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Wydarzenia w obiektywie

 (Fot. Paweł Batycki)BOŻE CIAŁO - PROCESJA

 (Fot. Paweł Batycki)„BRZOSTEK. PRAWDZIWA HISTORIA PRZYJAŹNI I POJEDNANIA”
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Wydawać by się mogło, że w naszej gmi-
nie niewiele się dzieje. Tymczasem oka-

zuje się, że ciekawych wydarzeń jest tak dużo, 
że nawet nie wszystkie informacje mieszczą 
się w jednym numerze „Wiadomości Brzoste-

ckich”. W lipcu więcej miejsca poświęcimy 
próbom literackim naszych Czytelników. 
Zaprezentujemy m.in. pierwszy fragment 
powieści Roberta Garstki z Januszkowic 
pt. „CZARNE PUSTKOWIE”. Ustaliliśmy 
też stały termin nadsyłania materiałów do 
kolejnych numerów gazety – do końca każ-

dego miesiąca poprzedzającego ukazanie się 
następnego numeru. Zwracamy się również 
z prośbą o podawanie autorów przesyłanych 
do nas fotografii. Niezamawiane materiały 
będziemy publikować w miarę możliwości.

Urszula Kobak

Od redakcji

Z prac Rady Miejskiej
Radni Rady Miejskiej w Brzostku na VII 

sesji w dniu 28 maja br. przyjęli sprawo-
zdanie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz 
udzielili Burmistrzowi Brzostku Wojciechowi 
Staniszewskiemu absolutorium. Uchwalony 
przez Radę Miejską w Brzostku budżet na 2014 
rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 
45 672 294,35 zł. Dochody wykonano w kwo-
cie 44 735 994,71 zł, co stanowi 97,94 % planu 
w tym wykonane dochody bieżące na kwotę 
43 075 071,52 zł, na plan 43 530 476,32 zł, 
co stanowi 98,95% planu. Wykonane dochody 
majątkowe stanowią kwotę 1 660 923,19 zł 
na plan 2 141 818,03 zł, co stanowi 77,54 % 
planu. Planowane dochody własne stanowią 
kwotę 10 376 151,00 zł, wykonane zostały 
w kwocie 10 109 911,49 zł, co stanowi 
97,43 % planu. Plan wydatków budżetowych 
po zmianach dokonanych w ciągu roku prze-
widywał kwotę 45 015 247,56 zł. Wydatki 
zrealizowano w kwocie 43 997 504,34 zł, co 
stanowi 97,73 % ogółu planu. Na realizację 
inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy 

Brzostek kwotę 6 690 108,04 zł, wydatko-
wano kwotę 6 449 502,29 zł, co stanowi 
96,40% planowanych wydatków na inwesty-
cje i 14,65% ogółu wykonanych wydatków. 
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 
kwotę 38 325 139,52 zł, zrealizowano wy-
datki w kwocie 37 548 002,05 zł, co stanowi 
97,97 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 
30 249 647,83 zł, tj. 80,56% stanowiły wy-
datki na zadania własne, a 7 298 354,22 zł, tj. 
19,44 % wydatki na zadania zlecone. W bu-
dżecie Gminy Brzostek planowano nadwyżkę 
budżetową w kwocie 657 046,79 zł, z prze-
znaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich 
lat. Ze środków budżetu Gminy Brzostek 
w 2014 roku spłacono raty kredytu w kwocie 
2 849 684,00 zł, zaciągniętego na finanso-
wanie deficytu budżetu gminy i inwestycji 
realizowanych w poprzednich latach. Gmina 
Brzostek posiada zobowiązania na kwotę 
14 300 000,00 zł. Skutki obniżenia górnych 
stawek podatków za 2014 rok wyniosły ogó-
łem 1 982 759,77 zł. Skutki udzielonych ulg, 
zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych z po-
datków za rok 2014 wyniosły 230 907,51 zł, 
umorzeń zaległych podatków 40 972,96 zł. 
Łącznie stanowi to kwotę 2 797 754,37 zł, tj. 

6,25% zrealizowanych dochodów ogółem. 
Stan mienia komunalnego Gminy Brzostek 
na dzień 31.12.2014 r. wynosił 322,4860 ha, 
o wartości 1 987 849,88 zł. W obrocie 
mieniem komunalnym nabyto do zasobu 
12 działek o powierzchni łącznej 1,2166 ha 
o wartości 95 874,00 zł, a sprzedano 9 działek 
o łącznej pow. 2,6859 ha o łącznej wartości 
sprzedażnej 95 650, 00 zł. W dalszej części 
obrad na wniosek Burmistrza Brzostku, Rada 
Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2015 rok oraz zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Brzostek. Kolejno podejmowane uchwały 
dotyczyły wyrażenia zgody na wniesienie 
aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Spółki z o. o w Brzostku w formie składników 
majątkowych; sieci kanalizacji sanitarnej 
w Januszkowicach, Opacionce i dwóch od-
cinków w Brzostku oraz przeznaczenia do 
sprzedaży w trybie przetargowym działek 
położonych w Brzostku, stanowiących włas-
ność Gminy Brzostek. 
 Treść podjętych uchwał prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Gminy Brzostek.

Opracowała E. Sz.

Przedszkole.
Dlaczego w starej szko-
le a nie w starym inter-
nacie?

Od pewnego czasu 
mieszkańcy moc-

no dyskutują nad tym, czy przedszkole 
w Brzostku ma być zlokalizowane na terenie 
starej szkoły, czy w dawnym internacie. 
Początkowo – i o tym mówiłem w kampanii 
wyborczej – byłem skłonny przenieść je do 
budynku, w którym był internat, ponieważ 
wydawało mi się, że obok niego będzie 
piękny plac zabaw i dobrze zaadaptowany 
(w przyszłości) do tego budynek. Ktoś zapyta 
zatem, skąd taka zmiana? Odpowiadam:
• Budynek starej szkoły już dziś jest wyko-
rzystywany prawie w połowie jako budynek 
przedszkola. Wolne są wszystkie pomiesz-
czenia na I piętrze.
• Stara szkoła i szkoła podstawowa stano-
wić będą jeden wspólny kompleks szkolno-
-przedszkolny (z zachowaniem odrębności 
obu jednostek), co jest bardzo ważne dla 
maluchów, które już od początku będą oswa-
jane z budynkiem szkoły.
• Gmach starej szkoły jest już teraz naszą 
własnością i prace modernizacyjne można 
podjąć tam natychmiast (w zasadzie już trwa-
ją, bowiem zlecone jest wykonanie projektu).
• Budynek jest w bardzo dobrym stanie 
technicznym i wystarczy przeprowadzić 
tam prace adaptacyjne z wyjątkiem remontu 
dachu, który jest do wymiany.
• W budynku może być zlokalizowane 
7 oddziałów przedszkolnych, co w zupełności 
wystarczy na nasze dzisiejsze potrzeby. 

• Za budynkiem jest miejsce na plac zabaw, 
który w części jest już na taką potrzebę 
przygotowany.
• Budynek oglądał projektant, który zapew-
nił, że da się go zaadaptować bez kłopotu 
do standardów przewidzianych przez dzi-
siejsze przepisy regulujące funkcjonowanie 
przedszkoli.
• Wreszcie ostatni argument to pytanie: Co 
zrobić z budynkiem, który nikomu nie będzie 
potrzebny ?
Trzeba także wiedzieć że:
• Budynek dawnego internatu jest ciągle 
przedmiotem postępowania sądowego. 
Wprawdzie są ogromne szanse na korzystne 
dla nas orzecznictwo, ale do jego przejęcia 
i tak droga jeszcze daleka. W opinii fachowca 
całkowita gotowość do użytkowania budynku 
to jakieś 5 lat.
• Urząd Miejski pilnie poszukuje miejsca 
pod archiwum. Zgodnie z obowiązującym 
prawem przechowywanie dokumentów jest 
dokładnie opisane i sprecyzowane, dlatego 
ewentualnie moglibyśmy myśleć o przenie-
sieniu właśnie tam naszego archiwum.
• W niedługim czasie będziemy praw-
dopodobnie zmuszeni przenieść gdzieś 
z „Hermesa” bibliotekę, gdyż przy takiej 
kondycji GS-u spodziewać się możemy każ-
dego rozwiązania. 
• W pobliżu rynku pilnie jest potrzebny 
parking, ponieważ w samym centrum nie 
ma już gdzie parkować, a przy ewentualnych 
projektach rewitalizacyjnych musimy dyspo-
nować parkingiem o określonej pojemności. 
Przy obecnym budynku dawnego internatu 
jest prawie 15 arów działki, która aż się prosi 
o zagospodarowanie pod parking.

• Trzeba z ośrodka zdrowia przenieść 
w inne miejsce MGOPS, bowiem w obecnym 
kształcie ośrodek zdrowia jest po prostu za 
mały. Tę jednostkę docelowo także można 
usytuować właśnie w budynku internatu, 
bo obecnie sami widzimy, że byłoby lepiej, 
gdyby MGOPS był bliżej urzędu.

Często też podnosi się temat budowy 
nowego przedszkola. Pomysł taki uważam za 
niezasadny, ponieważ koszt jego powstania 
to około 2 ml złotych. Gdyby to był projekt 
unijny, moglibyśmy liczyć na refundację na 
poziomie maksymalnie 70%, czyli musie-
libyśmy wydatkować ponad 0,5 ml złotych 
z własnych środków, a na to nas nie stać. 
Warto też zapytać, gdzie moglibyśmy je zlo-
kalizować, bo tereny między domem nauczy-
ciela a szkołą podstawową są w większości 
prywatne. Musielibyśmy lokalizować je poza 
rynkiem i jego najbliższym otoczeniem. Pod-
noszone problemy komunikacyjne w przy-
padku przeniesienia przedszkola do starej 
szkoły są na dziś dokładnie takie same, jak 
w przypadku budynku dawnego internatu. 
Tyle tylko, że istnieje możliwość wykonania 
drogi poprzez rozebranie budynku koła 
łowieckiego „Lis”, który stanowi już naszą 
własność, zebranie części skarpy i przebicie 
się do łąki poniżej „Orlika” (przy „ścież-
kach”). W ten sposób do przedszkola i szkoły 
można by podjechać tak od ul. Szkolnej, jak 
i od ul. Mysłowskiego. Można dodatkowo 
wyasfaltować ul. Cmentarną i uzyskać w ten 
sposób wyjazd jednokierunkowy na ulice 
Szkolną i Słoneczną.

Warto na końcu dodać, że bocianie gniaz-
do na starej szkole to żywa zachęta do tego, 
by właśnie w tym budynku nasze przedszkole 
zlokalizować. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Lp Nazwisko i imiona kandydata
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Numer obwodu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. DUDA Andrzej Sebastian 638 443 241 161 491 481 394 364 618 220 205 430 4686
2. KOMOROWSKI Bronisław Maria 154 130 65 32 62 76 45 23 94 30 39 49 799

Razem: 792 573 306 193 553 557 439 387 712 250 244 479 5485

WYBORY PREZYDENCKIE 2015
DRUGA TURA

Wyniki i frekwencja w gminie Brzostek
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Nr 1 - Brzostek, Zawadka B. 1403 799 792 7 56,95%
Nr 2 - Brzostek 1057 586 573 13 55,44%
Nr 3 - Klecie 510 315 306 9 61,76%
Nr 4 - Bukowa 402 198 193 5 49,25%
Nr 5 - Januszkowice, Opacionka 1031 560 553 7 54,32%
Nr 6 - Nawsie B., Wola B. 1064 569 557 12 53,48%
Nr 7 - Bączałka, Kamienica G. 824 441 439 2 53,52%
Nr 8 - Grudna D., Grudna G. 737 390 387 3 52,92%
Nr 9 - Głobikówka, Siedliska, Smarżowa 1513 724 712 12 47,85%
Nr 10 - Gorzejowa 545 273 250 23 50,09%
Nr 11 - Kamienica D. 408 262 244 18 64,22%
Nr 12 - Przeczyca, Skurowa 868 489 479 10 56,34%

Ogółem w gminie: 10362 5606 5485 121 54,10%
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Podsumowanie działalności TMZB w 2014 r.
17 maja 2015 r. odbyło się walne zebranie Towarzystwa Mi-

łośników Ziemi Brzosteckiej. Dotychczasowy zarząd sto-
warzyszenia złożył sprawozdanie z działalności w 2014 roku. 
Był to okres obfitujący w liczne przedsięwzięcia realizowane 
przez TMZB wspólnie z samorządem gminy Brzostek. Główny 
inicjator tych działań to ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek.
 Największe przedsięwzięcie stanowiła budowa pomnika 
brzosteckich Uczestników Powstań Narodowych w XIX w. 
i księcia Mieczysława Woronieckiego, który urodził się w po-
bliskiej Skurowej. Brał aktywny udział w węgierskiej Wiośnie 
Ludów (1848-1849). Zyskał sławę w zwycięskich bitwach, lecz 
po dostaniu się do niewoli został stracony w wieku 23 lat. 
Książę Woroniecki jest dziś bohaterem narodowym Węgier 
i wzorem patriotycznej postawy w walce za wolność waszą 
i naszą. Opracowano projekt pomnika, a następnie złożono 
wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Uzyskał on uzna-
nie i środki pieniężne na budowę. Wymagane środki własne 
zostały zebrane dzięki ofiarności mieszkańców i sponsorów 
z pomocą Społecznego Komitetu Wspierania Budowy, któremu 
przewodził Wojciech Grzesiakowski.
 Ważnym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym 
była sesja naukowa z udziałem m.in. konsul generalnej Węgier 
dr hab. Adrienne Körmendy i prof. dr. hab. Istvána Kovácsa 
z Akademii Nauk w Budapeszcie. Sesji towarzyszyła wystawa 
dokumentów, fotografii i wydawnictw związanych z historią 
Brzostku.
 Zwieńczeniem działalności Towarzystwa było wybudowa-
nie pomnika obok Domu Kultury w Brzostku oraz wydanie 
książki: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, tom IV. To 
wydawnictwo naukowe zawiera artykuły będące rozszerzoną 
wersją wykładów wygłoszonych na sesji naukowej, niepubliko-
wane materiały źródłowe z XVII i XIX w., a także informacje 

dotyczące budowy pomnika.
 Realizacja powyższych przedsięwzięć była zasadniczym 
tematem sprawozdań złożonych przez prezesa i skarbnika 
TMZB. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi 
wybrano nowe władze Towarzystwa w składzie: Krzysztof 
Kolbusz – prezes, Wiesław Tyburowski – zastępca, Maria Ka-
walec - sekretarz, Paweł Hipszer – skarbnik, Lucyna Pruchnik, 
ks. Bogdan Stanaszek, Krystyna Szukała i Urszula Wojnarow-
ska - członkowie zarządu. Przedstawiono też perspektywiczny 
plan działania na najbliższe dwa lata. Są to m.in.: uroczyste 
odsłonięcie pomnika Uczestników Powstań (październik br.), 
współorganizowanie akcji zbierania podpisów pod petycją 
o budowę obwodnicy Brzostku, przygotowanie do obchodów 
650. rocznicy nadania praw miejskich Brzostkowi (1367-2017). 
Podczas dyskusji zgłoszono inicjatywę spotkania samorządu 
z przedstawicielami wszystkich stowarzyszeń działających na 
terenie gminy.
 Walne Zgromadzenie nadało również tytuł Honorowego 
Członka TMZB osobom zasłużonym. Wyróżnienie to przy-
znano: Krystynie Szukale, która od chwili powołania stowa-
rzyszenia była jego skarbnikiem, Marioli Grzesiakowskiej, 
właścicielce Betoniarni „Marbet” oraz Małgorzacie Drozd, 
właścicielce Delikatesów „Centrum”, które wielokrotnie 
wspierały działalność Towarzystwa.
W zebraniu Towarzystwa oprócz członków uczestniczyli: 
burmistrz Wojciech Staniszewski i przewodniczący Rady 
Miejskiej Daniel Wójcik oraz osoby nowo przyjęte w poczet 
towarzystwa. Na zakończenie spotkania prezes K. Kolbusz 
bukietem kwiatów podziękował p. Krystynie Szukale za 
pełnienie przez nią funkcji skarbnika przez wszystkie do-
tychczasowe lata.

a.a.

OGŁOSZENIE
z dnia 25 maja 2015 r.

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku za szczególne 
osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek informuje, że można zgłaszać 

 kandydatów do Nagrody Burmistrza Brzostku.
Nagrodę rzeczową przyznaje się uczniom szkół średnich kończących się maturą, posiadających stałe zameldowanie 
w Gminie Brzostek. Uczeń kandydujący do Nagrody Burmistrza Brzostku powinien spełnić co najmniej dwa z podanych 
warunków:

a) uzyskuje celujące, bardzo dobre i dobre oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (średnia ocen powyżej 4,5),
b) jest finalistą konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu międzyszkolnym (miejsca I - VI),
c) wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie (obowiązkowe zajęcia edukacyjne), uzyskuje z niej 

stopnie celujące, a z pozostałych przedmiotów oceny bardzo dobre, dobre i najwyżej jedną ocenę dostateczną,
d) uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (indywidualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej rejonowym).

Ocena dopuszczająca na świadectwie szkolnym (z obowiązkowych zajęć edukacyjnych) wyklucza z przyznania nagrody.
Kandydatami mogą być tegoroczni maturzyści, nie wyklucza się również uczniów, którzy w poprzednim roku otrzymali 
Nagrodę Burmistrza Brzostku.
Uprawnieni do składania wniosków:

a) rodzice,
b) stowarzyszenia z terenu gminy Brzostek,
d) inne instytucje.

Zgłoszenia kandydatów przedstawia się w formie pisemnej. Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Brzostku powinien 
zawierać następujące informacje:
• nazwisko, imię i adres zamieszkania ucznia,
• nazwę szkoły,
• imię i nazwisko/ nazwa instytucji, adres zgłaszającego.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia osoby zgłaszanej do Nagrody, mogą 
to być np.: świadectwo szkolne, dyplomy, listy gratulacyjne itp.
Wnioski można składać do dnia 10 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek – sekretariat.

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej
mgr Jan Łazowski
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Dokończenie na str. 7

Historia pewnego powrotu
Taki podtytuł ma film niedawno wyświetlany w brzosteckiej 

hali sportowej. Dlaczego w hali a nie na sali kinowej? 
Ponieważ w kinie może zmieścić się nieco ponad sto osób, 
a można było przewidzieć, że zainteresowanie będzie znacz-
nie większe. Zapowiedziany wolny wstęp nie stał się główną 
przyczyną spodziewanej dużej frekwencji, a wspomniany film 
to nie rozrywka, lecz dokument traktujący o bardzo trudnych 
sprawach. Przybyliśmy więc licznie, wypełniając niemal 
wszystkie przygotowane miejsca, w czwartkowy wieczór 28 
maja. Szczególnymi gośćmi byli profesor Jonathan Webber 
– główny inicjator i „sprawca” rekonsekracji żydowskiego 
cmentarza w Brzostku, oraz Simon Target twórca filmu, który 
o tym opowiada.
 Pojawiające się na ekranie kadry z panoramą Brzostku 
i okolic są w pewien sposób inne, ciekawe, nakręcone niezna-
ną (inną niż dotychczas) ręką. Jednak nie widoki, lecz ludzie 
są tu najważniejsi. Wypowiadający się w filmie potomkowie 
brzosteckich Żydów szczerze mówią o swojej dotychczasowej 
niechęci do Polski i Polaków „wyssanej z mlekiem matki”. Ich 
cudem ocaleni rodzice czy dziadkowie po wojennych, trauma-
tycznych przeżyciach woleli wyprzeć z pamięci wszystko, co 
było z tym związane. Wszystko, a więc również miejsca i ludzi 
bez rozdzielania na dobrych i złych. Wśród wielu poruszających 
historii jest też wspomnienie o tym, jak na brzosteckim rynku 
na oczach córki i wnuczki niemiecki żołnierz zabija strzałem 
w czoło najpierw ojca, a potem matkę za odmowę upokarza-
jącego obcięcia mężczyźnie brody. Jeśli więc człowiek, który 
przeżył piekło Holokaustu, swoim dzieciom nie chce nic powie-
dzieć o swojej małej ojczyźnie, to podświadomie przekazuje 
im niechęć i niepokój czy wręcz wrogość. Za sprawą działań 
profesora Webbera owe 
dzieci, a teraz już dorośli 
ludzie mogli przyjechać 
do Brzostku i poprzez kon-
takt z dzisiejszymi miesz-
kańcami zweryfikować te 
negatywne emocje. Mógł 
dla nich przyjść czas na 
zaprzeczenie złych skoja-
rzeń. Ta wymieniona wcześ-
niej wnuczka dzisiaj, po kil-
kudziesięciu latach, wspo-
mina, że po tym strasznym 
przeżyciu uciekła i znalazła 
schronienie w wiejskim 
domu na lewym brzegu Wi-
słoki (najprawdopodobniej 
w Skurowej), gdzie się nią 

zaopiekowano i gdzie odnalazła ją jej matka. Swoją historię 
opowiada też Irving Wallach – syn Rivki Reiss uratowanej od 
wojennej zagłady przez Marię Jałowiec, mieszkankę Opacionki 
– mówiąc, że gdyby nie bohaterstwo „babci Marii” jego matka 
nie przeżyłaby wojny i on nie mógłby się później urodzić. Na-
czelny Rabin Polski Michael Schudrich nazwał kiedyś postawę 
Marii Jałowiec nieopisanym dobrem, które przeciwstawiało 
się nieopisanemu złu, jakim był Holokaust. W tym 50-minu-
towym dokumencie wielu znanych ludzi rzeczowo i stanowczo 
zaprzecza pojawiającym się czasem na świecie stereotypowym 
i krzywdzącym opiniom, jakoby Polacy mieli swój udział 
w eksterminacji Żydów. Gdyby pokusić się o zamknięcie prze-
słania filmu w jednym krótkim zdaniu, to można powiedzieć, 
że Polska jest krajem dobrych ludzi, czego przykładem jest 
Brzostek. Myślę, że jest to doskonała promocja naszej ojczyzny 
(tej dużej i tej małej), może nie mniej ważna i skuteczna niż 
ostre protesty pojawiające się każdorazowo w mediach, kiedy 
na świecie ktoś „omyłkowo” użyje sformułowania „polskie 

obozy zagłady”.
 Nasza liczna obecność 
na projekcji, niewymu-
szone i długie brawa po 
zakończeniu f ilmu oraz 
pozytywne komentarze 
mieszkańców kolejny raz 
pokazały nas w tym lep-
szym świetle. Warto o tym 
zawsze pamiętać, pokazując 
światu naszą lepszą naturę, 
a zło, które w każdym też 
gdzieś drzemie, tłumiąc 
i nie pozwalając mu się uze-
wnętrznić. Przecież każdy 
chyba zna wezwanie: „zło 
dobrem zwyciężaj”.

P.S.

WSZYSCY BYLIŚMY KIEDYŚ DZIEĆMI…
Czerwiec zazwyczaj kojarzy się z samymi przyjemnymi 

chwilami – ciepłem, zbliżającymi się wakacjami, urlo-
pami i oczywiście z Dniem Dziecka. Z tej właśnie okazji 
przeniesiemy się w świat wspomnień wraz z osobami ściśle 
związanymi z naszym środowiskiem lokalnym. Pani Danu-
ta Stanek oraz Panowie Wojciech Staniszewski oraz Daniel 
Wójcik udostępnili nam również fotografie ze swojej bar-
dzo wczesnej młodości.

Zaczarowany świat dzieciństwa

Większość osób uważa dzieciństwo za najpiękniejszy okres 
swojego życia. Do niedawna ja też tak uważałam. Jednak po 
namyśle zmieniłam zdanie.

Moje wczesne, świadome dzieciństwo przypadało na 
trudny, powojenny okres. Po wysiedleniu rodzice zastali zde-
wastowane, ograbione mieszkanie. Powrót z wysiedlenia był 
w styczniu, a więc mróz i głodno. Kto tylko mógł, kupował 
krowę – żywicielkę. Nawet nauczycielstwo z przedwojennym 

rodowodem goniło krowy na pastwisko. 
Dla dzieci, zwłaszcza dziewczynek, łąka 
była zaczarowaną krainą. Rosły polne 
kwiaty, koniczyny, bławatki, panienki 
(maki), drobne bratki. Z sitowia plotło się 
czapy. Po mokradłach brodziły bociany, 
wieczorem koncertowały żaby – teraz też, 
tylko nikogo to już nie interesuje. Dzieci 
nie miały zbyt wiele zabawek. Bawiłam 
się dużą lalką, ale nie miałam dla niej 
łóżeczka i szafy. Miały to Leszkiewi-

czówny, które przyjeżdżały do swojej cioci Jadwini. Dzieci 
bawiły się w gromadzie. Rynek z mojego dzieciństwa wyglądał 
inaczej. Zaniedbane powojenne domy, niektóre zniszczone. 
Na placu koło kapliczki św. Jana był plac targowy, w inne dni 
gospodarze zatrzymywali się tam furmankami. Na św. Jana 
Nepomucena – 16 maja i potem przy kapliczce były majówki.

Wokół rynku rosły rozłożyste klony. Dzieci miały wtedy 
(ja też) dużą sprawność w łażeniu po drzewach, żerdziach. 
Zjeżdżały ze stogów siana, zboża. Przeważnie nikomu nic 
się nie stało. „Obicie” naskórka kolana było normą, którą nikt 

Reżyser filmu Simon Target

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paw
eł Batycki
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Ślady dzieciństwa

Swoje dzieciństwo spędzałem w dużej 
mierze u mojego chrzestnego ojca śp. 
Eugeniusza Kani. Z jego synem Rober-
tem, Grześkiem Wojdyłą i ciągle za nami 
nienadążającym, niestety, przedwcześnie 
zmarłym, Leszkiem Kanią spędzaliśmy 
dziecięcy czas. Całymi dniami graliśmy 
w piłkę, jeździliśmy na rowerach, biega-
liśmy po łąkach i nad rzeką, polując na 
żaby albo cichaczem, „nielegalnie” węd-
kując u ks. proboszcza nad jego stawem. 

Z tego czasu mam dwa wspomnienia, 
które zapadły mi w pamięć, a w przypad-
ku jednego z nich ślad pozostał do dziś. 

Historia pierwsza. Wujek Kania raz 
na jakiś czas wypuszczał z chlewika 
świnię na podwórko, by sobie pobiegała. 
W takiej chwili natychmiast przery-
waliśmy zabawę i zaczynała się pogoń 
za świnką. Zazwyczaj dookoła stodoły 
i stajni. Owego feralnego – jak się po-
tem okazało – dnia goniliśmy biednego 
zwierzaka, który robił uniki raz w prawo, 
raz w lewo. Akurat biegłem na szpicy 
„grupy pościgowej”, kiedy świnia zrobiła 
skok w prawo , nagle w lewo i jeszcze raz 
w prawo. Dotrzymałem jej tylko dwóch 
zakrętów. Na trzecim wypadłem z toru 
i uderzyłem głową o… świeżo wybudo-
wany wychodek. Popularna „sławojka” 
bez trudu wytrzymała zderzenie z moją 
głową, ale za to na czole pojawił mi się 
monstrualnie wielki guz. Całego we 
łzach zaprowadzono mnie do domu. Pa-
miętam, jak potem stałem na podwórku 
z łyżką przyłożoną do czoła, by zmini-
malizować skutki czołowego zderzenia 

z wychodkiem. Ślad po tej kolizji mam 
na czole do dziś . 

Druga historia wiąże się ze wspo-
mnianym już wcześniej, „nielegalnym” 
wędkowaniem u ks. proboszcza Osta-
fińskiego. Otóż kiedyś staliśmy się po-
siadaczami zrobionych z kija, prostych 
wędek, chodziliśmy cichaczem, by nikt 
nie wiedział, nad „księdzowski staw”. 
Naszym wypadom zawsze towarzyszyły 
dyskusje, czy gdy nas proboszcz złapie, 
to powie o tym z ambony, czy tylko 

Dokończenie na str. 8

Dokończenie ze str. 6
nie zawracał sobie głowy. Łapałyśmy 
chrabąszcze, by je szybko wypuścić. 
Motylkami z klonu ozdabiałyśmy uszy, 
nosy. Grało się w piłkę w skutego i dwa 
ognie. Rynek otoczony był rynsztokami, 
którymi spływała woda po deszczu. 
Pamiętam, gdy po zabawie ubrudzi-
łam biały płaszczyk, prałam go w tym 
rynsztoku. Bawiliśmy się w telefon. Do 
jednej rynny kolega wołał: „Halo – cen-
trala mięsna”. A przez drugą zamawiałam 
kiełbasę, mięso itp. Łowiłyśmy małe 
rybki w Słonym Potoku poniżej mostu, 
piłyśmy czystą wodę ze źródełka. Nie 
uczyłam się dużo. Po lekcjach w pośpie-
chu jadłam obiad, 15 minut odrabiałam 
lekcje, a potem do późnego wieczora 
była jazda na sankach. Kładliśmy się na 
śniegu, odbijając tzw. „orły”. 

Jak wyglądała nauka w szkole? Torni-
ster zawierał elementarz Falskiego, książ-
kę do rachunku i 3 zeszyty (do polskiego, 

rachunków, rysunków). Niegrzeczne 
dzieci nauczyciel zostawiał w „kozie”, 
pisały po 100 razy słowo z błędem or-
tograficznym lub tabliczkę mnożenia. 
Były też kary cielesne, które nawet miło 
wspominam. Ja i kilka dziewczynek 
nie słyszałyśmy dzwonka, ślizgając 
się na ślizgawce. Po wejściu do kla-

sy moja sąsiadka, 
Pani Helena Wnę-
kowa, ukarała nas, 
uderzając linią po 
„łapach”. Gdybym 
się w domu przy-
znała do tego, do-
stałabym następne 
lanie. Była zasada: 
„Gdyby cię nawet 
pieczono w smole, 
nie mów tego, co 
się działo w szko-
le.” Lubiłam dużo 
czytać, co mi po-
zostało do dzisiaj 
w myśl zasady: 
„Nulla dies sine 
linea”.

Jak się chorowało? W naszym domu 
mieszkały panie przedwojenne – ap-
tekarzowa Pani Helu i emerytowana 
nauczycielka Pani Dolu. Słuchałam 

u nich radia na słu-
chawki, pozwalały 
mi wąchać bute-
leczkę po przed-
wojennym perfu-
mie, bo wtedy był 
to zbytek. Panie 
codziennie rurko-
wały włosy, nosiły 
suknie z żabotem, 
broszkę. Gdy za-
chorowałam, oce-
niały stan mojego 
zdrowia. Najpierw 
podawano okrop-
ną rycynę na prze-
czyszczenie, czy 

coś nie przylepiło mi się na żołądku. Gdy 
nie pomagało, przychodził Dr Majewski. 
Nie znosiłam doktorów. Pewnego razu 
ukryłam się w porzeczkach i nikt mnie 
nie znalazł. Wyleczyłam się sama. 

Istniała duża przyjaźń między star-
szymi mieszczanami, którzy wieczorem 
siedzieli na ławce i dopytywali się o różne 

sprawy. Byli to Pan Krzysztyński, właś-
ciciel piekarni. Jak cudownie pachniało 
pieczywo koło tego sklepu… Stary Ko-
nieczny, Patyk, Pani Wajdowa. Wieczo-
rem skrzypiała studnia koło sklepu Pana 
Szczepanka. Starsi ludzie słuchający za-
granicznych radiostacji przeważnie mieli 
osłabiony słuch, więc razem z nim cały 
„rynek” słuchał. „Bum, bum… Tu mówi 
Londyn” czy Wolna Europa. Czasem 
nietrzeźwy zanucił melodię, ale nikomu 
nie szkodził. Nocą panowały ciemności, 
bo nie było elektryfikacji.

Szkoda, że ten zaczarowany świat 
odszedł w niepamięć. Można tylko wspo-
minać albo wrócić w snach lub zaśpiewać 
piosenki: „Płynie Wisła płynie po pol-
skiej krainie”, „Jadą, jadą dzieci drogą 
siostrzyczka i brat”, „Był sobie król, 
był sobie paź i była też królewna”, „Na 
Wojtusia w kolebusi iskiereczka mruga”, 
„Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Uli, Uli 
Janko klęknij na kolanko”, „Jedzie po-
ciąg z daleka”, „Poszła żabka po wodę”, 
a potem: „Gdy strumyk płynie z wolna”, 
„Płonie ognisko w lesie”, „U prząśniczki 
siedzą jak anioł dzieweczki”, Gdybym ja 
była słoneczkiem na niebie”…

Danuta Stanek
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Antoś i Witold

Dokończenie ze str. 7

rodzicom. Chęć wypraw nad staw była 
jednak silniejsza niż strach. Łowiliśmy 
tam jakieś liche płotki, które zwykle wra-
cały do wody, ale frajda była ogromna. 
Pewnego dnia znów wybraliśmy się „na 
ryby”, wrzuciliśmy wędkę i nagle przy-
szło ogromne szarpnięcie. Nie pamiętam, 
w jakim byliśmy wtedy składzie osobo-
wym, ale było nas przynajmniej czterech. 

Z zawziętością ciągnęliśmy wędkę aż 
nagle, ku naszemu zdziwieniu, na brzeg 
wyciągnęliśmy pokaźnej wielkości rybę. 
Nie wiem, jak nazywał się okaz, ale 
w szaleńczym biegu rzuciliśmy się z nim 
do ucieczki. Kiedy opadły emocje, zaczę-
liśmy się zastanawiać, co z rybą zrobić. 
Z jednej strony każdy chciał się pochwalić 
zdobyczą, z drugiej każdy miał świado-
mość, że płazem to nikomu nie ujdzie. Od 
problemu uwolnili nas starsi koledzy, któ-

rzy nas spotkali i stwierdzili, że wykopią 
dla ryby mały basenik koło rzeki, by jej 
nie było smutno. W lot zgodziliśmy się na 
taką propozycję i zostawiwszy im naszą 
zdobycz, pobiegliśmy do domu. Po go-
dzinie, kiedy mieliśmy iść zobaczyć, jak 
wygląda basen… doszła do nas hiobowa 
wieść, że ryba uciekła i popłynęła rzeką 
do morza. Już wtedy im nie wierzyłem, 
ale cóż było robić… 

Wojciech Staniszewski

Z odsieczą

Zabawna (choć nie dla wszystkich jej 
uczestników) historia z mojego dzieciństwa 
dotyczy bliskiego spotkania ze stadem gęsi. 
W trakcie wizyty u moich dziad-
ków w Woli Brzosteckiej wspólnie 
z młodszym rodzeństwem postano-
wiliśmy bliżej zapoznać się z żywym 
inwentarzem. Najmłodszego brata 
najbardziej intrygowała prowadzona 
przez dziadka hodowla gęsi. Miłe na 
pozór ptaki okazały się niezbyt towa-
rzyskie. Z przeraźliwym sykiem ru-
szyły do ataku, a jako cel szczególnie 
upodobały sobie dolną część pleców 
(popularnie zwaną pupą). Wspólnie 
z drugim bratem, a także rodzicami 
i dziadkami ruszyliśmy z odsieczą. 
Jednak kilku bolesnych uszczypnięć 
Waldek nie zdołał uniknąć. Na szczęś-
cie zostały one nieco zamortyzowane 

przez pieluszkę. Zachowała się archiwalna 
fotografia niebezpiecznego stada, jednak ze 
względu na ochronę danych osobowych gęsi, 
nie udostępniamy jej do publikacji.

Daniel Wójcik

NASZA PRZYSZŁOŚĆ W ICH RĘKACH
O plany na przyszłość zapytaliśmy kilkoro przedstawi-

cieli najmłodszego pokolenia.
• Chcę być zielarką, dlatego że zielarka robi różne syropy 

z ziół i tabletki ziołowe. Kremy z ziół, maseczki ziołowe. 
Sprzedaje pieprz oraz robi balsamy ziołowe do ciała. /Ma-
dzia, lat prawie 7/

• Chcę być prezesem banku, bo zarabia 600 tysięcy na miesiąc. 
300 tysięcy dałbym mamie i tacie, żeby mogli sobie coś 
kupić, a 300 tysięcy zostawię sobie. Po połowie, żeby było 
sprawiedliwie. Mam szczęście, że jestem facetem, bo będę 
rządził w domu, jak będę dorosły. /Mikołaj, lat prawie 7/

• Chcę zostać czarodziejem, bo będę mógł zaczarować wszyst-
kich. Ciebie też, żebyś mi nie rozkazywała. /Konrad, lat 5,5/

• Będę motocyklistą i będę pracował w pracy. /Antoś, lat 3/
• Chciałbym pracować jako elektryk albo w elektrowni, bo 

lubię wymyślać maszyny i takie rzeczy, które mają różne 
koła zębate. /Witold, lat 7/

Madzia Konrad Mikołaj
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Dokończenie na str. 10

PRZEDSZKOLAKI DLA MAMY I TATY
„Pośród wielu dróg, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu 
względów najważniejszą”. 

Te słowa Papieża Polaka stały się myślą przewodnią te-
gorocznych uroczystości z okazji Święta Mamy i Taty 

w Przedszkolu Publicznym w Brzostku. Nasze przedszkole od 
lat łączy Dzień Mamy przypadający 26 maja i Dzień Taty przy-
padający 23 czerwca, gdyż nie sposób oddzielić tych osób w ży-
ciu każdego dziecka. Ponadto przedszkolaki są najszczęśliwsze, 
kiedy rodzice razem świętują. Dlaczego właśnie w maju? Może 

dlatego, by wszystkie najpiękniejsze kwiaty wiosny mogły być 
ofiarowane rodzicom. Gościliśmy rodziców przez trzy kolejne 
dni (począwszy od 26 maja), aby każda grupa przedszkolna 
mogła zaprezentować własny program artystyczny. Poprzez 
wiersze, piosenki, tańce i inscenizacje dzieci wyraziły swój 
szacunek, miłość i podziękowanie za trud wychowania. Nie 
zabrakło życzeń oraz własnoręcznie wykonanych upominków, 
które przyniosły wiele radości i wzruszeń rodzicom. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za tak liczny 
udział w naszych uroczystościach. To ważne, gdyż czas spę-
dzony z dzieckiem jest skarbnicą wspomnień na całe życie. 

Dorota Nawracaj

Zabrałeś mi dzieciństwo a ono powraca 
z chłopcem który biega po lesie za sójką 
co mieszka raz wysoko albo całkiem nisko 
po przeszłość trzeba wznieść się by się przed nią schylić 
zabrałeś moją młodość a ona się zjawia 
mówi jakie nad Polską było niebo czyste 
a starczyło na zawsze by spojrzeć raz tylko 
zabierz wszystko co boli 
by wróciło do mnie

/Jan Twardowski: „Dzieciństwo”/

Ostatnia niedziela maja 2015 roku była 
bardzo miła i niezwykle ciekawa. Już 

ranek przyniósł świeżą i pogodną aurę. 
Niebo błękitne przykrywały tylko nikłe 
jasne obłoczki, które przepływają i od-
chodzą w dal. Słońce od rana rozdawało 
coraz to mocniejsze promienie, a ludzie 
zrzucili z siebie zimowe kurtki, kaptury, 
kalosze i wyszli na brzostecki rynek odziani 
w letnie, kolorowe stroje. Dzieci od rana 
uganiały się między dwiema lodziarniami 
brzosteckimi i konsumowały różnorakie 
lody. Mężczyźni, idąc z kościoła, zatrzy-
mywali się na parkingu i żywo dyskutowali, 
a kobiety szły obok i dzieliły się swoimi 
obserwacjami gospodarskimi. Gwarno i bar-
wnie zaczął się ten niedzielny wypoczynek.
 Zaraz po obiedzie całe rodziny szły 
w stronę Warsztatów Terapii Zajęciowej 
na dawne „plebańskie”, gdzie obecnie jest 
Żywy Pomnik naszego Świętego Papieża 
Jana Pawła II. Tam całe obejście wokół 
WTZ-u i pomników było odświętnie i kolo-
rowo ubrane. Stały namioty, a w nich stoły, 
ławki, krzesła, w amfiteatrze wszystkie 
miejsca siedzące były już zajęte i przycho-
dziło coraz to więcej gości na piknik rodzin-
ny. Wysoko na iglakach łomotały kolorowe 
baloniki, dmuchane zabawki, koniki, misie, 

pacynki… Ustawiane stoiska z napojami 
chłodzącymi, słodyczami, zabawkami, 
lodami, grillem, a obok na ogrodzonych 
wybiegach pasły się konie. Wiele trudu 
i poświęcenia wymagało przygotowanie 
tej imprezy przez kierownika WTZ-u Piotra 
Staniszewskiego oraz wszystkich instruk-
torów i pracowników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy z kierownikiem Karolem 
Staniszewskim na czele. Dużą pomysło-
wością wykazały się 
instruktorki, które 
wraz z uczestnikami 
przygotowały potra-
wy: żurek z jajkiem 
i kiełbasą, bigos, 
kręcone ziemniaki, 
zapiekanki, frytki, 
1800 pierogów, cia-
sta, sałatki… Przy-
gotowano też bogatą 
loterię fantową. Uzy-
skano pokaźną pulę 
fantów z instytucji 
i zakładów pracy 
spoza naszej gminy. 
Nad stoiskami fan-
towymi czuwały trzy 
instruktorki WTZ-u, zaś losy rozprowadzały 
wolontariuszki z Caritasu i Koła Gospodyń 
w Brzostku. Jednak cała uroczystość została 
rozpoczęta uroczystą Mszą św. celebrowaną 
przez ks. Dariusza Porzuczka. Oprawę mu-
zyczną do Mszy św. przygotowała schola. 
Kapłan złożył serdeczne życzenia z okazji 
Dnia Matki i Dnia Dziecka, pozdrowił 
całe rodziny, wszystkich uczestników 
WTZ-u oraz przybyłych mieszkańców 
Ziemi Brzosteckiej, ościennych gmin 

i zaproszonych gości. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in.: poseł PiS Jan Warzecha, 
burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski 
z małżonką, przewodniczący Rady Miej-
skiej Daniel Wójcik, kierownik Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Marta 
Król, sekretarz Gminy Dębica Agnieszka 
Żurek, radny Rady Powiatu Dębickiego 
Kazimierz Sarna.
 Po Mszy św. wszyscy uczestnicy od-
śpiewali ulubioną pieśń św. papieża Jana 
Pawła II „Barka”, a słowa „to Ty na mnie 
spojrzałeś” niosły się hen daleko, aż pod 

niebiosa…
 Potem rozpoczęła się zabawa. Małe dzie-
ci szalały w zjeżdżalni dmuchanej, chłopcy 
oblegali samochody strażackie, zasiadali 
za kierownicą, oglądali sprzęt strażacki, 
zakładali hełmy, a największą radością było 
włączenie syreny. Dziewczęta kręciły się 
przy namiocie Medycznej Szkoły Police-
alnej w Jaśle, rozpytywały, jakie kierunki 
kształcenia są dla nich dostępne, a potem 

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Fot. Anna RozwadowskaFot. Anna Rozwadowska

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie ze str. 9
korzystały z bezpłatnego manicure. Starsze zaś osoby ochoczo pod-
dawały się darmowemu masażowi ciała.
 Na scenie odbywały się popisy artystyczne dzieci i młodzieży 
ze szkół naszej gminy. Lokalna grupa wokalno-instrumentalna wy-
śpiewała pieśni dedykowane nie tylko mamom, ale także wszystkim 
obecnym. Przy pieśniach z akompaniamentem bawiła się dzieciarnia, 
a od czasu do czasu przybiegały dziewczynki z różnymi malunkami 
na twarzy wykonanymi w namiocie „Urząd Gminy” przez pracownice 
tej instytucji. Miłośnicy przejażdżki konnej siadali na łagodne konie 
i jeździli po trawiastych wybiegach. Cały czas powodzeniem cieszyła 
się loteria fantowa, a zebrane fundusze mają być wykorzystane na 
kilkudniową wycieczkę do Wrocławia i Kłodzka.
 Przy stołach siedzieli miłośnicy domowych posiłków i rozkoszo-
wali się przygotowanymi daniami na gorąco, ciastami i napojami. 
Radośnie, gwarno i rodzinnie tutaj było. I chociaż słońce „już ostat-
nich kresów nieba dochodziło”, nikomu nie było śpieszno do domu. 
Ten dobrze przygotowany piknik dużo kosztował wysiłku wszystkich 
pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Wielkie słowa podziękowania należą się ks. dr. 
Janowi Cebulakowi, proboszczowi brzosteckiej parafii, Burmistrzowi 
i jego zastępcy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, dyrektor Zespołu 
Szkół w Brzostku Annie Fundakowskiej, dyrektorowi Gimnazjum 
w Brzostku Jackowi Berkowi, zarządowi i członkom Caritas i Koła 
Gospodyń w Brzostku, kierownikowi Centrum Kultury i Czytelni-
ctwa w Brzostku, Lucynie Ziębie właścicielce sklepu spożywczego 
„U Lucyny” oraz Rodzicom uczestników WTZ za pomoc w przygo-
towaniu tej imprezy. Szczególne podziękowania skierować należy 
do wszystkich sponsorów, którzy hojnie wsparli to przedsięwzięcie, 
kierując biblijnym nakazem: 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili” Mt 25, 40.
I tak piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka organizowany przez WTZ 
w Brzostku przechodzi już do historii jako udana i potrzebna impreza.

Zuzanna Rogala

Słowo „Matka” w każdym człowieku wy-
wołuje falę wzruszeń, bo matka to ktoś 

niezwykle ważny, ktoś, komu zawdzięczamy 

swe istnienie. Znaczenie tego słowa jest szcze-
gólnie ważne zwłaszcza dla kobiet. Dlatego 
brzosteckie koło gospodyń obchody „Dnia 

Matki” na stałe wpisało do 
swego kalendarza imprez. 
Każdego roku organizuje 
się z tej okazji uroczy-
ste spotkanie. Tak było 
i w tym roku. 
Dokładnie w czas święta, 
26 maja, ponad trzydzieści 
brzosteckich gospodyń 
spotkało się, by uczcić 
ten jakże ważny dzień 
w roku. Z uwagi na fakt, że 
matka zawsze kojarzy się 
z dzieckiem, więc też nie 
bez powodu te dwa świę-
ta – Dzień Matki i Dzień 
Dziecka ustanowiono obok 
siebie, w niewielkim odstę-
pie czasu. Aby wzbogacić 
spotkanie, zarząd brzo-
steckiego koła gospodyń 
zaprosił dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. 
Przybyły wraz z Dyrektor 
Marią Przebiędą i nauczy-
cielem muzyki Wiesławem 
Płaziakiem, by melodią 
i śpiewem uczcić wszystkie 
obecne na spotkaniu matki. 
Wspaniale przygotowani 
wokalnie uczniowie: Ga-
briela Płaziak, Dominika 

Gonet i Jakub Parat zaśpiewali piosenki 
mówiące o roli matki i jej wielkim znacze-
niu w sposób tak niezwykle ekspresyjny, 
że na twarzach słuchaczek pojawiły się łzy 
wzruszenia. Zaś znakomite i wymowne za-
gajenie pani Dyrektor nawiązujące do istoty 
tego święta dopełniło nastroju. Występ ten 
bardzo wzruszył obecne na spotkaniu matki 
i gospodynie, które burzliwymi oklaskami 
wyraziły swą wdzięczność za to jakże piękne 
ubarwienie imprezy.
Oprócz występu artystycznego dzieci przy-
niosły symboliczne róże dla wyróżniających 
się matek. Róże dla najstarszej w kole go-
spodyń matki otrzymały: Helena Krajewska, 
Józefa Sarnecka, Genowefa Tomaszewska, 
Genowefa Piłat i Wanda Wnuk. Natomiast 
różą dla Matki Wielodzietnej wyróżniono 
Kazimierę Owsiak i Władysławę Żygułę. 
Symboliczną różę wręczała przewodnicząca 
brzosteckiego koła gospodyń Kazimiera 
Gotfryd.
Po emocjach związanych z uroczystością, 
jak zwykle na takich spotkaniach, degusto-
wano własnoręcznie przygotowane potrawy, 
śpiewano pieśni biesiadne (nie zabrakło też 
pieśni maryjnych, jako że maj poświęcony 
jest Matce Boskiej) oraz dyskutowano nad 
bieżącymi sprawami.
W ten to niezwykle miły i uroczysty sposób 
brzosteckie gospodynie-matki spędziły to 
majowe, aczkolwiek deszczowe popołudnie 
i po raz kolejny okazało się, że takie spotkania 
są niezwykle cenne. 

E.M.

Dzień Matki w brzosteckim kole gospodyń
Fot. Paweł Batycki

Fot. Iwona Juszczyk
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Ginie folklor i tradycja,
Ginie dawnej wsi uroda,
Giną chaty kryte strzechą,
A mnie tego tak jest szkoda.

/Bronisław Pietrak/

Ocalić od zapomnienia…
„Wieś naszych Dziadków” to pro-

jekt, który powstał w głowach młodzieży 
klasy IIa Gimnazjum w Siedliskach-Bo-
gusz już w roku ubiegłym, w czasie wa-
kacji. Pomysłodawcami są: Maria Czyż, 
Faustyna Zdziarska, Sylwia Nykiel, 
Klaudia Chodór, Mariusz Straciło i Da-
mian Przewoźnik. Początkowo uczniowie 
planowali tylko wystawę fotograficzną. 
Jednak przed podpisaniem kontraktu 
z nauczycielami-opiekunami zechcieli 
poszerzyć zakres działań.
 Pracę rozpoczęli od wizyty na ple-
banii, gdzie pod czujnym okiem ks. 
wikarego Eryka Bogacza ( jednego 
z opiekunów projektu), zagłębili się 
w księgi parafialne, wertując je pod 
kątem najczęściej nadawanych imion 
w latach 1945-65. Okazało się, że naj-
większą popularnością u kobiet cieszyło 
się imię Maria. Natomiast u mężczyzn 
królowały takie imiona jak: Stanisław, 
Jan, Kazimierz, Józef, Władysław. 
Bardzo popularne były również Zofie, 
Anny, Krystyny, Danuty, Józefy, Jani-
ny, Heleny, Teresy. Wiele imion, które 
teraz wydają się popularne, wcześniej 
były rzadkością. Przykładem jest imię 
Aleksandra, które przez te 20 lat wystą-
piło tylko raz. Za zgodą ks. proboszcza 
Ryszarda Radonia sfotografowali, 
a zdjęcia umieścili w książce, zabytko-
we skrzypcowe ornaty, które obecnie 
nie są używane, a szkoda. Takich się 
już nie spotyka.
 Równocześnie młodzi miłośnicy 
historii prowadzili długie i niezwykle 
ciekawe rozmowy ze swoimi babciami, 
dziadkami oraz sąsiadami. Z rozmów 
tych czerpali dużą wiedzę o czasach 
dla nich już całkowicie „historycz-
nych”. Wszyscy, do których się zwracali, 
bardzo serdecznie ich przyjmowali, 
chętnie rozmawiali oraz udostępniali 
fotografie. Można było zauważyć, że 
czuli się potrzebni, a rozmowa sprawiła 
im wielką radość. Podczas pracy nad 
naszym projektem wykorzystane zostały 
wspomnienia następujących osób: Izabeli 
Chodór, Janiny i Józefa Zastawnych, 
Józefy Cabaj, Józefa i Izabeli Czyżów, 
Heleny i Józefa Mirusów, Franciszka Pro-
kuskiego, Ireny Zagórskiej, Mieczysława 
Wójtowicza, Elżbiety i Jana Gąsiorów, 
Kazimiery Wójcik, Wandy Zdziarskiej. 
Wszystkim rozmówcom za poświęcenie 
czasu i wspomnienia dziękujemy. Przy 
okazji wywiadów zebrali przy pomocy 
swoich bliskich fotografie, które miały 
znaleźć swoje miejsce na wystawie.
 Wystawa nie byłaby całością, gdyby 
nie zbiórka nieużywanych już dzisiaj 
sprzętów, a jeszcze (na szczęście!) znaj-
dujących się na strychach i w stodołach. 
W czasie poszukiwań okazało się (nie-

stety!), że wiele ciekawych przedmiotów 
zostało spalonych, oddanych na złom lub 
po prostu wyrzuconych podczas robienia 
generalnych porządków. Jednakże mło-
dzi poszukiwacze nie spoczęli na laurach 
i sporo sprzętu zebrali, co można było 
zobaczyć na wystawie.
 Początkowo w planach projektowych 
zaplanowano wydanie czarno-białej 
broszurki, jako namacalnego dowodu 
ich pracy. Okazało się jednak, że ilość 
zebranego materiału umożliwi wydanie 
książki, do czego namawiał nas bardzo 
mocno ks. Eryk Bogacz. Wreszcie prace 
zostały ukończone – wywiady przez 
uczniów opracowane, zostały poddane 
korekcie przez panią Zofię Cabaj, za 
co też serdecznie dziękuję. Fotografie 
wybrane, eksponaty wyczyszczone, 
a książka pachnąca jeszcze farbą drukar-
ską czekała na czytelników. Teraz zostało 
tylko pochwalić się dziełem.

  Punkt kulminacyjny nastąpić miał 24 
maja, ale jak to bywa, niestety, Festyn 
Majowy został przesunięty na czerwiec. 
Wystawę należało przełożyć. Młodzież, 
pełna determinacji, aby pokazać swoją 
pracę, zdecydowała o tym, aby pokaz 
miał miejsce 31 maja w Siedliskach-
-Bogusz, na placu, który roboczo nazwali 
„Rynkiem”. Ale przed premierą powinna 
odbyć się wystawa przedpremierowa. 
Zorganizowana została w budynku 
szkolnym i cieszyła się sporym zain-
teresowaniem uczniów i nauczycieli. 
Największe zainteresowanie wzbudzał 
syfon, samowar, telewizor i duet – radio 
i gramofon z płytą winylową. Dzieci 
z klas I-III zastanawiały się, jak działa 
tara, pytały, gdzie podłączyć prąd, aby 
prała.
 Wystawa plenerowa - niedziela 31 
maja, siedliski „Rynek”. Młodzież jest 
zestresowana, czy będą goście, czy wy-
stawa kogoś zainteresuje…, przecież to 
pierwsza taka wystawa w Siedliskach. 

Wszystko przygotowane: fotografie, 
eksponaty, książka o tym samym tytule, 
co realizowany projekt „Wieś naszych 
Dziadków”, tradycyjne jadło („prołzio-
ki”, swojski chleb, masło, smalec, kiszone 
ogórki itp.), a także dziewczyny ubrane 
w kwieciste spódnice, chusty i uplecione 
wianki.
 Wystawa okazała się przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”. Mieszkańcy 
Siedlisk i okolic nie zawiedli. Trwała od 
godziny 9 do 16. Przybyło na nią wiele 
osób zainteresowanych naszym przedsię-
wzięciem. Szczególnie starsi mieszkańcy 
z radością i odrobiną nostalgii oglądali 
fotografie, wspominali swoje młode lata, 
szukali na nich siebie i znajomych. Wra-
cali pamięcią do przeszłości, nierzadko 
smutnej, bo wojennej i powojennej. Ale 
też wspominali z uśmiechem szkołę, 
potańcówki, majówki… Młodych lu-
dzi ciekawiły przede wszystkim stare 
urządzenia i smaki. Każdy z przybyłych 
i zainteresowanych mógł nabyć książkę, 
w której znajdują się zapisy rozmów, 

przeprowadzonych przez uczniów i wy-
brane zdjęcia. Bardzo ciekawe zdjęcia 
otrzymaliśmy od pana organisty Jana 
Rolaka, za co dziękujemy. Ciekawost-
ką jest to, że wystawa fotograficzna 
tworzyła się na naszych oczach. Jedna 
z oglądających pań, pani Danusia (cór-
ka śp. organisty Franciszka Smoronia) 
po obejrzeniu zdjęć, poszła do domu 
i przyniosła nam kolejne ciekawe fo-
tografie, które pozwoliła umieścić na 
tablicach. Otrzymaliśmy też zapewnie-
nia od wielu osób, że jak tylko znajdą 
w swoich domach ciekawe zdjęcia czy 
sprzęty, z radością nam je ofiarują. Już 
po wystawie, do szkoły, wnuczka pana 
Żołny przyniosła podarowane przez 
niego narzędzia stolarskie. Jest to do-
wód na to, że młodzi miłośnicy historii 
regionalnej są jak najbardziej potrzebni 
i że takie przedsięwzięcia są pożądane 
w naszym środowisku. Mieszkańcy 
nie pozostają obojętni na działania 
młodych ludzi, którym jak widać „się 
chce”. Jest to niesamowicie budujące  
i pokazuje, że młodzi pamiętają o swo-

ich korzeniach, chcą słuchać o prze-
szłości oraz chcą tę przeszłość „ocalić 
od zapomnienia”. Należą się im duże 
podziękowania i gratulacje, tym bardziej, 
że wysiłek przez nich włożony był bardzo 
duży. Podziękować też muszę Rodzicom 
tych zapaleńców. Bez Was, bez Waszej 
pomocy i zaangażowania, a przede 
wszystkim wychowania takich dzieci, 
tego przedsięwzięcia by nie było.
 Zarówno wystawa plenerowa, jak 
i ta zorganizowana w szkole, okazały 
się dobrą lekcją historii, nie tylko dla 
przygotowujących, ale i dla wszystkich 
młodych osób, które powinny pamiętać 
o swych korzeniach. Natomiast dla osób 
starszych był to swoisty „powrót do 
przeszłości”. 
 Zostaje tylko mieć nadzieję, że nie był 
to ostatni projekt tego rodzaju. Już do-
chodzą do nas pytania – Kiedy następna 
wystawa? Mamy nadzieję, że wkrótce!

Drugi opiekun projektu
Renata Wadas

Wieś naszych Dziadków
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17 maja „Hrabinę” zaprezentowała brzosteckiej publiczności Grupa 
Teatralna „ArTystokraci” działająca przy brzosteckim domu 

kultury. Nazwa zespołu pochodzi od tematyki przygotowywanych 
przedstawień. Od pewnego czasu młodzież uczestnicząca w zajęciach 
teatralnych zafascynowana jest epoką panowania arystokracji, a wraz 
z nią stosownej etykiety i wspaniałych strojów. Powstało już kilka przed-
stawień o tej tematyce jak: „Farfurka królowej Bony”, „Jak się żenić”. 
„Hrabina” jest już trzecią tego typu propozycją brzosteckiej młodzieży.

Pomysł inscenizacji narodził się w czasie tegorocznych ferii podczas 
luźnych zabaw teatralnych. 
Głównym pomysłodawcą 
tego przedsięwzięcia był lider 
grupy, Kacper Klich, uczeń II 
LO w Jaśle. Trzeba dodać, że 
jest to chłopiec o nieprzecięt-
nych zdolnościach artystycz-
nych i manualnych, który już 
od V klasy szkoły podstawo-
wej uczestniczy w zajęciach 
teatralnych i bardzo się roz-
winął w tym kierunku. Mając 
doskonały zmysł artystyczny 
oraz zdolności przywódcze, 
sam podjął się napisania 
sztuki i jej wyreżyserowania, 
oczywiście wszystko we 
współpracy z grupą, z którą 
ma doskonały kontakt. Grupę 
zaś tworzy wyjątkowo zgrany 
zespół, bardzo zróżnicowany 
wiekowo (od III klasy szkoły podstawowej po gimnazjum), a są to osoby 
o niespotykanej dojrzałości scenicznej. To dzięki temu udało się sfinali-
zować to ponadgodzinne przedstawienie w rekordowo krótkim czasie, 
tj. w ciągu trzech miesięcy.

Jest to sztuka adresowana głównie do osób dorosłych, młodzieży 
i starszych dzieci. Opowiada o tych zamierzchłych czasach, gdzie li-
czyły się majątek i surowa etykieta, do której przysposabiano już dzieci, 
wychowując je pod ścisłym rygorem. Główna bohaterka spektaklu, 
hrabina, w ten sposób wychowuje powierzone jej opiece sieroty, które 
cierpią, bo nie zaznają miłości. Dopiero duchy króla, królowej, błazna 
i biskupa pojawiające się we śnie uświadamiają jej, że postępowanie 
jej jest złe i krzywdzące dzieci. Zjawy tych postaci ukazują się również 
dzieciom, dając im wskazówki, jak mają postępować, by przełamać 
zimne serce hrabiny. Dzięki 
temu przedstawienie jest 
pełne tajemniczości, magii, 
a nawet grozy (burza z pio-
runami, pojawienie się zjaw 
w oparach dymu, samoistne 
otwieranie się i zamykanie 
drzwi czy rozsuwanie firan) 
i czuć w nim ducha historycz-
nych czasów. A co istotne, nie 
brakuje w nim przepięknych 
ubiorów związanych z tą 
barwną epoką.

Trzeba wspomnieć, że 
kostiumy, których nie po-
wstydziłby się pewnie na-
wet zawodowy teatr, sam 
zaprojektował i uszył Kac-
per Klich. Są wykonane 
zgodnie z tendencją epoki, 
ponieważ ich twórca oprócz 
niespotykanej smykałki do krawiectwa posiada jeszcze sporą wiedzę 
historyczną. Uszyte przez niego przebranie biskupa wzbudziło wśród 
widzów prawdziwy zachwyt. Ponadto posiadając zdolności plastyczne, 
zaprojektował scenografię i rekwizyty, a także muzykę. Oprócz tego 
znakomicie zaprezentował się od strony aktorskiej, wykonując niektóre 
role w przedstawieniu jak widmo króla, biskupa oraz dziadka pełniącego 
rolę narratora.

Jednakże pozostali członkowie zespołu również zasługują na pełne 

uznanie, ponieważ swe role odegrali niczym zawodowi aktorzy. W postać 
tytułowej bohaterki tej sztuki wcieliła się Ola Boczar. Trzeba przyznać, 
że zrobiła to niemal profesjonalnie. Natomiast fantastycznie odtwarza-
jąc rolę królowej jako zjawy, wyglądała olśniewająco. Znakomite były 
również guwernantki: Julia odegrana przez Madzię Nowak oraz Agata 
z brawurą zagrana przez Gabrysię Surdel, która także w roli królewskie-
go błazna wypadła niezwykle wiarygodnie. Na duże uznanie zasługuje 
też Ola Zięba, która z niemałą charyzmą odegrała postać najstarszej 
z rodzeństwa sieroty – Emilii. Natomiast Amanda Komisarz z nie-

zwykłą subtelnością wcieliła 
się w postać marzycielskiej 
Joanny. Fantastyczne były 
kuzynki Martyna Dziadura 
i Weronika Dziadura, które 
brawurowo wprost odtwarza-
ły role scenicznych kuzynek, 
Anny i Hanny, z właściwą 
sobie gracją, niczym praw-
dziwe hrabianki. Świetnie 
spisała się też Bernardka 
Szukała w roli zaczytanej 
w książkach Łucji. Natomiast 
Ania Lemek, śpiewająca 
perełka w zespole, z pełnym 
swym wdziękiem wcieliła 
się w najmłodszą ulubieni-
cę rodzeństwa, Maję. Zaś 
Mateusz Nowak ze swadą 
i w sposób komiczny, co 
jest cechą charakterystyczną 

chłopca, zaprezentował postać najbardziej odważnego z rodzeństwa 
Rafała. Na osobną uwagę zasługuje Filip Płaziak, który wykazał się 
niezwykłą odwagą, bo w ostatnim tygodniu przed premierą zgodził się 
zastąpić chorującego Przemka Dziadurę w roli sympatycznego Aleksa. 
Pragnę dodać, że Filip jest uczestnikiem zajęć młodszej grupy teatralnej 
i być może dlatego łatwiej mu było podjąć tę decyzję, a rolę swą odegrał 
znakomicie. Należy tu wspomnieć, że cały zespół serdecznie współczuje 
Przemkowi, który systematycznie uczęszczał na próby, lecz przed samym 
występem się rozchorował i nie mógł wziąć udziału w premierze. Wszy-
scy doceniają jego wkład w tworzeniu tego przedstawienia.

Cała grupa była bardzo zdyscyplinowana i aktywnie uczestniczyła 
w powstawaniu tego dużego, jak na ich wiek, przedsięwzięcia. Natomiast 
sam występ wzbudził pełne uznanie wyjątkowo licznie zgromadzonej 

publiczności, o czym świad-
czyły burzliwe owacje. Na 
widowni pojawiły się takie 
osobistości jak: Burmistrz 
Brzostku Wojciech Stani-
szewski, Zastępca Burmi-
strza Jan Łazowski, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Da-
niel Wójcik, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Brzostku 
Maria Przebięda. Przyby-
ło też wielu zaproszonych 
pedagogów z brzosteckiej 
podstawówki i gimnazjum, 
a także z jasielskiego liceum 
ogólnokształcącego. Swo-
ją obecnością uświetnili to 
wydarzenie rodzice wystę-
pujących aktorów oraz inni 
mieszkańcy Brzostku.

Członkowie zespołu są 
bardzo wdzięczni, że mogli się zaprezentować przed tak szerokim 
audytorium. Dziękują wszystkim sympatykom za liczny udział w pre-
mierze, a także tym, którzy w jakiś sposób przyczynili się do realizacji 
tego przedstawienia. A był to spektakl, który dla całej grupy stanowił 
znakomitą lekcję historii, wspaniałą propozycję spędzenia wolnego czasu 
z możliwością wielu artystycznych doznań oraz bardzo dobry sposób 
integracji dzieci i młodzieży.

Opiekun grupy Elżbieta Michalik

Premiera spektaklu teatralnego pt. „Hrabina”

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Zespół TAKE FIVE
Zespół muzyczny TAKE FIVE jest 

wypadkową projektu muzycznego, 
który powstał w grudniu 2014r. na potrze-
by koncertu kolęd. Inicjatorem przedsię-
wzięcia był Krzysztof Tyburowski, który 
chciał wykorzystać potencjał uczniów 
uczęszczających na zajęcia wokalne 
prowadzone przez Paulinę Ziębę w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 

Współpraca zapowiadała się ciekawie. 
W skład zespołu weszli muzycy two-
rzący kiedyś zespół Desert: Krzysztof 
Tyburowski, Bartłomiej Tyburowski, 
Kamil Nowicki, Artur Tyburowski. Do 
współpracy zaproszono saksofonistę 
Pawła Króla. Artur przejął rolę akustyka, 
a wakat na stanowisku basisty uzupełnił 
Dominik Cieślak. Po sukcesie koncertu 
kolęd, który został owacyjnie przyjęty 
przez publiczność, zespół (już oficjalnie 
pod nazwą TAKE FIVE i z Pauliną Ziębą 

w składzie) postanowił kontynuować 
swoją działalność pod patronatem Bur-
mistrza Brzostku oraz Centrum Kultury 
i Czytelnictwa. 3 maja zespół wystąpił 
na brzosteckiej Majówce - tym razem 
z repertuarem patriotycznym. Grupa 
w najbliższym czasie ma w planie kon-
cert na zakończenie lata i przygotowuje 
autorski materiał. Zaprasza również 
wszystkich chętnych do współpracy!

Krzysztof Tyburowski - in-
strumenty klawiszowe, gita-
ra. Absolwent PSM I i II St. 
w Jaśle w klasie fortepianu, 
student Wydziału Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. „Gitarzysta samouk”. 
Dyrektor muzyczny zespołu, 
odpowiedzialny za aranżacje 
i ogólny wyraz artystyczny.

Artur Tyburowski - aku-
styk i techniczny zespołu. 
Absolwent PSM I St. w Jaśle. 
Uczestnik wielu warsztatów 
nagłośnieniowych. Współ-
pracuje również z zespołem 
SEW, gdzie pełni rolę aku-
styka. Prowadzi własne studio 
nagraniowe - zaprasza do 
współpracy.

Dominik Cieślak - bas. Ab-
solwent Szkoły Muzycznej 
Yamaha. W zespole odpowie-
dzialny za najniższe dźwięki.

Kamil Nowicki - perkusja. 
Absolwent PSM II St. w Jaśle 
w klasie perkusji. Dzięki nie-
mu w zespole nigdy nie jest 
smutno. Nauczyciel perkusji 
w Szkole Muzyki Rozrywko-
wej w Dębicy.

Paweł Król - saksofon. Ab-
solwent PSM I St. w Dębicy 
w klasie saksofonu. Świetny 
saksofonista odnajdujący się 
w każdym rodzaju muzyki.

Paul ina Zięba  -  wokal. 
Absolwentka Vocal Studio 
w Dębicy, studentka Wy-
działu Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Wokalistka 
uczestnicząca w wielu pro-
jektach muzycznych oraz 
nauczyciel śpiewu. Często 
zaprasza własnych uczniów do 
współpracy z zespołem.

Bartłomiej Tyburowski - 
instrumenty klawiszowe. Ab-
solwent PSM I i II St. w Jaśle 
w klasie fortepianu. Miłośnik 
jazzu. W zespole odpowie-
dzialny za aranżacje.

Kontakt z zespołem 
TAKE FIVE pod nr  
tel. 506 847 884

TAKE FIVE na brzosteckiej Majówce
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Dokończenie na str. 15

CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE
Powołanie Stowarzyszenia „Nasza Zawadka”

24 maja w Domu Ludowym w Zawadce Brzosteckiej z ini-
cjatywy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej odbyło się zebranie 

założycielskie Stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju 
i integracji mieszkańców. 21 członków-założycieli zgodnie 
uznało potrzebę aktywizowania społeczności lokalnej poprzez 
zawiązanie Stowarzyszenia, które w statucie ma bardzo róż-
norodne możliwości działania. Za najważniejsze uznano: 
integrację społeczną, kultywowanie tradycji i obrzędów, 
organizację lokalnego wolontariatu, podejmowanie inicjatyw 
na rzecz upiększania miejscowości, zaangażowanie dzieci 
i młodzieży w różne formy działań, m.in. sportowe, eduka-
cyjne czy społeczne. W skład zarządu Stowarzyszenia weszli: 
Bogusława Wojnar - Prezes, Magdalena Drechny - Sekretarz, 
Józef Czernik - Skarbnik, Ewelina Słodyka i Irena Czech - jako 
członkowie zarządu. Nadano nazwę Stowarzyszenie NASZA 
ZAWADKA. Kolejnym krokiem będzie rejestracja stowarzy-
szenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, nadanie REGONU, 
NIP-u oraz założenie konta bankowego. Szczególnie może 
cieszyć wyraźna chęć współpracy mieszkańców oraz róż-
ne ciekawe pomysły pojawiające się w dyskusji nad wizją 
nowo powołanego Stowarzyszenia. Jako pierwsze inicjatywy 
do zrealizowania zarząd wyznaczył sobie zorganizowanie na 
wakacjach pikniku rodzinnego dla mieszkańców Zawadki 
Brzosteckiej w celu integracji społecznej, a także przygotowa-
nie wieńca dożynkowego i uczestnictwo na corocznym odpu-
ście w sanktuarium w Przeczycy 15 sierpnia. Stowarzyszenie 
zaprasza wszystkich chętnych, a nieobecnych na zebraniu, 
do wspólnego działania na rzecz sołectwa, licząc na kreatywne 
pomysły i chęć pogłębiania wspólnoty mieszkańców. Sądzimy, 
że każdy z nas może odnaleźć w społecznym działaniu radość 
tworzenia i satysfakcję ze swoich dokonań.
Zapraszamy.
Cmentarz wojenny

19 maja grupa młodzieży i dzieci pod opieką członków Rady 
Sołeckiej przystąpiła do sprzątania cmentarza wojennego 

z I wojny światowej położonego urokliwie na wzgórzu w lesie 
bukowym niedaleko ruchliwej drogi krajowej Pilzno - Jasło. 
Mocno zaniedbany cmentarz oczyszczono z trawy, liści, gałęzi, 
mchów, przywracając należyty wygląd temu pięknemu miejscu 
oraz okazując szacunek tym, którzy tu spoczęli. Dokładnie 
100 lat temu 7 maja 1915 roku blisko 200 młodych żołnierzy 
z Rosji, Austrii, Czech, Niemiec, Węgier i Polski właśnie na tym 
zawadzkim wzgórzu znaleźli „wieczną przystań”. Młodzież 
zadeklarowała sprawowanie opieki nad cmentarzem, sugeru-
jąc kolejne takie akcje. Z pewnością jest to cenna inicjatywa 

i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo dbałość 
o historię i miejsca z nią związane są naszym obowiązkiem. 
Wspólną akcję zakończyło tradycyjne ognisko i pieczenie kieł-
basek, a także rozmowy o przeszłości i naszej historii.
Nowe znaki

Po uporczywych i długich staraniach sołtysa wsi udało 
się doprowadzić do prawidłowego oznakowania nie-

bezpiecznego skrzyżowania w Zawadce Brzosteckiej na dro-
dze gminnej Stara Droga - Gorzejowa. Ze względu na brak 
oznakowania, a także dość mocno ograniczoną widoczność 
dochodziło tu nieraz do stłuczek i niebezpiecznych zachowań 
kierowców. Kolejnym krokiem będzie usunięcie gałęzi, ko-
narów zwisających nad drogą i zasłaniających widoczność. 
Mam nadzieję że działania te przyczynią się do zwiększenia 
bezpieczeństwa na naszych drogach. Przy okazji apeluję do 
kierowców o rozważną jazdę.

Marcin Sas, sołtys Zawadki Brzosteckiej

W niniejszym cyklu ukazywane są brzosteckie cmentarze 
z I wojny światowej jako zabytkowe nekropolie z lat 1916-

1918. W naszej okolicy wojenny dramat rozegrał 7 maja 1915 
roku podczas krwawej bitwy pomiędzy atakującymi wojskami 
austro-węgierskimi a broniącymi się żołnierzami rosyjskimi. 
Walka ta była częścią wielkiej operacji gorlickiej. Kolejnym 
omawianym obiektem będzie cmentarz nr 218 w Bukowej, 
największy w gminie Brzostek pod względem zajmowanej 
powierzchni.
 Cmentarz wojskowy w Bukowej łatwo znaleźć, ponieważ 
położony jest przy drodze krajowej nr 73 na skraju wioski od 
strony Brzostku. Duży obelisk widnieje z daleka na zboczu wznie-
sienia. Dojść można, idąc w górę pieszo około 300 m gruntową 
drogą obok słupowej kapliczki, która pełniła rolę „latarni” dla 
tego cmentarza, gdyż pierwotnie usytuowany był w zagajniku. 
Generalnie cmentarz ma układ rozproszony, dostosowany do 
naturalnego ukształtowania terenu. To największy pod wzglę-
dem powierzchni obiekt (7200 m2). Jednak pojedyncze groby są 
połączone w małe zespoły, do których prowadził kiedyś system 
alejek i schodów. Do dnia dzisiejszego zachowało się to jedynie 
w stanie szczątkowym. Inaczej wybudowano tu nagrobki w po-
równaniu do januszkowickiego cmentarza. Na niskich cokołach 
betonowych są żeliwne krzyże z płaskowników, które nakryto ła-
manymi daszkami z blach o ząbkowanej krawędzi. Na niektórych 

krzyżach widnieją emaliowane tabliczki z nazwiskami poległych. 
Natomiast w najwyżej położonej części cmentarza znajduje się 
potężny pomnik betonowy w formie trójkątnej, zwieńczony krzy-
żem łacińskim. W tym pomniku jest wmurowana czarna tablica 
z inskrypcją w języku niemieckim, która w tłumaczeniu brzmi:
SPOTKACIE PODNIESIONE GŁOWY ZNAD OKOPÓW 
HAŁD
DZIĘKUJĄC DNIOM SZYBKO PRZEMIJAJĄCEJ SŁAWY,
KTÓRA WYWYŻSZA NASZE SZTANDARY, USZLACHET-
NIA NASZE NARODY
I WKUWA W NASZE SERCA DUMĘ I HONOR

Według dokumentacji austriackiej na cmentarzu spoczywa 
163 żołnierzy, w tym aż 140 austro-węgierskich, 1 niemiecki i 22 
rosyjskich. Wynika z tych danych jasno, że zdobycie tego stromego 
wzgórza wymagało wielkiej daniny krwi ze strony atakujących. 
Polegli austro-węgierscy żołnierze należeli głównie do 98. Pułku 
„landszturmu”, czyli trzeciego rzutu mobilizacyjnego skupiające-
go mężczyzn najmniej zdolnych do służby wojskowej. Większość 
nazwisk ma brzmienie czeskie i słowackie oraz polskie, natomiast 
niemieckie nazwiska widnieją jako poległych z 12. Batalionu 
Strzelców Polowych. Jest też na wprost pomnika pięć grobów 
pojedynczych zakwalifikowanych jako oficerskie: trzy „leutnan-
tów” – podporuczników i dwa kandydatów na oficerów (kadet 
i podchorąży). Jednak pozostałe mogiły są przeważnie zbiorowe, 
gdzie spoczywa od 4 do 9 poległych. Zachowała się tylko część 
nagrobków. Jeszcze gorszy był stan ogrodzenia, dlatego obecnie 

Cmentarze wojenne - Bukowa

Zarzad Stowarzyszenia Nasza Zawadka
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Dokończenie na str. 16

Dokończenie ze str. 14

Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęg-
nacji terenów zielonych

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Czerwiec w ogrodzie 

Czerwiec w ogrodzie nie oszczędza ogrodników. Obfite deszcze 
spowodowały szybki wzrost roślin uprawnych, ale chwasty też 

nie próżnują. Pielenie nie ma końca, wygrywają ci, którzy zasto-
sowali ściółkowanie ograniczające występowanie niepożądanych 
roślin. Dużym zagrożeniem są choroby grzybowe, im też sprzyja 
deszczowa pogoda. Czerwiec jest miesiącem kwitnienia następnych 
popularnych roślin ogrodowych. Kończą kwitnienie bzy lilaki, 
kwitną kosaćce zwane popularnie irysami. Podziwiamy piwonie, 
ostróżki, a pod koniec miesiąca – róże.
• Warto zaplanować prace ogrodnicze, aby w zapale pielenia nie 

zapomnieć o sezonowych zabiegach.
• W czerwcu zaczyna być bardzo ciepło i słonecznie, należy pa-

miętać o podlewaniu i zraszaniu roślin. Aby rośliny nie cierpiały 
z powodu suszy, gleba powinna być wilgotna do głębokości 10 
cm. Najlepszą porą do zraszania jest wieczór. Zaleca się zrasza-
nie długie i dokonywane rzadziej - jest ono lepsze niż krótkie 
zraszanie codzienne.

• Warto wymienić na nowe przekwitłe rośliny sezonowe na 
rabatach.

• Pamiętajmy o usuwaniu przekwitłych kwiatostanów różanecz-
ników (najlepiej ostrożnie obrywać je pacami), lilaków i róży. 
Z tych ostatnich wycinamy też dzikie pędy (wyrastają z ziemi 
i jaśniejsze niż pozostałe).

• W tym miesiącu w fazę szybkiego wzrostu wchodzą żywopłoty, 
dlatego ważne jest, aby je przyciąć. Rozpięcie sznura wzdłuż 
żywopłotu w łatwy sposób pomoże przyciąć żywopłot w miarę 
równo. Cięcia wygodnie dokonuje się przy pomocy sekatorów 

elektrycznych. Należy jednak pamiętać, iż niektóre krzewy, np. 
irgi, wymagają cięcia wyłącznie sekatorem ręcznym.

• Po okresie kwitnienia można dzielić kosaciec bródkowy. Kłącza 
wykopujemy, dzielimy i po zasadzeniu obficie podlewamy.

• Wykopujemy i rozdzielamy cebule tulipanów, gdy 1/3 łuski 
jest zbrązowiała. U tulipanów zabieg ten wykonujemy co roku, 
a u innych roślin cebulowych co 3 lub 4 lata. Przechowujemy 
je w suchym zacienionym miejscu.

• Także w czerwcu wysiewamy rośliny dwuletnie, min. stokrotkę, 
bratki czy goździk brodaty. Ponieważ podczas kiełkowania po-
winny mieć dużo wilgoci, warto wysiać je w miejscu cienistym.

• Na początku czerwca można pobrać sadzonki niezdrewniałe 
z niektórych drzew i krzewów.

• W czerwcu spustoszenia w ogrodzie mogą dokonać mszyce. 
Jeżeli zdecydujemy się na spryskiwanie insektycydami, należy 
pamiętać, aby w czasie spryskiwania zachować przynajmniej 
30-centymetrowy odstęp od rośliny. Część środków chemicz-
nych na mszyce została wycofana z zastosowań amatorskich. 
Dlatego coraz większego znaczenia nabierają niechemiczne 

zostało odnowione i składa się z betonowych słupków połą-
czonych rurami metalowymi. Wejście wiedzie przez niewielką 
bramkę żelazną z krzyżem wpisanym w kwadrat. Projekt tego 
nietypowego w okolicy cmentarza wykonał Michał Matscheko 
Ritter von Glassner.

Po zaniedbaniach z czasów PRL-u cmentarze wojenne zo-
stały otoczone opieką instytucji komunalnych i samorządowych 
w Brzostku. Omawiany cmentarz nr 218 był bardzo zdewasto-
wany, lecz został odrestaurowany i na bieżąco są wykonywane 
tu prace porządkowe.

Charakterystycznym elementem architektonicznym cmen-
tarza w Bukowej jest kapliczka – latarnia. Ma on budowę 
słupową. W jej górnej części są unikatowe malowidła Alfonsa 
Karpińskiego. Przedstawiają sceny z życia Chrystusa na tle 
krajobrazu bitewnego.

Oprac. Wiesław Tyburow-
ski na podstawie dokumen-
tów i fotografii udostępnio-
nych przez pracowników 
Urzędu Gminy: Lucynę 
Pruchnik i Stanisława Chole-
wiaka. Zdjęcia współczesne 
wykonał Paweł Batycki. Wy-
korzystano też opracowania: 
Karolina Pruchnik i Monika 
Kolbusz, Cmentarze I wojny 
światowej w Gminie Brzo-
stek, Brzostek 2007, mps; 
Oktawian Duda, Cmentarze 
I wojny światowej w Galicji 
Zachodniej, Warszawa 1995; 
Ks. Bogdan Stanaszek, Brzo-
stek i okolice, Brzostek 1994. 
Do druku przygotował Jacek 
Samborski.

Cmentarz wojskowy w Bukowej: projektował Michał Matscheko Ritter von Glassner

Widok obecnyKapliczka przy drodze na cmentarz Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie ze str. 15

Zgodnie z planem Małgosia Dunajska 
zadebiutowała na X Ogólnopolskim Fe-

stiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm 
i Melodia”, który odbył się w Radomiu 
w dniach 21-23 maja 2015 r. Spotkanie 
z Majką Jeżowską, Szymonem Wydrą 
i najlepszymi wokalistami w kraju to przy-
goda, która na długo pozostanie w pamięci 
9-latki. Ponadto indywidualne konsultacje 
z profesjonalistami w zakresie emisji głosu 
współpracującymi z Majką Jeżowską oraz 
wspólne warsztaty z Gwiazdą wzbogaciły 
dojrzałość wokalną utalentowanej solistki.

Jednocześnie chcielibyśmy podzięko-
wać Burmistrzowi Brzostku za częściowe 
sfinansowanie udziału w festiwalu, a Pani 
Dyrektor Zespołu Szkół w Nawsiu Brzoste-
ckim za umożliwienie wyjazdu uczennicy 
trzeciej klasy wraz z opiekunem.

NN

Radom usłyszał o Gminie Brzostek

Nowe wyposażenie oddziału przedszkolnego
Od kilku lat t rwają prace remontowe 

w pomieszczeniach przeznaczonych dla 
najmłodszych członków społeczności Zespołu 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim. Przebudowane 
zostały łazienki, wygospodarowano miejsce na 
pralnię i pomieszczenie socjalne, w sali jadalnej 
i szatni położono nowe podłogi. Szatnię wy-
posażono w nowe meble. Wymienione zostały 
okna i centralne ogrzewanie oraz wykonano 
nową ocieploną elewację. W tym roku dokonano 
renowacji parkietu sali zajęć. Zabrakło pieniędzy 
na wyposażenie tej sali w meble. Zakupu tego 
dokonano dzięki pomocy rad sołeckich wsi 
Nawsie Brzosteckie i Wola Brzostecka. Każda 
z nich przeznaczyła na dofinansowanie zakupu 
nowych mebli po 1,5 tys. zł.
Maluchy serdecznie dziękują i liczą na pomoc 
w przyszłych latach.

Dyrektor ZS w Nawsiu Brzosteckim U. Wojnarowska

metody walki z mszycami, takie jak usuwanie końcówek pę-
dów z koloniami mszyc oraz oprysk preparatami roślinnymi 
przygotowanymi samodzielnie, m.in. wyciągami z cebuli lub 
czosnku. Jeżeli zdecydujemy się na „chemię”, możemy wybrać 
jeden z preparatów do zastosowań amatorskich - ABC przeciwko 
szkodnikom na roślinach ozdobnych AL lub ABC na mszyce AL.

• Należy dokładnie oglądać rośliny, gdyż na spodniej części liści 
niektórych roślin mogą pojawić się niewielkie brunatne punkty, 
oznaczające atak czerwców lub innych małych owadów. Ponie-
waż ręczne usunięcie jest bardzo trudne, zaleca się zwilżenie 
zaatakowanych miejsc spirytusem, a następnie spryskanie roślin 
roztworem 20 g miękkiego szarego mydła i 10 ml spirytusu na 
litr wody.

• Podczas ciepłej i wilgotnej pogody róże mogą zostać zaatakowa-
ne przez mączniaka. Skuteczne są preparaty siarkowe. Należy się 
jednak liczyć również z tym, że mogą one zaszkodzić roślinom.

• Mączniak zagraża również piwoniom znajdującym się w fazie 
pączkowania. Kwiaty można próbować uratować, wycinając 
ostrożnie zaatakowane pączki.

• Bodziszki i fuksje mogą zostać zaatakowane przez mączlika. 
Gdy szkodników jest niewiele, pomoże spryskiwanie ciepłą 
wodą. Jeśli jest ich dużo, konieczne będzie zastosowanie środka 
owadobójczego.

• W niebezpieczeństwie są też lilie, na których od czerwca mogą 
żerować czerwone chrząszcze poskrzypka cebulowego.

• Pamiętajmy, że przycinamy krzewy, które zakończyły kwit-
nienie: forsycje, migdałki i lilaki. W pochmurne dni tniemy 
żywopłoty z bukszpanu i ligustru.

• Również systematycznie kosimy i nawozimy trawnik, w razie 
potrzeby – podlewamy.

• W tym, podobnie jak w poprzednim roku, prawdziwą plagą 
są ślimaki. Atakują rośliny ze wszystkich grup uprawowych, 
powodują duże straty. Zwalczanie szkodników z tej grupy jest 
dość trudne, można spotkać się z bardzo różnymi pomysłami: 
pułapki wypełnione piwem (ślimaki podobno lubią ten napój), 
bariery wokół roślin zrobione ze skorupek jaj i trocin, posypywa-
nie miejsc uczęszczanych przez ślimaki niegaszonym wapnem. 
Warto też zbierać i wynosić szkodniki poza teren ogrodu (ale 
nie do sąsiada!). Ślimaki lubią miejsca wilgotne i zacienione, 
należy więc starannie odchwaszczać grządki i oszczędnie pod-
lewać rośliny. q

Fot. Piotr Kawalec
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Święto Matki w Szkole Podstawowej w Przeczycy
Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, 

w którym nasze kochane Mamy mają swoje 
święto. Tradycja ta jest bardzo stara, w Polsce 
po raz pierwszy obchodzono je w Krakowie 
w 1914 roku.

Z tej okazji uczniowie 
klasy pierwszej Szkoły Pod-
stawowej w Przeczycy wraz 
z wychowawczynią zaprosili 
swoje mamy. Dzieci szybko 
nauczyły się swoich wier-
szyków, tekstów piosenek 
i układów tanecznych. Chęt-
nie uczestniczyły w próbach, 
wykazując dużo zapału, za-
angażowania, wzajemnie 
motywując się do pracy. Ucz-
niowie przedstawili przy-
gotowany montaż słowno-
-muzyczny, wręczyli mamom 
własnoręcznie wykonane 
laurki i róże w podzięce za 
trud wychowania oraz miłość, 
którą od nich otrzymują. 
Dzieciaki stworzyły miłą i serdeczną atmosfe-
rę. Wszystkie mamy były zachwycone wystę-
pami, dumne ze swoich pociech. Uśmiech na 
ich twarzach oraz gromkie brawa świadczyły 

o udanym występie, a łzy szczęścia – o wzru-
szeniu i emocjach. Ponadto uczniowie wraz 
z panią Skocz przygotowali konkursy dla 
swoich mam. Najtrudniejszym zadaniem 
dla każdej mamy było wykazanie się wiedzą 

o swoim dziecku, znajomością planu lekcji 
na cały tydzień, a także taniec z dzieckiem 
w rytm muzyki. Na koniec odważne mamy 
musiały wypić sok z cytryny bez skrzywienia 

ust. Pomimo zaciętej rywalizacji zwycięż-
czynie w każdej konkurencji otrzymały 
od dzieci Ordery Uśmiechu przygotowane 
wcześniej jako nagrody. Po wesołych kon-
kursach dzieciaki zaprosiły swoje mamy na 

słodki poczęstunek. Dla na-
szych pierwszaków impreza 
była znakomitą okazją, aby 
zaprezentować się ze swej naj-
lepszej strony oraz pochwalić 
się talentem plastycznym, 
muzycznym i recytatorskim. 
Te krótkie chwile z pew-
nością na długo pozostaną 
w pamięci zarówno mam – 
szczęśliwych, promiennych, 
odświętnych i dumnych ze 
swoich pociech, jak i tych 
najmłodszych uczniów, któ-
rych trud, zaangażowanie 
i pokłady ogromnej miłości, 
jakie włożyli w przygotowa-
nie uroczystości, zostały tak 
miło i szczerze przyjęte.

 Wszystkim Mamom życzymy dużo zdro-
wia, radości oraz pociechy ze swoich dzieci.

Wiesława Skocz

14 maja 2015 roku uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Przeczycy wraz z rodzicami 

i opiekunami: Wandą Wojdyłą, Małgorzatą 
Curkowicz i ks. Rafałem Żelaznym, uczest-
niczyli w wycieczce do Łańcuta i Markowej. 
O godzinie 10.15 rozpoczęliśmy zwiedzanie 
zamku w Łańcucie w dwóch grupach z prze-
wodnikiem.
 Zamek w Łańcucie jest jed-
ną z najpiękniejszych rezyden-
cji arystokratycznych w Polsce. 
Słynie ze znakomitych wnętrz 
mieszkalnych oraz niezwykle 
interesującej kolekcji pojazdów 
konnych. Zespół pałacowy 
otacza stary, malowniczy park 
w stylu angielskim, w którym 
wznoszą się liczne pawilony 
i zabudowania gospodarcze, 
ściśle niegdyś związane z co-
dziennym życiem.
 Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od pięknych komnat, które 
powstały około 1800 r. według 
projektów Chrystiana Piotra 
Aignera. Były to: klasyczna 
Sala Balowa i Wielka Jadalnia. 
Następnie wnętrza: Bibliotekę, 
Salon Narożny, Jadalnię nad Bramą oraz 
pokoje kąpielowe. We wnętrzach znajdują 
się liczne dzieła sztuki pochodzące z daw-
nych zbiorów łańcuckich oraz powojennych 
zakupów i depozytów z innych muzeów. 
Najstarsze eksponaty są częścią kolekcji 
tworzonej jeszcze przez księżną marszałko-
wą Lubomirską. Kolejni właściciele z rodu 
Potockich pomnażali zbiory o nowe zabytki. 
Są to różnorodne kolekcje malarstwa i grafiki, 
mebli, instrumentów muzycznych, sreber, 

porcelany, szkła, tkanin oraz wspaniały księ-
gozbiór.
 Po obejrzeniu zamku udaliśmy się do bu-
dynków zamkowych neobarokowych stajni 
i modernistycznej z elementami klasycznymi 
wozowni. Wzniesiono je na przełomie XIX 
i XX wieku. Stajnie posiadają zachowaną 
oryginalną część dla koni wierzchowych oraz 

szorownię galową i hol, w których ustawiono 
pojazdy konne należące do Muzealnej Kolek-
cji Pojazdów.
 Po obejrzeniu 55 pojazdów konnych 
udaliśmy się do oranżerii, następnie do stor-
czykarni. Podziwialiśmy przepiękne kwiaty 
i rośliny. Aby utrwalić nasz pobyt w Zamku 
Książąt Potockich, cała grupa pozowała do 
pamiątkowego zdjęcia.
 Drugim miejscem, które zwiedzaliśmy, 
była miejscowość Markowa, gdzie mieści 

się Skansen. Zagroda-Muzeum to kompleks 
budynków wchodzących w skład jednego 
gospodarstwa chłopskiego z XIX wieku. 
Budynki są wyposażone w przedmioty, na-
rzędzia i urządzenia tak, jak za czasów, kiedy 
mieszkał, żył z rodziną i gospodarzył w tych 
obiektach ich właściciel. Mieliśmy okazję 
zobaczyć chałupę kmiecia, stajnię, stodołę, 
spichlerz, wiatrak, studnię z żurawiem, chatę 
biedniacką, kuźnię. W pobliżu muzeum znaj-
duje się pomnik upamiętniający męczeńską 

śmierć rodziny Ulmów, roz-
strzelanej przez Niemców za 
ukrywanie Żydów.
 Dzieci miały okazję prze-
nieść się w czasie i zobaczyć, 
jakimi narzędziami posługi-
wali się nasi dziadkowie przy 
wykonywaniu różnych prac. 
Pobyt w Łańcucie oraz Mar-
kowej przyniósł wiele wrażeń 
zarówno uczniom, jak i rodzi-
com.
 Do domu powróci l iśmy 
szczęśliwie na godzinę 17.30. 
Uczestnikom dopisywał hu-
mor. Wycieczka była bardzo 
interesująca, dostarczyła dzie-
ciom i rodzicom wiele niezapo-
mnianych wrażeń i przeżyć.

 Wanda Wojdyła

Wycieczka do Łańcuta i Markowej

Podziękowanie
W imieniu społeczności Zespo-
łu Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
serdecznie dziękuję mieszkań-
com sąsiadujących domostw za 
finansowe wsparcie organizacji 
przy szkole obchodów święta 
Bożego Ciała.

U. Wojnarowska
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Jednym z zadań projektu „ Dumni jak 
nigdy” realizowanego wśród uczniów 

Gimnazjum w Januszkowicach i Gimna-
zjum w Brzostku jest podniesienie pozio-
mu umiejętności skutecznego planowania 
własnych działań i ich realizacji w grupie 
przez młodych ludzi, które ułatwiają im 
dobry start w dorosłe życie. W dniach 
18-20 maja bieżącego roku odbyła się 
wycieczka do Warszawy. Młodzież 
wraz z koordynatorem projektu Aliną 
Świerk i nauczycielką Iwoną Szczucińską 
odwiedziła w stolicy „Centrum Nauki 
Kopernik”, w którym zwiedzający mogli 
poznawać prawa przyrody poprzez samo-
dzielne przeprowadzanie doświadczeń na 
interaktywnych wystawach. W „Koperni-
ku” znajduje się siedem wystaw stałych: 
„Mikroświat”, „Człowiek i środowisko”, 
„Strefa światła”, „Świat w ruchu”, „Re: 
generacja”, „Teatr Wysokich Napięć”, 
„Teatr Robotyczny”, „Korzenie cywi-
lizacji”. Wystawy tak potrafiły zain-
teresować, że zwiedzanie zajęło nam 
pięć godzin. Niezapomnianych przeżyć 
dostarczyła projekcja w Planetarium, 
gdzie oglądnęliśmy „Niebo Kopernika”. 
Zatykający dech w piersiach był widok 
panoramy całej stolicy z 30. piętra Pałacu 
Kultury i Nauki. Ważny punkt naszej 
wycieczki stanowił Pałac Prezydencki 
oraz Stadion Narodowy. Podróż do War-
szawy nie mogłaby się odbyć bez wizyty 
w centrum handlowym „Złote Tarasy”.

Jesteśmy w połowie realizacji zadań 
projektowych. Aby uniknąć wypalenia 
w czasie prac projektowych, którego 
finalnym osiągnięciem ma być projekcja 

nakręconych przez młodzież filmów, zor-
ganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy. 
Pozwoliła nam naładować akumulatory 
i zmotywować młodzież do dalszej pra-
cy. Możemy być dumni, że młodzieży 
z naszej gminy udało się zorganizować 
wyjazd do stolicy. Przedsięwzięcie to nie 
doszłoby do skutku, gdyby nie Pani Dy-
rektor Zespołu Szkół w Januszkowicach, 
która umożliwiła nauczycielowi - opie-
kunowi grupy projektowej sprawowanie 
opieki nad młodzieżą w Warszawie. Dzię-
kujemy również dyrekcji i wychowawcom 
Gimnazjum w ZS w Januszkowicach 
i Gimnazjum w Brzostku za zwolnienie 

uczniów z zajęć szkolnych w dniach wy-
cieczki. Młodzież prezentowała wzorowe 
zachowanie i postawę podczas wyjazdu, 
nauczyła się pracy w grupie, odpowie-
dzialności za siebie i innych, wiary we 
własne możliwości. Dziękujemy również 
rodzicom za umożliwienie swoim dzie-
ciom wzięcia udziału w wycieczce.

Jesteśmy dumni jak nigdy, że nasza 
gmina jest otwarta na nowe wyzwania, 
młodzież chętnie podejmuje działania no-
watorskie, a realizowany projekt pozwala 
równać szanse młodych ludzi z obszarów 
wiejskich!

 Iwona Szczucińska

Wycieczka do Warszawy w ramach projektu „Dumni jak nigdy!”

Od p a ź d z i e r n i k a 
2014 roku ucz-

n iow ie  G i m n a z ju m 
w Brzostku uzdolnieni 
w zakresie nauk ścisłych 
brali udział w comie-
sięcznych dodatkowych 
lekcjach matematyki 

w ramach cyklu SPOT-
KAŃ Z MATEMATY-
KĄ. Była to kontynuacja 
ubiegłorocznych lekcji 
w I LO w Jaśle.

W bieżącym roku 
szkolnym zajęcia od-
bywały się w naszym 

gimnazjum i poprowa-
dził je Kazimierz Po-
niatowski, emerytowany 
nauczyciel jasielskiego 
liceum. Cel lekcji stano-
wiło odkrywanie przed 
młodzieżą tych obszarów 
matematyki, z którymi 

Kazimierz Poniatowski 
książę matematyki

Fot. Andrzej Szot

nie zawsze mają okazję zetknąć się podczas 
realizacji obowiązkowej podstawy progra-
mowej na trzecim etapie edukacyjnym. 
Wśród poruszanych tematów znalazły się 
liczby naturalne oraz pierwsze, rozkład na 
czynniki pierwsze, rozwinięcia dziesiętne 
liczb rzeczywistych, ułamki proste, syste-
my pozycyjne, dwójkowe, diagram Venna, 
zasada szufladkowania Dirichleta, wzory 
skróconego mnożenia. Na ostatnich zaję-
ciach została przybliżona uczniom postać 
Hugona Steinhausa – jaślanina, wybitnego 
matematyka.

Spotkania rozwijały umiejętności ma-
tematyczne oraz zachęcały uczniów do 
uczestnictwa w konkursach z przedmiotów 
ścisłych.

M.P.
Fot. Andrzej Szot
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PRZEDSZKOLAKI DLA MAMY I TATY Fot. Anna Rozwadowska
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PIKNIK RODZINNY W BRZOSTKU Fot. Paweł  Batycki
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WIEŚ NASZYCH DZIADKÓW Fot. Jakub Wadas

SPEKTAKL „HRABINA” Fot. Paweł Batycki
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Fot. Paweł Batycki

166 STARSZYCH POCIECH, CZYLI PRZYSZLI ABSOLWENCI GIMNAZJÓW

Gimnazjum w Brzostku kl. 3 a Gimnazjum w Brzostku kl. 3 b

Gimnazjum w Brzostku kl. 3 c Gimnazjum w Januszkowicach kl. 3

Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim kl. 3 Gimnazjum w Siedliskach Bogusz kl. 3 a

Gimnazjum w Siedliskach Bogusz kl. 3 b Zagadka przyrodnicza

Fot. Paweł Batycki

Fot. Piotr Kawalec Fot. ks. Eryk Bogacz

Fot. ks. Eryk Bogacz

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki

Co to za gatunek?

Fot. J. Hunia
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Lista przyszłych absolwen-
tów gimnazjów z gminy 

Brzostek
K l a s a  3a  G i m n a z ju m 
w Brzostku
Wych. Bożena Nycz
1. Berek Aleksandra
2. Cisoń Szymon
3. Dobosz Wiktor
4. Dobosz Wojciech
5. Drechny Wiktoria
6. Dziedzic Szymon
7.  Gwiżdż Natalia
8. Juda Tomasz
9.  Kamiński Piotr

10. Kapała Rafał
11.  Kociuba Katarzyna
12. Kula Natalia
13. Lejkowski Łukasz
14. Lisak Dawid
15. Machaj Patryk
16. Michońska Urszula
17.  Nowicka Aleksandra
18. Przewoźnik Marek
19. Sękiewicz Michał
20. Sokołowska Marzena
21. Sokołowska Wioletta
22. Sowa Mateusz
23. Staniszewska Karolina
24. Surdel Aneta
25. Wodzisz Mateusz
K l a s a  3b  G i m na z ju m 
w Brzostku
Wych. Andrzej Szot
1. Bielecki Miłosz
2. Chodur Kamila
3. Czech Natalia
4. Dziedzic Kamil
5. Dziedzic Michał
6. Foryś Aleksandra
7.  Godek Damian
8. Kawalec Zofia
9.  Łukasik Kamila

10. Macko Magdalena
11.  Michońska Dominika
12. Michoński Mateusz
13. Podlasek Dawid
14. Pruchnik Jan

15. Rola Weronika
16. Sobczyk Mateusz
17.  Socha Paweł
18. Surdel Aleksandra
19. Szarek Dominik
20. Szela Magdalena
21. Wolański Michał
K l a s a  3 c  G i m n a z ju m 
w Brzostku
Wych. Aleksandra Kobak-
-Hunia

1. Czajka Patryk
2. Czekaj Filip
3. Dziedzic Marzena
4. Fijołek Małgorzata
5. Golec Natalia
6. Grygiel Grzegorz
7. Hunia Jaromir
8. Kaleta Karolina
9. Kowalczyk Klaudia

10. Łącki Kamil
11.  Nawracaj Arkadiusz
12. Owsiak Natalia
13. Piękoś Patrycja
14. Płaziak Patrycja
15. Pruchnik Kinga
16. Rams Albert
17.  Rączka Dominik
18. Rogowski Patryk
19. Stojak Ewelina
20. Synowiecka Patrycja
21. Szukała Damian
22. Szymański Kacper
23. Trucina Natalia
24. Wojdyła Julianna
25. Wołowiec Jakub
26. Woźniak Magdalena
27. Zięba Konrad
K l a s a  3  G i m n a z j u m 
w Januszkowicach
Wych. Stefan Kokoczka
1. Balicki Damian
2. Cieplik Sylwia
3. Długosz Tomasz
4. Fundakowski Marcin
5. Garstka Robert
6. Grygiel Daniel
7. Lechwar Konrad

8. Mamroł Weronika
9. Matyasik Radosław

10. Maziarz Krystian
11.  Owsiak Damian
12. Skórska Agnieszka
13. Stasiowska Karolina
14. Stasiowski Piotr
15. Stojak Dominika
16. Węgrzyn Kinga
17.  Wojdyła Kamil
Klasa 3 Nawsie Brzosteckie
Wych. Krzysztof Skórski
1. Fryc Maria
2. Grygiel Sylwia
3. Józefczyk Beata
4. Kalina Krzysztof
5. Kurek Wioletta
6. Łącki Damian
7.  Noga Gabriela
8. Nowicka Sylwia
9.  Przywara Patrycja

10. Rogaczewski Szymon
11.  Składanowski Piotr
12. Spicha Joanna
13. Storc Dawid
14. Wilusz Aleksandra
15. Zięba Konrad
16. Zima Magdalena
17.  Żydek Agata
K l a s a  3a  G i m n a z ju m 
w Siedliskach-Bogusz
Wych. Renata Wadas
1. Angielski Kamil
2. Chodór Katarzyna
3. Czekaj Damian
4. Czyż Jarosław
5. Gąsior Kacper
6. Grzesiakowska Kamila
7.  Jędrzejczyk Gabriela
8. Kędzior Karolina
9.  Łętek Wojciech

10. Mężyk Beata
11.  Mijal Bartosz
12. Mirus Karolina
13. Nowak Dawid
14. Piekarczyk Marcelina
15. Ptaszek Krystian
16. Raś Michał
17.  Samborska Patrycja
18. Samborski Marcin
19. Skalski Przemysław

20. Sobczyk Radosław
21. Stanek Agata
22. Synowiecka Aleksandra
23. Szczepkowicz Aleksandra
24. Świętoń Urszula
25. Warchoł Joanna
26. Wierzbicka Lidia
27. Wojdyła Norbert
28. Wójcik Karolina
29. Wróbel Oliwia
30. Zygmunt Hubert
K l a s a  3b  G i m na z ju m 
w Siedliskach-Bogusz
Wych. Franciszek Ogrodnik
1. Andreasik Dariusz
2. Andreasik Gabriela
3. Chajec Paweł
4. Chodór Natalia
5. Chodór Sławomir
6. Czarnecka Patrycja
7.  Czekański Patryk
8. Czernik Paweł
9.  Dziedzic Tomasz

10. Gil Adam
11.  Kalina Bartosz
12. Kędzior Adrian
13. Kudłacz Kazimierz
14. Kurcz Krzysztof
15. Łazowska Katarzyna
16. Machala Piotr
17.  Misielak Michał
18. Mroczek Justyna
19. Pietrucha Klaudia
20. Popiela Mateusz
21. Prokuska Monika
22. Stasiowski Marcin
23. Szydłowska Agnieszka
24. Świstak Karolina
25. Wal Dariusz
26. Wodzień Hubert
27. Woskowicz Monika
28. Zastawny Wojciech
29. Zdrada Kinga

166 STARSZYCH POCIECH…

W majowy piątek 2015 r. w Gimnazjum im. Królowej Jadwi-
gi w Brzostku odbyła się po raz pierwszy Giełda Szkół 

Ponadgimnazjalnych, podczas której uczniowie klas trzecich 
mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół za-
sadniczych, techników oraz liceów. Pomysłodawcą giełdy szkół 
jest dyrektor szkoły Jacek Berek. Jednocześnie w tym roku po 
raz pierwszy patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski. 

Na zaproszenie gimnazjum do Brzostku przybyło 13 grup 
przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickie-
go, jasielskiego oraz tarnowskiego. 

Podczas I Giełdy Szkół swoją ofertę zaprezentowały: ZS 
Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle, ZS 
im. Jana Pawła II w Brzostku, XVI LO im. Armii Krajowej 
w Tarnowie, LO im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie, I LO im. 
Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, ZS Ekonomicznych im. 
Janusza Korczaka w Dębicy, II LO im. Ks. Jana Twardowskie-
go w Dębicy, ZS Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana 
Pawła II w Gromniku, ZS Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego 

w Jaśle, LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach, ZS 
Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, ZS Nr 4 w Jaśle, 
Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie.

Udział w spotkaniu wzięła również Natalia Adamczak-
-Babiarz z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, doradca zawo-
dowy, która przedstawiła młodzieży aktualną sytuację na rynku 
pracy oraz szczególne zapotrzebowanie na określone zawody.

Jednym z podstawowych celów zorganizowania w gimna-
zjum giełdy szkół jest stworzenie młodym ludziom, stojącym 
przed ważnym w kontekście ich przyszłości wyborem, wa-
runków do podjęcia świadomej i możliwie najrozsądniejszej 
decyzji. Zadaniem instytucji oświatowej jest przygotowanie 
uczniów do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji 
zawodowych, życiowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji.

W trakcie spotkania młodzież naszego gimnazjum oraz gim-
nazjów w Nawsiu Brzosteckim i w Siedliskach Bogusz miała 
okazję uzyskać pełne informacje o każdej ze szkół. 

Renata Rams

GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
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Dokończenie na str. 25

Praga zdobyta - Ahoj kamrate!
Do odważnych świat należy!

25.05.2015 – dwa dni po wyprawie, a jeszcze w głowie mętlik i trudno 
zebrać myśli, a co dopiero zgrabnie ująć wszystko we właściwe 

słowa. Niezwykle napięty program wycieczki w połączeniu z niezwy-
kłymi emocjami (pierwsza zagraniczna eskapada klasowa) spowodowały 
całkowite splątanie naszych zwojów nerwowych. Obrazy wyłaniające się 
z tego chaosu nie zawsze układają się w logiczną całość (nie wszystko 
można opublikować)…
Niech się stanie!
  Od jakiegoś czasu, a właściwie od września 2014 r. przeczesywali-
śmy Internet w poszukiwaniu ofert wycieczek. Kiedy wreszcie udało się 
znaleźć taką, na jaką każdy się zgodził (trzydniową do Kotliny Kłodzkiej 
i Pragi), pozostało pozbierać chętnych i fundusze. Odważnych było nie-
wielu… 15 osób. Funduszy wszyscy wielcy tego świata nam odmówili, 
nawet posłowie i pan burmistrz. Wycieczka stanęła pod znakiem zapy-
tania. Na szczęście biuro Trampik z Tarnowa zaoferowało nam wyjazd 
nie na 45, ale 30 osób, i dzięki temu chętni się znaleźli (psychologia 
tłumu - „Ostatnie wolne miejsca!!!”). Ostatecznie Pan Dyrektor sypnął 
troszkę grosza szczęściarzom i marzenie się spełniło. Komu w drogę, 
temu czas! Ruszamy!
Dzień pierwszy
• Szukaliśmy u Goblina i Alche-

mika eliksiru młodości w ko-
palni złota w Złotym Stoku; 
ostatecznie znaleźliśmy je-
dynie rudę arsenu i koprolity 
(skamieniałe kupy dinozau-
rów);

• W Średniowiecznym Parku 
Techniki w Złotym Stoku 
zaprzęgliśmy dziewczyny do 
kieratu, aby potem przejść 
przez tunel strachu i posadzić 
Natalię na krześle czarow-
nic, a Konrada zakuć w dyby 
w pracowni kata;

• Ewelina nauczyła się pro-
dukować papier w Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach 
– Zdroju;

• W hotelu w Polanicy całą 
noc sprawdzaliśmy poziom 
wytrzymałości naszych opie-
kunów.

Dzień drugi
• Buszowaliśmy praktycznie 

po całej Pradze – byliśmy 
na Hradczanach, w zamku 
królewskim i w katedrze św. 
Wita, bazylice św. Jerzego, 
przeszliśmy przez Złotą Ulicz-
kę, Ogrody Wallensteina, Most 
Karola, sprawdziliśmy czas na 
zegarze Orloj, zjedliśmy trdel-
niki i przez Plac Wacława wró-
ciliśmy do naszego mikrobusa;

• W hotelu w Polanicy ciąg 
dalszy zajęć koedukacyjnych 
(we własnym zakresie).

Na Moście Karola

Adrspach Skalne Miasto

Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy – Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”
Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju,
to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców,
to nasze źródło zarobków dla biednego ludu
i nasza gałąź przemysłu, która dalsze zrodzi owoce…

Ignacy Łukasiewicz

Ta środa czerwcowa – 03.06.2015 – była niezwykłym dniem 
dla uczniów Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Ja-

nuszkowicach. 
 W sali gimnastycznej zebrało się sporo młodzieży, laureatów 
Turnieju Wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu wraz ze swoimi opieku-
nami. To trzy gimnazja naszej gminy walczyły o nagrody i palmę 
pierwszeństwa w tej wiedzy. Głównym organizatorem tej imprezy 
było Gimnazjum w Januszkowicach na czele z dyrektorką szkoły 

Fot. Aleksandra Hunia

Dzień trzeci
• Marsz po skalnych labiryntach czeskiego rezerwatu Adršpach 

w Górach Stołowych;
• Kaplica czaszek w Czermnej;

• Spacer po Kłodzku i zwiedza-
nie kazamat kłodzkiej twier-
dzy, w której kręcono sceny do 
„Czterech pancernych i psa”; 
przy przechodzeniu ciemnym 
korytarzem 0,9 m wysoko-
ści zrodziła się wątpliwość, 
czy rzeczywiście „duży może 
więcej”;

Droga powrotna – ostatni rozdział 
melanżu i szok, że to już koniec 
(z naszej reakcji na ten fakt dumny 
byłby sam Epikur).
 Oto szczypta tego, co robiliśmy 
w czasie naszego wypadu. A te-
raz słowo na niedzielę. Wszyscy 
uczestnicy dziękują p. A. Huni, 
która właściwie sama całą tę 
wycieczkę zorganizowała. Dzię-
kujemy również p. J. Wojdyle 
i ks. D. Porzuczkowi – jedynym 
nauczycielom, którzy nie bali się 
jechać z nami. Wielkie podzię-
kowania przewodnikom i panu 
kierowcy – przede wszystkim za 
cierpliwość.
Niech inni też poczują zew przy-
gody i w drogę!
 W ekspedycji udział wzięli: 
Natalia Owsiak, Natalia Gwiżdż, Na-
talia Golec, Natalia Trucina, Natalia 
Staniszewska, Julka Wojdyła, Julka 
Tawrell, Anka Szymańska, Agata 
Lipka, Ala Kurcz, Paulina Raś, Paulina 
Przewoźnik, Martyna Samborska, Ka-
rolina Żyra, Weronika Przebięda, Kinga 
Pruchnik, Ewelina Stojak, Klaudia 
Kowalczyk, Patryk Czajka, Jarek Hu-
nia, Filip Czekaj, Łukasz Bik, Dominik 
Rączka, Konrad Zięba, Grzesiek Gry-
giel, Kacper Szymański, Albert Rams.

Wycieczkowicze

Fot. Aleksandra Hunia
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mgr Ewą Ziają. Wspierały ich Rada Parafialna, Rada Rodziców oraz 
Rada Sołecka Januszkowic i Opacionki. 
 Z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz przyjechali Bartosz Mijal, 
Kamil Angielski i Michał Raś wraz z opiekunem Piotrem Szczepko-
wiczem. Gimnazjum brzosteckie reprezentował uczeń Patryk Machaj 
wraz z nauczycielką Bożeną Nycz, a z gimnazjum januszkowickiego 
do zmagań konkursowych przystąpiły Małgorzata Gierut, Sylwia 
Cieplik, Kinga Węgrzyn i Karolina Winiarska. Na tę imprezę przybyli 
goście: Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Daniel 
Wójcik, Sołtys Januszkowic 
Bolesław Pieniądz, Sołtys 
Opacionki Stanisław Jan-
toń, Radny gminny Ryszard 
Chajec, Proboszcz Parafii 
Januszkowice ks. Stanisław 
Mirek. Turniej prowadziła 
Iwona Szczucińska, zaś py-
tania zadawała Agnieszka 
Zięba. Sposób prowadzenia 
konkursu – już po raz szósty 
w tej szkole - zaczerpnięty 
był z telewizyjnego turnieju 
„1 z 10”. Efekt końcowy 
był ciekawy. Pierwsze trzy 
miejsca zajęły gimnazjalistki 
z Januszkowic: I - Małgorzata 
Gierut (w nagrodę otrzymała 

tablet), II - Kinga Węgrzyn (drukarka wielofunkcyjna), III - Sylwia 
Cieplik (wysokiej jakości słuchawki). Konkurencja i rywalizacja była 
wielka, przeżycia też duże, o czym świadczyły rumieńce na twarzach 
uczestników. Sponsorzy imprezy to: Jan Wesołowski, Ryszard Chajec, 
Sołectwo wsi Januszkowice i Opacionka, Zbigniew Szczuciński, 
Elżbieta Matyasik, Krzysztof Pruchnik, Małgorzata Drozd, Piotr 
Raś, Piekarnia w Brzostku, Spółdzielnia Uczniowska „Grosik”. 
Między etapami turnieju uczestnicy wysłuchali utworu klasycznego 
wykonanego na flecie przez uczennicę klasy piątej Kamilę Kowalską 
oraz piosenki „Obudź się i żyj” zaśpiewanej przez uczennice Zespołu 

Szkół w Januszkowicach.
Było to piękne dopełnienie 
całej imprezy. 
Po wręczeniu dyplomów 
i nagród wszyscy uczest-
nicy zostali zaproszeni na 
smaczne wypieki i herbatkę. 
Nad przebiegiem turnieju 
czuwało jury w składzie: 
mgr farmacji Krystyna Go-
dawska oraz wizytator mgr 
Zuzanna Rogala. Młodzież 
– uczestnicy turnieju - wy-
kazała się bogatą wiedzą 
o życiu i dokonaniach na-
ukowych wielkiego Polaka 
Ignacego Łukasiewicza, któ-
ry również z Brzostkiem był 
związany.

Dokończenie ze str. 24

Groch z kapustą
Pielgrzymka na Podlasie

Zrodził się pomysł, aby zorganizować piel-
grzymkę na Podlasie w celu zwiedzenia 

ważniejszych sanktuariów tego rejonu Polski. 
Niewielu wiernych z naszej i okolicznych pa-
rafii zna ten rejon, a tak się składa, że ja mogę 
w organizacji pomóc. Byłaby to pielgrzymka 
dwudniowa, intensywna, bo do przejechania 
mielibyśmy około 1400 km w obie strony, 
zorganizowana w drugiej połowie sierpnia (21 
i 22), koszt do 200 zł. Nocleg przewidziany 
w Sokółce. Zapraszamy również mężów, 
ojców i braci, aby towarzyszyli parafiankom. 
Moglibyśmy odwiedzić następujące obiekty 
sakralne:
Drohiczyn – Katedra Trójcy Przenajświęt-
szej, parafia powołana w XIII wieku, Zakon 
Sióstr Benedyktynek, Wyższe Seminarium 
Duchowne. Podczas okupacji sowieckiej 
urządzono tam stajnię, a niemieckiej – strzel-
nicę. Jan Paweł II nawiedził świątynię w dniu 
10 czerwca 1999 r.
Hodyszewo – Sanktuarium Matki Bożej 
Pojednania, obraz koronował w 1980 r. kar-
dynał Franciszek Macharski, sanktuarium 
pod opieką pallotynów, kaplica Krynica z cu-
downym źródełkiem pomocnym na przewód 
pokarmowy i wzrok.
Białystok – Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego, tam spoczywają doczesne szczątki bło-
gosławionego księdza Michała Sopoćki, był 
beatyfikowany w Białymstoku 28.IX.2008 
r., spowiednik św. Faustyny Kowalskiej. 
Znajdują się tam również relikwie Świętej 
Siostry Faustyny.
Święta Woda (Wasilków) – Sanktuarium 
Matki Boskiej Bolesnej, Góra Krzyży, Gro-
ta z cudownym źródełkiem pomocnym na 
wzrok.
Sokółka – Kolegiata św. Antoniego Padew-

skiego, Cud Eucharystyczny w 2008 roku 
– kaplica z relikwiarzem z Cząstką Ciała 
Pańskiego, film, Sala Pielgrzyma.
Różanystok – Sanktuarium Maryjne – Sa-
lezjanie, cudowny obraz Matki Bożej Wspo-
możycielki, wspólnota w Duchu Świętym, 
Wieczernik Modlitwy, Dom Pielgrzyma.
Studzieniczna – Sanktuarium Matki Bożej – 
Matki Kościoła, kaplica na wyspie osadzona 
na palach, 9.06.1999 r. modlił się przed obra-
zem papież Jan Paweł II. Woda ze studzienki 
pomocna na oczy i skórę.
 Jak już odwiedzimy sanktuaria rzym-
skokatolickie, w przyszłych latach można 
zorganizować pielgrzymkę ekumeniczną – 
odwiedzić w Supraślu monaster – unikatową 
obronną gotycko-bizantyjską cerkiew Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Panny, w Pałacu 
Archimandrytów kolekcję ikon (prawosła-
wie). W Kruszynianach można odwiedzić 
meczet, związany z osadnictwem tatarskim 
za czasów króla Jana III Sobieskiego, kiedy 
to muzułmanie, zwani Lipkami, walczyli po 
stronie Polski w wojnie z Turkami (islam). 
W Tykocinie odbudowano bóżnicę żydowską 
(synagogę), będącą siedzibą Muzeum Kultury 
Żydowskiej Oddziału Muzeum Podlaskiego 
w Białymstoku. Można się tam zapoznać 
z bardzo bogatą ekspozycję judaiców oraz 
innych przedmiotów związanych z kulturą 
żydowską (judaizm). W każdej wierze Bóg 
jest jeden i ten sam.

Co kraj to obyczaj

Na początku maja byłam 10 dni w Niem-
czech, w Bawarii. Pierwszy piątek 

miesiąca wypadał 1 maja i postanowiłam nie 
przerywać ich ciągłości. Na 10.00 poszliśmy 
do miejscowego kościoła – okazało się, że 
trafiliśmy na święto maryjne i zbliżającą się 
setną rocznicę Patronki Bawarii. Podczas 
naszego pobytu niemal codziennie padał 
deszcz, więc z ociekającymi parasolami we-

szliśmy do przedsionka świątyni, myśląc, co 
z nimi zrobić. I tu zaskoczenie – stały dwie 
skrzynki na parasole, raczej takie z długą 
rączką i wszyscy wchodzący wstawiali je 
tam, nie martwiąc się, że zamoczą ubranie, 
siedzenia lub posadzkę.
 Sądzę, że to bardzo dobre rozwiązanie. 
Można by ustawić takie skrzynki u nas, pod 
chórem po prawej i lewej stronie, aby wcho-
dzący spokojnie mogli tam zostawić mokre 
parasole, zabierając je przy wychodzeniu po 
nabożeństwie. Przy tym nie ma obawy, że 
ktoś weźmie parasol, którego nie zostawił – 
„siódme nie kradnij” z Dziesięciu Przykazań 
Bożych mówi również o tym przypadku, 
a dodatkowo Pan Jezus patrzy z głównego 
ołtarza.
 Przełożyliśmy komunikanty z ogólnego 
naczynia do tego, w którym będą na ołtarzu 
zamienione na Ciało Chrystusa (każdy przy-
stępujący do Komunii św. sam przekłada), 
wzięliśmy śpiewniki i zajęliśmy miejsca 
w wygodnych wyściełanych ławkach z odchy-
lanym klęcznikiem. Była to bardzo uroczysta 
Msza św. – ołtarz, kapłani, ministranci, lektor 
(szafarz) i wierni byli okadzeni kadzidłem, 
ministranci (5 chłopców, 5 dziewcząt) ubrani 
w czerwone alby i białe komeżki, dodatkowo 
dwaj z zapalonymi świecami po obu stronach 
ołtarza.
 Z kazania zrozumiałam niewiele, pieśni ze 
śpiewników (wyświetlane są numery pieśni, 
a nie strony) dało się jakoś śpiewać, ponie-
waż były niezbyt melodyjne. Do Komunii 
św. nie zdecydowałam się iść do kobiety, 
a tym bardziej nie miałam odwagi przyjąć 
ją do złożonych dłoni, jak to czynili niemal 
wszyscy obecni. Ogólnie przebieg Mszy św. 
jest taki sam jak u nas i mam nadzieję, że 
Pan Bóg wybaczy mi niezbyt aktywne w niej 
uczestnictwo. Doszłam do wniosku, że jednak 
warto poduczyć się niemieckiego języka.

 Janina Słupek

Zuzanna Rogala
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* * *
Spójrz w górę

widzisz te błyskawice
rozdzierające niebo

to nasze dusze rozdarte
przez życie.

I te krople deszczu niczym
nasze łzy

szczęścia…
smutku…

Rozdarci wewnątrz pełni 
obaw

co przyniesie kolejny
dzień, godzina, chwila.

Stoimy wpatrzeni
w oślepiające błyski

wypatrując nadziei…
Rzucam na wiatr sto słów

…te które będąc
dzieckiem poznałem…

Te które znam i po
pustej kartce błąkają

się teraz…
I poznać będę mógł

kiedyś…
Rzucam na wiatr

sto
Tysiąc

miliony słów…
Które będą

mymi
waszymi spełnionymi

snami…
Powracając z nicości

Gdzie ja jestem?
– czy w piekle?

niebie
na ziemi.

Czy może tam w błękitnej
gwieździe.

Gdzie moje serce?
– czy bije jeszcze!

– czy czuje?
To co kiedyś miłością zwano?

Gdzie moja dusza i ciało
czy istniało to „coś”

i co istnieje teraz ze mnie?
Nicość dookoła i te głosy
czy może szum wiatru,

morza...?

Wyznanie
Tobie odkryję prawdę szczerą
Co w sercu mieszka moim,
Choć inni może ciebie zabiorą
Ja pozostanę twoim.
Tobie nie kłamię, nie mam potrzeby,
Do serca mówi serce:
Żebyś szczęśliwą była i żeby
Nikt nie był w poniewierce.
Żebyś kochała, lub zapomniała
Tego, który jest nadal twoim
Byś się nade mną nie litowała –
Mój duch się bólu nie boi!
O, ja nie żądam dla się ofiary
I litość twa mnie poniża…
Pod krzyżem chociaż zegną się bary,
Lecz nie ulęknę się krzyża!
Ja w życiu idę obraną drogą
Chcąc o swych zapomnieć ranach –
I żalu nie chcę mieć do nikogo –
Nawet do ciebie kochana!...
A jeśli jeszcze czasem zapłaczę,
Hiobowym jęknę głosem –
To mnie przygniotą ludzkie rozpacze
Z moim związane losem…

Piękno świata

Wiele piękna skrywa ten świat,
Świat, w którym żyję od tylu lat.
Tyle skarbów i urody,
Kwiatów, roślin oraz wody.
I wszystkiego, czego chcę,
Czego szukam, o czym śnię.
Ma on dobro i ma zło,
Ma on miłość, no i gniew,
Także słabość oraz lęk.
Tyle uczuć ma mój świat,
z którym żyję za pan brat.

Samotność

Nie masz nikogo,
Jesteś całkiem sam,
Świat nastawiony wrogo,
Przemierzasz tu i tam.
Lecz w żadnej wędrówce,
Nie idzie z tobą nikt,
Kto mógłby ci pomóc
I dodać trochę sił.
Zdany na siebie,
Bo taki już twój los.
Jedyne, co blisko ciebie
To twoja samotność.

Henryk
Górka

Krzysztof
Filar

Franciszek
Wojnarowski

Aleksandra
Kolbusz

Przemyślenia
Każdy coś w życiu ma przypisane
Każdy od losu ma szczęście dane
Tylko hodować je umieć trzeba
Zawsze piastować wodą podlewać
By nam nie zwiędło, chwastem nie zarosło
Zawsze błyszczało i w słońcu rosło
By się tak w cieple dobrze chowało
Wiatru i chłodu nigdy nie znało
Jest ono wątłe opieki wymaga
Nie może go zranić nawet żadna zdrada
Jest ono płoche, zgubić się może
I już nie spotkasz go na swej drodze
Szczęście to przecież prosta zagadka
Trzeba go pieścić nie można kupić
Dobrze go posiąść na całe życie
Chociaż czasami siedzi ukrycie.

Nie zapomnę

Nie zapomnę twojego oblicza
Nie zapomnę oczu twych błękitu
Postać twoja anielska, dziewicza
Nigdy dla mnie nie zejdzie z zenitu.
Nie zapomnę, że ciebie kochałem
Nie zapomnę, bo cię kocham dalej
Byłaś, jesteś, będziesz ideałem
Moim wpośród mętnej życia fali.
Nie zapomnę – serce nie pozwoli
Nie zapomnę, chyba kiedyś w grobie –
Dusza tęskni, serce cierpi, boli…
Nie umie, nie umie zapomnieć o tobie.

Marzenia

Widziałem Cię dziś we śnie
Taką jak zawsze byłaś…
Ty nic się nie zmieniłaś!
Tobie śpiewam me pieśni
Jeżeli dobre echo
Ku Tobie je zaniesie –
Przeminie smutna jesień,
Wiosna błyśnie pod strzechą…
Serca nasze zabiją
Żywo, zdrowo, miłosno,
Jesień stanie się wiosną,
Kwiaty nasze ożyją…
O, leć, leć moja pieśni!
Echo, wtórz moje pienie!
Może serca marzenie
Ziści się, ucieleśni?...

PRÓBY LITERACKIE

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.”

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim bliskim, 
przyjaciołom i znajomym, którzy wspólnie z nami uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych Śp. Jana Kolbusza 
ukochanego Męża, Ojca i Dziadka.

Z wyrazami szacunku: Rodzina
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Olga Tokarczuk „Księgi Jakubowe”
Rzeczpospolita w przededniu rozbiorów. 

Wielokulturowa, wieloetniczna kraina bliższa 
Stambułowi niż Paryżowi i człowiek znikąd, 
który zmieni los wielu tysięcy ludzi. Wielka 
podróż od chłopskich chat poprzez magnackie 
dwory aż do cesarskich komnat.

Połowa XVIII wieku, Podole. Tutaj ksiądz 
Benedykt Chmielowski próbuje opisać cały 
świat w swojej ogromnej książce, a u kasztela-
nowej Katarzyny Kossakowskiej spotykają się 
ustosunkowane osoby, które wpłyną na życie 
wielu ludzi. Tutaj, w domu Eliszy Szora, Żydzi 
czekają na nadejście Mesjasza.

To właśnie na Podolu pojawia się młody, przystojny i charyzmatyczny 
Żyd – Jakub Lejbowicz Frank. Tajemniczy przybysz z odległej Smyrny 
zaczyna głosić idee, które szybko dzielą społeczność żydowską. Dla jednych 
heretyk, dla innych zbawca zgromadzi już niebawem wokół siebie krąg 
oddanych sobie uczniów, wywołany zaś przezeń ferment może odmienić 
bieg historii i zmienić kształt tej części świata.

Uniwersalna historia społecznej i religijnej emancypacji w samym 
środku feudalnego świata, pełnego podziałów, nierówności i uprzedzeń. 
Opowieść o niebywałej rebelii, której dokonał Jakub Frank, narażając się 
wszystkim.

Olga Tokarczuk z wielką dbałością o szczegóły pokazuje realia epoki, 
architekturę, ubiory, zapachy. Odwiedzamy szlacheckie siedziby, katoli-
ckie plebanie i żydowskie domostwa, rozmodlone i zanurzone w lekturze 
tajemniczych pism. Przed nami staje dawna Polska, w której istniały obok 
siebie chrześcijaństwo, judaizm i islam.
Tomasz Szubert „Jak(ó)b Szela”

Pomimo że Jakub Szela jest jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych chłopów polskich 
– stanowi synonim „krwawego roku” 1846, 
bardzo mało wiemy o nim jako o człowieku. 
Ten chłop pańszczyźniany z zapomnianej wio-
ski zachodniogalicyjskiej, który przez szmat 
życia w imieniu swoich ziomków walczył 
z Boguszami, właścicielami wsi Smarżowa, 
zyskał rangę „gracza” dopiero podczas rabacji 
galicyjskiej.

 Sylwetka Szeli zasnuta jest jednak gęstą 
mgłą mitów i legend, do czego przyczyniły się 
najlepsze polskie pióra, ze Stanisławem Wyspiańskim na czele. W związku 
z tym, pomimo upływu blisko 170 lat, więcej jest w życiu chłopa białych 
plam niż faktów. Nieznana była nawet data jego śmierci, a z trzech roz-
powszechnionych i uznawanych za wiarygodne wizerunków tylko jeden 
odpowiadał rzeczywistości.

W tej źródłowej, stricte historycznej książce podjęto próbę odmitolo-
gizowania postaci Jakuba Szeli. Starano się odpowiedzieć na wyłaniające 
się pytania – zarówno te z pozoru proste: czy był analfabetą, czy służył 
w wojsku, w jaki sposób został nagrodzony (a może ukarany?) przez dwór 
wiedeński; jak i bardziej skomplikowane, np. czy utożsamiał się z polskością. 

Problematyka ta została głęboko osadzona w realiach epoki.
Rozprawa dotyka jednego z najważniejszych wydarzeń w XIX-wiecznej 

historii narodu polskiego – nieudanego powstania demokratów polskich 
z 1846 r.
Peter Prange „Ostatni harem”

Historia dwóch serdecznych przyjaciółek, 
muzułmanki i chrześcijanki, które trafiają do 
sułtańskiego haremu. Napisana z rozmachem 
i ogromnym znawstwem epoki powieść o tym, 
jak niebezpieczne mogą być marzenia i ile 
wyrzeczeń kosztuje wolność.

Konstantynopol, przełom XIX i XX wie-
ku. W odizolowanym od świata sułtańskim 
haremie o swojej przyszłości marzą dwie 
przyjaciółki, Fatima i Eliza, muzułmanka 
i chrześcijanka. Jedna z nich ze wszystkich 
sił pragnie zostać faworytą sułtana, natomiast druga tęskni za światem 
po drugiej stronie pałacowych murów, za miłością i wolnością. Imperium 
Osmańskie rozpada się, harem zostaje zlikwidowany, a obie młode kobiety 
nagle trafiają do świata, w którym ich marzenia przeradzają się w koszmary 
i nawet ich ostatnia podpora, wieloletnia przyjaźń, wydaje się zagrożona.
Maryla Hempowicz „Złota smuga jesieni”

Złota smuga jesieni to powieść o jesiennym 
zauroczeniu dwojga dojrzałych ludzi – Marty 
i Zbyszka. Oboje po przejściach, oboje w wie-
ku 60 plus, spotykają się podczas wycieczki do 
Wenecji i Rzymu. Los daje im szansę, to znów 
ją odbiera. Czy mimo poważnych problemów 
będą razem?

Akcja powieści przenosi się z Sopotu 
i Gdańska do Włoch, i znowu do Polski – nad 
jezioro Wdzydze na Kaszubach, na Mierzeję 
Wiślaną, do Krynicy Morskiej, a także do 
sanatorium u podnóża Pienin i wreszcie do 
Wiednia.
Jadwiga Czajkowska „Macocha”

Choć Iza zarzeka się, że nigdy nie wyjdzie 
za wdowca, życie bywa przewrotne. Miłość 
sprawia, że bierze ślub z Piotrem i w pewnym 
sensie zawiera transakcję wiązaną – zostaje 
macochą. Ich jest troje, są rodziną, niekom-
pletną wprawdzie, ale jednak, a ona jest…
sama. Nie może po prostu wziąć magicznej 
gumki i za jej pomocą wymazać pamięci 
o Ewie, zmarłej poprzedniczce. Odczuwa jej 
obecność na każdym kroku. Ponadto wydaje 
się, że komuś bardzo zależy, aby zburzyć 
spokój w jej małżeństwie… Czy wrodzony hurraoptymizm Izy pomoże jej 
pokonać komplikacje w nowym, zupełnie innym życiu. Czy Piotr, którego 
imię oznacza „opokę”, rzeczywiście się nią okaże?

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

ROZRYWKA

Spotyka się dwóch znajomych.
- Gdzie pracujesz? – pyta jeden drugiego.
- Nigdzie.
- A co robisz?
- Nic.
- No to superzajęcie.
-Tak, super to ono jest, tylko że ogromna 

konkurencja…
  

Łysy stanął przed lustrem i mówi do 
swego odbicia:
- Dobrze się trzymam, siedemdziesiątka 
na karku, a tu ani jednego siwego włosa 
na głowie.

  
Dyrektor poucza swoją początkującą 
sekretarkę:
- Wyraz „poobiedni” pisze się przez 
dwa „o”.
- Tak, ale na tej maszynie jest tylko jeden 
klawisz z literą „o”.

  

Żona krzyczy na męża:
- Czy musiałeś wypić całą butelkę wódki?
- Kochanie, zostałem zmuszony…
- Przez kogo?
- Przez przypadek. Zgubiłem nakrętkę 
akurat od tej butelki.

  
Aktor w czasie próby mówi:
- A co będzie, gdy utonę?
- Nie szkodzi, w następnych scenach już 
pan nie występuje.

  
- Kiedy miały miejsce pierwsze wolne 
wybory?
- Gdy Bóg zrobił Ewę z żebra Adama 
i powiedział mu:
- Wybierz żonę. 
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ROZWIĄZANIE:
CZERWIEC 2015

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 22) wraz z wypełnio-
nymi kuponami należy dostarczyć do 30 czerwca 2015 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

"

"

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej czerwiec

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

Imię i nazwisko, miejscowość

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
POZIOMO:
1) Wyraz woli organu kolegialnego (np. sejmu, zjazdu). 5) Minerał, 
siarczek miedzi i arsenu; ruda miedzi. 9) Aktor występujący w pan-
tomimie. 10) Wąska na starówce 11) Imię męskie - imieniny 12.III. 
12) Quyen (897-944), pierwszy król wietnamski, założyciel dynastii. 
13) Trójporozumienie Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii w latach 1904-
07. 14) Przestarzale: bunt, rzeź, napad zbrojny. powstanie J. Szeli 
w Galicji (1848 r.) 15) Najdł. rzeka na Płw. Iberyjskim (Hiszpania 
i Portugalia), dł. 1010 km; przepływa przez Toledo i Lizbonę. 17) 
Imię męskie - imieniny 26.V. 21) Stolica Gwinei Równikowej, port 
nad Atlantykiem. 24) Przeciwnik Cezara w wojnie domowej. 25) 
Poseł bogów skandynawskich, syn Odyna; Hermodr. 26) Zmiana 
kształtu lub napięcia mięśnia. 27) Rodzaj śruby. 28) Rzeka w eur. 
części Rosji, Białorusi i Łotwie, uchodzi do Zatoki Ryskiej; przepływa 
przez Witebsk, Rygę. 29) Ignacy; bohater powieści „Lalka” B. Prusa; 
subiekt w sklepie Wokulskiego. 30) Jerzy (ur. 1932), reżyser film. 
i telewiz.; „Czterdziestolatek”, „Wojna domowa” 31) Kenneth David 
(ur. 1924), od 1964 prezydent i premier niepodległej Zambii. 34) 
Przebywa w miejscowości wypoczynkowej (letnisku). 38) Cyganka, 
postać z powieści „Chata za wsią” Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
40) W Tatrach i na Podhalu: członek góralskiej bandy rozbójniczej. 
41) Żeński sterydowy hormon płciowy. 42) Krótki, pobieżny spis 
czegoś; streszczenie, szkic. 43) Amerykański storczyk nadrzewny, 
uprawiany w szklarniach. 44) Ostanie dni karnawału; ostatki. 45) 
Dawniej: nazwa kolegiaty lub kościoła katedralnego. 46) Miasto 
nad Bugiem 47) Wyraz utworzony przez przestawienie głosek lub 
sylab innego wyrazu.
PIONOWO:
1) Hawajska odmiana małej gitary. 2) Johann Jakob Wilhelm, 
pseud. Wilhelm Heinse (1746-1803), niem. powieściopisarz i krytyk 
sztuki. 3) Feudalne państwo murzyńskie (XVII-XIX w.) na terenie 
obecnej Ghany. 4) Dawniej: zakładnik, człowiek wadium. 5) Villy (ur. 
1923), duń. kolarz szosowy; zwycięzca III Wyścigu Pokoju 1950. 
6) John (ur. 1949), ugand. lekkoatleta-płotkarz; medalista IO 1972. 
7) Miasto w eur. części Rosji, na Uralu. 8) Cyklon zwrotnikowy, 
trąba powietrzna. 16) Imię męskie - 3.III, 20.V. 18) Kobieta mająca 
związek ze złymi mocami; czarownica, zła wróżka. 19) Kolorowa, 
ozdobna osłona na lampę, świecę itp. 20) Nadwyżka wagowa ciała 
przekraczająca normę; nadmierna tusza, otyłość. 21) Suchy i zimny 
wiatr wiejący na pn. obszarze Francji. 22) Zdobywca nagrody, 
odznaczenia (np. nagrody Nobla, konkursu). 23) Istvan (1557-
1606), książę Siedmiogrodu od 1605. 31) Matwiej F. (1738-1812), 
architekt ros.; gmach Senatu na Kremlu. 32) Bieda, niedostatek. 
33) Imię żeńskie - 10 XII 35) Przemieszczenie tkanki lub narządu, 
spowodowane zaburzeniami rozwojowymi. 36) Albert (1855-1916), 
niem. lekarz, odkrył gonokok, zarazek wywołujący rzeżączkę 37) 
Kierunek w barokowej poezji hiszp., charakteryzujący się wielo-
znaczną metaforyką; gongoryzm, kulteranizm. 38) Tytuł kompozycji 
na 16 instrumentów dętych Yannisa Xenakisa. 39) Mit. irań.: demon 
nienawiści; w Europie Asmodeusz.

Zagadka logicZna
Wiek pradziadka
Pradziadek Matyldy urodzi ł się 
pierwszego maja w XX wieku. Suma 
cyfr roku jego urodzenia jest podzielna 
przez 4. Prababcia Matyldy jest o 1 rok 
młodsza od pradziadka, a suma cyfr jej 
roku urodzenia również jest podzielna 
przez 4. Ponadto mają razem ponad 150 
lat. Ile lat ukończy w maju 2015 roku 
pradziadek Matyldy?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z MAJOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna:
13 liczb: 195,285,375,465,555,645,735,825,915,780,690,870,960
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: grubodziób zwyczajny
Hasło krzyżówki: SETNA ROCZNICA BITWY O BRZOSTEK
Nagrody książkowe wylosowali: Paulina Przewoźnik z Nawsia Brzosteckiego (zagadka 
logiczna), Piotr Socha z Przeczycy (zagadka przyrodnicza), Teresa Baran z Przeczycy 
(krzyżówka). Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do Domu Kultury w Brzostku.
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Dobrze zaprezentowali się nasi ułani na zawodach kawaleryjskich 
z okazji jubileuszowych, 30. Dni Ułana w Poznaniu, ale dopiero na 

zawodach w Toporzysku i Warszawie „pokazali pazur”. W Toporzysku 
wygrał Grzegorz Wojtaczka, a piąty był Piotr Staniszewski, chociaż 
jeszcze przed konkursem białej broni był drugi. W Warszawie jednak 
Piotrek nie popełnił już drugi raz tego samego błędu. Nasi zawodnicy 
stoczyli w Warszawie pasjonującą walkę o zwycięstwo, a różnica 
na korzyść Mistrza Polski Grzegorza Wojtaczki wynosiła zaledwie 
6 punktów. Obaj dobrze pojechali ujeżdżenie, Grzegorz był drugi, 
a Piotrek czwarty, potem bezbłędnie pojechali kros i dobrze strzelali. 
Do tego momentu w czołówce było bardzo ciasno. Dopiero konkurs 
szabli i lancy pozwolił naszym zawodnikom oderwać się od reszty fa-
worytów i przed ostatnią konkurencją, jaką były skoki przez przeszko-
dy, obaj mieli komfortową sytuację. Staniszewski pojechał na czysto, 
zaś Wojtaczka z jedną zrzutką. To pozwoliło mu zachować 6 punktów 
przewagi i wygrać taką różnicą całe zawody. Łazienki Królewskie 
w Warszawie okazały się bardzo szczęśliwe dla naszych zawodników. 
Wrażenie jeszcze większe, ponieważ to właśnie tutaj rywalizowali 
przed wojną najwspanialsi polscy jeźdźcy tacy jak Królikiewicz, 
Rómmel czy także jeżdżący w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla 
Jana III Sobieskiego - wtedy jeszcze - porucznik Stefan Starnawski. 
To właśnie tutaj zbierała się elita życia towarzyskiego przedwojennej 
Warszawy, by rywalizować w jeździeckich zawodach towarzyskich. 
We wspomnianych już Łazienkach rozegrano także I Memoriał Mi-

nistra Andrzeja Przewoźnika, upamiętniając w ten sposób tego tak 
bardzo zasłużonego dla Polski człowieka, przewodniczącego Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który zginął w katastrofie pod 
Smoleńskiem. Ku naszej radości wygrał Grzesiek, a drugi był Piotrek. 
Cieszy dobra forma naszych zawodników, zwłaszcza w perspektywie 
najbliższych 3 tygodni. Obaj bowiem reprezentować będą Polskę na 
Międzynarodowych Kawaleryjskich Mistrzostwach Niemiec w Gotha 
i nie ma co ukrywać, że jednym z głównych kandydatów do zwycię-
stwa będzie tam Grzegorz Wojtaczka.

Wojciech Staniszewski

Nasi ułani wygrywają wszystko!

Ostatni tydzień maja (od 26 maja do 
1 czerwca) obfitował w dużą liczbę 

imprez sportowych. Było to spowodowane 
udziałem Brzostku w XXI Turnieju Miast 
i Gmin w ramach VII Europejskiego Tygo-
dnia Sportu. 

Podobno Europa uwielbia  biurokrację 
i słupki statystyczne. A zatem na dobry 
początek parę danych - 546 uczestników, 
14 imprez sportowo-rekreacyjnych, a to 
wszystko w ciągu niespełna tygodnia. Taki 
jest bilans organizowanego i koordynowanego 

przez Gminę Brzostek, Gimnazjum Brzostek 
i lokalne kluby sportowe (LKS Brzostowianka 
Brzostek, UKS Kyokushin Brzostek) XXI 
Turnieju Miast i Gmin.

Wszystko zaczęło się 26 maja. Wtedy roze-
grano mecz, w którym do rywalizacji stanęli 
uczniowie gimnazjum i ich rodzice. Trenerem 
rodziców była Renata Golec (Przewodniczą-
ca Rady Rodziców), a w zespołu uczniów  
Magdalena Machaj. Spotkanie sędziował 
Krzysztof Hals. Trzeba przyznać, że rodzice 
wykazali się ułańską fantazją - zawiązali 

nawet buty sędziemu. Nic im jednak nie 
pomogło. Mecz zakończył się zwycięstwem 

VII Europejski Tydzień Sportu za nami…

Dokończenie na str. 30

Drodzy Czytelnicy!
Jeśli ktoś z Was chciałby się podzielić z nami 
swoimi sprawdzonymi przepisami na rozmaite 
potrawy, ciasta lub przetwory, prosimy o przesy-
łanie ich wraz ze zdjęciem (najlepiej gdyby na nim 
był też sam Wykonawca) oraz własnym imieniem, 
nazwiskiem i miejscem zamieszkania na adres: 
wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych 
oznacza zgodę na ich publikację na łamach „Wia-
domości Brzosteckich”.

U.K.

Aleksandra Kolbusz z Bukowej poleca

Księżyce z jabłuszkami
Składniki: 
8 jabłek,
3 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
3 żółtka
250 g margaryny
pół szklanki śmietany 18%
pół szklanki cukru
cukier puder do posypania

Wykonanie: 
Z podanych składników zagnieść ciasto. Owinąć 
w folię i włożyć do lodówki na jedną godzinę. 
Rozwałkować placek na grubość 3 mm. Wykra-

wać koła szklanką. Jabłka 
obrać i pokroić na ósemki. Tak 
przygotowane owoce układać 
na połówce krążka i przykry-
wać je drugą połówką ciasta. 
Ciastka piec ok.25 minut w 180 
stopniach. Po upieczeniu po-
sypać cukrem pudrem.

Smacznego

GOTUJ i PIECZ z NAMI

Grzegorz Wojtaczka na Zamencie, Piotr Staniszewski  
na Bascado, Andrzej Ciesielski na Lawendzie
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Dokończenie ze str. 29

Dużym sukcesem zakończył się start rodzinnej drużyny 
Andreasików złożonej z taty Kazimierza i syna Michała 

(na co dzień grających w LKS Brzostowianka Brzostek) 
w XVII edycji Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju 
„PRO-FAMILIA CUP” rozegranego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. W turnieju udział 
wzięło 84 rodziny (168 osób) z Ukrainy, Słowacji i Polski. 
Nasi reprezentanci wywalczyli 2. miejsce w kategorii: ama-
torska rodzic + dziecko powyżej 16 lat (zawodnicy grający 
w ligach - II, III, IV, V). W fazie grupowej turnieju panowie 
zajęli 2. miejsce, przegrywając tylko z parą Babusik Peter + 
Jakub - Martin/ Słowacja. Jak się później okazało również 
z tą parą zagrali w późniejszym finale, gdzie również mu-
sieli uznać wyższość rodziny ze Słowacji. Dla najlepszych 
drużyn, które zajęły od pierwszego do czwartego miejsca 
w poszczególnych kategoriach, ufundowano grawerowane 
puchary szklane, profesjonalny sprzęt sportowy. Po zakoń-
czeniu turnieju okazało się, że byli najlepszą drużyną z wo-
jewództwa podkarpackiego. Dzięki temu tenisiści otrzymali 
nagrodę specjalną – czterodniowy wyjazd do Brukseli – 
ufundowaną przez Posłankę do Parlamentu Europejskiego 
Elżbietę Łukacijewską. Gratulujemy rodzinie Andreasików 

DRUŻYNA ANDREASIKÓW NA 2. MIEJSCU W TURNIEJU MIĘDZYNARODOWYM

wspaniałej nagrody i życzymy miłych wrażeń na wycieczce do Brukseli.
Magdalena Kawalec

uczniów 4:1. 
W tym samym czasie na drugim końcu hali 

UKS Kyokushin Karate w Brzostku zorgani-
zował zajęcia dla dzieci i mam z okazji Dnia 
Matki. Wspólny trening dostarczył mamom 
i ich pociechom sporą dawkę endorfiny, a to 
jak wiadomo hormon szczęścia. Kto nie był, 
niech zatem żałuje. Atrakcje zorganizowane 
przez Roberta Kolbusza to dowód, że nic tak 
nie integruje rodzin, jak wspólna zabawa, 
a dzieci chętnie oderwą się od komputerów, 
jeżeli tylko zaproponuje się im ciekawą al-
ternatywę.  

W środę 27 maja 2015 r. nadeszło 
naprawdę ciężkie uderzenie. Kaliber 
co najmniej czterdziestka. 
W brzosteckiej hali odbyła 
się „Gminna Olimpiada Spor-
towa Dzieci”. Organizatorzy 
przygotowali sześć konkurencji, 
z czego jedna była dedykowana 
dla opiekunów drużyn, a pozo-
stałe pięć dla dzieci. W spor-
towej rywalizacji wzięli udział 
uczniowie z dziewięciu szkół 
podstawowych położonych na 
terenie naszej gminy. Najlepiej 
spisała się Szkoła Podstawowa 
z Brzostku. Olimpiada mogła 
się odbyć dzięki sponsorom: 
Burmistrzowi Brzostku Wojcie-
chowi Staniszewskiemu, skle-
powi sportowemu Winter Sport 
- Dorota Betlej, Grzegorz Betlej, sklepowi 
Spożywczemu - Renata Golec. 
Końcowa klasyfikacja:

1 miejsce – SP Brzostek
2 miejsce – SP Grudna Górna
3 miejsce – SP Kamienica Górna 
4 miejsce – ZS Siedliska - Bogusz
5 miejsce – ZS Nawsie Brzosteckie
6 miejsce – SP Kamienica Dolna,  
 ZS Januszkowice
7 miejsce – SP Przeczyca,  SP Smarżowa 
W godzinach popołudniowych dużą popu-

larnością wśród najmłodszych cieszył się test 
piłkarski przygotowany przez trenera Janusza 

Kaczówkę, na co dzień trenującego piłkarzy 
LKS Brzostowianki Brzostek. Chętni mogli 
sprawdzić swoje umiejętności w podstawo-
wych elementach piłkarskiego rzemiosła ta-
kich jak: żonglerka, celność strzałów i podań, 
prowadzenie piłki i drybling. 

Czwartek także minął pod znakiem piłki 
nożnej. Rano rozegrano turniej piłki nożnej 
gimnazjum, a po południu najmłodsi pasjo-
naci tej dyscypliny mogli przetestować swoje 
umiejętności w konkursach zorganizowanych 
przez Karola Wojdyłę. 

29 maja rozegrano „mecz przyjaźni” po-
między dziewczętami z brzosteckiego gimna-
zjum, a drużyną „Błażkowskich Atomówek”. 
I powiem jedno – było na co popatrzeć, bo 

obie ekipy zaprezentowały bardzo wysoki 
poziom. Ostatecznie mecz zakończył się 
zwycięstwem drużyny z Błażkowej - 5:0. 
Trener Krzysztof Hals już zapowiedział, że 
ustalony jest termin rewanżu i tym razem 
jego podopieczne zapowiedziały zwycięstwo 
nad Atomówkami. 

Równolegle sektor dalej walczyli tenisiści 
stołowi w zawodach z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowanych przez LKS Brzostowianka 
Brzostek. Turniej rozegrany został w trzech 
kategoriach wiekowych. Najmłodsi uczest-
nicy rywalizowali w kilku konkurencjach 
sprawnościowych, zaś uczestnicy pozostałych 

kategorii mogli sprawdzić swoje umiejętności 
gry przy tenisowym stole. 
Kategoria dzieci (rocznik 2006 i młodsze)

Radosław Czech
Seweryn Bonarek
Jakub Surdel
Damian Czech

Kategoria szkoła podstawowa klasa IV -VI
Karol Wojdyła
Patrycja Czech
Weronika Dziadura

Kategoria gimnazjum i starsi
Michał Andreasik
Szymon Lechwar
Adrian Wilisowski
W sobotę w hali rządzili zawodnicy ka-

rate, którzy walczyli o puchar 
burmistrza. 

W Dniu Dziecka na stadionie 
młodzież z gimnazjum mogła 
sprawdzić się w konkurencjach 
LA oraz po raz pierwszy w te-
ście Coopera. Bieżnia nie była 
w idealnym stanie po sobotniej 
ulewie (przypominała bardziej 
basen, więc nie byliśmy gorsi 
od Stadionu Narodowego), ale to 
nie przeszkodziło uczestnikom 
w osiąganiu dobrych wyników.

Po południu sportowe zmaga-
nia przeniosły się na brzostecki 
orlik. Tam rozegrano turniej 
piłkarski dla dzieci z szkół pod-
stawowych, a na drugim boisku 

gimnazjum rywalizowało w miniturnieju 
siatkówki. 

Jak widać, Europejski Tydzień Sportu 
świętowaliśmy godnie i z rozmachem – 
można rzec: „na bogato”. Zorganizowanie 
wszystkich przedsięwzięć było możliwe 
dzięki sprawnej organizacji i zaangażowaniu 
wielu osób, a także odpowiedniej infrastruk-
turze sportowo-rekreacyjnej na terenie naszej 
gminy. 

Dziękujemy i nie spoczywamy na laurach, 
a wręcz przeciwnie – chcemy więcej. 

Magdalena Kawalec,
 koordynator projektu



31WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/2015

Zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

OFERUJE
• STRZYŻENIE DAMSKIE I MĘSKIE
• KOLORYZACJA
• BALEYAGE
• TRWAŁA ONDULACJA
• MODELOWANIE
• UPIĘCIA
• DOJAZD DO KLIENTA

 (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU)

GWARANTUJĘ PRZYSTĘPNE CENY

SERDECZNIE ZAPRASZAM
wtorek - sobota 8.00 - 16.00

Małgorzata Łętek
tel. 510 701 304

ul. Schedy 4
39-230 Brzostek

MEMORIAŁ BARTKA CISZKA 2015
 

23 maja 2015 odbył się w Dębicy Memoriał Bartka Ciszka, tragicz-
nie zmarłego rok temu gimnazjalisty z Dębicy, ucznia III klasy 

i lektora parafii Miłosierdzia Bożego. Memoriał jest sposobem uczczenia 
jego pamięci. Ministranci z parafii przeczyckiej uczęszczający do Gim-
nazjum w Brzostku postanowili wziąć udział w tych zawodach. Skład 
drużyny był następujący: Dawid Lisak, Patryk Machaj, Dawid Grot-
kowski, Szymon Sury, Paweł Socha oraz Miłosz Bielecki.

Do turnieju przystąpiło 12 drużyn z różnych parafii m.in. Parafia 
Miłosierdzia Bożego z Dębicy, Parafia Pustków, Parafia Żyraków, Parafia 
Lubzina, Parafia Św. Jadwigi. Turniej odbył się na bardzo wysokim 
poziomie. Zawodnicy dawali z siebie wszystko. Nasza drużyna znalazła 
się w grupie „A” razem z Parafią Miłosierdzia Bożego, klasą Bartka 
Ciszka oraz Parafią Lubzina. Wszystkie mecze wygraliśmy i tym samym 
zapewniliśmy sobie wyjście z grupy z pierwszego miejsca. Następnie 
czekała nas walka o miejsca I i VI. Gra toczyła się „każdy z każdym”. 
Po trzech wygranych meczach, jednym remisie i jednej porażce z gospo-
darzami zdobyliśmy tytuł II Wicemistrza Powiatu Dębickiego. Ponadto 

Patryk Machaj został 
wybrany Najlepszym 
Zawodnikiem turnieju.

Serdecznie dzięku-
jemy Ks. Rafałowi Że-
laznemu za zgłoszenie 
nas do tego turnieju,  
Państwu Magdalenie 
i Zbigniewowi Macha-
jom za poprowadzenie 
drużyny, a Państwu 
Surym i Sochom za or-
ganizację transportu. 
Sponsorem nagród było 
Miasto Dębica i Parafia 
Miłosierdzia Bożego.

Zawodnicy
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Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy ze względu na złe warunki atmosferyczne 
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NOWO OTWARTY SKLEP
„ W O J T E K ”

Brzostek, Rynek 28
Nr tel: 881 779 540

OFERUJE:
• kosiarki
• pilarki
• kosy spalinowe
• części do pilarek i kosiarek
• akcesoria leśno-ogrodnicze
• prowadnice, łańcuchy

• części do samochodów
• oleje
• filtry
• płyny
• akumulatory

OFERTA SPECJALNA!!!
łańcuch OREGON 3/8 – 1,5 mm
tylko 47,– za 56 ogniwek
+ pilnik GRATIS

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

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
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MECZ PRZYJAŹNI

KARATE NA DZIEŃ MATKI

SPORT W OBIEKTYWIE

Fot. Paweł Batycki

OLIMPIADA DZIECI TENIS STOŁOWY DZIECI

PIŁKA SIATKOWA NA ORLIKUTENIS STOŁOWY

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki



Kącik fotograficzny
Masz  aparat?  Robisz  zdjęc ia? 
Pochwal się nimi. Prześlij je wraz 

z  i m i e n i e m  i  n a z w i s k i e m  o r a z 
miejscem zamieszkania na adres: 
wiadomosci@brzostek.pl.  Przesła-
nie tych danych oznacza zgodę na 

ich publikację w „Wiadomościach 
B r z o s t e c k i c h ”  w  p o d p i s i e  p o d 
zdjęciem.

U.K.

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Karol Źwięk z Zawadki Brzosteckiej

Fot. Ignacy Wojdyła z Jasła

Fot. Kamila Wojdyła z Januszkowic Fot. Gabriela Zima z Grudnej Dolnej

Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku


