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ToBoŁl(l l(ozloŁlG MAToŁlG RozDAN E

Tobołki Koziołka Matołka to statuetki, które już po
raz piąĘ zostaŁy wręczone laureatom nagród głównych
Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Animowanych
O!Pla.

Mieliśmy okazję aczestniczyć w tym niezwykłym
wydarzeniu. W kwietniu i maju w Kinie za Rogiem
w Olsąrrrach oglądaliśmy serie filmów w różnych kate-
goriach i wydawaliśmy własne werdyĘ.

Autorskie filmy, trudne tematy, poruszające obrazy,
czasem dźwięk przenkający aż do samego wflętrza.
Niełatwe zadanie przed nami jako jurorami. Co myślał
artysta, który pokazał nam takie obrazy t czy my po,
strzegamy świat w podobny sposób?

Czy mielibyśmy odwagę obnażyć się w taki sposób
przed światem?

Ciekawe doświadczenie i długie rozmowy po sean-
sach, dogłębna analriza obejrzanych animacji, nie rzad-

ko z zapytaniem ,,O co chodzlło arĘście?'i
Dziękuję wszystkim widzom, którzy dzielili ze mną

te emocje.
Ale OlPla to również dzieci.
Pan Maluśkiewicz czy Agi Bagi, a może Agatka?

Również trudne zadanie. Dzieci reagują inaczej niż my
dorośli. Nie analizują zamysłów twórcy, działają intu-
icyjnie, spontaniczni e r eagają na każdy przedstawiany
obraz od raDJ go klaslńkując. Przyjemnie było po-
patrzeć jak mali jurorzy poważnie podeszli do posta-

wionego przed nimi zadania. Z jednej strony zabawa,

z drlgiej odpowiedzialność za dokonany wybór i świa-
domość, że dzięl<l nim dzieci przedtelewizorami będą
oglądać wybrane bajki.

Festiwalowe zmagania już za nami, następna edycja
zarok, ale już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy.

Renata Gogola
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,,Po TROCHU"
W Olszynach biją w dzwony z rożnych powodów. Najczęściej

na Anioł Pański. Rano i wieczorem też. Zawsze o tej samej po-
rze. No i pół godziny przed każdą
mszą. Ale w dzwony bije się też na
śmierć. Najpierw trzeba pobiec do
wujka |anka, najlepiej od razu, bo
wujek |anek zawsze wszystko wie:
kto umarŁ;,dlaczego i kiedy pogrzeb.
Czasem dzwony sĘchać równocze-
śnie z llyciem syren strażackich.
Wtedy jest pożar. Najpierw stra-
żacy uruchamiają syreny, a zaraz
potem odzywają się dzwony, Ale
wtedy już do nikogo się nie biegnie
ani nie dzwoni, tylko wychodzi się
przed dom l,patrzy, skąd idzie łuna.
Czasem ją widać, a czasem nie. Ale
tamtej nocy nie musieiiśmy nawet
łychodzić z domu, bo pożar był
tuż pod naszym oknem. Leżałam
jńw łóżku,kiedy zaczęły wyć syre-
ny. Zaraz potem do domu zapukał
wujek Właduś i powiedział spokoj-
nym głosem: Giees się pali. Wujek
Wladus byl dzwonnikiem i zawsze
musiał być w pogotowiu, żeby bić
w dzwony, kiedy trzeba. Zawsze
mówił spokojnym, cichym głosem,
To do niego wszyscy krzyczeli, dla-
tego że był głuchy. On już nie po-
trzebował krzyczeć. Powiedział:
Giees się pali. Od razu chciałam
wybiec na pole i zobaczyc to na
własne oczy. Ale Mama porvie-
działa, że nie mogę, bo tam śmier-
dzi, wszystkie chemikalia się palą
i mogę dostać od tego raka. Mama
zawsze straszyła mnie rakami albo
wilkami, Mówiła: Nie drap pie-
przyków, bo dostaniesz raka. Nie
siedź na kamieniu, bo dostaniesz
wilka. Nie wiem, czego miałam się
bać. Czasami sobie nawet myśla-
łam, że byłoby miło dostać raka.
Wilka może nie, bo jednak wilk jest
straszniejszy. Ale raka? Kiedy Tata
był maĘ to można jeszcze było ło-
wic raki w Olszynce. Teraz już nie.
Po prostu już ich nie ma.

Chciałam zobaczyć pożar na własne oczy, ale musiałam zado-
wolić się wejściem na parapet i patrzeniem przez okno. Dziwnie
to wyglądało. Giees był największym sklepem w Olszynach. Był
jeszcze magazyn, ale to nie to samo. W magazynie kupowało się
gwoździe, a w gieesie słodycze. Ateraz cały ten budynek zamienił
się w wielką ścianę ognia. Trzask sĘchać było nawet w moim po-
koju. Patrzyłam na ogień i trochę się bałam, że przyldzie do nas,
tak jak powó dź. Może dlatego się posikałam.

K § l Ąż K §w E ffifi,;,;-J#m*:j[n{l
xt l}łATY dzteń i przynosiła nam białr. ser zawi-

nięty w pieluchę. To brł taki mocno
ubity ser. Kiedvs bvlam u niei i wi-
dzialam, jak ta pielucha z serem rl,isi
na piecu i ścieka z niej brudna, biała
jak mleko woda. \\I kuchni u bab-
ci Klimci pachniało podsmażanymi
na smalcu ziemniakami. To prawie
tak dziwny zapach, jak zapach ka-
szy. Większość domów pachnie albo
kaszą, albo smażonymi ziemniaka-
mi. Babcia Klimcia przynosiła ser co
tydzień. Pachniał jak każdy taki ser:

trochę jej domem, a trochę babcią
Klimcią. Siadała za\§sze na taboreci-
ku, w kącie koło lodówki. Nie pamię-
tam nałvet zabardzo, o czym mówiła.
Pamiętam tylko ten ser w pielusze.
Potem, kiedy zrozumiałam, że babcia
Klimcia już nie wróci, Tata opowie-
dział mi dwie historie. I dzięki temu
wiem o niej więcej. Tata mówi, że
jak kLoś nie wraca. 1,o Irie ztlacz1,, że
nie trzeba o nim mówić. Bo jak się
o kimś mówi, to prawie tak, jakby
był znowu. Dlatego Za\\,)7e mi się
wydawało, że dobrze znam dziadka
Staszka, bo wszyscy o nim drtżo mó-
wili. Nie tylko Tata, ale nalr.et ludzie
na ulicy. Kiedy się zgubiłam rl ie-
sie, na borówkach albo na grzvbach,
zawsze pltaii mnie: Od kogo jesteś?

A ja mówiłam: Od Staszka Listonosza.
l zawsze trafiłam do domu.

Przedstawiamy fragment ksitlżki
ąutorstwa Weroniki Gogoli, ktore.i pre-
miera obędzie się 10 czerwcą o godz.
17.00 w Kinie za Rogiem w Olszytlą,;fu.
Autorka serdecznie zaprasza wsztst-
kich mieszkańców gminy a szczególnie
Olszyn na to spotkanie.

Ksiqżkę możną zakupić w przed-
sprzedaży na stronie http: //sklep.
ksiazkoweklimaty.pl

Weronika Gogola Po TROCH U

Weronika jest absolwentkq Ukrainoznawstwa na LIJ w Krakowie,
ale zawodowo zajmuje się tłumaczeniami, Ną swoim koncie ma już
przetłumaczone na język polski trzy powieści słowackich ąutorów,
Dzieciństwo i lata szkolne spędziła w Olszynach, korzystajqc z do-
brodziejstwa wolności i swobody jakq daje wieś, co da się zauważyć
w jej twórczości.

www.rzepiennik.info
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I{IE TAKA TREMA STRASZNA!

Nasz projekt ,,Młodzież ma głos" realizowany przez 9rgpę
Razem dla Młodzieży z Rzepiennika Strzyżewskiego trwa. Każda
z 3 grup reprezentujących gminne gtmnazja ma jaż za sobą dwie
debaĘ. Co było najgorsze? Przełamać się i wyjść na mówni-
cę, gdy patrzy na nas cała szkoła, nauczyciele, goście i sędziowie.
Mówią, że strach paraliżuje, nieprawda! U nas okazało się, że go-
dziny przygotowań, stosy notatek,brJrze mózgów, tworzenie ar-
gumentów, kontrargumentów - wszystko to nie poszło na marne.
Postawiliśmy poprzeczkę wysoko i udowodniliśmy sobie, że damy
radę. Oczywiście nie obyło się bez wpadeĘ ale mimo tego, że za
każdym razem ktoś debatę wygrywa, ktoś przegrl,wa - będąc na
półmetku projektu i debat wszyscy czujemy się ł7grani.

Każda debata dała nam pomysĘ na tworzenie kampanii infor-
macyjnych: ,,Warto mieć zaufanie do innych ludzi'] ,,Wieś jest lep-
sza od miasta" i ,,Warto udzielać się społecznie". CaĘ czas uczymy

NlE DAJEMY 5lĘ NUDzlE!
Od ponad 3 miesięcy Storł,ar4,szenie Nasza Prz\,szłośc z Rzepiennika

Strążer.vskiego realizuje projek ,,Z kanerą rvśród 1udzi - YouTubeRor,v(n)
anid] wkóry zaangażowana jest 15-osoborl.a grupa młodr.clr, ohr.aĘch na
świat ludzi. }Ń im idzie?

,,\Ątrlcąłny ze sobą i srt oimi słabościami, z każdlłn zadłriem jakie sobie
stalviamy poznajeml,siebie bardziej, ucąTn)r się od kolegót, pokonujemy
strach przed nieznanlm. Już nie raz mogliśmy wykazac się kreaĘłvnością,
lviele sltuacji wlmagało od nas elastyczności i poszukiwania ciekawych,
nie zawsze prostych rozńązań. Każdego dnia ucą.łrry się sl.stemaq,czn6-
ści i działania pod presją czasu. Uwierzcie, to nie jest takie proste. Udało
nam się nagrać swój pierwszy reportaż z imprezy pn. ,,Zacą,tana szkołd]
zorganlzować happening,,3nraj flagg] przeprowadzic killra rrl.wiadów
nl.in. z panem Wójtem oraz z ptof . AugusĄmem Miką (niebawem rv sieci).
BraLiśmy udział w różnych inicjaĘwach lokalrrych np. w spotkaniuz dziec-
rni niepełnosprawnlmi rł. Olsąłrach, odwiedziliśmy także kino za Rogiem

się jak konstruorvać teksty (ten też), trvorzyć zaproszenia czy ulot-
ki. Rozlr,ijamy się... a to jeszcze nie koniec...

Młodzież pozdrarł,ia!
l)tll sro,1\lrr:łvx rŃsrr
Fuxor<:1ł Wor..'ośt;t

PorIsH,AlrrłIcłs
Ftllooy Fousołr,Iox

!lll-lEfl
Pol5KA FUNDAcJA
oziEcllA(oDżl.ży !ZdnSe

;I

by wziąć udział w festiwalu OPILA. Szukaliśmy też w Rzepienniku najpięk-

niejszego uśmiechu. Oprocz tego robiliśmy mnóstwo rzeczy, kórych nie
widać na naszych filmikach. Pisaiiśmy scenariusze i konspeĘ uczyliśm,v
się dl.kcji, szukaLiśm,v nateriałólr., omawialiśmy spotkania itd. itd.

\\I planach mam,v rł.l.jazd na mecz, ognisko integracfrne, rtlrcieczkę do
Krakota, ale także planujemy ,,pomęczyć" trochę mieszkańców podczas
imprez plel-reroułch rł. najbliższyłn czasie. \\rięcej szczegółów nte zdradzi-
mI niech to będzie dla Pństwa niespodzianką.

Zapraszaml,do śledzenia nas w sieci oraz na naszym kanale YouTube.pl.
Projek realizorłarry jest w ramach programu ,,Równac Szanse 2016"

PFDiM i PAF\Ąi

Justyna Smosną Karolina Kamyk i Nątąlia Kołek - ,,MPiS"

tr ilE DlAcNozotl
W czerwcu br. Gminny Ośrodek Kultury w ramach projektu

,,I co dalej?.,l' wraz z partnerami społecznymi przeprowadzi dia-
gnozę środowiska lokalnego, której wyniki zaprezentowane zo-
stanąpodczas II Forum Lokalnego l0 października2017. Projekt
jest konĘnuacją I Forum Razem dla młodzieży, celem wydarze-
nia jest integracja środowisk działających fia rzecz młodzieży.
Przeprowadzona diagnoza stanowić będzie podstalĄ/ę dalszych,
wspólnych działań, odpowie również na pytania jaka jest nasza
gmina, czym charalćeryzuje się i jaki potencjał drzemiew rzepien-
nickim społeczeństwie.

Zapraszamy do współpracy podczas realizacji projektu.
Szczegóły na naszych stronach internetowych. Projekt dofinanso-
wal7y ze środków PFDiM i PAF\M.
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Prawdziwą nowością w naszej gminie jest fundusz iniciaww lo-

:!:;ł#:ł:W:;}rux i*::*ffiT::ł;:ffi#.T* W l( U LT U RZ E
, Gminnv ośrodek kulturv w Rzepiennikuotoczenlu. W JeJ ramacn mleszKancy zgftszqą pomysly l oeKtarują ...i i - : .:l , _ ł :. ,, . .. * ._ ._

udział w realizacjilroj;klu, który mo"że -i*.T:'*r<ła{u rie- it"liuii '= 
:rl'ii"*:T*,#?#i1, ,f|;il,:T}czowego' flnansowego luD PracY sPotecznej' Zgoonle z ucnwalą 

" 
i:: 'ł ' _-', 

--" ", -- Narodowego na realizaclę projektu
rady gminy z dnta25.11.2016r., na inicjatywy lokalle zabezpieczo- §§§.,.tnil_::§.:.:nś1-.: -
ne zostalv srookl nnansowe. kazoa mlejscowosc otrzymala pulę. . ' lizacie oomvslów ralnei'] W ramach nroieklu dooosażona zo-plenlęozy, Ktora moze Dyc przeznaczona na reallzac)ę pomyslow
obywateii. o jakie pomysły chodzi? okazuje się, że o L'^raro ,azn, stanie sala rvidoiyiskorva rv Rzepienniku StrzyŻewskim, zakupiony

. zostanie sDrzeŁ nasłośnienioh-v oraz multimedialnv,począwszy oo poprawy Dezpleczenstwa, poprzez organlzac]ę 1m-

prez, arru'..-o.,tu.h i modeinizacjl infrastruktury kończąc. W su, k)
mie do gminy wpłynęlo 9 wniosków: 1 z Rzepiennika Suchego.

l,,#,,ff;t*j*ill;*;31,1;**,;.;5 ;#ltfi, CZ AS NA SENIoRow
się starac wnioskujący wyglądają następująco: Kołkówka: 2,000 zł,

Rzepiennik Suchy: 7.000 zł, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik
Biskupi iTurza po 13.000 zł, a Olszyny 22,000 zŁ.

Spośród 9 projektów, które zostały złożone w regulaminowym
czasie dotacje zostały przyznane na:

- Poprawę bezpieczeństwa w obrębie przystanków autobuso-
łych w Olszynach,

- Dożynki Wiejskie w Olszynach,
- Zawody karate Shinkyokushinkai w Rzepienniku Strzyżewskim,
- Doposażenie lekkiego samochodu gaśniczego w linie szybkie-

go natarcia dla OSP w Rzepienniku Suchym,
- Remont klatki schodowej w OSP w Rzepienniku Biskupim,
- Zakup żafuzjido Sali OSP w Remizie w Kołkówce,
- Remont ogrodzenia przy ZSP w Turzy,

Szymon Witek

TYMcZAsEM....
Trwa rea7lzacja projektu

Stowarzyszenia Rzepiennik
|utra,,Prowadzefi,e ośrodka
wsparcia dla osób w pode-
szĘmwiekui młodzieży" .W 4
świetlicach na terenie gminy
(Olszlny, Tarza, Rzepiennik
Strzyżewski i Suchy) odbl.wa-
ją się spotkania osób starszych
i dziec| W ramach zajęć kulinarnych, plastycznych, technicznych,
komputerowych starsi ucząmłodszych a młodsi starszych. Dzięki
środkom finansowym świetlice zostały doposażone w komputery,
gry dla najmłodszych czy plłkarzyl<t. Przed beneficjentami projek-
tu jeszcze wspólne wycieczki i wiele godzin zajęć. (srj)

Gmina Rzepiennik Strzr,żervski w ramach projektu ,,Utrł,orzenie
i rłl.posażer-rie Klubu Seniora +" otrzymała dofinansowanie na
remont i modernizację pomieszczeń Sali widowiskowej GOK
w Rzepienniku Strzyżewskim i zaplecza sportowego. Pomieszczenia
zostaną w}.remontowane, dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i seniorórł. oraz rrl,posażone w sprzęt sportowy (rowe-
rek, bieżnię, drobny sprzęt), meble, sprzęt telewizyjny i komputery.
Projekt dofinansowany został rv ramach programu wieloletniego
SENIOR + na 1ata 2015-2020. (r)
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sroTKftNlż Zro"Tft IiJALBEMAR czAB0 - FOTOGRAF|A GOHSKA

W sobotę 22kwietfia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rze-
pienniku Suchym zinicjaĘwy Gminnej Biblioteki P,ablicznej oraz
Stowarzyszenia Rzepiennik }utra w Rzepienniku Suchym odbyło się
spotkanie z poetą l erzym Gronkiewiczem.

Mieliśmy okazję zapoznac się z twórczością autora, którego wielką
pasją jest poezja,

Poeta urodził się w |aśle, a tychował w miejscowości Dąbrórvka.

]est 1ekarzem internistą i na co dzień pracuje w ośrodku zdrowia
w Rzepienniku Strzyżewskim. Poezja fascynuje }erzego Gronkiewicza
od czasów szkoły średniej, a miłość do niej zaszczeplła w nim nauczy-
cielka języka polskiego. TemaĘka jego utworów jest różnorodna, są

to utwory o miłości, przyrodzie, codziennym życiu na wsi. W 2008 r.

wydał pierwszy tomik wierszy dla dzieci zatltułowany ,,Pośród skałek ]
aw 2016 r. kolejny pod Ętułem ,,Moja droga1

Spotkanie rozpoczęło się od jednego z wierszy|erzego Gronkiewicza,
ktory pr ze czytała prezes stowarzyszenia Marzena P r zeptor a, p o czyln,
dyrektor GBP Piotr Niemiec prĄIiżył życiorys autora.

}erzy Gronkiewicz zaprezentował llcznie zebranej publiczności
różnorodną twórczość i zademonstrował również swój muzyczny ta-
lent. Grał na gitarze, ukulele i śpiewał własne teksty, do których san
skomponował muzykę.

Poecie towarzyszyła jego żona Beata Gronkieu.icz, która także czy-
tała wiersze oraz przyjacie1, krl§k literacki Wresłat, Setlak,

Spotkanie przebiegało w miłej, radosnej atmosferze. Zakończyło
się rozmowami przy poczęstunku przygotowanym przez panie ze sto-
rł,arzyszenia,,Rzepiennik Jutra'l

Bożeną Gomułka

O górach moż fla rozmawiaćgodzinami, a jeszczelepiej poj echać
i samemu zobaczyć ich piękno. Niestety nie zawsze jest to rnożliwe.
Dla Ęch, |śórzy nie mogą się wybrać na górskie szlal<l przygo,
towaliśmy wystawę fotografii Waldemara Czado nauczyciela, go,
prowca, fotografa, skialpinisĘ a przede wszystkim człowieka gór.

Wystawa w kinie za Rogiem w Olszyrrach to zapis jego wędrówek
po Bieszczadach, Karpatach, Tatrach oraz Alpach. Zapraszamy od
poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00.

\\rernisaż \Ąysta\\,T podczas którego na ekranie kina autor pre-
zento\\.ał diaporamy z wędrówek po górach odbył się 30 maja.

Pięlaro majestatl.czn,vch gór i kontrastującaznim siermiężność za-

gród rnieszkańcórv Zakarpacia, w połączeniu z wyjątkowo dobrze
dobraną muzr.ką to prawdziwa uczta duchowa. Autorowi w imie-
niu uczestnikóu, serdecznie dziękujemy (gok)

Grulla śpiewacza Turzanki godnie reprezentowała naszq gminę na 35.
Regionalnym Przeglqdzie Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych, Grup
Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniąka KRAKOWSKI
WIANEK w Szczurowej. Ewa Blicharz wyśpiewała III miejsce w kategorii śpie-
wakludowy. W przeglqilzie udział wzięło ponad 700 uczestników.

Rzepioki z ks. prymicjantem Damiąnem Martykq z Rzepiennika Biskupiego
poilczas uroczystości prymicyjnych 28 mĘa w Gromniku,

W]^rW. rzepie nnik. i"fi,

KULTURA



3NfiAtr FLAGĘ!
W porozumieniu ze stowarzyszeniem ,,Nasza Przyszłość"

z Rzepiennika Strzyzewskiego, 30 ł:rvietnia, w niedziele poprze-
dzającą tzw święta majowe i długi weekend zorganizowaliśmy
happening pod nazwą,,3maj flagę!'i W akcję wlączyli się wszyscy
członkowie projektu ,,Z kamerą wśród ludzi.. !', którzy podziele-
ni na 4 grupy udali się pod kościoĘ i na parkingi w całej gmi-
nie. Znależć nas można było więc w Rzepienniku Strzyżewskim,
Biskupim, w Tarzy i w Olszynach. ZŃożeniem naszego przedsię-
wzięcia było przypomnienie mieszkańcom podstawowych faktów
z historii, kultury i obyczajów Polski, poprzel, zadawanie prosĘch

i czasem humorystycznych pytań. W zamian za to rozdawa|iśmy
kompakowe, samochodowe flagi. Aby przyciągnąć uwagę ptze-
chodniów byliśmy przebrani i umalowani w barwy narodowe.
V/iększość osób pozyĘwnie reagowała na naszą akcję, częśc z nich
spontanicznie dyskutowała z nami o Polsce i Polakach. Była to jed-
na z najbardziej udanych naszych inicjaĘw. Dzięki niej nie Ęlko
poznaliśmy lepiej nasze środowisko lokalne, ale sprawiliśmy, że na
tw ar zach wielu osób zago śclł uśmiech,

Karolina Słowik i Patrycja Gqsior

Radni Rady Gminy Rzelliennik Strzyżewski na sesji w dniu 27 kwietnia br. gościli uczniól, Szkoł1, Podstał,ol,ej v, Rzepienniku Biskupim

NAWAŁNICE
Tegoroczny maj okazał się wyjątkowo kapryśny i niebezpiecz-

ny. Nawałnice, które przeszĘ nad Polską wl.wołały wiele szkód,
nrszcząc drogi, zr.rlwa)ąc poszycia dachowe, zabieraląc\udz\om ich
dobytek i nierzadko dach nad głową. Gwałtowne burze nie oszczę-
dztły również naszej miejscowości. W sobotę 6 maja, póżnym
popołudniem nad gminą Rzepiennik Strzyżewski przeszła vrl71ąt-

kowo gwałtowna burza. Duże opady deszczu, które sięgały nawet
96mmlm2, połączone z gradem zmusiły lokalnych strażaków do
podjęcia odpowiednich działań w celu zminimalizowania szkód.
W akcji brały udziałtrzy zastępy OSP z Rzepiennika Strzyżewskiego
oraz jeden zastęp OSP zTurzy, w sumie 25 druhów. Strażacy mu,
sieli uporać się z usunięciem powalonych drzew, które zabiokowaĘ

przejazd na drodze rvojewódzkiej nr 980, ponadto duża ich liczba
wymagała oczyszczenta z kamieni, konarów oraz muiu rzecznego.
\Jszkodzeniu w mnie)szymlub większym stopnru u\egło ok. 20 km
dróg, Pozostałe zgłoszenia dotyczyĘ głównie zabezpieczania da-
chów na budynkach gospodarczych oraz wlpompowlwania wody
z budynków mieszkalnych. Dzl,ałanta strażackie trwaĘ jeszcze
przez następnych kilka dni i zakończvĘ się we wtorek 9 maja, Po
raz kolejny lokalni strażacy okazali się niezastąpieni, a dzięki ich
interwencji skutki nawałnicy zostaĘ ograniczone do minimum,
miejmy nadzieję, że pogoda w kolejnych miesiącach okaże się nie-
co bardziej łaskawa i mniej niebezpieczna.

Szymon Witek

SPoŁECZNE §
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TYLl(o
22 kwietnia zimowo ,

Publicznych w Olszynach
Wielkanocnym gorąco.

deszczowa alJra, a w Zespole Szkół
podczas VI Spotkania z Barankiem

Jak co roku spotkanie przyciągl-ręło rzeszę podopiecznych
Stowarzyszenia Wszystkie Dzieci Nasz Są oraz rvielu ludzi o rviel-
kich sercach, otwartych na drugiego człou,ieka. Uroczystość
uświetnił swą obecnością ks, Biskup Leszek Leszkiewicz, który
przewodniczył Mszy Ślł,iętej, na koniec której udzielił zebranym
pasterskiego błogosławieństwa.

Ks, Biskup w homilii rłrygłoszonej do zebranych powiedział, że
na nic się zdadzą rrasze świąteczne zabiegl dekoracje, modlitły na
pokaz, jeżeli nie zaświadczymy swoim życl,em, że wierzymy w to,

że Chrystus naprawdę zmartlq.chwstał, A jakże piękniej można to
uczynić, niżprzezbycie z i dla potrzebujących. Sobotnie spotkanie
było świadectwem wiary u. znrartlrrychr,r,stałego Chrystusa. Wiary
tych, którzy na co dzień znragają się z rriełatrłł.m życiern oraz tych,
którym życie oszczędziło cierpier-ria, ale są i chcą b,vć dla innych
wsparciem i pomocą.

Pewnie niektórzv zadają sobie prtanie, po co takie spotkania?
Po co wl,wlekać ludzkie cierpienie i karmić się nim?

- Po to, aby matka biegająca za srt.oim dzieckierr-r, nie nrusiała się
wstydzić, że ktoś zrł,róci jej ulvagę, że jest ,,nieltl-chorl,ane'1

- Po to, aby ojciec trzymający na rękach prarr-ie bezrrładne cial,
ko córki, mógł dzięki pomocy wolontariuszv i opiekunorr usiąść
i złapac oddech.

- Po to, aby matka zgarbiona od popychania r,r,ózka mogła usiąśc
i pozwolić, ab,v inni ponieśli jejkrzyż.

- Po to, aby ojciec ściskający mocno dorosłego syna mógł na
chwilkę rozlużnic uścisk bez obawy, że nlekontrolowane ruchr-
jego dziecka zrobią komuś krzywdę.

- Po to, aby zdolna dziewczyna, obarczona chorobą, mogłaprzez
chlvilę czuć się gi,r.iazdą.

Po to, aby pogrążeni w żałobie Rodzice, którzy pochowali swo-

1e dziecl,, wiedzieli, że nie są sami, a życie i śmierć ich dzieci miała
sens.

- Po to abyśmy przestali dzielić iudzi na NAS i ICH.
- Po to abyśmy my i nasze piękne, zdrowe, szczęślił,e dzieci wie-

działy, że to co mam1,, nie jest nam dane na zawsze i żekażdy z nas
może kiedyś znaleźc się po tej drugiej stronie,

Dlatego też tak wielu ludzi, mimo codziennych obowiązków
przychodzi na takie spotkania. Na szczególne wyróżnienie w tym
roku zasługują wolontariusze z kl, III gimnazjum, którzy mimo

egzaminów i stresu z nimi związanego bardzo pomogli w przy-
gotowaniu i prowadzeniu uroczystości. Równie nieocenione oka,
zało się zaangażowanie nauczycieli, obsługi i Rady Rodziców ZSP
w Olszlrrrach.

O uroczysĘ charakter sprawowanej liturgii zatroszczf się ks.
proboszcz Dariusz Nawalaniec wspólnie z ks. katechetą Marcinem
Kilianem, kościelnlrn Andrzejem Rąpałą i organistą Arturem
Gurbiszem. Uroczystość uświetnił lvystęp chóru szkolnego pod
kierownictwem Marka Bąka z gościnnlrm udziałem uczniów
z ZS w Ołpinach. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście;

dlrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium OświaĘ Artur
Puciłowski, Radny Wojew ództwa Małopolskiego Wojciech Skruch,
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyzewski Marek Karaś, Wójt Gminy
Szerzyny Grzegorz Gotfryd, oraz wielu innych znamieniĘch go-
ści. Przedstawiciele wolontariuszy wręcĄt Barbarze Duran, pre-
zes Stowarzyszenia Wszystkie Dzieci Nasze Są, bukiet wiosennych
kwiatów jako wyazwdzięczności dla Tej, która ma odwagę MIEC
WYOBRAZNIĘ MIŁOSIERDZIA. Na koniec spotkania nad
Olszynami zaświeciło słońce. ...

Bożena Brzęczek

DNl BŁAGALNE, DNl l(RzYzoWE

Tradycja dni krzyżowych ma już ponad 1500 lat. Narodziła się
we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły gwałtow-
ne klęski Ż}.rł,iołowe, święty Mamert (V w.), biskup Vienne nad
Rodanem, nakazał odprawianie procesji błagalnych na trzy dni
przed \\rnieborvstąpieniem. W następnych latach urodzaje były
bardzo pomyślne. Ten zwyczaj po synodzie w Orleanie w 515 roku
rozszerzony został na całą Galię, a w 816 roku wprowadzlł je do
liturgii rzymskiej papież Leon III.

Przez trzy kolejne dni - poniedziałek, wtorek i środa poprze-
dzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół obcho-
dzi dni błagalne. W poniedziałek odprawia się msze wot}.wne
w okresie zasiewów, we wtorek - o uświęcenie pracy ludzlrrej, zaś

w środę za głodujących. Nabożeństwo jest połączone z procesją,
która poprzedza Eucharystię.

Ęko w Polsce dni te naz},wamy Dniami Krzyżowymi, gdyż
procesje z kościoła parafialnego pod przewodnictwem kapłana,
obrały za kierunek kapliczki ikrzyże stojące wśród pól, przy któ-
rych odprawia się nabożeństwa błagalne. Celem tych procesji jest
dziękowanie Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa i prośby
o błogosławieństwo dla urodzajów. Poświęca się wtedy pola, wier-
ni modlą się o ochronę ziemiprzed gradobiciem, suszą iinnymi
klęskami oraz o dobry urodzaj i błogosławieństwo w pracy. (r)

rzepiennik.info



M.Ą§OWK§
Wieczorne maj owe spotkania przy kapliczk ach przydr ożny ch,

potocznie naż},wane maj ówkami - to piękna p olska tr ady cj a, pr zez
wiele lat kultl,wowana przez kolejne pokolenia mieszkańców na-
szej gminy, W tradycji ludowej wsi polskiej nabożeństwa majowe
odprawiano przy przydrożnychkapliczkach już w latach 70. XIX
wieku. Zvłyczaj ten upowszechnił się szybko także w miastach oraz
w środowisku dworskim. Wieczorem o zmroku przy kapliczce
gromadzą się mieszkańcy z najbliższeao sąsiedztwa, by się modtić
i śpiewać pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z tra-
dycją, jeżell w bliskim sąsiedztwie jest kilka kapliczek, to majowe
nabożeństwo odprawia się pod kapliczką ,,marflną'l czyli z wize-
runkiem Matki Bożej. Kapliczki są na tę okazję odnawiane i de-
korowane kwiatami. PrzedIaĘ,,strojone" były w maryjne kolory

- biaĘ i niebieski.
Wokół kapliczek i krzyży kwitło kiedyś życie religijne. Kiedy

mijano je, zatrzymywano się, zdejmowano czapkę i odmawiano
modlitwy. Gdy zatrzymywał się przy niej kondukt pogrzebowy,
proszono o miłosierdzie dla zmarłego. Przy krzyżu żegnano idą-
cych na wojnę żołnierzy i składano przysięgi. Kapliczki dekorowa-
no kwiatami zokazjinabożeństw majowych i Bożego Ciała. Osoby
idące w pielgrzymce odprowadzane byĘ przez mieszkańców wsi
aż do pierwszej figury za wsią.

Kapliczki, figury i przydrożne krzyże, których na terenie
Gminy Rzepiennik jest wiele, są naszym dziedzictwem kulturo-
wym. Nie wiemy ile ich jest, nie znamy ich piękna, Może to jest
właściwy czas żeby je zinwentaryzować. Utrwalić na fotografiach,
poznać i opisać historię. W większości mają właścicieli lub opieku-

nów, są zadbane i otoczone troskliwą opieką. Część z pewnością
wymaga konserwacji lub pilnego remontu i bez naszej interwencji
i pomocy skazane będą na całkowite zniszczenie.

Apeiujemy zatem do mieszkańców o zebranie informacji o ta-
kich obiektach w okolicy zamieszkania tprzekazanie ich sołtysom
lub prezesom miejscowych stowarzyszeń. Może wspólnymi siłami
uda nam się zinwentaryzowac bogate zasoby naszego dziedzictwa
kulturowego. Efektem tych działań mogłaby być bogato ilustrowa-
na książka o figurach i kapliczkach przydrożnych w naszej małej
ojczyźnie.

redakcja

lNFoRMAc]A o sTANIE BEzPlEczEŃsTWA l PoRZĄDI(U
PUBLlczNEGo NA TERENIE GMlNY RzEPlENNll( sTt{zYzEWsI(l

Komisariat Policji w Ciężkolvicach swoim zasięgiem terr.torial-
nym obejmuje w całości gminę Rzepiennik Strzr.żerr-ski. Naszym
dzielnicowym jest młodszy aspirant Waldemar Kopek - tel. 14 628
23 60, tel kom. 604 89I 798, e-mail: waldemar.kopek@tarnorv.poli-
cja,gov.pl.

W okresie obejmu-
jącym analize to jest od
1 sĘcznia do 31 grud-
nia 2016 roku na tere-
nie gmin1. Rzepiennik
Strzyżewski odnotou,ano
37 zdarzeń przestępcą.ch.
W analogicznl,m okresie
2015 roku odnotowancl

45 zdar zeń pr zestęp czych.
Najczęściej popełniane przestępstwa to: nietrzeźwyl<rcrujący - 7,

znęcanie - 6, oszustwo - 6, nie alimentacja - 6, groźbykaralne - 1,

uszkodzenie ciała - L, rozbój - I,Wadzież z włamaniem - 1, kra-
dzież - I.

W 2016 roku funkcjonariusze Komisariatu PolicjiwCiężkowicach
w trakcie realizacji cąmności w związku z zaistniĘmi przestęp-
stlvami osiągnęli wykrywalność: przestępstw o charakterze krymi-
nalnym - 75,34 %, przestępstw ogółem 80,15 %.

Ponadto funkcjonariusze zespołu krlrrninalnego przeprowadzli
32 postępowania sprawdzające zakończone wydaniem postanowie-
nia o odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa - brak znamion
przestępstwa.

W ubiegłym roku nie odnotowano na terenie gminy wypadków
drogowych, wzrosła natomiast hczba kolizji. Było ich w sumie 18,
w tFm w Rzepienniku Strzyzewskim - 3, w Rzepienniku Biskupim
- 4, w Rzepienniku Suchym - 5, w O1s4mach - 4, w Turzy - I
iwKołówce- l.

Niemal o połowę, w stosunku do roku 2015, spadła liczba nie-
trzeźwrych kierujących. Zatrzymano 7 osób nietrzeźwych (powyzej
0,5 o/oo) i 5 kierowców w stanie po uĘiu alkoholu (od 0,2- 0,5 o/oo).

W 20L6 roku na terenie gminy policjanci przeprowadzfi,łącznle
- 316 interwencji, o 63 więcej niżw 2015 r.

284 z nich związanych było z ładem i porządkiem publicznlłn,
natomiast 32 zprzemocą domową.

W trakcie interwencji domowych związanych z sto§owaniem

ww-w.rzepiennik.info
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> RZEPlENNlK
STRZYŻEWSKl

69 8 17

> RzEPlENN|K BlsKUPl 69 8 77

> RZEPlENN|KsUclly 46 4 50

> TURZA 47 8 49

> oLszlT{Y 53 4 57

> KoŁRóWKA 6 6
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przemocy psychicznej, fizycznej, policjanci wdrażaLi procedu-
rę ,,Niebieska Kartd] a następnie za pośrednictwem dzielnicowych
i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane
byĘ cąmności związane z eliminacjąprzemocy.W 2016 roku zosta-
ło wdrożonych 8 takich procedur, rokwcześniej było ich 6.

Dzielnicowy w ramach słuĄ obchodowej dla potrzeb Policji,
Sądu, Prokuratury, Komorników Sądowych i innych uprawnionych
organów wykonał w 2016 roku ogółem 295 crynności. W ramach
reagowania na popełniane przestępstwa zatrrymał 9 sprawców prze-
stępstw na gorąq/m uczynku oraz 3 osoby poszukiwane, ponadto
ujawnił l9(wyhoczeń, z czego 76 zakończyło się postepowaniem
mandatowym, zaś IL8 zakończono pouczeniem.

W ramach szeroko pojętej profllakryki policjanci przeprowa-
dzlli 63 spotkania w formie zorganizowanej z młodzieżą, osobami
funkcyjryłni, mieszkńcami i innlłrni podmiotami na terenie gminy
Rzepiennik Strzyzewski, na których omawiali zagadnienia doĘczą-
ce unikania zagrożeń, w trakcie których udzielali instrukcji o sposo-
bach zabezpieczenia obiektów, czy też odpowiedniego zachowania
mieszkńców w sytuacjach zagrożenia. W ramach spotkań z mło-

sToP PRzEMocY!
Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie- nie czekaj,

zareaguj, pamiętaj, że: Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski
dzialaZespół Interdyscyplinarfly z siedzibą w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w skład którego wchodzą przedstawiciele:
policji, oświaty, opieki zdrowotnej, ośrodka pomocy społecznej,
gminnej komisj i r ozwiązyw ania problemów alkoholowych.

Celem Zespołu Interdysclplinarnego jest podejmowanie dzia-
łań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniżej zamieszczone są telefony oraz informa cje dotyczące in-
stltucji pomagających w sltuacji przemocy..

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: (14) 65-35-519;65-35-
520;

- Gminna Komisja Rozwiązy.wania Problemów Alkohoiowych:
(I4) 65-35-527- komisja pełni dyżury w każdy pierwszy piątek
miesiąca w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim w go-
dzinach 15:30-18:00;

- Komisariat Policji w Ciężkowicach: (14) 65-10-007;
- Psycholog- pełni dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca

w budynku Urzędu Gminy w godz. od 8:00-10:00;
- Prawnik - pełni dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesią-

ca w budynku Urzędu Gminy w godzinach od 1 l:00-13:00

PRZEMOC W RODZINIE
Należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utrary życia, zdrowia, narlszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące
szkody na ich zdrowll:, frzycznym lub psychicznym, a także w},wo-
łujące cierpienia i krzy,wdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

RODZAJE PRZEMOCY
Przemoc fizyczna
każde agresy,wne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary,

mogące prowadzic do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popy-
chanie, obezwładnianie, uderzanie pięścią, szarpanie, policzkowa-
nie, kopanie, duszenie, rnlcanie przedmiotami, użycie broni)

dzieżą i najmłodsą,lrni mieszkańcami gminy Rzepiennik St rzyżew sl<l

omawiali zasadybezpieczeństwa osób pieszych na drogach.
opracowano na podstawie prezentacji Komendąnta KP

w Ciężkowicach asp.szt. Łukąszą Czeluśniaką

Na zdjęeiu policjanci z Komisariatu Policji w Tuchowie, którz1 uratowali życie
niedoszłej samobójczyni, Odlewej: sttłtszy postefunkowy Mariusz Wójtowicz oraz
posterunkowy Tomasz Wajda - mieszkaniec Rzepiennika Suchego . (tarnow,poli.
cj a. gol,. p l / p l / aktu aln o ś ci / ni emy -kr zyk )

Przemoc psychiczna
agres},wne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający

lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub
cierpienie {m: in. wyśmiewanie, krltyka, groźby, kontrolowanie,
ograniczanie kontaktów z innymi osobami)

przemoc ekonomiczna
uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków fi nansowych

(np. odbieranie zarobion}ch pieniędzy, niezaspokajanie material-
nych potrzeb rodziny, uniemożliwienie podjęcia pracy)

przemoc seksualna
wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i nie-

chcianych praktyk seksualnych (mąż, który stosuje przemoc lub
grozi uĘciem ptzemocy, żeby zmusić żonę do stosunku, może zo-
stać skazany za gwałt)

n,łiilTĘ?Aj:
. przemoc lv domu nie jest czymŚ normalnym,
. nie bądź bierna/y - bo to prowadzi do nasilenia przemocy,
o prawo jest po Twojej stronie: Sąd, Prokuratura, Policja

i Ośrodek Pomocy Społecznej mają obowiązek Ci pomóc,
. zadbaj o swoje bezpieczeństwo - w chwili ataku zejdź z ocz1)

sprawcy i znajdź bezpieczne miejsce, takie jak dom rodzicow czy
znajomych albo schronisko dla ofiar przemocy, gdzie spokojnie za-
stanowisz się, co robić dalej,

. nie ukrywaj przemocy przed rodzlną, sąsiadami i znajomymi
- podczas procesu będą świadczyć na Twoją korzyść (jeśli trzeba
anonimowo) - zbieraj dowody,

. jeśli zostałaś pobita lub zgwałcona, jak najszybciej \dź do leka-
rza i poproś o zaświadczenie o stanie zdrowia i obrażeniach, jakich
doznałaś,

. wezwij Policję w sltuacji przemocy 1ub poproś kogoś o jej we-
zwanie - to Twój obowiązek,

. złoż zawiadomienie o przestępstwie - bądź w tym działaniu
konsekwentna/y,

. nie daj się zastraszyć anizaszantażować.

kops)

\^rvvw. rzepiennik. i"fb
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SHALOM ALEICHEM
Od ponad 150 lat chodzimy do miasta Rzepiennik Strzyżewski,

które nie istnieje. Został Rzepiennik, ale miasta nie ma. Przestało

istnieć 1l sierpnia 1942 roku, kiedy niemieccy naziści rozstrzelali
resztę sponiewieranych, umęczonych t zagłodzonych Żydów. Czy
potrafimy sobie wyobrazić tę gehennę, kiedy na szosie do Gorlic,
nie daleko od mostu na Rzepiennickiej rzece, Żydzi dowiadują się,

że idą na śmierć. Rzucają na drogę swój mizerny dobltek walizki,
pościel, buty, ubrania i obity emaliowany garnuszek, który może
byłby uĄteczny do zaczerpntęcia wody ze studni dla spragnio-
nego dziecka lub odbioru ofiarowanej 

^7py 
przez )udenrat, ]eśli

nie potrafimy sobie wyobrazić tej obezrvładniającej chrvili, to po-
stawmy tam siebie w tym tragicznym położenlu, z rwstraszonymi
dziecmitrzyma)ącymi nas kurczowo za rękę i ściskającvmi lł dru-
giej ręce swoją ulubioną zabawkę. Czy potrafilibyśmy dodac im
otuchy na godzinę przed okrutną śmiercią przez rozstrzelanie, na

desce położonej nad dołem wlpełnionym martwymi ciałami po-
sypanymi wapnem.

Żydzi z Rzepiennika odeszli nagle, nikt tutaj za nimi nie płacze.
Znamy nasze obowiązki wobec żywych, ale są również zobowląza,
nia wobec umarłych. ZamordowanymŻydom z Rzepiennika nale-

ży się pamięć. Nasi dziadkowie i pradziadkolvie byli z nimi związa,
ni. Żyd zjawiał się gdy ocieiiła się krowa i kupował cielę, utuczoną
gęś, jajka, świnię, jabłka lub śliwki - jeśli się urodziĘ. Gospodarz
nie mógł się obyć bez Żyda gdy potrzebował łańcuch do krowy,
gwoździe,żelazo do okucia wozu, wapno do pobielenia ścian chaty.

LIST DO REDAKCJI
Kraków 15.05.2017 r,

Jestem stałym czytelnikiem waszego pisma ,,Rzepiennik Wczoraj
i Dziś".

W tym piśmie była opisana historia uratowania jednego z Żydów
o nazwisku Heszek. W wywiadzie od Romaną Kwaśnego nie była po-
dana informacja, a to pan Heszek po wojnie zamieszkał w Krąkowie
na ulicy Popiela, prowadził na małym kleparzu kiosk nabiałowy
i przez kilkanaście lat skupował na targu w Ciężkowicach nąbiął
i kury.

Ifuaśny Daniel zą uratowanie życia Heszka otrzymał hektar
gruntu w Rzepienniku Strzyżewskim, a resztę gospodarstwa sprze-
dał Heszek ]ózefowi I{waśnemu (...). Posiadłość ta leży przy drodze
w kierunku pąństwa Cygnarów.

Interesuje mnie druga sprawa w której była wzmianką o Ianie

Nasi Dziadowie spotykali się z Szają Regenbogen, aby kupić drze-

wo z lasu, z Jankielem Kirschtenfeldem, gdy mieli do załatwienia
interesy w Bieczu, kupowali chleb u Icka Bursztynera, chodzili do

karczmy }oska Barankera i podśmier,vali się z dztwacznie ubranej
panny Ryfcia Rajen. Praivdą jest, że Żl,dzi często rtyzyskirł,ali ro1-

ników stosując wysokie ceny na slvoje towary. Brakorvało konku-
rencji. Najpierw szlachta, później zlemianie, następnie rolnicy nie
kwapili się do handlu urvażaiąc to zajęcie zapontżające. \Ęręczali
ich tr.handlu Zydzi.

Zmarli 1eszcze zr.ią rve rr-spomnieniach najstarsz,vch osób. Gdy
ci odejdą pozostanie pustka rv pamięci podobna do tej pustki
jaką oglądanr\,\\- sercu Rzepiennika. Nie ma svnagogi, nie ma

mvkrq-, nie ma karczem, nie ma zapachóu, czulentu rv szabasouT
tieczór ani zapaionvch świec. Wszystko zrórł,nano z ziemią, na

której rłyrosł)r nolve budowle. Aby wywiązać się z obolviązku pa-

mięci dla tych, którzy kształtowali miasteczko Rzepiennik przed
laty, proponuję wmurować tablicę na budynku, ktory jeszcze za-

chował się z tamtych czasów Mógłby być taki napis: ,,Ku pamięci
Społeczności Zydowskiej zamieszkałej rv miasteczku Rzepiennik
Strzyżewski od XVIII wieku, straconych przez nazistów niemiec-
kich 11 sierpnia 1942 roku"

Taka tablica uzasadniałaby nasze przekonanie, że rł, Rzepienniku
Strzyżewskim nramy miasto.

Augustyn Mika

Szymańskim, prosiłbym o l,1,1viad z osobq, ktora to nazwisko poda-
ła do następnego nunlerlł kwąrtąlnika. Będziemy wdzięczni, oczeku-
jemy z niecierpliwością, za co z góry dziękujemy.

Ączymy dttżo tlobrego zdrol,ia oraz powodzenia w biznesie
Wierny czytelnik

Od redakcji
Dziękujemr.za ]ist. Wzmianka o ]anie Szymańskirn pochodzi

z materiałórł. źródłotych podanych w artykule, Ieśli uda się zebrać
lvięcej informacji na ten temat na pewno zostaną one opubliko-
wane na łamach RzWiDz. Liczymy rórvnież na pomoc naszych

Czltelników. ]eśIi ktoś z Państwa posiada choćby szczątkowe in-
formacje o osobach ratujących życie Żydow prosim,v o kontakt
z redakcją.

a *:i]: _J.

. J}. r; ,]j|: 
_ l*

§*
_i , _ 

',-.--i3, f ,}:
-W '-;:,
i;* ' ąl

\^r$IW. rzep i enn ik. in fo

Łr};k *
turfll ł - :.!
lJ!lłlł lJ*

l!śt! i|trtt . ,. l\ri!.ltllaLari.l||,vll)ż

**sor1}!)}§ n-rnr.
'1,.: ':3,it :,* !:



@mrą,łttl
,

§tfrllĄTltlc0 sŁYcHAć
u/ RZEPIENNICKIM ZAPIECKU

Najnows4lrn nabltkiem rzepiennickiej Izby Regionalnej
Zapiecekjest kamienny obciążnik - element bezmianu - inaczej
wagi rzymskiej. Podarował go Czesław Dutka - miłośnik lokalnej
historii, z informacją, iż przedmiot ten wykonany został przed
I wojną światową. Do 1964 roku użl,wany był w gospodarstwie
|ana Bajorka, mieszkańca Rzepiennika Suchego. WykorzysĘwany
był do odmierzaniaziarna, ziemniaków, czy siana.

Bezmian, inaczej przezmtan, waga rzymska składał się z ramie-
nia (rodzaj dźwigni dwustronnej) posiadającego najednym końcu
haczyk do zawieszenia ważonego przedmiotu, a na drugim stały
obciążnik. Ważenie polegało na takim umiejscowieniu punktu
zawieszenia dźwigni, aby była ona w położeniu poziomym. Na
ramieniu zaznaczone były punkty oznaczające masę ważonego
przedmiotu,

Kamienny obciążnik jest jednl,m z rł,ielu eksponatólł,, które
otrzymaliśmy od pana Dutki. Tl,m samvm koleinr. przednriot po-
większył i uatrakcljnił nasze zbiorr,. Dziekujemr-

Dzięki takim działaniom i rr.spółpracl rvielu Rzepienniczan
Zaplecek rozrasta się, a zrr.iedzające go osobl maja możlirvość ob-
cowania z dawną kulturą ludolr.ą.

Wszystkich Czytelników, którzv sa rl posiadaniu przednriotórr.
z dawnych lat gorąco zachęcamy do przekazania ich naszej izbie
regionalnej dzięki czemu zyskają one drugie żr,cie.

nEtoHE
Msza poranna - świqtynię umaiły trawy,
Ambona tonie w kwiatach prawie do połowy.
Łagodne światło słońca, świec, i w głębi nawy
Ołtarz, rozpromieniony blaskiem bursztynowym,

Taką piękną scenerię w dniu Zielonych Świątek uwiecznił w po-
ezji rosfski poeta Iwan Bunin (1893). Trochę żaI, że tradycja ob-
chodzenia Zielonych Świątek gdzieś się rozmyła. W większości
kalendarzy już nie znajdajemy informacji o Zielonych Świątkach.
W kościele sĘszymy zapowiedź o zbliżającym się święcie Zesłania
Ducha Świętego. Zapowiedź ta jest zgodna z kalendarzem li-
turgicznym, \ecz możla by zapytać, dlaczego już się nie mówi
o Zielonych Świątkach? Może ta nazwa jest ludowa i nie pasuje do
terminów kościelnych. }eśli tak, to dlaczego mówimy święto Matki
Boskiej Gromnicznej i święto Matki Boskie j Zielnej? Obydwie te
nazy\ry nie są Ścisłe, araczej ludowe.

Nazwa ,,Zielone Świątki" nawiązywałado bujnej majowej ziele-
ni. Zieleń, to kolor nadziei i siła zamkni ęta w przyrodzie. Ztelony
barwnik liści pochłania światło słoneczne i przy udziale dwutlen-
ku węgla i wody przeksztalca go w związlł energetyczne, bez któ-
rych nie byłoby życia na ziemi. Wiele organlzacjl, ekologicznych
obecnie posługuje się hasłem: ,,Zieleńto życi€'. W słońcu i zieleni
ukryta jest siła podobna do tej jaką otrzymali apostołowie w akcie
zesłania Ducha Świętego, Przed t.m byli słabi, zalęknieni, niepew-
ni siebie, nie potrafili mówić obcymi językami, Gdy Duch Święty
wstąpił na nich nabrali takiej siły, odwagi i umiejętności, że stali
się zacąmem misji ogarniającej caĘ świat.

Święto Zesłania Ducha Świętego i nazwa ,,Zielone Świątki'l są
tak tradycyjnie związane ze sobą, że powinny dalej razem funk-
cjonować. Warto także przypomnieć, że tym świętom towarzy-
szyły od dwustu lat, określone, piękne zwyczaje ludowe. Strojenie
domów zieleniną. W przeddzień święta ludność udawała się do
lasów i zarośli, wycinała gałązkbrzóz, wierzb i innych rozwinię-
tych roślin, którymi przystrajano ściany domów. Zwyczaj był tak
powszechny, że traktowano go jako święty obowiązek. W miejsco-
wościach gdzie byĘ mokradła i stawy, wycinano młoda trzcinę
i pięknie pachnący tatarak. Tatarak kładziono na polepę w sieni
lub w kuchni, który przy rozdepĘwaniu napełniał aromatem
wszystkie pomieszczenia. W szkole podstawowej mieliśmy na ten
czas czlnankę z takim wierszykiem napisanym chybaprzezlaninę
Porazińską:

Nasza chata umajona
gałązkami przystroj ona.
Tatarakiem, wodną tr zciną
I czeremchą i kaliną

Na Mazowszu, gdzi,e piasek jest zawsze pod ręką, przynoszono
na ten dzień piasek do domu i rozsyp},wano go w pomiesz czeniach
mieszkalnych na polepie, a także na deskach podłogowych, jeśli
takie byĘ. Piasek stwarzałwrażenie czystości, a jeśli pozostał dłu-
żej na deskach, to w skutek chodzenia po nim, deski stawały się tak
czyste jak nowe. Do Zielonych Świątek nawiązuje kilka ludowych
przysłow. Jedno z nich potwierdza, że od wieków pogoda w maju
blłvała kapryśna, zdarzały się nawroty dotkliwych chłodów:

Do Świętego Ducha nie zdejmuj kożucha
A po Świętym Duchu nadąl chodź w kożuchu

Augustyn MikaPrzedszkolaki z Turzy z gościnnq wizytq w Zapiecku

w,ww.rzepiennik.i"fb



MOIE PRZYGODY ZPARZYDŁEM LES}.{YM
Za moich chłopięcych lat bardzo się cieszyliśmy z uroczysto- parzydło domyśliłem się, że ludzie mylą te dwa gatunki. Kwitnące

ści na Świętego |ana (24 czerwca), ponieważ odbywał się odpust patzydło uważają za kwitnącą paproć.
w drewnianym kościółku w Rzepienniku Biskupim, zjawiali się tak Parzydło leśne rośnie w miejscach zacienionych i wilgotnych.
zwani ,,kramarz€' ze słodyczami i zabawkami, a w poprzedzającą Najbardziej okazałe e1zemplarze spotkamy w lesie, na północnych
noc paliliśmy ogniska. Dziewczyny puszczały wianki na wodę, zaś stokach, osuwiskach, a także w głębokich, mrocznych parowach
najodważniejsi chłopcy wlprawiali się do lasu szukać tajemnicze- zwanych dawniej paryjami. Rośliny są bardzo dzielne. Trzymają się

go kwiatu paproci. Paproć zakwitała tylko raz w nocy, dokładnie ziemi i skał tlvardymi jak drut korzeniami, Rozwijają się wcześnie
o północy, w świętą Noc Świętojańską. Przez wiele Iat ta tajemnica na wiosnę, wznoszą łodygi do wysokości jednego metra, zakwitają
kwiatu paproci nie dawała mi spokoju, totęż gdy chodziłem po 1e- w czerwcu, najczęściej na Ślv. |ana, gdy poszukuje się kwiatu pa-
sie miałem pretensje do paproci, że nie kwitną. W dodatku w na- proci. Parzydło rozrł,ija loviatostany ogromne, do 0,5 m wysokoŚci,
szym małym gospodarstwie
wciąż brakowało paszy dla krów,
więc rłyprawialiśmy się do lasu
Dąbry i taszczyltśmy stamtąd
na plecach ciężkie brzemiona
}iści paproci. Była to mordercza
praca dia dziecka ze szkoły pod-
stawowej, Równocześnie słysza-
łem od sąsiadów i znajomych,
że paproc kwitnie, właśnie oko-
ło św. |ana.

W szkole mieliśmy lekcję
przyrody z kierownikiem szko-
ły Wojciechem Burzem i chyba
w czwartej klasie dowiedziałem
się prawdy. Paproć nigdy nie
zakwita, Na spodniej stronie
liści wytwarza zarodniki wi-
doczne gołym okiem w postaci
brązowych lub rdzawych guz-
ków. Gdy zarodniki opadną
na ziemię, kiełkują. Wyrasta
z nich przedrośle (lecz inne niż
u chłopców). Przedrośie składa
się z plemni i rodni, W czasie
cieplej wilgotnej pogody od-
bywa się akt miłosny i plemnik
wnika do rodni (mam nadzieję,
że dztecl, nie będą tego czyać).
Tak poczyna się nowe potom-
stwo. To pozbawiło mnie złu-
dzeń, że kiedykolwiek zobaczę
kwiat paproci. Natomiast sąsie-

dzi dalej twierdzili, że paproc rośnie w lasach i kwitnie, a najwięcej
rośnie w lesie Dąbry. To, że rośnie, poznałem na własnych plecach,

Wreszcie w szkole średniej mogłem korzystać swobodnie z pod-
ręczników botaniki. Wyczfałem, że na Podkarpaciu spotyka się
kilka gatunków paproci, a najokazalsze z nich to wietiica samicza
(Athurium flix-femina) i nerecznica samcza (Dryopteris flix-mas).
A więc jest samica i samiec, tak jak u zwierząt, mają figiarne imio-
na, ale nie figlują tylko produkują zarodniki pod liśćmi. Oprocz
nich rośnie bardzo przyzwoita paproć o nazwie orlica pospolita
(Pteridium aquilinum). Ta paproć preferująca widne miejsca w la-
sach sosnoł7ch. Posiada okazałe 1iście pierzaste, rozpierzchłe, do
dwóch metrów wysokości, przebarwiające się jesienią, pięknie na
żółto. Liście tej paproci są podobne do rośliny odmiennego gatun-
ku, która fiazywa sięparzydło leśne (Aruncus silvatica). Patrząc na

piękne, śnieżnobiałe, złożone
z tysięcy drobnych kwiatów.
Wiechy parzydła odcinają się
mocno od ciemnych, zielonych
stokóu,i są widoczne z daleka.
Parz,vdło należy do roślin dwu-
pienn,vch, to znaczy mamy ro-
ślin,v żeńskie (wiążące nasiona)
i rośIini- męskie (dostarczające

tylko pyłku do zapylenia kwia-
tów), Egzemplarze żeńskie wią-
żą drobniutkie, zielone owoce
z nasionami ułożone w zwisa-
jących łodyżkach. Egzempiarze
męskie natomiast, gwałtownie
zasvchają i wvglądają jak by je
ktoś oblał rvrzątkiem. Może
stąd nazwa parzydło,

Znierł,olony urodą tych
roś]in wykopałem w lesie
kilka egzemplarzy i przenio-
słem do ogrodu. Posadziłem
je w Skierniewicach, w miej-
scu wilgotnym i zacienionym.
Rośliny przyjęły się, rozrosły
się bujnie i zaczęły kwitnąć, wy-
dając piękne, śnieżnobiałe wie-
chy kwiatów, złożone z tysięcy
bardzo drobnych kwiatuszków,
polączonych ze sobą i zwisa-
jących w dół jak cienkie sznu-
reczki, Jedna z roślin posadzona
obok tarasu \\r miejscu ekspo-

nowanym rozrvinęła kwiaĘ osobliwe. Oprocz Ępoltych dla tego

gatunku kwiatostanów utworzyła dwie cienkie rączl<l, z pięcioma
paluszkami na każdej z nich (rł,idać to uyraźnie na zdjęciu). }ej
pokrój i pozycja wyglądała tak, jakby chciała nam coś przekazac.
Zafascynowany tym zawołałem rvszystkim domowników. Byli
oczarowani. Nagle jednym głosem krzyknęIi: ,,ona chce wrócić do
ukochanego Rzepiennika'

Jesienią wykopałem roślinę z dużąbryłą korzeniową, włożyłem
do kubła i przy okazji \qprawy na Święto Partyzantów posadzi-
łem ją w Dąbrach, rt, tak zwanej Wielkiej Paryji, która znajduje się

w odległości około 200 m, w kierunku północnym od Cmentarza
Partyzantów. Kieruję się zasadą: ,,Gdzie skarb mój tam i serce moje'l

\^/W]M. rzep ie nnik. info
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PRoMl EN loWAN l E clAŁ N l EBl Eslfl cH
Otaczający nas Wszechświat wlrpełniony jest nie Ęlko różnego

rodzaju obiektami materialnymi takimi jak gwtazdy, planery ko-
meĘ, pył czy też gaz, ale również wypełniony jest promieniowa-
niem - zarówno tym widzialnym, jak i tym, którego ludzkie oko
nie potrafi zaobserwować. Umownie dzieli się je na promieniowa-
nie radiowe, podczerwone, widzialne, ultrafioletowe, rentgenow-
skie oraz gamma, w zależności od tego, jaki zakres długości fali
obejmuje. Fale radiowe są najdłuższe. PrĄmuje się, że są to fale
o długości od jednego metra do wielu kilometrów. Fale gamma
są natomiast najkrótsze, a ich długość jest mniejsza niż rozmiary
atomu. Promieniowanie widzialne, najbardziej nam znane, jest na-
zywane po prostu światłem i obejmuje ono zakres długości fali od
400 nm - światło niebieskie, do 700 nm - światło czerwone.

Mogło by się wydawać, że to co jesteśmy w stanie zobaczyć wy -

starcza nam do poznawania świata. |ednakwiedza o promieniowa-
niu w różnych zakresach długości fali, zdecydowanie ułatwia czło-
wiekowi Ęcie i pozwala na lepsze poznawanie tego co nas otacza.

Na Ziemi w pełni korzystamy z dobrodziejstw tej wiedzy.
Promieniowanie gamma wykorzysĘwane jest np. w radioterapii,
promieniowanie X (Roentgena) przy wykonlruania zdjęć rentge-
nowskich, ultrafiolet stosuje się np. do sterylizacjapomieszczeń
oraz w świetlówkach, podczerwień (promieniowanie cieplne) ma
zastosowanie w noktowizorach, promieniowanie mikrofalowe
użl,wane jest w telefonii komórkowej oraz rudarach natomiast pro-
mieniowanie radiowe - telekomunikacji.

podczerrvień widzialne ultrafiolet

Radio podczerwień w*idzialne ultrafiolet x gamma
Słońce rl-idziane rra różnych długościach fali. Na dłuższl,ch falach (zakres radiorrv i podczerrł,onr,) można obser*,ou,ać chłodniejsze warstwy Słońca,

natomiast na krótszvch (zakres ultrafioletowy do gamma) gorące obszarr,, rl którvch zachodzą grvałtorr.ne procesy np. hTrzuty materii. Dzięki takim
obserlr.acjom możem}, rvnioskować o rozkładzie temperatur}, na i pod porr-ierzchnia Słońca oraz o t,vm, 1f jaki sposób energia ze środka Słońca jest

tlansportowana na iego powierzchnię i wyrzucana u,przestrzeń kosrniczną. OSOHO, STER-EO, NASA, ESA

NIGŁAWICA KRAB

Radio Podczerwień widzialne ultrafiolet x gamma

Obserwacje mgławiry Krab na ńżnych dĘościach fali, W zakresie X widoczne są centralne obszary znaj&,Ąące się najbhżej gwiazdy neutronowej
pozostałej po wybuchu supernowej. W wyniku wybuchu materia, zl<tórej była utworzona pierwotna gwiazdazośŃawyrn)conaw przestrzeń - formu-
jąc mgławicę dobrze widocznąw dziedzinie opĘcznej i podczerwieni. ONASA, ESA, JPL, NRAO

Obserwacje galakryki Centaurus A, w któĘ są akqrwne
proce§y spadku materii na supermas}Ąfirą czarną dziurę. W
ich wyniku generowane sątzw dżeĘ widoczne w zakresie ra-
diowym orazX. @A.R.L-S

GALAKTYKA CENTAURUS A

podczerwień }Yidzislne ultrafiolet

rzepiennik.info
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W astronomiibardzo duże znaczenie mają informacje jakie nie-
sie promieniowanie. Na podstawie obserwacji w szerokim zakresie
długości. fali możerny wnioskować o Ęm jakie procesy fizyczne
zachodząw ciałach niebieskich, o panujących tam warunkach np.
temperaturowych lub też w jak sposób te ciała ewoluują i oddzia-
łują z otaczającą je materią. Każdy rodzaj promieniowania, który
dociera do Ziemi nawet z najodleglejszych krańców Wszechświata
niesie informacje o swoim pochodzeniu.

Promieniowanie rentgenowskie oraz gamma powstaje w bardzo
gorących ośrodkach (o temperaturach mierzonych w milionach
stopni) podczas gwałtownych procesów takich jak np. wybuchy
supernowych czy rozbĘsl<t np. na Słońcu. Chłodny pył między-
gwiazdowy świeci najmocniej w zakresie podczerwonym i radio-
wym, a gwiazdy promienĘą najsilniej w zakresie widzialnym
i w ultrafiolecie. Aby obserwować wszystkie zakresy promieniowa-
nia, astronomowie korzystaj ą z różnych instrumentóq gdyż każdy
rodzaj promieniowania musi być rejestrowany w odmienny spo-

sób i ma inne własności. Większość promieniowania emitowanego
przez obiekty astronomiczne nie dociera do powierzchni Ziemi
gdyż jest pochłaniania przez ziemską atmosferę, Tvlko pronrie-
niorł,anie widzialne, wąski zakres promieniowania radiorvego oraz
podczerł,onego mogą być obserwowane z powierzchni naszej pla-
rlety. Z tego powodu, w celu przeprowadzenia obserwacji astrono-
miczrrych, umieszcza się różnego rodzaju teleskop,v rv przestrzeni
kosmicznej.

lak do tej pory zrobioi-to duże postępy rł, interpretacji tego co
mozemy zaobserr.vorł.ać w różnych zakresach promienio\fania,
jednak r,r, dalsz)łn ciągu lł.iele aspektórv pozostaje nierozlviąza-
nvch i nier.q-iaśniorrych. Rozrł,ój technologii i różnego rodzaju
no\\,oczesnvch detektorółr. oraz r,viedzy dotyczącej natury i lizyki
cząstek elementarnvch, nieustannie pr4,bllża nas do poznawania
n6l1r,vch taienrnic \\Iszechśrl.iata.

Agnieszka Kuźmicz
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ZAC ZVTA}{Y RZEp I EI{NIK
W kwietniu ż0I7 r. w sali widowiskou,ej Gminnego Ośrodka

Kultury w Rzepienniku Strzyżei,vskim odbvło się spotkanie
promujące czltelnictwo pod hasłem,,Zaczltan,r Rzepiennikl
Zostało ono zorganizowane przez Grono Pedagogiczrre Szkoły
Podstawowej w Rzepienniku Strzr,żerr-skinr prz,v współpracy
z Gminną Biblioteką Pubiiczna i brło podsumowaniem \,vszyst-

kich działań podejmorr.anl-ch lr. szkole, irricjowanych w ramach
Ogólnopolskiego Konkursu,,Zaczrtana Szkoła]

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim
zaprezentowali publiczności umiejętności recltatorskie - wy-
stąpili: Natalia Małopolska oraz Kacper Łatka - laureaci XVI
Gminnego Konkursu Recltatorskiego Poezji i Prozy Dziecięcej.
Uczniowie klasy III przedstawili swoją interpretację ,,Historii mo-
ich dziadków'w formie montażu słowno-muzycznego oraz zatań-
cĄi taniec,,Czekolada" nawiązujący do odczltanego przez lch
koleżankę fragmentu ulubionej książki. Aby pocruć smak chwili
każdy z uczestników mógł poczęstować się kawałkiem czekolady.

Gościnnie wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Publicznych
w Olszynach z młodszej grupy teatralnej ,,Skrzat" prowadzonej
przez Gminny Ośrodek Kultury, którzy za spektakl teatru lalek pt.

'Pinokio szuka szczęścid' otrzymaLi wyróżnienie na tegorocznej
32. edycji Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką
Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie.

Ciekawym punktem spotkania było wyświetlenie filmu,,Mądra
rzekł', przygotowanego przez Panią Renatę Gogolę oraz uczestni-
ków prowadz ony ch pr zez nią zaj ęć.

W trakcie spotkania odbyĘ się również konkursy z nagrodami -

gościnnie wystąpili uczniowie SzkoĘ Podstawowej w Rzepienniku
Biskupim prezentując się publiczności w bajkowych strojach
i zadając zagadI<:l,literackie. Uczestnicy mieli też rozpoznać tytuł
książki po wysłuchanlrrn fragmencie. Odczytano również wyniki
konkursu,Okładka mojej ulubionej książki'i Zvłycięzcy otrzyrna-
li nagrody z rąkWójta Gminy Rzepiennik Strzyzewski - mgr inż.
Marka Karasia.

Spotkanie zakońcĄo się ,,Maratonem czltelnic4mi' - na tę
okazję wybrana została książka Antoine de Saint-Exuperego pt.

,,MĄ Książę'i której kolejne rozdziaĘ odczyĘwali zaproszeni go-
ście: Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski - Marek Karaś, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyzewskim - Marta
Przepióra, Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Bajorek,

www.rzepiennik.i"fb a r
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Halina Hołda, historyk
i pisarz - Czesław Dutka, przedstawiciel SzkoĘ Podstawowej
w Rzepienniku Biskupim - GrairynaWałęga, przedstawiciel rodzi-
ców uczniów SzkoĘ Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim -
Marcin Wołkowicz, sołtys wsi Rzepiennik Strzyzewski - Grażyna
Pierz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Piotr Niemiec,
Kierownik Orkiestry Dętej OSP z Rzepiennika Strzyżewskiego

- Maria Czaplińska-|ędrusiak, Komendant Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim- Piotr Sopala.

Spotkanie i zadania podejmou,ane rv ramach projektu, choć
skupione głównie na dzieciach i młodzież1, szkolnej, adresorr.ane

były również do dorosłych mieszkańcórr, naszei gmin,v - dla nich

właśnie powstała mikrobiblioteka, która mieści się w budynku
Urzędu Gminy, Maml.nadzieję, że takie działania przl,czynią się

do ukazania książek lv lepszl,m ślvietle oraz zachęcą do częstszego
korzystania z księgozbioróił, domolrJ,ch i bibliotecznych.

Wszystkim zaangażowanym lv nasz projekt serdecznie dzięku-
jem,v!

Koordynator projektu:
Edyta Karaś-Bqk

PP 7Y nIn,y! l\ l i ilr)ll l

Znana autolka ksiażek o Olszrnach ianina Rąpała t\-m razem
zaskoczr-ła czl.telnikólv rrr-danienr oporviadarria dla dzieci

,,Plzr-godr-Burka] Ilustracje do książki lr-r,konałr, dziect z Libuszy,.

\\\-darvnictlvo można kupić rr bibliotece publicznei rr-O1szvnach

SZTUKA b{A TALERZU
Podsumowaniem zajęć kulinarnych w świetlicy prowadzonej

przez Stowarzyszenie Rzepiennik ]utra był finisaż pokazu ,,Sztuka
na talerni', który odbył się w sali GOK w Rzepienniku Suchl,m
29 maja. W wydarzeniu oprócz członków wszystkich stowarzy-
szeń z gminy wzięli udział jej gospodarze; wójt Marek Karaś

i przewodniczący RG Rzepienrrik Strzyżel,ski Zbignierv Bajorek.
Swoją obecnością zaszczycił nas Radny Sejmiku \\rojerl,ództwa
Małopolskiego Wojcieclr Skruch, który z tej okazji podarorr.ał sto
warzyszerriem pięknie rłydane album,v,,Smakor,l,anie Małopolski']
łącząc tym samym ucztę podniebienia z ucztą dla ducha. (srj)

www.rzepiennik.info
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Cegielnia wspólna rodziny Dutkórł, i Przepiórów
znajdowała się w miejscu obecnych zabudorvań Ewy
i Mariana Słotów. Cegielnia była już zmechanizowa-
na o czyrn świadczy silnik spalinorq, rtidoczny na
zdjęciu nr3. W tle usytuo\Ą,ana na palach beczka na
wodę ,,bieżąc{', szopy do suszenia cegł,r,, a na zdję-
ciach3i4 ceglarka.

Na fotografii nr 1 od iervej: Eleonora Augustyn,
oraz właściciele: Walen§ Przepióra, Anna Dudek,
Antoni Dudek, ZofiaPrzepiora i Roman Przepióra

f,,,ffiBCINEGo ALBUMU
CEGIELNIA W RZEPIENNIKU SUCHYM
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