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iV rowerowa pielgrzymka amatorSkiej grupy kolarSkiej z BrzoStku

Na Górze Grabarce Pod Ostrą Bramą
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 29 lipca 1944 roku miejscowy od-
dział AK zaatakował kwaterujących 
w Bukowej Niemców. Na skutek bardzo 
niepomyślnego splotu okoliczności 
akcja się nie powiodła. Niemcy w od-
wecie rozstrzelali 8 mężczyzn i spalili 
kilkanaście zagród, zginął też jeden 
z partyzantów. Pacyfikacja trwała 
przez noc do następnego dnia.

	 W	 niedzielę	 27	 lipca	 o	godz.	 9.00	
w	kaplicy	w	Bukowej	została	odprawiona	
Msza	św.	w	intencji	ofiar	tych	tragicznych	
wydarzeń.	Eucharystię	sprawowali:	tutej-
szy	rodak	o.	Edward	Kowalski	oraz	brzo-
stecki proboszcz ks. Jan Cebulak, który 
również	 wygłosił	
okol icznościową	
homilię.	W	uroczy-
stości	wzięli	 udział	
członkowie	 rodzin	
pomordowanych,	
pracownicy	 Urzę-
du	Miejskiego	 na	
czele z burmistrzem 
i	jego	zastępcą,	rad-
ni	 gminni	 i	powia-
towi,	sołtysi,	poczty	
sztandarowe, oraz 
mieszkańcy	Buko-
wej.
	 Po	Mszy	 św.	 do	
zg r omad zonych	
przemówił	 Jan	 Ty-
bur, jedyny z do-
tychczas	 żyjących	
świadków	 i	uczest-
ników	 tych	 zajść,	
który	mimo	upływu	
lat	ciągle	ma	przed	oczami	ten	straszny	
moment,	gdy	leżał	ranny	wraz	ze	swoim	
ojcem,	oczekując	na	ten	„ostatni”	strzał.	

Drodzy Rodacy!
	 Tragedia,	jaka	wydarzyła	się	u	nas	70	
lat	temu,	której	rocznicę	dziś	obchodzi-
my,	czcząc	pamięć	jej	niewinnych	ofiar,	
nie	była	czymś	nadzwyczajnym.	Bowiem	
w	czasie	 hitlerowskiej	 okupacji	 takich	
wydarzeń,	 a	nieraz	 o	wiele	 tragiczniej-
szych	w	skutkach,	było	w	naszym	kraju	
wiele.
	 Okupant	mścił	 się	bestialsko	za	naj-

mniejszy	 przejaw	oporu.	Pacyfikowane	
i	palone	były	całe	wsie.	Mordowano	setki	
ich	mieszkańców,	nie	oszczędzając	kobiet	
i	dzieci.
	 Lecz	dla	nas,	mieszkańców	Bukowej	
i	Kluczowej,	którzy	znaleźliśmy	się	w	sa-
mym	centrum	tej	akcji,	była	to	prawdziwa	
apokalipsa.	W	kilkanaście	minut	 od	 jej	
rozpoczęcia,	 w	płomieniach	 stawały,	
zarówno	najbliższe,	jak	i	dalsze	zabudo-
wania	na	 skutek	ostrzału	 zapalającymi	
pociskami.	 A	budynki	 wówczas	 były	
wyłącznie	 drewniane,	 kryte	 strzechą.	
Jęki	ludzi	i	ryk	zwierząt	dopełniały	grozy	
sytuacji.	Zostali	zabici	i	ranni.
	 Nikt	 nie	 próbował	 ratować	 swego	

dobytku,	było	to	zresztą	niemożliwe	i	nie-
bezpieczne.	Mieszkańcy	uciekali	w	stronę	
lasu,	 unosząc	 ze	 sobą	małe	 dzieci	 i	co	
kto	 zdążył	 wyrwać	w	ostatniej	 chwili	
z	płonącego	domu.
	 Tragedia	 ta	 była	 tym	dotkliwsza,	 że	
zdarzyła	się	w	przededniu	spodziewane-
go	wyzwolenia,	bowiem	front	od	wschodu	
zbliżał	się	błyskawicznie.
	 Niestety!	Nasz	 fałszywy,	 jak	 zwykle,	
„sojusznik”	 postanowił	 zatrzymać	 się	
nagle,	dzieląc	linią	frontu	nasz	ówczesny	
kraj	na	połowę.	I	jak	się	okazało,	na	całe	
pół	roku.

	 W	naszym	przyfrontowym	pasie	był	to	
najcięższy	okres	okupacji.	Z	tego	terenu	
wszystką	ludność	wysiedlono	na	zachód	
od	Wisłoki.	Bukowa	została	karnie	wy-
siedlona	w	pierwszej	kolejności.	Łapano	
ludzi	 do	 robót	 na	 froncie,	 rabowano	
resztki	inwentarza.
	 Dziękuję	dziś	Panu	Bogu,	tak	za	ów-
czesne	 ocalenie	 z	ciężkiej	 opresji,	 jak	
i	za	to,	że	dane	mi	jest	dożyć	tak	odległej	
rocznicy.
	 W	 imieniu	wszystkich	 poszkodowa-
nych	w	pacyfikacji	 oraz	 ich	 potomków,	
pragnę	serdecznie	podziękować	organi-
zatorom	dzisiejszych	 uroczystości	 oraz	
wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	ich	
uświetnienia.	Dziękuję!

	 Kolejnym	punktem	uroczystości	 był	
program	 słowno-
-muzyczny przy-
gotowany	 p r zez	
emerytowaną	 na-
uczycielkę	 Marię	
Smoroń.	Na	 uwagę	
zasługuje	 fakt,	 iż	
pomimo wakacji 
przed	 publicznoś-
cią	wystąpiła	 spora	
grupa	 dzieci	 i	mło-
dzieży	 z	Bukowej.	
Występ	przepełnio-
ny	treściami	patrio-
tycznymi bardzo 
się	podobał,	o	czym	
świadczyły	 grom-
kie	 oklaski.	 Nikt	
też	 z	widzów	 nie	
wyszedł	wcześniej	
z	kościoła.
	 Następnie	wszy-
scy	 udali	 się	 pod	

pomnik	 aby	wspólnie	 oddać	 hołd	 po-
mordowanym.	Nikomu	nie	przeszkadzał	
lejący	 się	w	tym	dniu	 żar	 z	nieba,	 ani	
spora	odległość	jaką	trzeba	było	przemie-
rzyć.	Przyszli	wszyscy,	młodzi	i	starzy.	
Po	 przybyciu	 odmówiono	modlitwę	 za	
zmarłych,	wysłuchano	 krótkiego	 prze-
mówienia	burmistrza	Leszka	Bieńka	oraz	
złożono	wiązanki	kwiatów	i	znicze.	
	 Uroczystość	 zakończyła	 się	w	domu	
ludowym,	gdzie	miało	miejsce	spotkanie	
zaproszonych	gości	oraz	rodzin	pomor-
dowanych	z	mieszkańcami	Bukowej.

Józef	Nosal

70. rocznica pacyfikacji Bukowej

IV Rowerowa Pielgrzymka Amatorskiej Grupy Kolarskiej z Brzostku

z Brzostku do wilna
5 lipca 2014 r.
	 Po	 porannej	Mszy	 św.	 i	błogosławieństwie	 udzielonym	
nam	przez	proboszcza	ks.	dr.	Jana	Cebulaka	wyruszyliśmy	na	
czwartą	rowerową	pielgrzymkę,	tym	razem	do	Wilna	(wcześniej	
byliśmy	już	w	Częstochowie,	Licheniu	i	Kodniu).
	 W	 piękny	 sobotni	 ranek	 sześciu	 rowerzystów	 (Antoni	
Szybist,	 Bogdan	 Szukała,	 Jerzy	 Potrzeba,	 Janusz	Wójcik,	
Roman	Borowiecki,	Krzysztof	Kawalec)	wraz	 z	zapleczem	
technicznym	i	kuchennym,	mieszczącym	się	w	samochodzie	
wypożyczonym	bezpłatnie	 przez	Marka	Wojnara	 –	 prezesa	
firmy	 „PMS	 INTERNATIONAL”	 z	Zawadki	Brzosteckiej,	

Dokończenie na str. 4 Przed startem
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Dokończenie ze str. 3

ruszyło	w	trasę.	Obsługi	tego	auta	podjął	się	jeden	z	uczestni-
ków	pielgrzymki	–	Adam	Kalina.	Wszyscy	mieliśmy	na	sobie	
jednakowe	koszulki	rowerowe,	ufundowane	przez	sponsorów:	
firmę	Polskie Mięso i Wędliny „ŁUKOSZ”	z	Chybia,	Stani-
sława	Jarosza	–	właściciela	firmy	„TAURUS”	z	Pilzna,	firmę	
handlową	„DOMICELA”	z	Jasła,	firmę	„KREISEL”	zajmującą	
się	techniką	budowlaną,	firmę	ubezpieczeniową	„UNIQA”	oraz	
firmę	ubezpieczeniową	HDI.	Sześć	kompletów	–	akurat	na	sześć	
dni;	bo	na	tyle	planowana	była	nasza	wyprawa.	
	 	W	pierwszym	dniu	przejechaliśmy	około	160	kilometrów.	
W	południe	termometry	przy	naszych	rowerach	wskazywały	
380C.	Ciepło.	Trochę	za	ciepło.	Odpoczęliśmy	nad	Jeziorem	
Tarnobrzeskim,	a	o	18.	dotarliśmy	do	Annopola,	gdzie	zatrzy-
maliśmy	się	na	nocleg.

6 lipca 2014 r.
	 Z	Annopola	wyruszyliśmy	do	Kocka.	Przejechaliśmy	oko-
ło	150	kilometrów.	Kock	to	znana	miejscowość,	naznaczona	
przez	historię,	bo	właśnie	tu	w	przeszłości	toczyły	się	krwawe	
bitwy:	w	1809	r.	podczas	wojny	polsko	–	austriackiej,	w	1831	r.	
podczas	powstania	listopadowego,	w	1863	r.	podczas	powstania	
styczniowego,	w	1920	r.	podczas	wojny	polsko	–	bolszewickiej	
w	ramach	bitwy	warszawskiej	i	chyba	najbardziej	znana	współ-
czesnym	Polakom	bitwa	pod	Kockiem	stoczona	na	początku	
października	 1939	 r.	 z	Niemcami	w	czasie	 kampanii	wrześ-
niowej.	Między	innymi	o	tym	rozmawialiśmy	z	właścicielem	

gospodarstwa	agroturystycznego,	w	którym	się	zatrzymaliśmy.	
Gospodarz	okazał	się	również	zapalonym	rowerzystą,	w	prze-
szłości	podróżującym	niemal	po	całej	Polsce.

7 lipca 2014 r.
	 Opuściliśmy	Kock,	pokonaliśmy	130	kilometrów,	dotarliśmy	
do	Siemiatycz,	ale	po	drodze	odwiedziliśmy	ciekawe	miejsca.	
Drohiczyn	nad	Bugiem	to	miejscowość	powstała	we	wczesnym	
średniowieczu.	Pierwsze	pisane	o	niej	wiadomości	pochodzą	
sprzed	1142	r.	Mało	znanym	faktem	historycznym	była	koro-
nacja	jedynego	króla	w	dziejach	Rusi	–	Daniela	Romanowicza,	
prawnuka	Bolesława	Krzywoustego,	która	odbyła	się	właśnie	
w	Drohiczynie.	W	XVI	w.	miasto	rozkwitło,	w	czasach	potopu	
szwedzkiego	podupadło,	w	XVIII	w.	odbudowano	lub	odnowio-
no	zniszczone	kościoły.	W	XIX	w.	znów	nastąpił	okres	upadku;	
zniszczeń	 dopełniła	 II	wojna	 światowa.	Dziś	 to	 niewielkie,	
malowniczo	położne	miasteczko,	w	którym	zachowało	się	wiele	
pamiątek	 przeszłości:	 piękne	 kościoły	 i	zespoły	 klasztorne.	
Drugim	zasługującym	na	uwagę	miejscem	jest	Grabarka	–	góra	
obok	miejscowości	o	tej	samej	nazwie.	Stanowi	najważniejsze	
miejsce	kultu	religijnego	dla	wyznawców	prawosławia	w	Pol-
sce.	Według	legendy,	podczas	epidemii	cholery	w	1710	r.	pewien	
mieszkaniec	Siemiatycz	doznał	objawienia,	w	czasie	którego	
usłyszał,	że	jedyną	drogą	ratunku	od	epidemii	jest	udanie	się	
na	 górę	Grabarkę	 z	krzyżem.	Opowiedział	 o	tym	 swojemu	
proboszczowi	 parafii	 unickiej,	 który	 uznał	 to	 za	 objawienie	
Boże	i	zaprowadził	ludność	miasta	na	wzgórze,	spod	którego	
wypływał	strumień.	Ci,	którzy	napili	się	wody	ze	strumienia	
–	ocaleli.	Po	tym	wydarzeniu	nikt	więcej	nie	zmarł	na	chole-

rę.	Ludzie	ocaleni	z	zarazy	wybudowali	na	górze	drewnianą	
kaplicę	w	podziękowaniu	za	życie.	Od	tamtego	czasu	wierni	
przychodzą	 tu	 z	prośbą	 i	modlitwą	o	pomoc,	 przynosząc	 na	
górę	krzyże	symbolizujące	osobiste	 troski,	 smutki	 i	radości.	
Krzyże	zostawione	przez	pobożnych	pielgrzymów	na	Grabarce	
tworzą	wyjątkowy	i	niezapomniany	obraz	dla	każdego,	kto	był	
tam	chociaż	raz.

8 lipca 2014 r.
	 Z	Siemiatycz,	przez	Białystok,	dotarliśmy	do	Czarnej	Bia-
łostockiej.	Ot,	zaledwie	120	kilometrów.	Jazda	rowerem	to	nie	
wszystko.	Staraliśmy	się	zatrzymywać	w	miejscach	godnych	
uwagi.	Takim	właśnie	jest	miejscowość	Święta	Woda	niedale-
ko	Białegostoku,	związana	z	licznymi	legendami	sięgającymi	
średniowiecza.	W	1719	r.	pewien	szlachcic	został	uzdrowiony	
ze	ślepoty	dzięki	wodzie	z	cudownego	źródła.	W	podziękowa-
niu	ufundował	kaplicę.	Wizerunek	Matki	Bożej	Bolesnej	oraz	
cudowne	źródło	jest	celem	pielgrzymek	chrześcijan	obrządku	
rzymskokatolickiego,	 greckokatolickiego	 i	prawosławnego.	
Obok	znanego	w	całej	Polsce	sanktuarium	powstała	Góra	Krzy-
ży	podobna	do	tej	na	Grabarce,	na	której	ludzie	pozostawiają	
dziękczynne	krzyże	wotywne.
	 Przypadkowo	spotkaliśmy	proboszcza	tutejszej	parafii.	Miła	
rozmowa.	Okazało	się,	że	to	ksiądz	jeżdżący	na	rowerze,	który	
podróżował	po	całej	Polsce,	cztery	razy	był	w	Rzymie,	i	–	co	
dla	nas	ciekawe	pamiętał,	że	kiedyś	przejeżdżał	przez	Brzostek	
podczas	jednej	z	podróży.	Oczywiście	wszystkie	wspomniane	
wyżej	wyprawy	 proboszcza	 ze	 Świętej	Wody	 to	wyprawy	
rowerowe.	Na	drugim	końcu	Polski	natknęliśmy	się	na	bratnią	
duszę.

9 lipca 2014 r.
	 Naszym	celem	są	Sejny.	Z	Czarnej	Białostockiej	do	Sejn	mu-
simy	przejechać	120	kilometrów.	Pestka.	Wczoraj	wykręciliśmy	
tyle	samo.	W	Sejnach	zatrzymaliśmy	się	na	nocleg	w	Domu	
Litewskim.

10 lipca 2014 r.
	 Sejny,	200	po	północy.	Pobudkaaa!	300	–	ruszamy!	Jeszcze	

Cerkiew w Drohiczynie

Odpoczynek w trasie

W Dąbrowie Białostockiej
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ciemno,	 ale	 przed	 nami	 najdłuższy	 odcinek	 trasy	 do	 poko-
nania:	ok.	190	km.	Nie	ma	rady,	trzeba	ruszać,	jeśli	chcemy	
zrealizować	 nasze	 plany.	Granicę	 z	Litwą	 przekroczyliśmy	
w	Ogrodnikach.	Teraz	na	Wilno!	Do	celu	wyprawy	dotarliśmy	
późnym	popołudniem,	koło	godziny	17.	Oprócz	wspomnianych	
190	km	musieliśmy	pokonać	także	przeciwny	wiatr,	a	jakże,	
od	wschodu.	Przed	nami	tablica	z	napisem	Vilnius	(Wilno).	Po	
sześciu	dniach	jazdy	na	rowerze	i	pokonaniu	870	kilometrów	
jesteśmy	na	miejscu.	

11 lipca 2014 r.
	 Stolica	Litwy	zasługuje	na	większą	uwagę.	Patronem	Wilna	
jest	 św.	Krzysztof,	 opiekun	podróżujących,	 kierowców	 i	ro-
werzystów	(czyli	również	nasz	patron).	Wilno	to	największe	
pod	względem	 powierzchni	miasto	w	krajach	 bałtyckich,	
duży	ośrodek	gospodarczy,	finansowy,	 przemysłowy,	węzeł	
komunikacyjny	(kolejowy	i	drogowy,	port	lotniczy),	ośrodek	
kulturalny	 i	naukowy.	Wielki	 ośrodek	 religijny,	w	którym	
znajduje	się	ponad	40	kościołów	rzymskokatolickich,	w	tym	te	
najbardziej	znane:	Sanktuarium	Matki	Bożej	Ostrobramskiej,	
Sanktuarium	Miłosierdzia	Bożego,	Bazylika	archikatedralna;	
a	także	20	cerkwi	prawosławnych,	kościoły	protestanckie,	3	sy-
nagogi	żydowskie,	kinesa	karaimska,	cerkiew	staroobrzędow-
ców.	Stare	miasto	pełne	cennych	zabytkowych	obiektów	przy-
ciąga	turystów	z	różnych	zakątków	świata,	w	tym	oczywiście	
także	Polaków	(spotkaliśmy	rowerową	pielgrzymkę	z	Krasnego	
koło	Rzeszowa	oraz	naszego	krajana	Wojciecha	Staniszewskie-
go	z	rodziną).	Wiele	tu	śladów	i	pamiątek	polskiej	i	litewskiej	

historii,	wiele	miejsc	 godnych	 zobaczenia.	 Przewodniczka	
zaprowadziła	nas	na	cmentarz	Na	Rossie	–	polską	nekropolię.	
Tu	spoczywają	polscy	żołnierze	polegli	w	bojach	1919,	1920,	
1939	i	1944,	a	tak-
że	 znane	 postacie	
polskiej,	 białoru-
skiej i litewskiej 
historii.	 Tu	 znaj-
duje	się	grób	matki	
Józefa	Piłsudskie-
go	oraz	urna	z	jego	
sercem.	 Przecho-
dząc	cmentarnymi	
alejkami	 ma	 się	
wrażenie	 jakby-
śmy	byli	w	Polsce:	
wszędzie	 polskie	
groby,	 nazwiska	
znanych	 Polaków	
(Euzebiusz	 Sło-
wacki,	Władysław	
Syrokomla,	 Tade-
usz Wróblewski, 
Joachim	 Lelewel	
itd…).	 Byl iśmy	
również	 na	Górze	
Trzech	 Krzyży,	
z której podziwia-
liśmy	 panoramę	

Wilna.	Najwięcej	czasu	poświęciliśmy	na	zwiedzanie	wileń-
skich	kościołów.	Piękna	architektury,	obrazów	i	mistrzostwa	
sztuki	 dekoracyjnej	 nie	 sposób	 opisać	 słowami.	 To	 trzeba	
zobaczyć.	

12 lipca 2014 r.
	 Cytując	 „Pana	 Tadeusza”	Adama	Mickiewicza	 „Panno	
Święta,	 co	 jasnej	 bronisz	Częstochowy	 i	w	Ostrej	 świecisz	
Bramie!”	–	kończymy	naszą	wyprawę.
	 W	ostatnim	dniu	pielgrzymki	wzięliśmy	udział	we	Mszy	
Św.	 odprawianej	w	języku	 polskim	w	kaplicy	Ostrobram-
skiej,	w	której	 znajduje	 się	 cudowny	 obraz	Matki	Boskiej	
Ostrobramskiej	Królowej	Korony	 Polskiej	 (Matki	Boskiej	
Miłosierdzia).	Ostra	Brama	była	ostatnim,	ale	najważniejszym	
celem	naszej	pielgrzymki.	
	 Po	północy,	już	13	lipca	wróciliśmy	do	Brzostku.

Dziennik	podróży	prowadził:
Krzysztof	Kawalec

	 Uczestnicy	 rowerowej	 pielgrzymki	 do	Wilna	 dziękują	
wszystkim,	 którzy	w	jakikolwiek	 sposób	 nas	wsparli:	 ks.	
dr.	 Janowi	Cebulakowi,	 burmistrzowi	Brzostku	mgr.	 inż.	
Leszkowi	Bieńkowi,	Markowi	Wojnarowi	–	prezesowi	firmy	
„PMS	INTERNATIONAL”	z	Zawadki	Brzosteckiej,	firmie	
Polskie Mięso i Wędliny „ŁUKOSZ”	 z	Chybia,	 Stanisła-
wowi	Jaroszowi	–	właścicielowi	firmy	„TAURUS”	z	Pilzna,	
firmie	handlowej	„DOMICELA”	z	Jasła,	firmie	„KREISEL”	
zajmującą	 się	 techniką	 budowlaną,	firmom	ubezpieczenio-
wym	„UNIQA”	i	„HDI”	oraz	wszystkim	życzliwym,	którzy	
towarzyszyli	nam	5	lipca	na	starcie	i	wierzyli,	że	dotrzemy	
do celu.

Mapa trasy

Nad grobem matki oraz serca Józefa Piłsudskiego

Przy Matce Bożej Ostrobramskiej

Na granicy z Litwą
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 Na skraju brzosteckiego cmentarza, 
poniżej zbiorowego grobu pomordowa-
nych 20 czerwca 1944 roku Brzosto-
wian, znajduje się obok siebie dziewięć 
grobów, na których widnieje taka sama 
inskrypcja: „Zginął śmiercią tragiczną 
5 sierpnia 1945 roku”. Byli to chłopcy 
z Opacionki i Januszkowic, którzy 
stracili swoje młode życie podczas 
ćwiczeń przysposobienia wojskowego.

	 Kiedy	 byłem	małym	
chłopcem	 Ojciec	 po-
kazywał	 mi	 te	 groby,	
na	 których	 były	wtedy	
jednakowe	białe	 krzyże	
i	opowiadał	mi	 historię	
tego	 zdarzenia	Nie	 znał	
jej	z	autopsji,	gdyż	wró-
cił	 z	wojny	 dopiero	 rok	
później,	ale	słyszał	o	niej	
z	opowiadań	mieszkań-
ców	 tamtych	 wiosek.	
Mówił	 mi,	 że	 chłopcy	
strzelali z karabinu do 
sporej	wielkości	pocisku,	
w	wyniku	czego	nastąpi-
ła	 eksplozja.	Większość	
z	nich	 zginęła	 na	miej-
scu,	a	kilku	zostało	ran-
nych.	Ojciec,	 jako	saper	
spod	Monte	Cassino,	był	
mocno zdziwiony bez-
troską	instruktora	tego	przysposobienia.	
Pamiętam	też,	że	przestrzegał	mnie	przed	
takimi	„zabawami”.
	 Od	tego	wydarzenia	minęło	już	sporo	
lat	 i	różnie	 o	nim	 ludzie	 opowiadali.	
Mnie	 jednak	udało	 się	 dotrzeć	 do	 jed-
nego	 z	uczestników	 tej	 tragedii,	 który	
pomimo	 odniesionych	 ran,	 przeżył	 ją.	
Jest	to	Pan	Władysław	Leśniak,	obecnie	
86-letni	mieszkaniec	Januszkowic.	Kiedy	
zapytałem	go,	czy	pamięta	to	tragiczne	
wydarzenie,	odpowiedział	mi:
–	 To	 było	 straszne.	 Dopóki	 będę	 żył	
nigdy	 tego	nie	 zapomnę.	Zginęli	wtedy	
z	Opacionki	–	Władysław	Gajewski	(16	
lat),	Kazimierz	Młyniec	(19	lat),	Stanisław	
Skórski	(20	lat),	Władysław	Grygiel	(37	
lat).	Natomiast	z	Januszkowic	–	Mieczy-

sław	Borowiecki	 (20	 lat),	Władysław	
Ignarski	 (16	 lat),	 Jan	 Sołtys	 (18	 lat),	
Kazimierz	Płaziak	(15	lat)	i	najmłodszy	
Jan	Ślabski	(12	lat).	Oprócz	mnie,	ranny	
został	 Jan	Rutkowski	 i	nasz	 instruktor	
kapral	Michał	Płaziak.
–	To	mieliście	instruktora?
–	Tak,	bo	to	było	w	ramach	przysposobie-
nia	wojskowego.	Takie	przysposobienia	
były	organizowane	przez	władze	również	
i	w	innych	wsiach,	np.	w	Kleciach.

–	A	skąd	 się	 znalazł	 tam	 ten	 wielki	
pocisk?
–	Dzień	wcześniej	chłopcy	przywieźli	go	
spod	lasu	na	granicy	Opacionki	z	Wolą	
Brzostecką.	 Jakąś	 część	 odkręcili	 od	
niego	 i	zostawili	 go	 nad	 rzeką	 naprze-
ciwko	 domu	 ludowego	 w	Opacionce.	
Na	 następny	 dzień	Władek	 Ignarski,	
korzystając	 z	nieobecności	 instruktora,	
który	pojechał	do	syna	przebywającego	
w	szpitalu,	 zabrał	 z	jego	domu	karabin	
i	zaczęliśmy	 strzelać	 do	 tego	 pocisku.	
Strzelaliśmy	 dość	 długo	 i	nic	 się	 nie	
działo,	dlatego	powychodziliśmy	z	ukry-
cia.	Wtedy	 dołączył	 do	 nas	 instruktor,	
który	wrócił	ze	szpitala,	ale	nie	zabronił	
dalszego	 strzelania.	W	końcu	 któryś	
załadował	karabin	pociskiem	dum-dum,	

dobrze	trafił	 i	nastąpił	wybuch.	Był	 tak	
silny,	 że	 w	sąsiedztwie	 powylatywały	
szyby	 z	okien.	W	domu	 ludowym	 było	
wtedy	zebranie.	Nawet	i	tam	został	ktoś	
lekko	ranny.
–	Mówił	 Pan	 o	karabinie.	Czy	 on	 był	
służbowy?
–	Tak.	Dostaliśmy	go	z	posterunku	milicji	
w	Brzostku. 
–	A	co	 było	 dalej	 z	przysposobieniem	
wojskowym?
–	Po	tym	wypadku	przysposobienie	zo-
stało	rozwiązane.
	 Na	koniec	naszej	rozmowy	Pan	Leś-

niak	 pokazał	mi	 blizny	
po	 odniesionych	wtedy	
ranach.	Był	wzruszony.

 Pani Romana Stasiow-
ska,	która	również	dobrze	
pamięta	tamte	czasy,	tak	
wspomina	tę	tragedię:
–	Pamiętam,	była	wtedy	
piękna	 upalna	 pogoda.	
Nagle	 dał	 się	 słyszeć	
przeraźliwy	 huk	wybu-
chu.	Chwilę	 później	 zo-
baczyłam	Władka	 Leś-
niaka	jak	biegł	do	domu.	
Był	 cały	 pokrwawiony.	
Wyglądał	 tak	 strasznie,	
że	się	go	przestraszyłam.	
A	jeśli	 chodzi	 o	te	 poci-
ski,	 to	było	 ich	 tam	pod	
lasem	 znacznie	 więcej.	
Miały	 one	 ponad	metr	

długości.	 Pamiętam	 też	 pogrzeb	 tych	
biednych	 chłopców.	Dziewięć	 trumien	
jedna	 za	 drugą.	 Takiego	 konduktu	 po-
grzebowego	u	nas	nigdy	nie	było.	Rodziny	
były	zrozpaczone.

 Jestem na brzosteckim cmentarzu, pa-
trzę	na	groby	tych	młodych	ludzi	i	nasu-
wają	mi	się	takie	refleksje.	Ileż	to	istnień	
ludzkich	pochłonęła	II	wojna	światowa,	
bo	przecież	ci	chłopcy	również	są	pośred-
nio	ofiarami	tej	wojny.	Wprawdzie	było	
to	kilka	miesięcy	po	wyzwoleniu,	ktoś	
wymyślił	to	nieszczęsne	przysposobienie	
wojskowe,	dał	lekkomyślnie	do	ręki	broń	
młodym	 ludziom,	 ale	 nie	 było	 by	 tego	
wszystkiego,	gdyby	nie	wojna.

Józef	Nosal

Moi rozmówcy: Romana Stasiowska i Władysław Leśniak

tragedia sprzed 69 laty

Groby ofiar na brzosteckim cmentarzu Nagrobna inskrypcja najmłodszej ofiary
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Ludzie o których warto pamiętać

organista pana Boga
 Józef Gromadzki urodził 
się 8 XI 1914 r. w Gorze-
jowej. Jego dom rodzinny 
zbudowany z modrzewia 
został przeniesiony belka po 
belce z Gorzejowej i posta-
wiony na nowo w Jaworzu 
Górnym. Tam też mieszkał 
z rodzicami zanim losy 
rzuciły go na stałe do Strze-
gocic. Dom stoi do tej pory, 
w pobliżu skrzyżowania 
drogi na Jasło, z drogą do 
Jodłowej. Większość jego 
rodziny pochowana jest na 
cmentarzu w Przeczycy. 

	 4	września	1998	r.	w	wieku	
84	lat	zmarł	Józef	Gromadzki,	organista	z	klasztoru	oo.	kar-
melitów	w	Pilźnie.
	 Podczas	II	wojny	światowej	dostał	się	do	niewoli	niemieckiej	
i	został	wywieziony	do	miejscowości	Forchheim,	niedaleko	
Emendingen	 i	skazany	 na	 przymusowe	 roboty.	 Po	wojnie	
wrócił	natychmiast	do	Polski.	Wkrótce	ukończył	Szkołę	Or-
ganistów	w	Przemyślu	i	wraz	z	małżonką	Marią	zamieszkał	
na	stałe	w	Strzegocicach	koło	Pilzna.	Odtąd	nierozerwalnie	
związał	 się	 z	klasztorem	oo.	karmelitów	w	Pilźnie.	Grał	na	
organach,	 organizował	 i	prowadził	 chóry	kościelne,	 a	także	
zasłynął	 jako	 aktor	w	Jasełkach,	widowisku	wystawionym	
z	rozmachem	przez	jego	brata	Mariana,	miejscowego	artystę-
-rzeźbiarza.	Jednakże	największą	jego	pasją	były	organy.	Grał	
na	 nich	 przez	 ponad	50	 lat,	 co	 należy	 do	 rzadkości	w	tym	

zawodzie.	Niektórzy	żartobliwie	nazywali	go	wiecznym	orga-
nistą,	inni	mawiali	o	nim	organista	Pana	Boga,	a	jeszcze	inni,	
po	prostu	Józuś.	W	zasadzie	grał	do	ostatniej	chwili,	zanim	na	
dobre	poszedł	do	szpitala.	Do	końca	też	pomimo	złego	stanu	
zdrowia,	zachował	pogodę	ducha.	Ci,	którzy	znali	go	osobiście,	
wiedzą,	że	zawsze	lubił	żartować.	Cóż,	śmierć	jednak	nie	miała	
poczucia	humoru.	
	 Uroczystości	pogrzebowe	odbyły	się	7	września	w	Pilźnie.	
Najpierw	odprawiona	została	uroczysta	Msza	św.	w	klasztorze	
oo.	karmelitów,	z	udziałem	wszystkich	miejscowych	księży.	

Wzr uszające	
kazan ie  w y-
głosił	przybyły	
z	Krakowa	 o.	
Andrzej	 –	 kie-
dyś	wieloletni	
przeor karme-
litów	w	Pilźnie.	
Ojciec	Andrzej	
s z c z e gó l n i e	
p o d k r e ś l i ł	
niezwykłą	 su-
mienność	 or-
ganisty	 Józefa,	
który przez po-
nad	 50	 lat	 zja-
wiał	 się	 punk-
tualnie	na	każ-
dej	 Mszy	 św.	
–	 bez	względu	
n a 	 p o g o d ę ,	
okol iczności	
i...	 odległość.	
Wsiadając	 na	
rower, motor, 
czy	 też	 do	 au-
tobusu	musiał	
pokonać	 4	 ki-
lometry	–	taka	jest	bowiem	odległość	z	Pilzna	do	Strzegocic,	
gdzie	mieszkał	 na	 stałe.	Mając	 6-cio	 hektarowe	gospodar-
stwo,	łączył	organistowanie	z	pracą	na	roli,	ale	potrafił	rzucić	
najpilniejszą	 robotę,	 żeby	 tylko	 dotrzeć	 na	 czas	 do	 swoich	
ukochanych	organów.
	 Po	uroczystej	Mszy	św.,	trumna	wraz	z	ciałem	ś.p.	Józefa	
została	odprowadzona	na	cmentarz.	W	tej	ostatniej	wędrów-
ce	na	miejsce	wiecznego	spoczynku	towarzyszyły	mu	setki	
ludzi,	dla	których	całe	życie	grał	 i	śpiewał,	którzy	lubili	go	

i	szanowali.	Przybył	też,	aby	oddać	hołd	zmarłemu,	uroczysty	
poczet	sztandarowy	przedstawicieli	AK.	Józef	Gromadzki	był	
bowiem	członkiem	Zrzeszenia	Kombatantów	AK.
	 Natura	obdarzyła	ś.p.	Józefa	pięknym	i	mocnym	głosem.	
Nie	szczędził	go	za	życia	nigdy,	grając	i	śpiewając	ku	chwale	
Pana,	na	tysiącach	Mszy	św.,	Gorzkich	Żalach,	Godzinkach,	
czy	 też	 biorąc	 udział	w	dziesiątkach	 ślubów,	 chrztów	 i	po-
grzebów.	To	zagłębianie	się	dźwiękami	organów	w	misterium	
życia	i	śmierci,	w	połączeniu	z	niezwykłą	osobowością	Józefa	
sprawia,	że	fakt	jego	odejścia	przekracza	daleko	wymiar	lo-
kalny	i	nadaje	jego	postaci	charakter	uniwersalny,	charakter	
godnego	do	naśladowania	sługi	Bożego.	„Bo	nie	jest	światło,	
by	pod	korcem	stało,/	Ani	sól	ziemi	do	przypraw	kuchennych,/	
Bo	piękno	na	to	jest,	by	zachwycało/	Do	pracy	–	praca,	by	się	
zmartwychwstało”	–	jak	pisał	niegdyś	Norwid.
	 Odszedł	organista	Pana	Boga	–	syn	ziemi	brzosteckiej.	Jego	
organy	jednak	nie	umilkły.	Grają	w	sercach	setek	ludzi,	którzy	
go	znali	i	ze	smutkiem	żegnali.	

Adam	Gromadzki

Józef Gromadzki

Józef Gromadzki w latach młodości  
(z prawej strony)

Józef Gromadzki przy organach, obok wnuk Jakub Józef Gromadzki grał też na akordeonie

Z	żalem	przyjęliśmy	wiadomość	o	śmierci

Artura Majewskiego
Właściciela	stacji	partnerskiej	BP	w	Brzostku.

Rodzinie	składamy	wyrazy	głębokiego	współczucia.	
Zarząd	BP	w	Polsce
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opowieści dawnej treści – przeczyca
„O Ty coś u nas tron sobie wybrała
by nas wspomagać w życia czas
Wierzymy Matko, żeś nas pokochała
i nie opuścisz nigdy nas…”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pieśń	Maryjna

	 Sierpniowy	wieczór	 2014	 roku	 jest	 parny	 i	ciężki.	Upał	
dnia	„powalił”	całą	przyrodę,	jest	cicho	i	bardzo	spokojnie.	Ze	
wzgórza	przeczyckiego	podziwiam	piękno	naszej	brzosteckiej	
ziemi.	Patrząc	na	północny	wschód	widać	rozciągające	się	pasmo	
gór	zawadzkich	i	duży	ciąg	zabudowań.	Tę	wieś	od	Przeczycy	
oddziela	szosa	wiodąca	do	Krakowa	i	na	zachód,	w	Bieszczady	
i	dalej	w	świat.	Mkną	nią	 liczne	 samochody	osobowe,	 cięża-
rówki,	tiry	i	współcześnie	modny	motocykl	wszelakiej	maści.	
Piesi	idą	chodnikiem	po	którym	też	jeżdżą	rowerzyści.	Patrząc	
na	wschód	widzę	miasteczko	Brzostek,	a	obraz	ten	układa	się	
w	piękną,	kolorową	mozaikę.	Pomiędzy	różnorakie	budowle	wci-
nają	się	wąskie	uliczki,	to	znów	ogrody,	rabaty,	a	rynek	wygląda	
jak kolorowa widokówka, na której 
można	 dostrzec	 kapliczkę,	 a	wo-
kół	 parking	 pełen	 samochodów.	
Na	wzgórzu	 stoi	 jakby	 na	 straży	
monumentalny	 kościół	 parafialny	
z	okalającym	 go	murem.	 Tuż	 za	
nim	na	kominie	starej	szkoły	mieści	
się	 rozłożyste	 gniazdo	 bocianie,	
z	którego	raz	po	raz	wylatują	młode	
boćki	–	 są	one	nadzieją,	 że	może	
tym	razem	„przyniosą	w	dziobkach	
i	dzieciątka”…
	 Patrząc	 dalej	 na	 południowy	
wschód	w	dali	rozciąga	się	pasmo	
zalesionych	wzgórz,	 a	o	 tej	 porze	
dnia	 zieleń	 drzew	 jest	 mocna	
i	pełna.	 Te	 kleciecko-bukowskie	
pola	wśród	których	 też	wyrastają	
nowe,	piękne	zabudowania	są	peł-
ne	 piękna	 i	podziwu.	Bliżej	 przy	
szosie	widać	 rozbudowaną	szkołę	
średnią	 i	rozległe	 duże	 stawy.	Ta	
część	widoku	 oddzielona	 jest	 od	
Przeczycy	Wisłoką,	 która	wartko	
płynie	a	szumem	swych	fal	 jakby	
chciała	opowiedzieć	historię	tej	wsi	
i	ludzi	tutaj	żyjących,	jak	również	
wspomnieć	 i	tych,	których	 już	na	
tej ziemi nie ma.
	 Ciszę	wieczoru	przerywają	śpie-
wy	koników	polnych,	które	skaczą	
po	 rżyskach,	 trawach	 i	łąkach	
wyśpiewując	swoje	arie.	Od	czasu	
do	czasu	przeleci	ptak,	który	z	głoś-
nym	krzykiem	wraca	do	gniazda.	
Wzgórza	stoją	już	puste	–	po	żniwach	–	jeszcze	tylko	łany	owsa,	
kukurydzy,	 zagony	 ziemniaków,	 buraków	 i	warzyw	 czekają	
na	swój	zbiór.	Łagodnie	i	cicho	szumią	drzewa	porośnięte	na	
wzgórzach	 jakby	 chciały	 uśpić	 kołysanką	 spracowanych	 rol-
ników.	Drogi	i	dróżki	wiodące	przez	Przeczycę	są	asfaltowane	
i	dobrze	utrzymane.	Dobrze	świadczą	o	gospodarności	społe-
czeństwa	wsi	 i	dobrej	współpracy	 radnych	gminy	z	sołtysem	
i	całą	społecznością	wiejską.	Przyjemnie	jest	być	w	tej	wiosce	
zadbanej	i	już	dziś	zamożnej,	a	przecież	jeszcze	nie	tak	dawno	
była	to	wieś	folwarczna	i	pouwłaszczeniowa.
	 Wzmianka	o	wsi	Przeczyca	jest	już	z	XIII	wieku	i	dotyczy	
tego,	 iż	 była	 to	 posiadłość	Benedyktynów,	 a	potem	przeszła	
w	posiadanie	biskupa	krakowskiego.	Z	historii	Jana	Długosza	
dowiaduję	 się,	 iż	wioska	 ta	miała	 sześć	 łanów	kmiecich,	po-
siadała	karczmę,	mały	folwark	i	trzy	stawy	rybne.	Pod	koniec	
XIV	wieku	możni	tej	ziemi	ufundowali	parafię,	a	wiek	później	
wioskę	dzierżawił	już	Wojciech	Wawrzecki,	który	miał	sześciu	
komorników	oraz	kilku	rzemieślników.
	 Na	poczesnym	miejscu,	na	wzgórzu	przeczyckim	stoi	trzy-

nawowa,	neogotycka	świątynia	pod	wezwaniem	Matki	Bożej	
Wniebowziętej	 i	jest	 ona	 projektu	 Stanisława	Majerskiego	
z	Przemyśla.	Konsekracji	kościoła	dokonał	biskup	Karol	Fischer.	
Kościół	ma	smukłą	wieżę,	która	w	1944	roku	jesienią	została	
wysadzona	przez	Niemców.	Podejrzewali	oni,	że	jest	po	punkt	
kontaktu	z	wojskami	rosyjskimi.	W	1968	roku	to	zniszczenie	
zostało	 odbudowane.	Kościół	 posiada	 polichromię	 położoną	
przez	Juliusza	Makarewicza	jeszcze	przed	II	wojną	światową.
	 Jednak	 najcenniejszym	 zabytkiem	w	kościele	 jest	 figura	
Matki	Boskiej,	 która	 umieszczona	 jest	w	głównym	ołtarzu.	
Prawdopodobnie	pochodzi	Ona	z	Węgier	z	XV	wieku.	Madon-
na	Przeczycka	zasłynęła	cudami	już	w	XVI	wieku,	a	odpusty	
organizowane	były	tutaj	na	św.	Michała	Archanioła.	Przyciągały	
one	pątników	nie	tylko	z	pobliskich	wiosek	i	okolicznych	parafii.	
Liczba	pielgrzymów	była	duża	o	czym	opowiada	literatura	oraz	
przewodnik	po	Galicji	z	1786	roku	napisany	przez	A.	Kuropatni-
ckiego	i	wiersze	Kornela	Ujejskiego,	którego	brat	był	leśniczym	
w	Przeczycy	po	aresztowaniu	przez	władze	austriackie	Feliksa	
Bolechowskiego.	Przez	wieki	coraz	to	większe	tłumy	pielgrzy-
mów	ciągnęły	do	kościoła	przeczyckiego	i	przed	figurą	Madonny	
wypraszano	łaski.	Na	przełomie	XIX	i	XX	wieku	proboszczem	

tej	 parafii	 był	 ksiądz	 Stanisław	
Konopacki	pełniący	również	urząd	
wicemarszałka	Rady	Powiatowej	
w	Pilźnie.	Wielkim	wielbicielem	
Matki	Boskiej	Przeczyckiej	był	ks.	
dr	Józef	Jałowy	rodak	z	sąsiedniej	
wsi	Skurowa.	On	to	zaczął	czynić	
starania	 o	koronację	 cudownej	
figury	Madonny.	Zebrał	materiały	
potwierdzające	 cuda	 za	 sprawą	
Matki	Boskiej,	jak	również	wydał	
3-tomową	historię	parafii	własnym	
kosztem.	 I	 tak	 15	 sierpnia	 1925	
roku	 biskup	Karol	 Fischer	 sufra-
gan	przemyski	 dokonał	 koronacji	
cudownej	figury	Matki	Bożej.	Na	
tę	 uroczystość	 przybyli	 nie	 tylko	
wierni	 z	okolicznych	 parafii,	 ale	
także	 biskupi	 tarnowscy	 i	wierni	
z	Małopolski.	Modlitwom,	 śpie-
wom	 kościelnym,	 przemowom	
i	łzom	 radości	 nie	 było	 końca.	
Madonna	 została	 uhonorowana	
koroną.	Jednak	złota	korona	to	był	
kuszący	łup	dla	bezbożników	i	była	
ona	 kradziona	 aż	 trzykrotnie.	Za	
każdym	razem	została	odnaleziona,	
a	za	 trzecim	 razem	znaleziono	 ją	
w	odległym	Straszęcinie	na	cmen-
tarzu.	W	1975	 roku	 uroczystość	
rekoronacji	odbyła	się	bardzo	świą-
tobliwie,	 a	dokonał	 ją	 ówczesny	
kardynał	Karol	Wojtyła	–	obecny	
święty	Jan	Paweł	II.	Figura	Matki	
Boskiej	zasłaniana	jest	obrazem	św.	

Michała	Archanioła,	a	obok	stoją	 rzeźby	św.	Antoniego	 i	św.	
Józefa.	W	świątyni	są	też	inne	zabytki	sakralne	takie,	jak:	obraz	
malowany	na	desce	przedstawiający	szlachcica	klęczącego	przed	
Matką	Boską	–	jest	to	Jan	Grzybowski,	który	tutaj	został	uzdro-
wiony.	W	świątyni	są	też	dwa	ołtarze	boczne	z	rzeźbą	Jezusa	na	
krzyżu	i	obrazem	Dobrego	Pasterza,	jak	również	malowidło	na	
którym	Matka	Boska	podaje	różaniec	św.	Dominikowi.	Jest	też	
okazała	chrzcielnica,	okazała	ambona	oraz	krzyż	późnobaroko-
wy	i	procesyjny,	rzeźba	Chrystusa	Zmartwychwstałego.	Witraże	
zaś	zostały	ufundowane	m.in.	przez	rodzinę	Kaczorowskich	–	
dziedziców	tej	wsi,	ks.	Konopackiego	oraz	ks.	dr.	Jałowego.
	 Tuż	obok	świątyni	znajduje	się	cmentarz	stary	i	nowy.	Przy	
starym	cmentarzu	 rosną	okazałe	 lipy,	a	przy	wejściu	 jest	ka-
plica	grobowa	ufundowana	przez	rodzinę	Kaputów	po	śmierci	
jedynego	syna	Wojciecha.	W	dali	stoją	rzeźby	św.	Piotra	i	Pawła	
w	piaskowcu.	Obok	kaplicy	są	groby	zasłużonych	dla	tej	ziemi	
osób	z	lekarzem	Edwardem	Leją	kapitanem	wojska	polskiego	
z	1939	 roku,	 żołnierzem	AK.	Obok	 stoją	 dostojne	 grobowce	
dziedziców	tej	ziemi	–	Włodzimierza	Kaczorowskiego	herbu	

Fragment ołtarza z Cudowną Figurą Matki Bo-
żej w Przeczycy
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Jelita,	 szambelana	 ojca	 świętego,	 kolatora	 kościoła,	 prezesa	
Związku	Ziemian	wraz	z	żoną	Olgą	Kaczorowską.	W	następnym	
grobowcu	spoczywają	zwłoki	rodziny	Bogdana	Kaczorowskiego	
dr.	prawa,	Bronisława	Kaczorowskiego	dr.	medycyny,	Tadeu-
sza	Kaczorowskiego	kapitana	wojsk	polskich,	obrońcy	Lwowa	
i	Warszawy.	Sąsiednie	groby	kryją	prochy	ks.	Antoniego	Gduli,	
ks.	Stanisława	Konopackiego,	ks.	Michała	Białego,	ks.	Stanisła-
wa	Machnika	i	wielu	innych	ludzi.
	 Od	strony	południowej	cmentarza	stoją	kwatery	żołnierskie	
z	I	wojny	 światowej,	 o	których	 pamiętają	 uczniowie	 szkoły	
podstawowej	w	Przeczycy.	Przynoszą	tutaj	kwiaty,	palą	znicze,	
zaciągają	warty,	a	nade	wszystko	modlą	się.	To	miejsce	spoczyn-
ku	jest	bardzo	starannie	uporządkowane,	a	rosnące	wokół	stare	
drzewa	nisko	pochylają	swoje	gałęzie	i	szumią	zmarłym	elegie.
	 Największym	wydarzeniem	w	parafii	jest	odpust	na	tzw.	Mat-
kę	Boską	Zielną.	Od	dawnych,	dawnych	lat	ciągną	do	cudownej	
figury	Matki	Bożej	 setki	pielgrzymów	i	pątników.	 Idą	starzy	
i	młodzi,	kobiety	i	mężczyźni,	chłopcy	i	dziewczęta,	ministran-
ci,	grupy	oazowe	ze	śpiewem	Maryjnym	na	ustach,	a	wiedzie	
ich	krzyż	i	kapłan.	Idą	w	skupieniu	pielgrzymi	z	Januszkowic,	
Brzostku,	Siedlisk,	Kamienicy,	Błażkowej,	Dębowej	i	Jodłowej	
jak	również	z	dalszych	okolic.	Kobiety	w	ręku	trzymają	bukiet	
z	ziół:	lawendy,	dziurawca,	pokrzywy	białej,	mięty,	rozchodnika,	
tymianku,	bazylii,	słonecznika,	pędów	malin	i	jeżyn	przybrane	
kwiatami	 różnorakich	 kolorów	 i	barw.	 Poświęcą	 je	 przed	
ołtarzem,	 a	potem	przyniosą	 do	domu	 i	zawieszą	 u	tragarza.	
Będą	 one	 służyć	 do	 sporządzania	 herbatek	w	razie	 lekkich	
bólów	brzucha,	głowy	i	gardła.	Na	odpust	przeczycki	przynoszą	
też	 gospodynie	 pięknie	
uwite	wieńce	z	zebranych	
zbóż.	Wkomponowane	są	
one	 w	niezwykłe	 zwo-
ry	 i	kształty	 –	 niosą	 je,	
aby	 podziękować	 Panu	
Wszechrzeczy	za	urodzaj,	
za polony, za zdrowie 
i	za	życie.	Tym	wejściom	
z	wieńcami	 towarzyszą	
śpiewy	kościelne	oraz	mu-
zyka wykonywana przez 
orkiestrę	z	Tuchowa,	Jod-
łowej	czy	też	chóry	z	oko-
licznych	 parafii:	Brzost-
ku,	Jodłowej	i	Błażkowej.	
Pielgrzymi	 z	pochylony-
mi	głowami	i	na	kolanach	
składają	 dary,	modlitwy	
i	prośby	 przed	 cudowną	
figurą,	 aby	za	pośrednictwem	Maryi	zyskać	potrzebne	 łaski.	
Dziewczynki	ubrane	w	stroje	krakowskie	mienią	się	kolorami	
tęczy.	Niemowlęta	w	wózkach	dają	„koncerty”	swymi	dziecię-
cymi	głosami.	Strażacy	dbają	o	bezpieczny	podjazd	na	parkingi	
i	miejsca	wyznaczone	przez	nich.	Wokół	Sanktuarium	groma-
dzą	się	tłumy	ludzi.	Wchodzą	do	kościoła,	a	później	wychodzą	
bardziej	radośni	i	pokrzepieni	na	dalsze	życie.
	 Przed	 laty	 przychodzący	 pielgrzymi	 zachowywali	 post	
i	dopiero	 po	 otrzymaniu	Komunii	 Św.	 posilali	 się	własnym	
posiłkiem	oraz	zakupionymi	na	kramach	ciastkami	zwanymi	
całuskami,	pierniczkami	w	kształcie	serca.	Starsi	kupowali	po	
szklance	wody	z	kiszonych	ogórków	i	wraz	ze	zjadanym	ogór-
kiem	gasili	pragnienie	i	zaspokajali	głód.	Dzieciarnia	kupowała	
karmelki,	landrynki,	watę	z	cukru,	lody	jak	również	zabawki	–	
jo-jo,	wiatraczki,	które	kręciły	się	na	wietrze,	ptaszki	z	gliny,	na	
których	chłopcy	gwizdali	i	inne	drobnostki.	Z	biegiem	czasu	na	
odpust	przyjeżdżali	sprzedawcy	z	coraz	to	bardziej	wymyślnymi	
zabawkami:	 pukawkami,	 trąbkami,	 fujarkami,	 piszczałkami,	
różnorakimi	samochodami,	lalkami,	zimnymi	ogniami,	racami.	
Przywozili	też	kramarze	„straszliwe	maski”	oraz	korki	do	strze-
lania,	petardy,	pistolety,	karabiny.	Ilekroć	przechodzę	koło	takich	
stoisk	przeraża	mnie	jak	bardzo	niezdrowo	bawią	się	nasze	dzieci	
–	strzelając	do	siebie	przygotowują	się	do	różnorakich	bitew.	
Przywołuję	tutaj	ostrzeżenie	zapisane	przez	Marię	Dąbrowską	
w	„Opowieściach”:	„Dokąd	dzieci	będą	bawić	się	strzelając	do	
siebie	dotąd	będą	wojny…”.	Tak,	ta	myśl	jest	bardzo	pouczająca	
i	widoczna	we	współczesnym	świecie	patrząc	na	walki	w	Sy-

rii,	na	Ukrainie	czy	 też	w	Palestynie	 i	Izraelu.	Nierozważnie	
dobierane	zabawy	dla	dzieci,	mocne	gry	komputerowe	czy	też	
programy	telewizyjne	deprawują	młodzież	i	uczą	niezdrowego	
spędzania	czasu.	A	już	podczas	odpustu	i	w	pobliżu	kościoła	
powinien	być	zakaz	sprzedawania	takich	towarów.
	 Popołudniowy	dzień	Maryjny	 zwany	Zielną	 tutaj	w	Prze-
czycy	zawsze	trwał	do	późnych	godzin	nocnych.	Przy	stołach	
ustawionych	na	podwórkach	zasiadały	całe	rodziny	i	częstując	
się	 wypiekami	 domowymi	 długo	 dyskutowali,	 śpiewali,	
żartowali,	 dowcipkowali…	a	dzisiaj	 do	 tego	 doszedł	 jeszcze	
rodzinny	 grill.	 Obecnie	 odpust	 przeczycki	 trwa	 tydzień	
i	codziennie	 docierają	 tutaj	 inne	 grupy	modlitewne	 śpiesząc	
do	Cudownej	 Pani	 z	podziękowaniami	 i	prośbami.	Wokół	
kościoła	 jest	 uroczyście.	 Proboszcz	 tej	 parafii	 ks.	 proboszcz	
Marek	Marcinkiewicz	 bardzo	dba	o	kościół,	wokół	 świątyni	
ułożona	jest	kostka	brukowa,	odnowiona	jest	polichromia	oraz	
wybudowany	pomnik	naszego	świętego	papieża	Jana	Pawła	II.	
Proboszcz	zadbał	też,	aby	poszerzyć	cmentarz,	wykupił	ziemię	
i	po	drugiej	stronie	drogi	wiodącej	do	Skurowej	stoi	już	nowe	
miejsce	wiecznego	spoczynku.
	 Ważne	miejsce	w	życiu	wsi	odegrał	dwór	ziemiański	Włodzi-
mierza	Kaczorowskiego,	wokół	którego	toczyło	się	życie	całej	
wsi.	Dziedziczka	Olga	Kaczorowska	została	zapamiętana	jako	
dobra	kobieta,	umiała	się	dzielić	dobrami	swymi	z	biedotą	wiej-
ską	–	po	śmierci	wdowy	wychowywała	jej	córkę	Hankę,	a	kiedy	
wychodziła	za	mąż	obdarzyła	ją	wyprawą.	Była	też	znana	z	tego,	
że	udzielała	porad	lekarskich	mieszkańcom	wsi.	O	właścicielu	
ziemskim	Włodzimierzu	Kaczorowskim	moi	 rozmówcy	 też	

dobrze	 opowiadają.	 Był	
to	prawy	człowiek	i	bogo-
bojny,	znał	się	na	uprawie	
ziemi	 i	bardzo	 ją	 kochał.	
Prowadził	uprawy	rzepa-
ku,	 zboża,	 ziemniaków,	
stajnie	 były	 pełne	 bydła,	
spichrze	 pełne	 ziarna.	
Oczywiście	 na	 dobrach	
dziedzica	pracowali	chło-
pi,	fornale,	kobiety	–	była	
to	ciężka	praca,	bo	postęp	
mechanizacyjny	do	Gali-
cji	doszedł	bardzo	późno.	
Niemalże	cała	uboga	wieś	
pracowała	za	wyżywienie	
i	odzież.	Leciwa	już	dziś	
pani	 Solecka	 była	 poko-
jówką	 i	bardzo	 dobrze	
pamięta	 jak	 dokładnie	

trzeba	było	 froterować	parkiety	 ręcznie,	woskować	posadzki	
w	korytarzach,	jak	dbać	o	estetykę	pokoi	–	ale	tę	pracę	bardzo	
lubiła	i	drobiazgowo	o	niej	opowiada.
	 Dwór	na	frontowej	ścianie	ozdobiony	był	orłem	w	koronie,	
herbem	rodowym,	obrazem	Matki	Boskiej	Częstochowskiej	–	
który	został	skradziony	–	oraz	mottem	życia	tych	właścicieli:	
„Szanuj	przeszłość,	przyszłość	oddaj	Bogu,	uczciwie	pracuj	na	
rodzinnym	progu”	–	to	motto	jest	też	myślą	przewodnią	naszego	
brzosteckiego	miesięcznika	Wiadomości	Brzosteckie.
	 Wojna	zniszczyła	całą	wieś	i	także	dwór.	Ze	wspomnień	córki	
Kaczorowskich	Danuty	Lejowej	dowiedziałam	się,	że	w	dworze	
mieścił	się	sztab	żołnierzy	niemieckich,	dla	rodziny	wyznaczyli	
żołnierze	 dwa	pokoje,	 i	życie	 tam	było	 pełne	 strachu	 i	lęku.	
Pomimo	tego	właściciel	ziemski	pomagał	AK-owcom	będących	
w	lasach	w	Dębowej	i	aż	pod	Liwocz	przesyłając	im	żywność,	
odzież,	prześcieradła	na	bandaże,	a	zięć	dr	Edward	Leja,	niósł	
im	pomoc	medyczną.	Po	wojnie	 dwór	 został	 rozszabrowany.	
Nawet	klamki	zostały	rozkradzione,	znikła	porcelana,	odzież,	
z	mebli	pozostało	tylko	tyle	ile	uratowali	sąsiedzi.	Została	też	
zniszczona	biblioteka,	 tylko	część	książek	została	uratowana	
przez	ks.	proboszcza	Machnika.	Część	księgozbioru	oddano	do	
biblioteki	liceum	w	Jodłowej.	Pozostałe	zabudowania	dworskie	
jak	również	park	zostały	zdewastowane.
	 Po	wojnie	czas	pędził	szybko.	Reforma	rolna	z	dziedziców	
uczyniła	biedaków	odbierając	im	wszystkie	posiadłości,	a	chłopi	

Cmentarz z I wojny światowej w Przeczycy

Dokończenie na str. 10
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otrzymali	najmniej	po	dwa	hektary	ziemi	dworskiej	 i	zaczęli	
gospodarzyć	na	swoim.
	 Obecnie	we	dworze	mieści	się	szkoła	podstawowa.	Budynek	
jest	w	dobrym	stanie	i	ładnie	odrestaurowany.	Remont	i	przy-
wracanie	świetności	tego	obiektu	trwał	przez	wiele	lat.	Kolejni	
kierownicy	 i	dyrektorzy	 szkoły	 począwszy	 od	 pani	Antosz	
przez	 Ignacego	Rałowskiego,	 Jana	Biernackiego,	Ryszarda	
Sieńkowskiego,	Gertrudę	Pruchnik,	Władysława	Ramuta	 do	
obecnej	Joanny	Przewoźnik	czuwali	nad	odbudową	tego	obiektu.	
Obecna	dyrektor	szkoły	mgr	Joanna	Przewoźnik	zintegrowała	
środowisko	całej	wsi	i	obwodu	szkoły,	rodzice	czują	się	współ-
gospodarzami	obiektu	i	często	własnym	sumptem	kupują	ma-
teriały	i	wykonują	remonty	–	układanie	parkietów,	malowanie	
ścian,	 stolików	i	krzeseł	uczniowskich,	wykładanie	płytkami	
pomieszczeń	sanitarnych,	zakup	wykładziny	i	drobnych	pomo-
cy	naukowych	dla	maluchów	–	po	to	aby	ich	dzieci	czuły	się	
w	szkole	tak	jak	w	domu.	Wokół	szkoły	cały	park	dawny	też	się	
zmienia,	powstają	boiska	do	piłki	nożnej,	siatkowej,	plac	zabaw	
dla	małych	dzieci,	a	trawniki	wszędzie	są	wzorowo	przycięte.	
Obecnie	 pani	 dyrektor	 rozpoczyna	 dalszy	 remont	 –	 zmianę	
pokrycia	dachowego	–	bo	w	szkole	całkiem	po	prostu	leje	się	
z	dachu.	Po	tej	inwestycji	zamierza	przywrócić	ogród	różany	
przed	 frontem	 szkoły	 taki,	 jaki	 był	 przed	dworem	przedwo-
jennym.	Ten	obiekt	szkolny	jest	piękną	wizytówką	oświaty	na	
Ziemi	Brzosteckiej.
	 Znam	tę	wioskę	z	autopsji,	gdyż	tutaj	
rozpoczynałam	żywot	nauczyciela	w	la-
tach	60-tych	–	Boże	jak	ten	czas	leci,	jak	
bardzo	 się	 tutaj	 zmieniło.	W	tamtych	
latach	 uczyliśmy	w	starym	 budynku	
domu	ludowego.	Klasy	były	przechodnie.	
Zimą	był	taki	ziąb,	że	czasami	zamarzała	
woda	w	wiaderku	i	chociaż	pan	Solecki	
palił	węglem	w	piecykach	to	i	tak	wiatr	
mroźny	hulał	po	klasach,	gdyż	okna	były	
stare,	pełne	szpar.	Dzieci	siedziały	ciasno	
przytulone	do	siebie,	aby	im	było	cieplej.	
Od	czasu	do	czasu	po	klasie	przeleciała	
mysz,	 co	 było	 powodem	do	 „radosnej	
gimnastyki”	 –	 zresztą	 zawsze	w	po-
łowie	 lekcji	 była	 prowadzona	 przerwa	
śródlekcyjna	ze	śpiewem	i	gimnastyką.	
W	tej	szkole	–	jak	i	w	większości	szkół	
w	tych	 czasach	 –	warunki	 nauki	 były	
spartańskie,	za	to	chęci	do	nauki	i	pracy	
w	szkole	 były	wielkie.	Młodzież	 była	
bardzo	 zdyscyplinowana	 i	chętna	 do	
nauki	i	pracy.	Rodzice	ofiarnie	pomagali	
nie	tylko	w	szkole	–	przecież	sami	mieli	
pokończone	tylko	po	kilka	klas,	a	nauczyciele	prowadzili	kursy	
dokształcające	dla	rodziców	–	ale	także	w	pracy	na	rzecz	szkoły.	
Była	to	wieś	rozśpiewana	i	usportowiona.	Prowadziłam	tam	chór	
szkolny.	Do	jednej	sali	przychodziło	60-ciu	uczniów,	było	zimno,	
ale	za	to	głosy	moich	śpiewaków	były	przednie.	Z	ogromnym	
rozrzewnieniem	wspominam	babunię	Stefanię	Siedlik,	 która	
z	wielkim	zapałem	wsłuchiwała	 się	w	każdą	nową	piosenkę.	
Była	to	kobieta	bardzo	dobrego	serca,	przed	wojną	pracowała	
wraz	z	mężem	na	pańskim	polu,	w	biedzie	wychowała	sześcio-
ro	własnych	dzieci	i	jeszcze	przygarnęła	sierotę,	którą	żywiła	
i	wychowywała.	Umiała	też	podzielić	się	z	innymi	tym,	co	po-
siadała	–	w	każdym	tygodniu	na	chór	przysyłała	mi	garnuszek	
gorącej	herbaty	i	kromkę	chleba	ze	smalcem.	Za	ten	dar	serca	
pozostała	w	mojej	pamięci	na	zawsze.
	 Inna	kobietą,	która	umiała	się	dzielić	z	drugim	człowiekiem	
była	 Sabina	Baran.	Ona	 też	 pomimo	 choroby	 przygarniała	
zmarznięte	dzieci	do	swojego	pokoiku	i	była	zawsze	życzliwa	
dla	innych.	Razem	z	mężem	Tadeuszem	–	zwanym	złotą	rączką	
–	wychowali	wzorowo	trzech	synów	Jerzego,	Michała	i	Bogda-
na.	Syn	Jerzy	pozostał	w	Przeczycy,	wybudował	piękny	dom	
i	razem	z	żoną	nauczycielką	wychowali	dzieci,	a	jedna	z	córek	
też	pracuje	jako	pedagog.
	 Ważne	miejsce	w	życiu	wsi	 odgrywa	 sołtys,	wzorowym	
sołtysem	był	Włodzimierz	Łukasik	 i	za	 jego	 kadencji	wieś	

elektryfikowano,	gazyfikowano,	budowano	most,	poprawiano	
drogi	 i	rozbudowywano	wieś.	 Przeczyca	 z	roku	na	 rok	pięk-
nieje.	Do	wszystkich	przysiółków	prowadzą	dobrze	utrzymane	
drogi	z	dobrym	oznakowaniem.	Przez	tę	wieś	jechałam	z	moim	
dawnym	uczniem,	długoletnim	radnym	Alfredem	Nawracajem,	
który	całe	swoje	życie	związał	z	tą	wsią	i	dla	niej	pracuje.	Ra-
zem	z	żoną	Marią	wychowali	troje	dzieci,	a	dziś	na	emeryturze	
gospodarzą	na	10-cio	hektarowym	gospodarstwie.	Wybudowali	
też	nowoczesny,	duży	dom,	budynki	gospodarcze,	a	wokół	mają	
piękny	ogród.	Jechaliśmy	przez	przysiółki:	Podlesie,	Zalesie,	
Laskowiec,	 Pułanki,	 Zamczysko	 a	ja	 podziwiałam	 piękno	
zabudowań	ogrodów	i	nowoczesności,	która	weszła	w	tę	wieś.	
Mijaliśmy	po	drodze	krzyże	i	kapliczki	–	zabytki	sakralne,	które	
też	są	dowodem	bogobojności	tej	wsi.	Kapliczka	na	Pułankach	
stoi	odnowiona	i	ukwiecona,	wysoki	krzyż	ozdobiony	widać	na	
posesji	Grzesiakowskich,	naprzeciw	Kordka	na	wzgórzu	też	stoi	
żelazny	krzyż,	a	obok	szkoły	 jest	kapliczka	dworska	z	figurą	
Matki	Bożej	i	z	napisem	„Nie	opuszczaj	nas”.
	 Jedziemy	drogą	dobrze	oznakowaną	do	granicy	z	Jodłową	
–	tutaj	często	w	lesie	robiłam	zbiórki	harcerskie.	Odwiedzam	
zbiorowy	grób	Żydów	pomordowanych	przez	hitlerowców	12	
sierpnia	 1942	 roku.	Obecnie	 jest	 bardzo	 dobrze	 utrzymany.	
Teren	jest	ogrodzony	a	na	płycie	wyrzeźbiony	jest	napis	w	ję-
zyku	polskim	i	hebrajskim	„Tu	spoczywają	szczątki	160	osób	
zamordowanych	przez	zbirów	hitlerowskich”	–	pochylam	głowę	
i	pozostaję	w	zadumie.	Idę	dalej	do	przysiółka	Buczyna,	tam	na	

wzgórzu	zwanym	Zamczysko	rozglądam	
się	po	 terenie,	 legenda	głosi,	 że	 jest	 to	
miejsce	dawnego	zamku	obronnego	i	do	
dziś	ludzie	znajdują	tu	groty	do	strzał	czy	
dawne	narzędzia	rolnicze.
	 Odwiedzam	rodzinę	Porębskich,	która	
ukrywała	Żyda,	 za	 co	 została	 odzna-
czona	medalem	 „Sprawiedliwy	wśród	
narodów	świata”.	Mężczyzna	–	chociaż	
już	dziś	bardzo	leciwy	–	po	dziś	dzień	
pamięta	 długą	 serię	 strzałów	 i	strach,	
nieludzki	 strach,	 a	potem	mdły	 fetor	
unoszący	się	z	niezbyt	dobrze	zasypanej	
ziemią	mogiły.	Takich	opowieści	nawet	
już	po	wielu	latach	słucha	się	z	lękiem	
w sercu.
	 Wiele	 by	można	 jeszcze	 opowiadać	
o	przeszłości	 tej	wsi.	Żyli	 tutaj	 praco-
wici	 i	dobrzy	 rzemieślnicy	 tacy	 jak:	
kowal	Solecki,	 szewc	Kordek,	 którego	
syn	Bogdan	 dzisiaj	 prowadzi	 zakład	
remontowo-budowlany,	 krawiec	Dzie-
dzic	i	Trucina,	murarze,	cieśle,	malarze,	
a	przede	wszystkim	 rolnicy,	 o	których	
nie	sposób	zapomnieć.

	 Obecnie	wieś	 zmienia	 się	 i	nowe	 zawody	 zjawiają	 się	 też	
w	Przeczycy.	Ważne	miejsce	w	życiu	wsi	odgrywa	Stanisław	
Nawracaj,	 który	 zajmuje	 się	 renowacją	 zabytkowych	mebli,	
stolarką	 artystyczną,	 snycerką,	 rzeźbą	w	drewnie.	Wykonał	
renowację	 ławek	w	kościele	w	Siedliskach-Bogusz.	 Lesław	
Nawracaj	jest	znany	jako	konserwator	rzemiosła	artystycznego	
i	dzieł	sztuki.	Mechanikiem	pojazdowym,	który	niesie	pomoc	
przy	awarii	maszyn	rolniczych	jest	Bogdan	Dziedzic.
	 We	wsi	 prowadzone	 jest	 gospodarstwo	 agroturystyczne	
„Zacisze”	i	tutaj	można	skorzystać	z	kąpieli	siarczkowych,	z	hy-
dromasażu	oraz	skosztować	dobrego	miodu	z	własnej	pasieki	
oraz	popróbować	regionalnych,	smacznych	dań.
	 Krystyna	i	Czesław	Drechny	prowadzą	działalność	handlową	
i	są	darczyńcami	okolicznościowych	akademii	szkolnych,	re-
montów	oraz	czynnie	uczestniczą	przy	budowie	boisk	szkolnych.	
W	każdej	chwili	chętnie	niosą	pomoc	i	dzielą	się	finansami.
	 I	tak	o	tej	nowoczesnej	dziś	wiosce	można	by	opowiadać	wie-
le,	ale	najpiękniejszym	wydarzeniem	jest	odpust	w	Sanktuarium	
Maryjnym.	Idziemy	pokłonić	się	naszej	Madonnie	i	śpiewać	za	
wielość	łask	otrzymanych	„O	Ty	coś	świata	gwiazdą	zaranną,	
coś	ziemi	naszej	i	miast	Królową	bądź	z	nami	w	każdy	czas…”,	
a	wszystkim	mieszkańcom	Przeczyckiej	Ziemi	życzę,	aby	za-
wsze	trwali	wiernie	i	byli	dla	siebie	życzliwi	i	otwarci.

Zuzanna	Rogala

Mogiła Żydów pomordowanych 
 przez Niemców w 1942 roku

Dokończenie ze str. 9
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ocalić od zapomnienia…
 W i o s e n n e 
miesiące	 nauki	
szkolnej, 	 obf i-
towały	 w	wiele	
ważnych	 wyda-
rzeń	 rocznico -
wych,	związanych	
z	historią	naszego	
k raju.	 Włącza-
jąc	 się	 aktywnie	
w	przygotowanie	
pat r iot ycznych	
uroczystości	mło-
dzież	Gimnazjum	
w Brzostku oraz 
przedstawiciele 
władz	 samorzą-
dowych	 i 	 spo -
łeczności	 lokal-
n e j ,  o d d aw a l i 
hołd	bohaterskim	
mieszkańcom	zie-
mi brzosteckiej, 
k tórzy przelal i 
niewinną	krew	za	Ojczyznę.	
Między	 innymi	w kwietniu obchodzono kolejną rocznicę 
zbrodni katyńskiej, natomiast w czerwcu uczczono ofiary 
krwawej pacyfikacji Brzostku	 dokonanej	przez	hitlerowców	
siedemdziesiąt	lat	temu.
	 Poza	 tymi	wydarzeniami,	 pragnąc	 upamiętnić	 i	docenić	
często	zapomnianych	lokalnych	patriotów,	uczniowie	brzoste-
ckiego	gimnazjum	wzięli	udział	w	V	edycji	Ogólnopolskiego	
Konkursu	„Losy Bliskich i losy Dalekich – dzieje Polaków 
w latach 1914-1989”,	pisząc	indywidualne	prace,	które	opierały	
się	o	źródła	historyczne	(np.	wspomnienia,	pamiętniki,	dzien-
niki,	 listy,	 dokumenty	–	 również	 rodzinne,	 zdjęcia,	 zebrane	
relacje).	Konkurs	organizowany	był	przez	Kuratorium	Oświaty	
w	Krakowie	w	porozumieniu	z	innymi	Kuratorami	Oświaty,	
we	współpracy	z	Fundacją	Armii	Krajowej	w	Londynie.
Do	etapu	wojewódzkiego	zakwalifikowało	się	pięciu	uczniów	
brzosteckiego	gimnazjum:
• KAMIL	DZIEDZIC	(kl.	II	b)	–	„Bez	korzeni	nie	ma	skrzydeł	
–	Antoni	Strączek”

• DOMINIKA	MICHOŃSKA	(kl.	II	b)	–	„Ksiądz	Józef	Jałowy	
–	sercem	naszego	regionu”

• ALBERT	RAMS	(kl.	II	c)	–	„Pukając	do	bram	wolności…	
Tadeusz	Wyrwa-Furgalski”

• MACIEJ	KULA	(kl.	 III	a)	–	„Kochając	Boga	 i	ojczyznę…	
Ksiądz	Michał	Stępień”

• GRZEGORZ	SZYBIST	(kl.	III	a)	–	„Jan	Nosal	–	przez	Sy-
berię,	Bliski	Wschód	i	Włochy”

	 Początkiem	maja	 bieżącego	 roku	 okazało	 się,	 że	 uczeń	
naszego	 gimnazjum	Kamil Dziedzic	 został	 finalistą	 etapu	
wojewódzkiego	 z	Podkarpacia	Ogólnopolskiego	Konkursu	
Tematycznego	„Losy	Bliskich	i	losy	Dalekich–życie	Polaków	
w	latach	1914–1989”.
	 7	 czerwca	2014	 r. zostały	przeprowadzone ogólnopolskie	
eliminacje	w	Gimnazjum	nr	1	im.	Ks.	Stanisława	Konarskiego	
w	Krakowie,	gdzie	każdy	uczestnik	ustnie	prezentował	swoją	
pracę	–	uzasadniając	wybór	tematu	i	przedstawiając:	wnioski,	
sposób	zbierania	i	opracowania	materiału	źródłowego,	wyko-
rzystaną	 literaturę	 oraz	 odpowiadając	 na	 pytania	 dotyczące	
jego	pracy.	
	 Kamil	 prezentował	 swoją	 pracę	 pt.	„Bez korzeni nie ma 
skrzydeł…”,	 której	 bohaterem	była	 postać	 jego	 pradziadka	
Antoniego	 Strączka. W okresie drugiej wojny światowej 
wykazał się niebywałym aktem odwagi. Uratował rodzi-
nę żydowską. Przyjął pod swój dach młode małżeństwo 
z kilkuletnią córeczką i ukrywał ich przez dwa i pół roku 
podczas wojennej zawieruchy (…)
	 Uroczyste	zakończenie	V	edycji	Ogólnopolskiego	Konkursu	
„Losy	Bliskich	i	losy	Dalekich	–	życie	Polaków	w	latach	1914-

1989”	miało	miejsce	w Auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.	 Podczas	podsumowania	konkursu	 zgroma-
dzili	się	laureaci	i	finaliści	konkursu,	ich	rodzice,	opiekunowie	
naukowi	oraz	zaproszeni	goście	–	przedstawiciele:	środowisk	
kombatanckich,	władz	samorządowych,	Światowego	Związku	
Żołnierzy	Armii	Krajowej,	NSZZ	 „Solidarność”,	 Instytutu	
Pamięci	Narodowej	Oddział	w	Krakowie,	Małopolskiego	
Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli,	Centrum	Dokumentacji	
Zsyłek,	Wypędzeń	i	Przesiedleń.	
	 Do	uczestników	swoje	 słowa	 skierowali:	Aleksander	Pal-
czewski	–	Małopolski	Kurator	Oświaty	oraz	dr	Robert	Zapart	
–	Pełnomocnik	w	Polsce	Fundacji	Armii	Krajowej	w	Londynie.	
Kolejnym	punktem	programu	była	prezentacja	wybranych	prac	
konkursowych	oraz	wręczenie	 nagród	ufundowanych	przez	
Członków	Komitetu	Honorowego	 i	Małopolskiego	Kuratora	
Oświaty	oraz	stypendiów	Fundacji	Armii	w	Londynie.	
Całość	konkursu	została	podsumowana	przez	Aleksandra	Pal-
czewskiego	–	Małopolskiego	Kuratora	Oświaty,	który	z	wiel-
kim	przejęciem	 stwierdził,	 że	 konkurs	 z	roku	na	 rok	 cieszy	
się	coraz	większym	zainteresowaniem	uczniów	i	nauczycieli.	
W	bieżącym	roku	szkolnym	wzięło	w	nim	udział	ponad	tysiąc	
uczniów	z	czternastu	województw.	Prace	uczniów	miały	formę:	
wywiadu,	biografii,	opowiadania,	relacji.	Przywoływały	osoby	
żyjące	i	te,	które	odeszły	–	ich	dzieciństwo,	młodość,	doświad-
czenia,	ich	świat	–	Polaków	żyjących	pod	zaborami,	walczących	
o	Niepodległą,	budujących	II	Rzeczypospolitą,	prowadzących	
tajne	nauczanie,	działających	w	opozycji	antykomunistycznej.	
	 Dzięki	poszukiwaniom,	zainteresowaniom	i	pasji	uczestnicy	
konkursu	nierzadko	odnajdywali	 osoby	wcześniej	nieznane,	
które	stały	się	bohaterami	ich	prac.	
	 Szczególną	wartość	pracy	uczniów	stanowiła	zgromadzona	
dokumentacja	w	postaci	 zdjęć,	 kopii:	 legitymacji	 szkolnych,	
wojskowych,	 rozkazów,	 odznaczeń,	 świadectw	 szkolnych,	
patentów	oficerskich,	dowodów	tożsamości,	kart	repatriacyj-
nych,	wyroków	stalinowskich	sądów,	decyzji	o	internowaniu,	
korespondencji	prywatnej,	kartek	pocztowych.	
	 Prace	 uczniów	 po	 raz	 kolejny	 ukazały	 dramat	 Polaków	
i	skalę	sowieckich	deportacji,	zsyłek	na	Wschód,	przesiedleń,	
emigracji,	wywózek	na	roboty	do	Niemiec,	czy	prześladowania	
rodzin	żydowskich…	
	 Właśnie	taka	była	idea	konkursu,	aby	zainteresować	uczniów	
najnowszą	historią	Polski	i	przywrócić	naszej	pamięci	osoby	
nieznane,	mało	znane	bądź	zapomniane,	które	ze	względu	na	
swoją	 biografię	 i	wyznawane	wartości	mogły	 się	 stać	 kimś	
znaczącym	w	kształtowaniu	postaw	uczniów	i	budowaniu	ich	
tożsamości.
 Konkurs	 został	 objęty	Honorowym	Patronatem	Ministra	
Edukacji	Narodowej	 i	uzyskał	wsparcie	 ze	 strony	Komitetu	
Honorowego,	w	skład	którego	weszli	Państwo:	Prezydentowa	
Karolina	Kaczorowska,	prof.	Władysław	Bartoszewski,	prof.	
Zygmunt	Kolenda,	prof.	Jerzy	Wyrozumski,	prof.	Leszek	Żukow-
ski,	ks.	kardynał	Stanisław	Dziwisz,	dr	hab.	Andrzej	Krzysztof	
Kunert,	dr	Łukasz	Kamiński,	Bogusław	Sonik,	Jerzy	Miller	oraz	
Olga	Krzyżanowska,	Joanna	i	Janusz	Onyszkiewiczowie.

Renata	Rams

W Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Finalista Kamil Dziedzic
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– Proszę przedstawić się czytelnikom 
„Wiadomości Brzosteckich”.
– Nazywam	 się	 Jan	 Sarnecki.	 Jestem	
mieszkańcem	Kleci,	 a	zarazem	 sołty-
sem	 tej	wsi	 i	radnym	w	okręgu	Klecie	
–	Bukowa.	To	 „służbowo”,	 a	prywatnie	
jestem	 rencistą	 i	zagorzałym	 kibicem	
piłki	nożnej.	

– Kocha Pan sport i systematycznie 
kibicuje młodym sportowcom. Proszę 
opowiedzieć o swoich zainteresowa-
niach.
– Nie	ukrywam,	że	sport,	a	szczególnie	
piłka	nożna	to	moja	wielka	pasja.	Udało	
mi	 się	 ją	 zaszczepić	 prawie	wszystkim	
członkom	 rodziny.	 Realizując	 sporto-
we	 zainteresowania,	 już	 ponad	 50	 lat	
z	krótkimi	przerwami	działam	w	klubie	
„Brzostowianka”.	Cieszę	się,	że	na	tere-
nie	naszej	gminy	istnieje	klub	sportowy,	
gdyż	daje	on	młodym	ludziom	możliwość	
czynnego	uprawiania	sportu.	
– Co by Pan zmienił w organizacji spor-
tu na terenie naszej gminy? 
– W	chwili	 obecnej	 na	 terenie	 naszej	
gminy	istnieje	solidna	baza	treningowa.	
Mam	tu	na	myśli	niedawno	otwartą	halę	
sportową,	przyszkolne	sale	gimnastyczne:	
Brzostek,	Klecie,	Januszkowiece,	Nawsie	
Brzosteckie,	„Orlik”	w	Brzostku	i	boisko	
sportowe	w	Siedliskach-Bogusz.	Uwa-
żam,	że	każdy,	kto	tylko	ma	na	to	ochotę,	
może	czynnie	uprawiać	sport.
– Czego oczekują młodzi sportowcy od 
nas, dorosłych?

– Myślę,	 że	młodzi	 ludzie	 oczekują	 od	
nas	pomocy	organizacyjnej	i	sprzętowej	
w	przeprowadzaniu	 różnych	 imprez	
sportowych.	 Przydałoby	 się	 także,	 aby	
więcej	było	turniejów	i	międzyszkolnych	
rywalizacji,	które	są	dla	młodych	zawod-
ników	okazją	do	zaprezentowania	swoich	
możliwości.	Ważne	jest	również	wsparcie	
i	zwykła	ojcowska	troska.
– Jest Pan również dziadkiem piłkar-
skiego „Króla strzelców” z gimnazjum. 
Jakie macie wspólne marzenia?
– Tak,	mój	wnuk	Kacper	niejednokrotnie	
w	tym	 roku	 zdobywał	 ten	 zaszczytny	
tytuł	„Króla	strzelców”	na	różnorodnych	
turniejach	piłkarskich.	Nie	ukrywam,	że	
bardzo	się	z	tego	cieszę	i	jestem	dumny	
z	osiągnięć	Kacpra.	 Jak	mówi	 on	 sam,	
jest	 to	 głównie	 zasługa	 trenerów:	Pana	
Janusza	Kaczówki	i	obecnie	Pana	Jerzego	
Czernickiego	 oraz	 nauczycielki	 z	pasją	
Pani	Magdaleny	Machaj.	Ich	zdaniem	mój	
wnuk	to	duży	talent	piłkarski,	ale	nie	za-
peszam.	Co	do	marzeń,	to	chciałbym,	aby	
Kacper	dalej	rozwijał	swoje	umiejętności,	
a	w	przyszłości	miał	możliwość	reprezen-
towania	dobrego	klubu	sportowego.	

atsz

wywiad z panem janem Sarneckim – działaczem sportowym

z prac rady miejskiej
 W	 dniu	 15	 lipca	 br.	 Rada	Miejska	
w	Brzostku	 obradowała	 na	 XXXVII	
sesji	 pod	 przewodnictwem	Zofii	 Skór-
skiej	 –	 Przewodniczącej	 Rady.	 Na	
początku	 obrad	 Burmistrz	 Brzostku	
Leszek	Bieniek	złożył	informację	z	rea-
lizacji	uchwał	Rady	Miejskiej.	W	okresie	
międzysesyjnym	na	podstawie	Uchwały	
Nr	XXXVI/282/14	 z	dnia	 24	 czerwca	
2014	 r.	Zarządzeniem	Nr	84/14	Burmi-
strza Brzostku wprowadzono zmiany do 
zestawienia	zbiorczego	planów	finanso-
wych	 jednostek	 budżetowych	 na	 2014	
rok.	Aktem	notarialnym	Nr	 4245/2014	
z	dnia	 30	 czerwca	 br.	 dokonano	wnie-
sienia	 aportu	w	formie	 podwyższenia	
kapitału	zakładowego	spółki	do	Zakładu	
Gospodarki	Komunalnej	w	Brzostku,	
zgodnie	 z	Uchwałą	Nr	XXXV/279/14	

z	dnia	27	maja	2014r.	Realizując	Uchwałę	
Nr	XL/285/10	 z	dnia	 18	maja	 2010	 r.	
Aktem	notarialnym	Nr	4321/2014	z	dnia	
2	lipca	br.	dokonano	sprzedaży	w	drodze	
przetargu	działki	budowlanej	położonej	
w	Brzostku.	Na	podstawie	Uchwały	Nr	
XXXI/249/13	 z	dnia	 18	 listopada	 2013	
roku,	 przyjęto	 darowiznę	działki	 poło-
żonej	w	Nawsiu	Brzosteckim	na	poprawę	
zagospodarowania	 drogi	wewnętrznej.	
W	dalszej	części	obrad	dotyczącej	podej-
mowania	uchwał,	radni	przyjęli	zmiany	
do	uchwały	budżetowej	na	2014	rok	oraz	
podjęli	 uchwałę	w	sprawie	 udzielenia	
pomocy	 finansowej	 Powiatowi	Dębi-
ckiemu	na	 realizację	 zadania	własnego	
Powiatu.	 Kolejna	 uchwała	 dotyczyła	
upoważnienia	Burmistrza	Brzostku	 do	
zaciągnięcia	zobowiązania	finansowego	
na	poczet	środków	budżetu	gminy	w	2015	
roku	z	przeznaczeniem	na	finansowanie	
zadania	pod	nazwą	„Opracowanie	pro-

jektu	 budowlanego	 sieci	wodociągowej	
wraz	 z	przyłączami	w	miejscowościach	
Wola	Brzostecka,	Bukowa	i	część	miej-
scowości	Klecie	oraz	projektu	budowla-
nego	sieci	kanalizacyjnej	z	przyłączami	
w	miejscowości	Bukowa	–	Gmina	Brzo-
stek”.	Celem	aktualizacji	przepisów	usta-
wy	o	systemie	oświaty	podjęto	uchwałę	
w	sprawie	określenia	wysokości	opłat	za	
świadczenia	 udzielane	 przez	 publiczne	
przedszkola	 prowadzone	 przez	Gminę	
Brzostek. Rada Miejska w Brzostku 
podjęła	 również	 uchwałę	 w	sprawie	
przyjęcia	darowizny	działek	położonych	
w	Grudnej	 Dolnej	 z	przeznaczeniem	
pod	uregulowanie	stanu	prawnego	drogi	
gminnej.	
	 Treść	podjętych	uchwał	prezentowana	
jest	w	Biuletynie	 Informacji	Publicznej	
oraz	na	stronie	internetowej	gminy	Brzo-
stek.

E.	Szukała

p o d z i ę k o w a n i e
„(…)	WPRAWDZIE	JEŃCÓW	ZABITO	POŚRÓD	LEŚNEJ	GŁUSZY,	LECZ	ZABITO	ICH	CIAŁA	NIE	ZABITO	DUSZY	(…)”

	 W	czerwcu	2014	r.	w	Brzostku	odbyła	się	podniosła	uroczystość	poświęcona	70	rocznicy	pacyfikacji	Brzostku.	Obchodom	
głównym,	z	udziałem	parlamentarzystów,	przedstawicieli	lokalnych	władz,	Kompanii	Honorowej	i	mieszkańców,	przypo-
minającym	pamięć	ofiar	aresztowanych	 i	pomordowanych	przez	Niemców	oraz	policję	ukraińską	20	czerwca	1944	roku	
towarzyszył	„Bieg	ku	Pamięci”	oraz	historyczna	rekonstrukcja	„Pacyfikacja	Brzostku	1944”.
	 Rodziny	aresztowanych	i	pomordowanych	w	tamtym	czasie	mieszkańców	Brzostku	składają	gorące	podziękowania	szcze-
gólnie	Panu	Burmistrzowi	Miasta	i	Gminy	Brzostek,	Pani	Sekretarz	Gminy,	Panu	Prezesowi	Podkarpackiego	Towarzystwa	
Konnego	„Szwadron	Podkarpacie”,	Księdzu	Proboszczowi,	Dyrektorom	Szkół	oraz	wszystkim	Osobom	i	Instytucjom,	które	
włączyły	się	w	przygotowanie	tak	wzruszających	dla	nas	uroczystości	upamiętniającej	tragedię	tamtych	dni.
 
	 Dziękujemy	za	poruszające	serca	chwile	i	przeżycia,	które	przywołały	wydarzenia	z	1944	roku	zapisane	w	naszej	pamięci	
i	na	kartach	historii	Brzostku	krwią	i	męczeńską	śmiercią	naszych	bliskich:	ojców,	dziadków,	braci.

Rodziny:	Karasiów,	Giergowskich,	Kuklów,	Samborskich
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	 2	 czerwca	 2014r.	 w	Zespole	 Szkół	
Ekonomicznych	w	Dębicy	odbył	się	finał	
X Jubileuszowego Konkursu Matema-
tyczno – Informatycznego. W kon-
kursie skierowanym do uczniów klas 
pierwszych	 szkół	 ponadgimnazjal-
nych	 i	gimnazjalistów	wzięło	udział	
94	 uczestników	 z	całego	 powiatu	
dębickiego.	Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku	reprezentowało	
8	uczniów.	Musieli	oni	zmierzyć	się	
z	różnego	 typu	 zadaniami	matema-
tycznymi	w	dwóch	etapach	szkolnych.
	 Po	dwóch	etapach	konkursu	prze-
prowadzonych	w	szkołach,	do	ścisłego	
finału	zakwalifikowało	się	21	najlep-
szych	 uczniów	gimnazjów	 i	techni-
ków.	W	tym	gronie	znalazła	się	także	
uczennica	naszej	szkoły	–	Magdalena 
Święch.	W	finałowych	 zmaganiach	
zdobyła	7	miejsce	wykazując	się	zna-
komitą	wiedzą	i	umiejętnościami.	

	 Wszyscy	finaliści	otrzymali	dyplomy	
i	nagrody	książkowe,	które	z	pewnością	
zachęcą	 ich	 do	 dalszego	 pogłębiania	

tajników	matematyki.	Naszej	 laureatce	
serdecznie	 gratulujemy	 i	życzymy,	 by	
dalej	 rozwijała	 swoje	 zainteresowania,	
kształciła	umiejętności	i	zdobywała	laury	
w	kolejnych	konkursach.

M.	Batycka

 dyrekcja zespołu Szkół im. jana pawła ii w Brzostku zaprasza absolwentów zasad-
niczych szkół zawodowych do podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym dla doro-
słych w roku szkolnym 2014/2015. 
 zajęcia odbywać się będą w systemie stacjonarnym, czyli trzy razy w tygodniu w go-
dzinach wieczornych. nauka trwa 2 lata i jest bezpłatna.
 celem kształcenia w liceum jest przygotowanie do matury, ale jej zdawanie nie jest 
warunkiem ukończenia szkoły, czyli uzyskania wykształcenia średniego.
 podania należy składać w sekretariacie zespołu Szkół w kleciach do dnia 19 sierp-
nia 2014 r.
 dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 6830321 oraz na 
stronie internetowej szkoły: www.zsbrzostek.pl

liceum
ogólnokSztałcące

dla doroSłych

matematyka królową wszystkich nauk
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	 Jak	 się	 okazuje	 nasze	 pismo	 cieszy	
się	popularnością	nie	tylko	w	Brzostku.	
Kiedy	 postanowiliśmy	 lipcowy	 numer	
zamieścić	w	internecie	 nieco	 później,	
zaczęły	napływać	do	redakcji	zapytania:	
co	to	się	stało...	i	czy	będzie	możliwość	
przeczytania	Wiadomości	w	internecie.	
Niektórym	Czytelnikom,	 szczególnie	
tym	z	odległych	miejscowości,	przesła-
liśmy	wersję	 elektroniczną	 lipcowego	
wydania.	A	oto	 jedno	 z	podziękowań	
jakie	w	zamian	otrzymaliśmy:

	 Bardzo	dziękuję	za	tak	miły	gest.	Ja	
co	miesiąc	czekam	z	niecierpliwością	na	
nowe	wydanie	 „Wiadomości	Brzoste-
ckich”	z	uwagi	na	moją	babcię.	
	 Babcia	pochodzi	z	Opacionki	i	z	wiel-
kim sentymentem wraca w swoje rodzin-
ne	strony,	teraz	ma	85	lat,	jak	wiadomo	
wiek	niesie	ze	sobą	spore	ograniczenia,	
więc	chociaż	za	sprawą	Państwa	gazety	
może	 być	 bliżej	 znanych	 sobie	miej-

czytelnicy
piszą...

scowości.	 Babcia	 pochodzi	 z	rodziny	
Drzyzga,	w	latach	 40-tych	 przyjechała	
na	Dolny	Śląsk,	do	miejscowości	Jaczów,	
gdzie	do	tej	pory	mieszka.	
	 Ale	wracając	do	„Wiadomości	Brzo-
steckich”	babcia	miała	dostęp	do	gazety,	
tylko	 gdy	 ktoś	 z	naszej	 rodziny	 lub	
znajomych	 jechał	 do	Brzostku	 –	 było	
to	 kilka	 numerów	w	ciągu	 roku.	Ona	
każdy	 numer	 czyta	 od	 deski	 do	 deski,	
zawsze	 jak	wracam	z	pracy	 to	słucham	
opowieści	co	tam	wyczytała	nowego.	Co	
więcej,	mogą	być	Państwo	pewni,	że	to	
co umieszczacie w dziale kulinarnym na 
pewno	znajdzie	się	na	naszym	stole,	bo	
babcia	ciągle	próbuje	jakieś	nowości	na	
nas.	Dopiero	jakiś	czas	temu	wpadłam	na	
pomysł,	żeby	sprawdzić	czy	gazeta	jest	
dostępna	w	internecie.	Jak	się	okazało	że	
jest,	to	wydrukowałam	babci.	Mogą	sobie	
Państwo	wyobrazić	jaką	miała	minę	jak	
zobaczyła	gazetę	i	jaka	była	zdziwiona.	
Pierwsze	 jej	 pytanie	 to:	 „A	kto	 to	 był	
w	Brzostku?”	Każdy	przeczytany	egzem-
plarz	zanosi	do	sąsiadki,	żeby	też	sobie	
przejrzała,	 a	potem	 chowa	do	 szuflady	
i	co	jakiś	czas	do	nich	wraca.
	 Prześlę	Państwu	w	załączeniu	zdjęcie	

waszego	najwierniejszego	czytelnika.
	 Pozdrawiam	serdecznie!

Ewa	Mróz

	 W	niedzielę	13	lipca	wystąpiły	zespoły	
folklorystyczne	 i	estradowe	na	Przeglą-
dzie	Zespołów	Muzycznych	w	Pilźnie.	
Przeglądowi	odbywającemu	się	na	scenie	
przy	„Sokole”	towarzyszył	festyn	z	licz-
nymi atrakcjami i konkursami dla dzieci. 
Organizatorem	 imprezy	 była	 Lokalna	
Grupa	Działania	 „LIWOCZ”,	 do	której	
należą	gminy:	Brzyska,	Brzostek,	Jodło-
wa,	Pilzno	i	Skołyszyn.	Przy	organizacji	
festynu	pomagało	również:	Towarzystwo	
Gimnastyczne	 „Sokół”,	Dom	Kultury	
i Gmina Pilzno.
	 W	jury	zasiedli:	Pan	Robert	Bartusik	
–	redaktor	Polskiego	Radia	Rzeszów	pro-
wadzący	Podkarpacką	Scenę	Przebojów,	
muzyk,	aranżer,	kompozytor;	Pani	Agata	
Pucykowicz	–	prezes	Regionalnego	Sto-
warzyszenia	Folklorystycznego	„Wrzos”	

z	Dębowca;	Pan	Grzegorz	Król	–	redak-
tor	Obserwatora	 Lokalnego,	 zapalony	
entuzjasta muzyki rockowej oraz Pan 
Stanisław	Kopacz	 –	 nauczyciel	 języka	
angielskiego	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Dębowej,	prywatnie	miłośnik	folkloru.	
Przewodniczącym	komisji	 sędziowskiej	
został	Pan	Bartusik.	
	 W	Przeglądzie	Muzycznym	zaprezen-
towało	się	ponad	100	uczestników.	Jako	
pierwsi	 rozpoczęli	gospodarze	–	 zespół	
„Pilźnianie”.	Z	kolei	zaprezentowała	się	
ludowa	kapela	 rodzinna	 „Zastawnych”,	
a	po	nich	na	scenę	wyszli	„Jodłowianie”	
oraz	 zespół	 śpiewaczy	 „Lisowianki”.	
Przegląd	 zespołów	 folklorystycznych	
zakończył	Zespół	Pieśni	i	Tańca	„Soko-
lanie”.
 W bloku muzyki estradowej jako 

pierwszy	wystąpił	zespół	instrumentalno-
-wokalny	 działający	 przy	 sanktuarium	
Matki	Bożej	Pocieszenia	w	Pilźnie.	Potem	
zagrał	zespół	„Ubuntu”	z	Jodłowej,	a	po	
nim	posłuchaliśmy	zespołu	„Jeruzalem”	
z	Brzysk,	który	określa	się	jako	grający	
chrześcijańskiego	 rocka.	Następnie	byli	
uczniowie	ze	Szkoły	Muzycznej	Yamaha,	
a	jako	ostatni	zagrał	zespół	„Xero”,	który	
zmienił	nazwę	na	„Hideway”.
	 W	trakcie	trwania	przeglądu	odbywały	
się	 konkursy,	w	których	wygrać	można	
było	atrakcyjne	nagrody	niespodzianki.

Wyniki	konkursu	muzycznego	w	katego-
rii	muzyka	folklorystyczna:
1.	 Zespół	Jodłowianie	
2.	 Zespół	 Pieśni	 i	Tańca	 „Sokolanie”	

z Pilzna
3. Zespół	Śpiewaczy	„Lisowianki”
4.	 Rodzinna	Kapela	Ludowa	Zastaw-

nych	
5.	 Kapela	Pilźnianie

Wyniki	konkursu	muzycznego	w	katego-
rii	muzyka	estradowa:
1.	 Zespół	„Ubuntu”
2.	 Zespół	„Hideway”
3. Zespół	„Jeruzalem”
4.	 Zespół	YAMAHA
5.	 Zespół	 instrumentalno	 –	wokalny	

działający	 przy	Sanktuarium	M.B.	
Pocieszenia	w	Pilźnie

	 Wszystkim	laureatom	serdecznie	gra-
tulujemy	 i	życzymy	dalszych	 sukcesów	
na scenie muzycznej.
	 Przegląd	 został	 współfinansowany	
ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	
„Funkcjonowanie	Lokalnej	Grupy	Dzia-
łania	 nabywanie	umiejętności	 i	aktywi-
zacja”.	

Agnieszka	Zaranek

przegląd zespołów muzycznych w pilźnie

Rodzinna Kapela Ludowa Zastawnych z Brzostku
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	 21	czerwca	2014	r.	odbyło	się	spotkanie	absolwentów	Szkoły	
Podstawowej	w	Gorzejowej	 z	1964	 roku,	 czyli	 tych,	 którzy	
opuścili	mury	tej	placówki	50	lat	temu.
	 Pierwszym	punktem	programu	była	msza	św.	w	kościele	pw.	
św.	Grzegorza	Papieża	i	Przemienienia	Pańskiego	w	Gorzejo-
wej,	którą	koncelebrował	ksiądz	proboszcz	Stanisław	Oleksyk	
wraz	z	księdzem	prałatem	Stanisławem	Kuczkiem	–	absolwen-
tem	gorzejowskiej	podstawówki.	Ksiądz	proboszcz	w	słowach	
skierowanych	do	zgromadzonych	oprócz	słów	powitania	pod-
kreślił,	że	wśród	jubilatów	są	osoby	mieszkające	w	rodzinnej	
parafii,	które	aktywnie	uczestniczą	w	pracach	społecznych	na	
rzecz	lokalnej	społeczności.	W	swojej	homilii	
ksiądz	Kuczek	dziękował	Bogu	za	wszystkie	
dary,	 jakimi	obdarzył	zgromadzonych	oraz	
możliwość	spotkania	w	rodzinnych	stronach.	
Wyraził	wdzięczność	tym,	którzy	pracowali	
w	miejscowej	szkole	 i	którzy	na	 trwałe	od-
cisnęli	ślad	w	sercach	i	umysłach	kolejnych	
pokoleń	 uczniów.	Serdeczne	 słowa	 skiero-
wał	do	absolwentów,	gratulując	im	pomysłu	
zorganizowania	 po	 raz	 pierwszy	w	historii	
wsi	 takiego	 jubileuszu.	Podkreślił,	 że	 czas	
takich	spotkań	po	latach	to	czas	niezwykły,	
magiczny,	 dostarczający	 niezapomnianych	
przeżyć.	
	 Następnie	 absolwenci,	 towarzyszące	 im	
osoby	 oraz	 zaproszeni	 goście	 udali	 się	 do	
szkoły,	 gdzie	wielu	 z	przybyłych	 po	 raz	
pierwszy	od	bardzo	dawna	mogło	przekro-
czyć	jej	przyjazne	progi.
Tutaj,	w	imieniu	 nieobecnej	 pani	 dyrektor	
M.	Siarkowskiej,	która	przebywała	na	zwol-
nieniu lekarskim, oraz w imieniu nauczycieli, 
wszystkich	powitała	pani	Marzena	Wal.	W	swoim	wystąpieniu	
podkreśliła,	że	nawet	forum	internetowe	Nasza	Klasa,	mające	
za	 zadanie	 zbliżać	 byłych	 absolwentów	nie	 zastąpi	 potrze-
by	 bliższych,	 bezpośrednich	 kontaktów	 i	spotkań	 „twarzą	
w	twarz”.	Życzyła	zebranym,	aby	wizyta	w	murach	tej	szkoły	
była	wyjątkowym,	niezapomnianym	przeżyciem.	Na	zakończe-
nie	zaprosiła	do	obejrzenia	części	artystycznej	przygotowanej	
przez	uczniów.	Złożyły	się	na	nią	słowa	powitania	i	radości	ze	
wspólnego	przeżywania	spotkania	z	absolwentami,	wspomnie-
nia	najważniejszych	wydarzeń	z	historii	tej	placówki	oraz	tańce	
i	piosenki.	Na	zakończenie	części	artystycznej	przedstawiciele	
obecnej	 społeczności	 szkolnej	wszystkim	 gościom	 życzyli	
zdrowia,	pogody	ducha	oraz	zachowania	w	pamięci	wspania-
łych	 chwil	 z	dzieciństwa	 i	pobytu	w	szkole.	 Po	 odczytaniu	
listy	obecności	absolwentów	sprzed	pół	wieku	przez	wycho-
wawczynię	panią	Marię	Hołowicką,	uczniowie	zaśpiewali	im	
piosenkę	„Polskie	kwiaty”	oraz	wręczyli	bukiety	ogrodowych	
i	polnych	kwiatków.

	 W	imieniu	organizatorów	głos	zabrał	pan	Jan	Górzan	oraz	
pan	Gustaw	Hołowicki,	 którzy	wraz	 z	panem	Stanisławem	
Mroczkiem	byli	 inicjatorami	 i	organizatorami	 jubileuszowej	
uroczystości.	 Pan	Górzan	 powitał	 koleżanki	 i	kolegów	oraz	
podziękował	im	za	przyjęcie	zaproszenia,	zachęcał, aby razem 
spojrzeć	wstecz	i	wydobyć	z	przeszłości	to,	co	jest	częścią	ich	
tożsamości	 i	co	 stanowi	 o	ich	 korzeniach.	 Słowa	 powitania	
skierował	również	do	osób	im	towarzyszących,	które	dołączyły	
do	grona	świętujących	„spotkanie	po	latach”.	
	 Pan	Hołowicki	uczniom	biorącym	udział	w	akademii	wręczył	
słodki	upominek,	dziękując	im	jednocześnie	za	trud	włożony	

w	przygotowanie	 części	 artystycznej.	 Podziękował	 również	
nauczycielom	 i	pracownikom	 szkoły	 za	 przygotowanie	 pla-
cówki	na	ich	przybycie.	Z	szacunkiem	zwrócił	się	do	byłych	
nauczycielek:	pani	M.	Hołowickiej,	K.	Krajewskiej	oraz	W.	Mo-
delskiej,	które	nie	tylko	przekazały	im	bezcenną	wiedzę,	ale	
były	też dla	uczniów	autorytetem	i	wsparciem	w	wielu	trudnych	
sytuacjach.	Miło	powitał	gospodarza	gminy	burmistrza	Lesz-
ka	Bieńka,	który	przyjął	zaproszenie	i	odbył	z	absolwentami	
podróż	 do	 lat	minionych.	Księdzu	 prałatowi	 Stanisławowi	
Kuczkowi	 i	księdzu	proboszczowi	Stanisławowi	Oleksykowi	
podziękował	za	przybycie	i	uświetnienie	całej	uroczystości.
	 Niestety,	zabrakło	tych,	którzy	już	nie	żyją.	Minutą	ciszy	
oraz	modlitwą	poprowadzoną	przez	księdza	prałata	uczczono	
pamięć	zmarłych	dyrektorów,	nauczycieli	i	pracowników	szko-
ły.
	 Obecny	na	spotkaniu	burmistrz	Leszek	Bieniek	w	słowach	
skierowanych	do	tych,	którzy	50	lat	temu	odebrali	świadectwa,	
pożegnali	 się	 ze	 szkołą	 i	ponownie	 do	 niej	 powrócili, pod-

kreślił	wartość	takich	spotkań	oraz	wartość	
rodziny.	Zaznaczył	on,	że	we	współczesnym	
zabieganym	świecie	warto	znaleźć	czas,	by	
na	chwilę	wrócić	do	wspomnień,	spotkać	się	
z	przyjaciółmi,	 znajomymi,	 otoczyć	opieką	
najbliższych,	 bo	wówczas	mamy	pewność,	
że	w	sytuacjach	 trudnych	 spotkamy	 się	 ze	
wsparciem	i	pomocą	ze	strony	innych.
	 Później	wszyscy	 udali	 się	 do	 sali	Domu	
Ludowego,	w	którym	przy	suto	zastawionym	
stole,	lampce	szampana	i	dźwiękach	muzyki	
był	czas	na	cudowne	wspomnienia	z	lat	mło-
dości	i	miłe	wzruszenia.
	 Absolwenci,	którzy	tak	licznie	przybyli	na	
spotkanie, na	pewno	odnaleźli	zapomniane	
twarze,	dawne	przyjaźnie	i	zdarzenia.	Mimo	
że	szara	mgła	czasu	stopniowo	przesłania	lata	
minione,	los	niejednego	ucznia	rzucił	daleko	
stąd,	to	warto	wrócić	do	chwil	tu	spędzonych.	
Dlatego	 przywołując	 słowa	 poety	Artura	
Oppmana:

Spotkanie absolwentów po pięćdziesięciu latach
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Niezapomniane	młodzieńcze	lata!
Szkolne	wspomnienia	niezapomniane!
Na	ciężkich	drogach	chmurnego	świata
Wyście	jak	balsam	na	krwawą	ranę!
Gdy	wstecz	obrócę	wzrok,	taki	łzawy,
Wnet	się	jak	czarem	byt	złoci	szary
Niech	żyje	przyjaźń	od	szkolnej	ławy!
Niech	żyją	nasze	szkolne	lata.
Niezapomniane	młodzieńcze	lata!

zachęcamy	wszystkich	absolwentów	do	kontynuowania	spot-
kań.

K.	Traciłowska
nauczyciel	PSP	w	Gorzejowej

* * * * * *
	 Pragnę	 podzielić	 się	 z	Państwem	moimi	
przeżyciami	związanymi	z	przepięknym	Jubi-
leuszem,	który	odbył	się	w	Szkole	Podstawo-
wej	w	Gorzejowej	w	czerwcu	bieżącego	roku.	
Miałam	zaszczyt	uczestniczyć	w	uroczystości	
50-lecia	 ukończenia	 szkoły	 przez	 rocznik	
1964.	Byłam	jedną	z	najstarszych	uczestniczek	
spotkania.	Mając	już	83	lata	trudno	bez	emocji	
wypowiadać	 się	 głębiej	 na	 temat	 czegoś,	 co	
przeszywało	serce	wspomnieniami,	przynosiło	
niewypowiedzianą	radość	ze	spotkania	swoich	
uczniów	sprzed	50	lat.
	 Przygotowany	Jubileusz	wyciskał	łzy	wzru-
szenia.	Kiedy	odczytywałam	nazwiska	moich	
uczniów	z	dziennika,	emocji	nie	sposób	było	
ukryć	zarówno	mi	jak	i	moim	wychowankom.	
Nie	zabrakło	wielu	miłych	słów	i	gestów,	które	
świadczą	o	tej	pięknej	więzi,	która	przetrwała	
50	lat.	
	 Obecni	 uczniowie	 tej	 szkoły	wspaniale	
przygotowani	przez	nauczycieli	zachwycali	widzów	i	wzruszali	
trafnie	dobranym	repertuarem.	Szczególne	podziękowania	na-
leżą	się	pani	Krystynie	Traciłowskiej,	mojej	byłej	uczennicy	za	
ogromne	zaangażowanie	w	przygotowanie	części	artystycznej.	
	 Dla	nauczyciela	wspaniałym	przeżyciem	jest	móc	zobaczyć,	
że	jego	praca	nie	poszła	na	marne	i	jego	wychowankowie	sprzed	
wielu	lat	nie	wstydzą	się	okazać	szacunek	innym,	podprowa-
dzić,	podać	pomocną	dłoń.	Jako	nauczyciel	muszę	przyznać,	
iż	była	to	najlepsza	lekcja	wychowania	dla	młodego	pokolenia.	
Wzruszenia	nie	kryli	też	moi	uczniowie	w	słowach	kierowanych	
do	 nas	 nauczycieli,	 jak	 i	swoich	 kolegów	 ze	 szkolnej	 ławy.	
Końcowym	punktem	występów	była	piosenka	„Polskie	kwia-
ty”	bardzo	trafnie	skomponowana	z	wręczeniem	przez	dzieci	
pięknych	bukietów	polnych	kwiatów	wszystkim	absolwentom	
i	byłym	nauczycielom.	Uczestniczący	w	spotkaniu	ks.	prałat	
Stanisław	Kuczek	nie	krył	wzruszenia	i	wypowiedział	wiele	
słów	uznania	dla	organizatorów	tej	uroczystości.	
	 Nasz	Radny,	pan	Gustaw	Hołowicki,	jeden	z	organizatorów	
tego	 spotkania	może	 być	 dumny,	 że	 jego	 starania	włożone	

w	przygotowanie	 takiej	 pięknej	 uroczystości	 zaowocowało	
wielkim sukcesem.

Maria	Hołowicka
emerytowany	nauczyciel

* * * * * *
	 W	 imieniu	organizatorów	 spotkania	 absolwentów	Szkoły	
Podstawowej	w	Gorzejowej	w	dniu	21	czerwca	2014	roku	ser-
decznie	 dziękujemy	wszystkim	za	udział	w	tej	 uroczystości	
oraz	za	stworzenie	niezapomnianej	atmosfery.
Upływa	szybko	życie,
Jak	potok	płynie	czas.
Za	rok,	za	dzień,	za	chwilę
Razem	nie	będzie	nas...

	 Słowa	 tej	popularnej	piosenki	 towarzyszyły	nam	zawsze,	
a	nasze	spotkanie	po	50	latach	od	opuszczenia	murów	tej	szkoły	
były	okazją	do	wspólnego	jej	zaśpiewania.	Niezmiernie	było	
nam	miło,	że	razem	z	nami,	absolwentami,	mogły	zaintono-
wać	tę	piosenkę	nasze	nauczycielki:	pani	M.	Hołowicka,	pani	
K.	Krajewska	oraz	 pani	W.	Modelska.	Będąc	 uczniami	 nie	
zawsze	docenialiśmy	Wasz	wysiłek,	teraz	po	latach	dziękujemy	
za	dar	nauki,	cierpliwość	i	dobro.	Słowa	podziękowania	kie-
ruję	również	do	księdza	proboszcza	Stanisława	Oleksyka	oraz	
ks.	prałata	Stanisława	Kuczka,	który	pokonał	setki	kilometrów,	
aby	być	w	tym	dniu	razem	z	nami.	Dziękujemy	również	panu	
L.	Bieńkowi,	 burmistrzowi	naszej	 gminy,	 że	w	natłoku	 tylu	
spraw	zawodowych	i	obowiązków	rodzinnych	znalazł	dla	nas	
czas.	Jesteśmy	Wam	za	to	bardzo	wdzięczni!
	 Dziękujemy	wszystkim	uczniom	za	przedstawienie	części	
artystycznej	 oraz	 nauczycielkom	miejscowej	 szkoły	 za	 jej	
przygotowanie,	wykonanie	dekoracji	oraz	słowa	powitania.	
	 Wieś	nasza	posiada	własny	Dom	Ludowy,	miejsce,	gdzie	
odbywają	się	różne	spotkania	i	uroczystości.	Powstał	on	dzięki	

wsparciu	finansowemu	władz	gminnych	oraz	
społecznej	 pracy	wielu	mieszkańców.	 Jest	
ciągle	modernizowany,	a	o	jego	sprawne	funk-
cjonowanie	w	ostatnim	czasie	dba	szczególnie	
sołtys	wsi	pani	E.	Krzywińska	oraz	członkowie	
rady	sołeckiej	pan	B.	Pawlik,	pan.	J.	Wal,	pan	
W. Samborski oraz pan P. Wójcik.
Mieliśmy	i	my	okazję	skorzystać	z	tego	lokalu.	
Dziękujemy	za	jego	udostępnienie.	
	 W	 przygotowanie	 uroczystości	 zaangażo-
wanych	 było	 jeszcze	wiele	 osób.	Wszystkim	
serdecznie	dziękujemy,	a	w	szczególności	pani	
K.	Górzan,	 pani	W.	Hołowickiej	 oraz	 pani	
Z.	Krzywińskiej.
	 Wspomnienie	 naszego	 spotkania	 nadal	wy-
wołuje	wzruszenie	i	łezkę	w	oku.	Wszystkim,	
którzy w nim uczestniczyli oraz którzy w jaki-
kolwiek	sposób	przyczynili	się	do	jego	zorga-
nizowania	SERDECZNIE	DZIĘKUJEMY!

Gustaw	Hołowicki,	Jan	Górzan,	
Stanisław	Mroczek
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„Każda osoba ludzka, bez względu na to, jak bardzo jest
bezsilna czy bezradna, stara czy młoda, chora czy
upośledzona, użyteczna czy bezproduktywna ze
społecznego punktu widzenia jest istotą o bezcennej
wartości, stworzona na obraz i podobieństwo Boże…”

Jan	Paweł	II:	„Przemówienie	na	
lotnisku,	Detroit	19.09.1987r.

	 Sierpień	jest	jednym	z	najpiękniejszych	miesięcy	w	roku.	
Jest	to	drugi	miesiąc	skwarnego	i	pracowitego	lata.	Pachnie	
chlebem,	ziołami	i	skoszoną,	schnącą	trawą.	Nazwa	tego	mie-
siąca	pochodzi	od	„sierpa”	–	i	chociaż	dzisiaj	młode	pokolenie	
nie	zna	takiego	sprzętu,	to	jednak	z	opowieści	wiemy,	że	było	to	
narzędzie	służące	do	żęcia	zbóż	i	układania	go	w	snopy,	a	po-
tem	owe	snopki	wysuszone	znoszono	lub	zwożono	do	stodoły.	
Tutaj	na	boisku	obijano	wiązki	cepem	młócono	ręcznie	–	a	po-
tem	zbierano	wybite	ziarno	i	składano	je	do	sąsieków.	Przed	
każdym	pieczeniem	chleba	ziarno	wędrowało	do	żaren	i	tutaj	
gospodynie	meł-
ły	 ręcznie	 zboże	
na	 grubą	mąkę,	
z	której	 piekły	
chleby.	Ciężka	to	
była	 praca,	 ale	
konieczna, aby 
żyć.
	 Dźwięki	 sier-
pów	 i	trud	 żni-
wiarek opisuje 
Szynom Szymo-
nowicz w wier-
s z u 	 „ Żeńcy ”,	
w	którym	Oluch-
na	 i 	Piet r ucha	
skarżyły	 się	 na	
swój	 ciężki	 los	
żniwiarek.
	 Dziś	w	sierp-
niu	 słychać	 już	
t y l k o  w a r k o t 
kombajnów	 (i	 to	
tylko	 gdzienie-
gdzie)	 wracają-
cych	ze	żniwnych	pól.	Zmechanizowana	to	praca	i	dużo,	dużo	
lżejsza,	ale	za	to	droższa.
	 Sierpień	to	miesiąc	zbierania	ziół,	święcenia	ich,	a	potem	
suszenia	na	herbatki	lecznicze.	Ale	nade	wszystko	sierpień	to	
miesiąc	Maryjny	i	wtedy	właśnie	kłaniamy	się	naszej	Prze-
czyckiej	Madonnie,	 a	pod	koniec	miesiąca	pielgrzymujemy	
do	Królowej	Polski	w	Częstochowie.	Idziemy	tam	ze	swoimi	
problemami	i	postanowieniami,	które	składaliśmy	w	naszych	
kościołach	na	początku	miesiąca	–	między	innymi	przyrzekali-
śmy	abstynencję.	Jedni	postanawiali	dotrzymywać	abstynencji	
przez	jeden	miesiąc,	inni	przez	rok,	a	jeszcze	inni	wyrzekali	
się	 spożywania	 alkoholu	 na	 całe	 swoje	 życie	 i	to	 postano-
wienie	wpisywali	do	parafialnej	księgi	abstynentów.	Piękny	
to	 i	bardzo	 potrzebny	 gest	wyzbywania	 się	 złych	 nałogów	
i	ofiarowywania	 swoich	 zachowań	 za	 słabości	 i	złe	 nawyki	
innych	osób.
	 Ważne	 jest,	 aby	 umieć	 pokonywać	własne	 nałogi	 i	złe	
nawyki	życia	–	ze	względu	na	własne	zdrowie,	na	zdrowie	
dzieci	 i	rodzin,	a	tym	samym	 i	całego	polskiego	społeczeń-
stwa.	O	 skutkach	 nadużywania	 alkoholu	wiemy	 dużo,	 bo	
głoszą	 pogadanki	 lekarze,	 pedagodzy,	 socjologowie,	 psy-
chologowie,	 jak	 również	propaganda	wizualna	przypomina	
o	niebezpieczeństwie	czyhającym	przez	używanie	alkoholu,	
tytoniu,	narkotyków	czy	innych	używek.	Wiele	dzieci	z	rodzin	
alkoholików	rodzi	się	z	urazami	psychicznymi	i	umysłowymi,	
które	niestety	zostają	na	całe	życie.	Wiele	rodzin	rozchodzi	
się	przez	pijaństwo	jednego	z	rodziców,	a	przy	tym	jest	wiele	
płaczu,	upokorzeń,	i	tragicznych	przeżyć.
	 Wielką	pomocą	dla	osób	uzależnionych	są	grupy	anonimo-

wych	alkoholików,	które	tworzą	dobry	klimat	dla	naznaczo-
nych	chorobą	alkoholową	osób.	Pomoc	kościoła	–	bo	przecież	
trzeba	odbudowywać	u	tych	osób	 charakter,	 postanowienia	
–	pomoc	państwa,	bo	trzeba	zapewnić	leczącym	się	z	nałogu	
minimum	socjalnego	bytowania	na	lekarstwa	i	opiekę	zdro-
wotną	są	widoczne	w	naszym	kraju	i	w	Brzostku	też.	Jednak	
nade	wszystko	własne	postanowienia	wytrwania	i	wyzbycia	
się	nałogu	jest	najważniejsze,	oczywiście	można	to	osiągnąć	
przy	wsparciu	rodziny	i	najbliższych.	Takie	osoby,	które	wy-
grywają	z	nałogiem	i	wracają	do	życia	w	rodzinie	są	widoczne	
i	w	naszym	środowisku	–	brawo,	brawo.
	 Bycie	wiernym	katolikiem,	świadomym	nakazów	i	zakazów	
pomaga	wyrwać	się	„ze	szponów”	nałogu.	Papież	Franciszek	
na	Anioł	Pański	20	lipca	2014	roku	mówił:	„Bóg	czeka.	Patrzy	
„na	pole”	życia	każdej	osoby	z	cierpliwością	i	miłosierdziem.	
Widzi	brud	i	zło	wiele	lepiej	niż	my,	ale	widzi	też	i	ziarna	dobra	
ufnie	czekając	aż	dojrzeją.	Bóg	jest	cierpliwy,	potrafi	czekać,	
jakie	 to	 piękne”…	Korzystajmy	 z	Boskiej	miłości	 i	popra-

wiajmy	się	z	uza-
leżnień	nie	 tylko	
od	 alkoholu,	 ale	
także	z	własnych	
słabości	–	z	nad-
używania	 sło -
dyczy, tytoniu, 
używek	 czy	 też	
g r zechów	 ob -
mowy	 drugiego	
człowieka.
	 Szczególn ie	
mocno zauwa-
ż a m 	 u z a l e ż -
nienia	 i	„nędzę	
osobową”	u	mło-
dych	 i	coraz	 to	
młodszych	 lu-
dzi,	 szczególnie	
wtedy,	 kiedy	 idę	
uliczką	 między	
Golcem,	a	Pruch-
nik iem	 w	dół ,	
kiedy	 patrzę	 na	
pobocze	Słonego	

Potoku	itp.	Ileż	tam	grupek	siedzących	pod	brzozą,	w	„chwa-
stowniku”	koło	akacji,	w	ogrodzie	Sarneckiej,	ileż	tam	leży	
śpiących	mężczyzn	i	młodych	jeszcze	chłopców.	Ile	przy	okazji	
niezdrowego	biesiadowania	słychać	przekleństw,	a	wśród	tych	
osób	można	też	zauważyć	kobiety,	a	wokół	nich	puste	puszki	
z	piwa,	butelki,	opakowania	i	sterty	śmieci.	Fetor	z	tej	„zasika-
nej”	uliczki	jest	nieprawdopodobny…	Gdyby	tamtędy	przeszli	
się	od	czasu	do	czasu	„stróże”	naszego	miasteczka,	policjanci,	
a	nie	tylko	objeżdżali	rynek	samochodem	to	pewnie	ten	stan	
rzeczy	by	się	zmienił.	Nie	tylko	mandatami	można	by	było	ich	
karać,	ale	przede	wszystkim	przez	edukację	–	nakaz	sprzątania	
po	 sobie	 pozostawionych	opakowań	 i	wywożenia	 ich	przed	
Zakład	Gospodarki	Komunalnej.	Innym	miejscem	gdzie	leżą	
„uśpieni”	alkoholem,	a	wokół	nich	stosy	śmieci	jest	miejsce	za	
dawnym	jeziorem…	Coraz	więcej	też	w	ciągu	roku	szkolnego	
gromadzi	się	tam	wagarowiczów	i	śpiących	w	amoku	młodych	
ludzi.	Pora	to	wszystko	zmienić	–	a	doskonałym	czasem	na	
to	jest	sierpień	„miesiąc	abstynencji”,	w	którym	też	i	władze	
porządkowe	naszego	miasta	powinny	pomóc	uzależnionym.
	 Przynajmniej	w	tym	miesiącu	postanówmy	sobie,	że	cho-
ciaż	trochę	popracujemy	nad	własnymi	słabościami,	próbujmy	
żyć	godnie,	 a	abstynencja	nam	w	tym	pomoże,	bo	wszyscy	
pochodzimy	i	podążamy	do	tego	samego	Pana.	Módlmy	się	
jak	 nauczył	 nas	 św.	Franciszek	 z	Asyżu:	 „Panie	 uczyń	nas	
narzędziem	Swojego	pokoju…”.
	 Owych	sierpniowych	–	i	nie	tylko	na	jeden	miesiąc	–	abs-
tynencji	życzę	przede	wszystkim	tym,	którzy	chcą	nazywać	
się	„światłem	ludu”.

Zuzanna	Rogala

Sierpień miesiącem trzeźwości naszego narodu
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	 Żywność	produkowana	na	 sprzedaż,	
czyli	dla	tak	zwanego	szerokiego	konsu-
menta,	musi	być	bezpieczna.	Z	tym	nikt	
nie	 dyskutuje.	 Pamiętam	 jakie	 emocje	
na	wsi,	kilkanaście	lat	temu,	budziły	za-
ostrzone	normy	produkcji	mleka.	Dzisiaj	
każdy	rolnik	wie,	że	dój	musi	być	mecha-
niczny	a	mleko	natychmiast	schłodzone.
	 Z	dniem	01.09.2014	wchodzi	w	życie	
nowe	 prawo	 dot.	 wędzenia	wyrobów	
mięsnych	 oraz	 ryb	 i	produktów	 rybo-
łówstwa.	W	Podkarpackim	Ośrodku	
Doradztwa	Rolniczego	w	Boguchwale	
w	miesiącu	lipcu	tego	roku	miały	miej-
sce	szkolenia	dla	osób	zainteresowanych	
tym	tematem.	Uczestniczyłem	w	jednym	
z	takich	szkoleń.
	 Informacje	tu	zamiesz-
czone	pochodzą	z	wykła-
dów	dr	Małgorzaty	Kar-
wowskiej z Uniwersytetu 
Przyrodniczego	w	Lub-
linie	 oraz	mgr	 Tomasza	
Kijanka	 z	Państwowego	
Insty tutu	 Weterynar ii	
w	Puławach.

prawo żywnościowe
	 To	 przepisy	 prawa	 re-
gulujące	sprawy	żywności	
w	ogólności,	a	ich	bezpie-
czeństwo	w	szczególności.	
Dotyczy	 to	 wszystkich	
etapów produkcji, prze-
twarzania i dystrybucji 
żywności	 oraz	 paszy	 dla	
zwierząt	 hodowlanych.	
W	szczególności	 odpo-
wiedzialność	za	bezpieczeństwo	została	
nałożona	 na	wszystkich	 producentów	
działających	w	sektorze	żywnościowym.
	 Miejsce	 produkcji	 żywności	 musi	
być	możliwe	do	identyfikacji.	Żywność	
niebezpieczna	ma	być	natychmiast	wy-
cofana	z	rynku.
	 Prawo	 żywnościowe	ma	 umożliwić	
swobodny	 przepływ	we	Wspólnocie	
żywności	i	pasz.
	 Rozporządzenie	 Komisji	 (UE)	 nr	
835/2011	z	19.08.2011r.	zaostrzyło	normy	
najwyższych	dopuszczalnych	poziomów	
wielopierścieniowych	węglowodorów	
aromatycznych	 (WWA)	 w	środkach	
spożywczych.

co to są wwa?
	 Wielopierścieniowe	 węglowodory	
aromatyczne	 są	 to	 związki	 organiczne	
zawierające	tylko	węgiel	i	wodór,	których	
atomy	węgla	połączone	są	ze	sobą,	two-
rząc	 układ	 zamknięty	 –	 pierścieniowy.	
WWA	tworzy	się	w	procesie	niepełnego	
spalania m.in. drewna w temperaturze 
40º	do	100º	stopni	Celsjusza.
	 Są	to	związki	rakotwórcze,	pierwsze	
informacje	na	ten	temat	pochodzą	z	końca	
XVII	w,	kiedy	to	stwierdzono	przypadki	
raka	skóry	u	robotników	zatrudnionych	
przy	suchej	destylacji	węgla	kamiennego.	

W	1930	r.	naukowo	udowodniono	rako-
twórcze	działanie	benzo	(a,h)	antracenu,	
jednego	ze	związków	z	grupy	WWA.
	 Europejskie	Biuro	Bezpieczeństwa	
Żywności	 (EFSA)	 rekomenduje	 do	
monitorowania	 15	 związków	 z	grupy	
WWA.	Wśród	nich	benzo	(a)	piren	oraz	
suma	 4	WWA.	Od	 01.09.2014	w	1	 kg	
mięsa	wędzonego	nie	może	być	więcej	
niż	 2	mikrogramy	 benzo	 (a)	 pirenu,	
natomiast	suma	4	WWA	czyli	benzo	(a)	
pirenu,	benz	(a)	antracenu,	benzo	(b)	fluo-
rantemu	i	chryzenu	nie	może	przekroczyć	
12	mikrogramów	/	1	kg	mięsa.	Kontrolę	
urzędową	 nad	 podmiotami	 produkują-
cymi	 środki	 spożywcze	 pochodzenia	

zwierzęcego	sprawuje	powiatowy	lekarz	
weterynarii.

czynniki wpływające na obec-
ność wwa w mięsie wędzonym
 Temperatura Udowodniono,	 że	
wędzenie	 w	temperaturze	 50	 stopni	
Celsjusza	pozostawia	w	mięsie	ok	1,7	mi-
krograma	 /	 kg	mięsa	 benzo	 (a)	 pirenu,	
czyli	w	normie.	Im	wyższa	temperatura	
wędzenia,	tym	stężenie	zanieczyszczeń	
wzrasta.
 Drewno Tradycyjnie	 stosuje	 się	
twarde	drewno	z	drzew	liściastych	(buk,	
olcha,	dąb).	Dym	z	drewna	iglastego	za-
wiera	od	1,5	do	4,5	razy	więcej	substancji	
rakotwórczych	w	stosunku	 do	 drewna	
twardego	i	dlatego	nie	nadaje	się	do	wę-
dzenia.
 Wilgotność drewna Dopuszczalna	
wilgotność	wynosi	25%.	Przy	większej	
wilgotności	 drewna	w	dymie	 znajduje	
się	zbyt	duża	ilość	składników	niepożą-
danych.
 Czas wędzenia Im	 większa	 jest	
temperatura,	 tym	proces	wędzenia	 jest	
krótszy	a	zawartość	WWA	jest	wyższa.	
Do	temperatury	ok	75	stopni	Celsjusza	
nie	 powinno	 być	 przekroczeń	 obowią-
zujących	limitów.

wpływ rodzaju drewna na 
smak i zapach wędzonki
 Jabłoń	 –	 dym	z	owocowym	posma-
kiem	lekko	słodki.	Do	wędzenia	drobiu.
 Klon cukrowy	 –	 do	wędzenia	 ryb	
i	wołowiny.	 Smak	wędzonki	 łagodny	
i	lekko	słodki.
 Jesion	–	do	wędzenia	dziczyzny.	Smak	
ostry.
 Akacja	–	cytrynowy	kolor	wędzenia.	
Do	wędzenia	drobiu	oraz	wieprzowiny.
 Bez	 –	 dym	 bardzo	 lekki,	 łagodny,	
z	odrobiną	 zapachu	 kwiatowego.	 Do	
wędzenia	owoców	morza	i	baraniny.
 Olcha	–	drewno	najczęściej	stosowane	
w	wędzeniu,	 ładny,	 ciemnożółty	 kolor	
potraw.	Polecany	 do	wędzenia	wszyst-
kich	mięs	i	ryb.

pochwała wędzonki
	 Po	 01.09.2014	w	skle-
pach	nadal	będą	w	sprze-
daży	 kiełbasy	 wędzone	
z	dotychczasowym	pozio-
mem	WWA.	Ale	tylko	od	
producentów	 posiadają-
cych	 certyfikat	 „produkt	
tradycyjny”	i	tylko	do	2017	
r.	Zgodnie	z	obowiązującą	
definicją:	 „	 produktem	
tradycyjnym jest produkt, 
którego	jakość	lub	wyjąt-
kowe	 cechy	 i	własności	
wynikają	 ze	 stosowania	
tradycyjnych	metod	 pro-
dukcji,	 za	 które	 uważa	
się	wykorzystywanie	 od	
co	najmniej	25	lat.	Jest	to	
produkt wyprodukowany 
z	użyciem	 tradycyjnych	

surowców	lub	charakteryzujący	się	trady-
cyjnym	składem	czy	sposobem	produkcji	
lub	 przetwórstwa,	 zgodnym	 z	metodą	
tradycyjną”.
	 Wnioski	 o	wpis	 na	Listę	Produktów	
Tradycyjnych	składa	się	do	właściwych	
terytorialnie	urzędów	marszałkowskich.
	 W	gminie	Brzostek	nie	ma	producen-
tów	 kiełbas	wędzonych	 z	przeznacze-
niem	na	sprzedaż.	W	sąsiedniej	gminie	
Jodłowa	 jest	 dwóch	producentów:	Zbi-
gniew	Leja	i	Janusz	Słota.	Obaj	z	ponad	
25-letnią	 tradycją	w	branży	mięsnej.	
Czyli	mogą	sprzedawać	kiełbasy	wędzo-
ne	w	sposób	tradycyjny.	Wędzenie	ma	na	
celu	obniżenie	względnie	zahamowanie	
ilości	drobnoustrojów	w	produkcie.	Silne	
właściwości	przeciwutleniające	posiadają	
związki	fenolowe	oraz	nieliczne	kwasy	
karboksylowe.	 Następują	 zmiany	 za-
wartości	wody	 i	tłuszczu,	 tym	większe	
im	dłuższe	jest	wędzenie.	Wszystkie	te	
czynniki	wpływają	na	utrwalające	dzia-
łanie	dymu	wędzarniczego.
	 Ignac,	zapytany,	co	o	tym	sądzi,	odpo-
wiedział:	panie,	to	wszystko	po	to,	żeby	
utrącić	konkurencję.	Dlatego	sam	robię	
wędzonkę	 i	okowitkę	 też.	 Jeżeli	 padnę,	
to	od	jadła	swojskiego,	znaczy	tradycyj-
nego.

Ferdynand	Bugno

Unia nas testuje

ile waży dym w kiełbasie?
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piknik rodzinny 2014
	 13	 lipca	 2014r.	 na	 pięknie	 zagospo-
darowanych	 terenach	Żywego	Pomnika	
Jana	Pawła	II	odbył	się	Piknik	Rodzinny	
zorganizowany	 przez	 Parafię	Brzostek	
oraz	Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa.	
Imprezę	 swoim	 patronatem	 objął	 Pan	
Leszek	Bieniek	 –	Burmistrz	Brzostku.	
Pogoda	 tego	dnia	 nie	 zawiodła	 organi-
zatorów	przedsięwzięcia,	 toteż	 bardzo	
licznie	przybyli	mieszkańcy	gminy	oraz	
zaproszeni	 goście,	 na	 których	 czekało	
wiele	atrakcji	przygotowanych	specjalnie	
na	ten	dzień.
	 Pierwszym	punktem	uroczystości	była	
Msza	 św.	 dzięk-
czynna za kanoni-
zację	 Jana	 Pawła	
II,	której	przewod-
niczyła	 ks.	 dr	 Jan	
Cebulak.	W	pięk-
nie	wygłoszonym	
kazaniu	 zwrócił	
uwagę	 na	 ponad-
czasowe	wartości,	
jakie winny przy-
świecać	 każde -
mu	 człowiekowi	
i	całemu	 światu	
w	drodze	do	świę-
tości.	 Po	 zakoń-
czonej	Eucharystii	
zebrani	 udali	 się	
pod pomnik upa-
miętniający	ofiary	
zbrodn i 	 kat yń -
skiej	 i	katastrofy	
smoleńskiej,	gdzie	
ksiądz	 proboszcz	
złożył	urnę	zawierającą	ziemię	z	Mied-
noje	oraz	symboliczną	gałązkę	z	brzozy	
–	niemego	świadka	katastrofy	polskiego	
samolotu	 rządowego.	Następnie	więk-
szość	 zebranych	 zgromadziła	 się	 przed	
sceną,	aby	obejrzeć	montaż	słowno	–	mu-
zyczny	w	wykonaniu	uczniów	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Brzostku	 zatytułowany	
„Święty	Janie	Pawle	módl	się	za	nami”.	
Występ	 dzieci	 był	 podziękowaniem	
Papieżowi	 za	 Jego	 posługę	 kościołowi	
i	rodzinie	ludzkiej,	za	to,	że	niósł	orędzie	
wiary	i	nadziei	współczesnemu	światu.
	 Kolejno	 prowadzący	 to	 spotkanie	
Pan	Adam	Berkowicz	zaprosił	na	scenę	
przedstawicieli	 brzosteckiego	Gimna-

zjum,	 którzy	 zaprezentowali	 się	w	ży-
wiołowych	 tańcach	nowoczesnych	oraz	
w	popisach	wokalnych.	W	międzycza-
sie	 na	 terenie	 Środowiskowego	Domu	
Samopomocy	 i	Warsztatów	 Terapii	
Zajęciowej	przybywało	wciąż	uczestni-
ków	 tego	niezwykłego	 spotkania,	 gdyż	
była	 to	wspaniała	 okazja	 do	 spędzenia	
niedzielnego	 słonecznego	 popołudnia	
w	gronie	rodzinnym	i	wśród	znajomych.	
Po	występie	gimnazjalistów	przed	pub-
licznością	 z	rodzimym	 folklorem	mu-
zycznym	zaprezentowała	 się	Rodzinna 
Kapela	Ludowa	Zastawnych.	Następnie	
pokaz	 swoich	 umiejętności	 rozpoczęli	
zawodnicy	 z	Klubu	Kyokushin	Karate.	
Publiczność	ze	szczególnym	zaintereso-

waniem	obejrzała	popisy	najmłodszych	
karateków	 nagradzając	 ich	 gromkimi	
brawami.	 Duże	wrażenie	 zrobiły	 nie	
tylko	 umiejętności	 techniczne	 dzieci,	
ale	przede	wszystkim	ich	zaangażowanie	
i koncentracja. 
	 Gościem	 specjalnym	 pikniku	 był	
młody	wokalista	z	Jasła	Mateusz	Mijal,	
który	dla	zgromadzonych	zaśpiewał	swój	
największy	obecnie	przebój	„Winny”.	Po	
jego	występie	 przed	 sceną	ustawiła	 się	
długa	kolejka	fanek	pragnących	zdobyć	
autograf	 piosenkarza	 lub	 zrobić	 sobie	
z	nim	pamiątkowe	zdjęcie.	
	 Następnie	na	scenie	pojawili	się	tan-
cerze	ze	Studia	Tańca	Podkarpacie.	Wi-

dzów	zachwyciły	nie	tylko	profesjonalne	
tańce	 latynoamerykańskie	 i	klasyczne,	
ale	również	piękne	stroje	wykonawców.	
Końcowym	punktem	występów	scenicz-
nych	był	koncert	w	wykonaniu	zespołu	
RiFF.	Przy	ich	muzyce	wszyscy	świetnie	
się	bawili,	i	ci	duzi,	i	ci	mali.
	 Niecodziennym	wydarzeniem	w	tym	
dniu	były	pokazy	jazdy	konnej	i	skoków	
przez	przeszkody	w	wykonaniu	młodych	
miłośników	koni	trenujących	na	co	dzień	
w	brzosteckiej	„Stajni	Ułańskiej”.
	 Oprócz	 występów	 i	pokazów	 dla	
przybyłych,	a	szczególnie	dzieci	czekały	
dodatkowe	atrakcje:	dmuchana	zjeżdżal-
nia,	samochodziki,	na	których	można	się	
było	 poruszać	 po	wyznaczonym	 torze,	

t rampolina oraz 
malowanie twarzy 
w barwne wzory.
	Dużym	 zaintere-
sowaniem	cieszyły	
się	stoiska,	na	któ-
rych	można	 było	
podziwiać	 i	zaku-
pić	przepiękne	wy-
roby artystyczne 
wykonane przez 
podopie cz nych	
Warsztatów	Tera-
pii	Zajęciowej	oraz	
Środowiskowego	
Domu	Samopomo-
cy.
	O rgan i za tor z y	
pikniku zadbali 
również	 o	stronę	
kulinarną	 impre-
zy.	 Goście	mogli	
skosztować	grillo-
wanych	kiełbasek,	

karkówki,	smakowitej	grochówki,	bigosu	
lub	 żurku.	 Z	myślą	 o	dzieciach	 zaofe-
rowano	 również	 inne	 przysmaki	 jak:	
muffinki,	pizzerinki,	frytki	i	zapiekanki.	
Nie	 zabrakło	 oczywiście	 pysznej	waty	
cukrowej i lodów.
	 Nad	bezpieczeństwem	w	czasie	 uro-
czystości	 dbali	 niezawodni	w	każdej	
sytuacji	 strażacy	 z	okolicznych	OSP,	
a	także	 ambulans	medyczny	 z	ratowni-
kami. 
	 Z	pewnością	ta	profesjonalnie	i	z	du-
żym	rozmachem	przygotowana	impreza	
już	na	stałe	wpisze	się	w	kalendarz	gmin-
nych	uroczystości.	

atsz

karta dużej rodziny
	 Miejsko	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Brzostku	
informuje,	 iż	 rodziny	mające	 na	 utrzymaniu	 troje	 i	więcej	
dzieci	mogą	 składać	wnioski	 o	wydanie	KARTY DUŻEJ 
RODZINY.	Przysługuje	ona	również	rodzinom	zastępczym	
i	rodzinnym	domom	dziecka.	Karta	Dużej	Rodziny	przysłu-
guje	 rodzinom	wielodzietnym	przynajmniej	 z	trójką	dzieci,	
niezależnie	od	dochodu.	Karta jest wydawana bezpłatnie 
każdemu członkowi rodziny.	Rodzice	mogą	korzystać	z	karty	
dożywotnie,	dzieci	–	do	18	roku	życia	lub	ukończenia	nauki,	
maksymalnie	 do	 osiągnięcia	 25	 lat.	W	przypadku	 dziecka	
posiadającego	 orzeczenie	 o	umiarkowanym	 lub	 znacznym	
stopniu	niepełnosprawności	otrzymują	kartę	na	czas	trwania	
orzeczenia.	Ogólnopolska	Karta	Dużej	Rodziny	upoważnia	

do	korzystania	ze	zniżek	na	 terenie	całego	kraju.	Jej	posia-
dacze	 będą	mieli	możliwość	 korzystania	 z	katalogu	 oferty	
kulturalnej,	rekreacyjnej	czy	transportowej	na	terenie	całego	
kraju.	Wykaz	 uprawnień	wynikających	 z	posiadania	 karty	
zamieszczony jest na stronie www.rodzina.gov.pl	Zniżki	mogą	
oferować	nie	tylko	instytucje	publiczne,	ale	również	przedsię-
biorcy	prywatni.	Katalog	ulg	ma	charakter	otwarty	i	będzie	
się	 zwiększał	 poprzez	 przystąpienie	 do	 programu	 nowych	
partnerów.
	 Wniosek	o	przyznanie	Karty	Dużej	Rodziny	oraz	wykaz	
dokumentów	potrzebnych	do	składania	wniosku	można	po-
brać	na	stronie	www.mgopsbrzostek.pl lub www.brzostek.pl. 
Wniosek	 składa	 się	w	Miejsko-Gminnym	Ośrodku	Pomocy	
Społecznej	w	Brzostku,	pokój 23.	Dodatkowych	 informacji	
udziela	się	pod	numerem	tel.	14 68 08 923

Bożena	Kuszowska
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piknik organizowany przez parafię oraz ckicz w BrzoStku

Dokończenie na str. 22
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Dokończenie ze str. 21
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Fot. J. Nosal
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wydarzenia w obiektywie

Włączenie OSP w Siedliskach-Bogusz do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Wisłoka 2014”

Fot. J. Nosal
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	 Decyzją	 Komendanta	 Głównego	
Państwowej	 Straży	Pożarnej	 z	9	maja	
2014	 roku	Ochotnicza	 Straż	 Pożarna	
w	Siedliskach-Bogusz	została	włączona	
do	Krajowego	 Systemu	Ratowniczo-
-Gaśniczego.	W	upalny	wtorek	8	 lipca	
o	godzinie	 13.00	 na	 placu	w	centrum	
Siedlisk	 odbyła	 się	 uroczysta	 zbiórka	
całej	 jednostki,	 na	 której	Komendant	
Wojewódzki	PSP	nadbrygadier	Bogdan	
Kuliga	wręczył	 stosowny	 dokument	
Prezesowi	OSP	Romanowi	Markiewi-
czowi. Przy tej okazji odznaczeniami 
korporacyjnymi	 zostali	 uhonorowani	
niektórzy	druhowie	naszej	jednostki:
	 SREBRNYM	MEDALEM	–	Grze-
gorz	Czyż,	Bogdan	Stanek.
	 BRĄZOWYM	MEDALEM	 –	 Jan	
Wołowiec,	Adam	Niemiec,	Krzysztof	
Błoniarz,	 Zbigniew	Wodzień,	Marcin	
Kocół,	Wojciech	Czekaj.
	 ODZNAKĄ	STRAŻAK	WZORO-
WY	–	Artur	Miszczak,	Mateusz	Godziń-
ski,	Piotr	Węgrzyn,	Łukasz	Wołowiec,	
Rafał	 Niemiec,	 Paweł	 Szydłowski,	
Damian	Traciłowski,	Mateusz	Nykiel.
	 Dla	naszej	jednostki	jest	to	wyróżnie-

nie,	ale	wynikający	też	z	tego	obowiązek	
dbania	 o	jak	 najwyższą	 gotowość	 bo-
jową,	 dobry	 stan	 posiadanego	 sprzętu	
i	pełne	 wyszkolenie	 druhów.	Mamy	

nadzieję,	że	 to	wszystko	przysłuży	się	
jeszcze	lepszej	ochronie	naszych	miesz-
kańców.

Strażacy	OSP	Siedliska-Bogusz

włączenie oSp w Siedliskach-Bogusz do krajowego Systemu ratowniczo-gaśniczego

Spływ kajakowy
	 Tegoroczny	 Ogólnopolski	 Spływ	
Kajakowy	 „Wisłoka	 2014”	 odbył	 się	
w	dniach	 4–5	 lipca	w	dwóch	 etapach.	
I	 etap	na	 trasie	Kłodawa	gm.	Brzyska	
–	Brzostek	 –	Strzegocice	 gm.	 Pilzno,	
a	II	 etap	 ze	 Strzegocic	 przez	Dębicę,	
Żyraków	do	Kozłowa	gm.	Dębica.	Or-
ganizatorami	 spływu	 byli:	 Starostwo	
Powiatowe	w	Dębicy,	Gmina	Brzostek,	
Gmina	Dębica,	Gmina	Pilzno,	Gmina	
Żyraków,	Gmina	Jodłowa,	Gmina	Brzy-
ska,	Miasto	Dębica	oraz	LGD	„Liwocz”.
	 W	dwudniowych	 zawodach	wzięło	
udział	 87	 kajakarzy.	Naszą	 gminę	 re-
prezentowała	 ośmioosobowa	drużyna,	
która	po	raz	pierwszy	przepłynęła	oby-
dwa etapy.
	 Na	 zakończenie	 spływu	 zorganizo-
wano dla uczestników specjalny blok 
imprez:	wyścigi	kajakowe,	„Pływanie	na	
byle	czym”	oraz	zabawę	przy	dźwiękach	

muzyki szantowej.
	 Należy	dodać,	że	wyścigi	K-1	Kobiet	
wygrała	 nasza	 reprezentantka	Mag-

dalena	Kawalec,	 czego	 jej	 serdecznie	
gratulujemy

al

Szlak niemieckich katedr
„Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę,
 której wierzchołek będzie sięgał nieba!”

 (Księga Rodzaju)

	 Początek	lipca	to	dobry	czas	na	dalekie	podróże.	Moim	celem	
był	szlak	najstarszych	miast	niemieckich	o	rzymskim	rodowodzie.	
Zanim	 jednak	 dotarłem	do	Trieru	 (Trewiru)	 tuż	 przy	 granicy	
z	Luksemburgiem,	musiałem	 cofnąć	 się	w	czasy	 pierwszych	
wieków	naszej	ery,	bo	wtedy	wszystko	się	zaczęło.
	 Pod	koniec	V	w.	na	świecie	działy	się	dziwne	rzeczy.	W	Wiecz-
nym	Mieście	 –	 stolicy	 najpotężniejszego	wówczas	 imperium	
Europy	–	panował	gnuśny	letarg.	Patrycjusze	z	nudów	urządzali	
orgie.	Na	prowincji	królowało	bezprawie.	Nowo	obierany	cesarz	
szybko	zostawał	otruty	lub	tracił	zmysły	od	nadmiaru	władzy.	
Jednej	Europy	dawno	już	nie	było.	Zresztą	Rzymu	też	nie.	Kon-

stantynopol	odciął	Italię	od	Grecji,	Turcji	i	Egiptu	–	najbogatszych	
prowincji.	Tymczasem	na	dalekich	stepach	Azji	zapanował	głód.	
Żyjący	tam	koczowniczy	lud	wyruszył	za	chlebem	na	Zachód.	
Byli	to	Hunowie.	Wśród	plemion	germańskich	zamieszkujących	
Europę	wywołało	to	efekt	domina.	Wszyscy	uciekali	przed	wo-
jownikami	azjatyckimi.	Chronili	się	w	przypominającym	zombie	
Rzymie,	przy	okazji	go	pustosząc.	Pozostawili	po	sobie	zgliszcza	
i	mniejsze	lub	większe	państewka,	które	później	dały	początek	
Nowej	Europie.
	 Tymczasem	na	północ	od	Alp	rosło	znaczenie	Trewiru,	który	
jako	 stolica	Galii,	musiał	 stanowić	 twierdzę	 nie	 do	 zdobycia.	
Każdy	wie,	 że	Galia	 była	 najbardziej	 niesforną	 rzymską	 pro-
wincją.	Nigdy	nie	dała	się	podbić	w	pełni–	zawsze	pozostawała	
ta	jedna	wioska	tam	na	Północy, w której nawet dzielni bajkowi 
bohaterowie	–	Asterix,	Obelix	i	druid	Panoramix	stawiali	opór	
rzymskim	najeźdźcom.	Trewir	powinien	więc	przynajmniej	robić	
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wrażenie,	że	dzierży	za	gardło	CAŁĄ	Galię.	Między	160	a	200	
rokiem	jako	symbol	siły	wzniesiono	z	kamiennych	bloków	białego	
piaskowca	 (bez	 użycia	 jakiejkolwiek	 zaprawy)	 potężną	 bramę	
wjazdową,	wysoką	na	30	m.	Nawet	dziś	 robi	ona	wrażenie	na	
turystach.	Długo	można	krążyć	wśród	starożytnych	rzymskich	
kolumn,	rzeźb	i	portali.	Brama	zostałaby	rozebrana	tak	jak	inne	
rzymskie	budowle,	z	których	jezuici	zbudowali	kolegium,	gdyby	
nie	fakt,	że	od	XI	wieku	służyła	mieszkańcom	jako…	kościół!	
Niemal	2	tysiące	lat	istnienia	zdecydowanie	wpłynęły	na	dzisiejszą	
atmosferę	miejsca.	Dotychczas	świecąca	śnieżnobiałym	blaskiem	
budowla,	teraz	ogorzała	w	słońcu,	wystawiona	na	upały,	mrozy,	
deszcze,	 grady	 i	wojny	 sprawia	wrażenie	 jeszcze	potężniejszej	
i	groźniejszej.	Bramę	przezwano	Porta	Nigra,	czyli	Czarne	Wrota.	
Staruszka	z	ciebie!	–	myślę	sobie	i	ruszam	w	kierunku	bazyliki	
Konstantyna.	W	tej	samej	chwili	załamuje	się	pogoda	i	w	skalne	
urwisko	nad	Mozelą	uderza	piorun.	Siłą	rzeczy	zjawisko	sprowa-
dza	mnie	na	ziemię.	Dosyć	tej	zadumy	historycznej!
	 Nie	 tak	prosto	 odciąć	 się	 od	wiekowych	powiązań	Trewiru	
z	resztą	Europy.	Nawet	tej	na	dalekim	Wschodzie	–	na	roponoś-
nym	Podkarpaciu.	Brzostek	 to	 przecież	 teren	parafii	 pw.	Zna-
lezienia	Krzyża	Św.	Krzyż	odnalazł	 cesarz	Konstantyn,	 który	
oprócz	Ziemi	Świętej	i	głosicieli	Dobrej	Nowiny	(władca	znany	
był	 jako	 „chrześcijanofil”)	 upodobał	 sobie	 przepastne	galijskie	
puszcze.	I	Trewir,	który	stał	się	wtedy	de	facto	stolicą	Imperium.	
Liczył	ponad	80	tysięcy	mieszkańców	(dla	porównania	–	obecnie	
w	Niemczech	 jest	 niecałe	 100	 tysięcy	 trewirian).	Cesarz	Kon-
stantyn	ufundował	miastu	ogromną	bazylikę.	Choć	to	olbrzymia	
i	ciężka	budowla,	wewnątrz	jest	uboga,	surowa	i	pusta.	Jej	widok	
przytłacza.	Ale	być	może	to	właśnie	tworzy	jej	niepowtarzalny	
urok.	Dziś	jest	tu	kościół,	a	w	księdze	gości	znaleźć	można	wpisy	
turystów	z	najodleglejszych	zakątków	globu	(pozdrowienia	from	
Texas	albo	cytaty	z	Koranu).	Gdy	wychodzimy	z	bazyliki,	uderza	
nas	dźwięk	piszczałek	i	jazgot	dud.	Dziwne	zjawisko…	Znowu	
przenosimy	się	w	średniowiecze?!	To	już	jest	nudne…	Nie…	Tym	
razem	 to	wysłannicy	Ciemnej	Ery	wychodzą	 nam	naprzeciw	
w	cudacznej	 paradzie	 przebierańców,	 która	 zmierza	 barwnym	
i	hucznym	korowodem	obok	bazyliki	w	stronę	rynku	z	Krzyżem	
Karolińskim.	Wmieszaliśmy	się	w	szeregi	Rzymian,	patrycjuszy,	
niewolników,	kuglarzy,	Galów,	rycerzy,	rzemieślników	i	zielarek.	
Wśród	nich	przemykają	osobliwe	psy	rasy	rzymskiej,	większe	od	
zadbanego	doga.	Przenosimy	się	w	czasy	dawne	i	dziwne…
	 Kiedy	w	313	r.	Konstantyn	zezwolił	chrześcijanom	praktyko-
wać	oficjalnie,	jego	matka,	Helena,	ofiarowała	swój	trewirski	dom	
biskupom.	 Jako	że	chrześcijaństwo	było	 jeszcze	młode,	przeto	
chęci	 i	zapału	 nie	 brakowało.	Dom	cesarzowej	 przebudowano	
i	w	mig	zamieniono	na	katedrę.	Była	ona	pierwszą	na	północ	od	
Alp.	Przetrwała	wrogie	najazdy	Germanów,	wielką	Wędrówkę	
Ludów,	upadek	Rzymu,	rabunki	Normanów	i	liczne	renowacje.	
Obrotni	biskupi	dobudowywali,	remontowali,	upiększali.	Katedra	
była	symbolem	wielkości.	Biskup	trewirski	należał	do	grona	sied-
miu	doradców	Cesarza	Narodu	Niemieckiego.	Sama	katedra	to	
półmroczny,	ciężki	twór,	ponury,	ale	fascynujący.	Znajdziemy	tu	
wszystkie	style	architektoniczne.	Uwagę	przykuwa	Kaplica	Świę-
tej	Szaty	(szata,	w	której	ukrzyżowano	Jezusa,	została	odnaleziona	
i	sprowadzona	do	Trewiru	przez	znaną	nam	cesarzową	Helenę;	
szata	ostatni	raz	została	wystawiona	urbi	et	orbi	AD	2012	przez	

papieża	z	Niemiec	–	Benedykta	XVI),	grobowe	krypty,	kaplica	
Świętych	Olejów	i	zdecydowanie	najładniejsza	–	kaplica	arcybi-
skupa	Balduina	z	Luksemburga.	Tuż	obok	katedry	zwracają	uwagę	
krużganki	będące	arcydziełem	anonimowego	twórcy,	okalające	
obszerny	cmentarz	duchownych.	Za	nim	nieco	mniejszy,	ale	za	
to o niebo weselszy, bardziej kolorowy i mniej mrocznoponury 
kościół.	Piękne,	bogate	witraże	w	oknach	zdradzają,	że	chodzi	
o	najstarszą	gotycką	świątynię	na	terenie	Niemiec.	

	 Trier	(Trewir)	to	najbardziej	rzymskie	miasto	w	Niemczech.	
Zdaje	się	nie	mieć	początku	ani	końca.	Ono	po	prostu	trwa.	Na	
przekór	dziejowym	zawieruchom.	Nie	ominęły	go	bomby	alian-
ckie.	Pieczołowicie	odbudowane	jest	świadectwem	siły	ludzkiej	
społeczności	i	wspólnoty,	wiary	w	lepsze	jutro	i	chęci	działania.
	 Krzyż	Karoliński	na	Hauptmarkcie,	rzymskie	Barbarathermen,	
Cytadela,	Amfiteatr,	na	którym	walczyli	gladiatorzy,	mając	na	
ustach:	„Morituri	te	salutant!”,	to	pozostałości	dawnego	Rzymu.	
Wówczas	wzniesiono	też	Romerbrücke	–	rzymski	most,	w	najszer-
szym	miejscu	Mozeli.	Jest	do	dziś	użytkowany	i	nic	sobie	nie	robi	
z	przejeżdżających	po	nim	co	dzień	tysięcy	samochodów.	Hałas	
drażni	jedynie	stadko	gęsi	pływających	w	dole	i	czuwających	nad	
bezpieczeństwem	Trewiru	 jak	dawniej	Rzymu.	Z	mostu	widać	
doskonale	stojące	na	brzegu	Krahnen	–	żurawie	służące	do	roz-
ładunku	statków.	Trewir	żył	z	Mozeli	–	setki	statków	o	najprze-
różniejszych	sylwetkach	przemierzały	(i	przemierzają)	szlak	na	
północ	–	do	Koblencji,	potem	dalej	Renem	do	Kolonii,	Hamburga	
i	na	Morze	Północne.	Niekiedy	były	to	całe	domy,	gospodarstwa	
pływające	po	Mozeli.	Przebogatą	kolekcję	modeli	tych	statków	
zobaczyć	można	w	Stadtmuseum	przy	Porta	Nigra.	Wprawne	oko	
dopatrzy	się	też	niewielkiego	działu	dotyczącego	II	wojny	świa-
towej.	Za	szybą	widnieje	tam	niepozorny	dokument.	To	osobiste	
podziękowania	dla mieszkanki	Trewiru,	niejakiej	Gertrudy,	za	
wzorową	postawę	Matki	–	Niemki.	Niżej…	podpisano:	Führer	–	
Adolf	Hitler.	Przeszywa	mną	realny	dreszcz.	Wojna	to	nie	żarty.
	 Mieszkańcy	landu	Nadrenia	–	Palatynat	szczycą	się	tym,	że	to	
u	nich,	w	Trewirze	urodził	się	jeden	z	najwybitniejszych	filozofów	
Niemiec	–	Karol	Marks.	Jego	dom	znajduje	się	przy	uliczce	za	
najstarszą	apteką	w	Niemczech	–	Löwer	Aphoteke.	Z	pozoru	ka-
mieniczka	niczym	się	nie	wyróżnia,	jednak	warto	wstąpić	i	bliżej	
zapoznać	się	z	tym	twórcą	idei	komunizmu,	autorem	maksymy:	
Religia	to	opium	ludu!.	Dalej	ulicą	Karl-Marx-strasse	ciągną	się	
kluby nocne i dzielnica rozpusty…

***
	 Pierwsza	chrześcijańska	świątynia	na	terenie	Niemiec	powstała	
w	Trewirze.	Ale	zdecydowanie	przyćmiewa	ją	potęga	Kölner	Dom	
–	bez	wątpienia	najwspanialszej	katedry,	jaką	widział	świat.	Po-
dążamy	szlakiem	tych	świadectw	genialności	ludzkich	rąk.	Droga	
prowadzi	nas	do	Kolonii	–	ponadmilionowego	giganta,	wrót	do	
legendarnego	zaplecza	przemysłowego	Niemiec	–	Ruhry.	Ale	po	
kolei.	Kolonia	jest	–	podobnie	jak	Trewir	–	miastem	pamiętają-
cym	czasy	cezarów.	Dawny	gród,	zanim	przybyli	doń	waleczni	
przodkowie	makaroniarzy,	zamieszkiwał	nie	mniej	bojowo	na-
stawiony	do	świata	lud	Germanów.	Nazywali	oni	swoje	miasto	
Oppidium	Ubiorum.	Gdy	wkroczyli	 tam	Rzymianie,	 założyli	
graniczną	kolonię	i	przezwali	pieszczotliwie	Colonia	Claudia	Ara	
Agrippinensium.	Rzymianie	 trafili	w	dziesiątkę.	Osada	szybko	
wzbogaciła	się	na	handlu	zagranicznym	z	leśnymi	plemionami	
Środkowej	Europy,	głównie	z	terenów	byłej	NRD.	Oczywiście	
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na	chwałę	cezara.	Już	w	90	roku	namiestnik	wydawał	z	Kolonii	
rozkazy	jak	Dolna	Germania	długa	i	szeroka.	Zawierucha	Wę-
drówki	Ludów	szczęśliwie	ją	ominęła	i	miasto	cudem	ocalało	od 
powietrza,	 głodu,	 ognia	 i	wojny…	Czego	 jeszcze	mogli	 chcieć	
mieszkańcy?	Katedry!
	 Zaczęło	się	od	tego,	że	pewien	biskup	Roku	Pańskiego	1164	
przywiózł	prosto	z	dalekiego	Mediolanu	relikwie	Trzech	Króli.	
Nie	 zdawał	 sobie	 nawet	 sprawy,	 jaką	 burzę	 tym	wywoła.	Nie	
chodziło	 jednak	o	wątpliwą	autentyczność	 świętości.	Chodziło	
o	pielgrzymów	ściągających	teraz	tłumnie	do	Kolonii.	Było	ich	za	
dużo.	Postanowiono	więc	rozbudować	starą	katedrę.	Anno	Domini	
1248	położono	kamień	węgielny	i…	wzięto	się	do	pracy.	Wzoro-
wano	się	na	najnowszym	wówczas	trendzie	z	Paryża	–	gotyku.	
Inwestycja	przerosła	najśmielsze	oczekiwania.	Budowano	i	bu-
dowano,	praca	zdawała	się	nie	mieć	końca.	Równolegle	otwarto	
Uniwersytet	Koloński	–	bodajże	najstarszy	miejski	w	Niemczech.	
Ale	wszystkich	absorbowało	tylko	jedno.	Katedra.	Bo	nie	miał	
to	być	ot	jakiś	tam	kolejny	kościółek	na	prowincji.	Tu	miało	się	
wszystko	spełnić,	każde	marzenie	i	niewysłowiona,	ambitna	wizja	
architekta.	To	miało	być	coś	niezwykłego.	Symbol.	To	KATEDRA	
WSZYSTKICH	KATEDR.	Nagle	 coś	 się	wydarzyło.	W	XVI	
wieku	budowę	przerwano.
	 W	średniowieczu	duchowni	mieli	władzę	porównywalną	(ba!	
nawet	przewyższającą!)	do	królewskiej.	Zwykli	ludzie	co	dzień	
obcowali	ze	Strachem	i	Nieznanym	–	Śmiercią.	Gdybyś	widział,	
jak	Twoi	 bliscy	 jęczą	 i	umierają	 z	głodu,	 gdy	wielcy	 panowie	
ucztują	na	zamku,	 szukałbyś	pewnie	zemsty.	Niestety,	mogłeś	
znaleźć	pocieszenie	tylko	w	Niebie.	W	zatrważającym	widowisku	
danse	macabre,	tańcu	śmierci.	W	symbolu	równości	absolutnej.	
Wszystkich.	Kostucha	brała	 za	 ręce	 każdego:	 chłopa,	 rycerza,	
żebraka	 i	papieża.	 Śmierć	 rwała	 się	 do	 tańca.	Nie	 przepuściła	
nikomu.	Szalone	 błędne	 koło	 trupów.	A	gdy	 zacząłeś	 już	 tań-
czyć,	nie	ma	odwrotu,	nie	możesz	usiąść	i	odpocząć.	Aż	Śmierć	
cię	pocałuje…	Ludzie	bali	się	(i	nadal	się	boją),	co	spotkają	po	
drugiej	stronie.	Chcąc	się	więc	zabezpieczyć,	fundowali	katedry.	
Może	chcieli	być	bliżej	nieba?	Właśnie	w	średniowieczu	powstały	
te	 najpiękniejsze,	 największe	 i	najbardziej	wyszukane.	Gotyk	
fascynuje	do	dziś.	Niektórzy	historycy	twierdzą,	że	ta	katedralna	
moda	doprowadziła	w	średniowieczu	do	krachu	gospodarczego.	
Na	budowę	katedr	wycinano	masowo	lasy	(lesistość	była	wówczas	
niższa	niż	obecnie),	zaangażowano	rzesze	architektów	i	rzemieśl-
ników	do	budowy,	a	przecież	katedra…	nie	przynosiła	ŻADNEGO	
DOCHODU!!!	(przynajmniej	materialnego).	W	Kolonii	w	końcu	
brakło	funduszy,	czasu	i	ochoty.	Drewno	było	bardziej	potrzebne	
na	statki	(sosny	na	maszty	Santa Marii	Kolumba,	na	której	do-
płynął	do	Ameryki,	musiano	sprowadzać	aż	z	Polski).	Przez	300	
lat	niedokończona	katedra	górowała	nad	miastem,	a	kolończycy	
żartowali,	że	prędzej	będzie	koniec	świata,	niż	skończą	budować	
katedrę!
	 Wiek	XIX	przyniósł	zmiany.	Zafascynowani	średniowiecznym	
mistycyzmem	 i	szaleńczymi	wyzwaniami	bohaterowie	 roman-
tyczni	wzięli	sprawę	katedry	w	swoje	ręce.	Zamiast	pisać	nudne	
epopeje	(Katedro,	świątynio	moja...)	zakasali	rękawy,	zajęli	się	
medialną	 promocją	 świątyni	 i	poszukiwaniem	 sponsorów.	We	
Francji	 znaleziono	pierwotne	 średniowieczne	plany	budowlane	
katedry,	szkice	i	rysunki	na	wiekowych	pergaminach.	Przystą-
piono	do	działania.	Cel	–	dokończyć	katedrę!	Z	iście	niemiecką	
precyzją.	Władze	 zainteresowały	 się	 tym	 ambitnym	przedsię-

wzięciem	(to	były	czasy…)	i	już	w	1860	r.	w	obecności	samego	
cesarza	Wilhelma	I	wmurowano	ostatni	kamień	w	wieżę.	Potęga	
Niemiec	 została	 potwierdzona.	Ukończona	katedra	 pw.	Maryi	
Panny	i	św.	Piotra	–	Kölner	Dom	–	bije	wszystkie	rekordy.	Jest	
największą	świątynią	Niemiec	i	jedną	z	największych	na	świecie.	
To	najwyższa	katolicka	gotycka	katedra	Europy.	Przez	14	lat	była	
najwyższą	 budowlą	 świata.	Wewnątrz	 znajduje	 się	 przepiękny	
relikwiarz	Trzech	Króli	ważący	 300	 kg	 i	ogromny	 krucyfiks	

najstarszy	na	północ	od	Alp.	Na	najwyższej	wieży	kościoła	ka-
tolickiego	na	terenie	Niemiec	wisi	najcięższy	nadal	bijący	dzwon	
świata	–	Dick	Peter,	czyli	Gruby	Piotrek.	
	 Wewnątrz	widok	oszałamia,	wprawia	w	zadumę	i…	przeraża.	
Dziesiątki	figur	naturalnej	wielkości	ustawionych	na	kolumnach	
zdają	się	szeptać	z	góry	przybyłym:	„Memento	mori!”.	Piękne,	
kolorowe	witraże	wykonane	na	zlecenie	Ludwika	Bawarskiego	
(o	 nim	może	 innym	 razem).	 Polak	 na	 pewno	 znajdzie	 ukryty	
w	nawie	bocznej	 niewielki	 posążek	 św.	 Jana	Pawła	 II	 i	kryptę	
z	prochami	Rychezy	–	żony	Mieszka	 I.	Skarbiec	z	pastorałami	
z	kości	 słoniowej	 i	szatami	 liturgicznymi	 długości	 6	metrów	
aż	 do	 przesady	kapiącymi	 złotem.	Przepiękny	ołtarz	w	nawie	
bocznej,	przedstawiający	ukrzyżowanie	Chrystusa	 tak	wiernie	
i	szczegółowo	 oddający	wszystkie	 najdrobniejsze	 szczegóły	
trójwymiarowych	 rzeźbionych	postaci…	zapiera	 dech.	Wtrącę	
tu	subiektywną	opinię,	że	jest	on	o	rząd	wielkości	ładniejszy	od	
ołtarza	Wita	Stwosza	w	Kościele	Mariackim.	Cóż,	nie	bez	powodu	
z	niemiecka	słowo	Dom oznacza tyle, co katedra	–	w	tej	kolońskiej	
każdy,	jak	w	domu,	znajdzie	coś,	co	go	zainteresuje	i	zwróci	na	
dłużej	jego	uwagę.	Ma	ona	w	sobie	tyle	tajemniczego	majestatu,	
że	przyjeżdżają	do	niej	ludzie	wszystkich	nacji	i	wyznań.	W	końcu	
budowano	ją	622	lata.	Trudno	przeliczyć	na	pieniądze	wszystkie	
dochody,	jakie	przyniosła	ona	ludziom,	Kolonii	i	całym	Niemcom.	
Ale	wcale	nie	oznacza	to,	że	za	wejście	do	katedry	pobierane	są	
bajońskie	sumy	jak	w	naszym	wspaniałym	Kościele	Mariackim.	
Wręcz	przeciwnie.	Zarówno	najstarszy	kościół	Niemiec	i	najstar-
szą	gotycką	świątynię	w	Trewirze,	jak	i	największą	i	najwyższą	
katedrę	w	całym	Deutschlandzie	 (wyższa	 tylko	 protestancka	
katedra	w	Ulm)	w	całości	można	 zwiedzić,	 nie	wydawszy	 ani	
jednego	eurocenta!	
	 Do	Kolonii	 dojeżdżamy	 pociągiem.	Dworzec	 znajduje	 się	
bardzo	blisko	starówki,	w	zasadzie…	pod	katedrą.	Wychodzimy	
z	pociągu.	Razi	 nas	w	oczy	 neonówka	Echt	Kolnisch	Wasser	
4711	–	najstarszych	na	świecie	perfum	–	Wody	Kolońskiej,	spo-
rządzonych	w	XVIII	w.	w	Kolonii	przez	romantycznego	Włocha.	
Wychodzimy	z	dworca.	Uderza	nas…	Nie,	złe	słowo…	Nie	uderza.	
Raczej	kołysze	nas	wspaniała	melodia	dzwonów	w	stu	jeden	tona-
cjach.	Najpierw	myślimy,	że	to	z	jednego	z	13	kościołów	starego	
miasta.	Dopiero	po	chwili	odwracamy	głowy	w	lewo.	To	stamtąd	
dobiegała	melodia.	Potężna.	Aż	drgało	powietrze.	Nie	ujrzeliśmy	
całej	katedry	od	razu.	Nie	byliśmy	w	stanie	objąć	jej	wzrokiem.	
W	przestworza	grał	Dick	Peter	i	jego	koledzy	–	największe	dzwo-
ny	świata.	
	 Zdaję	sobie	sprawę,	że	moje	teksty	są	stanowczo	za	długie.	Ale	
mimo	tego,	przynajmniej	tym	razem	mogę	powtórzyć	za	Marco	
Polo:	Nie	opisałem	nawet	połowy	tego,	co	widziałem!	Aby	zoba-
czyć	pozostałe	99%	tych	dwóch	niesamowitych	miast	niemieckich,	
musicie	po	prostu	tam	pojechać…	

Jaromir	HuniaOgrody trewirskiej świątyni

Tej katedry aparatem nie obejmie
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groch z kapustą
nazwy ulic, a raczej ich brak
	 W	Wiadomościach	 Brzosteckich	
ze	 stycznia	 br	 (nr	 1/2014)	wzmianką	
zatytułowaną:„Nazwy ulic,	a	raczej	 ich	
brak” przypomniałam	urzędnikom	ad-
ministracji	samorządowej,	że	na	Osiedlu	
Gryglewskiego	 brak	 jest	 oznakowania	
ulic,	co	stwarza	duże	kłopoty	dla	kurie-
rów	dostarczających	paczki,	doręczycieli	
pocztowych,	 interesantów	np.	Zakładu	
Energetycznego,	Biura	Rachunkowego,	
Radcy	Prawnego,	jednostek	usługowych	
czy	produkcyjnych	itp.	Sądziłam,	że	 to	
zwykłe	 przeoczenie,	 bo	 nie	widać	 ulic	
osiedlowych	 z	Urzędu	Miasta,	 koszt	
wykonania	 tych	 tabliczek	 z	nazwami	
też	niewielki,	czytać	urzędnicy	potrafią,	
władze	 dbają	 o	mieszkańców	 –	więc	
dlaczego	tych	nazw	ulic	nadal	brakuje?

aerobik dla kobiet 50+
	 Kobiety	żyją	coraz	dłużej,	ale	jakość	
ich	 życia	 zależy	w	znacznej	mierze	 od	
sprawności	fizycznej.	Młodsze	roczniki	
mogą	korzystać	z	aerobiku	
organizowanego	 np	 przez	
Dom	Kultury.	Nie	ma	 za-
kazu,	aby	w	zajęciach	brały	
udział	również	starsze	ko-
biety, ale kondycja i spraw-
ność	 fizyczna	 już	 nie	 ta,	
tempo	ćwiczeń	za	szybkie,	
ćwiczenia	zbyt	trudne,	nad-
waga	przeszkadza,	a	ambi-
cja	w	dorównaniu	młodym	
powoduje znaczne pod-
niesienie	 ciśnienia.	Wiem	
coś	 o	tym,	 bo	 chodziłam	
na	 aerobik	 przez	 dłuższy	
czas, zanim trzykrotnie nie 
złapała	mnie	rwa	kulszowa	
i	teraz	wiem,	że	mogłabym	
uczestniczyć	 tylko	w	za-
jęciach	 dla	 starszej	 grupy,	 seniorskiej,	
czyli	 „50+”.	Nazwałam	 to	 aerobik,	 ale	
mogą	to	być	jakieś	inne	ćwiczenia	przy	
muzyce, dostosowane do wieku i kondy-
cji	uczestniczek.	Wiem,	że	takie	zajęcia	
w	miastach	odbywają	się	i	panie	bardzo	
je	 chwalą	 –	 jest	 okazja	 zrobić	 coś	 dla	
siebie	a	ćwiczenia	w	grupie	to	zupełnie	
co	 innego	 niż	 we	własnych	 czterech	
ścianach,	bardzo	mobilizują	i	dopingują.	
Wystarczyłby	nr	telefonu	przyjmującego	
zgłoszenia,	czas	na	jego	dokonanie	i	po-
danie	odpłatności	oraz	miejsca	ćwiczeń	
w	najbliższym	miesięczniku	Wiadomości	
Brzosteckich.	Sama	jestem	ciekawa,	ile	
pań	by	się	zgłosiło.	A	życie	to	ruch!

zawały serca u kobiet (onet 13.03.2014)
	 Kto	najczęściej	doznaje	zawału	serca?	
Zwykle	kojarzymy	tę	chorobę	z	zestreso-
wanymi	biznesmenami	w	średnim	wie-
ku.	Rzadko	mówi	się	natomiast	o	prob-
lemach	sercowo-naczyniowych	u	kobiet.	
Czas	 rozprawić	 się	 z	mitami.	Okazuje	
się	bowiem,	że	to	panie	częściej	chorują	
i	umierają	na	zawał.	To	obecnie	główny	
zabójca	kobiet.	Co	gorsza,	objawy	zawału	
serca	 u	pań	wyglądają	 całkiem	 inaczej	
niż	u	mężczyzn.

	 Dlaczego	 do	 tej	 pory	 tak	mało	 się	
o	tym	mówiło	 i	dopiero	 od	 niedawna	
lekarze	 podnoszą	 ten	 temat?	Winę	po-
noszą	 badania,	 które	 przeprowadzano	
głównie	z	udziałem	mężczyzn.	W	końcu	
panów	 łatwiej	 przebadać,	 nie	mają	 bo-
wiem	cyklu	miesięcznego,	 który	może	
zaburzać	wyniki.	Okazało	się	jednak,	że	
taka	generalizacja	jest	niewystarczająca.	
Podczas	gdy	dzięki	programom	profilak-
tycznym	panowie	rzeczywiście	chorują	
coraz	 rzadziej,	 to	 liczba	zgonów	kobiet	
z	powodu	chorób	sercowo-naczyniowych	
utrzymuje	się	na	stałym	poziomie,	a	na-
wet	minimalnie	rośnie.
Trochę inaczej
	 Czym	więc	różni	się	zawał	kobiecy	od	
męskiego?	Panie	chorują	równie	często	co	
mężczyźni,	ale	średnio	10-12	lat	później.	
Dlaczego	 umierają	 częściej?	 Zdaniem	
specjalistów kobieta dociera do szpitala 
później	 niż	mężczyzna	 i	z	większym	
opóźnieniem	zostaje	zakwalifikowana	do	
interwencji.	Głównie	dlatego,	że	nie	ma	
czasu	dla	siebie.	Często	przedkłada	do-
bro	rodziny	i	pracę	nad	własne	zdrowie.	
Konsekwencje	są	zatrważające.	

	 –	Mężczyzna	 po	 przyjściu	 do	 lekarza	
mówi	bardzo	konkretnie,	co	mu	dolega,	
jasno	określa	intensywność	i	lokalizację	
bólu	–	tłumaczy	prof.	Danuta	Czarnecka,	
specjalista	 kardiolog	 z	Uniwersytetu	
Jagiellońskiego.	 –	Kobiety	 natomiast	
mówią	bardziej	ekspresyjnie,	niedokład-
nie.	Przeważnie	zgłaszają	też	nietypowe	
objawy,	 na	 przykład	 duszności,	 ból,	
ale	nie	po	wysiłku,	a	w	spoczynku	czy	
związany	ze	stresem,	ból	ograniczony	do	
żołądka	z	objawami	takimi	jak	nudności	
czy	wymioty,	szybkie	męczenie	się.	
Kobiety	 rzadko	 więc	 doświadczają	
„typowych”	 objawów	 zawału,	 takich	
jak ostry ból w klatce piersiowej. Panie 
powinny	zwracać	uwagę	również	na	inne	
problemy	zdrowotne,	 takie	 jak	osłabie-
nie,	 intensywne	pocenie	 się,	 nudności.	
Niestety,	objawy	zawału	często	bywają	
mylone	 z	anginą	 lub	 grypą	 i	są	 przez	
panie	ignorowane.
Bardziej narażone
	 Nietypowe	 objawy	 zawału	 to	 nie	
jedyny	 problem	 kobiet.	 Okazuje	 się,	
że	 panie	 chorują	 zupełnie	 inaczej	 i	są	
o wiele bardziej podatne na wszelkie 
czynniki	ryzyka.	Nadciśnienie	tętnicze,	
otyłość,	 nieprawidłowy	poziom	 cukru,	

lipidów	–	siła	działania	tych	czynników	
jest	o	wiele	większa	w	przypadku	kobiet.	
Nadciśnienie	 tętnicze	 zwiększa	 ryzyko	
chorób	sercowo-naczyniowych	2-krotnie	
u	mężczyzn	i	3-krotnie	u	kobiet	–	mówi	
prof.	Danuta	Czarnecka.	 –	Cukrzyca:	
2-krotnie	 u	mężczyzn	 i	3-krotnie	 u	ko-
biet.	Mała	aktywność	fizyczna:	2-krotnie	
u	kobiet	i	tylko	1,3-krotnie	u	mężczyzn.	
A	mówi	 się,	 że	 baba	 choruje	 a	chłop	
umiera.

zasada wzajemności
	 W	Ameryce	 i	innych	krajach	 często	
jest	tak,	że	jak	dziecko	ma	około	20	lat,	
to	 usamodzielnia	 się	 i	szybko	wchodzi	
w	dorosłe	życie.	Ma	to	swoje	dobre	stro-
ny,	 bo	wcześnie	 bierze	 się	 z	życiem	za	
bary	i	musi	porządnie	się	nagimnastyko-
wać,	aby	dać	sobie	radę,	ale	i	złe	–	często	
stacza	 się	 trafiając	w	złe	 towarzystwo,	
narkotyki,	 pijaństwo	 itp.	 Lecz	 nawet	
ci,	 którzy	 sobie	 poradzili	 nieźle,	 nie	
czują	ścisłej	więzi	z	rodziną,	rodzicami,	
dziadkami,	 rodzeństwem,	 czasami	 nie	
spotykając	się	z	nimi	przez	kilkanaście	
lat.

	W	Polsce	na	ogół	jest	ina-
czej	–	dzieci	jeszcze	długo	
utrzymują	 ścisły	 kontakt	
z	rodzicami	i	rodziną.	Nie-
raz	 z	konieczności	 –	 brak	
mieszkania, pracy itp. Le-
piej	 mają	 ci,	 którym	 się	
powiodło,	 czy	 to	 poprzez	
lepszą	 pracę,	 czy	 przez	
pomoc rodziców w budo-
waniu	własnego	domu	czy	
nabyciu mieszkania.
	Często	 jest	 tak,	 że	 usa-
modzielniona	 rodzina,	 już	
z	dziećmi,	 nadal	 odwie-
dza rodziców w niedzie-
le	 i	święta,	 babcie	 bawią	
młodsze	wnuki,	 zabierają	
wnuki	 na	wakacje,	 dzielą	

się	przetworami,	pamiętają	o	urodzinach	
i	imieninach	 swoich	 dzieci	 i	wnuków	
itp.	Ale	to	niestety	działa	tylko	w	jedną	
stronę	–	dzieci	nie	poczuwają	się,	żeby	
zaprosić	rodziców	do	siebie	na	święta,	nie	
pytają,	czy	w	czymś	pomóc,	czy	czegoś	
nie	 brakuje,	 nie	 sprawiają	 prezentów	
na	 urodziny,	 imieniny,	 rocznice	 ślubu	
i	nie	 odwdzięczają	 się	 dobrym	 sercem.	
I	tak	to	trwa,	wnuki	uczą	się,	że	babcia	
nie	robi	łaski,	bo	ma	dać	pieniądze,	jak	
wnusio	zażąda.	Dziadkowie	milczą	i	nie	
zwracają	dzieciom	i	wnukom	uwagi,	bo	
nie wypada i ze swojej nieraz skromnej 
renty	czy	emerytury	mocno	oszczędzając	
podtrzymują	taki	stan	rzeczy.
 Co dziwne, dzieciom nieraz nawet do 
głowy	nie	przychodzi,	że	to	ma	działać	
w	obie	 strony.	 A	rodzice	 się	 starzeją	
i	później	jak	jest	konieczność	roztoczenia	
opieki	nad	nimi	(w	różnej	formie,	również	
finansowej),	to	dzieci	uważają,	że	dzieje	
się	im	krzywda.
	 Na	dobrą	opiekę	społeczną	nad	ludźmi	
starymi	 jeszcze	 bardzo	 długo	 naszego	
Państwa	nie	będzie	stać,	bo	gdyby	starsi	
ludzie	tak	się	rządzili	jak	nasze	władze,	
to	już	dawno	poszliby	z	torbami.

Janina	Słupek
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Marian 
Nosal

Tadeusz 
Chajec

zegar
Zegar	odmierza	czas	powoli	 
Czas jest symbolem, umowny 
Życie	nasze	jest	mierzone	mimo	woli 
Nie	można	wybiec	poza	czas	stosowny

Ograniczeni	jesteśmy	teraźniejszością 
Która	ciągle	nas	niepokoi 
Nie	da	się	zatrzymać	chwili	przeżywanej	z	radością 
Gdyż	komponent	czasu	przesuwa	go	i	na	osi	nie	ustoi

Świat,	a	w	nim	życie	ewoluuje	nieustannie 
Raz	w	złym,	raz	w	dobrym	kierunku	 
Jeżeli	eksploracja	ulegnie	poplątaniu	 
Następuje	katastrofa	i	nie	ma	ratunku

Ewolucja	ulega	cofnięciu	–	regres	dziejowy 
Tak	było	w	raju,	gdzie	człowiek	zawinił 
Nastąpiło	tam	wynaturzenie	i	bieg	życia	nowy 
Czas	rajski	w	niepokój	się	zamienił

Czas	rajski	nie	wyciskał	piętna	na	człowieku 
I	nie	podlegało	ono	przerwaniu 
Można	powiedzieć:	czasu	nie	było	ani	wieku	 
Życie	płynęło	w	szczęściu	i	chwili	trwaniu

Patrzę	na	wahadło	zegara	 
I	widzę,	że	nie	ustoi	ani	chwili 
Bo	dokładna	jest	jego	miara 
I	ani	jednego	ruchu	nie	pomyli

Ani	w	niebie,	ani	na	ziemi 
Bo	człowiek	powie:	ani	mi	się	śni 
Być	kształtowany	myślami	obcymi 
O	czym	innym	ani	nie	słyszy, 
Tak	–	tylko	w	uczuciu	miłości.

ambiwalencja rolnika
Popatrz rolniku na swoje pole 
I	pomyśl,	co	zrobić,	żeby	było	pełno	w	stodole 
Pomyśl,	jak	uzyskać	wysokie	plony 
Żeby	stół	był	zdrowo	i	bogato	zastawiony

A	może	nie	trzeba	pracować	w	pocie	czoła 
Wystarczy	pójść	do	sklepu	i	kupić	ile	człek	unieść	zdoła 
Tylko,	że	do	sklepu	towar	musi	być	przywieziony 
Jeżeli	nie	z	bliskiej,	to	z	dalekiej	strony

Rolnik	za	pracą	musi	jechać	gdzieś	daleko 
Aby	mieć	z	czym	pójść	do	sklepu 
Dobrze	jest	mieć	choćby	małe	gospodarstwo	 
Żeby	być	zdrowym	i	wyglądać	dziarsko

Wskazane	jest	też	popracować	głową	ździebko 
Bo	przecież	ta	ziemia	jest	naszą	kolebką 
Czy	zatem	prowadzić	gospodarstwo	jak	za	naszych	dziadów 
Czy	też	go	opuścić	nie	wiedzieć	dla	kogo,	może	dla	sąsiadów

dialog
Rozumieć	siebie	i	drugiego	 
Tak,	żeby	nie	było	podejrzeń 
Wczuć	się	w	potrzeby	bliźniego 
Wysnuć	to	z	różnych	skojarzeń

Powodować	otwarcie	swego	myślenia 
Łączyć	pozytywnie	interakcje	przypadkowych	zdarzeń 
Zaistniałych	wśród	otoczenia 
Osoby	spotkane	niech	odczują	siłę	dobrego	nastawienia

Odrzucić	złość	–	kąśliwość	między	nami 
Świadomie	wybierać	to,	co	pozytywnie	nastraja 
Tworzyłyby	się	układy	jak	w	kiści	z	winogronami	 
Dając	siłę,	jak	napój	który	wesoło	upaja

Zacząć	od	siebie,	zmieniając	się	dodatnio 
Porządkować	pracą	swoje	środowisko	 
Potrzeby	zabezpieczać	dostatnio 
Przeobrażać	świat,	jak	owady	mrowisko

ogród
Rozsypały	się	w	płatkach	kolory
Na	łodyżkach	ułożyły	wzory
Niebo	nie	pożałowało	słońca
Chmury	spuściły	wodę	do	końca

Rozkwitł	ogród	jak	perskie	dywany
Kolorami	lata	malowany
Uśmiechają	się	kwiaty	do	słońca
I	czarują	swój	ogród	bez	końca

Komu	służą	kwietników	rabaty
By	upiększyć	u	motyli	szaty	
Czy	owadom	co	nektar	zbierają
A	swe	wąsy	w	pyłkach	zamaczają

Dla	kogo	tych	kwietników	sztalugi
Kto	podziwia	pędzla	kwiatów	smugi
To	dla	ciebie	każdy	ogrodniku
Taki	pomnik	rośnie	wśród	trawników

razem
Pobłądziliśmy	wśród	ludzi
Coraz	więcej	obcych	twarzy
Tłum	uczucia	nasze	studzi
Świat	miłością	nas	nie	darzy

Pogubiliśmy	pragnienia
Chęci	przebić	się	nie	mogą
Choć	idziemy	obok	siebie
Każde	idzie	inną	drogą

Tak	się	dziwnie	wszystko	spieszy
Dzień	się	coraz	krótszy	staje
Światło	słońca	już	nie	cieszy
Blask	matowy	się	wydaje

Zatrzymajmy	się	w	olszynie
Znajdźmy	jeszcze	na	to	czas
By	posłuchać	szmeru	liści
Które	lecą	obok	nas

Poszukajmy	naszych	śladów
Tyle	po	nas	ich	zostało
I	ocalmy	chwile	szczęścia	
Których	nam	nie	brakowało

Posłuchajmy	wiatru	szumu
Pomalujmy niebem twarze
Wyjdźmy	wreszcie	z	tego	tłumu
Idźmy	sami	ale	razem

dwie prawdy
Co to jest prawda pytam
To	odwieczne	pytanie
Odpowiedzi	unikam
Bo to trudne zadanie

Czy	to	ocena	zdarzeń
Czy	prawdziwość	rzeczy
Czy to moje uznanie
Coś	czemu	się	nie	przeczy

Chrystus	Prawda	Odwieczna
Przed	Piłatem	stanął
Na	pytanie	kim	jesteś
Powiedział	jestem	Prawdą

Prawda	to	wartość	wieczna
Byt	który	się	nie	zmienia
Jest	też	prawda	wygodna
Potocznego	znaczenia

Tę	prawdę	można	użyć
By	kłamstwo	źle	nie	brzmiało
By	godniej	było	nam	żyć
A	kłamstwo	się	ukrywało

W	tym	zakłamanym	świecie
Prawda	ciągle	się	zmienia
Bo	w	tej	prawdzie	jest	ważny
Tylko	nasz	punkt	widzenia
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front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.
	 W	ostatnich	dniach	 lipca	 44	 r.	 przy-
szedł	 do	 nas	wujek	Papier	 bardzo	pod-
niecony.	Akurat	 zaczęliśmy	 obiad.	 Już	
w	progu	 bez	 powitania	wujek	mocnym	
głosem	zapytał.	Czy	wiecie,	że	Niemcy	
w	Brzezinach	 rekwirują	 chłopom	konie	
i	wozy?	Nie,	 nie	wiemy.	Odpowiedział	
tato	 i	zapytał.	Ale	 jacy	Niemcy	 i	skąd	
o	tym	wiecie?	 Jednocześnie	 poprosił	
wujka	 by	 usiadł,	 a	mama	 zapytała,	 czy	
zechce	zjeść	obiad	z	nami?	Wujek	usiadł	
na	krześle,	ciężko	odetchnął,	podziękował	
za	zaproszenie	na	obiad	z	którego	nie	sko-
rzysta	i	zaczął	opowiadać.	Dziś	wcześnie	
rano	nasz	 Jasiek	poszedł	 do	Pisarzowej	
w	Brzezinach	po	nasiona	koniczyny.	Tam	
mu	powiedzieli,	 że	 niemieckie	wojsko,	
które	od	wczoraj	jest	w	Brzezinach	zare-
kwirowało	cztery	pary	koni,	cztery	wozy	
i	ich	właścicieli	w	charakterze	furmanów	
i	 pojechali	w	kierunku	Wielopola.	Nie-
mieccy	wojskowi	byli	też	u	Pisarzowej	po	
konie	z	wozem,	ale	na	szczęście	Marcin	
(służący	 parobek)	 pojechał	 do	 lasu	 po	
drzewo	i	nie	zabrali	koni	ani	wozu.	Dziś	
już	 ukrywają	 konie	 z	wozem	w	lesie.	
W	Brzezinach	mówili,	że	Rosjanie	zdo-
byli	już	Lwów,	Chełm,	Lublin	i	Zamość,	

a	w	najbliższych	dniach	wyzwolą	 także	
nas.	Jasiek	idąc	drogą	widział	samocho-
dy	i	dużo	żołnierzy	niemieckich,	którzy	
kręcili	się	po	drogach	i	zagrodach	gospo-
darskich.
 Moi rodzice z wujkiem Papierem na-
prędce	zastanawiali	się	głośno,	co	robić	
w	 zaistniałej	 sytuacji.	Być	może	 front	
ominie	nas	jak	w	1939	r.	Zgodni	jednak	
co	do	tego,	że	konie	trzeba	ukryć	w	lesie	
i	to	 jeszcze	 dziś.	Różnili	 się	w	ocenie,	
który	 las	wybrać	 jako	 bezpieczniejszą	
kryjówkę.	Tato	 proponował	 z	lisimi	 ja-
mami	za	Śliwą.	Wujek	Papier	był	zdania,	
że	 najbezpieczniejszy	może	 być	 las	 na	
pograniczu	Grudnej	Dolnej	z	Głobikową.	
Wiadomo,	 że	w	 lasach	 na	 Południku,	
stanowiącej	część	wsi	Głobikowej	i	Bra-
ciejowej	 ukrywa	 się	 duża	 partyzantka,	
która	w	lesie	stoczyła	walkę	z	oddziałem	
niemieckiej	policji	i	zupełnie	go	rozbiła.	
Partyzanci	ujęli	oddział	w	przygotowaną	
pułapkę.	Ściętymi	drzewami	zablokowali	
drogę,	którą	oddział	policji	jechał	w	kie-
runku	Brzezin	oraz	możliwość	odwrotu	
w	kierunku	Dębicy.	Informacje	o	tym	na	
pewno	ma	dowództwo	wojsk	niemieckich	
i	 będzie	 omijać	 niebezpieczny	 dla	 nich	
rejon.
	 Przytoczone	 argumenty	 ułatwiły	
zgodną	 akceptację	 rejonu	 leśnego	 dla	
ukrycia	 koni.	 Następnie	 ustalono	 or-
ganizację	 zespołowego	 ukrycia	 koni	
trzech	spokrewnionych	rodzin	Papierów,	
Łukasików	i	Gruszków.	Opiekę	nad	koń-
mi	 sprawować	będą	 trzej	kuzyni	 Jasiek	
Papier,	Mietek	Gruszka	i	ja	Staszek	Łu-
kasik.	 Jasiek	zaprzęgnie	konie	do	wozu	
i	zabierze	paszę	dla	swoich	koni,	żywność	

dla	 siebie	 i	potrzebny	 sprzęt;	 wiadro,	
garnek,	siekierę,	łopatę,	słomę	do	spania	
i derki do przykrycia. Po drodze zabierze 
podobny	ładunek	dla	mnie	i	naszych	koni	
oraz	dla	Mietka	i	jego	koni.	Wóz	zostawi	
u	Jędrzejczykowej,	wdowy	mieszkają-
cej	 z	córką	w	pobliżu	 lasu.	Mietek	 i	ja	
nasze konie poprowadzimy oddzielnie 
i	spotkamy	się	na	skraju	lasu	naprzeciw	
zagrody	 Jędrzejczykowej.	Z	przyjętymi	
ustaleniami	wujek	 Papier	 poszedł	 do	
swojej	 rodziny,	 a	ja	 pobiegłem	do	 cioci	
Gruszkowej	 by	 przekazać	 jej	 propozy-
cję	 udziału	Mietka	w	ukryciu	 ich	 koni.	
Ciocia	ucieszyła	się	propozycją	i	prosiła	
bym	przekazał	rodzicom	podziękowanie	
za	troskliwą	pamięć	o	niej.	Mietek	i	jego	
siostra	Basia	szybko	przygotowali	rzeczy	
do	zabrania	na	furmankę	Jaśka	Papiera.
	 Spiesznie	wróciłem	 do	 domu	 i	włą-
czyłem	 się	w	przygotowania	 związane	
z ukryciem koni. Przed wyprowadzeniem 
koni	ze	stajni	pożegnałem	się	z	rodzicami	
i	 trzema	 siostrami	Gienią,	Celą	 i	Helą.	
Mama	 ze	 łzami	w	oczach	włożyła	mi	
do	 kieszonki	marynarki	 książeczkę	 do	
nabożeństwa	i	upomniała	bym	pamiętał	
o	modlitwie.	 Tato	 zalecał	 aby	w	lesie	
każdą	parę	koni	trzymać	z	dala	od	drugiej	
w	takiej	odległości,	by	wzajemnie	nie	mo-
gły	dosięgnąć	się	pyskami	ani	kopytami.	
Zawsze	uważaj	przy	kontakcie	z	gniadą	
by	 ciebie	 nie	 ugryzła	 albo	 nie	 kopnęła.	
W lesie postawcie konie w skarpie albo 
w	jakimś	 zagłębieniu	 terenowym	 dla	
ochrony	ich	przed	pociskami	karabinowy-
mi	i	odłamkami	pocisków	artyleryjskich.	
Możecie	 też	wykopać	w	ziemi	 dla	 nich	
schron	 i	odpowiednio	 go	 zamaskować.	

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

	 „Rodzina	 jako	 podstawowa	 i	nieza-
stąpiona	wspólnota	wychowawcza	 jest	
środowiskiem	 stwarzającym	 najlepsze	
warunki	 do	 przekazywania	wartości” 
–	te	słowa	świętego	Jana	Pawła	II	były	
mottem	Powiatowego	Konkursu	Litera-
ckiego	z	okazji	VI	Diecezjalnego	Marszu	
dla	Życia	 i	Rodziny	pod	hasłem	„Życie	
kocham	 i	szanuję”.	Honorowy	patronat	
nad	konkursem	objęli:	Biskup	Tarnowski	
–	Andrzej	Jeż,	Marszałek	Województwa	
Podkarpackiego,	Burmistrz	Miasta	Dę-
bica,	Starosta	Powiatu	Dębickiego.
	 16	czerwca	2014	roku	w	Galerii	Sztuki	
Miejskiego	Ośrodka	Kultury	w	Dębicy	
odbyło	 się	 uroczyste	 podsumowanie	
i	ogłoszenie	wyników	konkursu,	którego	
adresatami	byli	uczniowie	powiatu	dębi-
ckiego	szkół	podstawowych,	gimnazjów	
oraz	 szkół	 ponadgimnazjalnych	 i	mło-
dzieży	 do	 lat	 25.	Wśród	 zaproszonych	
gości	 znaleźli	 się	m.in.	 przedstawiciele	
władz	świeckich	oraz	osoby	duchowne.	
Gala	 została	 uświetniona	 kameralnym	
koncertem	uzdolnionej	muzycznie	mło-
dzieży,	 recytacją	poezji,	a	także	werni-
sażem	prac	plastycznych.	
	 Uczniowie	 poszczególnych	 etapów	
kształcenia	 chętnie	 odpowiedzieli	 na	
zaproszenie	organizatora	konkursu,	czyli	
Stowarzyszenia	Rodzin	Katolickich	Die-

cezji	Tarnowskiej	i	licznie	wzięli	udział	
w	eliminacjach.	Nadesłano	bardzo	dużo	
prac	w	różnych	formach:	literackiej	(dwie	
podkategorie:	wiersz	 i	proza),	 plastycz-

nej,	 znaku	 graficznego,	 fotograficznej	
oraz	prezentacji	multimedialnej.	Komisja	
oceniająca	 nie	miała	 łatwego	 zadania	
z	wyłonieniem	 zwycięzców.	 Po	 ogło-
szeniu	wyników	okazało	się,	że	Natalia 

Kula,	 uczennica	 klasy	 drugiej	Gimna-
zjum	im.	Królowej	Jadwigi	w	Brzostku	
zdobyła I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Literackim	 w	kategorii	
literackiej	 –	wiersz,	 pokonując	 157	 ró-
wieśników	(trzeba	nadmienić,	że	oprócz	
utworu	poetyckiego	zredagowała	również	
pracę	 prozatorską).	Werdykt	 jury	 był	
zaskoczeniem	dla	Natalii.	Gimnazjaliści	
biorący	 udział	w	konkursie	 próbowali	
swoich	sił	pisarskich,	mając	na	uwadze	
temat:	Świętowanie	i	spędzanie	wolnego	
czasu	w	mojej	 rodzinie.	 Zwyciężczyni	
z	Brzostku	 napisała	wiersz	 pt.	 „Cuda	
świąt”,	wykazując	 się	 umiejętnościa-
mi	 humanistycznymi,	 oryginalnością,	
kreatywnością.	Ponadto	 swoją	 postawą	
udowodniła,	 że	 nie	 pozostaje	 obojętna	
wobec	tradycji,	która	jest	ściśle	związana	
z	rodziną.	Zerwała	ze	stereotypem	mó-
wiącym,	 iż	młode	pokolenie	w	świecie	
komputerów,	Internetu	nie	przywiązuje	
wagi	do	zasad	życia	rodziny	opartych	na	
nauczaniu	Kościoła	Katolickiego.
	 Laureaci	tegorocznej	edycji	konkursu	
poza	pamiątkowymi	dyplomami	otrzy-
mali	od	organizatora	nagrody	rzeczowe,	
a	ich	 prace	 zostały	 opublikowane	 na	
stronie	 internetowej	Marszu	 dla	Życia	
i Rodziny i zaprezentowane w Galerii 
MOK	w	Dębicy.
	 Serdecznie	gratulujemy	Natalii	zwy-
cięstwa	i	życzymy	dalszych	sukcesów!

W.K.

powiatowy sukces natalii
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Nagle	 usłyszeliśmy	warkot	motocykli.	
Od	strony	wsi	w	kierunku	naszego	domu	
jechało	 dwa	motocykle	 z	 przyczepami	
w	znacznej	odległości	od	siebie.	Na	mo-
tocyklach	po	trzech	niemieckich	wojsko-
wych	uzbrojonych	w	automaty	zwisające	
na	 piersiach	 oraz	 karabin	maszynowy	
zamocowany na przodzie przyczepy. 
Odetchnęliśmy	z	ulgą	gdy	drugi	motocykl	
minął	nasz	dom.	Tato	patrzył	za	jadącymi	
i	zauważył	jak	zatrzymali	się	koło	baraku	
kopalni, w którym mieszkali Gajowie. 
Zawołał	do	mnie	bym	nie	wyprowadzał	
koni	 ze	 stajni.	 Z	wielkim	 niepokojem	
czekaliśmy	 na	 dalszy	 bieg	wydarzeń.	
Wreszcie	tato	zauważył,	że	motocykliści	
wracają	z	powrotem.	Polecił	nam	wejść	do	
pomieszczeń	gospodarskich.	Kiedy	mo-
tocykle	skryły	się	za	górką	koło	Papiera,	
tato	wszedł	do	stajni	i	powiedział.	Szybko	
wyprowadzajmy konie i uciekaj z nimi do 
lasu.	Za	stajnią	wsiadłem	na	kasztankę,	od	
taty	wziąłem	cugle	gniadej	i	ruszyłem	do	
lasu	na	Głobikową.	Jechałem	miedzami	
i	dróżkami	polnymi	omijając	gościniec.
	 Na	 skraju	 lasu	 naprzeciwko	 zagrody	
Jędrzejczykowej	 nie	 zastałem	Mietka	
z	końmi.	Po	dłuższej	chwili	oczekiwania	
przywiązałem	konie	do	drzew	i	poszed-
łem	 do	mieszkania	 Jędrzejczykowej.	
Oczywiście	 ona	 jeszcze	 nie	wiedziała	
o naszej potrzebie ukrycia koni. Przed-
stawiłem	jej	więc	prośbę	trzech	naszych	
spokrewnionych	 rodzin	 o	udzielenie	
nam wsparcia w ukrywaniu koni w lesie 
w	pobliżu	jej	zagrody.	Gienia,	córka	Ję-
drzejczykowej,	była	już	panną	na	wydaniu	
i	spodobała	 się	 jej	 okazja	 towarzystwa	
trzech	kawalerów	z	dobrze	sytuowanych	
rodzin,	w	tym	dwóch	starszych	ode	mnie	
i	całkiem	 dojrzałych.	Nie	 czekając	 na	
przychylność	matki,	 sama	 przejęła	 ini-
cjatywę	wyrażenia	zadowolenia	z	wyboru	
ich	samotnych	kobiet	i	obdarzenia	zaufa-
niem	zachowania	w	tajemnicy	ukrywania	
naszych	koni.	 Inicjatywę	Gieni	 poparła	
matka,	zapewniając	nam	pomoc	w	miarę	
ich	możliwości.	 Podziękowałem	 im	 za	
okazaną	 życzliwość	 i	poinformowałem,	
że	dziś	przyjedzie	do	nich	Jasiek	Papier	
z	paszą	 dla	 koni	 i	żywnością	 dla	 nas.	
Mietek	Gruszka	 z	końmi	 powinien	 być	
już	niedługo.	Poprosiłem	by	powiedziały	
im	jak	się	pojawią,	że	ja	czekam	na	nich	
w	lesie	naprzeciwko	waszego	domu.
	 Tymczasem	Mietek	z	końmi	czekał	już	
na	mnie	w	lesie.	Zastał	moje	konie	uwią-
zane	więc	był	pewien,	że	poszedłem	do	
Jędrzejczykowej.	 Jak	wróciłem	opowie-
działem	mu	o	przychylności	dla	nas	wdo-
wy	i	córki.	Mietek	był	pewien	ich	życz-
liwości,	natomiast	obawiał	się	czy	Jaśka	
Papiera	nie	 spotkała	 jakaś	zła	przygoda	
od	Niemców,	bo	wydaje	mu	się,	że	jadąc	
na	motocyklach	z	powrotem	od	kopalni	
zatrzymali	 się	 koło	 Papierów.	Bądźmy	
dobrej	myśli,	pocieszałem	Mietka	i	siebie.	
Póki	co	chodźmy	głębiej	w	las	poszukać	
odpowiedniego	miejsca	na	ukrycie	koni	
oraz	wozu	 jak	przyjedzie	Jasiek.	Zosta-
wienie	wozu	 u	Jędrzejczykowej	może	
być	niebezpieczne.	Z	zasadnością	mojej	
obawy	zgodził	się	też	Mietek	i	poszliśmy	
w	głąb	lasu	szukać	odpowiednich	miejsc	
na	 ukrycie	 trzech	 par	 koni	 i	wozu.	 Ze	

spotkanych	miejsc	 jedno	wydawało	 się	
nam	najbardziej	 odpowiednie.	Niezbyt	
głęboka	płaskodenna	wklęsłość	terenowa	
otoczona	 gęstym	młodnikiem.	Na	 dnie	
kotlinki	rosło	kilka	grubszych	świerków.	
Kawałek	dalej	było	odpowiednie	miejsce	
na	wóz.	Wróciliśmy	do	koni,	które	stały	
spokojnie,	opędzały	się	tylko	od	dokucz-
liwych	 bąków.	 Uzgodniliśmy,	 że	 nie	
będziemy	 czekać	 na	 Jaśka	 bezczynnie,	
lecz	Mietek	pójdzie	do	Jędrzejczykowej	
pożyczyć	 siekiery,	 dwie	 jeśli	 ma,	 by	
poobcinać	dolne	gałęzie	 świerków	 i	od-
powiednio	 przygotować	 stanowiska	 dla	
trzech	par	koni.
	 Słońce	chyliło	się	ku	zachodowi,	kiedy	
nadjechał	Jasiek.	Mówił,	że	czekał	na	bez-
pieczną	chwilę,	bo	we	wsi	jest	coraz	wię-
cej	 niemieckich	pojazdów	wojskowych,	
które	wyjeżdżają	na	boczne	drogi	polne	
i	prowadzą	 obserwację	 okolicy	 przez	
lornetki.	Nie	 pytając	 Jaśka	o	nic	więcej	
wjechaliśmy	wozem	w	las,	w	poprzednio	
upatrzone z Mietkiem miejsce. Jasiek 
wyprzęgnął	konie,	uprząż	ułożył	na	wozie	
i	wprowadził	 konie	 na	wskazane	 przez	
nas miejsce postoju. Wybór miejsca dla 
koni	od	razu	zaakceptował,	jako	w	pełni	
bezpieczne.	Z	wozu	przynieśliśmy	po	por-
cji	siana	koniom	by	spokojnie	jadły	i	nie	
zdradzały	 rżeniem	 ich	miejsca	 postoju.	
Wróciliśmy	 do	wozu	 i	wtoczyliśmy	 go	
w	zarośla	 dalej	 od	miejsca	 zatrzymania	
i	postoju	koni.	Tam	zamaskowaliśmy	wóz	
kilkoma	ściętymi	brzózkami	i	obciętymi	
gałęziami	 świerków	 z	miejsca	 postoju	
koni.	Nie	 pomyśleliśmy	dotąd	o	wodzie	
koniecznie potrzebnej do pojenia koni. 
Musimy	 przynieść	wody	 ze	 studni	 od	
Jędrzejczykowej,	 a	jutro	 poszukamy	
możliwości	czerpania	wody	w	lesie	bliżej	
koni.
	 Po	wodę	do	Jędrzejczykowej	chodzili-
śmy	pojedynczo.	Najpierw	poszedł	Mietek	
z	dwoma	wiadrami,	by	jednocześnie	od-
dać	wypożyczone	siekiery,	bo	każdy	z	nas	
ma	już	własną.	Kolejno	przynieśliśmy	po	
dwa	wiadra	wody,	którą	wypiły	konie	oraz	
dwa wiadra na zapas w tym jedno dla nas 
do	picia	i	umycia	się	rano.	Przed	zapadnię-
ciem	zmroku	zjedliśmy	po	kromce	chleba	
z	masłem	 i	popili	mlekiem	 z	prowiantu	
który	przywiózł	Jasiek.	Podczas	pierwszej	
wspólnej	kolacji	leśnej	uzgodniliśmy,	że	
przy	koniach	w	nocy	będziemy	czuwać	
na	 zmianę	po	dwie	 i	pół	 godziny.	Czas	
mierzyć	będziemy	zegarkiem	Jaśka.	Mnie	
jako	najmłodszemu	przypadła	 pierwsza	
zmiana,	Mietek	wybrał	 drugą,	 a	Jaśko-
wi	 została	 trzecia	 zmiana.	Na	ukrytym	
wozie	 uszykowaliśmy	 dwa	miejsca	 do	
spania,	które	będziemy	zajmować	według	
ustalonej	 kolejności	 czuwania.	 Jeszcze	
chwilę	 rozmawialiśmy	 o	jutrzejszych	
zamierzeniach	 i	o	 godzinie	 dwudziestej	
drugiej	 ja	 z	kieszonkowym	 zegarkiem	
Jaśka	poszedłem	do	koni,	a	Mietek	i	Ja-
siek	 położyli	 się	 spać.	Noc	była	 ciepła,	
więc	nie	brałem	nic	do	przykrycia	siebie.
	 Do	 koni	 trafiłem	 bezbłędnie	mimo	
leśnego	mroku.	Wzrok	już	przyzwyczaił	
się,	a	i	mrok	nie	był	zbyt	gęsty,	bo	rozpra-
szał	go	księżyc	na	bezchmurnym	niebie.	
Aby	nie	płoszyć	koni	moim	zbliżaniem	
się	odzywałem	się	do	nich	po	cichu,	jak	

to	 robiłem	w	stajni.	 Spokojnie	 gniada,	
spokojnie.	Gdy	zbliżyłem	się	do	postoju	
koni	wszystkie	 strzygły	uszami,	ale	nie	
były	spłoszone.	Stały	spokojnie,	chociaż	
w	niezwykłych	warunkach.	Pomyślałem,	
czy	położą	się	spać	na	leśnym	mchu	bez	
ściółki	słomy,	czy	też	będą	stać	i	drzemać?	
Odnalazłem	wcześniej	przygotowane	sie-
dzenie	wyścielone	 gałęziami	 świerku.	
Siadając	poczułem	w	kieszeni	książeczkę	
do	nabożeństwa	w	sztywnych	okładkach,	
którą	 dała	mi	mama	 przed	wyjściem	
z	domu	do	lasu.	Przypomniałem	sobie,	że	
jest	w	niej	kalendarz	zwany	stałym	albo	
wiecznym.	Poszczególne	miesiące	miały	
stałą	 ilość	 dni,	 a	tylko	miesiąc	 luty	 co	
cztery	lata	miał	o	jeden	dzień	więcej	i	rok	
ten	 nazywano	 przestępnym.	Natomiast	
nazwy	dni	tygodnia	co	roku	przesuwały	
się	do	przodu	o	jeden	dzień.	Jeśli	Nowy	
Rok	jest	w	danym	roku	w	sobotę	to	w	na-
stępnym	będzie	w	niedzielę,	zaś	w	roku	
przestępnym	 przesunięcie	 następuje	
o	dwa	dni,	czyli	Nowy	rok	przesunie	się	
nie	z	soboty	na	niedzielę	lecz	z	soboty	na	
poniedziałek.	Mając	uniwersalny	kalen-
darz	postanowiłem	od	jutra	wykorzystać	
go	do	znakowania	kolejnych	dni	tygodnia	
i	miesiąca,	aby	mieć	orientację	w	upływie	
czasu.
	 Myślałem	też	o	wielu	sprawach	z	prze-
szłości	i	o	tym	co	może	czekać	mnie	i	na-
szą	rodzinę	w	przyszłości.	Najważniejsze	
bym	nie	załamał	się	i	nie	stracił	nadziei	
na	 przeżycie	 tego	 strasznego	koszmaru	
okupacyjnego	oraz	zbliżającego	się	frontu	
wschodniego	II	wojny	światowej.	Dzięki	
prowadzonym	rozmyślaniom	nie	morzył	
mnie	sen.	Od	czasu	do	czasu	wstawałem,	
robiłem	parę	kroków	tam	i	z	powrotem,	
a	konie	nadal	wszystkie	stały	i	wydawało	
mi	się,	że	drzemią.	Kolejny	raz	spojrza-
łem	na	zegarek,	było	ponad	pół	godziny	
po	północy.	Znowu	 słyszałem	poszcze-
kiwanie	 psów	w	różnych	 kierunkach	
i	odległościach.	Być	może	 przechodził	
ktoś	obcy	albo	psy	dawały	znać,	że	czu-
wają.	Podszedłem	do	wozu,	bo	czas	było	
budzić	Mietka	na	zmianę	i	ja	czułem	już	
zmęczenie	i	senność.	Obydwaj	z	Jaśkiem	
spali	 twardym	 i	spokojnym	 snem,	 aż	
szkoda	było	mi	budzić	Mietka.	Potrzebo-
wałem	jednak	snu.	Delikatnie	poruszyłem	
Mietka	za	ramię	ale	nie	przebudził	się	za	
pierwszym	razem.	Powtórzyłem	silniej-
sze	 poruszenie,	 które	 obudziło	Mietka	
i	natychmiast	 oprzytomniał.	Wiedział	
od	 razu	 gdzie	 jest	 i	delikatnie	wstał	 by	
nie	 przebudzić	 Jaśka.	 Przekazałem	mu	
zegarek	wraz	z	informacją	o	moich	spo-
strzeżeniach	w	czasie	czuwania	przy	ko-
niach.	Zapytałem,	czy	zaprowadzić	go	do	
koni.	Chętnie	skorzystał	z	tej	możliwości	
jako	że	w	czasie	snu	stracił	trochę	orien-
tację.	 Za	 chwilę	 byliśmy	 przy	 koniach	
i	pokazałem	mu	miejsce,	które	obydwaj	
przygotowaliśmy	 do	 siedzenia.	 Przed	
rozstaniem	 zaproponowałem	Mietkowi	
by	przy	zmianie	też	przyprowadził	Jaśka	
do	koni,	ponieważ	on	z	nas	trzech	ma	tu	
na	razie	najsłabszą	orientację.	Wróciłem	
do	wozu,	delikatnie	zająłem	jeszcze	ciepłe	
miejsce,	 na	 którym	 spał	Mietek	 i	zaraz	
zasnąłem.

cdn.
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	 W	majowym	numerze	 „Wiadomości	
Brzosteckich”	 pisałam,	 że	 uczestnicy	
projektu	są	po	„Warsztatach	umiejętności	
społecznych”,	które	miały	miejsce	9	–	10	
kwietnia	oraz	25	i	28	kwietnia	2014	roku.	
	 W	maju	–	przez	dziewięć	dni	–	odby-
wało	 się	 czterdziestogodzinne	 szkolenie	
z	„Podstawowej	 obsługi	 komputera”,	
które	 przeprowadził	 trener	współpracu-
jący	 z	Centrum	Edukacji	 i	Aktywizacji	
Zawodowej	 Osób	Niepełnosprawnych	
w	Rzeszowie.	Tematyka	 kursu	 obejmo-
wała:
• ogólne	 informacje	 dotyczące	 budowy	
komputera	 oraz	 obsługę	 systemu	ope-
racyjnego;

• obsługę	 programów	Microsoft:	Word,	
Excel,	Power	Point;

• podstawy	 obsługi	 Internetu	 i	poczty	
elektronicznej.

	 4	 czerwca	 2014	 roku	 pani	 psycholog	
(mentorka	projektu)	i	prawnik	z	Rzeszowa	
przeprowadzili	 „Seminarium	psycholo-
giczno	–	prawne”,	w	którym	udział	wzięli	
opiekunowie	 osób	 niepełnosprawnych	
i uczestnicy projektu.
	 W	dniach	23	–	26	czerwca	2014	roku	
wraz	 z	Natalią	Wójcik	 i	Panią	Krystyną	
Szarek	 –	Ryndak	wzięłam	udział	w	In-
tegracyjnych	Wyjazdowych	Warsztatach	
Aktywizacji	 Społeczno	 –	 Zawodowej	
w	Falentach	pod	Warszawą,	które	zorga-
nizowała	Fundacja	Aktywizacja	 z	War-
szawy. 
	 Pierwszego	dnia	odbyło	się	spotkanie	
organizacyjne.	Po	przywitaniu	uczestni-
ków	IWWASZ,	przedstawieniu	trenerów,	
programu	zajęć,	ośrodka	w	Falentach	oraz	
krótkiej	 historii	 Fundacji	Aktywizacja	
została	 przeprowadzona	 prezentacja	
e	–	Centrów	z:	Brzostku,	Czernej	Biało-
stockiej,	Frysztaka,	Głogówka,	Gromadki,	
Kamienia,	 Kolbarku	 (gmina	 Klucze),	
Krypna,	Lubaczowa,	Ostrzeszówka,	Po-
znania,	Rzeszowa,	Sulęcina,	Szczedrzyka	
(gmina	Ozimek)	i	Turzyna.	
	 W	drugim	dniu,	 uczestnicy	 projektu	
biorący	 udział	 w	warsztatach,	 zostali	
podzieleni	 na	 sześć	 grup	 –	mieszkań-
ców	 sześciu	miasteczek:	Morska	Bryza,	
Strumyk	Górki,	Leśna	Góra,	Wierzbowa	
Dolina,	Pagórek	Wiślany	oraz	Mazurskie	

Jezioro.	Pani	Krystyna	należała	do	mia-
steczka	„Morska	Bryza”,	a	Natalia	do	„Pa-
górka	Wiślanego”.	O	godz.	900	rozpoczęły	
się	warsztaty	merytoryczne	 dla	miesz-
kańców	tych	miasteczek,	które	trwały	do	
obiadu.	Tematem	zajęć	był	m.in.	wolon-
tariat,	założenie	i	działalność	spółdzielni	
socjalnych.	 Od	
godz.	930	do	1130 
spotkanie mieli 
również	 opie-
kunowie.	Nato-
miast	 w	godz.	
1200	 –	 1400 oraz 
1530	–	1730	miało	
miejsce spot-
kanie trenerów 
samodzielności.	
Po obiedzie zo-
stały	 przepro-
wadzone	 zaję-
cia	integracyjne,	
trwające	do	1630. 
Później	 można	
było	 korzystać	
z	atrakcji	 hote-
lowych,	 takich	
jak:	salon	kąpielowy	z	basenem,	jacuzzi,	
dwiema	saunami,	siłownia,	stoły	do	bilar-
du,	ping	ponga,	piłkarzyki.	
	 Trzeciego	 dnia	 w	godzinach	 dopo-
łudniowych	 odbywały	 się	 warsztaty,	
podczas	których	mieszkańcy	miasteczek	
przygotowywali	 projekty	 dotyczące	
zmniejszenia	bezrobocia	wśród	osób	nie-
pełnosprawnych	mieszkających	w	danym	
mieście.	Po	obiedzie	grupy	przedstawiały	
swoje	prezentacje,	i	tak:
• Morska	Bryza	 –	miasto	 położone	 nad	
morzem;	 bezrobocie	 wynosi	 10,8%.	
Mieszkańcy	stworzyli	Spółdzielnię	So-
cjalną	„Muszelka”.	W	przyszłości	chcą	
założyć	hotel,	aby	zmniejszyć	bezrobocie	
w miasteczku.

• Mazurskie	Jezioro	–	miasto	położone	nad	
rzeką	Nida	w	województwie	warmińsko	
–	mazurskim;	bezrobocie	wynosi	9,2%.	
W	mieście	są	dwa	hotele,	dwie	restaura-
cje,	ośrodek	wczasowy.	Tutejsza	ludność	
założyła	Spółdzielnie	Socjalną	„Serce”,	
która	oferuje	usługi	budowlane,	caterin-
gowe,	przewodników,	animatorów	zabaw	

dla	dzieci,	pielęg-
nacji terenów zie-
leni oraz zajmuje 
się	administracją	
i	finansami.
• Wierzbowa	Do-
lina	–	miasto	po-
łożone	nad	Pilicą	
w województwie 
mazowieckim; 
bezrobocie wy-
nosi	 8,6%.	Mia-
sto	 słynie	 z	jed-
nego	 z	najwięk-
szego	 browaru	
w	Polsce	 „Bro-
war Wierzbów-
ka”	 oraz	 prze-
twórni owoców 

„Owocowa	dolina”.	W	tej	gminie	zostało	
założone	 Stowarzyszenie	 „Razem”,	
które	 będzie	 głównym	organizatorem	
lokalnych	imprez,	takich	jak:	dzień	piwa,	
grzybobranie,	turnieje	sportowe	w	okre-
sie	jesienno	–	zimowym.

• Pagórek	Wiślany	 –	miasto	 położone	
w	pobliżu	 Puszczy	 Solskiej	 w	woje-
wództwie lubelskim; bezrobocie wynosi 
10,2%.	Mieszkańcy	 założyli	 Skansen,	
który	 będzie	 skupiał	 osoby	 zagrożone	
wykluczeniem	społecznym.	Jest	to	mia-

sto bez barier.
• Górski	 Strumyk	 –	 miasto	 położone	
w	pobliżu	Popradzkiego	Parku	Krajobra-
zowego	w	województwie	małopolskim;	
bezrobocie	wynosi	9%.	Ludność	utrzy-
muje	się	głównie	z	turystyki	 i	pracując	
przy	 obróbce	 drewna.	W	tym	mieście	
została	 stworzona	 Wielobranżowa	
Spółdzielnia	Socjalna	„Baranek”,	która	
założyła	Agroturystykę	„Zielona	Krai-
na”	dająca	zatrudnienie	osobom	niepeł-
nosprawnym.

• Leśna	Góra	 –	miasto	 położone	 u	pod-
nóża	 góry	Ślęży	w	województwie	 dol-
nośląskim;	 bezrobocie	wynosi	 10,6%.	
Mieszkańcy	 tej	miejscowości	 postano-
wili	 uruchomić	 Spółdzielnię	 Socjalną	
„Sobótka”,	 która	 otworzyła	 Pensjonat	
„Leśna	Góra”.	Pracownikami	tego	obiek-
tu	są	tutejsi	mieszkańcy.

Na	zakończenie	tego	dnia	odbyła	się	uro-
czysta	kolacja	oraz	dancing,	trwający	do	
białego	rana.
	 W	ostatnim	dniu	IWWASZ	miało	miej-
sce	spotkanie	podsumowujące	warsztaty.	
Po	obiedzie	zostały	zakończone	Integra-
cyjne	Wyjazdowe	Warsztaty	Aktywizacji	
Społeczno	–	Zawodowej.
	 Ten	czterodniowy	wyjazd	do	Centrum	
Falenty	był	okazją	do	odpoczynku.	Szkoda	
tylko,	że	w	tak	bardzo	kameralnym	gronie	
pojechałyśmy	reprezentować	naszą	Gminę	
i	e	–	Centrum.
	 Obecnie	poszukujemy	przedsiębiorstw	
na	rynku	lokalnym,	które	zgodziłyby	się	
na	przyjęcie	uczestników	projektu,	na	staż	
rehabilitacyjny	lub	umowę	o	pracę.	Drugą	
formą	wsparcia	są	szkolenia	zawodowe.
	 Mam	 nadzieje,	 że	 na	 terenie	 naszej	
Gminy	lub	Gminy	Pilzno	uda	się	zorga-
nizować	szkolenia	lub	staże,	albo	znaleźć	
zatrudnienie dla uczestników projektu.

Trenerka	samodzielności 
Joanna	Gil

projekt „wsparcie środowiska osób niepełnospraw-
nych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

Uczestnicy szkolenia informatycznego

Uczestnicy seminarium psychologiczno-prawnego
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim, stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	Nr	102,	poz.	651	
ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	
na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości tj.:	
działki budowlanej oznaczonej numerem 626/9 o powierzchni 1700 m2, położonej w Nawsiu Brzosteckim, objętej Księgą Wieczystą 
Nr RZ1D/00027795/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.
Nieruchomość	działka	ozn.	nr	ewid.	626/9	położona	w	Nawsiu	Brzosteckim	to	grunt	położony	na	brzegu	rowu	odwadniającego.	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	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. Nr	działki Pow.	(m2) Nr	KW Opis	nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie Cena	wywoławcza	netto	(zł) Wadium	(zł)

1 626/9 1700	m2 KW	Nr	
RZ1D/00027795/1 Rolna brak Nawsie	

Brzosteckie 20	905,00 2091,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 05 WRZEŚNIA 2014 r. O GODZ. 10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 02 września 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	
dopuszczonych	do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego 
w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. 
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	zwraca	się	niezwłocznie	
po	zakończonym	przetargu. 
Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towa-
rów i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki.
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	i	terminie	zawar-
cia	umowy	określonym	przez	organizatora	przetargu	w	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	Nabywca	
nieruchomości	ponosi	koszty	sporządzenia	aktu	notarialnego.
Uwaga:	nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	odpowiedzialności	
za	ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.
Brzostek,	dnia	30.07.2014	r.

	 W	V	Edycji	 „Amatorskiej	Ligi	Piłki	
Nożnej	Gminy	Brzostek”	najlepsza	oka-
zała	się	drużyna	„FC	Nam	Się	Nie	Chce”,	
która	w	finale	pokonała	„Orły	Podkarpa-
cia”	3:1	(1:0).	Trzecie	miejsce	wywalczył	
zespół	„Bez	Nazwy”	pokonując	„Po	Co	
Nam	To	Było”	5:2	(1:2).	Do	brzosteckich	
rozgrywek	zgłosiło	się	łącznie	9	ze-
społów	(72	zawodników).	Drużyny	
rozegrały	 17	 spotkań,	w	których	
strzelono	88	bramek	(w	tym	dwie	
samobójcze).	Królem	strzelców	zo-
stał	Kamil	Samborski	(Po	Co	Nam	
To	Było),	 który	 strzelił	 rywalom	
9	 bramek.	Najlepszym	 bramka-
rzem	został	Michał	Kowalski	(Orły	
Podkarpacia),	który	niejednokrot-
nie	popisywał	się	fenomenalnymi	
paradami bramkarskimi. 
	 Po	meczu	finałowym	najlepsze	
zespoły	 otrzymały	 pamiątko-
we statuetki i medale, jak rów-
nież	okazały	puchar	 ufundowany	
przez Burmistrza Brzostku pana 
Leszka	Bieńka.	Nagrody	wręczał	
pan	 Jan	Sarnecki.	Organizatorzy	
bardzo	 serdecznie	 dziękują	Bur-
mistrzowi,	 dzięki	 któremu	 liga	
mogła	 się	 odbyć,	 jak	 również	 za	
Fundatorom	nagród.	Podziękowa-
nia	 należą	 się	 też:	 kierownikowi	
Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	
–	pani	Marcie	Król,	panu	Rafałowi	
Godniakowi	za	opiekę	medyczną,	

panu Waldemarowi Wójcikowi i pani Pau-
linie	Szymańskiej	za	obsługę	techniczną,	
pani	Korneli	Przewoźnik	za	wykonanie	
fotografii,	panu	Wiktorowi	Prokopowi	za	
obsługę	muzyczną.	Organizatorzy	kierują	
podziękowania	 również	 do	pana	 Józefa	
Nosala	 za	 publikowanie	 w	internecie	

oraz	w	gazecie	 informacji	 o	wynikach	
brzosteckiej	ligi.	
	 Organizatorzy	gratulują	zwycięzcom	
i	zapraszają	 chętne	drużyny	do	wzięcia	
udziału	w	przyszłorocznej	edycji.	
Animatorzy	„Moje	Boisko	–	Orlik	2012”	

Krzysztof	Hals	i	Karol	Wojdyła

„fc nam Się nie chce” lepsza od „orłów podkarpacia”
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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

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

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

1 444/2 5082m2 KW	Nr	
RZ1D/00048273/9 zabudowana brak Przeczyca 94	770,00 9	477,00

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 05 WRZEŚNIA 2014 r. O GODZ. 11.00 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 02 września 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	
dopuszczonych	do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego 
w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. 
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	zwraca	się	niezwłocznie	
po	zakończonym	przetargu.	Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	
się	w	miejscu	i	terminie	zawarcia	umowy	w	określonym	przez	organizatora	przetargu	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	
podlega	zwrotowi.	Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	sporządzenia	aktu	notarialnego.
Uwaga:	nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	odpowiedzialności	
za	ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
(I	przetarg	odbył	się	w	dniu	31	marca	2014	roku,	II	przetarg	odbył	się	w	dniu	06	czerwca	2014	roku)
Brzostek,	dnia	30.07.2014r.
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	Nr	102,	poz.	651	ze	
zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zby-
wanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości tj.:
działki rolnej oznaczonej numerem 341/3 o powierzchni 12900 m2, położonej w Januszkowicach, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00016074/1, 
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.
Nieruchomość	działka	ozn.	nr	ewid.	341/3	położona	w	Januszkowicach	stanowi	grunty	nieużytkowe,	porośnięte	samosiejkami	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	
zagrodowej	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	produkcją	rolną	i	agroturystyczną	
w	bezpośrednim	sąsiedztwie	istniejących	terenów	MN	RM	poza	obszarami	osuwiskowymi	i	powodziowymi.

Lp.Nr	działki Pow.	(m2) Nr	KW Opis	nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie Cena	wywoławcza	brutto	(zł)Wadium	(zł)

1 341/3 12900	m2 KW	Nr	
RZ1D/00016074/1 rolna brak Januszko-

wice 54	157,00 5	416,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 05 WRZEŚNIA 2014 r. O GODZ. 10.30 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 02 września 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoław-
czej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	
do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Od-
dział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. Wadium 
wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończonym	
przetargu. 
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	i	terminie	zawarcia	
umowy	określonym	przez	organizatora	przetargu	w	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	Nabywca	nieruchomości	
ponosi	koszty	sporządzenia	aktu	notarialnego.	
Uwaga:	nieruchomości	 sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	 to	Gmina	nie	bierze	odpowiedzialności	za	
ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
Brzostek,	dnia	30.07.2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 lipca 2014 roku 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez przetargowej.

Działając	na	podstawie	Uchwały	Nr	XXXVI/285/14	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	24	czerwca	2014	r.	w	sprawie	przeznaczenia	do	sprzedaży	
w	trybie	bezprzetargowym	działki	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	2018/72	położonej	w	Brzostku,	stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek	
ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży na rzecz Państwa	xxxxxxxxxx	na	ul.	Jana	Winiarza, celem po-
prawienia	warunków	zagospodarowania	nieruchomości	przyległej	ozn.	nr	ewid.	2018/9,	objętej	KW	Nr	RZ1D/00022871/3	następująca	nieruchomość:
działka oznaczona nr ewid. 2018/72 o powierzchni 0,0125 ha położona w Brzostku, objęta Księgą Wieczystą Nr KW Nr RZ1D/00022921/9, 
prowadzoną	przez	Sąd	Rejonowy	w	Dębicy,	stanowiąca	własność	Gminy	Brzostek,	wolna	od	obciążeń.
Działka	położona	jest	w	obrębie	zabudowy	osiedla	mieszkaniowego	i	obiektów	użyteczności	publicznej.	Dojazd	z	drogi	lokalnej	o	nawierzchni	
asfaltowej.	Teren	uzbrojony	w	sieci	komunalne:	wodociąg	elektryczna	kanalizacyjna	i	gazowa.	
Działka	nr	2018/72	nie	jest	objęta	planem	zagospodarowania	gmin	Brzostek.	Według	zapisów	w	studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospo-
darowania	przestrzennego	Gminy	Brzostek	w/w	działka	to	teren	zabudowy	mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	według	faktycznego	użytkowania	
działka	nr	ewid.	2018/72	to	część	zieleńca.
Działka	posiada	w	kształt	wydłużonego	prostokąta,	może	być	przeznaczona	wyłącznie	na	poprawę	warunków	zagospodarowania	sąsiedniej	działki	
objętej	zabudową	mieszkaniową	tj.	dz.	ozn.	nr	ewid.	2018/9.

Lp Nr	działki Powierzchnia	(m2) Wartość	rynkowa	wg	wyce-
ny	(zł)

Koszt	sporządzenia	dokumen-
tacji	(zł) 23%	Podatek	VAT Łączna	wartość	brutto	

(zł)
1 2018/72 125 3909,00 1510,00 1246,37 6665,37

(słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 37/100)
Niniejszy	wykaz	nieruchomości	przewidzianych	do	sprzedaży	wywiesza	się	na	21	dni	tj.	od.	17.07.2014r.	do	11.08.2014	roku.
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	17.07.2014	r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku 
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając	na	podstawie	art.35	ust.1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity	Dz.U.	z	2010	roku,	nr	102,	
poz.	651	ze	zm.)	Burmistrz	Brzostku	ogłasza,	co	następuje:
z	zasobu	nieruchomości	stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	przeznaczono	do	wydzierżawienia	nieruchomości	rolne,	położone	w	obrębie	
Brzostek,	Siedliska-Bogusz,	Smarżowa,	Przeczyca,	Kamienica	Dolna,	Kamienica	Górna	i	Gorzejowa.
Dzierżawa	odbędzie	się	w	formie	przetargowej.
Przedmiotowe	nieruchomości	opisane	są	w	wykazie,	wywieszonym	na	tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	przy	ulicy	Rynek	1.
Szczegółowych	informacji	udziela	Referat	Mienia	Komunalnego	i	Ochrony	Środowiska.
Brzostek,	dnia	30.07.2014	r.
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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!

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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ROZWIĄZANIE:
sIERpIEń 2014

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

Trudne	wyrazy:	OZ,	PROLETARIAT,	KABARETKI,	ZAFARB,	TAL,	TANGAR
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krzyżówka 
z nagrodą
Poziomo:
1) Szarówka; 3) Zbiornik	na	paliwo;	
5) Atak	szału;	10) Do	pieczętowania	
listów; 11) Kwiat	jesienny;	12) Zwie-
rze	 pociągowe;	13) Między	 re	 a	 fa;	
14) Guma z drzewa; 15) Wał	lodow-
cowy; 18) Kobieta	żebrząca;	19) Naj-
wyższa	 klasa	 sportowa;	22) Robot-
nicza	klasa	 społeczna;	25) Ażurowe	
pończochy;	 28) Jednostka oporu 
elektrycznego;	29) Uczestnik kursu; 
30) Pies z elementarza; 33) Kręci	się	
w oku; 34) Pseudonim	więzienny;	
35) Kuzyn	 cebuli;	 36) Królewskie	
krzesło;	37) Jednostka mocy; 38) Imię	
Pugaczowej.

Pionowo:
1) 0,001	metra;	2) Odwracanie	gleby	
pługiem;	4) Opisanie	 samego	siebie;	
6) Biała	z	młyna;	7) Ręka	lub	noga;	
8) Dominanta	 barwna	 w	 fotogra-
fii;	9) Płat	 blachy;	16) Mieszkanka 
Dżakarty;	 17) Zielony	 z	 kosmosu;	
20) Pierwiastek z rodziny borowców; 
21) Włoska	 złotówka;	 23) Zielone	
ogrodzenie;	24) Pogromczyni	 zwie-
rząt;	26) Mebel	urzędnika;	27) Ame-
rykański	krewniak	zięby;	31) Mądrzej-
sze od kury; 32) Żar	z	nieba.

	 Rozwiązania	 wpisane	 do	 kupo-
nu	 zamieszczonego	 na	 dole	 strony	
dostarczone	 do	 31	 sierpnia	 2014	 r.	
do	Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	
w	Brzostku	wezmą	udział	w	losowa-
niu	nagrody	książkowej.	Rozwiązanie	
krzyżówki	 z	poprzedniego	 numeru:	
KTO PYTA NIE BŁĄDZI. Nagrodę	
książkową	wylosowała Aleksandra 
Kolbusz z Bukowej. Po	odbiór	nagród	
prosimy	zgłaszać	się	do	Domu	Kultury	
w Brzostku.

J. Nosal

–	Trocin	i	makulatury	do	parówek	nie	
dodajemy	–	oświadczył	rzecznik	zakła-
dów	mięsnych.	
Po	czym	dodał:
–	To	by	za	drogo	wychodziło.

  

Dentysta	mówi	do	pacjenta:
–	Proszę	 o	wybaczenie,	 ale	 przez	 po-
myłkę	usunąłem	panu	zdrowy	ząb,	teraz	

muszę	się	zabrać	za	chory.
–	Całe	szczęście,	że	nie	jest	pan	okulistą.

  
Stalin	i	Mołotow	na	polowaniu.	Stalin	
przymierza	się.	Strzela	do	kaczki	i	pud-
łuje.	Mołotow	komentuje:
–	To	 niesamowite	 towarzyszu	Stalin.	
Zabiliście	kaczkę,	a	ona	nadal	lata.

  
–	Obywatelu	majorze,	czy	w	warunkach	
bojowych	 kolba	 karabinu	może	 być	
wykonana	z	drzewa	genealogicznego?
–	W	warunkach	bojowych	tak	–	odpo-
wiada major.

  

Zwyczaj 	 przepuszczan ia 	 kobiet	
w	drzwiach	 powstał	w	 czasach	 jaski-
niowców.	Gdy	 kobieta	wchodziła	 do	
jaskini	 i	 słychać	było	dziwne	odgłosy	
i	ryczenie	lwa,	oznaczało	to,	że	jaskinia	
jest	już	zajęta.

  
Kobieta	na	łożu	śmierci	dyktuje	testa-
ment:	
–	Proszę,	aby	moje	zwłoki	poddano	kre-
macji,	a	prochy	rozsypano	na	parkingu	
restauracji	McDonalds...	
–	Dlaczego?!	–	dziwi	się	notariusz.	
–	Chcę	mieć	pewność,	że	co	niedziela	
dzieci	 będą	 odwiedzały	moje	miejsce	
wiecznego	spoczynku.
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Brzosteckie smakołyki
 Sierpień	pachnie	w	kuchni	warzywa-
mi	z	działki,	owocami	z	sadu	i	ziołami.	
Komponując	dla	Państwa	przepisy	ku-
linarne	 na	 ten	 letni	miesiąc	 polecamy	
łatwe	w	 przygotowaniu	 i	 niezwykle	

apetyczne	dania:	 	 zupę	marchewkową,	
grillowanie	skrzydełka	z	cebulą	i	kurku-
mą,	słodką	kremówkę	oraz	dietetyczny	
mus owocowy.

Redakcja

Zupa marchewkowa
Składniki:
–	4	marchewki
–	3	ziemniaki
–	1	pietruszka
–	2	litry	rosołu
–	1	łyżka	śmietany
–	1	łyżka	jogurtu	naturalnego
–	1	łyżka	mąki	razowej
–	szczypta	imbiru
–	szczypta	kurkumy
–	szczypta	papryki	ostrej
–	sól,	pieprz

Wykonanie:
Zagotować	w	garnku	rosół.	Warzywa	umyć,	obrać	i	pokroić	
w	kostkę.	Wrzucić	na	gorący	wywar,	gotować	do	miękkości.	
Gdy	warzywa	zmiękną,	zmiksować.	Doprawić	przyprawa-
mi.	Śmietanę	połączyć	z	jogurtem,	wodą	i	odrobiną	mąki	
razowej,	 dodać	 trochę	 gorącej	 zupy,	wymieszać.	Wlać	
do	 zupy	 stale	mieszając,	 zagotować.	Udekorować	natką	
pietruszki.	

Kremówka 
Składniki:
–	2	opakowania	krakersów
–	5	dag	masła
–	½	szklanki	cukru	
–	4	jajka
–	3	szklanki	mleka
–	½	szklanki	mąki	ziemniaczanej
–	¼	szklanki	mąki	pszennej
–	cukier	waniliowy
–	cukier	puder	do	posypania

Wykonanie:
Blachę	wyłożyć	papierem	do	pieczenia.	Na	jej	dnie	ułożyć	
warstwę	krakersów.	2	szklanki	mleka	zagotować	z	masłem,	
cukrem	 i	cukrem	waniliowym.	Pozostałe	mleko	wlać	do	
miski,	dodać	obie	mąki	oraz	jajka.	Całość	zmiksować	na	
gładką	masę,	po	czym	stopniowo	dodawać	do	gotującego	
się	mleka,	mieszając	około	3	min.	Tak	przygotowaną	masę	
przestudzić	i	wyłożyć	na	warstwę	krakersów.	Na	kremie	
ułożyć	drugą	warstwę	krakersów.	Ciasto	włożyć	do	lodów-
ki.	Przed	podaniem	posypać	cukrem	pudrem.

Letni mus jabłkowo-gruszkowy
Składniki:
–	3	jabłka
–	3	gruszki
–	100	ml	wody
–	1	łyżeczka	cukru	trzcinowego
–	sok	z	1	cytryny
–	szczypta	żelatyny	w	proszku

Wykonanie:
Jabłka	 i	gruszki	umyć,	obrać	ze	skórki,	usunąć	gniazda	
nasienne	i	drobno	pokroić.	Włożyć	do	garnka,	zalać	sokiem	
z	cytryny	i	wodą,	wsypać	cukier.	Gotować,	aż	owoce	będą	
miękkie.	Następnie	dodać	żelatynę,	dokładnie	wymieszać	
i	zdjąć	z	ognia.	Owoce	zmiksować	na	gładką	masę	i	prze-
łożyć	do	pucharków.	Udekorować.

Skrzydełka grillowane
Składniki:
–	10	skrzydełek
–	papryka	słodka,	ostra,	chili	
–	warzywa	suszone
–	oregano,	majeranek,	imbir,	kurkuma
–	 inne	ulubione	przyprawy
–	czosnek
–	sól,	pieprz	
– olej

Wykonanie:
Skrzydełka	umyć,	osuszyć	i	posypać	ulubionymi	przypra-
wami.	Skropić	lekko	olejem	i	odstawić	na	całą	noc	do	lo-
dówki,	aby	uwydatnić	smak	przypraw.	Smażyć	na	grillu,	aż	
do	zarumienienia.	Podawać	z	cebulką	duszoną	w	kurkumie.

Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	zapra-
sza na Warsztaty plastyczne dla dzieci 

i	młodzieży	„Wakacje	z	LGD”
Zajęcia	odbywać	się	będą	w	Domu	

Kultury	w	Brzostku	 
w	dniach	18	–	29.08.2014	r.	 
w	godz.	10.00	–	12.00

Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku	 
przyjmuje	zapisy	na	aerobik	dla	pań	50+	 
lub	młodszych,	dotychczas	nie	ćwiczących.	 

Zajęcia	odbywać	się	będą	od	września	w	przypadku	zebrania	się	
grupy	chętnych,	a	koszt	jednego	spotkania	wynosi	3,00	złote.	 

Zgłaszać	można	się	telefonicznie	(nr	tel.	14	6830315)	 
lub	osobiście	w	godzinach	pracy	Domu	Kultury.
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Letni mus jabłkowo-gruszkowy

Kremówka

Skrzydełka grillowane

Zupa marchewkowa

kącik fotograficzny

Fot. Zofia Zięba	z	Woli	BrzosteckiejFot. Gabriela Szynal	z	Nawsia	Brzost. Fot. Katarzyna Zięba	z	Brzostku



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

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

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

J. Nosal

Fot. Andrzej Kolbusz	z	Bukowej

Fot. Jolanta Lenkiewicz	z	Brzostku

Fot. Magdalena Żyra	z	Chicago

Fot. Małgorzata Grzesiakowska	z	Kamienicy	Dolnej

Fot. Robert Sypień	z	Brzostku

Fot. Paulina Palar	z	Bukowej

Fot. Anna Nowicka	z	Kamienicy	Górnej

Fot. Aleksandra Kolbusz	z	Bukowej


