły do realizacji 
Projektu „Przedszkole w Ruchu”. Nauczy-
ciele oddziałów przedszkolnych: Wanda 
Jamróz, Bogusława Krajewska, Celina 
Kowalska, Jan Palar wybrali spośród wielu 
obszarów objętych regulaminem zadania, 
opracowali scenariusze zajęć wraz z ich 
udokumentowaniem. Zrealizowane zosta-
ły działania na rzecz aktywności fizycznej 
dzieci w następujących obszarach:
- zajęcia edukacyjne, edukacja zdrowot-

na
Zajęcia ruchowe w grupie dzieci 5-6-let-
nich z wykorzystaniem krążków i szarf. 
Celem tych zajęć było rozwijanie spraw-
ności ruchowej, doskonalenie umiejęt-
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ności szybkiego reagowania na sygnał, 
wyrabianie zręczności, uwagi i koordy-
nacji wzrokowo-ruchowej.
Zajęcia ruchowe w grupie dzieci 3, 
4-5-letnich
Celem tych zajęć było: rozwijanie natu-
ralnej potrzeby ruchu i ekspresji u dzieci 
w wieku przedszkolnym, kształtowanie 
sprawności fizycznej, zwinności, wy-
tworzenie ciepłej i serdecznej atmosfery 
w grupie.

- kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli
W dniach 06.12.2013 r. i 13.12.2013 r. 
nauczyciele wychowania przedszkolne-
go i nauczania zintegrowanego wzięli 
udział w warsztatach „Jak wspomagać 
rozwój motoryczny 6-latka”, „Edukacja 
prozdrowotna” zorganizowanych przez 
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczy-
cieli w Jaśle. Warsztaty prowadziła mgr 
Wanda Nowak – wieloletni doradca 
metodyczny w zakresie edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej, organizują-
cy wiele kursów, szkoleń, warsztatów 
dla nauczycieli. Zaprezentowano formy 

i metody pracy wspomagające rozwój 
motoryczny 6-latka poparte stosowną 
literaturą. Przedstawiono także przykła-
dowe zestawy ćwiczeń do wykorzystania 
w pracy z dziećmi przedszkolnymi. 
Prowadząca udzieliła wielu cennych 
wskazówek z własnego doświadczenia 
zawodowego. Potwierdzeniem udziału 
w warsztatach są zaświadczenia.

- aktywność z udziałem rodziny
W tym roku Dzień Babci i Dziadka prze-
biegał zgodnie z opracowanym scenariu-
szem „Bawię się z Babcią i Dziadkiem”. 
Spotkanie grupy 3,4,5,6-latków z babcia-
mi i dziadkami miało na celu: rozwijanie 
talentów artystycznych, wzmacnianie 
więzi emocjonalnej z rodziną poprzez 
wspólne uczestnictwo w spotkaniu, 
docenianie roli babci i dziadka w życiu 
rodzinnym, wzbudzanie uczuć przy-
wiązania i szacunku do osób starszych: 
babci i dziadka, zachęcanie do wspólnej 
zabawy, uświadomienie korzyści dla 
organizmu wynikających z zabaw rucho-
wych. Spośród wielu punktów programu 

dużym powodzeniem cieszyły się wspól-
ne zabawy taneczne wnuków z babciami 
i dziadkami: „Kaczuszki”, „Labada”.
Wyżej wymienione zadania realizowa-
ne były do 31 marca 2014r, a następnie 
wszystkie sprawozdania wraz z załącz-
nikami zostały przesłane do weryfika-
cji. W kwietniu otrzymaliśmy bardzo 
miłą wiadomość o przyznaniu szkole 
przez MEN tytułu „Szkoła w Ruchu”. 
Jesteśmy z tego dumni, ponieważ nasza 
szkoła jest jedyną w gminie, nieliczną 
w powiecie placówką posiadającą ta-
kie wyróżnienie. W trosce o właściwy 
rozwój naszych wychowanków, a także 
dbając o kształtowanie prawidłowych 
postaw i nawyków prozdrowotnych jest 
i będzie kontynuowana realizacja zadań, 
związanych z aktywnością fizyczną pro-
gramu „Szkoła w Ruchu”. Nauczyciele 
realizujący projekt składają podzięko-
wania pani dyrektor Ewie Ziaja za słowa 
zachęty, motywację, dobre rady które 
przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu.

Nauczyciele realizujący projekt

 5 czerwca 2014 roku w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. 
św. Jadwigi Królowej w Bie-
czu odbyło się rozstrzygnięcie 
VIII Edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego „Kró-
lowa Jadwiga vetera et nova”. 
Głównym celem tego przed-
sięwzięcia było propagowanie 
wiedzy o życiu i działalności 
św. Jadwigi Królowej. 
 W konkursie uczestniczy-
li uczniowie gimnazjum jak 
i szkół ponadgimnazjalnych. 
Młodzież uświadomiła sobie, że 
etos realizowany przez królową 
jest nadal aktualny. Uczestnicy 

mogli wykonać pracę plastycz-
ną dotyczącą dziedzictwa Kró-
lowej Jadwigi we współczesnej 
Polsce. Mieli do wyboru jedną 
spośród wybranych technik: 
pastel, grafika lub akwarela. Do 
rywalizacji przystąpili również 
uczniowie Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzost-
ku. Praca uczennicy klasy Id, 
Aleksandry Kawalec została 
zauważona i wyróżniona przez 
komisję konkursową. Uczen-
nica otrzymała pamiątkowy 
dyplom i książkę „Święty Jan 
Paweł II”.

E. Domaradzka

finał Viii edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „królowa jadwiga vetera et nova”

 Zawodnicy UKS Kyokushin Karate 
w Brzostku wzięli udział w II edycji 
turnieju karate „IKO TATARIA CUP” 
rozegranym 14 czerwca 2014 roku w hali 
sarzyńskiego MOSiR-u, w którym wzięło 

udział 183 zawodników z 23 miejscowo-
ści z Polski tj.: Tomaszowa Lubelskiego, 
Brzostku, Jarosławia, Krosna, Korczy-
ny, Przeworska, Jeżowego, Zamościa, 
Zielonki, Piaseczna, Błonia, Brwinowa, 

Prażmowa, Nowej 
Sarzyny, Leżajska, 
Bielsko-Białej, Cheł-
ma, Sarzyny, Maj-
danu Łętowskiego, 
Rudnika, Michalina, 
Józefowa i jednej 
z Ukrainy – z Rawy 
Ruskiej. Swoim ho-
norowym patronatem 
„TATARIĘ 2014” 
objęl i: Wojewoda 
Podkarpacki, Mar-
szałek Województwa 
Podkarpackiego, Sta-
rosta Leżajski oraz 
Ambasada Japonii 
w Polsce.  Sęd z ią 
głównym turnieju 

był Sensei Dariusz Burda (3 dan). Zawo-
dy odbywały się w formule kata i kumite 
full contact według przepisów światowej 
organizacji IKO. Rywalizacja na turnie-
ju stała na bardzo wysokim poziomie. 
Szczególnie goście z Ukrainy wysoko 
zawiesili poprzeczkę, pokazując bardzo 
dobre przygotowanie do turnieju. Można 
było zobaczyć wiele widowiskowych 
i efektownych walk. Brzostek reprezen-
towała 10 osobowa ekipa zawodników 
zdobywając 6 pucharów.
Puchary dla Brzostku zdobyli:
II miejsce kumite – Aleksandra Zięba
III miejsce kumite – Julita Maduzia
III miejsce kumite – Joanna Galczak
III miejsce kumite – Izabela Jałowiec
III miejsce kumite – Kinga Finek
III miejsce kumite – Patrycja Kolbusz
 W zawodach uczestniczyli również: 
Aleksandra Finek, Sebastian Kolbusz, 
Krystian Finek oraz Michał Zięba. Sę-
dziowali sensei Tomasz Mendoń oraz 
sempai Robert Kolbusz. Zarząd klubu 
składa wszystkim zawodnikom gratula-
cje oraz życzy kolejnych udanych startów 

Robert Kolbusz

brzosteccy karatecy na „iko TaTaria cup 2014”
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 Jest taki jeden dzień w roku, kiedy to 
wszystkie dzieci mają swoje święto, a jest 
to 1 czerwca. W bieżącym roku szkolnym 
grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej 
w Przeczycy postanowiło zrobić nie lada 
prezent swoim wychowankom i z oka-
zji tego szczególnego dla 
dzieci dnia zorganizowało 
nietypowe zajęcia.
 Już na pierwszej lekcji 
pani Wanda Wojdyła wraz 
z panią Agatą Rachowicz 
zorganizowały Konkurs 
muzyczny dla klas I-VI. 
Wszyscy uczniowie uważ-
nie słuchali piosenek tak 
dobrze im znanych, a tym 
razem wykonywanych nie 
przez słynne gwiazdy, ale 
ich przyjaciół ze szkol-
nej ławki czy z boiska. 
Na koniec występu wszy-
scy uczestnicy otrzymali 
gromkie brawa, a zwy-
cięzcy w dwóch kategoriach wiekowych 
otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. 
Pozostali artyści otrzymali dyplomy za 
udział, a także i drobne upominki. Orga-
nizatorzy przekonali się, że warto było 
zorganizować konkurs, ponieważ zostały 
odkryte nowe talenty naszych uczniów. 
 Po konkursie sprawdzającym umie-
jętność śpiewania, nadszedł czas na 

rozgrywki sportowe pomiędzy poszcze-
gólnymi klasami. Na początku wszyscy 
uczniowie z klas IV-VI przemaszerowali 
dookoła sali gimnastycznej prezentując 
stroje, transparenty oraz swój zapał do 
udziału w konkursach. Prowadzące uczen-

nice przedstawiły poszczególne drużyny, 
a dzieci wznosiły sportowe okrzyki na 
powitanie. Pani Marta Augustyn, która 
była odpowiedzialna za przygotowanie 
oraz przeprowadzenie wszystkich konku-
rencji, przygotowała dla uczniów nie tylko 
konkursy sprawdzające ich zwinność, ale 
również pomysłowość i kreatywność. 
Dzieci startowały w różnych konkuren-

cjach zdobywając punkty składające się 
na wynik całej klasy. W zabawie brały 
udział także drużyny dopingujące swoich 
zawodników. Uczniowie musieli wykazać 
się jakimi dobrymi są tancerzami, fryzje-
rami, kucharzami, charakteryzatorami czy 
łasuchami. Ponadto w trakcie zawodów 
ich uczestnicy zaplatali warkocze ze ska-
kanek, przenosili wodę w kubeczkach czy 

uczestniczyli w zawodach 
na szkolnej kręgielni. 
 Po konkurencjach dla klas 
starszych nadszedł czas na 
wykazanie się ich młod-
szych kolegów. Pani Wanda 
Wojdyła sprawdziła dzięki 
konkurencjom przez nią 
przygotowanym jak szyb-
cy, zwinni oraz pomysłowi 
są nasi wychowankowie 
uczęszczający do klas I-III. 
 Uczniowie ze zwycięskich 
klas otrzymali nie tylko 
dyplomy, ale również i sym-
boliczne nagrody czyli pi-
łeczki, jo-jo czy gumy do 
skakania.

 Pomimo, iż pogoda w tym dniu nas 
nie rozpieszczała i nie mogliśmy tych 
konkursów zorganizować na wolnym 
powietrzu, wszyscy gorąco dopingowali 
swoje drużyny, a cały dzień przeznaczony 
na zajęcia edukacyjne minął nam szybko 
w bardzo miłej, sympatycznej oraz pełnej 
rywalizacji atmosferze. 

Elżbieta Warchał

wszystkie dzieci najważniejsze są!

front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.
 Stosunki familijne i przyjacielskie 
naszej rodziny z Cieślikami sprzyjały 
nawiązaniu kontaktów towarzyskich 
Chojnackiego z naszą rodziną. Dodatkową 
przesłanką tworzenia się miłej i serdecz-
nej atmosfery był fakt, że Antoni wówczas 
był dojrzałym kawalerem w wieku ponad 
trzydziestu lat, a moja starsza siostra 
Gienia była panną na wydaniu, młodszą 
od niego o dziesięć lat. Antoni do czasu 
śmierci jego ojca Józefa Chojnackiego, 
który zmarł 3-go czerwca 1943 r., bywał 
u nas częstym gościem. Po pogrzebie ojca 
na cmentarzu parafialnym w Siedliskach-
-Bogusz, Antoni przychodził do nas coraz 
rzadziej. Znikał też na dłuższe okresy 
od Cieślików. Domyślano się, że jako 
doświadczony żołnierz i uczestnik wojny 
obronnej w 1939 r. chyba działa w ruchu 
oporu, a ściślej w jakimś zgrupowaniu 
partyzanckim. Oczywiście nie mówiono 
o tym głośno, ani nie zamierzano pytać 
jego o to.
 Pojawienie się Antoniego u nas po 
dłuższej jego nieobecności sprawiło ra-
dość całej naszej rodzinie, a szczególnie 

Gieni. Tato również bardzo był zadowo-
lony, ponieważ cenił Antoniego Choj-
nackiego jako mądrego i postępowego 
człowieka, z którym lubił dyskutować na 
każdy temat. Obydwaj byli doświadczo-
nymi żołnierzami w rzemiośle wojennym. 
Tato uczestnik pierwszej, a Antoni drugiej 
wojny światowej. W sprawach wojsko-
wych i wojennych rozumieli się doskonale, 
chociaż bywało, że mieli odmienne zdania 
na temat techniki i taktyki wojennej.
 Tym razem przybycie Chojnackiego do 
nas miało szczególne znaczenie. Przekazał 
on wiarygodną wiadomość o rozpoczęciu 
w dniu 23 czerwca potężnej ofensywy 
radzieckiej. Jego zdaniem jak dobrze 
pójdzie to na przełomie lipca i sierpnia 
44 r. front wschodni może dojść do Wisły 
jako większej przeszkody naturalnej, którą 
wojska niemieckie na pewno wykorzystają 
do zorganizowania silnej obrony. Trudno 
przewidzieć jak w rzeczywistości rozwi-
jać się będą działania wojenne. Zapewne 
wojska niemieckie nie będą uciekać 
w popłochu, lecz z determinacją będą 
bronić każdej pozycji. Cały czas trwania 
wojny Niemcy na zagarniętych terenach 
zbudowali wiele żelbetowych bunkrów 
i fortyfikacji, w których mogą bronić się 
długo przed atakami wojsk radzieckich.
 Tato chętnie rozmawiałby dłużej na 
aktualne tematy wojenne, ale nasz gość 
wyrażał konieczność śpiesznego pożeg-
nania się z nami. Już w pośpiechu radził 
jeszcze, by w czasie żniw zboże kopić na 
polach i nie zwozić do stodoły dopóki 
nie przewali się nawałnica frontowa oraz 

by przemyśleć możliwość szybkiego 
wypuszczenia zwierząt z budynków 
inwentarskich w przypadku zagrożenia 
pożarowego. Jego uwagi prosił przekazać 
sąsiadom i krewnym. Prosił też by nie 
martwić się o niego, bo przez jakiś czas 
nie będzie mógł przychodzić do nas w od-
wiedziny. Ma do wyrównania rachunki 
krzywd z Niemcami od których jego oj-
ciec, bracia i on sam doznali wielu cierpień 
i upokorzeń. Jeżeli przeżyje wyzwolenie 
z niemieckiej okupacji wróci do nas na 
pewno przed wyjazdem w rodzinne strony 
na jego gospodarstwo rolne w Gąsawie.
 Serdeczność pożegnalnych życzeń, 
uścisków i ucałowań wzruszała wszyst-
kich do łez. Gienia już wcześniej przygo-
towała się by Antka odprowadzić kawałek. 
Obydwie z mamą uszykowały też jakiś 
prowiant dla naszego gościa, który za-
mierza spełnić swoją misję wyrównania 
rachunków z Niemcami. Gdy Gienia 
z Antkiem wyszli z mieszkania zapano-
wała cisza. W milczeniu, chyba każdy 
podobnie jak ja, przeżywał pożegnanie 
pana Chojnackiego, którego bardzo polu-
biliśmy, zżyliśmy się z nim i darzyliśmy 
go uczuciem rzeczywistego szacunku. 
Dlatego zwracaliśmy się do niego przez 
per pan z wyjątkiem Gieni, która ostatnio 
mówiła mu już po imieniu.
 Gienia dość długo nie wracała i mama 
wyrażała już swój niepokój. Nikt nie 
zwrócił uwagi w którym kierunku po-
szli co mamę niepokoiło dodatkowo. 
Wreszcie kiedy wróciła Gienia od razu 
w mieszkaniu zrobiło się weselej, bo tyle 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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 3 czerwca 2014 r. w brzosteckim 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi od-
był się Pierwszy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Dyrektora. Do rozgrywek 
przystąpiły drużyny z 4 gimnazjów: 
Siedliska-Bogusz, Nawsie Brzosteckie, 
Januszkowice i Brzo-
stek oraz z 7 szkół pod-
stawowych: Brzostek, 
Januszkowice, Kamie-
nica Górna, Kamieni-
ca Dolna, Przeczyca, 
Grudna Górna i Sied-
liska-Bogusz. Gimna-
zjaliści grali systemem 
każdy z każdym, a roz-
grywane mecze stały 
na najwyższym sporto-
wym poziomie. Najlepsi 
okazali się gimnazjali-
ści z Brzostku, II miej-
sce zajęli młodzi piłka-
rze z Siedlisk-Bogusz, 
III miejsce wywalczyli 
zawodnicy z Nawsia 
Brzosteckiego, a IV 
miejsce przypadło Ja-
nuszkowicom. Najlep-
szym bramkarzem wśród gimnazjali-
stów został Tomasz Juda, najlepszym 
zawodnikiem okazał się Patryk Machaj, 
a królem strzelców Kacper Szymański. 
Warto również podkreślić, że gimnazjum 
z Brzostku nie straciło żadnej bramki 
w całym turnieju.
 Szkoły podstawowe rozgrywały zawo-
dy w dwóch grupach. Grupa A to: Grud-
na Górna, Siedliska-Bogusz i Kamienica 
Dolna. W skład grupy B weszły drużyny 

z Brzostku, Januszkowic, Przeczycy 
i Kamienicy Górnej. Po wstępnych roz-
grywkach do półfinału weszły drużyny 
reprezentujące Grudną Górną, Janusz-
kowice, Siedliska-Bogusz i Brzostek. 
Poszczególne mecze rozgrywane były 

z pełnym zaangażowaniem i poświę-
ceniem. Wszyscy zawodnicy wykazali 
się wolą walki, zachowując zasadę „fair 
play”. Ostatecznie I medalowe miejsce 
wywalczyli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku, II miejsce przy-
padło drużynie ze Szkoły Podstawowej 
w Grudnej Górnej, III miejsce uzyskali 
piłkarze z Siedlisk-Bogusz, IV miejsce 
SP Januszkowice, V miejsce Kamieni-
ca Dolna, VI miejsce Przeczyca i VII 

miejsce Kamienica Górna. Najlepszym 
bramkarzem został Szymon Golec, 
najlepszym zawodnikiem Sławomir 
Raś, a królem strzelców Jakub Kalita. 
Po wyczerpujących rozgrywkach na 
wszystkich uczestników zawodów czekał 

regenerujący posiłek 
ufundowany przez or-
ganizatorów. 
 Na zakończenie spor-
towych zmagań głos 
zabrał Pan Jacek Berek 
– Dyrektor Gimnazjum 
w Brzostku dziękując 
uczniom za udział w za-
wodach, zaś ich opieku-
nom za przygotowanie 
uczniów do rozgrywek.
 Serdecznie dziękujemy 
Pani Marii Przebiędzie 
– Radnej Rady Powiatu 
za ufundowanie medali 
dla zawodników, które 
z pewnością są dla nich 
cenną nagrodą i mo-
tywacją do dalszych 
treningów. Słowa po-
dziękowania kierujemy 

również do Państwa Doroty i Grzegorza 
Betlejów za nagrody indywidualne dla 
najlepszych sportowców oraz wszystkim 
tym, którzy pomagali w realizacji tego 
przedsięwzięcia.
 Organizatorzy turnieju kolejny raz 
utwierdzili się w przekonaniu, że takie 
wydarzenie to przysłowiowy „strzał 
w dziesiątkę” i obiecują w niedalekiej 
przyszłości kolejne turnieje.

Zawodnicy

pierwszy Turniej piłki nożnej o puchar dyrektora gimnazjum w brzostku

Fot. P. Batycki

radości emanowało z jej oczów i twarzy. 
Zatroskana mama zapytała. Gdzie ty 
byłaś tak długo? Obawialiśmy się, że już 
nie wrócisz. Niewiele brakowało odparła 
Gienia wesoło. Co tobie tak radośnie 
skoro jest tyle powodów do smutku? 
Spytała znowu mama. Zaraz wszystko 
wyjaśnię, powiedziała Gienia i zaczęła 
opowiadać. Z początku obydwoje szliśmy 
smutni i zamyśleni. Idąc wzdłuż rzeki 
w kierunku Głobikówki Antek powie-
dział, że dziś pożegna się też z Cieślikami 
i Tarnopolskimi, bo pójdzie odwiedzić 
znajomych wysiedlonych z poznańskiego 
tak jak on, którzy aktualnie przebywają 
w rejonie Frysztak, Kołaczyce, Stępina. 
Nie wie kiedy wróci, ale ma przeczucie, 
że potrwa to niedługo i wróci na pewno. 
Wspominał swojego ojca i braci oraz ich 
rodzinne gospodarstwo rolne, z którego 
zostali wysiedleni przez Niemców. Kiedy 
przeszliśmy przez rzekę i minęli dom Sar-
ny, kawałek dalej usiedliśmy na miedzy. 
Antek przytulił mnie do siebie i powie-
dział. Czy zgodzisz się zostać moją żoną? 
Muszę to wiedzieć bo jak będę już mógł to 
wrócę do was i oficjalnie poproszę ciebie 
i rodziców o twoją rękę. Jak uzyskam 
zgodę to pojedziesz ze mną oglądnąć 
nasze gospodarstwo w Gąsawie oraz wieś 
i okolice. Jeśli to wszystko spodoba się 
tobie to w kościele złożymy ślubowanie 

małżeńskie i założymy naszą rodzinę. Co 
ty na to? Zapytał mnie Antek. Jeśli będzie 
tak jak mówisz to z radością zgodzę się 
zostać twoją żoną. Uszczęśliwiłaś mnie 
taką odpowiedzią. Bardzo dziękuję ci 
za nią. Teraz już mam do kogo wracać 
i wrócę na pewno. Powiedział mi Antek. 
A ja przyrzekłam mu, że na pewno będę 
czekać na niego. Podczas pożegnania 
obydwoje byliśmy szczęśliwi. W oczach 
mieliśmy łzy radości a nie smutku. Chyba 
już nie macie wątpliwości dlaczego jest 
mi wesoło. Rodzice z radością uściskali 
Gienię i zadowoleni gratulowali jej od-
ważnej decyzji oraz życzyli spełnienia się 
wszystkiego co sobie z Antkiem wzajem-
nie przyrzekli. Ciężko i tęskno nam będzie 
jak nas opuścisz, ale jakoś damy sobie radę 
z pozostałą trójką twojego rodzeństwa. 
Bardzo chcemy i to jest najważniejsze 
byś przede wszystkim ty ułożyła sobie 
życie jak najlepiej. Obyśmy tylko wszyscy 
szczęśliwie przeżyli toczące się walki 
frontowe, zanim zostaniemy wyzwoleni.
 W drugiej połowie lipca zakończy-
liśmy małe żniwa. Jęczmień ozimy był 
dorodny i nie zniszczony przez złodziei, 
bo w ostatniej fazie jego dojrzewania 
pilnowaliśmy go w nocy na zmianę. Do-
brze wyschnięty jęczmień zwieźliśmy 
do stodoły i jeszcze tego dnia wymłócili 
w maszynie napędzanej turbiną wodną. 

Dzięki temu przestaliśmy pilnować jęcz-
mienia na polu, a ziarno niezwłocznie 
suszyło się na suśni do obróbki w stępie na 
pęcak i do zmielenia w żarnach na mąkę 
by upiec jęczmienne placki, bo chleba już 
nie mieliśmy.
 Tato sprawdzał w polu stan dojrzewania 
żyta i pszenicy, bo żniwa zapowiadały się 
wcześniej niż zwykle. Już jęczmień jary 
i owies robiły się żółte. Wnet też rozpo-
częliśmy duże żniwa.
 Atmosfera naszego domu nieustannie 
była ożywiona rozmowami przycho-
dzących ludzi w różnych sprawach : 
z zegarkiem do naprawy albo po zegarek 
z naprawy, po udzielenie pomocy lub 
porady, w odwiedziny by podzielić się 
aktualnymi wiadomościami z wydarzeń 
wojennych i okupacyjnych, a tych nie 
brakowało. Ostatnio największe zaintere-
sowanie budziły informacje o rozpoczęciu 
wyzwolenia Wschodnich Ziem Polski 
i zbliżaniu się do nas frontu wschodniego. 
Towarzyszyło im coraz częstsze pojawia-
nie się na naszych drogach niemieckich 
pojazdów wojskowych, szczególnie mo-
tocykli i samochodów. Lato było suche 
więc wszystkie wiejskie drogi gruntowe 
były przejezdne. Napięcie oczekiwania 
na przypuszczalne wydarzenia wojenne 
w naszej okolicy rosło z dnia na dzień.

cdn.
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Niecodzienna lekcja WOs-u
 2 czerwca w ramach lekcji z Wiedzy o społeczeństwie 
„Gmina wspólnotą mieszkańców”, spotkaliśmy się z zastępcą 
burmistrza panem Piotrem Szczepkowiczem.

 Jako, że pan Szczepkowicz na co dzień ma styczność z pracą 
gminy, przybliżył nam jej funkcjonowanie. Dowiedzieliśmy się 
jakie są jej najważniejsze zadania. To między innymi utrzy-
manie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
bibliotek, domów kultury, ochrona zabytków, a także ochrona 
bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowa i przeciwpo-

wodziowa.
 Szczególnie ciekawe okazały się informacje 
na temat interesujący wszystkich – skąd biorą 
się pieniądze w gminie i na co są wydatkowane, 
czyli z czego składa się budżet gminy.
 Pan Szczepkowicz udowodnił, że praca w gmi-
nie nie należy do najłatwiejszych, ale pomoc 
ludziom daje dużą satysfakcję. Zachęcał nas do 
żywszego interesowania się sprawami lokalny-
mi, do pracy na rzecz szkoły, ponieważ od tego 
zaczyna się kariera radnego, posła… Zrozumie-
liśmy, że wiele zależy od nas – młodych ludzi.
 Spotkanie to było ciekawym przeżyciem. 
Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć 
w tak niecodziennej lekcji. 
 Serdecznie dziękujemy i życzymy panu burmi-
strzowi powodzenia i satysfakcji z wykonywanej 
pracy!

Uczniowie klas IIa i IIb gimnazjum  
w Siedliskach-Bogusz

dziecięcy uśmiech
 Ochotnicza Straż Pożarna w Siedli-
skach-Bogusz wspólnie ze Stowarzysze-
niem Kobiet Aktywnych „Boguszanki” 
zorganizowały lokalny Dzień Dziecka 
w Siedliskach-Bogusz. Do współpracy 
zaproszono zaprzyjaźnioną OSP z Nawsia 
Brzosteckiego oraz szkoły z Gorzejowej, 
Smarżowej i Siedlisk. Na plac rekreacyjny 
w centrum Siedlisk-Bogusz przyjechały 
przedszkolaki i uczniowie młodszych klas 
z tych szkół. Dzień nie był upalny, ale na 
szczęście obyło się bez deszczu i dzięki 
temu udało się przeprowadzić wszystkie 
zaplanowane pokazy i konkursy.
 Na początek odbył się pokaz akcji 
przy wypadku drogowym – do symulo-
wanego wypadku z udziałem samochodu 
osobowego i rowerzysty przyjechały dwa 
zastępy ratownicze Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego OSP z Nawsia 
Brzosteckiego i Siedlisk-Bogusz. Po-
szkodowanych rowerzystę i kierowcę 
samochodu zaopatrzono, umieszczono 
na deskach ratowniczych i „przekazano 
służbom medycznym”. Z pasażerem sa-

mochodu był większy 
problem, ponieważ 
został zakleszczony 
we wraku i konieczne 
było użycie sprzętu 
hydraulicznego do 
rozcięcia i otworze-
nia karoserii. Wszyst-
ko to komentował 
przez mikrofon jeden 
ze strażaków i dzieci 
na bieżąco miały wie-
dzę jakie działania są 
prowadzone i dlacze-
go. Później przyszedł 
czas na pokaz pierw-
szej pomocy – na od-
powiednim fantomie 
druhowie z Nawsia pokazali dzieciom 
jak udzielić pierwszej pomocy osobie 
nieprzytomnej. Frajdę maluchom dało też 
wsiadanie do strażackich samochodów, 
przymiarka hełmów i użycie prawdziwej 
strażackiej prądownicy z wodą. Potem 
odbyły się konkurencje sprawnościowe 
– trzyosobowe drużyny miały przebiec 
tor przeszkód na końcu którego trzeba 
było napełnić wodą wiadro przy pomocy 

małych wiaderek. Emocje były takie jak 
na prawdziwych zawodach strażackich, 
a wręczone dyplomy maluchy z dumą 
pokazywały swoim rodzicom. Panie 
„Boguszanki” cały czas dbały o siły wi-
talne dostarczając uczestnikom słodycze 
i napoje. Na zadaszonej podłodze można 
było też potańczyć, bo o muzykę zadbał 
miejscowy zespół. Na koniec uruchomio-
no strażackie sikawki z których poleciała 
piana i sądząc po radości maluchów tego 
trzeba im było do szczęścia (mamy były 
chyba trochę mniej szczęśliwe myśląc za-
pewne o praniu ubranek swoich pociech).
 Uznanie i podziękowania należą się 
pomysłodawcom i organizatorom całej 
imprezy, wszystkim zaproszonym do 
współpracy oraz sponsorom. Dzięki Wam 
wszystkim 1 czerwca w Siedliskach-Bo-
gusz stało się coś ważnego – na twarzach 
dzieci zagościł uśmiech – jedna z najcen-
niejszych rzeczy na świecie. Dzięki takim 
akcjom może łatwiej spełni się bajka 
o tym „Jak Wojtek został strażakiem” bo 
parafrazując pewne znane powiedzenie: 
wszystkie Wojtki to fajne strażaki jak na 
przykład szef OSP w Siedliskach-Bogusz, 
albo szef PSP w Dębicy

P.S.
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fhu wojciech wojdyła
januszkowice k/szkoły

tel: 787 002 776
 14 68 33 012

Oferuje:
naprawĘ pił i kosiarek

a ponadto:
∙ sprzedaż części zamiennych do pilarek
∙ sprzedaż łańcuchów
∙ sprzedaż części do kosiarek
∙ akcesoria branży leśno-ogrodniczej
∙ ostrzenie łańcuchów
∙ oleje i smary

usługi auTolaweTą

Z apR asZ aM!
łańcuchy do pił w cenach promocyjnych!

cennik taXi:
opłata startowa 7 zł (do 1 km)

za każdy następny kilometr 2,50 zł
możliwość przewozu do 6 osób

tel. 519 308 330
ZapRasZaMy

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

2. Sklep SpOżywczO-przemySłOwy, Rena-
ta i Zbigniew Golec – Brzostek, ul. Rynek 29

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

4. FIrmA USłUGOwA elSTOB, paweł wojnar 
– 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 – Brzostek, 
ul. łukasiewicza 2

9. przeDSIęBIOrSTwO prODUkcyjNO-HAN-
DlOwO-USłUGOwe „ekIw” – Brzostek, 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 łu-

kasiewicza

14. FIrmA HANDlOwO-USłUGOwA GeODe-
ZYJNO-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkow-
ski – Zawadka Brzostecka

15. kATOr wymIANy wAlUT – jakub płaneta 
– Brzostek, ul. Rynek 12

16. zAkłAD kAmIeNIArSkO-meBlOwy, 
Janusz Czarnawski – klecie

17. OśrODek SzkOleNIA kIerOwców, L. ka-
put – Brzostek, ul. Słoneczna 40

18. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Potrzeba 
– Brzostek, ul. łukasiewicza 48

19. USłUGI remONTOwO-BUDOwlANe 
kOL-BUD, Dariusz kolman – Nawsie Brzo-
steckie 109

20. FIrmA HANDlOwO-USłUGOwA mIkrO-
kOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, ul. mi-
ckiewicza

21. mgr farm. Ryszard Nalepa

22. Sklep wIelOBrANżOwy, Artur Potrzeba 
– Brzostek

23. fIRMA „WAfELEk”, zbigniew Szczuciński 
– Januszkowice

24. USłUGI wOD. kAN. cO. GAz, Józef kawa-
lec – Brzostek

25. SkLEP ZIELARSkO-MEDYCZNY „MELISA”, 
Maria Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2

26. FIrmA HANDlOwA SANIT, Tadeusz Wójcik 
– Brzostek, pawilon Hermes, ul. łukasie-
wicza 2

27. STACJA kONTROLI POJAZDÓW, mgr Euge-
niusz łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18

28. Sklep SpOżywczO-przemySłOwy, 
Barbara Szybist – kołaczyce

29. kWIACIARNIA, paweł i maria piękoś – Brzo-
stek, ul. Rynek

30. fIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZE-
mIOSłA, Dariusz kalina – Brzostek

31. pHUp mOTOr-pOrT, marek Smoła – Brzo-
stek, ul 11-go Listopada 14

32. FIrmA TrANSpOrTOwO-USłUGOwA, jan 
Dziedzic – Bukowa 42

33. lASzkłO, Adam latoszek – klecie

34. fIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzostek

35. SALON fRYZJERSkI „ANETA” A. Czajka – 
Brzostek, ul. Rynek 18

36. Sklep SpOżywczO-przemySłOwy, 
maria Szczygieł, józef czekaj

37. zAkłAD USłUGOwO-HANDlOwy INSTA-
lAcjI SANITArNycH „wOD-GAz”, paweł 
Bielecki – Brzostek, ul. Rynek 16

38. SkLEP MOTORYZACYJNY AGRO-MOTOR, 
joanna Sury – Brzostek, pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lks brzostowianka brzostek
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 czerwca 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu – stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Kleciach stanowiący własność Gminy Brzostek na 
podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00038568/1 – przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.
Lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku Domu Ludowego w Kleciach na działce oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 37/1 o powierzchni 0,12 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00038568/1.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 99,79 m2 (wiatrołap, sala sklepowa, pomieszczenie socjalne, magazyn).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset 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 nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2014 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 23.06.2014 r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 czerwca 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze przetargu działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 położonej w Januszkowicach, 
stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość:
działka rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 341/3 o pow. 12900 m2 położona w Januszkowicach, objęta KW 
Nr RZ1D/00016074/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od 
obciążeń.
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach stanowi grunty nieużytkowane, porośnięte samosiej-
kami różnych drzew. W pobliżu nieruchomości znajduje się siedlisko i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej 
z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Na działce sieć elektryczna. 
Placówki handlowo – usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy zagro-
dowej i grunty użytkowane rolniczo.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem 1. R - to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy 
związanej z produkcja rolną i agroturystyczną w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN RM poza 
obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp Tytuł
własności

Nr 
działki

Powierzchnia 
(m2)

Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość
brutto (zł)

1 KW Nr 
RZ1D/00016074/1 341/3 12900 53 807,00 350,00 54 157,00

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 27. 06. 2014 r. do 
21. 07. 2014 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoś-
ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą 
wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 14 sierpnia 2014 r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel.014/ 6803005
Brzostek, dnia 27. 06. 2014 r.

 Redakcja Wiadomości Brzosteckich przypomina, że ceny za reklamę w naszym czasopiśmie  przed-
stawiają się następująco: 1 cała strona – 100,00 zł, ½ strony – 55,00 zł, ¼ strony – 30,00 zł. Są to 
ceny stron czarno-białych wewnątrz numeru. Na strony kolorowe nie przyjmujemy reklam i ogłoszeń.
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Opacionce –stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (sklep) położony 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 ewidencyj-
nym 251 o powierzchni 0,156 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia użytkowa sklepu wynosi 46,91 m 2 (sala sprzedaży, zaplecze).
Sklep wyposażony w energię elektryczną i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 9,50 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

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

Wadium dla lokalu wynosi 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 28.07.2014 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, wodę, wywóz nieczystości ciekłych i za odpady 
komunalne 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 25.06.2014 r. 

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 czerwca 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/311/01 Rady Gminy Brzostek z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie sprzedaży 
w trybie przetargowym działek ozn. nr ewid. 626/6, 626/7, 626/8, 626/9, 626/10, 626/11, 626/12, 626/13 położonych w Nawsiu 
Brzosteckim stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość:
działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym 626/9 o pow. 1700 m2 położona w Nawsiu Brzosteckim, objęta 
KW Nr RZ1D/00027795/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna 
od obciążeń.
 Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 629/9 położona w Nawsiu Brzosteckim to grunt położony na brzegu rowu odwadniają-
cego. Kształt nieforemny, trójkątny. Dojazd z drogi o nawierzchni gruntowej. Teren obecnie użytkowany rolniczo, uzbrojony 
w sieć gazową, elektryczną i wodociągową.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest 
w terenach zabudowy i przewidzianych do zabudowy.
Działka nr 626/9 zgodnie z decyzją z dnia 06.07.2004 roku Nr RGiMK.IV.7431-20/2004 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego i gospodarczo-garażowego

Lp Tytuł
własności Nr działki Powierzchnia 

(m2)
Wartość rynkowa 

wg wyceny (zł)
Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość
netto (zł)

1 KW Nr 
RZ1D/00027795/1 626/9 1700 20 184,00 721,00 20 905,00

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 27. 06. 2014 r. do 
21. 07. 2014 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 14 sierpnia 2014r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel.014/ 6803005
Brzostek, dnia 27. 06. 2014 r.
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zapraszamy również  
do nowo otwartej stacji paliw
oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

paliwa tylko z ORLENU

 zatankuj za minimum 30 zł, a otrzy-
masz płyn do spryskiwaczy gratis 
(do wyczerpania zapasów)!

 weekendowa promocja (piątek, 
sobota) paliwo 10 gr. taniej!
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Ogłoszenie w gazecie:
Sprzedam nowego XBoksa, w zestawie 
50 gier. Cena: 50 zł.
Telefon: 56-655-23-55.
Jeżeli odbierze mężczyzna, proszę się 
natychmiast rozłączyć!

  

Małżeństwo kłóci się na ulicy. W pew-
nej chwili mąż krzyczy:

– Cicho bądź! Ty się wcale nie liczysz!
– Co?!
Mąż zatrzymuje taksówkę i pyta kie-
rowcę:
– Ile zapłacę za kurs na dworzec?
– 10 złotych.
– A jeśli pojadę z żoną?
– Tyle samo.
Mąż odwraca się do żony i mówi:
– Sama widzisz!

  
Premier przechadza się po Warszawie 
wraz ze swoją żoną. Oglądając wystawy 
sklepowe mówi do żony:
– Popatrz! Spodnie 50 zł, koszulka 40 
zł, futro 150 zł. Nie wiem o co ludziom 
chodzi. Narzekają, że jest tak źle, a 

przecież jest dość tanio. Wszyscy mó-
wią, że nikogo na nic nie stać.
Żona popatrzyła na męża z ogromną 
czułością, jak tylko kobieta potrafi 
i mówi:
– Kochanie. To jest pralnia.

  

Kelner w restauracji podchodzi do 
konsumującego gościa:
– Przepraszam, ale czy mógłby pan tę 
rybę, którą niedawno przyniosłem jeść 
nieco szybciej?
– Ale dlaczego? Dopiero mi ją pan 
przyniósł!
– Sanepid mamy na zapleczu.

  

krzyŻówka z nagrodą
Poziomo:
1) Symbol państwa; 4) Małe obcęgi; 
7) Stuprocentowy mężczyzna; 10) Ska-
leczenie; 11) Nowojorski tygodnik; 
12) W szkole i w parku; 13) Zwojnica; 
14) Do sprzedania; 15) Stolica Grenlan-
dii; 16) Można go nadstawiać; 17) Rze-
czy podróżnego; 20) Drzewo mokrych 
łąk; 21) Zbiór map; 26) Produkt na 
rodzynki; 27) Sztuka ruchu i gestów; 
29) Komórka w firmie; 32) Miejsce za-
mieszkania; 34) Resztka drzewa; 37) We-
soła zabawa; 38) Jeden z muszkieterów; 
39) Plama w zeszycie; 40) Ze zdjęciami; 

41) Rabat; 42) Nad zlewem; 43) Jacek 
dla Placka; 44) Suknia popa; 45) Kaleta, 
mieszek; 46) Kleryk.
Pionowo:
1) Pocztowy ptak; 2) Urządzenie do 
podnoszenia; 3) Kolor pomarańczy; 
4) Bibelot; 5) Wydzielina sosny; 6) Oj-
czyzna Odyseusza; 7) Kartka z ceną; 
8) Osoba niewojskowa; 9) Nakrycie na 
stół; 18) Plakat; 19) Elektroda dodatnia; 
22) Opar lub głupiec; 23) Siły zbrojne 
kraju; 24) Zwierzę pociągowe; 25) Z sie-
dzibą w Nowym Jorku; 28) Maleńki 
tryb; 29) Tam kończy się rajd z Paryża; 
30) Obchodzi imieniny 5 maja; 31) Część 
naboju; 32) Przeniesienie na wyższe 

stanowisko; 33) Taniec; 34) Figiel; 35) Ja-
pońska firma samochodowa; 36) Związek 
org. do produkcji rozpuszczalników.
 Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 31 lipca 2014 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej. Roz-
wiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: SIEDEMDZIESIĄTA ROCZ-
NICA PACYFIKACJI BRZOSTKU. 
Nagrodę książkową wylosowała  Irena 
Gągała z Woli Brzosteckiej. Po odbiór 
nagród prosimy zgłaszać się do Domu 
Kultury w Brzostku.

J. Nosal
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Zupa koperkowa
Składniki:

– wywar warzywny (około 2 l)
– 1 łyżka mąki
– 4 łyżki ryżu brązowego
– ½ szklanki śmietany 18% 
– 2 pęczki koperku 
– 4 jajka
– sól, pieprz

Sposób wykonania:
Do wywaru warzywnego wsypać 4 łyżki opłukanego brą-
zowego ryżu i gotować do miękkości. Mąkę rozmieszać ze 
śmietaną i niewielką ilością wywaru, wlać do gotującej 
się zupy. Wsypać drobno posiekany koperek, zagotować. 
Doprawić solą i pieprzem. Jajka ugotować na twardo, 
ostudzić, obrać, opłukać i pokroić (1 jajko na 2 części). Na 
talerz rozlać gorącą zupę, udekorować jajkiem i świeżym 
koperkiem.

Kuleczki z kaszy jaglanej 
Składniki:

– 2 szklanki wody
– ½  szklanki kaszy jaglanej
– po 1 garści suszonej żurawiny, rodzynek i moreli
– 1 jabłko 
– sól 
– miód

Sposób wykonania:
Kaszę jaglaną przepłukać wrzątkiem. Wsypać do gotującej 
się, lekko osolonej wody i gotować na wolnym ogniu, aż 
zgęstnieje. Do przestudzonej kaszy dodać 2 łyżki miodu, 
sparzone wcześniej bakalie oraz jabłko starte na grubej 
tarce. Wszystko dokładnie wymieszać, uformować kulki. 

Karp pieczony
Składniki:

– średniej wielkości wypatroszony karp
– 1 cebula
– 1 cytryna
– 2 szklanki smażonych borowików
– tłuszcz do smażenia
– pieprz cytrynowy
– natka pietruszki
– pieprz i sól do smaku
– masło klarowane 
– boczek

Sposób wykonania:
Karpia natrzeć pieprzem cytrynowym, doprawić solą. 
Nadziać pokrojoną cebulą, natką pietruszki i smażonymi 
borowikami, spiąć wykałaczkami. Rybę obficie skropić so-
kiem z cytryny. Smażyć delikatnie z obu stron na rozgrzanym 
tłuszczu, najlepiej na maśle klarowanym i plastrach boczku. 
Następnie  karpia przełożyć do rękawa piekarniczego i piec 
około 30 minut w temperaturze 1800 C.  Gorącego wyłożyć 
na półmisek, doprawić pieprzem i udekorować według 
uznania. Podawać z sosem czosnkowym. 

Jajka w pomidorach
Składniki:

– 4 pomidory 
– 4 jajka
– 20 plasterków szynki
– sól, pieprz
– szczypiorek, koperek

Sposób wykonania:
Pomidory wydrążyć, delikatnie wypełnić pokrojoną w kost-
kę szynką oraz rozbitym jajkiem. Zapiec w piekarniku do 
momentu, aż się białko zetnie. Doprawić solą i pieprzem. 
Udekorować szczypiorkiem i koperkiem. Smacznego!

 Sezon urlopowy w pełni. W kuchni nadszedł 
czas na coś z niczego. Koperek dumnie góruje 
w przydomowych ogródkach, więc korzystajmy 
z niego garściami. Czerwone pomidory pachną 
już latem i podane z niespodzianką przepysznie 

smakują. Mamy więcej czasu na wędkowanie, 
dlatego na naszych stołach może zagoszczą- 
karpie, szczupaki, liny, pstrągi i okonie. Zdrowa 
kasza jaglana zaś odkwasi organizm i przywróci 
energię.             Redakcja

Brzosteckie smakołyki

papieska kremówka
 W niedzielę 25 maja br. uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
im. Jana Pawła II w Brzostku uczestni-
czyli w kolejnym spotkaniu „Bądźmy 
razem” organizowanym przez Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej i rzemieślników 
z Podkarpacia. W tym roku rzemieślnicy 
przygotowali kremówkę o długości zgod-
nej z liczbą lat, które minęły od urodzin 
Jana Pawła II – czyli 94 metry. Została 
ona podzielona na 10 tysięcy porcji. 
 Imprezę na rzeszowskim Rynku ot-

worzyła Msza św. w Kościele Świętego 
Krzyża będąca okazją do uświetnienia 
23 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Rze-
szowie oraz dziękczynieniem za Jego 
kanonizację. Festyn „Bądźmy razem” to 
również okazja do wspólnego świętowa-
nia Dnia Matki i Dnia Dziecka.
 Po uroczystej Mszy św. wszyscy 
obecni udali się na degustację papie-
skiej kremówki. W dalszej części miały 
miejsce występy Orkiestry Szałamai-
stek, Zespołu Mażoretek, Waldemara 
Wywrockiego, Dziecięcego Zespołu 
PŁOWNIAKI. Uczestnicy mogli również 
wziąć udział w przygotowanych grach 

i konkursach oraz skorzystać z takich 
atrakcji jak: przejazdy bryczkami w siod-
le, jazda motocyklem po mieście, zabawy 
na dmuchanej zjeżdżalni, zajęcia twórcze 
z plastykami WDK.
 Uczestnicy otrzymali od Sieci Skle-
pów Biedronka będącego jednym z głów-
nych sponsorów paczki ze słodyczami 
i drobnymi upominkami. Po licznych 
i pełnych atrakcji występach na scenie 
zespołów wokalnych, tanecznych, spor-
towych i artystycznych uczestnicy mogli 
w pełni usatysfakcjonowani i zadowoleni 
z wycieczki, opuścić tę niepowtarzalną 
imprezę.     A. Wereszczyńska
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kącik fotograficzny

Fot. Kamila Wojdyła z JanuszkowicFot. Filip Czekaj z Kleci Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej



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. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Magdalena Zięba z Bukowej

Fot. Igor Juszczyk z Brzosku

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Natalia Owsiak z Bukowej

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Tomasz Lipka z Brzostku


