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	 Wakacje	już	dobiegły	końca.	Po	dwu-
miesięcznej	przerwie	przyszedł	czas	na	
ponowne	spotkanie.	Wypoczęci,	opaleni	
i	z	uśmiechami	na	twarzach	pełni	zapału	
do	 pracy	 uczniowie	wrócili	 do	 szkoły.	
Rok	 szkolny	 rozpoczął	 się	Mszą	 św.,	
której	 przewodniczył	 ks.	 proboszcz	 dr	
Jan	Cebulak.	 Jak	 zawsze	 skierował	 do	
zebranych	 wiele	
budujących	słów.
	 Dalsza	 część	
uroczystości	 od-
była	 się	w	budyn-
ku	 szkoły,	 gdzie	
nastąpiło	 oficjal-
ne	 rozpoczęcie	
roku	 szkolnego	
2014 /2015.  Na 
wstępnie	przedsta-
wiciele	 Samorzą-
du	Uczniowskiego	
krótkim	 wystę-
pem	nawiązali	do	
1	 września	 1939	
roku , 	 k iedy	 to	
w	polskich	 szko-
łach	nie	zabrzmiał	
dzwonek,	 ponie-
waż	 rozpoczęła	
się	 druga	 wojna	
światowa.	Wszy-
scy	zebrani	uczcili	
minutą	 ciszy	 pa-
mięć	poległych	w	obronie	Ojczyzny.	Na-
stępnie	głos	zabrała	Pani	Maria	Przebięda	
–	Dyrektor	 Szkoły,	 która	w	ciepłych	
słowach	powitała	wszystkich	zebranych.	
W	swoim	wystąpieniu	 podkreśliła,	 że	
zadaniem	szkoły	jest	odkrywanie	talen-
tów	i	szlifowanie	diamentów,	bo	kiedyś	
może	ktoś	zapyta:	„Czy nie zakopaliście 
skarbu?”.	 Zwracając	 się	 do	 dzieci,	 ży-

czyła,	 by	 pierwszy	 dzwonek	 otworzył	
im	drzwi	 do	wielkiej	 przygody	 eduka-
cyjnej,	 a	nadchodzący	 rok	 szkolny	 był	
radosny	i	owocny.	Rodzicom	zaś	i	swoim	
nauczycielom	podziękowała	za	trud,	jaki	
wnosili	i	wnoszą	w	kształtowanie	postaw	
i	zachowań	młodych	pokoleń.	Obecnym	
na	sali	rodzicom	szczególnie	dziękowała	

za	prace	na	rzecz	szkoły,	za	zrozumienie	
i	wsparcie	w	realizacji	szkolnych	zadań.	
Podkreśliła,	 że	 współpraca	 szkoły,	
rodziców	 i	środowiska	 jest	 ogromnym	
potencjałem,	 który	 niesie	 z	sobą	 bez-
pieczeństwo,	 siłę	 i	służy	 dzieciom.	
Zachęcając	 do	 podejmowania	 nowych	
wyzwań	powiedziała:	„Pamiętajcie, że 
Wy jesteście z pokolenia orłów. Każdy 

ma w sobie coś wyjątkowego. Niech to 
będzie dla Was znakiem, programem 
i wskazaniem drogi. Szlifujcie wzloty 
na ziemi Polskiej, ziemi Brzosteckiej, 
szkolnej, która jest gniazdem orłów dla 
przyszłych pokoleń…”.
	 Po	części	oficjalnej	odbyło	się	spotka-
nie	Dyrekcji	Szkoły	z	rodzicami	uczniów	

klas	 pierwszych.	
Pani	dyrektor	po-
dała	 informacje	
o	głównych	 zało-
żeniach	programu	
wychowawczego	
i	programu	 profi-
laktycznego	szko-
ły.	 Pani	 pielęg-
niarka	wygłosiła	
krótką	 prelekcję	
na	 temat	 prof i-
laktyki	 zdrowia,	
a przedstawicie-
l e 	 S amo r z ą d u	
Uczn iowsk iego	
zaprezentowal i	
sprawozdanie	 ze	
szkolnych	 przed-
stawień	w	formie	
prezentacji	 mul-
timedialnej.	 Za-
interesowani	 ro-
dzice	 spotkali	 się	
z	Panią	 Leokadią	

Wojdyłą	–	kierownikiem	świetlicy,	która	
omówiła	kwestie	związane	z	organizacją	
dojazdów	 i	dożywianiem	 na	 stołówce	
szkolnej.	
	 Po	zakończeniu	apelu	dzieci	udały	się	
do	klas	na	spotkanie	z	wychowawcami,	
aby	wspólnie	rozpocząć	podążanie	ścież-
kami	wiedzy.

atsz

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 
w publicznej szkole podstawowej w brzostku
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	 Jeszcze	nie	obeschły	łzy	na	twarzach	
zrozpaczonych	 rodzin	 po	 bestialsko	
zamordowanych	 11	 osobach	 podczas	
pacyfikacji	w	dniu	 20	 czerwca	 1944	 r.	
w	Brzostku	i	nie	osłabł	wśród	pozostałych	
ludzi	 strach,	 a	już	w	ciągu	 następnego	
miesiąca,	w	drugiej	połowie	lipca,	poja-
wiły	się	symptomy	nowej	grozy.	Podczas	
rozpoczynających	się	żniw	na	wszystkich	
drogach	gminy	pojawiły	się	różne	grupy	
Wehrmachtu	 uciekające	 w	kierunku	
zachodnim,	 co	 oznaczało	 zbliżanie	 się	
głównej	linii	frontu	wschodniego.	Świad-
czyły	o	tym	także	coraz	wyraźniejsze	od-
głosy	wybuchów	pocisków	artyleryjskich	
i	bomb	 lotniczych.	Widok	uciekających	
w	panice	 różnego	 typu	 jednostek	Weh-
rmachtu	 zmotoryzowanych	 i	pieszych	
z	jednej	strony	budził	pewne	nadzieje	na	
rychły	koniec	wojny,	 a	z	 drugiej	 strony	
zachowanie	się	pokonanych,	wystraszo-
nych,	 głodnych	 rozbitków,	 którzy	 byli	
bezwzględni	wobec	 cywilnej	 ludności	
i	rabowali	wszystko	to	co	im	było	potrzeb-
ne	 (konie,wozy,	 bydło)	 budził	 niepokój	
i	strach,	szczególnie	wśród	mieszkańców	
w	pobliżu	dróg.	Sytuacja	na	drogach	stale	
ulegała	 zmianom.	 Pewnego	 dnia	 ustał	
ruch	 rozbitków	 frontowych	w	kierunku	
zachodnim,	a	w	nocy	mieszkańcy	Grud-
nej,	Bączałki,	Smarżowej	a	nawet	i	Sied-
lisk	zobaczyli	na	wschodnim	horyzoncie	
łuny	wielkich	pożarów	z	kierunku	Mała,	
Brzeziny,	Wielopole.	Wraz	 z	błyskiem	
rakiet	sygnalizacyjnych	usłyszeli	potężną	
kanonadę	różnego	kalibru	dział.	Docho-
dziły	także	terkoty	karabinów	maszyno-
wych	 a	nawet	 pojedyncze	 strzały	 kara-
binów.	Wydawało	 się,	 że	 rano	możemy	
zobaczyć	wojsko	 rosyjskie.	Tymczasem	
nad	ranem	nieco	ucichła	kanonada,	a	na	
wszystkich	gminnych	drogach	w	kierun-
ku	wschodnim	pojawiły	się	silnie	uzbro-
jone	pododdziały	piechoty	Wehrmachtu	
i	artylerii.	Najtłoczniej	 było	 na	 drodze	
przez	Siedliska-Bogusz.	Baterie	artylerii	
zajmowały	 stanowiska	ogniowe	w	rejo-
nie	 pomnika	w	Siedliskach,	 na	 granicy	

między	Siedliskami,	a	Smarżową	w	po-
bliżu	kapliczki	 i	na	Okrągłej	w	pobliżu	
Kopalin.	Na	siedliskiej	drodze	pojawiły	
się	także	czołgi.	Po	zajęciu	odpowiednich	
stanowisk	 bojowych	 na	 pierwszej	 linii	
przystąpiono	do	dalszej	rozbudowy	pasa	
obrony	w	głąb	aż	po	Siedliska.	Żołnierzy	
nie	 będących	 na	 pierwszej	 linii	 frontu,	
pełniących	inne	funkcje	zakwaterowano	
w	prywatnych	 domach	w	pobliżu	 dróg.	
Na	 plebanii	 zakwaterowano	 sztab	 tego	
odcinka	 frontu	 z	majorem	Hunze	 na	
czele.	Wkrótce	został	on	wymieniony	na	
bardziej	brutalnego	dowódcę.
	 Po	 chwilowym	 zatrzymaniu	 podod-
działów	 radzieckich	 na	 terenie	Brzezin	
Wehrmacht	 pospiesznie	 przystąpił	 do	
budowy	całego	sytemu	obronnego,	kilo-
metry	rowów	strzeleckich,	bunkrów,	róż-
nych	ziemianek,	przyfrontowych	składów	
itp.	Wszystko	 to	wymagało	olbrzymich	
nakładów	pracy	 i	materiałów.	Toteż	 do	
kopania	 rowów,	 bunkrów	 i	innych	prac	
ziemnych	oraz	leśnych	angażowano	przy-
musowo	miejscową	ludność,	przeważnie	
mężczyzn,	 a	nawet	 i	dzieci.	 Ponieważ	
nikt	 dobrowolnie	 do	 tej	 pracy	 się	 nie	
kwapił,	 więc	 organizowano	 łapanki.	
W	ramach	tych	łapanek	niemal	każdego	
dnia	 przechodziły	 przez	 przysiółki	 pa-
trole	wojskowe	bardzo	 silnie	 uzbrojone	
w	broń	maszynową	plus	 cztery	granaty	
u	pasa	w	poszukiwaniu	mężczyzn	 do	
prac.	Ci	robotnicy	z	łapanek	na	naszym	
przysiółku	od	skraju	lasu,	gdzie	dziś	stoi	
krzyż,	 przez	 pola	 uprawne	w	kierunku	
południowo-wschodnim	wykopali	 tran-
szeje	i	wybudowali	kilka	bunkrów	na	polu	
Wołowców,	wyżej	zabudowań	Żmudów.
	 Po	 tych	 przygotowaniach	 nietrudno	
było	przewidzieć,	 że	 hitlerowcy	 szybko	
z	naszego	terenu	się	nie	wyniosą,	wbrew	
temu	co	głosili	niektórzy	„stratedzy”,	iż	
w	tym	terenie	Niemcy	długo	nie	posiedzą.	
Miesiąc	sierpień	1944	roku	był	okresem	
walki	 o	zajęcie	 dogodnych	 pozycji	 na	
dłuższy	okres	działań	bojowych.	Te	prze-
pychanki	dotyczyły	 terenów	w	Grudnej	
Górnej	 i	Kamienicy	Górnej.	 Rosjanie	
i	Niemcy	 chcieli	 zdobyć	 i	utrzymać	 jak	
najdogodniejsze	 pozycje	 dla	 siebie.	By-
wały	dni	silnej	wymiany	artyleryjskiego	
ognia	na	tym	niezbyt	szerokim	odcinku	
frontu.	 Pociski	 artylerii	 rosyjskiej	 pa-
dały	 często	 daleko	 poza	 pierwszą	 linię	
obrony	 niemieckiej.	 Trafiały	w	różne	
miejsca	w	Smarżowej,	w	Siedliskach,	na	
Nawsiu	Brzosteckim,	 często	w	pobliżu	
zabudowań	 gospodarskich.	 Ludność	
zamieszkująca	 obszar	 kształtującej	 się	
linii	 frontu	 w	bezpośrednim	 zasięgu	
ognia	broni	maszynowej	opuściła	swoje	
domostwa	udając	się	do	swoich	krewnych	
i	znajomych	mieszkających	 poza	 linią	
frontu	 na	wschód	 lub	 na	 zachód.	Wieś	
Siedliska-Bogusz	znalazła	się	w	zasięgu	
ognia	pocisków	artyleryjskich	jednostek	
sowieckich.	Mimo	to,	zebrało	się	tu	sporo	
ludzi	przybyłych	bezpośrednio	z	terenów	
frontowych.	Uciekinierzy	 lokowali	 się	
przeważnie	w	tych	 przysiółkach,	 które	
były	 położone	 z	dala	 od	 głównej	 drogi	

i	posiadały	 naturalne	warunki	 ukrycia	
(potoki,	zagajniki,	wąwozy	w	bezpośred-
nim	 sąsiedztwie	 zabudowań).	Na	 jedno	
gospodarstwo	średnio	wypadało	3-4	ro-
dziny.	Dla	wszystkich	mieszkańców	tych	
przysiółków	nastąpił	okres	życia	w	cią-
głym	strachu.	Świszczące	i	rozrywające	
się	 pociski	 artyleryjskie	 nie	 pozwalały	
na	normalne	wiejskie	zajęcia	a	dzieciom	
na	 spędzenie	 wakacji.	 Prace	 żniwne	
i	wszelkie	prace	polowe	zostały	przerwa-
ne.	Strach	ten	pogłębiały	łapanki	jakich	
codziennie	dokonywał	Wehrmacht.	Toteż	
w	ciągu	dnia	ludzie	przebywali	w	różnego	
rodzaju	kryjówkach.	Ukrywali	się	gdzie	
tylko	można	było:	w	potokach,	w	wąwo-
zach,	szałasach	i	przez	siebie	wykonanych	
bunkrach-ziemiankach.	Na	przykład	do	
naszego	przysiółku	Łazy	Siedliskie,	 za	
górą	na	południe	od	kościoła,	 przybyło	
bardzo	dużo	ludzi	z	terenów	frontowych	
i	nie	tylko.	Byli	tu	ludzie	z	Grudnej	Gór-
nej,	Woli	Brzosteckiej,	Kamienicy	Gór-
nej,	Bączałki	 a	nawet	 i	samych	Siedlisk	
z	zagrożonych	zabudowań	przy	głównej	
drodze.
	 8	września	u	Żmudów	zaszczekał	pies	
i	zrobił	ruch.	Wszyscy	mężczyźni	a	było	
ich	tam	czterech	lub	pięciu	za	wyjątkiem	
kobiet	poczęli	szybko	uciekać	w	głęboki	
zarośnięty	krzakami	potok.	Jasiek	Żmuda	
nie	zdążył,	więc	się	ukrył	w	kukurydzy	
koło	stodoły.	Na	teren	zabudowań	Żmu-
dów	weszło	 trzech	 silnie	 uzbrojonych	
w	pistolety	maszynowe	 i	obwieszonych	
granatami	żołnierzy	niemieckich.	Zapy-
tali	po	niemiecku	o	mężczyzn.	Gospodyni	
domu	Maria	Żmudzina	domyślała	się	o	co	
pytają	ale	odpowiedziała,	że	nie	rozumie.	
Niemcy	rozpoczęli	gruntowne	przeszuki-
wanie	domu	mieszkalnego,	strychu,	stajni	
i	stodoły.	Siano	i	słomę	w	stodole	przebi-
jali	bagnetami.	I	już	mieli	odejść	ale	jeden	
z	nich	udał	się	w	kierunku	kukurydzy	a	za	
nim	szybko	poszła	Żmudzina	matka	Jaś-
ka.	Niemiec	głośno	krzyknął	„partyzan”	
przeładował	broń	i	wymierzył	w	leżącego	
w	kukurydzy	 Jaśka.	W	tym	momencie	
matka	Jaśka	padła	na	kolana	naprzeciw	
lufy	pistoletu	maszynowego	i	z	płaczem	
błagała	Niemca	aby	nie	zabijał	jej	syna.	To	
błaganie	i	płacz	było	słychać	daleko.	Za	
parę	minut	z	naszych	ukryć	zobaczyliśmy	
jak	 dwóch	 hitlerowców	 jeden	 z	przodu	
drugi	 z	tyłu	 prowadzili	 Jaśka,	 który	 na	
głowie	niósł	półkosz	wiklinowy	do	wozu.	
Nie	pozwolono	mu	się	ubrać	tak	jak	stał	
w	jednych	zgrzebnych	portkach	 i	w	ko-
szuli	z	krótkim	rękawem.	W	takim	stroju	
został	zabrany	do	pracy	na	linię	frontu,	
a	następnie	 osadzony	w	obozie	w	Prze-
czycy	wraz	z	innymi	robotnikami.	Jasiek	
Żmuda	miał	wówczas	 18	 lat.	W	domu	
Żmudów	nastąpiła	 rozpacz.	Żmudowie,	
nasi	dobrzy	sąsiedzi,	mieli	czworo	dzieci,	
trzy	córki	i	jednego	najmłodszego	syna.	
Najstarsza	Zofia	–	mężatka,	Bronisława	
i	Józefa	wcześniej	 zostały	wywiezione	
na	roboty	do	Niemiec,	a	teraz	zabrali	im	
najmłodsze	dziecko	wprost	na	linię	ognia	
bez	 żadnego	 kontaktu.	A	po	 13	wrześ-
nia	 1944	 roku	 rodzice	 Jaśka	 zostali	

z hitlerowskiego obozu w przeczycy do sowieckiego łagru w stalingradzie

Jan Żmuda ur. 01.10.1926 r.  
w Siedliskach-Bogusz
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wysiedleni	 i	wywiezieni	wraz	 z	innymi	
mieszkańcami	 Siedlisk	 na	 roboty	 do	
byłej	III	Rzeszy.	Pracowali	przymusowo	
w	niemieckim	 gospodarstwie	 rolnym	
w	okolicy	Trebnitz,	dzisiejszej	Trzebnicy.	
Po	 ofensywie	 styczniowej	w	1945	 roku	
w	wyniku	przesuwania	się	frontu	w	kie-
runku	zachodnim	i	wyzwalania	poszcze-
gólnych	rejonów	Żmudom	udało	się	 już	
w	marcu	wrócić	 do	Siedlisk.	W	drodze	
powrotnej	cały	czas	myśleli,	że	w	domu	
zastaną	syna.	A	zastali	gołe	ściany,	okna	
bez	szyb,	a	poszczególne	pomieszczenia	
bez	drzwi.	Można	sobie	tylko	wyobrazić	
co	przeżywali	wówczas	Żmudowie	oraz	
rozpaczliwy	płacz	Marii	Żmudziny.	Woj-
ciech	Żmuda,	 ojciec	 Jaśka	 natychmiast	
po	powrocie	obszedł	wszystkie	istniejące	
zabudowania	na	Zagórzu	 smarżowskim	
i	Łazach	 siedliskich	 i	wypytywał	 ludzi	
którzy	 już	wrócili	 z	wysiedlenia	 a	nie	
byli	w	Niemczech,	czy	ktoś	nie	widział	
lub	 nie	 słyszał	 gdzie	może	 być	 Jasiek?	
Dowiedział	się	 tylko	tyle,	że	w	grudniu	
podobno	był	widziany	w	Gogołowie	jak	
jechał	wozem	konnym	z	Niemcami.	Od	
tej	 pory	 rozpoczęło	 się	 poszukiwanie	
choćby	 jakichś	 śladów	o	jego	 istnieniu	
lub	śmierci.	Tygodnie	mijały,	a	tu	żadnych	
śladów.	Rozpacz	w	domu	Żmudów	pogłę-
biał	fakt	braku	jakiegokolwiek	kontaktu	
z	córkami	wcześniej	wywiezionymi	 na	
roboty	 do	Niemiec.	 Po	 zakończeniu	 II	
wojny	w	maju,	w	domu	Żmudów	poja-
wiła	się	jakaś	nadzieją,	że	dzieci	wrócą	

do	 domu.	Mijały	 długie	 dni	 i	tygodnie	
a	wiadomości	 nie	 nadchodziły	 Pisali	
gdzie	tylko	można	było.	Poszukiwali	na-
wet	przez	Cerwony	Krzyż.	Pamiętam	jak	
pod	koniec	maja	1945	r.	po	bardzo	długiej	
i	ciężkiej	podróży	z	hitlerowskiego	obozu	
dotarliśmy	wreszcie	do	Siedlisk	pod	za-
budowania	Żmudów,	obok	którego	musie-
liśmy	przejść	do	swojej	chałupy.	Wyszła	
naprzeciw	nam	matka	Jaśka.	Bez	słowa,	
ze	 łzami	w	oczach,	 uściskała	 najpierw	
naszą	matkę,	kiedy	doszła	do	mnie	poca-
łowałem	ją	w	rękę,	a	ona	mnie	w	policzek,	
głośno	 się	 rozpłakała	 i	powiedziała:	 „a	
Jaśka	nie	ma”.	Przez	kilka	minut	nic	nie	
mogła	mówić.	Zaprosiła	nas	tylko	do	izby.	
Przywitaliśmy	się	z	Wojciechem	Żmudą	
i	jego	 starszą	 siostrą	Wiktorią,	 zwaną	
ciotką.	Dopiero	po	chwili	Żmudowie	opo-
wiedzieli	nam	o	swoim	pobycie	i	bardzo	
ciężkiej	 oraz	 trudnej	 drodze	 powrotu.	
A	przede	wszystkim	o	swoich	 poszuki-
waniach	Jaśka	i	córek.	Na	nasze	pytanie	
czy	coś	słyszeli	o	naszym	dziadku	Janie	
Wojdule	i	Janie	Dziedzicu,	którzy	w	pa-
miętną	wrześniową	noc	zostali	w	Jodło-
wej.	Opowiedzieli	nam,	że	Jan	Dziedzic	
na	 pewno	 nie	 żyje	 tylko	 nie	 wiedzą	
w	jakich	 okolicznościach	 zmarł,	 a	jego	
żona	Maria	 z	dziewięcioletnim	 synem	
Staszkiem	 jeszcze	 nie	wróciła	 z	obozu.	
Natomiast	o	Janie	Wojdule	różnie	mówią,	
że	został	zastrzelony,	że	miał	iść	gdzieś	
do	rodziny	(istotnie	miał	iść	do	rodziny	
w	Brzyskach).	 Były	 to	 dla	 nas	 smut-

ne	wiadomości.	
Wróciliśmy	 do	
Siedlisk przede 
wszystkim	po	to	
aby	się	zobaczyć	
z dziadkiem i co 
dalej?	 Po	 tygo-
dniu	poszukiwań	
dziadka,	nie	zna-
leźliśmy	go	przy	
życiu	i	nikt	mam	
do	 dnia	 dzisiej-
szego	 nie	 odpo-
wiedział	 w	ja-
kich	okolicznoś-
ciach	 zmarł.	Na	
początku	czerw-
ca	wyjechaliśmy	
d o 	 Ta r n owa .	
A	po	 załatwie-
niu	 formalności	
n a s z a 	 m a t k a	
postanowiła,	 że	
jedziemy	na	Zie-
mie	Zachodnie.	I	
z	tymi	smutnymi	
wiadomościami	
o	naszych	 bli-
skich	od	czerwca	
1945	 r.	 zostali-
śmy	mieszkań-
cami	 Trzebnicy	
koło	Wrocławia.	
W	sierpniu	 do-
wiedzieliśmy	się	
o 	 n aw ią z a n iu	
kontaktu	 córek	
Żmudów.	Broni-
sława	została	na	
Dolnym	 Śląsku	

a	Józefa	 na	 Pomorzu.	 A	o	Jaśku	 brak	
jakiejkolwiek	 wiadomości.	W	domu	
Żmudów	nadal	 panuje	 smutek	 i	dalsze	
poszukiwanie.	Dopiero	gdzieś	w	połowie	
października	otrzymaliśmy	wiadomość,	
że	Jasiek	Żmuda	wrócił	do	domu.	Wia-
domość	 ta	 ucieszyła	 nas	 wszystkich,	
a	mnie	w	szczególności.	Kim	był	dla	mnie	
Jasiek	Żmuda?	Był	 sąsiadem,	 starszym	
kolegą	i	opiekunem	oraz	zawsze	pozostał	
przyjacielem.	Pytanie	dlaczego	tak	późno	
wrócił,	dlaczego	nie	dawał	żadnego	znaku	
życia?	W	czasie	wojny	wiedział,	że	jego	
rodzina	wraz	innymi	została	wywieziona	
do	Niemiec,	a	po	jej	zakończeniu	9	maja	
1945	r.	został	zabrany	do	niewoli	rosyj-
skiej	w	mieście	Neustadt	w	Czechosłowa-
cji,	mimo	iż	nie	był	żołnierzem,	a	tylko	
przymusowym	 robotnikiem.	Następnie	
wraz	innymi	jeńcami	z	miasta	Fokszany	
w	Rumuni	przesłany	do	obozu	jenieckie-
go	nr	108	NKWD	ZSRR	w	Stalingradzie,	
skąd	24	lipca	1945	r.	został	odesłany	do	
Polski.	Dlaczego	został	odesłany	do	Polski	
w	lipcu	a	do	domu	wrócił	dopiero	w	je-
sieni?	W	obozie	w	Stalingradzie	 Jasiek	
zachorował	 na	 tyfus	 i	kiedy	wojskowy	
lekarz	zwrócił	się	do	niego	po	niemiecku	
Jasiek	odpowiedział,	że	w	ogóle	nie	zna	
niemieckiego.	 Lekarz	 ponownie	 zapy-
tał	po	 rosyjsku	kto	 ty	 jesteś	 i	jak	 tu	 się	
znalazłeś?	Wówczas	Jasiek	opowiedział	
mu	swoją	historię,	że	został	zabrany	jako	
przymusowy	robotnik	na	front	i	nie	jest	
żadnym	żołnierzem,	i	przysięgi	nie	skła-
dał.	Wówczas	lekarz	poinformował	Jaśka,	
że	 jest	 przygotowywana	 lista	Ślązaków	
przymusowo	wcielonych	do	Wehrmachtu,	
którzy	zostaną	odesłani	do	Polski,	że	jak	
tylko	wyzdrowieje	 to	 będzie	 zapisany	
i	powinien	wrócić	 do	 domu.	 I	 tak	 się	
stało.	W	lipcu	po	przekazaniu	władzom	
polskim	byłych	jeńców,	skierowano	ich	do	
prac	żniwnych	w	gospodarstwach	rolnych	
w	województwie	 olsztyńskim	 i	dopiero	
po	wykonaniu	tych	prac	oraz	jesiennych	
prac	polowych	byli	 jeńcy	obozu	nr	108	
NKWD	w	Stalingradzie	zostali	zwolnieni	
do domu.
	 Po	powrocie	 do	domu	 Jasiek	Żmuda	
wraz	rodzicami	pracował	na	małym	go-
spodarstwie.	Wiele	rzeczy	poginęło	kiedy	
gospodarze	byli	na	wysiedleniu.	Nie	było	
żadnego	żywego	inwentarza.	Nie	było	co	
jeść.	Wszystkiego	trzeba	było	od	nowa	się	
dorabiać.	W	domu	było	 bardzo	 biednie	
i	bardzo	ciężko,	ale	nareszcie	wszyscy	się	
odnaleźli	 i	do	 tego	domu	wrócił	 dawny	
spokój	i	ciepły	uśmiech	Żmudziny.	Dom	
Żmudów	 stał	 nadal	wzorem	 dobrosą-
siedzkich	stosunków.	W	domu	tym	nadal	
w	czasie	wolnym	zbierali	się	sąsiedzi	aby	
porozmawiać	 o	różnych	 sprawach	 lub	
posłuchać	 ciekawych	 anegdot.	A	Jasiek	
po	odbyciu	zasadniczej	służby	wojskowej	
ożenił	się	w	Kamienicy	Górnej	w	domu	
Przebiędów.	Razem	z	Wandą	wychowali	
dwoje	dzieci	Krystynę	i	Ryszarda.	Mimo	
odległości	 jaka	 nas	 dzieliła	 lubiłem	
przyjeżdżać	do	Żmudów.	Przyjeżdżałem	
jak	do	kogoś	z	rodziny.	Wówczas	Jasiek	
opowiadał	mi	swoje	przeżycia	z	czasów	
tych	dwóch	obozów,	 jak	walczyli	z	gło-

Pismo Komisji Stowarzyszenia „MEMORIAŁ” Dokończenie na str. 6
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dem,	 z	wszawicą,	 z	zimnem,	 a	czasem	
jak	 trzeba	 było	 nawet	 coś	 podwędzić.	
Opowiadał	mi	jak	zdobywał	buty	przed	
zimą.	Najpierw	ustalił	 który	wóz	przy-
wozi	 na	 linię	 frontu	 do	wymiany	 sorty	
mundurowe,	w	tym	 i	buty,	 a	następnie	
wykradł	 jednego	 buta	 aby	 nie	 zbudzać	
podejrzeń.	Kiedy	udało	mu	się	wykraść	
drugiego	buta,	był	za	duży	ale	nie	było	
wyjścia	i	trzeba	było	w	nich	chodzić.
	 Kiedy	powstało	Stowarzyszenie	Pola-
ków	Poszkodowanych	przez	 III	Rzeszę	

i	powstała	 pewna	 szansa	 otrzymania	
symbolicznych	świadczeń	pieniężnych	za	
niewolniczą	pracę	podczas	II	wojny,	na-
mawiałem	Jaśka	Żmudę	aby	w	tej	sprawie	
rozpoczął	starania.	Próba	została	podjęta	
ale	bez	rezultatów.	Potrzebne	były	odpo-
wiednie	dokumenty.	Pisaliśmy	do	różnych	
instytucji	i	organizacji,	do	archiwów.	Po	
obozie	w	Przeczycy	 pozostał	 budynek	
i	trochę	starej	startej	słomy	na	której	spali	
więzieni	robotnicy.	Z	Międzynarodowego	
Krzyża	w	Arolsen,	 z	Archiwum	Weh-
rmachtu	w	Berlinie	i	z	Ambasady	Polskiej	
w	Moskwie	 otrzymaliśmy	 odpowiedź	

negatywną.	Jasiek	Żmuda	stracił	nadzieję.	
Napisaliśmy	jeszcze	do	Komisji	Polskiej	
Stowarzyszenia	„MEMORIAŁ”	w	Mos-
kwie	 skąd	 otrzymaliśmy	 odpowiedź	
potwierdzającą	fakty	wyżej	opisane.	Na	
podstawie	tego	dokumentu	została	Jaśko-
wi	Żmudzie	przyznana	pomoc	finansowa	
z	tytułu	doznanych	prześladowań	i	pracy	
niewolniczej.	Jasiek	odebrał	tylko	pierw-
szą	ratę	tego	świadczenia.	Drugiej	raty	już	
nie	zdążył	odebrać,	bo	zmarł	11	paździer-
nika	2003	r.	A	ile	to	ludzi	nie	zdążyło	nic	
odebrać?

Władysław Kula

	 Jeszcze	 się	 nie	 zaczęły	wakacje	 a	do	
młodzieży	szkolnej	na	trenie	gminy	dotar-
ły	potworne	wieści	o	okrutnej	pacyfikacji	
i	bestialskich	mordach	w	dniu	20	czerwca	
1944	 r.	 na	 terenie	Brzostku.	Młodzież	
szkolna	wiedziała	o	licznych	aresztowa-
niach	w	Brzostku	i	okolicy	o	wywózkach	
do	 obozów	 o	rozstrzeliwaniach.	 Żadne	
okrucieństwo	 okupanta	 nie	 uszło	 uwa-
dze	młodych.	Coraz	częściej	mówiło	się	
o	ruchach	 partyzanckich	 i	niektórych	
potyczkach.	Każda	wiadomość	o	udanej	
akcji	 partyzanckiej	 budziła	wśród	mło-
dzieży	satysfakcję,	a	każda	porażka	nie-
zadowolenie,	 a	także	 i	strach,	 ponieważ	
znane	były	konsekwencję	nieudanej	akcji.	
Mimo	wszystko	wśród	młodzieży	szkolnej	
i	pozaszkolnej	panowały	nastroje	patrio-
tyczne.	Gdyby	wówczas	znalazł	się	jakiś	
charyzmatyczny,	odważny	młodzieżowy	
przywódca,	 to	 bez	 trudu	 zgromadziłby	
niemały	pododdział.	Wiadomo	bowiem,	
że	niektórzy	małoletni,	o	czym	sami	nie	
wiedzieli,	wykonywali	konspiracyjne	za-
dania	dla	swoich	sąsiadów,	którzy	jak	się	
później	okazało,	należeli	do	ruchu	oporu.	
Ale	na	tym	terenie	jakiejś	młodzieżowej	
grupy	nie	było,	chociaż	wola	oporu	prze-
ciwko	okupantowi	była	duża.
	 Tymczasem	 rozpoczęły	 się	wakacje	
i	przygotowania	do	żniw.	We	wsiach	za-
częło	się	poważnie	mówić,	że	Sowieci	są	
już	prawdopodobnie	na	Sanie	i	niedługo	
mogą	być	u	nas.	Zaczęły	się	też	opowia-
dania	o	walkach	frontowych.	Wszystko	to,	
o	czym	opowiadali	starsi	ludzie,	zwłasz-
cza	 ci,	 którzy	pamiętali	walki	 na	 trenie	
gminy	 Brzostek	 i	w	 samym	Brzostku	
podczas	I	wojny	światowej	napawało	nas	
strachem.	Nie	 trzeba	było	długo	 czekać	
bo	 już	w	drugiej	 połowie	 lipca	 drogą	
przez	 Siedliska-B,	 nie	 tylko	 od	 strony	
wschodniej	w	kierunku	Tarnowa,	 prze-
jeżdżało	wiele	samochodów	niemieckich.	
Stosunek	 przejeżdżających	 żołnierzy	
Wehrmachtu	 do	 ludności	 cywilnej	 był	
wrogi.	W	zasadzie	w	każdym	młodym	
mężczyźnie	widzieli	partyzanta.	A	z	każ-
dym	dniem	 ruchy	wojska	 niemieckiego	
w	obu	kierunkach	 się	nasilały.	Należało	
zatem	 unikać	 bezpośrednich	 spotkań	
z	żołnierzami	niemieckimi	na	ich	drogach	
przemarszu,	a	szczególnie	w	pobliżu	lasu,	
bo	las	według	każdego	Niemca	to	kryjów-
ka	bandytów.	Pod	koniec	lipca	od	strony	
wschodniej	 docierały	 do	 nas	 odgłosy	

silnych	wybuchów	 a	wieczorami	 i	nocą	
widoczne	były	łuny	palących	się	domów.	
Jak	 się	 później	 okazało	 toczyły	 się	 już	
walki	w	okolicach	Wielopola	w	odległości	
ok.	20	km	od	naszego	przysiółka.	Miesiąc	
sierpień	1944	roku	to	już	nie	tylko	przejazd	
lub	przemarsz	Wehrmachtu	w	kierunku	
zachodnim	to	zajmowanie	kwater	i	stano-
wisk	bojowych	w	północno-wschodnich	
wsiach	gminy	Brzostek	(Grudna	Górna,	
Bączałka,	Kamienica	Górna,	Głobikówka)	
Wszędzie	 tam	było	 pełno	Niemców:	 na	
drogach,	 na	 polach	 i	wokół	 zabudowań.	
W	Smarżowej	i	w	Siedliskach	też	ich	nie	
brakowało.	 Szkoła	 i	kilka	 zabudowań	
było	 zajętych	 na	 kwatery,	 a	na	 plebani	
mieścił	się	sztab	tego	odcinka	frontu.	Koło	
kaplicy	 na	 granicy	między	Siedliskami	
a	Smarżową	rozmieszczono	baterie	arty-
lerii.	Bateria	 cięższych	dział	 zajmowała	
stanowiska	 ogniowe	w	rejonie	 pomnika	
grunwaldzkiego	 i	drogi	 na	Głobikówkę.	
W	któryś	 sierpniowy,	 pogodny	 dzień	
wybraliśmy	 się	 grupą	 dzieci	 do	wsi	 to	
jest	do	centrum	Siedlisk	w	rejon	kościoła,	
sklepu	 i	szkoły	 pod	 pretekstem	wejścia	
do	kościoła.	W	grupie	był	Wacek	Hajdon	
jego	siostra	Zuzanna,	moja	siostra	Gienka	
i	najmłodszy	9-cio	letni	ciekawy	wszyst-
kiego	Staszek	Dziedzic.	Doszliśmy	tylko	
do	kościoła,	 bo	wokół	 budynku,	w	któ-
rym	był	sklep	kręciło	się	dużo	żołnierzy	
więc	 ominęliśmy	 go	 z	daleka	 i	szybko	
wracaliśmy	z	powrotem	przez	las	na	nasz	
przysiółek.	Kiedy	wychodziliśmy	ścieżką	
z	lasu	przed	 sobą	mieliśmy	 taki	oto	wi-
dok:	zabudowanie	Żmudów,	dalej	z	lewej	
strony	 gospodarstwo	Adama	Hajdona,	
który	w	tym	czasie	układał	snopki	żyta	na	
wozie,	aby	je	przewieźć	do	stodoły.	Obok	
polną	drogą	szła	Maria	Dziedzić	–	matka	
Staszka,	który	był	z	nami.	Niosła	ona	na	
ramieniu	 ze	 swojego	 lasu	 jakiś	 kawałek	
drewna.	W	tym	momencie	usłyszeliśmy	
jakiś	świst	i	terkot	jadącego	po	wybojach	
wozu	oraz	zobaczyliśmy	w	miejscu	gdzie	
była	Maria	Dziedzic	słup	dymu	i	bardzo	
głośny	wybuch.	Nigdy	przedtem	czegoś	
takiego	 nie	 słyszeliśmy	 ani	 nie	widzie-
liśmy.	Ruszyliśmy	 biegiem	 do	miejsca	
wybuchu,	mając	do	przebiegnięcia	około	
200	m.	Na	miejscu	zobaczyliśmy	dymiący	
jeszcze	 lej	 i	dalej	 ten	 kawałek	 drewna,	
który	 niosła	matka	 Staszka,	 a	jej	 nie	
było.	Staszek	narobił	 płaczu,	 że	 „mamę	
zabiło”.	Dopiero	 sąsiad	Adam	Hajdon	

układający	snopki	na	wozie	powiedział,	
że	mama	przewróciła	się	i	wstała	bardzo	
wystraszona	oraz	 że	pobiegła	 pod	dom.	
Zachowywała	 się	 tak	 jak	 by	 chciała	 się	
ukryć	 przed	 następnym	pociskiem.	Po-
wiedziała,	że	pocisk	upadł	za	jej	plecami	
i	że	 nogi	miała	 przysypane	 ziemią	 i	nie	
wie	dlaczego	się	przewróciła.	Szczęście,	
że	nic	nikomu	się	nie	stało	za	wyjątkiem	
jednego	konia,	który	w	dwóch	miejscach	
został	lekko	draśnięty	odłamkami	tego	po-
cisku.	Za	kilka	dni	na	naszym	przysiółku	
począwszy	od	skraju	lasu,	gdzie	dziś	stoi	
krzyż,	 przez	 pola	 uprawne	w	kierunku	
południowo-wschodnim	przez	przysiółek	
smarżowski	Zagórze,	 zostały	wykopane	
transzeje	 rękami	 robotników	 z	łapanki	
i	wybudowano	 kilka	 bunkrów	 na	 polu	
Wołowców,	wyżej	 zabudowania	 Żmu-
dów.	Po	tych	przygotowaniach	nietrudno	
było	 przewidzieć,	 że	 hitlerowcy	 szybko	
z	naszego	terenu	się	nie	wyniosą.	Miesiąc	
sierpień	 1944	 roku	 był	 okresem	walki	
o	zajęcie	 dogodnych	pozycji	 na	 dłuższy	
okres	 działań	 bojowych.	Ciągły	 strach	
życia	w	pasie	frontowych	działań	udzielał	
się	także	dzieciom.	Wehrmacht.	dokonując	
łapanek	 nie	 oszczędzał	młodych	 chłop-
ców.	Złapanych	zatrudniano	na	linii	fron-
tu.	Toteż	w	ciągu	dnia	ludzie	przebywali	
w	różnego	rodzaju	kryjówkach.	Ukrywali	
się	gdzie	 tylko	można	było,	w	potokach	
w	wąwozach,	szałasach	i	przez	siebie	wy-
konanych	bunkrach-ziemiankach.	Nawet	
w	naszej	starej	jednoizbowej	chałupie	usy-
tuowanej	w	pobliżu	potoku	kwaterowały	
dwie	rodziny.	Rozalia	Chajcowa	z	Siedlisk	
z	12-letnią	córką	Zofią	i	20-letnim	synem	
Edwardem.	Rodzina	 ta	we	własnym	za-
kresie	 organizowała	 sobie	wyżywienie,	
przynosząc	pod	osłoną	nocy	ze	swojego	
domu	potrzebne	artykuły.	Drugą	rodziną	
była	Gryglowa	vel	Mistrzakowa	 z	Woli	
Brzosteckiej	z	dwiema	dorosłymi	córkami	
Bronisławą	i	Marią	oraz	z	22-letnim	nie-
sprawnym	synem,	którego	hitlerowcy	po-
strzelili.	Mimo,	iż	nasz	przysiółek	zapew-
niał	 dobre	warunki	 naturalnych	 ukryć,	
to	 nie	 było	w	zasadzie	 dnia,	w	którym	
jego	stali	lub	napływowi	mieszkańcy	nie	
doznaliby	 jakiejś	krzywdy	wyrządzonej	
przez	 żołnierzy	Wehrmachtu.	Nie	 omi-
nęło	to	nawet	naszego	zabudowania.	We	
wrześniu,	 gdy	pies	 zaszczekał	u	sąsiada	
–	Żmudy,	dwóch	hitlerowskich	„blacha-
rzy”	–	żandarmów	pojawiło	się	na	ścieżce	
w	kierunku	naszego	zabudowania	mając	
do	przebycia	zaledwie	ok.	100	m.	Wszyscy	
domownicy	 rozpierzchli	 się	 gdzie	 tylko	

zamiast do szkoły pojechali do obozów
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kto	mógł	w	jakieś	ukrycie.	W	izbie	pozo-
stała	moja	 najmłodsza	 dziewięcioletnia	
siostra	Helena,	która	bawiła	się	lalką	na	
łóżku	i	ten	głuchoniemy	chłopak,	którego	
nie	zdążyliśmy	nigdzie	ukryć.	Ja	zaś	z	Ed-
kiem	Chajcem	ledwie	przez	to	zdążyliśmy	
się	ukryć	na	strychu,	co	 jak	się	okazało	
było	naszym	błędem	grożącym	wielkim	
niebezpieczeństwem.	Ale	nie	mieliśmy	już	
wyboru.	Po	wejściu	hitlerowców	do	izby	
rozkazali	głuchoniememu	wyjść	z	miesz-
kania,	ponieważ	ten	ich	nie	rozumiał	więc	
nie	 reagował	 na	 ich	 rozkazy	wydawane	
podniesionym	 głosem.	 On	 rozumiał	
tylko	 swoją	matkę,	 która	wydawała	mu	
polecenia	swoistym	językiem	migowym.	
Niemcy	zdecydowali	się	użyć	siły	wobec	
głuchoniemego,	lecz	ten	nie	pozwolił	się	
ruszyć	 z	miejsca,	 na	 którym	 siedział.	
Wywiązała	 się	 bójka	 z	użyciem	pistole-
tów.	Oprawcy	urządzili	 sobie	 „zabawę”	
strzelając	 niememu	między	 bose	 stopy	
i	bijąc	go	kolbami.	W	ten	sposób	zmusili	
go	do	opuszczenia	izby.	Niemowa	broniąc	
się	 ucieczką	wpadł	 na	 klepisko	 gdzie	
było	 nasze	wejście	 na	 strych	 i	podparł	
sobą	drzwi.	Niemcy	rozpoczęli	strzelanie	
do	 zamkniętych	
drzwi.	W	huku	
strzałów	 rozległ	
się	 przeraźliwy	
jęk	 i	krzyk	 oraz	
t r zask upad a-
jących	 d r zwi .	
Słyszeliśmy	 tak-
że	 głos	 i	płacz	
matki	 chłopca,	
która	złorzeczyła	
Niemcom.	 Po -
wiedziała	 mię-
dzy	innymi:	„nie	
dość,	 że	 jest	 ka-
leką	 od	 urodze-
nia,	to	mu	jeszcze	
nogę	przestrzeli-
liście,	co	ja	mam	
teraz	 z	nim	 zro-
bić,	możecie	 sobie	 go	 zabrać”.	Niemcy	
zobaczyli	ranę	przestrzelonej	nogi,	jeden	
z	nich	 łamaną	 polszczyzną	 z	akcentem	
śląskim	powiedział:	„niech	się	pani	uspo-
koi,	bo	jak	mój	kamrat	się	zorientuje	co	tu	
pani	godo,	to	może	być	źle”.	Klnąc	odeszli	
do	następnego	zabudowania	Pieczonków,	
a	tam	oprócz	grupy	małych	dzieci	i	dwóch	
kobiet	 nie	 zastali	 żadnego	mężczyzny.	
Mimo,	iż	cała	ta	akcja	nie	trwała	więcej	
jak	około	10-15	minut,	to	dla	nas	na	stry-
chu	 przeciągała	 się	w	nieskończoność.	
Było	to	ogromne	przeżycie	dla	wszystkich	
domowników	dla	mnie	w	szczególności	
i	tego	 nie	mogę	 zapomnieć.	Na	 strychu	
mogliśmy	 zostać	 odkryci,	 a	wówczas	
żadne	 tłumaczenia	 by	 nie	 pomogły.	Od	
tej	 pory	 jeszcze	 bardziej	 wzrósł	 nasz	
niepokój	i	strach	co	będzie	dalej.	Na	linii	
frontu	strzelanina	nie	ustawała.	Wzrosła	
częstotliwość	patroli	żandarmerii	polowej	
i	jej	brutalność	wobec	mieszkańców.	
	 Po	ogłoszeniu	13	września	wysiedle-
nia sytuacja	w	tym	rejonie	uległa	jeszcze	
większemu	 pogorszeniu.	 Jak	 pisze	 ks.	
Władysław	Piątek;	„Od	13.09.1944r.	zaro-
iły	się	lasy	ludnością	bojkotująca	rozkaz	
wysiedlenia”.	Przysiółki	Łazy	Siedliskie	

i	Zagórze	Smarżowskie	nie	wzięły	udziału	
w	pierwszym	etapie	wysiedlenia	w	dniu	
13.	Mieszkańcy	uważali,	że	otoczone	la-
sem	przysiółki	stanowiły	dobre	warunki	
ukrycia,	więc	nie	musieli	się	ewakuować.	
Wiele	 rodzin	 z	innych	 rejonów	 z	tego	
skorzystało,	 ale	 nie	 na	 długo.	Za	 kilka	
dni	jeszcze	przed	tragedią	na	Hucie	Sied-
liskiej	nasze	przysiółki	zostały	otoczone	
i	prawie	w	jednym	czasie	w	poszczegól-
nych	gospodarstwach	znalazło	się	dwóch	
uzbrojonych	w	broń	maszynową	i	granaty	
żołnierzy	Wehrmachtu	wydając	 krótki	
rozkaz:	„in	zehn	minuten	raus”.	Kto	jak	
stał	musiał	 opuścić	 swoje	 domostwo.	
Spędzono	nas	w	pobliże	pomnika	grun-
waldzkiego	w	Siedliskach-Bogusz.	Tu	po	
dokonaniu	pierwszej	selekcji	i	częściowe-
go	zaboru	mienia	 (koni,	 krów,	 lepszych	
wozów)	młodych	mężczyzn	zatrzymano	
do	pracy	na	 froncie,	 których	uwięziono	
w	obozie	w	Przeczycy.	Ludzi	pozostałych,	
w	tym	większość	kobiet,	chorych,	starych	
i	dzieci	w	wieku	 szkolnym,	 przedszkol-
nym	 a	także	matki	 z	niemowlętami	 na	
rękach	popędzono	pieszo	przez	Jodłową	
z	krótką	 nocną	 przerwą	 w	Tuchowie	

w	kierunku	 Tarnowa	 do	miejscowości	
Klikowa.	W	Klikowej	 zakwaterowano	
nas	w	stajennych	barakach	i	po	przepro-
wadzeniu	 kolejnej	 selekcji,	 w	wyniku	
której	zwolniono	matki	z	dziećmi	w	wie-
ku	przedszkolnym	oraz	 z	niemowlętami	
oraz	 osoby	 starsze	 niezdolne	 do	 pracy.	
Natomiast	 rodziny	 z	dziećmi	w	wieku	
szkolnym	 i	starszymi	 bez	względu	 na	
ilość	 zakwalifikowano	do	wyjazdu.	 (Na	
przykład	rodzina	Piotra	Hajdona	–	czworo	
dzieci).	Na	33	osoby	wówczas	zakwalifi-
kowane	do	wywózki	na	roboty,	13	osób	to	
młodzież	w	wieku	szkolnym	(9	–	16	lat).	
Nie	licząc	tych,	których	podczas	tej	akcji	
wysiedleńczo-deportacyjnej	 na	miejscu	
rozstrzelano,	np.	Kozneckich.
	 Kolejny	etap	naszej	wędrówki	to	prze-
jazd	wagonem	towarowym	do	obozu	we	
Wrocławiu	 (Breslau-Burgwejde).	Obóz	
ten	(duża	ilość	drewnianych	baraków	bez	
podłóg)	liczył	parę	tysięcy	ludzi,	najwięcej	
z	powstania	warszawskiego.	Były	tu	także	
rodziny	z	wiosek	kieleckich	i	innych	stron	
Polski.	Dla	nas	był	on	obozem	przejścio-
wym.	Odbywaliśmy	tu	tzw.	kwarantannę.	
Podczas	tej	kwarantanny	zorganizowano	
nam	kąpiel	 (zimny	prysznic),	połączoną	

z	dezynfekcją	 odzieży	 i	strzyżeniem	
miejsc	 owłosionych.	W	łaźni	 kobiety	
i	mężczyźni	oraz	dzieci	poruszali	się	nago	
w	obecności	personelu,	który	stroił	sobie	
kpiny,	szczególnie	z	ostrzyżonych	kobiet.	
Był	to	obrzydliwy	widok.	Po	przeprowa-
dzonej	kolejnej	selekcji	 tylko	niektórym	
z	naszego	transportu	udało	się	dostać	do	
pracy	na	wsi.	A	pozostałe	5	rodzin	(w	tym	
dzieci:	Stanisław	Dziedzic	lat	9,	Aleksan-
der	Grygiel	lat	12,	Franciszek	Hajdon	lat	9,	
Klemens	lat	11,	Wacław	lat	13,	Zuzanna	lat	
15,	Zofia	Chajec	lat	12,	Helena	Kula	lat	9,	
Genowefa	lat	11,	Władysław	lat	14,	Zofia	
Pasek	lat	14,	Mieczysław	Świstak	lat	16)	
zostało	skierowane	na	początku	do	obozu	
Nieder	 Salzbrun	Lager	 Fischteich	 (dziś	
Szczawienko)	do	pracy	na	torach	kolejo-
wych.	Najmłodsi	też	pracowali	wykonując	
tzw.	 prace	 gospodarczo-porządkowe	na	
ternie	obozu.	W	drugiej	połowie	listopada	
1944	 r.	 z	niewiadomych	 nam	przyczyn	
4	 nasze	 rodziny	 zostały	 przeniesione	
do	 obozu	Auslanderlager	 Spiegielhute	
Waledenburg	 (Wałbrzych	 Piaskowa	
Góra	 –	 teren	 byłego	 podobozu	Gross	
Rosen.	Po	wojnie	były	areszt).	Warunki	

zakwaterowania	
i 	w y ż yw ien i a	
znacznie	 gorsze,	
a	praca	 na	 tych	
samych	 torach	
kolejowych	 na	
trasie	Szczawien-
ko	–	Świebodzi-
ce.	W	tym	obozie	
przebywaliśmy	
do	 lutego	 1945	
roku.	 Moja	 ro-
dzina	 i	kilka	 in-
nych	osób	została	
przeniesiona	cza-
sowo	do	 obsługi	
bydła	porzucane-
go	przez	 ucieka-
jących	Niemców	
po 	 ofen syw ie	

styczniowej.	Bydło	to	było	przeznaczone	
na	rzeź.	Na	początku	marca	cała	grupa	ob-
sługująca	bydło	została	przewieziona	do	
kolejnego	obozu	Sweinitz	lager	(Świdni-
ca).	Tu	pracowaliśmy	na	rzecz	Wehrmach-
tu	pod	linią	frontu	do	7	maja	1945	r.,	a	8	
maja	1945	r.	Świdnica	została	wyzwolona.	
11	maja	1945	roku	wyruszyliśmy	pieszo	ze	
Świdnicy	do	Siedlisk-Bogusz.	Droga	była	
długa	i	trudna.	Dopiero	pod	koniec	maja	
dotarliśmy	do	celu,	aby	na	miejscu	dowie-
dzieć	się	o	potwornych	zniszczeniach	oraz	
o	śmierci	najbliższych	i	znajomych.
	 To	 co	 przeżyliśmy	w	ostatnim	 roku	
wojny	nie	powinno	się	nigdy	powtórzyć!

	 Akcji	wysiedleńczej	i	deportacyjnej	do	
obozów	III	Rzeszy	szczególnie	najmłod-
szych	jej	uczestników	mimo	upływu	70	lat	
z	pamięci	 ludzi,	którzy	przeżyli	wstrzą-
sające,	pełne	grozy	dni	wykreślić	się	nie	
da.	Jest	to	chyba	najtrwalszy	ślad	w	naszej	
pamięci	tamtych	dni.	Piszę	te	słowa,	jako	
jeden	 z	młodych	 uczestników	 tamtych	
wydarzeń,	miałem	wówczas	14	lat,	ale	ode	
mnie	byli	znacznie	młodsi,	którzy	zamiast	
do	szkoły	zostali	wywiezieni	do	obozów.

Władysław Kula

Genowefa Kula,  
ur. 18 marca 1933 r.  

w Tarnowie

Najmłodsi wysiedleni i deportowani do obozów III Rzeszy

Stanisław Dziedzic,  
ur. 25 marca 1935 r.  

w Siedliskach-Bogusz

Helena Kula Makowska, 
ur. 1 lipca 1935 r.  

w Siedliskach-Bogusz
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	 Wrzesień	 nasuwa	 raczej	 smutne	 sko-
jarzenia.	Początek	szkolnej	mordęgi.	My,	
uczniowie,	stajemy	w	szeregu,	z	nadzieją	
i	marzeniami,	 że	 szkoła	pomoże	w	życiu	
i	otworzy	nam	świat	nowych	możliwości…	
Coraz	częściej	rodzą	się	jednak	wątpliwo-
ści…	1 września	po	długich	przemówie-
niach	wypinamy	pierś	na	baczność	(czasem 
lepiej, czasem trochę gorzej…),	 czcimy	
minutą	względnej	ciszy	naszych	rodaków,	
którzy	walczyli	we	wrześniu	1939 roku,	
kiedy	 III	 Rzesza	w	ramach	 blitzkriegu	
zajmowała	Polskę	(wespół	z	ZSRR).	To	już	
tradycja	we	wszystkich	polskich	szkołach,	
wrzesień	kojarzy	się	z	II	wojną	światową.	
Walki	 trwały	 nie	 tylko	 na	Westerplatte,	
w	Warszawie	 czy	 na	Monte	 Cassino.	
Toczyły	 się	 też	 na	 zachodnim	 froncie.	
Mimo	że	Francja	 szybko	 się	 poddała,	 to	
przecież	między	nią	a	III	Rzeszą	był	kraj,	
który	nigdy	nie	pogodził	się	z	nazistowską	
okupacją.	Mały	 naród	 o	wielkim	 sercu	
i	dumie	 –	Belgowie.	 Poniewierani	 przez	
zawieruchy	dziejowe	nie	przeczuwali,	że	
teraz	 nadejdzie	 najcięższa	 próba.	Bitwa	
o	Ardeny.
	 Pasmo	górskie	Ardeny	leży	między	Bel-
gią,	Francją	 a	Luksemburgiem.	Z	pozoru	
przypomina	Beskid	Niski.	Turyści	chętnie	
tu	goszczą.	Jeśli	już	dotrzemy	w	tę	część	
Europy,	musimy	odwiedzić	w	samym	ser-
cu	tych	tajemniczych	gór	Bastogne	(czyt.	
Bastoń)	 –	 niewielkie	miasteczko,	 pełne	
zabytkowych	budowli,	 belgijskich	 frytek	
i	heroicznej	 historii.	 Co	 roku	 organizo-
wany	jest	tzw.	Rajd	Ardeński	(Circuit des 
Ardennes) –	przejazd	starych,	odrestauro-
wanych	 limuzyn	 i	automobili	 z	początku	
XX	w.	Wszystkie	 należą	 do	 prywatnych	
właścicieli	–	pasjonatów	(Belgowie	mają	na	
swoim	koncie	wielkie	zasługi	dla	rozwoju	
motoryzacji).	Przed	publicznością	dumnie	
przejeżdżają	ople,	fordy,	jaguary,	peugeoty	
z	okresu	przedwojennego…	Uczta	dla	sa-
mochodziarzy.	Wszystkie	pojazdy	można	
obejrzeć	w	środku	 (jak	 nowe!),	 zajrzeć	
pod	maskę,	porozmawiać	z	właścicielami	
(jeśli	znacie	francuski	albo	niderlandzki).	
Bastogne	 (gdzie	 panuje	wszechobecna	
amerykańska	 atmosfera)	 słynie	 jednak	
jeszcze	 z	czegoś	 innego.	 Zimą	 1944/45	
rozegrały	 się	 tutaj	 najzacieklejsze	walki	
toczone	przez	Niemców.	Walki,	które	od-

mieniły	losy	wojny.
***

	 Rzesza	 była	 otoczona.	 Ze	 wschodu	
nacierały	 niezliczone	 zastępy	 Armii	
Czerwonej,	która	maszerowała	na	Berlin.	
Od	zachodu	 i	południa	kąsali	Brytyjczy-
cy	 i	Amerykanie.	Mimo	 to	Führer	 nadal	
wierzył	w	zwycięstwo…	 lub	 inaczej:	 nie	
przyjmował	porażki	do	wiadomości.	Rze-
sza	 nie	mogła	 cią-
gle	tylko	się	bronić!	
Rzesza	miała	misję!	
Rzesza…	musiała	
atakować!!!	 Pyta-
nie	 tylko:	 gdzie?	
Walki	 z	Rosjanami	
ciągnęły	się	na	linii	
1600	km	–	teren	ze	
wszech	miar	niedo-
godny.	 Inicjatywę	
należało	więc	prze-
jąć	 na	 zachodzie.	
Plan	Hitlera	brzmiał	
mniej	 więcej	 tak:	
przełamać	 amery-
kański	 front	w	Ar-
denach,	dotrzeć	do	
arcyważnego	portu	
w	Antwerpii,	 po	 drodze	 zniszczyć	 jedną	
z	armii	 aliantów.	 Operacja	 Straż nad 
Renem	 była	 ostatnią	 deską	 ratunku	 dla	
wykrwawionej	Rzeszy.	 Plan	musiał	 się	
powieść,	 inaczej	klęska	Niemców	będzie	
przesądzona…

***
	 Tymczasem	 w	Bastogne	 koszmar	
wojny	stopniowo	odchodził	w	niepamięć.	
Miasteczko	wyzwolone	przez	armię	Sta-
nów	Zjednoczonych	 nabierało	 sił.	 Życie	
mieszkańców	wracało	 do	 normalności.	
Rozpoczyna	się	odbudowa	zniszczeń.	Do	
czasu…

***
 Noc z 15 na 16 grudnia 1944 roku. 
Sroga	 zima.	Takiego	 śniegu	w	Ardenach	
nie	pamiętali	nawet	najstarsi	Walonowie.	
Mroczne	niebo	pokrywają	ciężkie	chmury.	
Wkoło	 szara	 zasłona	 z	mgieł.	 Słaba	wi-
doczność.	Alianci	spokojnie	odpoczywają.	
Nagle	 ich	 służby	podsłuchowe	 rejestrują	
aktywność	radiową.
–	Pewnie	to	Adolf	życzy	swoim	żołnierzom	
wesołych	świąt!	–	dowcipkuje	jeden.

Poważnieje,	 kie-
dy	 raport	 zostaje	
odczy tany: 	 Hit-
ler	 kontratakuje!	
Rzesza	 wyrusza	
z	armią!	Do	broni!	
W	obozie	 wybu-
cha	 zamieszanie.	
Przecież	 Niemcy	
są	 na	 skraju	 upad-
ku,	 przecież	 już	
przegrali	 wojnę,	
przecież…skąd	oni	
wezmą	swoje	armie	
zaczepne?!	Nie,	 to	
niemożliwe…

***
 5:30, 16 grudnia 
1944.	 Niemcy	 ot-

wierają	 na	 dziewięćdziesięciokilome-
trowym	odcinku	 potężny	 ogień	 zaporo-
wy.	Dodatkowo,	 jednostki	 dywersyjne	
(członkowie	 SS	 ubrani	w	amerykańskie	
mundury	 i	doskonale	 znający	 angielski)	
pod	 dowództwem	Otta	 Skorzenego	 sie-
ją	 chaos	 w	amerykańskich	 szeregach.	
Wśród	aliantów	już	nikt	nie	wie,	kto	jest	
sojusznikiem,	a	kto	wrogiem	(generał	M.	
Clark	został	aresztowany	przez	własnych	
żołnierzy).	Porządek	wprowadzają	dopiero	
przesłuchania	„amerykańskich”	żołnierzy	

z	dziedziny	baseballu,	westernów	i	jazzu.	
To	z	kolei	niezbyt	dobre	 rozwiązanie	dla	
tych	 prawdziwych	Amerykanów,	 którzy	
jazzu	nie	słuchają…
	 Rozgromione	 zostają	 dwie	 amery-
kańskie	 dywizje.	Alianci	 nie	mogą	użyć	
lotnictwa	 z	powodu	 fatalnej	 pogody.	Na-
wet	 słynny	generał	 Patton	 przyznaje,	 że	
Możemy jeszcze ostatecznie przegrać tę 
przeklętą wojnę!
	 Natomiast	Hitler	nie	kryje	satysfakcji: 
Znów jesteśmy panami sytuacji!
	 Wobec	 tylu	 klęsk	w	Ardeny	wysłano	
amerykańską	 101	 dywizję	 powietrzno-
desantową	 (tę	 od	walk	 w	Normandii).	
Zadanie	 jest	 jasne:	 zatrzymać	Niemców	
w	Bastogne!

***
	 Mieszkańcy	Bastogne	nie	wiedzą,	co	się	
dzieje.	Przecież	wojna	 już	się	skończyła!	
To	miała	być	przeszłość!	Teraz	strach	po-
wraca.	Alianci	się	wycofują…	Nadchodzą	
Niemcy!	Ludzi	ogarnia	trwoga.
–	Niemcy!	Niemcy	wracają!	 –	 krzyczy	
jedenastoletni	Emilly,	który	jadąc	na	swym	
rowerze	do	domu,	widział	po	drodze	hit-
lerowski	czołg.
–	Emilly,	 chodź	 no	 tutaj	 –	mówi	 ojciec	
chłopca.
–	Tak,	tato?
–	 Słuchaj,	widziałeś	Niemców?	 –	 pyta	
drżącym	głosem.
–	Tttak…	–	jąka	się	chłopak.
–	Emilly,	oni	tu	przyjadą,	zniszczą	nasze	
miasteczko…	Musisz	uciekać!	Musisz	ura-
tować	swoje	życie!	Uciekaj	stąd!	Szybko!	
Zanim	cię	 dopadną!	 –	 głos	 ojca	 załamał	
się	–	Musisz…	Musisz…	–	płakał.	Emilly	
pierwszy	raz	widział	go,	jak	płacze.	–	Weź	
swój	rower…	Trzymaj…	–	otarł	łzy.	–	Jedź!	
Jedź	nad	morze…	Nad	morze…	tak!	Ucie-
kaj	z	tego	kraju…	Nie	daj	się	im!
	 Emilly	milczał.
–	My	z	matką	zostajemy.	Musimy	pilnować	

wojenne odgłosy wakacyjnych wędrówek

Pomnik-Mauzoleum w Bastogne

Ostatnia ofensywa III Rzeszy. Bastogne
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dobytku.	Ale	ty…	Jedź!	Musisz	przeżyć!	
Musisz	dotrzeć	do	morza!
 Musisz dotrzeć do morza!	–	te	słowa	wy-
ryły	się	w	pamięci	Emilly’ego,	że	stanowiły	
jego	jedyną	myśl	i	jedyne	postanowienie.	
Nazajutrz,	po	nocy	pełnej	płaczu,	wyjechał	
na	 swoim	 rowerze	przez	Ardeny. Musisz 
dotrzeć do morza!

***
	 Bastogne	zostaje	oblężone	przez	Niem-
ców.	101	Dywizja	znajduje	się	w	potrzasku.	
Żołnierze	siedzą	w	okopach	mimo	mroźnej	
zimy	 i	fatalnej	 pogody.	Nie	ma	 nadziei	
na	 zwycięstwo.	Ardeny	 to	 trudny	 teren	
dla	wojska.	Góry	nie	są	aż	tak	szokująco	
wysokie,	ale	za	to	mają	niezwykle	strome	
stoki,	urwiska,	jary	i	wąwozy	(na	niektó-
rych	szlakach,	jak	np.	Promenadzie Drabin 
– Promenade des Echelles	koło	Rochehaut,	
poustawiane	są	stalowe	drabiny).	Ponadto	
sieć	dróg	jest	tam	rzadka,	a	lasy	gęste	i	nie-
przebyte.	Niemcy	doskonale	znali	Ardeny	
i	potrafili	tę	wiedzę	wykorzystać	w	walce.	
Amerykanie	byli	tu	po	raz	pierwszy.
 22 grudnia.	Niemcy	wysyłają	delegację	
do	Amerykanów:	Poddajcie się! Dalsze 
walki nie mają już sensu!	Dumni	Amery-
kanie	wyrzucają	hitlerowców	za	drzwi.
 23 grudnia.	Przerzedzają	się	chmury.	
Pogoda	 się	 poprawia.	 Lotnictwo	może	
przyłączyć	 się	do	walk.	Oblężeni	 alianci	
w	Bastogne	w	tej	 chwili	 dostają	 zaopa-
trzenie	z	powietrza.	W	miasteczku	panuje	
radość.	Nie	przeradza	się	jednak	w	euforię.	
Niemcy	otaczają	ich	ze	wszystkich	stron.	
Walki	jeszcze	się	nie	skończyły…
 26 grudnia.	Wyzwolenie	 Bastogne.	
Miasto	tak	poniewierane	przez	obie	strony,	
zapłaciło	ogromną	cenę	za	strategiczne	po-
łożenie.	W	styczniu	Rosjanie	rozpoczynają	
ofensywę	nad	Wisłą,	przez	co	Rzesza	znów	
płonie	na	wschodzie.	
 16 stycznia.	Hitler	 zarządza	 odwrót	
z	Ardenów.	To	koniec	ostatniej	ofensywy	
III	Rzeszy.
	 A	Emilly?	Udało	mu	się.	Dojechał	swo-
im	rowerem	nad	morze.	Cały	i	zdrowy.	Nie	
odszedł	w	cień.	Po	wojnie	ścigał	się	w	bel-
gijskich	 zawodach	 kolarskich.	 Podobno	
nawet	w	Tour	de	France…

***
	 Niedawno,	 bo	w	marcu 2014 roku,	
w	Bastogne	 powstało	 nowoczesne,	mul-
timedialne	Muzeum	Wojny	 (Bastogne 
War Museum).	Wybudowano	je	z	datków	
weteranów	ardeńskich.	Na	podstawie	 ich	

wspomnień	opracowano	 ciekawy	 sposób	
prezentacji	wojennych	 czasów.	 Istotnie,	
prócz	hełmów,	wozów	pancernych	i	czoł-
gów	(nie	ma	jednak	niemieckich	tygrysów)	
poznajemy	 tam	 historie	 czterech	 osób:	
belgijskiej	nauczycielki,	dwóch	żołnierzy	
(Amerykanina	 i	jego	 kolegi	 z	oddziału	
Skorzenego)	 oraz	 pewnego	 chłopca.	 To	
Emilly.	Osoby	te	w	wersji	multimedialnej	
prowadzą	 zwiedzających	 przez	 kolejne	
sale	 i	etapy	walki,	 są	 narratorami,	 boha-
terami	akcji.	Wszystko	jest	przedstawione	
tak	realistycznie,	że	
turyści	 chwilami	
czują	się	jak	na	polu	
walki.
	 Muzeum	jest	po	
prostu	 świetne.	Od	
razu,	już	na	wstępie	
zbija	 z	tropu	 tych	
wszystkich,	 którzy	
przyszli	 tylko	 dla	
rozrywki.	Człowiek	
szybko	 poważnie-
je.	 Okrucieństwo	
wojny	 przeraża.	
Wst rząsają	 dane	
liczbowe	ofiar	walk	
o	Ardeny.	 Różne	
źródła	 szacują	 po-
nad	 70 tys. zabi-
tych i zaginionych żołnierzy amerykań-
skich, 1400 brytyjskich oraz 60–140 tys. 
niemieckich.
	 Wspomniana	 jest	 też	 tzw.	kwestia	ży-
dowska	 –	Holocaust,	 a	także	 inwazja	 na	
Polskę,	atak	Japonii	na	Hawaje,	oblężenie	
Stalingradu,	dojście	Armii	Czerwonej	do	
Berlina,	wysiedlenie	Niemców	ze	Śląska…	
Z	polskich	akcentów	muzealnych	…	pudeł-
ko	na	zapałki.	Dumnie	powiewa	też	nasza	
flaga	(obok	Belgii,	Włoch,	Luksemburga,	
Francji,	Wielkiej	Brytanii,	USA	i	ZSRR).	
Polska	 jest	 znana	 głównie	 z	tego,	 że	 zo-
stała	przez	Niemców	szybko	podbita.	Nie	
wspomina	się	udziału	Polaków	np.	w	bitwie	
pod	Monte	Cassino	albo	zasług	Dywizjonu	
303…
	 Można	też	zobaczyć	mundury	żołnier-
skie	(m.in.	Skorzenego,	Amerykanów,	Bel-
gów,	Rosjan	–	najbardziej	charakterystycz-
ny:	słomiane	buty	na	mrozy	syberyjskie,	
egzotyczny	mundur	Japończyków),	modele	
niemieckich	rakiet,	żelazne	racje	żołnierzy,	
szczegóły	projektu	Manhattan	i	jego	efek-
ty:	 bomby,	 które	 zmiotły	 z	powierzchni	

ziemi	 dwa	 japoń-
skie	miasta:	Hiro-
szimę	 i	Nagasaki	
oraz , 	 co	 bardzo	
ważne	w	dzisiejszej	
erze kopiuj–wklej, 
turysta	może	wziąć	
udział	 w	sondzie	
i	ocenić	zimną	woj-
nę.	
	Na	szczególne	bra-
wa	 zasługują	 trzy	
wspaniałe	 wido-
wiskowe	 filmy	 3D	
o	historii	 II	wojny	
światowej,	 walk	
ardeńskich	 i	ży-
ciu	 zwykłych	 lu-
dzi	w	czasie	wojny	

(można	 powiedzieć,	 że	 to	 jest	 już	 nawet	
5D	–	kino	mieści	się	w	sali	z	epoki,	prak-
tycznie	nie	da	się	rozróżnić,	gdzie	kończy	
się	świat	rzeczywisty,	a	zaczyna	filmowa	
wojna).	Doprawdy	robi	to	wrażenie	i	więcej	
daje	 niż	wszystkie	 lekcje	 historii	 razem	
wzięte.	Poznajemy	więc	II	wojnę	światową	
nie	tylko	jako	konfrontacje	planów	i	taktyk	
dwóch	obozów,	ale	 też	 tragedię	 ludzkich	
istnień.	 Obecnie	 w	całych	 Ardenach	
(belgijskich	 i	luksemburskich)	 powstała	
niezwykła	 sieć	muzeów	 fenomenu	walk	

ardeńskich:	 w	Diekirch,	 Ettelbrucku	
(mieście	 gen.	 Pattona),	Wiltz,	Nothum,	
Clervaux,	Malmedy,	La	Gleize,	La	Roche-
en-Ardenne…
	 Obok	 muzeum	 na	 straży	 pamięci	
wiernie	 stoi	 pomnik,	 jaki	 wystawiono	
Amerykanom	w	podzięce	za	wyzwolenie.	
To	 ogromna	 pięcioramienna	 gwiazda	 –	
mauzoleum,	opowiadająca	dawne	heroicz-
ne	dzieje	Ardenów	 i	małego	miasteczka,	
otoczonego	 ze	 wszystkich	 stron	 przez	
nieprzyjaciół.	Na	gwieździe	wyryto	nazwy	
stanów	Ameryki:	od	Hawajów	po	Alaskę.	
Na	 samą	gwiazdę	można	 się	wspiąć,	 by	
podziwiać	panoramę	okolicy,	w	wyobraźni	
przesuwać	 armie	 niczym	dawni	 genera-
łowie…	Niestety,	 podczas	 naszej	wizyty	
w	Bastogne	pogoda	była	dokładnie	 taka,	
jak	w	czasie	niemieckiego	kontrataku’44:	
mgła	 przeplatana	 ciężkimi	 chmurami	
i	ustawicznym	 deszczem…	 brakowało	
tylko	śniegu…
	 W	Bastogne	 powstało	 kilka	muzeów	
ku pamięci. W	miasteczku	 na	 co	 dzień	
dumnie	powiewają	flagi	belgijskie	i	ame-
rykańskie.	Ale	mieszkańcy	spontanicznie	
uczcili	 swoich	 bohaterów	w	niezwykły	
sposób.	Za	miastem,	na	wzgórzu	wyrósł las 
pokoju.	Każde	drzewo	nosi	imię	weterana.	
Zielony	 pomnik	 daje	 świadectwo	 życia	
i	trwania	 (pozwolę	sobie	 tu	zasugerować	
odpowiednim	osobom,	 aby	 podobny	 las 
pokoju	wyrósł	też	w	naszym	miasteczku;	
wzgórz	chętnych	na	obsadzenie	nie	braku-
je…	i	natura	by	skorzystała).
	 Nowoczesne	Bastogne War Museum 
doprawdy	robi	wrażenie.	Kiedy,	wstrząś-
nięty	 bezmiarem	 okrucieństwa	wojny,	
wróciłem	do	domu,	włączyłem	telewizor.	
W	dzienniku	 informacja	 dnia:	 wojska	
Izraela	zbombardowały	palestyńską	szkołę.	
	 Człowiek	 jest	 jednak	 samozaprzecze-
niem	ewolucji.

Jaromir Hunia

Walki w Ardenach. Diekirch

Akt kapitulacji Niemiec. Bastogne
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	 W	 niedzielę	 10	 sierpnia	 2014	 roku	
brzostecka	parafia	przeżywała	 niezwy-
kłe	wydarzenie.	Gościła	przedstawicieli	
Wysp	Zielonego	Przylądka.	Był	 to	 ks.	
Elizeusz,	 siostra	 zakonna	 Regina	 ze	
zgromadzenia	Sióstr	Klawerianek,	czyli	
Zgromadzenia	 Sióstr	Misjonarek	 św.	
Piotra	Klawera	 (stąd	 ich	 zwyczajowa	
nazwa)	 oraz	 sześ-
cioro	 młodzieży	
z	tego	 kraju.	 To-
warzyszyła	im	sio-
stra	 Jolanta,	 także	
Klawerianka,	 po-
chodząca	 z	Pol-
ski,	 która	 również	
rozpocznie	 pracę	
na	 tych	wyspach.	
Wyspy	 Zielonego	
Przylądka	 stano-
wią	archipelag	po-
łożony	w	środko-
wej	części	Oceanu	
Atlantyckiego,	620	
km	 na	 zachód	 od	
wybrzeży	 Afry-
ki,	 na	 wysokości	
Przylądka	 Zielo-
nego.	 Ks.	 Elize-
usz,	który	jest	rok	
po	 święceniach,	
pochodzi	 z	wyspy	
Fogo,	a	obecnie	pracuje	na	wyspie	Santo	
Antão.	Siostra	Regina	głosi	Ewangelię	na	
wyspie	Santiago.
	 Goście	towarzyszyli	brzosteckim	pa-
rafianom	na	wszystkich	dopołudniowych	
Mszach	 Świętych.	 Ubogacili	 liturgię	
swoim	 śpiewem	w	języku	 ojczystym,	
a	Mszy	Św.	o	godz.	10.00	przewodniczył	
ks.	Elizeusz	w	języku	portugalskim.	Sio-
stra	Regina	opowiadała	o	sytuacji	miesz-
kańców	wysp	Zielonego	Przylądka.	Tak	
się	składa,	że	wspólnota	Katolików	jest	
tam	młoda,	a	samych	kapłanów	niewielu.	
Ks.	Elizeusz	pracuje	w	diecezji,	w	której	
jest	tylko	sześciu	kapłanów.	
	 Chociaż	wyspy	 kojarzymy	 z	jakimś	
„rajskim	życiem”	okazuje	się,	że	rzeczy-
wistość	jest	całkiem	inna.	Na	Wyspach	

Zielonego	Przylądka	panuje	wielka	bieda.	
Bardzo	 dużo	 dzieci	 głoduje	 i	kończy	
często	na	ulicach	w	wielkiej	nędzy.	Na	
szkołę	 stać	 tylko	 nielicznych.	Okazuje	
się,	że	wystarczy	tylko	40	gr.	aby	urato-
wać	dziecko,	 które	 z	powodu	biegunki	
lub	innych	chorób	umiera.	Siostra	Regina	
mówiła,	że	rocznie	takich	dzieci	umierają	

miliony.	Sposobem	na	pomoc	dzieciom	
ulicy	 jest	 wybudowanie	 przedszkola	
i	tym	właśnie	 zajmują	 się	 siostry	Kla-
werianki	pracujące	na	wyspach.	W	tym	
celu,	wraz	z	grupą	młodzieży	odwiedziły	
brzostecką	parafię,	aby	poprzez	sprzedaż	
ręcznie	robionych	pamiątek	i	dobrowolne	
ofiary	wspomóc	to	wielkie	dzieło.	Każda	
złotówka	to	szansa	na	dorośnięcie	i	go-
dziwe	życie	dla	wielu	dzieci	z	tych	wysp.	
Każdy,	kto	przyczynił	się	do	tego	wiel-
kiego	dzieła,	może	mieć	radość	serca,	że	
dzięki	niemu	jakieś	dziecko	nie	skończy	
w	ulicznym	głodzie.
	 Siostra	Jolanta	na	zakończenie	zachę-
ciła	również	do	tzw.	Duchowej	Adopcji	
Dziecka	 z	Wysp.	Adopcja	Serca	 to	 po-
moc	 duchowa	 i	materialna	 ofiarowana	

konkretnemu	dziecku	żyjącemu	w	kraju	
misyjnym,	które	znajduje	się	w	trudnej	
sytuacji	materialnej.	Nie	 jest	 to	 pomoc	
jednorazowa,	 ale	 obejmuje	 ona	 przy-
najmniej	kilka	lat,	aż	dziecko	stanie	się	
dorosłe	i	niezależne.	Dziecko	może	być	
adoptowane	przez	osobę	indywidualną,	
rodzinę,	 szkołę,	 klasę,	 stowarzyszenie	

lub	 zorganizowa-
ną	 grupę.	 Osoba,	
która	 decyduje	 się	
na	Adopcję	 Serca	
zobowiązuje	się	do	
pokrycia	 kosztów	
związanych	z	god-
nymi	warunkami	
życia	 i	wykształ-
ceniem	 dziecka.	
Miesięczna	 ofiara	
na	 ten	 cel	 wyno-
si	 aktualnie	60	zł.	
Można	 ją	 przesy-
łać,	co	miesiąc	lub	
w	dogodnych	 dla	
siebie	 ratach	 na	
adres	 Sióstr	Mi-
sjonarek	św.	Piotra	
Klawera	w	Kroś-
nie,	 skąd	 jest	 ona	
przekazywana	 na	
misje.	Wszystkim	
zainteresowanym	

podajemy	adresy	do	podjęcia	tego	wiel-
kiego	dzieła:

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
ul. Łukasiewicza 62
38-400 Krosno
tel. (013) 432 16 76
e-mail: klawer.adopcja@gmail.com
   krosno@klawerianki.pl 

	 Goście	 byli	 zadowoleni	 z	wizyty	
w	brzosteckiej	parafii.	Miejmy	nadzieję,	
że	wielu	parafian	poruszyło	się	potrzeba-
mi	Wysp	Zielonego	Przylądka	i	dzięki	ich	
ofiarom	pomożemy	dzieciom	cierpiącym	
głód	i	nędzę.	Bóg	zapłać	za	wszelką	po-
moc	i	składane	na	ten	cel	ofiary.

ks. Damian Czyżewski

goście z wysp zielonego przylądka w brzosteckiej parafii
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drugi dan w karate
	 W	tym	roku	minęły	trzy	lata	od	zdobycia	stopnia	mistrzow-
skiego	1	dan	przez	Krzysztofa	Kolbusza.	Otrzymanie	certyfi-
katu	i	czarnego	pasa	z	Japonii	spo-
wodowało,	że	nie	osiadł	na	laurach.	
Przez	ten	okres	aktywnie	uczestni-
czył	w	treningach,	prowadził	zajęcia	
dla	wielu	grup,	jak	również	zajęcia	
feryjne	i	wakacyjne.	Jako	instruktor	
zdobył	doświadczenie	uczestnicząc	
w	różnych	 zgrupowaniach	 i	semi-
nariach	doszkoleniowych.	Uzyskał	
uprawnienia	 sędziowskie	 przed	
komisją	europejską,	które	wykorzy-
stuje	jako	sędzia	podczas	turniejów	
i	zawodów	 sportowych.	Podnosząc	
swoje	 kwalifikacje	w	roku	 2014	 r	
podczas	 kursu	 trenerskiego,	 który	
odbył	 się	 w	Brzozowie,	 uzyskał	
tytuł	Trenera	Klasy	Drugiej	Karate.	
Wielokrotnie	występował	w	grupie	
pokazowej,	 demonstrując	 techniki	
i	elementy	samoobrony	oraz	podej-
mował	 z	pozytywnym	 rezultatem	
testy	 temashiwari	 (łamanie	 przed-
miotów	–	betonów).	Zdobył	II	miej-
sce	w	Kata	Synchronicznym	–	senior	
na	Ogólnopolskiej	 Spartakiadzie	
Karate	 Shinkyokushinkai	 –	 Tar-

nów		2013.
	 Trzy	 lata	 ciągłego	 treningu,	 zdobywanie	 doświadczenia	
oraz	podnoszenie	kwalifikacji	pozwoliło	mu	na	zdobycie	2.	
dana	w	karate.	Egzamin	odbył	się	podczas	minionych	wakacji	
na	obozie	sportowym	Karate	Shinkyokushinkai	w	Rytrze	pod	

kierunkiem	Branch	Chiefa	WKO	
shihana	Wiesława	 Gwizda.	 Do	
egzaminu	na	 stopnie	mistrzowskie	
przystapiło	dziesięć	osób,	trzy	oso-
by	na	stopnie	3	dan,	sześć	osób	na	
1	dan,	natomiast	Krzysztof	Kolbusz	
na	2	dan.	Egzamin	składał	się	z	kilku	
części.	Test	temashiwari	–	łamanie	
desek	standardowych	(30	cm	x	25	cm	
x	2,5	cm)	uderzenie	pięścią	–	seiken,	
kopnięcie	 okrężne	 –	mawashi-geri	
oraz	 kopnięcie	 obrotowe–	 ushiro	
mawashi-geri.	Test	techniki	–	kihon,	
renraku,	 ido-geiko,	 ćwiczenia	 for-
malne	–	kata,	część	sprawnościowo-
-siłowa	 oraz	 test	walki	 –	 kumite	
(dziesięć	walk	turniejowych).	Podczs	
egzaminu,	 który	 trwał	 ponad	 pięć	
godzin,	zdający	musiał	wykazać	się	
bardzo	 dobrym	 przygotowaniem	
kondycyjnym	oraz	nienaganną	tech-
niką,	a	przede	wszystkim	wolą	wal-
ki.	W	najbliższym	czasie	certyfikat	
oraz	imienny	pas	dotrze	z	Japoni	dla	
senseia	Krzysztofa	Kolbusza	2	dan.	

krkSensei Krzysztof Kolbusz – test temashiwari

–  R o z p o c z ą ł  s i ę 
nowy rok szkolny. 
Jak u Pani – mamy 
trójki dzieci wyglą-
dały przygotowania 
do rozpoczęcia nauki 
po wakacyjnej prze-
rwie?

– Koniec	wakacji	ozna-
cza	 powrót	 do	 nauki	
i	obowiązków	 szkol-
nych.	Zarówno	dzieci	
jak	i	rodzice	muszą	się	
na	tę	chwilę	odpowied-
nio	przygotować.	O	za-
kupie	 podręczników	
i	zeszytów	myślimy	
już	 dużo	 wcześniej,	
aby	ostatni	tydzień	wa-
kacji	 móc	 poświęcić	
jeszcze	na	wspólne	zajęcia.	Kiedy	plecaki	są	już	spakowane,	
a	książki	pachną	nowością,	dzieciom	udziela	się	radosna	atmo-
sfera	związana	z	perspektywą	pójścia	do	szkoły.

– Świat zmienia się w bardzo szybkim tempie, zmienia się 
też współczesna szkoła. Czym różni się ona od tej, do której 
Pani uczęszczała?

– Współczesna	szkoła	jest	nowoczesna	i	kolorowa.	Sale	wypo-
sażone	są	w	pomoce	edukacyjne,	a	w	pracowniach	informatycz-
nych	dzieci	zdobywają	wiedzę	dotyczącą	obsługi	komputera,	
tak	bardzo	potrzebną	w	obecnym	świecie.	Wiele	szkół	posiada	
„Orliki”	i	place	zabaw,	gdzie	dzieci	mogą	rozładować	rozpie-
rającą	 ich	 energię.	W	placówkach	oświatowych	 realizowane	
są	projekty	edukacyjne,	dzięki	którym	uczniowie	wyjeżdżają	
na	basen	czy	wycieczki.	Z	pozyskanych	środków	zakupuje	się	
pomoce	dydaktyczne,	doposaża	sale.
Kiedy	 ja	 byłam	 uczennicą	 szkoły	 podstawowej	 uczyliśmy	

się	 przez	 sześć	 dni	w	tygodniu,	w	związku	 z	tym	dziennie	
mieliśmy	mniej	godzin	niż	obecnie.	Obowiązkowo	nosiliśmy	
granatowe	fartuszki	z	białymi	kołnierzykami	i	tarcze	z	nazwą	
szkoły.	Książki	i	zeszyty	nie	były	tak	kolorowe	jak	dzisiaj.	No	
i	oczywiście	nie	było	gimnazjów,	do	podstawówki	uczęszcza-
liśmy	przez	osiem	lat.	

– Co Pani zdaniem jest najważniejsze w wychowaniu dzieci? 
Jakie wartości należy im przekazywać?

– Najważniejsze	to	przekazać	dzieciom	szacunek	do	życia	i	do	
drugiego	 człowieka.	 Trzeba	wychowywać	 dzieci	w	wierze	
chrześcijańskiej,	z	której	wynikają	te	wartości.	Pomimo	tego,	
że	świat	się	ciągle	zmienia	i	trzeba	iść	z	duchem	czasu,	to	jed-
nak	wspomniane	wartości,	które	przekazywali	nam	także	nasi	
rodzice,	są	ponadczasowe.	

– Pracuje Pani dużo na rzecz zajęć pozalekcyjnych. Czy 
uważa Pani, że konkursy i różne przedsięwzięcia szkolne 
przynoszą dzieciom radość?

– Zajęcia	pozalekcyjne	pozwalają	dzieciom	rozwijać	zainte-
resowania	i	zdolności,	a	także	odkrywać	talenty.	Dzieci	mogą	
zdrowo	 rywalizować	między	 sobą.	Cieszą	 się,	 gdy	 osiągną	
sukces.	Uważam,	że	wszelkie	zajęcia	pozalekcyjne	stanowią	
jakby	 uzupełnienie	 obowiązujących	 programów	 szkolnych	
i	pozwalają	na	rozwój	możliwości	i	talentów	dzieci.	Z	rozmów	
z	własnymi	dziećmi	wiem,	że	wszyscy	uczniowie	bardzo	lubią	
konkursy,	występy	a	także	nagrody.

– Jakie według Pani są rodzicielskie i dziecięce marzenia 
na rok szkolny 2014/2015?

– Sądzę,	że	każdy	rodzic	marzy	o	tym,	aby	jego	dziecko	było	
zdrowe	i	bezpieczne,	żeby	się	dobrze	rozwijało	i	było	szczęśliwe	
w	szkole.	Marzeniem	dzieci,	moim	zdaniem,	jest	szkoła,	która	
będzie	dla	nich	drugim	domem	 i	do	której	 będą	uczęszczać	
z	przyjemnością.

atsz

wywiad z panią anną nowak – mamą dzieci w wieku szkolnym
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„Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną 
krwi...”

Feliks Konarski:  
„Czerwone maki na Monte Casino”

	 Kończy	 się	 lato	2014	 roku	
i	odchodzi	 już	 do	 historii.	
Ciche	 i	spokojne	 stoją	 pola	
podzielone	na	zagony,	po	któ-
rych	jeżdżą	traktory	z	pługami	
i	siewnikami,	 a	ich	 warkot	
słychać	 przez	 całą	 wioskę.	
Puste	pola	tylko	tu	i	ówdzie	–	
gospodarze	zbierają	wykopane	
ziemniaki,	 stoją	worki	 pełne	
dorodnych	zbiorów,	gdzienie-
gdzie	 całe	wozy	 uginają	 się	
od	 tych	dobrodziejstw	ziemi.	
Gdzieś	w	dali	snuje	się	smuga	
cienkiego	dymu	i	czuć	zapach	
pieczonych	 ziemniaków.	 To	
dzieci	 organizują	 sobie	małe	
co	 nieco	 przy	 wykopkach,	
a	oprócz	kartofli	pieką	jabłka,	
kaczany	kukurydzy	czy	też	na	długich	pa-
tykach	opiekają	kiełbaski.	Inne	zaś	dzieci	
siedzą	wokół	małych	ognisk	 i	pałaszują	
dary	jesieni.
	 Nad	 polami	 rozciągają	 się	 srebrne	
nici	 –	 jakby	 pajęczyny	 –	 to	 babie	 lato	
zagościło	 nad	 ziemią.	W	promieniach	
słońca	mienią	 się	 niteczki	w	kolorach	
pereł	 i	wielobarwnej	 tęczy.	Zwisają	 jak	
zawieszone	maty	 na	 krzaczkach	 czy	
też	 wyższych	 trawach.	 Tworzą	 jakby	
zaczarowane	 sieci,	 za	 którymi	 siedzą	
różne	duszki,	o	czym	opowiadają	gawę-
dy	i	opowieści	ludowe,	jak	chociażby	ta:	
„Ukropce	w	tych	nitkach	siedzą	klip,	klap,	
klup.	Ludzie	o	nich	nic	nie	wiedzą	klip,	
klap,	 klup.	Dobrym	 ludziom	pomagają,	
biedę	z	chaty	wyciągają…	złych	ludzi	za	
nos	wciągają…”	Tak	to	w	dawnych	cza-
sach	z	wszystkimi	zjawiskami	przyrody	
związane	były	gawędy	i	porzekadła.	Dziś	
w	dobie	 wszechwładnego	 komputera,	

Internetu	 i	innych	 dobrodziejstw	 tech-
nicznych	pewnie	już	nie	wszystkie	dzieci	
nawet	postrzegają	cud	jesiennej	pogody,	
jakim	jest	babie	lato.	A	ono	wisi	na	fio-
letowych	i	granatowych	gronach	bzu,	na	
owocach	jeżyn,	na	czerwonych	koralach	
jarzębiny,	 tworząc	 niecodzienną	 kom-
pozycję.	 Zatrzymuję	 się	 i	nasłuchuję…	
Między	wzgórzami	 słyszę	 szum	płyną-
cego	potoku,	to	Kamionka	wypływająca	
z	pobliskiego	Południka.	 Płynie	 zimna,	
czysta	woda,	a	w	dali	od	niej	ciągną	się	

całe	połacie	pól	już	dziś	nieuprawianych,	
tylko	zasadzonych	młodymi	sadzonkami	
sosny,	 świerka,	 jodły,	 brzozy	 i	grabu.	
Młody	 las	 już	za	niedługo	rozrośnie	się	
i	pokryje	całe	hektary	tej	mało	urodzajnej	
ziemi,	która	wypiła	sporo	potu	ludzkiego	
podczas	prac	polowych.	Widoki	 stąd	 są	
różnorakie	i	piękne.	Jestem	w	Smarżowej	
i	zdążam	do	domu	syna	naszego	bohatera	
Ziemi	Brzosteckiej,	który	walczył	i	oddał	
życie	za	„naszą	i	waszą	wolność”	na	ziemi	
włoskiej,	a	był	nim	Jan	Niezgoda,	którego	
ród	wywodzi	się	z	Bukowej.
	 Stoję	 na	 podwórku	 dużego,	 nowo-
czesnego	domu	mieszkalnego	syna	Jana	
Niezgody	 –	 Józefa.	Zastaję	 go	w	towa-
rzystwie	 córki	Marii	 i	wnuczki	 Sylwii.	
Dom	mieszkalny	 jest	 bardzo	 obszerny	
i	nowoczesny.	W	dużym	salonie	wszyst-
kiego	jest	po	trochu	–	stylowe	meble,	duża	
biblioteczka	 zapełniona	okazałym	księ-
gozbiorem,	obraz	na	ścianie	oraz	albumy	

pełne	zdjęć	i	pamiątek	rodzinnych.	W	tej	
rodzinie	pieczołowicie	zbiera	się	wszyst-
kie	pamiątki	o	niezwykłym	dziadku	Ja-
nie,	który	walczył	w	armii	Andersa.	Syn	
wspomina	jak	to	ojciec	przed	wybuchem	
II	wojny	światowej	był	w	wojsku	polskim,	
walczył	w	kampanii	wrześniowej,	 która	
dla	 polskiego	 żołnierza	 trwała	 bardzo	
krótko,	 bo	 zaledwie	 cztery	 tygodnie,	
a	potem	to	już	była	ucieczka	wciąż	dalej	
i	dalej	na	wschód.	18	września	1939	roku	
dostali	się	do	niewoli	sowieckiej	i	trafili	
aż	 na	 daleką	Syberię.	Cierpienie,	 głód,	
nieludzkie	warunki	 życia,	 praca	 ponad	
siły	 i	tęsknota	za	krajem	rodzinnym,	za	

żonami,	dziećmi	towarzyszyły	
dzień	w	dzień	każdemu	z	nich.	
Jednak	poczucie	patriotyzmu	
i	odpowiedzialność	za	losy	na-
rodu	polskiego,	chęć	odparcia	
okupanta	były	dominantą	ży-
cia	 pokolenia	 naszych	ojców.	
Z	rozkazu	Naczelnego	Wodza	
generała	 broni	Władysława	
Sikorskiego	z	dnia	16	czerwca	
1943	 roku	 została	 utworzona	
Armia	 Polska	 na	Wschodzie	
pod	 dowództwem	 generała	
broni	Władysława	Andersa.	
Wraz	 z	tą	 armią	 żołnierze	
polscy	 przeszli	 najdłuższy	
szlak	bojowy	od	Syberii	przez	
Rosję,	 Irak,	Palestynę,	Syrię,	
Egipt,	Kanał	Sueski,	Port	Said	

i	Włochy.	We	Włoszech	 nasz	 bohater	
Ziemi	Brzosteckiej	Jan	Niezgoda,	Albin	
Krzyżak	i	Jan	Nosal	brali	udział	w	mor-
derczej	bitwie	o	Monte	Cassino.	Od	11	do	
29	maja	2	Korpus	uczestniczył	w	bitwie	
o	przełamanie	Linii	Gustawa,	polegające	
na	zdobyciu	górskich	umocnień	między	
Cassino	i	Passo	Corno.	Do	walki	zagrze-
wały	 żołnierzy	 słowa	 rozkazu	generała	
Andersa:	„Żołnierze,	za	bandycką	napaść	
Niemców	 na	 Polskę,	 za	 rozbiór	 Polski	
wraz	z	Bolszewikami,	za	tysiące	zrujno-
wanych	miast,	 za	morderstwa	 i	katowa-
nie	 setek	 tysięcy	 naszych	 sióstr	 i	braci,	
za	miliony	 Polaków	 jako	 niewolników	
wywożonych	 do	Niemiec,	 za	 niedolę	
i	nieszczęścia	kraju,	 za	nasze	 cierpienia	
i	tułaczkę…	Żołnierze	 do	 czynu!	 –	Do	
broni!	–	I	w	łeb	i	serce	pal…”	I	zerwali	się	
jeszcze	raz	nasi	polscy	bohaterowie,	zdo-
byli	Monte	Casino,	ale	też	stracili	wielu,	
bo	aż	1024	żołnierzy	poniosło	śmierć.

z brzostku w świat – rodzina niezgodów

Józef i Zofia Niezgodowie

Jan Niezgoda w armii gen. Andersa – stoi trzeci od prawej Przy kaplicy polowej – Jan Niezgoda pierwszy od prawej
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	 Jan	 Niezgoda	 brał	 później	 udział	
w	bitwie	 pod	Ankoną,	 gdzie	 zginął	 4	
lipca	1944	roku,	a	jego	prochy	złożone	są	
w	Loreto,	na	polskim	cmentarzu	w	pobli-
żu	bazyliki.	Syn	Józef	przypomina	sobie	
jak	bardzo	cierpieli	 i	tęsknili	–	przecież	
byli	małymi	dziećmi	–	za	ojcem,	czekali	
i	czekali,	wojna	się	skończyła,	a	ojca	nie	
było.	Czworo	małych	dzieci	i	matka	mu-
sieli	sami	sobie	radzić	w	tamtych	trudnych	
czasach.
	 Józef	Niezgoda	opowiada	jak	z	matką,	
swoimi	braćmi	i	siostrą	udawali	się	na	wy-
siedlenie	we	wrześniu	1944	roku.	Jechali	
na	furmance,	na	której	siedziało	dwanaś-
cioro	dzieci	i	było	trochę	jadła	i	odzieży.	
Starsi	szli	obok	wozu	i	tak	dotarli	do	Tu-
chowa,	potem	do	Tarnowa,	Wojnicza	i	do	
Grabna,	gdzie	wszyscy	razem	zamieszkali	
przyjęci	przez	gospodarza.	Dzieci	z	matką	
spały	w	izbie,	więksi	zaś	spali	w	stodole	
zakopani	w	sianie	 i	słomie.	Żyli	 bardzo	
ubogo.	Piekli	chleb	z	przywiezionej	mąki,	
zabijali	kolejne	sztuki	bydła,	a	potem	zbie-
rali	zmarznięte	ziemniaki	i	piekli	na	pły-
cie	kuchennej	 tzw.	żelazne	placki.	Cho-
dzili	też	do	pracy,	a	zapłatą	była	żywność.	
U	schyłku	wojny	byli	świadkami	ucieczki	
Niemców	z	kraju,	a	za	nimi	przychodzili	
Rosjanie,	czyniąc	jeszcze	większe	znisz-
czenie	 i	spustoszenie.	 Po	wyzwoleniu	
wrócili	 z	rodziną	do	 swoich	domów.	Tu	
zastali	 zniszczoną	wieś,	 spalone	 domy	
bez	 dachów,	 okien	 i	drzwi	 –	 a	styczeń	
i	luty	1945	roku	był	bardzo	mroźny.	Pola	
były	w	większości	 zaminowane	 i	często	
było	słychać	huk	wysadzanych	min,	które	
rozrywały	młodych	 ludzi,	 próbujących	
wynieść	z	bunkrów	pozostawioną	przez	
Niemców	żywność	czy	odzież.	Płacz,	jęki,	
cierpienia	i	głód	towarzyszyły	w	codzien-
nym	 życiu	 każdej	 rodziny.	Wspomina	
też	 Józef	Niezgoda	 jak	 rodzina	 poma-
gała	Żydom	–	 przechowywała	 rodzinę	
żydowską	na	strychu.	Pamięta	też	okrutne	
wydarzenie,	kiedy	został	zastrzelony	Żyd,	
a	potem	pochowany	w	niezbyt	głębokiej	
mogile,	także	zwłoki	zostały	wygrzebane	
i	rozszarpane	przez	zwierzęta	–	ten	obraz	
pozostał	w	pamięci	chyba	na	zawsze.
	 Życie	 Józefa	 Niezgody	 od	 dziecka	
związane	 było	 z	pracą	w	polu	 i	z	 pracą	
z	końmi.	Już	jako	pięcioletni	chłopiec	po-
ganiał	konia	przy	kieracie,	potem	jeździł	
na	zarobek	koniem	aż	do	Szynwałdu,	a	po	
wojnie	pracował	przy	wyrębie	i	wywózce	

drzewa	w	Bieszczadach.	Dziś	o	tamtych	
wydarzeniach	wspomina	z	wielkim	roz-
czuleniem.	Opowiada	też	o	ciężkich	cza-
sach,	które	nastały	po	wojnie	za	PRL-u.	
Nade	wszystko	pamięta	jak	był	szykano-
wany	w	wojsku	w	Krakowie	podczas	26-
cio	miesięcznej	służby	w	wojsku	polskim,	
kiedy	dowódcy	dowiedzieli	się,	że	ojciec	
Jan	 służył	 u	generała	Andersa.	Gnębie-
nie	 i	szykanowanie	 rodzin,	 z	których	
mężczyźni	 walczyli	 u	boku	 Andersa	
było	 na	 porządku	 dziennym.	 Józef	 po	
powrocie	z	wojska	imał	się	różnej	pracy.	
Trzeba	było	budować	nowy	dom,	bo	stare	
budynki	były	drewniane	i	bardzo	znisz-
czone.	Razem	z	matką	Rozalią	pracował	
na	 5-cio	 hektarowym	 gospodarstwie,	
a	ziemie	 tutaj	były	mało	wydajne	 i	uro-
dzajne.	Wielkim	obciążeniem	były	obo-
wiązkowe	dostawy	–	żywca,	mleka,	zboża	
i	ziemniaków	 –	 dla	 państwa,	 dlatego	
wyjeżdżał	Józef	Niezgoda	w	Bieszczady	
do	pracy	w	lesie,	a	za	pierwsze	zarobione	
pieniądze	kupił	sobie	płaszcz,	buty	i	ze-
garek.	Potem	wyjechał	do	Zielonej	Góry	
w	poszukiwaniu	gospodarstwa	rolnego	na	
ziemiach	odzyskanych,	 jednak	nie	 sko-
rzystał	z	tamtych	możliwości	i	wrócił	do	
swojej	wsi.	Zarabiał	i	składał	pieniądze	na	
budowę	nowego	domu.	Ożenił	się	z	Zofią	
z	domu	Mirus	i	razem	kontraktowali	len,	
buraki	cukrowe,	tytoń	i	hodowali	byczki,	
konie,	 trzodę	 chlewną,	 a	zarobione	 pie-
niądze	przeznaczali	na	zakup	materiałów	
budowlanych.	Dziś	stoi	piękny,	duży	dom,	
w	którym	mieszka	Józef	Niezgoda	wraz	
z	córką	Marią	i	jej	rodziną.	Niestety	żona	
Zofia	odeszła	już	do	domu	Pana.
	 Córka	Maria	Tołpa	z	domu	Niezgoda	
po	ukończeniu	podstawówki	i	zdaniu	ma-
tury	w	Technikum	Rachunkowości	Rolnej	
w	Kleciach	podjęła	 pracę	w	Rzeszowie,	
gdzie	poznała	męża	Roberta	Tołpę,	który	
obecnie	pracuje	w	hurtowni	Dakol	w	Dę-
bicy	i	codziennie	dojeżdża	do	Smarżowej.	
Z	tego	małżeństwa	wyrosły	dwie	zgrabne,	
mądre	i	ładne	córki.
	 Córka	Marii,	Malwina	 uczęszczała	
do	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Dę-
bicy	 codziennie	 dojeżdżając	 do	 szkoły.	
Najtrudniejszy	 był	 dojazd	 zimą,	 kiedy	
drogi	 były	 zaśnieżone,	 a	autobus	 nie	
dojeżdżał	do	Smarżowej.	Wtedy	dzielna	
matka	Maria	przywoziła	swoje	córki	sa-
mochodem	–	najpierw	odśnieżała	drogę,	
a	potem	 jechała	 –	 ale	 od	 dziecka	 była	

przyzwyczajona	 do	 ciężkiej	 pracy	 i	nie	
zrażała	się	trudnościami.	Marzyła	o	tym,	
aby	dzieci	zdobyły	wiedzę,	a	potem	mogły	
studiować	i	podejmować	pracę	w	mieście.
	 Druga	córka	Sylwia	po	ukończeniu	LO	
w	Dębicy	i	zdaniu	matury	podjęła	studia	
na	Akademii	Rolniczej	w	Krakowie	 na	
wydziale	Biotechnologii.	Dziś	magister	
Sylwia	ukończyła	studia	i	rozpoczęła	pra-
cę	na	Uniwersytecie	Rolniczym.	Malwina	
zaś	studiuje	psychologię	na	Uniwersytecie	
Jagiellońskim	w	Krakowie	i	marzy	o	pra-
cy	z	dziećmi	w	mieście.
	 Syn	 Józefa	 i	Zofii	Niezgodów	 Jerzy	
wraz	z	żoną	Krystyną	z	domu	Nawracaj	
prowadzą	gospodarstwo	agroturystyczne	
w	Gorzejowej.	Wychowali	troje	dzieci	–	
Agnieszkę,	Artura	 i	Grzegorza	 –	 które	
związane	 są	 z	Dębicą.	 Zaś	 Jerzy	ma	
ciekawą	 pasję	 życiową	 –	 kocha	 jazdę	
motorem	 –	 należy	 do	Zrzeszenia	Unia	
Polskich	Motocyklistów	Świata	 „Orzeł	
Biały”	w	Dębicy.	 Prowadzi	 działalność	
charytatywną.	Wspomaga	 finansowo	
dzieci	 niepełnosprawne	 obdarowując	
upominkami	 chore	 dzieci	w	dębickim	
szpitalu	tzw.	mikołajkami.	Motocykliści	
„Orzeł	Biały”	są	też	postrzegani	podczas	
majówek	i	innych	imprez	dębickich.
	 Ze	znakiem	–	symbolem	narodowym	
–	Orzeł	Biały	 rodzina	Niezgodów	 jest	
mocno	 związana	 od	wieków	przez	 po-
kolenia.	Ks.	Piotr	Niezgoda	 z	Bukowej,	
pochodzący	 z	tej	 rodziny,	 był	 znawcą	
historii	Polski	i	to	właśnie	on	zaszczepił	
w	tej	rodzinie	ducha	patriotyzmu.	Dzia-
dzio	Jerzego	Jan	Niezgoda	w	imię	nakazu	
patriotycznego	walczył	 i	oddał	 życie	 na	
ziemi	włoskiej.	A	jego	 dzieci	 pieczoło-
wicie	 pielęgnują	 tradycje	 patriotyczne.	
Wychowują	dzieci	na	zasadach	Dekalogu	
w	imię	miłości	Boga	i	bliźniego	oraz	uczą	
ich	rzetelnej	i	uczciwej	pracy.	Młode	zaś	
pokolenie	 z	tej	 rodziny	naśladuje	 ojców	
i	dziadków,	solidnie	uczy	się	i	wyposaża	
w	nowoczesną	wiedzę	aby	móc	pracować	
dla	siebie	i	dla	dobra	naszej	ojczyzny.
	 I	tak	toczy	się	rodowa	historia	rodziny	
Niezgoda.	Z	Brzostku	w	świat	 i	znowu	
powrót	w	rodzinne	strony.	Jednak	czerwo-
ne	maki	w	polach	bukowskich	są	zawsze	
postrzegane	 z	bólem	 i	pamięcią	 o	Janie	
Niezgoda,	żołnierzu	armii	generała	An-
dersa,	 który	 oddał	 swe	 życie	 na	 ziemi	
włoskiej.

Zuzanna Rogala

Rodzina Zofii i Józefa Niezgodów
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 Jak wynika z Vademecum Aktywności Obywatelskiej, 
opracowanego przez Fundację Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją Energia dla 
Europy, Polacy nadal zbyt rzadko angażują się w życie 
obywatelskie. Świadczy o tym m.in. niewielka liczba 
zarejestrowanych i realnie funkcjonujących organizacji 
pozarządowych, mała popularność wolontariatów oraz 
niska frekwencja w wyborach samorządowych.

	 W	porównaniu	z	innymi	państwami	postkomunistycznymi,	
wskaźniki	 frekwencji	wyborczej	w	Polsce	 są	 na	wyraźnie	
niższym	poziomie	i	jest	to	zjawisko	trwałe.	Polska	ma	także	
najniższy	wynik	wśród	państw	UE	pod	względem	 średniej	
frekwencji	w	wyborach	parlamentarnych,	 a	ponad	68%	do-
rosłych	Polaków	nie	włącza	się	w	działania	grup	społecznych	
o	charakterze	obywatelskim.	
	 Dwanaście	lat	temu	weszła	w	życie	ustawa	o	bezpośrednim	
wyborze	wójta,	 burmistrza	 i	prezydenta	miasta.	Od	 tamtej	
chwili	mamy	realny	wpływ	na	rozwój	wydarzeń	w	miejscu	
naszego	 zamieszkania.	U	 progu	 zbliżających	 się	wyborów	
samorządowych,	należy	jednak	postawić	pytanie	–	czy	fak-
tycznie	 uczestniczymy	w	życiu	 społecznym	 i	politycznym,	
korzystając	z	tego	prawa	i	przywileju?	
	 Choć	w	teorii	 idea	
społeczeństwa	 oby-
watelskiego	 funkcjo-
nuje	w	Polsce	 od	 lat	
90-tych,	 to	 dopiero	
na 	 początku	 XXI	
wieku	 powstały	 re-
gulacje	prawne,	które	
umożliwiają	 sprawne	
uczestniczenie	w	spo-
łeczno-politycznych	
inicjatywach.	 Usta-
wa	 o	dostępie	 do	 in-
formacji	 publicznej,	
ustawa	o	działalności	
pożytku	 publicznego	
i	o	wolontariacie	oraz	
wprowadzenie	 wy-
borów	bezpośrednich	
na	wójta,	 burmistrza	 i	prezydenta	miasta	 umożliwiły	 nam	
aktywne	angażowanie	się	w	sprawy	obywatelskie.	
	 Podejmowanie	 inicjatyw	na	 rzecz	 swojego	 najbliższego	
otoczenia	 jest	 kwestią	 kluczową	w	rozwoju	 społeczeństwa	
obywatelskiego.	 Jedną	 z	nich	może	być	udział	w	wyborach	
na	 szczeblu	 samorządowym,	 czy	 to	w	formie	 biernej	 jako	
wyborca,	czy	w	czynnej	–	kandydując	z	ramienia	partii	 lub	
z	własnego	komitetu	wyborczego.	Takie	działania	przynoszą	
realne	efekty,	w	postaci	zaufanych	i	odpowiedzialnych	repre-
zentantów.	
	 Systematycznie	słabnąca	frekwencja	w	wyborach	samorzą-
dowych	to	tylko	jedna	z	niepokojących	kwestii.	Dodatkowo,	na	
tle	innych	krajów,	Polacy	rzadko	podejmują	działania	na	rzecz	
innych	osób	–	świadczy	o	tym	mała	popularność	wolontaria-
tów	oraz	niewielka	liczba	realnie	funkcjonujących	organizacji	
pozarządowych.	

Vademecum aktywności obywatelskiej 
	 „Vademecum	Aktywności	Obywatelskiej”	 to	 praktyczny	
poradnik,	 pokazujący	 jak	 być	 zaangażowanym	 społecznie.	
Dzięki	treściom	i	poradom	zawartym	w	publikacji	czytelnik	
dowie	się,	jak	z	roli	skutecznego	obywatela	stać	się	decyden-
tem	i	jak	budować	swoją	markę	osobistą.	Publikacja	zawiera	
także	informacje	pozwalające	wypracować	relację	z	mediami	
lokalnymi	oraz	podpowiada,	z	jakich	źródeł	pozyskiwać	środki	
na	działalność	obywatelską.
	 Poradnik	 „Vademecum	Aktywności	Obywatelskiej”	 pod	
redakcją	Grzegorza	Kądzielawskiego	został	opracowany	na	
zlecenie	Fundacji	Europejski	Fundusz	Rozwoju	Wsi	Polskiej	
oraz	Fundacji	Energia	dla	Europy.	Można	go	znaleźć	w	Inter-

necie	pod	adresem:	www.efrwp.pl

czy wiesz, że:
•	Możesz	wystartować	w	wyborach,	nie	będąc	członkiem	par-
tii	–	wystarczy,	że	razem	z	15	innymi	osobami,	które	mają	
prawo	wybierania,	 założysz	własny	 (obywatelski)	 komitet	
wyborczy
•	Masz	prawo	dostępu	do	informacji	–	jeśli	nie	znajdziesz	inte-
resujących	cię	informacji	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej,	
możesz	poprosić	o	dane	związane	ze	sprawami	publicznymi	
lub	majątkiem	publicznym	w	swoim	miejscu	zamieszkania
•	Możesz	na	bieżąco	monitorować	aktywność	swoich	przed-
stawicieli	w	parlamencie	–	na	stronach	www.sejm.gov.pl	oraz	
www.senat.gov.pl	znajdziesz	informacje,	w	jakich	sprawach	
występowali	posłowie	i	senatorowie
•	Za	 pomocą	 protestu	wspólnie	 z	innymi	 osobami	możesz	
wyrazić	 swoją	 niechęć	 do	 proponowanych	 przez	władze	
rozwiązań
•	Gdy	poszukujesz	 rozwiązania	 swojego	problemu,	możesz	
zgłosić	się	do	swoich	przedstawicieli,	tj.	do	radnych,	posłów	
czy	senatorów	–	możliwe	jest	spotkanie	w	ramach	ustalonych	
dyżurów	lub	bezpośrednie	uczestniczenie	w	sesjach	rad	czy	
sejmików	i	posiedzeniach	

•	Za	 pomocą	 petycji	
możesz	 przekazać	
swoją	opinię,	postulat	
lub	prośbę	do	władzy	
i	wnioskować	o	zaję-
cie	się	sprawą

•	Możesz	 sam	wyjść	
z	inicjatywą	 prze-
prowadzenia	 refe-
rendum	–	wystarczy	
grupa	co	najmniej	15	
obywateli,	 którym	
przysługuje	 czyn-
ne	prawo	wyborcze,	
a	w	 odniesieniu	 do	
referendum	gminne-
go	–	5	osób
•	W	 ramach	 obywa-
telskiej	 inicjatywy	

ustawodawczej,	masz	możliwość	wnoszenia	własnych	pro-
jektów	ustaw	–	niezbędne	jest	zebranie	100	tysięcy	ważnych	
podpisów	pod	projektem	w	przeciągu	3	miesięcy
•	Możesz	samodzielnie	założyć	fundację	lub	zebrać	15	osób	
i	wspólnie	 założyć	 stowarzyszenie	 –	 aby	 dowiedzieć	 się	
więcej	na	temat	rejestracji	fundacji	i	stowarzyszeń	odwiedź	
portal www.ngo.pl
•	Jeśli	chcesz	aktywnie	spędzić	czas,	a	przy	tym	nieść	pomoc	
innym,	możesz	zaangażować	się	w	działalność	społeczną	na	
zasadach	wolontariatu,	samodzielnie	lub	z	ramienia	organi-
zacji	 pozarządowych	–	wejdź	 na	 stronę	www.wolontariat.
org.pl	i	wybierz	swój	region,	aby	odnaleźć	najbliższe	Centra	
Wolontariatu
•	Możesz	współdecydować	o	lokalnych	wydatkach	w	swojej	
gminie,	 dzielnicy,	wsi	 czy	 na	 osiedlu	w	ramach	 budżetu	
partycypacyjnego

o efrwp
	 Fundacja	Europejski	Fundusz	Rozwoju	Wsi	Polskiej	 jest	
organizacją	pozarządową,	działającą	na	rzecz	rozwoju	polskiej	
wsi.	Od	blisko	25	 lat	 pomaga	 zmieniać	 jej	wizerunek	oraz	
aktywnie	wspiera	 rozwój	 społeczno-gospodarczy	 lokalnych	
społeczności	na	terenach	wiejskich.	Działania	EFRWP	skupiają	
się	przede	wszystkim	na	wspieraniu	inwestycji	z	zakresu	infra-
struktury	technicznej	i	rozwoju	lokalnych	przedsiębiorstw	oraz	
działaniach	społecznych	skierowanych	do	osób	zamieszkują-
cych	obszary	wiejskie.	Od	samego	początku	istnienia	EFRWP	
aktywnie	działa	na	rzecz	edukacji	oraz	wyrównywania	szans	
dzieci	i	młodzieży,	zamieszkujących	wsie	i	małe	miasta.	

Józef Nosal

u progu zbliżających się wyborów samorządowych

Frekwencja w wyborach samorządowych w Gminie Brzostek
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szkoła tętniąca życiem
	 Zdobywanie	wiedzy	jest	kluczem	do	poznania	całego	świata.	
Miejscem	do	tego	najbardziej	odpowiednim	jest	szkoła,	która	
realizując	swój	dydaktyczny	cel	pokazuje	również,	że	w	tym	
miejscu	można	też	przyjemnie	spędzić	wolny	czas:	uprawiać	
sport,	zrelaksować	się	i	spotkać	znajomych.
	 Szkoła	Podstawowa	w	Przeczycy	mieści	się	w	urokliwym	
miejscu	w	centrum	dużego	kompleksu	parkowego	w	ślicznym	
dworku	rodziny	Kaczorowskich,	w	którym	obecnie	edukuje	się	
przyszłe	pokolenie	młodych	Polaków.	Sam	dwór	w	Przeczycy	
jest	jedynym	na	terenie	gminy,	który	nie	został	zniszczony	przez	
czas,	a	tylko	dzięki	temu,	iż	od	lat	mieści	się	w	nim	placówka	
oświatowa.	Budynek	i	zespół	parkowy	znajduje	się	w	centrum	
miejscowości	 przy	 drodze	 powiatowej,	 dzięki	 czemu	przez	
cały	rok	zaglądają	tu	liczni	turyści	i	pielgrzymi	odwiedzający	
przeczyckie	sanktuarium.
	 Budynek	choć	urokliwy	wymaga	licznych	remontów.	Dzię-
ki	 staraniom	Pani	Dyrektor	 i	olbrzymiemu	 zaangażowaniu	
rodziców	przez	dwa	lata	w	szkole	wyremontowano	część	sal	
lekcyjnych,	salę	gimnastyczną,	bibliotekę	i	fragment	korytarza	
dolnego.	Jednak	największym	problemem	placówki	był	znajdu-
jący	się	w	krytycznym	stanie	dach.	Pokrycie	dachowe	przecie-
kało,	co	groziło	zniszczeniem	wyremontowanych	pomieszczeń.
	 Dzięki	ogromnemu	zaangażowaniu	Pana	Sołtysa	Stanisła-
wa	Wala	oraz	Pana	Radnego	Alfreda	Nawracaja,	o	problemie	
mówiono	 na	 sesjach	 i	zebraniach	wiejskich.	 Pan	Burmistrz	
Leszek	Bieniek	wizytując	szkołę	również	przekonał	się	co	do	
konieczności	podjęcia	inwestycji.	Pan	Radny	Nawracaj	na	sesji	
przekonywał	pozostałych	radnych,	iż	rodzice	pomimo,	że	tak	
bardzo	angażują	się	w	życie	szkoły,	nie	są	w	stanie	zgroma-

dzić	kwoty	potrzebnej	na	remont	dachu.	Problem	szkoły	był	
poruszany	również	przez	Pana	Sołtysa	Wala	podczas	zebrania	
wiejskiego,	kiedy	to	mieszkańcy	jednogłośnie	poparli	pomysł	
sprzedaży	działek	gminnych	w	Przeczycy	i	przeznaczenie	w	ten	
sposób	uzyskanych	pieniędzy	na	inwestycję	w	szkole.
	 Dzięki	 zaangażowaniu	 tak	wielu	osób	wraz	z	początkiem	
wakacji	można	było	rozpocząć	pracę	mającą	na	celu	wymianę	

pokrycia	dachowego.	Szczególne	podziękowania	należą	się	Panu	
Sołtysowi	oraz	Panu	Radnemu,	którzy	służyli	Pani	Dyrektor	
fachowymi	poradami,	pomagali	rozwiązywać	bieżące	proble-
my	i	sami	osobiście	doglądali	prac,	a	także	ciężko	pracowali	
podczas	ocieplania	strychu.	Sprzymierzeńcem	w	tej	inwestycji	
była	nie	tylko	przychylność	Pana	Burmistrza	i	Radnych	Gminy,	
ale	również	piękna	pogoda,	dzięki	czemu	już	w	połowie	sierp-

nia	mieszkańcy	Przeczycy	i	okolicznych	miejscowości	mogli	
podziwiać	nowy	dach.
	 Remont	dachu	to	nie	jedyna	inwestycja	na	terenie	szkoły.	
Już	we	wrześniu	działające	przy	szkole	Stowarzyszenie	„Roz-
wój	przez	Edukację”	będzie	realizować	projekt	unijny	mający	
na	 celu	 przywrócenie	 historycznego	wyglądu	 ogrodu	 przed	
dworem.	Aby	jeszcze	bardziej	uatrakcyjnić	dla	mieszkańców	
teren	wokół	 szkoły,	 prócz	 boisk	 i	placu	 zabaw	we	wrześniu	
powstanie	„Siłownia	pod	chmurką”	finansowana	ze	środków	
unijnych	i	Stowarzyszenia	„Rozwój	przez	Edukację”.
	 Warto	dodać,	iż	teren	wokół	szkoły	przez	całe	wakacje	tętnił	
życiem.	Na	plac	zabaw	oraz	przyległe	do	niego	boiska	przez	
cały	okres	wakacji	przychodzili	nie	tylko	nasi	wychowankowie	
oraz	absolwenci,	ale	również	i	osoby,	które	przyjeżdżały	na	wa-
kacje	.W	okresie	odpustu	teren	wokół	szkoły	był	przystanią	dla	
znużonych	pielgrzymów,	którzy	w	cieniu	drzew	odpoczywali	
na	parkowych	ławeczkach.	Ponadto	w	poniedziałek	18	sierp-
nia	na	boisku	sportowym	przy	Szkole	Podstawowej	odbył	się	
turniej	piłki	nożnej	ministrantów,	którzy	przybyli	z	Brzostku,	
Jodłowej,	Łęk	Górnych	i	Przeczycy.
	 Cieszymy	się	bardzo,	że	efekty	ciężkiej	pracy	wykonanej	
przy	 szkole	 owocują	 tym,	 iż	 na	 tereny	 przyległe	 do	 szkoły	
w	wolnym	czasie	przychodzą	nie	tylko	dzieci	i	młodzież,	ale	
również	osoby	dorosłe,	które	czynnie	uprawiają	sport	lub	znaj-
dują	tu	miejsce	na	odpoczynek.
	 Cała	społeczność	szkolna	dziękuje	władzom	gminy	i	wszyst-
kim	osobom,	które	pomogły	w	realizacji	inwestycji	związanej	
z	remontem	dachu.	Dzięki	rozwiązaniu	tak	ważnego	problemu	
placówki,	szkoła	może	spokojnie	realizować	zadania	edukacyj-
no-wychowawcze,	a	fotografie	dworu	mogą	godnie	prezentować	
gminę	w	przewodnikach	turystycznych.

Elżbieta Warchał 
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groch z kapustą
od gromu i chorób
	 W	dawnych	czasach	chaty	oświetlano	
łuczywami	 na	 łój	 zwierzęcy.	 Jednak	
na	 specjalne	 okazje	 zapalano	 gromni-
ce,	 duże	 świece	 zrobione	 z	pszczele-
go	wosku.	Kiedy	 nadchodziła	 burza	
z	piorunami	 we	wszystkich	 chatach	
w	oknach	wystawiano	woskowe	świece.	
Zwyczaj	ten	traktowano	tak	poważnie,	
że	 porzucano	wszelkie	 prace	 polowe	
i	jak	najszybciej	wracano	do	domu,	aby	
tylko	zdążyć	zapalić	gromnicę.	Obecnie	
wiemy,	że	paląca	się	świeca	zmieniała	
jonizację	 powietrza	 i	ratowała	 przed	
uderzeniem	 pioruna.	Naturalny	wosk	
pszczeli,	 spalając	 się	 uwalnia	 wiele	
substancji	mających	dobrotliwy	wpływ	
na	ludzki	organizm.	Świeca	zapalona	na	
pogrzebie	wpływała	 kojąco	na	 system	
nerwowy,	zrozpaczonych	stratą	bliskiej	
osoby	krewnych.	Palona	przez	2-3	godzi-
ny	dziennie	wzmacniała	dziecięce	orga-
nizmy	ratując	je	przed	
chorobami	 górnych	
dróg	 oddechowych,	
łagodnymi	 odmia-
nami	 grypy,	 a	nawet	
zatruciami pokarmo-
wymi.	Wiadomo	tak-
że	było,	że	jej	zapach	
zapobiegał/łagodził	
alergie	i	napady	dusz-
ności.	 Obecnie	 naj-
częściej	 stosujemy	
świece	woskowe	jako	
pochłaniacze	 toksyn	
zawartych	w	papiero-
sowym	dymie,	a	zdol-
ność	neutralizowania	
jonizacji	ujemnej	wy-
korzystujemy	kładąc	
je	na	telewizorach	lub	
monitorach	kompute-
rowych.

świece woskowe
	 Płonąca	świeca	woskowa	to	prawdzi-
wie	naturalne	źródło	światła.	Naturalny,	
bezdymny,	 „ciepły”	 płomień	 świecy	
woskowej	 urzeka	 każdego,	 przy	 tym	
rozchodzący	 się	 przyjemny	 zapach	
miodowo-propolisowy	 uspokaja,	 po-
prawia	samopoczucie.	Nic	dziwnego,	że	
świece	woskowe	od	tysięcy	lat	używane	
są	w	świątyniach	 jako	 źródło	 ofiary,	
światła	„bez	skazy”.	Warto	jednak	wie-
dzieć,	że	płonąca	świeca	woskowa	to	nie	
tylko	źródło	światła,	lecz	również	cenny	
środek	o	właściwościach	leczniczych.	
Płonąca świeca woskowa:
-	likwiduje	szkodliwe	zapachy	naturalne	
i	sztuczne,	w	tym	zapach	dymu	 tyto-
niowego,	odświeża	powietrze,	nasyca	
je	przyjemnym	miodowym	aromatem
-	korzystnie	ujemnie	jonizuje	powietrze,	
co	 bardzo	 pozytywnie	 wpływa	 na	
samopoczucie,	 koncentrację,	 działa	
uspokajająco,	wycisza
-	likwiduje	bądź	zmniejsza	szkodliwość	
promieniowania	elektromagnetyczne-
go	monitorów,	telewizorów,	kuchenek	
i	innych	urządzeń	elektrycznych

-	neutralizuje	szkodliwe	dla	organizmu	
promieniowanie	 podziemnych	 żył	
wodnych	

Stosowanie:
	 Zaleca	 się	 codziennie	 palić	 świecę	
woskową	w	pomieszczeniach,	w	któ-
rych	mieszkamy	 bądź	 pracujemy.	 Po	
uprzednim	dokładnym	wywietrzeniu,	
zapalamy	świecę	na	10-20	minut.	W	pra-
cy	 uzyskujemy	 lepsze	 samopoczucie,	
świeżość	umysłu,	w	domu	 szczególnie	
poleca	się	palić	woskową	świecę	przed	
spaniem.	Poprawia	to	nasz	sen.
	 Palenie	 świec	woskowych	szczegól-
nie	jest	zalecane	osobom	cierpiącym	na	
różne	schorzenia	układu	oddechowego.	
Takie	 odświeżenie	 powietrza	 ułatwia	
oddychanie,	 poprawia	 samopoczucie	
chorym.

włosy
	 Olej	 arganowy	powoli	 ustępuje	ole-
jowi	kokosowemu.	Głównie	dlatego,	że	
ten	drugi	 jest	o	niebo	 tańszy,	a	równie	
skuteczny.	 Powinien	 znaleźć	 się	w	ła-

zience	każdej	dziewczyny,	której	włosy	
są	suche,	farbowane	lub	zniszczone.	Mo-
żemy	go	stosować	jako	odżywkę	przed	
myciem	włosów.	Nakładamy	sporą	ilość	
na	włosy	 od	 połowy	 długości,	 szcze-
gólnie	 zwracając	 uwagę	na	 końcówki,	
zawijamy	w	ręcznik,	albo	związujemy.	
Przez	 godzinę	 oglądamy	ostatni	 odci-
nek	„Gry	o	tron”	lub	„Glee”,	następnie	
spłukujemy,	myjemy	włosy	ulubionym	
szamponem	 i	gotowe.	 Pukle	miękkie,	
delikatne	i	błyszczące	jak	z	reklamy.
	 Inny	 wariant?	 Olejek	 kokosowy	
jako	 serum	na	 rozdwojone	 końcówki.	
Niewielką	ilość	nakładamy	na	wilgotne	
końcówki	włosów,	 rozczesujemy,	 su-
szymy	 i	układamy	 jak	 zwykle.	Włosy	
są	gładkie,	nie	puszą	się	i	zdecydowanie	
lepiej	się	układają	–	świetne	rozwiązanie	
dla	posiadaczek	kręconych	czuprynek.

dłonie i stopy
	 Masz	 problem	 z	twardą	 skórą	 na	
piętach?	Od	razu	po	wieczornej	kąpieli	
nasmaruj	 stopy	 olejem	 kokosowym.	
Załóż	ciepłe	skarpetki	i	pozwól	by	dział	
się	cud	pielęgnacji.	Tydzień	takiej	kura-

cji	zmiękczy	nawet	najbardziej	oporne	
stópki.	 Podobnie	 będzie	 ze	 skórkami	
wokół	paznokci	dłoni	i	stóp.	Zapomnij	
o	sztucznych,	 butelkowanych	 specyfi-
kach.	Dwa	razy	dziennie	nacieraj	skórki	
olejem	 kokosowym.	Będą	mięciutkie	
i	nawilżone.

pochwała kartofla
	 Pewna	 piękna	 blondwłosa	 Polka	
pojechawszy	 na	wakacje	 do	Bułgarii	
wzbudziła	 gorące	 uczucie	w	tureckim	
mieszkańcu	Warny.	Turek	 codziennie	
wzdychał	 i	zarzucał	 ją	 prezentami.	
Dzień	rozstania	zbliżał	się	 jednak	nie-
uchronnie.	Czas	było	wracać	z	wakacji.	
Pociąg	 stał	 gotów	do	 odjazdu,	 gdy	 na	
peron	wpadł	Turek	i	wręczył	przez	okno	
swojej	wybrance	ostatni,	z	serca	płynący	
dar.	Był	to	–	jak	się	okazało	po	chwili	–	
dwukilowy	worek	dorodnych	kartofli.
	 Rzecz	działa	 się	w	kraju,	w	którym	
stargany	uginały	się	pod	ciężarem	po-
marańczy,	fig	i	granatów,	w	czasach,	gdy	
w	Polsce	widok	pomarańczy	w	sklepie	

przyprawiał	wszyst-
kich	 o	żywsze	 bicie	
serca.	 Pięknej	 Polce	
zrazu	 śmiać	 się	 za-
chciało,	 ale	 szybko	
przypomniała	 sobie,	
że	 n ie	 tak	 dawno	
przecież	 król	 Jan	 III	
Sobieski	 ziemniaka-
mi	 obdarował	 uko-
chaną	Marysieńkę.	
Co	prawda,	nie	z	my-
ślą,	 żeby	 zjadła,	 ale	
po	 to,	 aby	 ozdobiły	
jej	ogród.	Szybko	jed-
nak	okazało	się,	że	ta	
jakże	ozdobna	roślina	
jest	 i	smaczna.	 Od	
tej	 pory	 ziemniaków	
w	Polsce	 nigdy	 nie	
brakowało.	Ale	 dziś	
nie	 cenimy	 ich.	No-
womodny	ryż,	maka-

rony	 i	kuskus	przeganiają	 je	z	naszych	
stołów.	 Opowiada	 się	 o	nich	 różne	
krzywdzące	plotki,	jakoby	były	tuczące	
i	pozbawione	wartości	 odżywczych.	
A	tymczasem	ziemniaki	zawierają	wię-
cej	witaminy	C	niż	 jabłka	 i	mają	 pięć	
razy	mniej	 kalorii	 niż	makarony	 i	ka-
sze.	Są	lekkostrawne,	a	zawarte	w	nich	
związki	są	łatwo	przyswajalne.	Do	tego	
mają	właściwości	 zasadotwórcze,	 co	
jest	ważne	 przy	współczesnej	 diecie,	
zakwaszającej	nasze	organizmy.	Obfitują	
w	potas	obniżający	ciśnienie	krwi	oraz	
magnez,	który	poza	tym,	że	wzmacnia	
kości	poprawia	też	humor!	
	 Kartof le	muszą	 być	 jednak	 odpo-
wiednio	 przyrządzane,	 by	 nie	 straciły	
witamin	 i	minerałów.	Należy	 je	wrzu-
cać	do	wrzącej	wody	i	gotować	krótko	
silnie	wrzące.	Przede	wszystkim	należy	
unikać	rozgotowywania,	gdyż	stają	się	
tuczące	i	niesmaczne.	Warto	też	pamię-
tać,	 że	większość	 tego	 co	 dobre	 kryje	
się	tuż	pod	skórką.	Należy	więc	obierać	
cieniutko,	 a	najlepiej	 gotować	 lub	piec	
ze	skórką.

Janina Słupek
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	 Celem	zajęć	praktycznych	 i	praktyk	
zawodowych	realizowanych	u	pracodaw-
ców	jest	odpowiednie	opanowanie	przez	
uczniów	umiejętności	zawodowych	nie-
zbędnych	do	podjęcia	pracy	w	danym	za-
wodzie	oraz	zastosowanie	i	pogłębienie	
zdobytej	wiedzy	i	umiejętności	zawodo-
wych	w	rzeczywistych	warunkach	pracy.	
Ich	organizację	i	realizację	u	pracodaw-
ców	reguluje	Rozporządzenie	Ministra	
Edukacji	Narodowej	z	dnia	15	grudnia	
2010	roku	w	sprawie	praktycznej	nauki	
zawodu.
	 Działaniu	 temu	 nadano	 szczególne	
znaczenie	we	wdrażanej	 obecnie	mo-
dernizacji	systemu	kształcenia	zawodo-
wego.	Ma	ono	na	 celu	między	 innymi	
dostosowanie	 edukacji	 zawodowej	 do	
potrzeb	 rynku	pracy	oraz	 zwiększenie	
udziału	pracodawców	w	realizacji	zadań	
systemu	szkolnictwa	zawodowego.	Pro-
ponowany	 zakres	współpracy	 z	praco-
dawcami	obejmuje	zatem	tworzenie	sieci	
zakładów	pracy	w	 których	 uczniowie	
i	słuchacze	 ponadgimnazjalnych	 szkół	
prowadzących	 kształcenie	 zawodowe	
będą	 odbywać	 kształcenie	 praktyczne	
oraz	 podniesienie	 poziomu	 praktyk	
zawodowych	 poprzez	wypracowanie	
standardów	praktyk	w	poszczególnych	
zawodach,	we	współpracy	szkół	z	pra-
codawcami	lub	organizacjami	pracodaw-
ców.
	 Warunkiem	dobrej	jakościowo	i	sku-
tecznej	praktycznej	nauki	zawodu	u	pra-
codawców	jest	m.in.:
• opracowanie	 i	wdrożenie	 procedury	
organizacji	praktyk	zawodowych,

• opracowanie	 wzorów	 wymaganej	
dokumentacji,

• organizacja	zajęć	w	rzeczywistych	wa-
runkach	pracy,	z	uwzględnieniem	wy-
magań	określonych	w	rozporządzeniu	
w	sprawie	praktycznej	nauki	zawodu,

• monitorowanie	przebiegu	praktycznej	
nauki	zawodu	we	współpracy	z	praco-
dawcami,

• wypracowanie	 przez	 szkołę	 i	wdro-
żenie	w	poszczególnych	 zawodach	

standardów	praktyk	zawodowych,
• diagnozowanie	wiedzy	i	umiejętności	
nabytych	 przez	 uczniów	 –	 prakty-
kantów.

	 Rok	 szkolny	 2013/14	 uczniowie	
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku	 zakończyli	 praktyką	 za-
wodową,	 trzy,	 cztero	 lub	 sześcio-ty-

godniową,	w	zależności	 od	 kierunku	
kształcenia.
	 Uczniowie	klasy	III	TECHNIKUM 
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
zrealizowali	program	trzy	–	tygodniowej	
praktyki	zawodowej	w	zakładach	zajmu-
jących	się	urządzaniem,	pielęgnowaniem	
terenów	zieleni	oraz	w	gospodarstwach	
szkółkarskich.	 Na	 uwagę	 zasługuje	
realizacja	 praktyki	w	Ogrodach	Tema-
tycznych	 „HORTULUS”	w	Dobrzycy	
(woj.	 zachodniopomorskie).	 Ogrody	
„HORTULUS”	 to	 blisko	 30	 różnych,	
oddzielnych	 ogrodów	 tematycznych.	
Wśród	nich	 są	 te	 związane	 ściśle	 z	ro-
dzajem	 środowiska	 –	między	 innymi	
ogród	 skalny,	 ogród	 leśny,	 jak	 i	te,	
w	których	 dominuje	 architektura	 i	styl	

związany	ze	sztuką	i	kulturą	narodową,	
jak	 np.	 ogród	 japoński,	 francuski	 lub	
śródziemnomorski.	W	stylu	angielskim	
zaprojektowano	grupę	ogrodów	zmysłów	
–	 każdy	 z	nich	 pobudza	 różne	 zmysły	
człowieka.	Wzrokiem	zawładną	ogrody	
barwy,	światła	i	cienia,	do	których	nale-
żą:	ogród	purpury	i	ognia,	biały,	lila-róż,	

niebiesko	–	żółty.	Słuch	rozbudzą	ogrody	
szumu,	szelestu,	dźwięku	czyli	ogrody	
traw	oraz	ogrody	wodne,	w	tym	najnow-
szy	ogród	w	stylu	sławnego	i	wybitnego	
architekta	 –	Antonio	Gaudiego.	Woń,	
aromat,	 zapach,	 to	 przede	wszystkim	
trzy	rodzaje	ogrodów	ziołowych,	ogród	
pachnący	oraz	piękne	i	oryginalne	rosa-
rium	w	stylu	angielskim.	Ogrody	te,	to	
także	wyszukane	i	oryginalnie	wkompo-
nowane	 elementy	 architektury	 i	sztuki	
ogrodowej:	rzeźby,	altany,	mosty,	stawy	
i	oczka.	Tuż	obok	ogrodów	znajduje	się	
Centrum	Ogrodnicze	 „HORTULUS”,	
które	wpisuje	się	naturalnie	w	otaczają-
cy	krajobraz.	Centrum	oferuje	w	stałej	
sprzedaży	kilka	tysięcy	gatunków	i	od-
mian	 roślin	 ogrodowych	w	najwyższej	
jakości,	których	producentem	jest	Szkół-
ka	Roślin	Ozdobnych	 „HORTULUS”.	
W	ofercie	 są	 również	 rzadkie	 gatunki	
roślin	 pochodzących	 z	innych	 szkółek	
europejskich.	Na	miejscu	–	profesjonalna	
i	rzetelna	obsługa	oraz	doradztwo	ogrod-
ników.	Praktyka	zawodowa	odbyta	w	ta-
kim	miejscu	 to	 bogate	 doświadczenie	
zawodowe	realizowane	w	rzeczywistych	
warunkach	pracy.
	 Chętni	uczniowie	tej	klasy	w	ramach	
praktyk	zawodowych	mogli	 także	sko-
rzystać	 z	 bezpłatnego	 kursu	 „Obsługa	
programu	Insert	GT”.	Uczestnicy	kursu	
poznali:	obsługę	aplikacji	INSERT	GT,	
dokumenty	 związane	 z	założeniem	
firmy,	archiwizację	dokumentów	w	for-
macie	PDF,	wystawianie	 dokumentów	
magazynowych,	 kasowych,	 zakupu	
i	sprzedaży,	prowadzenie	księgi	handlo-
wej	–	zarządzanie	planami	kont,	dekreta-
cji,	księgowania,	kontroli	rozrachunków	
i	obsługi	środków	trwałych,	zarządzanie	

praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Ogrody Hortulus Spectabilis

Dom wczasowy Leśne Wzgórze – zakwaterowanie w Rabce Zdrój
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zasobami	ludzkimi	–	prowadzenie	kadr	
i	płac,	 obsługę	 programu	we	współ-
pracy	z	urządzeniami	fiskalnymi.	Kurs	
zakończył	 się	 pozytywnie,	 uczniowie	
otrzymali	 stosowne	 świadectwa,	 które	
będą	 stanowić	 załącznik	 do	 życiorysu	
zawodowego.	
	 Uczniowie	klasy	III	TECHNIKUM 
ŻYWIENIA	odbyli	sześcio	–	tygodnio-
wą	 praktykę	 zawodową	w	zakładach	
gastronomicznych	 sieci	otwartej	 (bary,	
restauracje,	kawiarnie,	pizzerie,	itp.)	jak	
również	wyjechali	do	Uzdrowiska	Rabka	
Zdrój,	gdzie	chęć	i	zapał	do	zdobywania	
doświadczenia	 zawodowego	 przez	 na-
szych	uczniów	są	już	pracodawcy	znane.	
Realizacja	programu	praktycznej	nauki	
zawodu	 odbywała	 się	w	kuchni,	 przy	
obsłudze	 gości	 na	 sali	 konsumenckiej	
oraz	w	kawiarni	 przy	 tężni	 zdrojowej.	
Uczniowie	 zgłębiali	 tajniki	 żywienia	
dietetycznego	dzieci	i	dorosłych,	żywie-
nia	chorych	w	szpitalu	kardiologicznym	
oraz	 planowania	 żywienia,	 kalkulacji	
kosztów	i	organizacji	imprez	w	domach	
wczasowych	Uzdrowiska	 „Rabczański	
Zdrój”.
	 W	 ramach	praktyki	 zawodowej,	 dla	
chętnych	uczniów	Technikum	Żywienia	
zorganizowano	bezpłatny	kurs	„Obsługa	
programu	Gastro	 Szef”.	 Jest	 to pro-
gram	kalkulacyjno	 –	magazynowy	do	
rozliczenia	gastronomii.	Umożliwia	on	
prowadzenie	 gospodarki	magazynowej	
wraz	z	kontrolowaniem	procesu	produk-
cji.	Program	wraz	z	przepływem	towaru	
od	przyjęcia	do	magazynu	po	wydanie	
w	kuchni	lub	barze,	kontroluje	jego	ilość,	
eliminując	możliwości	 nadużyć	 oraz	
pozwala	na	wydruk	niezbędnych	doku-
mentów	magazynowych.	Współpraca	
z	 programem	Gastro	 POS	 umożliwia	
tworzenie	i	drukowanie	raportów	doty-
czących	pracy	kelnerów,	pozwalając	na	
analizę	sprzedaży	oraz	prowizji.
	 Realizacja	kursu	odbyła	się	we	współ-
pracy	z	Centrum	Kształcenia	Praktycz-
nego	 w	Dębicy.	Wszyscy	 uczniowie	
ukończyli	 kurs	 pozytywnie	wierząc,	
że	zdobyta	wiedza	 i	umiejętności	będą	
przydatne	w	przyszłej	pracy	zawodowej.
	 Uczniowie	klasy	III	TECHNIKUM 

MECHANIZACJI ROLNICTWA 
odbyli	cztero	–	tygodniową	praktykę	za-
wodową	w	zakładach	przetwórstwa	rol-
nego	i	zaplecza	technicznego	rolnictwa.	
Przygotowane	i	zaproponowane	uczniom	
miejsca	 praktyki	 to	m.in.	miejscowe	
zakłady	 takie	 jak:	 „AKPIL”w	Pilźnie,	
Zakład	Ślusarski	 i	EKIW	w	Brzostku,	
Stacja	Kontroli	 Pojazdów	w	Brzostku,	
Winnica	 Jasiel	 w	 Jareniówce	 i	inne.	
Z	przeprowadzonych	 rozmów	 z	 pra-

codawcami	wynika,	 że	 są	 zadowoleni	
z	praktykantów.	
	 Również	uczniowie	Technikum	Me-
chanizacji	Rolnictwa	mieli	możliwość	
skorzystania	w	ramach	praktyk	zawodo-
wych	z	bezpłatnego	kursu	realizowanego	
we	współpracy	 z	CKP	w	Dębicy.	Dla	
tego	kierunku	przeprowadzono	szkole-
nie	„Nowoczesne	instalacje	elektryczne	
odbiorcze	 w	budynkach”,	 w	czasie	
którego	 uczestnicy	mieli	 możliwość	
praktycznego	zapoznania	się	z	aparaturą	
umożliwiającą	przebudowę,	moderniza-
cję	i	wykonanie	nowoczesnych	instalacji	
elektrycznych	odbiorczych	w	budynkach	
(dostosowanie	do	wymogów	norm	UE),	
z	tworzeniem	dokumentacji	technicznej	
instalacji	elektrycznej	za	pomocą	odpo-

wiednich	 programów	komputerowych	
i	wieloma	innymi	zagadnieniami.
	 Uczniowie	 z	w/w	 kierunków	mieli	
także	możliwość	 realizacji	 programu	
praktyki	za	granicą.	Szkoła	we	współ-
pracy	 z	firmą	Kontakt	 International	
przygotowała	 wyjazd	 do	 Holandii.	
Współpraca	z	holenderskimi	pracodaw-
cami	trwa	już	kilka	lat	i	co	roku	cieszy	
się	 zainteresowaniem	wśród	 uczniów	
ale	 także	 absolwentów.	 Praktykanci	

i	stażyści	 pracują	 w	 szklarniach,	 na	
polach	 lub	w	nowoczesnych	 zakładach	
rolniczych.	Rodzaje	prac	to	np.	przyci-
nanie	krzewów	ozdobnych,	szczepienie	
drzew,	pielęgnacja	ziół,	zbiory	papryki,	
zbiory	 i	 sortowanie	 pomidorów,	 zbiór	
i	pakowanie	 ogórków,	 które	 odbywa	
się	 najczęściej	w	 szklarniach,	 rzadziej	
w	systemie	upraw	polowych.	Wszystkie	
zakłady	są	bardzo	nowoczesne,	stosują	
zmodernizowane	 technologie	 z	wdro-
żonym	systemem	HACCP	i	nastawione	
są	na	ochronę	środowiska.	W	zależności	
od	miejsca	 pracy	 stażyści	 są	 zakwate-
rowani:	w	hotelu	(standard	zbliżony	do	
polskiego	internatu)	–	pokoje	2-6	osobo-
we,	łazienki,	stołówka,	świetlica,	dostęp	
do	internetu	lub	w	domku	–	pokoje	2-4	
osobowe,	 łazienka,	 aneks	 kuchenny.	
Uczniowie	chętnie	wyjeżdżają	na	zagra-
niczne	staże	ponieważ	jak	sami	twierdzą	
nabierają	doświadczenia,	usamodzielnia-
ją	się	i	zarabiają.	Mają	także	możliwość	
poznać	wielu	ludzi,	z	którymi	utrzymują	
kontakt	po	zakończeniu	stażu.
	 Praktyka	 zawodowa	 to	 nie	 tylko	
pierwsze	zetknięcie	się	z	rynkiem	pracy	
ale	 również	 pierwsze	 zderzenie	wyob-
rażenia	 o	zawodzie	 z	rzeczywistością,	
doskonała	szansa	na	weryfikację	planów	
edukacyjno	 –	 zawodowych,	 szansa	 na	
połączenie	zdobytej	wiedzy	z	praktyką,	
sprawdzenie	tego	co	już	uczniowie	wie-
dzą	w	działaniu.	 To	 także	możliwość	
obserwacji	 osób	wykonujących	 daną	
profesję	 i	uświadomienie	 sobie,	 nad	
czym	jeszcze	należy	popracować,	jakie	
obowiązki	obecny	uczeń	będzie	wyko-
nywał	w	przyszłości	i	czy	tego	właśnie	
chce.

Teresa Radelczuk

Park Zdrojowy w Rabce-miejsce pracy i spędzania wolnego czasu

Hostel St. Joseph – zakwaterowanie w Holandii
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	 Można	chyba	nazwać	tradycją	wyda-
rzenie,	które	już	szesnasty	raz	gromadzi	
coraz	większe	 rzesze	 ludzi	w	mundu-
rach	u	stóp	Matki	Boskiej	Przeczyckiej.	
Tego	roku	również	16	sierpnia	o	osiem-
nastej	 godzinie	 rozpoczęła	 się	Msza	
Święta	 służb	mundurowych	 powiatu	
dębickiego	i	okolic.	
Początki	 tej	 trady-
cji	obejmowały	 je-
dynie	Ochotnicze	
Straże	Pożarne	na-
szej	gminy,	lecz	co-
rocznie	 poszerzał	
się	rejon,	z	którego	
przyjeżdżały	 jed-
nostki	 i	dołączały	
do	 strażaków	 inne	
służby	mundurowe.	
W	tym	 roku	mie-
liśmy	 przegląd	 47	
pocztów	 sztanda-
rowych,	niemal	400	
strażaków,	kompa-
nię	honorową	OSP	
z 	Ko łacz yc , 	 60	
wozów	 bojowych	
i	dwie	 orkiest ry	
dęte	 z	Jod łowej	
oraz	z	Pilzna.	Od	wielu	lat	do	Przeczy-
cy	 przyjeżdżają	 też	 policjanci,	 służba	
więzienna,	leśnicy	ze	swoimi	sztanda-
rami,	 żołnierze	 różnych	 formacji,	 a	w	
tym	roku	po	raz	pierwszy	widzieliśmy	
górnika	w	stroju	galowym.
	 Mszy	 Świętej	 koncelebrowanej	

przewodniczył	 i	kazanie	wygłosił	 ks.	
Zygmunt	Warzecha	kapelan	strażaków	
Powiśla	 Dąbrowskiego.	W	koncele-
brze	 uczestniczyli	 również	między	
innymi	ks.	dr	Jan	Cebulak,	ks.	Marek	
Marcićkiewicz,	 ks.	 Józef	 Jasiurkow-
ski,	ks.	Kazimierz	Fąfara,	ks.	Tadeusz	

Wawrzyszko,	ks.	Józef	Dobosz.	Wśród	
przybyłych	gości	byli	posłowie,	komen-
danci	 PSP	 i	policji,	 starosta	 powiatu	
dębickiego,	wójtowie	 i	burmistrzowie	
okolicznych	samorządów.	Najważniej-
szymi	 uczestnikami	 tej	Mszy	Świętej	
byli	oprócz	mundurowych,	mieszkańcy	

Przeczycy,	Skurowej,	Brzostku	i	okolic,	
którzy	nie	 z	przymusu,	 ale	 z	potrzeby	
serca	przybyli	pokłonić	się	Przeczyckiej	
Pani,	 podziękować	 za	 opiekę	 i	prosić	
o	kolejny	 rok	 wolny	 od	 nieszczęść.	
Wszyscy	przecież	chcielibyśmy	jak	naj-
częściej	oglądać	strażaków	na	uroczy-
stościach	w	galowych	mundurach,	a	jak	
najrzadziej	 w	akcjach	 ratowniczych	
w	mundurach	bojowych.

	 Po	Mszy	wszy-
scy	 strażacy	 sta-
nęli	 obok	 swoich	
wozów	 bojowych,	
a	ksiądz	 poświęcił	
samochody	 i	dru-
hów	 przy	 ogłu-
szającym	 dźwię-
k u 	 s t r a ż a ck ich	
syren.	 Niektórzy	
twierdzą,	że	po	ta-
kim	 hałasie	 kury	
w	Przeczycy	prze-
staną	 znosić	 jajka	
–	 ciekawe	 czy	 to	
prawda?
	 Ksiądz	 Marek	
Ma r c i ć k i ew i c z	
proboszcz prze-
czyckiej	parafii	po-
dziękował	wszyst-
kim	 za	 przybycie	

do	 sanktuarium	na	wspólną	modlitwę	
i	zaprosił	na	poczęstunek.	Wyraził	też	
nadzieję	 na	 przyszłoroczne	 spotkanie	
w	tym	 samym	miejscu	 i	o	 tej	 samej	
porze	w	jeszcze	liczniejszym	gronie.

P.S.
Więcej zdjęć na str. 23

Tradycja 16 sierpnia w przeczycy

	 W	 środę	 20	 sierpnia	 zakończył	 się	
wielki,	 tygodniowy	 odpust	 w	Sank-
tuarium	Matki	 Bożej	 w	Przeczycy.	
Uroczystości	 odbywały	 się	 pod	hasłem	
„Witaj	Matko	Syna	
Bożego”.
 W  c z w a r t e k 
14	 sierpnia	Matce	
Bożej	 z	Przeczy-
cy	 pokłoniło	 się	
Rycerstwo	Niepo-
kalanej,	 w	sobotę	
chorzy	i	osoby	star-
sze,	a	o	godz	18.00	
służby	 munduro-
we.	 W	n iedzielę	
był	 dzień	 dzieci	 i	
rodzin.	 W	ponie-
działek	modliła	 się	
liturgiczne	 służby	
ołtarza	 oraz	 mło-
dzież.	We	 wtorek	
rolnicy,	pszczelarze,	
nauczyciele	 i	wy-
chowawcy.	Na	 za-
kończenie	wielkiego	
odpustu	w	środę	20	
sierpnia	zgromadziły	się	Róże	Różańco-
we	i	Czciciele	Matki	Bożej	Przeczyckiej,	
a	o	godz.	18.00	została	odprawiona	Msza	
św.	w	intencji	wszystkich	dobrodziejów.

	 Główne	 uroczystości	 odpustowe	
z	udziałem	kilku	 tysięcy	 pielgrzymów	
odbyły	się	w	dzień	Wniebowzięcia	Naj-
świętszej	Maryi	 Panny	 o	godz.	 11.00.	

Już	od	godz.	10.00	kustosz	sanktuarium	
w	Przeczycy	ks.	prał.	Marek	Marcićkie-
wicz	witał	 przybywające	 pielgrzymki	
z	sąsiednich	parafii,	w	tym	blisko	trzystu-

osobową	pielgrzymkę	z	Brzostku.	Przy-
pomniał	 również	 zebranym,	 że	w	tym	
roku	obchodzimy	89.	rocznicę	koronacji	
figury	Matki	Bożej	i	39.	rocznicę	rekoro-
nacji,	której	dokonał	kard.	Karol	Wojtyła,	
dziś	 święty	 Jan	 Paweł	 II.	 Uroczystej	
sumie	 przewodniczył	 biskup	Wiesław	

Lechowicz,	 który	
wygłosił	także	oko-
licznościową	homi-
lię.	
	 Podczas	 Eucha-
rystii	 poświęcone	
zostały	zioła	i	wień-
ce	żniwne	przywie-
zione	z	okolicznych	
paraf ii.	 Niektóre	
delegacje	zaprezen-
towały	 się	 po	 sta-
ropolsku,	 bo	 przy-
jechały	w	strojach	
regionalnych	 i	na	
wozach	 drabinia-
stych.	 Wszystkie	
wieńce	 były	 wy-
konane	 z	wielkim	
kunsztem	 i	prezen-
towały	się	znakomi-
cie.
	 Odpust	uświetni-

ła	Sanktuaryjna	Orkiestra	Dęta	z	Tucho-
wa,	która	od	wielu	lat	zapraszana	jest	do	
Przeczycy.

Józef Nosal

z pokłonem do przeczyckiej pani
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Dokończenie na str. 22

wielki odpust w sanktuarium matki bożej w przeczycy
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Dokończenie ze str. 21
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Fot. J. Nosal

msza św. dla służb mundurowych podczas odpustu w przeczycy
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Fot. J. Nosal

koncert w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych przy ckicz 
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	 17	sierpnia	w	brzosteckim	Domu	Kul-
tury	miało	miejsce	wielkie	wydarzenie	
dla	 lokalnych	wokalistów.	Mianowicie	
odbył	się	koncert,	podczas	którego	zapre-
zentowali	się	uczestnicy	zajęć	wokalnych	
prowadzonych	od	niespełna	roku	przez	
Paulinę	Ziębę.	
	 Najmłodszymi	wokalistkami	 były	
Ania	Lemek	oraz	Małgosia	Dunajska.	
Mogliśmy	je	podziwiać	np.	w	utworach	
„Szkolny	horror”,	czy	„Cierpliwie	cze-
kam”	–	śpiewanych	solo,	ale	też	w	zwa-
riowanym	duecie	–	„Świat	na	głowie”.	

Kolejno	 zaprezentowały	 się	 starsze	
dziewczyny	m.	in.	Agnieszka	Bachara,	
którą	 usłyszeliśmy	w	dosyć	 różnorod-
nym	 repertuarze.	 Jednym	 z	utworów	
przez	nią	wykonywanych	był	hit	grupy	
Varius	Manx	pt.	„Cudowne	dni”.	Następ-
nie	wystąpiła	Justyna	Paściak,	która	uka-
zała	nam	swoja	mocną,	rockową	stronę	
oraz	Gabrysia	Traciłowska.	Sprawdziła	
się	w	klimatycznym	utworze	pt.	 „Wra-
cam	do	domu”.	
	 Dziewczyny	 zaprezentowały	 się	
bardzo	 dobrze,	 jestem	 zadowolona	

i	dumna	 z	nich	wszystkich,	 ponieważ	
mam	świadomość	tego,	ile	pracy	i	zaan-
gażowania	 każda	 z	nich	włożyła	w	ten	
koncert	–	mówi	Paulina	Zięba,	która	na	
zakończenie	 koncertu	wykonała	 utwór	
„End	of	the	road”.	Młodym	wokalistkom	
towarzyszył	 zespół	 akompaniujący,	
w	którego	skład	weszli:	Tomasz	Jachym	
–	 instrumenty	 klawiszowe,	Krzysztof	
Tyburowski	 –	 gitara,	 Paweł	Kmiecik	
–	 gitara	 basowa	 oraz	Kamil	Nowicki	
–	 instrumenty	perkusyjne.	Koncert	ze-
brał	 bardzo	 pozytywne	 opinie.	Mamy	
nadzieje,	że	zapisze	się	on	 już	na	stałe	
w	kalendarz	brzosteckich	imprez.	

al

wielki sukces młodych wokalistek

	 Zarząd	Koła	Gospodyń	w	Brzostku	
w	okresie	wakacji	jeszcze	bardziej	oży-
wił	swą	działalność.
	 Rozpoczę ła	 ją	 zorgan izowana	
w	czerwcu	autokarowa	pielgrzymka	do	
Częstochowy	i	Wadowic.	Oprócz	człon-
kiń	 koła	wzięli	w	niej	 udział	 również	
inni,	 chętni	mieszkańcy	 z	brzosteckiej	
gminy.	Wyjazd	 pilotowany	 przez	 ks.	
Krzysztofa	Moszyńskiego	był	niezwykle	
udany.	Był	 to	 znakomity	wypoczynek	
oparty	nie	tylko	na	modlitewnej	kontem-
placji,	lecz	także	na	aktywnym	zwiedza-
niu	miejsc	 świętych.	Powodzenie	 tego	
wyjazdu	zaowocowało	zaplanowaniem	
następnej	wycieczki	na	sierpień.
	 W	 sierpniowej	wycieczce,	 tym	 ra-
zem	 turystyczno-krajoznawczej	 do	
Oświęcimia	 i	Bochni,	 również	mogli	
wziąć	 udział,	 oprócz	 członkiń,	 chętni	
mieszkańcy	naszej	gminy.	W	programie	
było	 zwiedzanie	Muzeum	Auschwitz-
-Birkenau	(Oświęcim-Brzezinka),	gdzie	

wszyscy	byli	pod	wrażeniem	przeraża-
jących	śladów	martyrologii	więźniów	w	
obozie	koncentracyjnym,	o	której	trzeba	
pamiętać	i	przekazywać	młodym	poko-
leniom.	Zupełnie	inny	charakter	miało	
zwiedzanie	 Kopalni	 Soli	 w	Bochni,	
gdzie	korzystając	z	wielu	atrakcji	uczest-
nicy	mieli	możliwość	 śledzenia	 losów	
kopalni	od	początków	jej	powstania,	któ-
re	sięgają	czasów	średniowiecza.	Dobrze	
się	stało,	że	korzystając	z	wakacji,	w	obu	
wycieczkach	brały	udział	całe	rodziny,	
dzieci	młodzież	i	seniorzy.
	 Jak	 co	 roku	 nie	mogło	 zabraknąć	
przedstawicielek	brzosteckiego	koła	na	
Powiatowym	Zjeździe	Kół	Gospodyń	
w	Zawadzie,	 który	 został	 zorganizo-
wany	 przez	 Powiatową	Radę	Kobiet	
i	miejscowe	koło	gospodyń,	wyjątkowo	
wcześnie,	 bo	 pod	 koniec	 lipca,	 celem	
uczczenia	 świętej	Marty,	 patronki	 kół	
gospodyń.
	 Tradycyjnie	 już	 zarząd	 czynił	 sta-

rania,	aby	z	własnym	wieńcem	dożyn-
kowym	 stanąć	 u	stóp	Matki	 Boskiej	
Wniebowziętej	na	odpuście	parafialnym	
w	Przeczycy.	Podobnie	jak	w	ubiegłym	
roku	stało	się	to	możliwe	dzięki	aktyw-
nemu	wsparciu	 byłej	 przewodniczącej	
koła	Helenie	Krajewskiej,	która	służąc	
radą	 i	wieloletnim	 doświadczeniem,	
razem	 z	obecnymi	 członkiniami	 koła	
wieniec	ten	uwiły.	Tegoroczny	wieniec	
dożynkowy	z	Brzostku	miał	formę	kosza	
uwitego	z	kłosów	podstawowych	zbóż,	
udekorowanego	kwiatami	 i	ziemiopło-
dami.
	 Jak	 zawsze,	 bardzo	 chętnie,	 zarząd	
brzosteckiego	 koła	 gospodyń,	 wziął	
udział	z	wymienionym	wieńcem	w	Do-
żynkach	Diecezjalnych	w	Rzeszowie.	
Zarówno	w	Przeczycy,	jak	i	w	Rzeszo-
wie	 delegacja	wieńcowa	prezentowała	
się	w	strojach	ludowych	wypożyczonych	
z	Domu	Kultury	w	Brzostku.

E.M.

plecak pełen 
uśmiechu
	 Taką	nazwę	przybrała	tegoroczna	akcja	Parafialnego	
Koła	„Caritas”	w	Brzostku,	która	miała	za	zadanie	roz-
prowadzenie	10	szt.	plecaków	wypełnionych	przyborami	
szkolnymi	wśród	 dzieci	 z	najbiedniejszych	 rodzin.	
Ponadto	zakupiono	artykuły	do	pielęgnacji	dla	5	osób	
niepełnosprawnych,	 jako	pomoc	materialna.	Na	 twa-
rzach	obdarowanych	pojawił	się	uśmiech	pełen	radości.
	 W	 sierpniu	 b.r.	 ukonstytuował	 się	 nowy	 zarząd	
Parafialnego	Koła	 „Caritas”,	 którego	przewodniczącą	
została	Kazimiera	Gotfryd,	zastępcą	Zuzanna	Wójcik,	
sekretarzem	zaś	Mateusz	Domaradzki.

K.G.

z działalności zarządu brzosteckiego koła gospodyń…

Serdeczne	podziękowania	kołom	łowieckim,	my-
śliwym,	przyjaciołom,	pracownikom,	klientom,	
sąsiadom	oraz	wszystkim,	którzy	wzięli	udział	

w	uroczystości	pogrzebowej	

Śp. Artura Majewskiego 
składa	pogrążona	w	żałobie	rodzina

	 Od	niedawna	internauci	pod	
adresem	www.parafiasiedliska-
bogusz.pl	mogą	 znaleźć	 aktu-
alne	 informacje	 o	 parafii	 pw.	
Narodzenia	Najświętszej	Maryi	
Panny	w	 Siedliskach-Bogusz.	
Np.	 zakładka	 „Aktualności”	
zawiera	 ogłoszenia	 parafialne,	
intencje	Mszy	 św,	 liturgię	 na	
dziś	oraz	księgę	gości.	W	dziale	
„Nasza	Parafia”	można	zapoznać	
się	z	historią	parafii,	z	informa-

cjami	 dotyczącymi	wspólnot,	
służby	 liturgicznej	 oraz	Rady	
Parafialnej.	W	przyszłości	będą	
też	 tutaj	 informacje	 na	 temat	
kaplicy	w	Głobikówce.	Są	też	ga-
lerie	zdjęć,	tak	chętnie	oglądane	
przez	internautów.
	 Jest	 to	 już	 czwarta	 parafia	
w	 naszej	 gmine,	 po	Brzostku	
Przeczycy	 i	Gorzejowej,	 która	
ma	stronę	internetową

Józef Nosal

kolejna parafia w sieci
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Marian 
Nosal

jestem bigamistą
Tusk	miał	kłopoty	z	barkowym	stawem,	
szybko	i	sprawnie	dokonano	naprawę.

Ja	cierpię	na	podobną	chorobę.	
Ból	w	stawie	dokucza	niemal	całą	dobę.

Od	rodzimego	lecznictwa	ulgi	nie	uzyskam.
Przyszłaby	wcześniej	„kryska	na	Zbyszka”.

Ani	ten	wiek,	ani	posiadane	znajomości.
Któż	podjąłby	się	poprawiać	staruchowi	kości.

Pokochałem	swą	arytmię	miłością	czystą.
Gdy	ból	barku	pokocham	–	będę	bigamistą.

W	taki	oto	sposób	jakiś	diabeł	działa,
jak	w	starym	piecu	–	pali	część		mego	ciała.

Dobrze	jest	mieć	coś	do	kochania.
Świat	wyda	się	lepszy.	Jestem	tego	zdania.

2014-08-01

Zbigniew
Szeler

Tadeusz 
Chajec

polska jesień
Jesień	idzie	złoci	się	świat
Wolno	omdlewa	różany	kwiat
Klucz	żurawi	ciągnie	na	południe
Kto	zostanie	–	myśli,	że	i	tu	będzie	cudnie

Nad	wioskami	tworzy	się	mgła	
Noc	przychodzi	i	życie	usypia
Tylko	dwoje	młodych	ludzi	w	jej	osłonie
Spąsowieli	i	w	ekstazie	podniet	tonie

Z	pola	zbiera	się	wszystkie	plony
Pod	nowy	zasiew	przygotowuje	zagony
Wszystko	upływa	w	rytmie	lata	zimy	oraz	wiosny
W	huśtawce	nastroju:	cichym	lub	radosnym

Rolnik	patrzy	do	swego	spichlerza	
Czy	starczy	dla	rodziny	i	zwierza
W	mieście	człowiek	w	myślach	wszystko	liczy
Czy	starczy	na	życie	i	nie	być	na	ulicy

Powoli	owoc	tam	dojrzewa	
Cichutko	rości	prawa	i	nabrzmiewa
Sprawca	patrzy	–	swoim	oczom	nie	dowierza
Że	świat	ich	chyba	się	poszerzy

Wietrzny	październik	zamiata	liście
Babie	lato	jeszcze	zabłyśnie
Może	zobaczymy	bociany	przyszłej	wiosny	
No	i	plon	zasiany	tejże	ich	radosny

Franciszek
Wojnarowski

biednym ja biedny…
Biednym	ja	biedny,	biedny	ubogi,
Ale	ma	dusza	bogata:
Pełno	w	niej	bólu,	żalu	i	trwogi,
Wystarczy	ich	na	lata…

Biednym	ja	biedny,	biedny	ubogi,
Ale	me	serce	bogate:
Kocham	męczeński	naród	mój	drogi,
Światu-m	całemu	bratem!

Biednym	ja	biedny,	o	bracia	drodzy,
Alem	jest	dumny	z	swej	nędzy…
I	wyście	biedni,	biedni,	ubodzy	–	
Nie	tylko	z	braku	pieniędzy…

Biednym	ja	biedny,	że	duch	mój	w	trwodze,
Że	małe	serca	Wasze,
Że	takie	ciernie,	kłody	na	drodze,
Na	drodze	wspólnej,	naszej…

Biednym	ja	biedny,	lecz	pełen	wiary,
Że	minie	rozpacz,	ból,	trwoga,
Że	mężnie	zniesiem	powinne	kary
I	Bogiem	ujrzym	Boga!

Biednym	ja	biedny,	ale	w	cierpieniu
Wiem,	że	się	człowiek	wzbogaci…
Chciejmy	jedynie	iść	ku	zbawieniu
I	nas	i	świata	i	braci!!!...

zapłakała kalina
Zapłakała	kalina
Zniżyło	się	słońce
Okryły	się	cieniem
Korale	płonące

Zapłakała	kalina
Szronem	roztopionym
Bo maluje zima
Białym	po	czerwonym

Posmutniała	kalina
Liście	obleciały
Za	nimi	czerwone
Krople	pospadały

Przeminęła	jesień
Czerwień	już	wyblakła
Zima sople wiesza
Kalina	opadła

Czerwone	na	białym
Korale	się	kładły
A	na	obiad	z	kalin
Jemiołuszki	wpadły

Z	kaliną	zostały
Jak	korali	kiście
W	dziobach	pochowały
Korale	soczyste

ze sobą
Postarzałeś	się	kamieniu	w	Dwerniku
Popłakałaś	się	jarzębino
Połamałeś	skrzydła	Orliku
Posmutniałaś	schylona	leszczyno
Razem	ze	mną

Pokłoniły	się	połoniny
Przyklęknęły	góry	na	ziemi
Podniosły	się	z	kolan	doliny
Zatrzymał	się	czas	w	jesieni
Dla	mnie

Wyruszyła	kolejka	przed	siebie
Przyfrunęły	z	Sokolik	sokoły
Zapaliły	się	gwiazdy	na	niebie
Powróciły	bieszczadzkie	anioły
Dla	Ciebie

Wypełniły	się	rzeki	po	brzegi
Zastukała	kolejka	w	Majdanie
Odpłynęły	śniegi	z	wodą
Połączyły	nas	ścieżki	nad	Sanem
Ze	sobą



27Wiadomości Brzosteckie Nr 9/2014

bieszczadzką ciuchcią…
[…] Proszą bieszczadzkie anioły
 Na ciągłe wędrowanie
 Jak nogi cię zabolą
 Czeka kolejka w Majdanie […]

	 Skorzystałem	z	rady	zawartej	w	tym	wierszu	i	wraz	z	przy-
jaciółmi,	w	piękny	sierpniowy	dzień,	udałem	się	do	Majdanu	
koło	Cisnej,	aby	przejechać	się	bieszczadzką	ciuchcią.	Z	Brzost-
ku	do	Majdanu	najłatwiej	dojechać	jadąc	przez	Jasło,	Duklę,	
Tylawę,	Komańczę	kierując	się	na	Cisną.	Po	przejechaniu	126	
km	 całkiem	dobrą	 drogą	 jesteśmy	na	miejscu.	Wjeżdżamy	
na	dworzec	główny.	Jeszcze	jest	godzina	do	odjazdu,	a	przed	
kasą	ustawiła	się	już	kilkuosobowa	kolejka.	Wybieramy	trasę	
z	Majdanu	do	Przysłupia	i	z	powrotem.	Bilety	kosztują	23	zł	
dla	dorosłych	i	17	zł	dla	dzieci.	Nie	jest	to	mało,	zważywszy	
że	cała	trasa	wynosi	w	obie	strony	zaledwie	24	km.	Chętnych	
jednak	nie	brakuje	i	dobrze,	że	przyjechaliśmy	godzinę	wcześ-
niej,	bo	mogłoby	nam	zabraknąć	biletów.	Po	zakupie	biletów	
rozglądamy	 się	 po	placu.	 Jest	 tutaj	 parking,	 są	 nowoczesne	
sanitariaty,	można	wypić	kawę,	zakupić	pamiątki.	Są	też	owcze	
i	kozie	serki,	a	nawet	prołzioki	zwane	tutaj	proziakami.
	 Zbliża	się	godz.	10.00,	a	więc	czas	odjazdu.	Okazujemy	bile-
ty	i	wsiadamy	do	wskazanego	nam	przez	konduktora	wagonika.	
Wagonik	ma	przez	środek	dwustronną	ławkę,	ale	większość	
podróżnych	gromadzi	się	przy	ścianach,	które	od	połowy	aż	po	
dach	są	odkryte.	Cały	skład	to	lokomotywka	i	7	wagoników,	

a	w	każdym	po	25	osób.	Punktualnie	o	10.00	dyżurna	ruchu	
w	czerwonej	czapce	daje	znak	lizakiem	do	odjazdu.	Szarpnęło,	
gwizdnęło	 i	się	 potoczyło...	Niebawem	przejeżdżamy	przez	
główną	drogę.	Mamy	pierwszeństwo,	 a	kierowcy	na	drodze	
wesoło	nas	pozdrawiają.	Przez	pierwsze	15	minut	przejecha-
liśmy	4	km	i	jesteśmy	już	w	Cisnej.	Ciuchcia	się	zatrzymuje,	
ktoś	wysiadł,	ktoś	wsiadł	i	jedziemy	dalej.	Podziwiamy	biesz-
czadzką	przyrodę	–	obok	płynie	Solinka,	a	nieco	dalej	wije	się	
droga.	W	następnym	wagoniku	dwaj	mali	chłopcy	obserwują	
z	wielkim	 zainteresowaniem	urządzenia	 łączące	wagoniki.	
Nic	więcej	ich	nie	obchodzi.	Jakiś	starszy	pan	trzyma	w	ręku	

przewodnik	turystyczny	i	usiłuje	coś	tłumaczyć	swojej	rodzi-
nie,	ale	nikt	go	nie	słucha.	
	 Docieramy	do	Dołżycy,	kolejka	się	zatrzymuje,	lecz	nikt	nie	
wysiada.	Ruszamy	dalej.	Przejeżdżamy	przystanek	na	żądanie	
w	Krzywym	i	zmierzamy	do	końca	trasy.	Trochę	jest	pod	górkę	
i	ciuchcia	sapie,	ale	daje	radę.	No	cóż,	kolejka	wąskotorowa	ma	
takie	możliwości,	 jak	kiedyś	śpiewali	Skaldowie	w	piosence	
„Hymn	kolejarzy	wąskotorowych”:
[…] fantazja nas junacka nie ponosi
 nie w głowie nam obietnic pustych dym 
 bo taki nam się trafił rozstaw osi
 i wiemy co możemy zdziałać z nim […]
 Krajobraz	coraz	bardziej	pięknieje,	a	uroku	dodają	mu	stare	
drewniane	słupy	telefoniczne	ze	szklanymi	izolatorami,	które	
stoją	obok	torów.	Po	blisko	godzinnej	 jeździe	docieramy	do	
stacji	docelowej,	czyli	do	Przysłupia,	a	nasze	wrażenia	z	po-
dróży	najlepiej	odda	znów	fragment	piosenki	Skaldów:
[…] nie psioczy więc nikt nigdy daję słowo
 że wąski tor do celu wiedzie nas
 gdy stację się osiąga docelową
 choć wąski tor niewąską frajdę masz […]
	 Tutaj	mamy	prawie	godzinę	czasu	na	odpoczynek.	Kolejarze	
przetaczają	 lokomotywkę,	a	nasz	wagonik	z	przedostatniego	
staje	 się	 drugim.	 I	 znowu	można	 kupić	 tu	 pamiątki,	 zjeść	
pstrąga	wyłowionego	samodzielnie	ze	stawu,	czy	też	borówki	
leśne	z	cukrem	 i	śmietaną,	które	w	bieszczadzkim	klimacie	
dopiero	teraz	dojrzewają.	
	 Po	 blisko	 godzinnej	 przerwie	wsiadamy	 do	wagoników	
i	jedziemy	z	powrotem.	Teraz	jest	trochę	z	górki	i	czasem	ko-
lejka	musi	hamować.	Robi	przy	tym	sporo	hałasu.	Na	łukach	
wszyscy	wychylają	 się	 z	wagoników	 i	fotografują	 czym	kto	
może	i	co	się	da.	Miarowy	stukot	kół	i	świeże	powietrze	po-
woduje,	że	najmłodsi	podróżni	zasypiają.	Mijamy	wymienione	
wcześniej	stacje	i	powoli	zbliżamy	się	do	Majdanu.	Z	gwizdem	
lokomotywki	dumnie	wjeżdżamy	na	dworzec	i	nasza	przygoda	
z	bieszczadzką	ciuchcią	kończy	się.	Na	peronie	spotykamy	tłum	
pasażerów,	którzy	oczekują	na	następny	kurs.
	 Jeśli	ktoś	mnie	zapyta	czy	było	warto,	 to	odpowiem	tak:	
następnym	razem	pojadę	w	drugą	stronę	–	do	Balnicy.

Józef Nosal
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front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.
	 Rano	 Jasiek	 obudził	Mietka	 i	mnie.	
Podobnie	jak	oni	spałem	mocno,	bo	przy	
zmianie	Mietka	z	Jaśkiem	wcale	nie	obu-
dziłem	się.	Wstaliśmy	zaraz	bez	ociągania.	
Każdy	wziął	 porcję	 siana	 i	zanieśliśmy	
je	naszym	koniom,	aby	rżeniem	nie	upo-
minały	się	o	jedzenie.	Najbardziej	skorą	
do	tego	była	moja	gniada.	Wróciwszy	do	
wozu	umyliśmy	 się	 kolejno	wodą	 z	jed-
nego	wiadra.	Jasiek	zapytał,	co	będziemy	
jedli	na	śniadanie?	Zaproponowałem	by	do	
chleba	zjeść	gotowane	jajka,	które	Jasiek	
przywiózł	w	prowiancie	 dla	mnie.	A	na	
obiad	ugotujemy	moją	kurę,	dodał	Jasiek.	
Obydwie	 propozycje	 zostały	 przyjęte.	
Po	śniadaniu	Mietek	poszedł	do	Jędrzej-
czykowej	z	prośbą	by	ugotowała	dla	nas	
obiad,	z	kury	w	rosole	i	ziemniaki.	Oczy-
wiście	wziął	 kurę	 Jaśka	 i	jednocześnie	
wiadra	by	przynieść	wody	dla	porannego	
napojenia	koni.	Jasiek	i	ja	zrobiliśmy	przy	
wozie	po	dwa	wiechcie	słomy	i	poszliśmy	
wyczyścić	 konie.	Okazało	 się,	 że	 tylko	
dwie	klacze	miały	ślady	nocnego	leżenia,	
po	jednej	Jaśka	i	Mietka.	Po	wyczyszcze-
niu	koni	naszych	i	Mietka	wróciliśmy	do	
wozu,	ale	Mietka	jeszcze	nie	było.
	 Jasiek	zaproponował	bym	został	przy	
wozie,	a	on	przejdzie	się	po	lesie	by	po-
znać	najbliższe	otoczenie.	Kiedy	zostałem	
sam	wyjąłem	książeczkę	do	nabożeństwa	
i	w	jej	uniwersalnym	kalendarzyku	zazna-
czyłem	ołówkiem	29	i	30	lipca	1944	r.	czy-
li	wczorajszy	 i	dzisiejszy	dzień	naszego	
pobytu	w	lesie.	Ołówek	i	kawałek	papieru	
miałem	 przy	 sobie	 z	przyzwyczajenia.	
Nosiłem	 je	 zawsze	dla	wynotowywania	
tego	 co	 sobie	 nie	mogłem	przypomnieć	
z	przedmiotów	których	się	uczyłem	jak:	
nazw,	dat,	twierdzeń,	reguł,	zasad,	słówek	
łaciny	i	niemieckiego,	których	uczyłem	się	
na	pamięć.	Wracając	do	stajni	wyjmowa-
łem	ze	 schowka	podręcznik	 lub	notatki	
i	utrwalałem	w	pamięci	co	zapomniałem.	
Zaznaczając	daty	w	kalendarzyku	zaczęły	
mnie	 nurtować	 niepokojące	myśli,	 czy	
moje	 schowki	 z	książkami	 i	notatkami	
będą	bezpieczne	w	przypadku	 szukania	
czegoś	przez	niemieckich	żołnierzy.
	 Powrót	 Jaśka	 przerwał	moje	myśli.	
Prawie	jednocześnie	wrócił	Mietek	i	za-
czął	opowiadać	o	serdecznej	życzliwości	
dla	nas	Jędrzejczykowej	i	jej	córki	Gieni.	
Obydwie	proszą	byśmy	się	nie	krępowali	
i	przychodzili	do	nich	po	wszystko	co	nam	
potrzeba.	Jędrzejczykowa	zaproponowała	
byśmy	wieczorami	popasali	konie	na	jej	
koniczynie	koło	lasu,	ponieważ	one	w	tym	
roku	 sprzedały	konia	 i	nie	 będą	potrze-
bowały	dla	niego	siana.	W	zamian	za	ich	
życzliwość	Mietek	zaproponował	im	na-
szą	pomoc	przy	żniwach,	które	dziś	mają	
rozpocząć	koszeniem	żyta.	Uzgodniliśmy,	
że	ja	jako	słabszy	do	kosy	zostanę	w	lesie	

przy	koniach,	a	oni	we	dwóch	pójdą	kosić.	
Najwyższy	 czas	 było	 napoić	 konie,	 ale	
trzy	wiadra	wody	było	za	mało.	Mietek	
i	ja	 poszliśmy	 po	 następne	 trzy	wiadra	
do	 studni	 Jędrzejczykowej.	 Zaraz	 przy	
studni	pojawiła	się	Gienia	i	powiedziała,	
że	pójdzie	z	nami	i	pokaże	nam	miejsce	
w	lesie	gdzie	możemy	mieć	blisko	wodę	
dla	pojenia	koni.	Wróciliśmy	do	lasu	i	po	
napojeniu	 koni	 poszliśmy	we	 czwórkę	
z	Gienią	zobaczyć	to	miejsce.	Rzeczywi-
ście	uszliśmy	niedaleko	gdy	Gienia	stanęła	
i	powiedziała.	 To	 tutaj.	 Zobaczyliśmy	
jakieś	mokradełko	porośnięte	chaszczami,	
lecz	bez	widoku	miejsca	z	wodą	do	nabie-
rania.	Widząc	 nasze	 zdziwienie	Gienia	
wyjaśniła.	Tu	jest	źródełko,	ale	zarośnięte.	
Woda	z	niego	wypływa	poniżej	w	skarpie.	
Trzeba	wykopać	 odpowiedni	 dołek,	 by	
można	nabierać	wodę	wiadrem.	Aby	 to	
sprawdzić	pobiegłem	do	wozu	po	łopatę	
i	siekierę.	Wnet	 okazało	 się,	 że	Gienia	
miała	rację.	Już	po	pierwszych	sztychach	
łopaty	pokazała	się	woda.	Gienia	urado-
wana	 efektem	 jej	wskazania	 zamierzała	
wracać	do	domu,	ale	Mietek	ją	zatrzymał	
powiedzeniem.	Gieniu	postaraj	się	o	dwie	
kosy,	bo	po	obiedzie	obydwaj	z	Jaśkiem	
zostaniemy	pomóc	wam	przy	 koszeniu	
żyta.	Gienia	podziękowała	za	wyrażoną	
chęć	 pomocy	 i	jeszcze	 bardziej	 urado-
wana	 szybko	 poszła	 do	 domu.	My	 zaś	
zabraliśmy	się	do	kopania	prostokątnego	
zagłębienia	do	gromadzenia	się	wody.
	 W	południe	 daliśmy	koniom	kolejną	
porcję	 siana	 i	umówiliśmy	 się,	 że	 ja	
pierwszy	pójdę	do	Jędrzejczykowej	zjeść	
obiad.	 Po	moim	powrocie	 zostanę	 przy	
koniach,	a	oni	pójdą	zjeść	obiad	i	zostaną	
kosić	 żyto.	Wychodziłem	 już	 gdy	usły-
szeliśmy	dolatywanie	warkotu	motocykli	
i	samochodów	od	strony	Kamieńca	(część	
wsi	Głobikowa).	Warkot	nasilał	się,	a	po	
chwili	 zamilkł.	W	podnieceniu	 Jasiek	
powiedział.	Niemcy	 zatrzymali	 się	 na	
Kamieńcu.	Milczeliśmy	nasłuchując	 co	
będzie	 dalej.	Znowu	pierwszy	 odezwał	
się	Jasiek.	Co	robić?	Z	Mietkiem	byliśmy	
zdania,	by	pójść	do	koni	i	przypilnować	je	
aby	stały	spokojnie	i	nie	zdradzały	miej-
sca	ich	ukrycia.	Tak	też	zrobiliśmy.	Będąc	
przy	koniach	pozbieraliśmy	rozproszone	
siano	 i	podnosili	 je	 do	pysków	koni,	 by	
łatwiej	było	im	jeść.	Nagle,	jak	na	rozkaz	
doleciał	 nas	 zmasowany	warkot	 silni-
ków.	Konie	też	natychmiast	zareagowały	
uniesieniem	wysoko	łbów	i	niespokojnym	
strzyżeniem	uszami.	Być	może	zaczęłyby	
rżeć	 gdyby	 nie	 było	 nas	 przy	 nich.	 Po	
chwili	warkot	 rozdzielił	 się	 i	część	 jego	
oddalała	 się	w	kierunku	 południowym,	
a	część	w	kierunku	 zachodnim.	Kiedy	
wszystko	 umilkło	wróciliśmy	 do	wozu	
i	ja	nie	zwlekając	już	poszedłem	na	obiad.	
Na	skraju	lasu	czujnie	rozglądnąłem	się,	
ale	 nie	 dostrzegłem	żadnego	niebezpie-
czeństwa	i	wyszedłem	w	kierunku	domu	
Jędrzejczykowej.
	 Zaraz	po	obiedzie	wróciłem	do	 lasu.	
Mietek	powiedział	mi,	że	wszystkie	konie	
są	już	napojone	i	obydwaj	z	Jaśkiem	poszli	
na	obiad.	Wiadra	przy	wozie	stały	puste.	
Wziąłem	jedno	i	poszedłem	po	wodę	do	
wykopu	 podobnego	 do	 kawałka	 rowu.	
Zastałem	rów	pełen	wody,	lecz	dostęp	do	

niej	 był	 dość	 trudny.	Ziemia	 z	wykopu	
błotnista	 i	ze	 stromego	nasypu	 zsuwała	
się	 do	wody.	 Pomyślałem	 o	potrzebie	
zrobienia	kładki	przez	wykop,	z	której	bę-
dzie	wygodniej	nabierać	wodę	wiadrem.	
Z	błotnistego	brzegu	nabrałem	do	wiadra	
trochę	wody,	by	skosztować	jaki	ma	smak.	
Po	 kilku	 łykach	 i	potrzymaniu	 chwilę	
wody	w	ustach	odniosłem	wrażenie	słabo	
wyczuwalnego	 smaku	 a	może	 zapachu	
mułu.	Poza	tym	woda	była	smaczna	i	zim-
na,	jako	że	źródlana.	Wróciłem	do	wozu	
po	 siekierę.	Obciąłem	 trochę	 gałęzi	 ze	
świerka	i	jodły	dla	ułożenia	ich	na	ziemi	
z	wykopu	by	na	nich	położyć	kładkę	przez	
wykop.	Szukałem	odpowiednich	drągów	
na	kładkę.	Znalazłem	uschniętego	świerka	
o	grubości	 dyszla.	 Ściąłem	 go	 siekierą	
i	poprzecinałem	 na	 kawałki	 o	potrzeb-
nej	 długości.	 Ułożyłem	 z	nich	 kładkę	
przez	wykop	 na	 podkładzie	wcześniej	
wyłożonych	gałęzi.	Zajęło	mi	to	w	sumie	
sporo	czasu.	W	pośpiechu	i	z	niepokojem	
wróciłem	do	koni.	Konie	powitały	mnie	
spojrzeniami	 oczekiwania	 na	 jedzenie	
i	picie.	Gniada	nieśmiało	próbowała	nawet	
grzebać	przednim	kopytem,	ale	nie	rżała	
co	było	 jej	 zwyczajem	w	stajni.	 Szybko	
przyniosłem	po	porcji	siana	każdej	parze	
koni,	 którą	 jadły	 z	apetytem	 lecz	 bez	
parskania.	Zadałem	sobie	pytanie.	Czyżby	
konie	wyczuwały,	 że	 są	 ukrywane	 i	nie	
powinny	 zdradzać	miejsca	 ich	 postoju?	
Być	może.	Odpowiedziałem	 sam	 sobie.	
Poszedłem	po	wodę	do	wykopu.	Nabrałem	
pełne	dwa	wiadra	wody	stojąc	na	kładce.	
Byłem	 dumny	 z	pomysłu	 i	wykonania	
kładki	przez	wykop.	Dzięki	niej	woda	na-
brana	do	wiader	nie	była	nawet	zmącona.	
Konie	piły	wodę	z	apetytem,	 tak	 jak	 ze	
studni.
	 Późnym	 popołudniem	 niebo	 za-
snuły	 chmury	 i	w	 lesie	 zmrok	 zaczął	
zapadać	 wcześniej.	 Przed	 zmrokiem	
wrócili	 Jasiek	 z	Mietkiem,	 przynosząc	
mi	 kolację.	 Przyniesiony	w	misce	 rosół	
z	makaronem	zjadłem	z	apetytem,	mimo	
że	wcześniej	 zjadłem	 już	 trochę	 chleba	
z	masłem	z	mojego	prowiantu	na	wozie.	
Kuzyni	 opowiadali,	 że	 ludzie	 żniwują	
nie	bacząc	na	ruchy	wojsk	niemieckich,	
ani	na	zbliżanie	się	frontu	wschodniego.	
W	czasie	koszenia	przyszedł	do	nich	na	
pole	 jakiś	mężczyzna	 i	opowiadał,	 że	
dziś	w	południe	 przyjechali	Niemcy	na	
Głobikową	od	 strony	Gumnisk.	Zatrzy-
mali	się	niedaleko	szkoły,	coś	sprawdzali	
na	mapach,	 patrzyli	 przez	 lornetki	 i	po	
chwili	 odjechali	 z	powrotem.	Z	ruchów	
wojsk	niemieckich	wynika,	że	partyzanci	
z	Południka	nie	przeszkadzają	im	wcale.	
Wspólnie	 doszliśmy	 do	 wniosku,	 że	
Głobikowa	może	 być	 tak	 samo	niebez-
pieczną	wsią	 jak	 i	Grudna.	Niemcy	 na	
ich	motocyklach	i	samochodach	potrafią	
dojechać	wszędzie	 nawet	 jeśli	 drogi	 są	
o	nawierzchni	gruntowej,	zwłaszcza	latem	
gdy	jest	sucho.	Uzgodniliśmy,	że	dziś	nie	
będziemy	jeszcze	korzystać	z	popasu	koni	
na	 świeżej	 koniczynie	 Jędrzejczykowej,	
ponieważ	 obydwaj	 kuzyni	 są	 zmęczeni	
koszeniem	żyta	i	chcą	wypocząć.	Kolej-
ność	czuwania	przy	koniach	przyjęliśmy	
taką	jak	wczoraj.

cdn.

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. informuje,  
że na terenie gminy Brzostek zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych,  
sprzętu RTV, AGD (sprzęt RTV, AGD musi być kompletny) według poniższego harmonogramu:

08.09.2014	r.	–	 Klecie,	Bukowa,	Januszkowice,	Opacionka
10.09.2014	r.	–	 Zawadka	Brzostecka,	Kamienica	Dolna,	Skurowa,	Przeczyca
11.09.2014	r.	–	 Siedliska-Bogusz,	Gorzejowa,	Smarżowa,	Głobikówka
12.09.2014	r.	–	 Grudna	Dolna,	Grudna	Górna,	Kamienica	Górna,	Bączałka

	 Zakończono	zmagania	w	piątej	edycji	Amatorskiej	Ligi	Te-
nisa	Ziemnego	Gminy	Brzostek.	Tegoroczna	edycja	dostarczyła	
mnóstwo	emocji.	Wspaniałe	pojedynki,	doskonała	gra	i	mnóstwo	
zaskakujących	rozstrzygnięć.	W	turnieju	wystartowało	8	uczest-
ników:	Sławomir	Rams,	Mateusz	Nosal,	Marcin	Nawracaj,	Al-
bert	Rams,	Robert	Warzecha,	Krzysztof	Skórski,	Daniel	Mróz,	
Piotr	Fryc.	W	całej	 lidze	rozegrano	15	spotkań,	które	 toczyły	
się	w	bardzo	miłej	i	przyjaznej	atmosferze.	W	pierwszej	fazie	
turnieju	zawodnicy	zostali	podzieleni	na	dwie	grupy	po	4	osoby.	
Mecze	w	grupach	rozgrywane	były	systemem	„każdy	z	każdym”	
do	2	wygranych	 setów.	Po	 rozegraniu	 fazy	grupowej	 została	
rozpisana	drabinka	turniejowa.	
Wyniki grupy A:
	 A.	RAMS	–	M.	NAWRACAJ	0:2	(6:7,	2:6)
	 M.	NOSAL	–	S.	RAMS	1:2	(7:5,	1:6,	2:6)
	 M.	NAWRACAJ	–	S.	RAMS	1:2	(4:6,	7:6,	3:6)
	 A.	RAMS	–	M.	NOSAL	0:2	(0:6,0:6)
	 M.	NOSAL	–	M.	NAWRACAJ	2:0	(6:3,	6:1)
	 S.	RAMS	–	A.	RAMS	2:0	(6:2,	7:6)
Wyniki grupy B:
	 D.	MRÓZ	–	R.	WARZECHA	1:2	(2:6,	6:3,	0:6)
	 K.	SKÓRSKI	–	P.	FRYC	2:1	(	6:3,	6:7,	7:6)
	 R.	WARZECHA	–	P.	FRYC	2:0	(6:1,6:2)
	 D.	MRÓZ	–	K.	SKÓRSKI	1:2	(4:6,	6:1,	5:7)
	 K.	SKÓRSKI	–	R.	WARZECHA	0:2	(3:6,4:6)
	 P.	FRYC	–	D.	MRÓZ	1:2	(4:6,	6:2,	4:6)

Do	 półfinału	 awansowali:	 Sławomir	Rams,	Mateusz	Nosal,	
Robert	Warzecha,	Krzysztof	Skórski.
Wyniki półfinału:
	 K.	Skórski	–	S.	Rams	1:2	(6:3,	2:6,	3:6)
	 M.	Nosal	–	R.	Warzecha	0:2	(1:6,	2:6)
Dopiero	finał	okazał	się	trudnym	zgryzienia	orzechem,	ponie-
waż	Sławomir	Rams	był	już	2-krotnym	triumfatorem	turnieju	
w	tenisa	ziemnego.	W	Lidze	Amatorskiej	doszło	do	pierwszego	
spotkania	dwóch	świetnych	zawodników.	Rywalem	Sławomira	
Ramsa	 był	Robert	Warzecha,	 który	 dysponował	 różnorodną	
techniką,	wolą	walki.	Rywalizacja	ta	mogła	przechylić	szale	zwy-
cięstwa.	Emocje	były	bardzo	duże,	każdy	set	był	na	wagę	złota.	
Finał:
	 R.	Warzecha	–	S.	Rams	2:0	(6:4,	6:3)
W	Finale	Robert	Warzecha	pokonał	Sławomira	Ramsa	i	zostaje	
zwycięzcą	Amatorskiej	Ligi	Tenisa	Ziemnego	Gminy	Brzostek	
2014.	Po	meczu	finałowym	wręczono	nagrody	dla	finalistów,	któ-
re	zostały	ufundowane	przez	Burmistrza	Brzostku	Pana	Leszka	
Bieńka.	Słowa	podziękowania	należą	się	również:	Waldemarowi	
Wójcikowi	 –	 obsługa	 techniczna	 turnieju,	Kornelii	 Przewoź-
nik	–	zdjęcia.	Panu	Józefowi	Nosalowi	jesteśmy	wdzięczni	za	
opublikowanie	wyników	meczów	i	zdjęć	na	brzosteckiej	stro-
nie	 internetowej	oraz	na	 łamach	„Wiadomości	Brzosteckich”.	
Finalistom	gratulujemy	i	zapraszamy	na	przyszłoroczną	edycję.

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

amatorska liga Tenisa ziemnego gminy brzostek

	 W	 czerwcu	 br.	 uczniowie	 Zespołu	
Szkół	im.	Adama	Mickiewicza	w	Janusz-
kowicach	 odpowiedzieli	 na	 apel	MEN 
dotyczący	włączenia	się	szkół	wszystkich	
szczebli	w	obchody	25.	rocznicy	wyda-
rzeń	czerwcowych	1989	r.	Gimnazjaliści	
z	Januszkowic	 podjęli	 szereg	 działań	
mających	na	celu	nie	tylko	upamiętnie-
nie	 tej	 rocznicy,	 ale	 przede	wszystkim	
służących	 bliższemu	 zapoznaniu	 się	
z	historią	najnowszą,	której	nie	dowiedzą	

się	ze	szkolnych	podręczników,	ale	mogą	
(mają	 to	 szczęście!)	 usłyszeć	 o	niej	 od	
naocznych	świadków	i	uczestników	tych	
zdarzeń.	
	 Nasi	 uczniowie	 podjęli	 ten	 trud	
i	zdobyli	ogrom	wiedzy	na	wspomniany	
temat,	o	czym	 już	wcześniej	pisaliśmy.	
Wiedzę	tę	utrwalili	w	postaci	wywiadów,	
prezentacji	multimedialnych,	 plakatów,	
wierszy	itp.	oraz	podzielili	się	nią	z	kole-
żankami	i	kolegami	podczas	uroczystego	

spotkania	zatytułowanego	,,Lekcja Wol-
ności”. 
	 Wytwory	naszych	dociekań	historycz-
nych	zauważył	organizator	przedsięwzię-
cia,	 tj.	Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej,	 i	nagrodził	 nasz	 trud.	Nagroda 
MEN	podnosi	na	duchu,	pozwala	czuć	
się	wyróżnionym	oraz	docenionym,	ale	
przede	wszystkim	motywuje	do	dalszej	
pracy.	

M. Karmelita

nagroda ministerstwa edukacji narodowej dla uczniów zs w januszkowicach

K. Skórski i S. Rams M. Nosal i R. Warzecha R. Warzecha i S. Rams
Fot. Kornelia Przewoźnik
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	 Wraz	z	wrześniem	w	Hali	Widowisko-
wo-Sportowej	w	Brzostku	„idzie	nowe”.	
Zmiany	szykują	się	przede	wszystkim	na	
siłowni.	Wzbogacona	została	o	dodatko-
we	pomieszczenie.	Pozwoli	to	na	lepsze	
zagospodarowanie	przestrzeni.	Powstanie	
strefa	maszyn	 i	wolnych	 ciężarów	oraz	
strefa	kardio	(bieżnia,	orbitrek,	rowerki	
itp.).	Dzięki	 temu	nikt	nie	będzie	 sobie	
przeszkadzał	podczas	ćwiczeń,	 co	zna-
cząco	wpłynie	 na	komfort	 odwiedzają-
cych	siłownię	pań	 i	panów.	
Została	 zmieniona	 także	
forma	płatności	za	korzysta-
nie	z	hali	i	siłowni.	Druczki	
do	przelewu	bankowego	idą	
w	zapomnienie,	a	z	radością	
witamy	kasę	fiskalną,	dzięki	
której	nie	trzeba	będzie	od-
wiedzać	banku.
	 Aby	sprostać	dużemu	za-
interesowaniu	i	ułatwić	ko-
rzystanie	z	siłowni	wszyst-
kim	 chętnym,	 zmieniono	
godziny	otwarcia:
–	 od	poniedziałku	do	piątku	
od	16.00	do	21.00

–	w	soboty	od	10.00	do	14.00.	
	 Nieco	 zmieni	 się	 także	
w	hali	sportowej.	Poszerzo-
na	zostanie	oferta	zajęć	dla	
dzieci,	młodzieży	 i	doro-
słych.
 We wtorki i czwartki 
będą	 się	 odbywać	 treningi	
Uczniowskiego	Klubu	Spor-
towego	Kyokushin	Karate.	
Od	godziny	17.30	–	18.30	za-
praszamy	dzieci	i	młodzież,	
dorosłych	zaś	od	godz.	19.00	
do	 20.30.	W	środy	 i	piątki	
halę	opanują	 tenisiści	LKS	
„Brzostowianka”	 Brzo-
stek.	Od	godziny	 16.00	 do	
17.30	 ćwiczyć	będą	dzieci,	
a	dorośli	od	17.30	do	19.00.	
W	czwar tki	 od	 godziny	
14.30	do	17.00	do	akcji	wkro-
czą	instruktorzy	z	jasielskie-
go	AT	Dance,	dzięki	którym	
brzostecka	młodzież	będzie	
mogła	wyszaleć	się	w	rytm	
energicznych	 kawałków.	
W	piątki	 kontynuowane	
będą	zajęcia	z	siatkówki	dla	
dziewcząt	 gimnazjum	 (gr.	
I	od	16.00,	gr.	II	od	17.30),	
a	także	 będzie	 utworzona	
grupa	 chłopców.	W	kolej-
nych	miesiącach	będą	orga-
nizowane	 inne	 zajęcia,	 tak	
by	 każdy	młody	 człowiek	
znalazł	coś	dla	siebie.
	 W	 piątkowe	 wieczory	
rządzić	będzie	całkowita	no-
wość	–	zajęcia	crossfit.	Pod	
tą	 tajemniczą	 nazwą	kryje	
się	 program	 treningowy,	
mający	na	celu	poprawę	siły	
i	kondycji,	 stosowany	 po-
wszechnie	 przez	 akademie	
policyjne,	 służby	 taktycz-

ne	 oraz	wojsko	 na	 całym	 świecie.	 Siła	
crossfitu	tkwi	w	jego	uniwersalności.	Jest	
programem	odpowiednim	dla	 każdego,	
niezależnie	od	poziomu	sprawności,	do-
świadczenia	i	znajomości	fitness.	50-letni	
amatorzy	sportu	z	chorobami	serca	wyko-
nują	te	same	ćwiczenia,	co	„napakowani”	
uczestnicy	nielegalnych	walk	w	klatkach.	
Różnica	jest	tylko	w	skali	i	intensywno-
ści	treningu.	
	 Rok	2014	planujemy	zakończyć	moc-

nym	uderzeniem.	Zostaną	zorganizowane	
turnieje	i	konkursy	m.in.:	konkurs	w	wy-
ciskaniu	sztangi	na	 leżąco,	 liga	futsala,	
Turniej	Mikołajkowy	w	Halowej	 Piłce	
Nożnej	o	Puchar	Burmistrza	Brzostku.	
	 Jak	widać,	wciąż	się	staramy,	by	Hala	
Widowiskowo-Sportowa	 poszerzała	
swoją	ofertę	i	mogło	z	niej	korzystać	jak	
najwięcej	mieszkańców	Brzostku	i	oko-
lic.	A	zatem,	parafrazując,	słowa	piosenki	
„będzie	zabawa,	będzie	się	działo,	i	nawet	
dnia	będzie	mało”.	
	 Do	zobaczenia	w	hali	i	siłowni.

Magdalena Kawalec

co nowego na hali i siłowni
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1 kolejka Paszczyniak Paszczyna 2-3 Brzostowianka Brzostek 17 sierpnia, 17:00
2 kolejka Brzostowianka Brzostek 2-2 LKS Góra Motyczna 24 sierpnia, 17:00
3 kolejka LKS Głowaczowa 0-2 Brzostowianka Brzostek 31 sierpnia, 11:00
4 kolejka Kamieniarz Golemki – Brzostowianka Brzostek 7 września, 14:00
5 kolejka Brzostowianka Brzostek – Bodzos Podgrodzie 14 września, 16:00
6 kolejka LKS Żyraków – Brzostowianka Brzostek 21 września, 11:00
7 kolejka Brzostowianka Brzostek – Wisłoka II Dębica 28 września, 16:00
8 kolejka LKS Wiewiórka – Brzostowianka Brzostek 5 października, 14:00
9 kolejka Brzostowianka Brzostek – LKS Pustków 12 października, 14:00
10 kolejka LKS Brzeźnica – Brzostowianka Brzostek 19 października, 14:00
11 kolejka Brzostowianka Brzostek – LKS Nagoszyn 26 października, 14:00

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-

firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek
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

za okazaną pomoc 
serdecznie dziękujemy 
– lks brzostowianka 

brzostek

1 kolejka Sokół Siedliska–Bogusz 1-0 czarnovia II czarna 24 sierpnia, 11:00
2 kolejka Sokół Siedliska–Bogusz 2-0 Dąbrówka Stara jastrząbka 31 sierpnia, 11:00
3 kolejka LKS Bobrowa – Sokół Siedliska–Bogusz 7 września, 11:00
4 kolejka Sokół Siedliska–Bogusz – Dragon Korzeniów 
5 kolejka Orły Borowa – Sokół Siedliska–Bogusz 21 września, 11:00
6 kolejka Sokół Siedliska–Bogusz – LKS Stasiówka 28 września, 11:00
7 kolejka LKS jodłowa – Sokół Siedliska–Bogusz 5 października, 14:00
8 kolejka Sokół Siedliska–Bogusz – LKS zasów–Mokre 12 października, 11:00
9 kolejka LKS łęki Górne – Sokół Siedliska–Bogusz 19 października, 14:00

1 kolejka Team przecław 3-2 Brzostowianka Brzostek 16 sierpnia, 11:00
2 kolejka Brzostowianka Brzostek 1-1 ostrów 23 sierpnia, 11:00
3 kolejka Strzelec Frysztak 1-3 Brzostowianka Brzostek 30 sierpnia, 11:00
4 kolejka Brzostowianka Brzostek – MULKS pustynia 06 września, 11:00
5 kolejka Stal Mielec – Brzostowianka Brzostek 13 września, 11:00
6 kolejka Brzostowianka Brzostek – Monis Bielowy–Strzegocice 17 września, 17:00
7 kolejka Sokół Krzywa – Brzostowianka Brzostek 20 września, 11:00
8 kolejka Brzostowianka Brzostek – LKS Brzeźnica 27 września, 11:00
9 kolejka Rzemieślnik pilzno – Brzostowianka Brzostek 4 października, 11:00
10 kolejka Brzostowianka Brzostek – Igloopol Dębica 11 października, 11:00
11 kolejka Radomyślanka Radomyśl – Brzostowianka Brzostek 18 października, 11:00
12 kolejka Brzostowianka Brzostek – DAp Dębica 25 października, 11:00
13 kolejka Paszczyniak Paszczyna – Brzostowianka Brzostek 31 października, 15:00

1 kolejka Głowaczowa – Brzostowianka Brzostek 4 września, 17:00
2 kolejka ASp Borowiec Straszęcin – Brzostowianka Brzostek 11 września, 17:00
3 kolejka Brzostowianka Brzostek – Bodzos Podgrodzie 18 września, 17:00
4 kolejka ASp Wisłoka Dębica – Brzostowianka Brzostek 25 września, 17:00
5 kolejka Brzostowianka Brzostek – Rzemieślnik pilzno 2 października, 16:00
6 kolejka Monis Bielowy–Strzegocice – Brzostowianka Brzostek 9 października, 16:00
7 kolejka Brzostowianka Brzostek – łęki Górne 16 października, 16:00

klasa okręgowa Trampkarzy sTarszych

klasa okręgowa juniorów sTarszych

klasa „a” – dębica ii

klasa „b” – dębica ii

Terminarz rozgrywek, sezon 2014/2015, runda i
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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!

centrum kultury i czytelnictwa 
w brzostku zaprasza dzieci 
i młodzież do uczestnictwa 
w bezpłatnych zajęciach:

kółko plastyczne
– grupa młodsza (od I-VI klasy szkoły 

podstawowej)
– grupa starsza (uczniowie gimnazjum)

zajęcia teatralne
– teatrzyk dziecięcy „Biedronki” (dzieci 

od IV klasy szkoły podstawowej)
– grupa teatralna „chichot” (uczniowie 

gimnazjum)
zespół tańca ludowego
– zapisy dzieci od III klasy szkoły 

podstawowej i młodzieży gimnazjalnej
warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży

zapisy na wszystkie zajęcia 
do 30 września 2014 r. w domu kultury 

w brzostku, tel. 146830315

centrum kultury i czytelnictwa 
w brzostku zaprasza 

wszystkich zainteresowanych  
do uczestnictwa w warsztatach  

rękodzielniczych, czyli haftu  
i koronki szydełkowej, oraz warsztatów 

kulinarnych, które odbywać się będą 
w domu kultury w brzostku

Wszystkie zajęcia prowadzone będą dwa razy 
w tygodniu od 22 września b.r.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne,  
o wpisie na listę uczestników decyduje 

kolejność zgłoszeń
zapisy przyjmowane są pod nr tel. 146830315 
Więcej informacji na temat warsztatów można 

uzyskać w Domu Kultury w Brzostku
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BURMISTRZ BRZOSTKU ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów – stanowiących własność Gminy Brzostek

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

L.p. 

Oznaczenie nieruchomości Po-
wierzch-
nia nieru-
chomości 

(ha)

Opis Nierucho-
mości

(użytki – ha)

Przezna-
czenie 

nierucho-
mości i 

sposób jej 
zagospo-
darowania

cena wy-
woławcza 
rocznego 
czynszu 

dzierżaw-
nego netto 

(zł)

zasady nabycia nieruchomości
Wa-
dium 
(zł)Nr KW

Nr działki ewid. 
nr działki wg załącznika graficz-

nego 
położenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Rz1D/00020353/2 cz.dz.695/13, nr 1 (zał. graficzny) Brzostek 0,1060 RIII a – 0,1060 rolna 30,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00
2 Rz1D/00020353/2 cz.dz.695/13, nr 2 (zał. graficzny) Brzostek 0,2322 RIII a-0,2322 rolna 55,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00
3 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 3 (zał. graficzny) Brzostek 0,5773 RIII a-0,5773 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00
4 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 4 (zał. graficzny) Brzostek 1,0699 RIII a – 1,0669 rolna 180,00 dzierżawa w trybie przetargowym 18,00
5 Rz1D/00020353/2 cz. dz 1489, nr 5 (zał. graficzny) Brzostek 0,1614 RIII a – 0,1614 rolna 55,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00
6 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 6 (zał. graficzny) Brzostek 0,1901 RIII a – 0,1901 rolna 55,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00
7 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 7 (zał. graficzny) Brzostek 1,3068  RIII a – 1,3068 rolna 180,00 dzierżawa w trybie przetargowym 18,00
8 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 8 (zał. graficzny) Brzostek 1,0535 RIII a – 1,0535 rolna 180,00 dzierżawa w trybie przetargowym 18,00
9 Rz1D/00020353/2 cz. dz.. 1489, nr 9 (zał. graficzny) Brzostek 0,2941 RIII a – 0,2941 rolna 55,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00
10 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 10 (zał. graficzny) Brzostek 0,7677 RIII a – 0,7677 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00
11 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 11 (zał. graficzny) Brzostek 0,5990 RIII a – 0,5990 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

12 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 12 (zał. graficzny) Brzostek 0,8011 RIII a – 05176
RII – 0,2835 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

13 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 13 (zał. graficzny) Brzostek 0,2705 RIII a – 0,2705 rolna 55,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00
14 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 14 (zał. graficzny) Brzostek 0,4000 RIII a – 0,4000 rolna 75,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00

15 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, cz. dz. 695/17, nr 15 
(zał. graficzny) Brzostek 0,7812 RII – 0,2467

RIII a – 0,5345 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

16 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 16 (zał. graficzny) Brzostek 0,5204 RII – 0,4401
RIII a – 0,0803 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

17 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 17 (zał. graficzny) Brzostek 0,2178 RII – 0,2178 rolna 55,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00

18 Rz1D/00020353/2 cz. dz.. 1489, cz. dz. 695/17, nr 18 
(zał. graficzny) Brzostek 0,8409 RII – 0,8409 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

19 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, cz. dz. 695/17, nr 19 
(zał. graficzny) Brzostek 0,5016 RII – 0,5016 rolna 75,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00

20 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, nr 20(zał. graficzny) Brzostek 0,4787 RIII a – 0,4787 rolna 75,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00

21 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, cz. dz. 695/17, nr 
21(zał. graficzny) Brzostek 0,4415 RII – 0,4415 rolna 75,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00

22 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, cz. dz. 695/17, nr 
22(zał. graficzny) Brzostek 1,7574 RII – 1,7574 rolna 180,00 dzierżawa w trybie przetargowym 18,00

23 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, cz. dz. 695/17, nr 23 
(zał. graficzny) Brzostek 0,4833 RII – 0,4793

RIII a – 0,0040 rolna 75,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00

24 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, cz. dz. 695/17, nr 24 
(zał. graficzny) Brzostek 0,5522 RII – 0,5385

RIII a – 0,0137 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

25 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, cz. dz. 695/17, nr 25 
(zał. graficzny) Brzostek 0,8812 RII – 0,8381

RIII a – 0,0431 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

26 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, cz. dz. 695/17, nr 26 
(zał. graficzny) Brzostek 0,2179 RIII a – 0,0297

RII – 0,1882 rolna 55,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00

27 Rz1D/00020353/2 cz. dz. 1489, cz. dz. 695/17, nr 27 
(zał. graficzny) Brzostek 1,9375 RII – 1,8361

RIII a – 0,0962 rolna 180,00 dzierżawa w trybie przetargowym 18,00

28 KW 26654 cz. dz. 516/25 Siedliska – Bo-
gusz 0,60 RIVa – 0,60 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

29 Rz1D/00048272/2
dz. 634/5
dz. 634/6
dz. 634/7
dz. 639

Smarżowa 0,99

psV-0.21
RV– 0,39
RV – 0.02
B-psV – 0.02
RIVa– 0.35

rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

30 Rz1D/00053415/5

48/4
 

48/5
 

48/6 

Gorzejowa 2,06

RIVb – 0.12
psVI – 0.05
RIVa – 0.08
RIVb – 0.54
psVI – 0.05
RIIIb – 0.08
RIVa – 0.32
RIVb – 0.07
RV – 0.17
psVI – 0.51

rolna 210,00 dzierżawa w trybie przetargowym 21,00

31 KW 23190 287/1 Kamienica Dolna 0,11 RIVb – 0.11 rolna 55,00 dzierżawa w trybie przetargowym 10,00

32 KW 38567
101/4

cz. dz.. 101/5
cz. dz. 101/7 

Kamienica Górna 0,73
RIVb – 0.08
RIVb – 0.29
psIV – 0.09
pSV – 0.27

rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

33 KW 38567 101/3 Kamienica Górna 0,97 RIVa – 0.49
RIVb – 0.48 rolna 120,00 dzierżawa w trybie przetargowym 12,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJW DNIU 25 WRZEŚNIA 2014 r. OD GODZ. 900 

Dokończenie na str. 33
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Uczestnicy przetargu, którzy wpłacą wadium z poz. nr 1–5 przetarg odbędzie się od godz. 900 do 1000; z poz. nr 6–10 przetarg od-
będzie się od godz. 1000 do 1100 ; z poz. nr 11–15 przetarg odbędzie się od godz. 1100 do 1200 ; z poz. nr 16–20 przetarg odbędzie się od 
godz. 1200 do 1300; poz. nr 21–27 przetarg odbędzie się od godz. 1300 do 1400; z poz. nr 28–33 przetarg odbędzie się od godz. 1400 do 1500

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej 
wysokości do dnia 22.09.2014 r. 
Uwaga! przy wpłacie wadium należy podać nr działki wraz z numerem załącznika graficznego. Wadium	może	być	wniesione	w	pienią-
dzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	do	obrotu	publicznego	–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	
Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	
(Dz.	U.	Nr	207,	poz.	2108	ze	zm).	Wadium	w	pieniądzu	należy	wnosić	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	lub	na	konto	: BSR	O/Brzostek	Nr	32	
8589	0006	0080	0210	2020	0006)	.Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	
Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	
zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 
stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT 
w wysokości 23%, co	łącznie	stanowić	będzie	kwotę	rocznego	czynszu	dzierżawnego	działki.	
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.	Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok)	.Oprócz	opłat	związanych	z	rocznym	
czynszem	,	Dzierżawca	zobowiązany	jest	do	opłacania	podatku	rolnego	lub	podatku	od	nieruchomości.	
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	
zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając 
niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Brzostek,	dnia	22.08.2014	r.

Burmistrz Brzostku 
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

Dokończenie ze str. 32

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem	najmu	jest	lokal	użytkowy	(sklep)	położony	w	Domu	Ludowym	w	Bukowej	stanowiący	własność	Gminy	Brzostek	na	pod-
stawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00040775/2	-	przeznaczony	na	prowadzenie	nieuciążliwej	działalności	dla	wsi.
Lokal	użytkowy	(sklep)	położony	 jest	w	budynku	Domu	Ludowego	w	Bukowej	na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	486/2	
o	powierzchni	0,19	ha,	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00040775/2.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	55	m2

Sklep	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną,	gaz	i	bieżącą	wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,90 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Wadium	dla	lokalu	wynosi	500,00	zł	(słownie:	pięćset	złotych)	i	płatne	będzie	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	(BSR o/Brzostek 
Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)
Najemca	oprócz	czynszu	najmu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	wodę,	wywóz	odpadów	komunalnych	i	nieczystości	
ciekłych	oraz	podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością	gospodarczą.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	wynajem	w/w	lokalu	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Brzostek,	dnia	27.08.2014	r.

Burmistrz Brzostku 
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

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
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krzyŻówka z nagrodą
Poziomo:
1) Mieszka	w	Ułan	Bator;	7) Dawniej	
epidemia;	10) Wędrowni	aktorzy;	11) Re-
choczą	w	szuwarach;	13) Kogut	 inaczej;	
14) Brat	Lecha	i	Czecha;	15) Puchacz	lub	
puszczyk;	17) Świńska	trawa;	19) Opłata	
za	wpis;	21) Rogata	gromada;	22) Moneta	
o	wartości	10	groszy;	23) Upiór,	widmo;	
25) Wojskowe	 pojazdy	 przystosowane	
do	poruszania	 się	 na	 lądzie	 i	w	wodzie;	
28) Własna	 lub	 pospolita;	32) Biblijny	
nieszczęśnik;	33) Ewa,	wokalistka	dżezo-

wa	i	piosenkarka;	34) Indianie	z	Kanady	
35) W	odwrotnym	porządku;	37) Ubranie,	
strój;	38) Skok	w	górę;	39) Mysz	lub	szczur.
Pionowo:
1) Małżonek;	2) List	 zza	 krat;	3) Pełna	
trawy;	4) Powała,	 sufit;	5) Mieszkaniec	
Jugosławii;	6) Kanion;	7) Profit;	8) Prze-
puszcza	popiół;	9) Krzyżówkowa	papuga;	
12) Listopadowa	 zabawa	 z	 woskiem;	
16) Pocztówka;	18) Nadmierna	 otyłość;	
19) Nisza;	 20) Alkohole	 nienasycone;	
21) Turystyczny	lub	ogórkowy;	24) Przy-
nęta;	26) Kopalny	 słoń;	27) Lecą	 spod	
kopyt	 rumaka;	 29) Umizgi;	 30) Jajo 

zgniłek;	31) Sprint	lub	maraton;	32) Unos;	
36) Zwierze	pociągowe.
 Rozwiązania	wpisane	 do	 kuponu	 za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczone	
do	30	września	2014	r.	do	Centrum	Kul-
tury	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	
udział	w	losowaniu	nagrody	książkowej.	
Rozwiązanie	 krzyżówki	 z	poprzedniego	
numeru:	 SIERPIEŃ MIESIĄCEM 
ABSTYNENCJI. Nagrodę	 książkową	
wylosowała Monika Czajka z Brzostku. 
Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	do	
Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal

Lekarze	podjęli	akcję	strajkową.	Rzecz-
nik	Ministerstwa	Zdrowia	poinformo-
wał,	 że	Ministerstwo	odpowie	na	 ich	
postulaty	 natychmiast	 po	 znalezieniu	
farmaceuty,	 który	 będzie	w	stanie	 je	
odczytać...

  
Pacjent	nerwowo	czeka	na	opinię	w	ga-
binecie	słynnego	ortopedy.
	–	A	u	kogo	pan	wcześniej	był,	zanim	
trafił	pan	do	mnie?	–	pyta	lekarz.

–	U	kręgarza.	
–	U	kręgarza?!	–	wyśmiał	go	lekarz	–	To	
strata	czasu!	No	i	niech	pan	powie,	ja-
kiej	bezużytecznej	rady	panu	udzielił?
–	Poradził,	żebym	przyszedł	do	pana.

  
Mosze	otworzył	sklep	na	Nalewkach	–	
Trąbki,	saksofony,	bębny,	trumny,	noże	
i	pistolety.
–	Jak	idzie	geszeft,	Mosze?	–	pyta	Srul.	
Taki	nietypowy	towar...
–	Bardzo	idzie!	Bardzo!	Przedwczoraj	
sprzedałem	 trąbę,	 wczoraj	 pistolet,	
dzisiaj	trumnę.

  
Brunetka	 i	blondynka	 znalazły	 trzy	
granaty	ręczne	i	postanowiły,	że	lepiej	

będzie,	 jeśli	zabiorą	 je	na	posterunek	
policji. 
–	A	co,	 jeśli	 jeden	 nam	wybuchnie,	
zanim	tam	dotrzemy?	–	pyta	brunetka.	
–	Nie	martw	się	–	mówi	blondynka	–	
Skłamiemy	i	powiemy,	że	znalazłyśmy	
tylko	dwa.

  
Żona	bankiera	wpada	z	niespodziewa-
ną	wizytą	do	męża	w	pracy.	Zastaje	go	
z	sekretarką	na	kolanach.	Bankier	bez	
zmrużenia	oka	dyktuje	list:	
„...i	na	koniec,	szanowna	Rado	Nadzor-
cza,	zwracam	uwagę,	że	nie	obchodzi	
mnie,	czy	mamy	kryzys,	czy	nie.	Nie	
jestem	w	stanie	pracować	bez	drugiego	
fotela	w	gabinecie”.
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Brzosteckie smakołyki
	 Dużymi	krokami	nadchodzi	 jesień.	
Ta	pora	roku	to	czas	zbiorów,	obfitujący	
w	mnóstwo	 różnorodnych	produktów,	
którymi	w	pomysłowy	sposób	możemy	
wzbogacić	naszą	kuchnię.	W	tym	mie-

siącu	proponujemy	przepisy	na	pyszną	
i	zdrową	 zupę	 grochową,	 paluszki	
ziemniaczane,	piernik	oraz	jabłka	w	bu-
dyniu.

Redakcja

Zupa grochowa
Składniki:

– ½ kg grochu
– 20 dkg boczku
– 25 dkg żeberek
– 4 ząbki czosnku
– 1 duża cebula
– 1 łyżka masła
– śmietana
– sól, pieprz

Wykonanie:
Groch wypłukać, zalać zimną wodą i odstawić na 24 go-
dziny. Następnie dodać żeberka, gotować do miękkości 
na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Cebulę 
smażyć na maśle, dodać przeciśnięty przez praskę czos-
nek i pokrojony w kostkę boczek. Dołożyć do gotującego 
się grochu. Doprawić solą i pieprzem. Dodać śmietanę. 
Udekorować zieleniną.

Paluszki ziemniaczane
Składniki:

– 1 kg ziemniaków
– 2 jajka
– mąka ziemniaczana
– sól, pieprz
– kurkuma

Wykonanie:
Ziemniaki umyć, obrać i ugotować, następnie zmielić. 
Przełożyć do miski, wyrównać na płasko, podzielić na 
4 części. Jedną część wyłożyć, a puste miejsce zapełnić 
mąką ziemniaczaną. Przyprawić solą, pieprzem, dołożyć 
2 jajka, dodać odrobinę kurkumy. Wszystko dokładnie 
wyrobić, formować nieduże wałeczki. Obtoczyć w bułce 
tartej i smażyć na rozgrzanym oleju. 

Jabłka w budyniu
Składniki:

– 4 jabłka
– 2 łyżki dżemu
– budyń śmietankowy
– kawałek czekolady

Wykonanie:
Jabłka umyć, obrać, wydrążyć gniazda nasienne, uważając, 
by jabłko nie pękło. Wrzucić na gotującą się wodę, podgo-
tować. Odsączyć. Do wydrążonego otworu nałożyć dżemu 
o dowolnym smaku. Ugotować budyń, zalać nim owoce. Po 
ostygnięciu na wierzch zetrzeć czekoladę. 

Piernik 
Składniki:

– 1/2 szklanki cukru
– 6 jaj
– 3 szklanki mąki
– 2 łyżeczki sody 
– 1 szklanka esencji z herbaty ( na szklankę 2-3 torebki)
– 1 szklanka oleju
– ¼ l miodu 
– 2 łyżki kakao
– przyprawa do piernika 

Wykonanie: 
Białka ubić na sztywno, dodać cukier i żółtka. Następnie 
dołożyć miód, olej, esencję. Na koniec dodać mąkę wy-
mieszaną z sodą, przyprawą do piernika i kakao. Ciasto 
podzielić na trzy części. Upiec i przełożyć masą cytrynową 
oraz powidłem śliwkowym. 

Masa cytrynowa
Składniki: 

– 1 szklanka mleka
– 3 łyżki cukru
– 3 łyżki mąki
– 1 cukier waniliowy
– ½ kostki masła
– sok z cytryny

Wykonanie:
¾ szklanki mleka zagotować z cukrem i cukrem wanilio-
wym. Resztę mleka połączyć z mąką, wlać do gotującej się 
masy. Ostudzić, a następnie utrzeć z połową kostki masła. 
Dodać sok z cytryny. 
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kącik fotograficzny

Fot. Mateusz Świerczek z BrzostkuFot. Artur Betlej z Brzostku Fot. Monika Kawalec 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. Marcin Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Andrzej Kolbusz  z Bukowej

Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Natalia Kawalec z Woli Brzosteckiej

Fot. Karol Zastawny z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku


