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Renowacje
Prace renowatorskie
w naszym koœciele powoli
dobiegaj¹ koñca. W ostatnim
czasie zosta³y odrestaurowane stacje drogi krzy¿owej,
du¿y drewniany krucyfiks,
a tak¿e feretron z obrazami
Wszystkich Œwiêtych i œw.
Tekli.
Odnowiony zosta³ tak¿e
o³tarz w kaplicy w Nidzie.
Obecnie trwaj¹ roboty
przy chórze muzycznym
w naszym koœciele.
Dziêkujemy wszystkim
Odnowione stacje drogi krzy¿owej
zaanga¿owanym.

Hosanna! Hosanna!
17 kwietnia w brzeziñskim koœciele
po raz czwarty odby³ siê Konkurs Palm
Wielkanocnych zorganizowany przez
Redakcjê Pisma SANCTUS.
W sk³adzie jury znaleŸli siê: pani

Uczestnicy IV Konkursu Palm
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Marianna Wegrzyn, prezes SPBiP, pani
Renata Pos³owska, so³tys wsi Kowala,
pan Damian Zegad³o, honorowy redaktor Pisma Parafialnego SANCTUS. Po
obejrzeniu palm zosta³y wyró¿nione te
naj³adniejsze i wymagaj¹ce du¿ego
wk³adu pracy.
Oto lista zwyciêzców:
W kategoria dzieci: I miejsce Marta Brzoza; II miejsce Jakub £abêcki; III miejsce Wiktoria Augustyn, Dominika
Piotrowska, Patrycja Piotrowska.
W kategorii doros³ych:
I miejsce - Jadwiga Brzoza.
Oprócz nagród g³ównych
dla zwyciêzców wrêczone
zosta³y tak¿e nagrody
pocieszenia dla wszystkich
uczestników. Sponsorami
konkursu byli: ks. R. Nowiñski
i Pismo Parafialne SANCTUS.
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Do Czytelników
Jednym z wa¿nych dzia³añ podejwoœci Brzeziny i Podwole” oraz
mowanych przez Stowarzyszenie
zwi¹zana z jego promocj¹ impreza.
Przyjació³ Brzezin i Podwola jest szeroW przygotowaniu s¹ kolejne
ko rozumiana promocja tych miejscopublikacje na temat Brzezin (monografia
woœci. Ma ona na celu przybli¿enie
miejscowoœci i parafii).
historii oraz zapoznanie mieszkañców
Nie mo¿na zapomnieæ tak¿e o ci¹gle
bli¿szej i dalszej okolicy z atrakcjami
rozbudowywanej stronie internetowej
i inicjatywami naszej ma³ej ojczyzny.
www.brzeziny.org.pl i promocji na innych
Poprzez internet informacje na ten temat
portalach (np. polskaniezwykla.pl).
docieraj¹ do osób z ca³ej
Redakcja
Polski, a czasem tak¿e
poza jej granice.
Ostatnie miesi¹ce obfitowa³y w ró¿ne przedsiêwziêcia
i imprezy o charakterze
promocyjnym.
Cz³onkowie Stowarzyszenia prezentowali miejscowoœæ Brzeziny na Dniach
Województwa Œwiêtokrzyskiego w Chêcinach oraz na
Jarmarku Twórczoœci Ludowej
w Kowali.
Du¿ym przedsiêwziêciem
by³o wydanie folderu „Znane
i nieznane zak¹tki miejscoZachód s³oñca nad Brzezinami
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Dni Województwa Œwiêtokrzyskiego
19 wrzeœnia 2010 r.
w Chêcinach odby³a siê
kolejna impreza w ramach Dni
Województwa Œwiêtokrzyskiego. Tym razem prezentowa³
siê powiat kielecki. Swoje
stoiska zorganizowa³y ró¿ne
instytucje, takie jak: Urz¹d
Marsza³kowski, Agencja
Rynku Rolnego czy Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
Najefektowniej jednak wygl¹da³y stoiska gmin, a najliczniej
reprezentowana by³a gmina
Morawica, w tym tak¿e przez
Stowarzyszenie Przyjació³ Wicemarsza³ek na stoisku Brzezin
Brzezin i Podwola. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³a siê wystawa Marsza³ek Zdzis³aw Wrza³ka oraz buro historii Brzezin, któr¹ obejrzeli m.in. mistrz Chêcin Robert Jaworski.

Jarmark Twórczoœci Ludowej Pere³k¹ Czarnej Nidy
Impreza o tej nazwie odby³a siê 25
wrzeœnia 2010 roku w Kowali. Jej celem
by³a prezentacja dorobku kulturalnego
obszaru LGD, tzn. gmin: Chêciny, Sitkówka-Nowiny i Morawica. Impreza
odby³a siê na placu przy SP im. gen.
Antoniego Hedy „Szarego” w Kowali,
a prowadzili j¹: Renata Pos³owska,

Reprezentacja Brzezin
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so³tys wsi Kowala, i Dariusz Krajewski,
radny gminy Sitkówka-Nowiny.
Z Brzezin zaprezentowa³ siê ze
swoj¹ „Suit¹ Œwiêtokrzysk¹” Dzieciêcy
Zespó³ Pieœni i Tañca „Brzezina”.
Zaœpiewa³y te¿ uczennice z naszej
szko³y.
Jednym z g³ównych punktów
programu by³ konkurs
kulinarny na potrawê
promuj¹c¹ obszar LGD „Per³y
Czarnej Nidy”. Wœród
nagrodzonych znaleŸli siê
Marianna Wêgrzyn ze SPBiP,
II miejsce za kotleciki z kaszy
gryczanej, oraz Helena
Lu¿yñska ze SPBiP, wyró¿nienie za skwarowiec.
Tw ó r c y r ê k o d z i e ³ a
artystycznego mogli wyeksponowaæ swoje wytwory na
stoiskach wystawowych.
Brzeziny reprezentowa³a
Marianna Wêgrzyn ze swoimi
haftowanymi obrazami.
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„Brzeziñskie Rody” - Zegad³owie
Nazwisko Zegad³o czy
Zygad³o by³o pierwsze
w Brzezinach? - zastanawiali
siê uczestnicy pierwszego
spotkania z cyklu „Brzeziñskie
Rody”.
Dnia 3 kwietnia 2011 r.
póŸnym popo³udniem do
remizy OSP w Brzezinach na
zaproszenie Stowarzyszenia
Przyjació³ Brzezin i Podwola
przybyli cz³onkowie rodzin,
które nosz¹ lub nosi³y
nazwisko Zegad³o b¹dŸ
Zygad³o oraz osoby
zainteresowane dziejami Prowadz¹cy spotkanie
genealogicznymi mieszkañPierwszym punktem programu by³o
ców Brzezin. Wœród goœci by³ tak¿e pan
wykonanie wspólnego zdjêcia
Andrzej Kurtek nale¿¹cy do
wszystkich zgromadzonych osób.
„Œwiêtogenu” oraz cz³onkowie SPBiP.
Nastêpnie goœcie zajêli miejsca przy
Spotkanie poprowadzili: Marianna
sto³ach zastawionych s³odkoœciami,
Wêgrzyn, pomys³odawczyni akcji,
które przynios³y zaproszone rodziny.
i Damian Zegad³o.
Spotkanie oparte by³o g³ównie na
specjalnie przygotowanej prezentacji
multimedialnej. Dotyczy³a mieszkañców
Brzezin i Podwola, którzy nosili lub
nosz¹ to nazwisko. Wœród nich znalaz³
siê m.in. W³adys³aw Zygad³o walcz¹cy w
Armii Andersa, którego ciekawa historia
zosta³a przedstawiona obecnym.
Jak zauwa¿yli prowadz¹cy, osoby o
nazwisku Zegad³o/Zygad³o czêsto
pe³ni³y funkcje publiczne. Z du¿ym
zainteresowaniem obecni na spotkaniu
analizowali drzewa genealogiczne
swoich rodów oraz ogl¹dali archiwalne
fotografie osób i zdjêcia nagrobków
z cmentarza w Brzezinach. Ostatnim
punktem programu by³a dyskusja na
temat ciekawych lub zabawnych
wydarzeñ z ¿ycia codziennego
przodków.
Organizatorzy wierz¹, ¿e te
spotkania zachêc¹ mieszkañców do
zaznajamiania siê z historiami
rodzinnymi.
Przedstawiciele rodu
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Jase³ka najm³odszych

Przedszkolaki w gotowoœci

W ostatnim tygodniu
przed œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia przedszkolaki
zaprezentowa³y krótki
program jase³kowy dla
rodziców.
Dzieci we wspania³ych
kostiumach wygl¹da³y
wyj¹tkowo uroczo. Niektóre
popisa³y siê prawdziwymi
umiejêtnoœciami aktorskimi,
a wszystkie piêknie œpiewa³y
kolêdy. Panie nauczycielki
w³o¿y³y wiele trudu, aby
przygotowaæ maluchy do
wystêpu. O kostiumy zadbali
natomiast rodzice.

Nowe w³adze OSP
5 marca 2011 r. w remizie w
Brzezinach odby³o siê Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze cz³onków
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Oprócz
druhów przybyli na nie wójt Gminy
Morawica Marian Buras, radny Sejmiku
Województwa Œwiêtokrzyskiego Lucjan
Pietrzczyk, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Morawica Janusz Wojtyœ oraz
Gminny Komendant OSP W³adys³aw
Stójw¹s.
Zebrani stra¿acy wybrali swoje
nowe w³adze. Zarz¹d stanowi¹: Prezes Marcin Frankowicz; Naczelnik - Pawe³
Machulski; Sekretarz - Marek Zegad³o;
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Œpiewaj¹ na chwa³ê Panu
„ Ty t y l k o m n i e
p o p r o w a d Ÿ , To b i e
powierzam m¹ drogê, Ty
tylko mnie poprowdŸ
Panie mój”. T¹ pieœni¹ 3
paŸdziernika rozpoczê³a
siê Msza Œwiêta
w brzeziñskim koœciele
w intencji Scholi im. Œw.
Stanis³awa Kostki, która
w³aœnie œwiêtowa³a 9 lat
swojego istnienia. Na ten
dzieñ zosta³a przygotowana specjalna oprawa muzyczna. Scholi
akompaniowali na gitarach £ukasz i Damian Cz³onkowie scholi z goœæmi
z Daleszyc. Sk³ad chórku w tym roku
siê w œpiew. Jak co roku wszyscy
powiêkszy³ siê o kilka nowo zapisanych
spotkali siê po po³udniu w organistówce
osób, które od razu aktywnie w³¹czy³y
na ma³ym poczêstunku.

W rodzinie Jana Paw³a II

Skarbnik - Wies³aw Januszek;
Gospodarz - Krzysztof Malicki.
Komisja rewizyjna: Przewodnicz¹cy Jerzy Klimczak; Cz³onek - Wies³aw
Gruszczyñski, Cz³onek - Tomasz Znój.
Delegaci na zjazdy gminne: Edward
Malicki, Czes³aw Kubicki, Jerzy
Klimczak.

Po zebraniu wiejskim
10 kwietnia 2011 roku w sali
gimnastycznej Zespo³u Szkó³
w Brzezinach odby³y siê wybory So³tysa
i Rady So³eckiej na lata 2011-2015.
Na liœcie kandyduj¹cych do objêcia
funkcji so³tysa znaleŸli siê: Grzegorz
Buras, Robert M³ynarczyk i Barbara
Kanarek.
W tajnym g³osowaniu najwiêksze
poparcie zdoby³ Robert M³ynarczyk i to
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on bêdzie przez najbli¿sze cztery lata
reprezentowa³ nasz¹ miejscowoœæ.
Zgromadzeni wybrali równie¿
siedmioosobow¹ Radê So³eck¹:
Wa l d e m a r D z i e w i ê c k i , To m a s z
Wieczorek, Robert Ksel, Piotr
WoŸniczko, Czes³aw Tkacz, Stanis³aw
Barycki, Mariusz Pañtak. Wszystkim
reprezentantom naszej miejscowoœci
¿yczymy owocnej pracy spo³ecznej.

Dla Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II
6 paŸdziernika 2010 roku m³odzie¿
w Brzezinach by³ to bardzo wa¿ny
szkolna z Brzezin wraz z nauczycielami
wyjazd, dopiero trzeci, ale na pewno nie
wziê³a udzia³ w pielgrzymce szkó³ im.
ostatni. Uczestnicy powrócili do swoich
Jana Paw³a II.
domów umocnieni wiar¹ i mi³oœci¹ oraz
Podczas spotkania na wa³ach
z nadziej¹, ¿e za rok znowu siê tam
Jasnej Góry dumnie stanê³o ponad 450
spotkaj¹.
pocztów sztandarowych, piêknie
prezentuj¹c znaki swoich
szkó³. Miêdzy nimi znajdowa³
siê równie¿ poczet Zespo³u
Szkó³ im. Jana Paw³a II
w Brzezinach.
Pielgrzymka ta by³a
szczególn¹ okazj¹ tak¿e do
modlitwy o rych³¹ beatyfikacjê
papie¿a z Polski. Dla wielu
m³odych Ojciec Œwiêty wci¹¿
pozostaje wielkim autorytetem. Ka¿dy z uczestników
pielgrzymki otrzyma³ pami¹tkowy znaczek z wizerunkiem
Jana Paw³a II i krzy¿em oraz
obrazek przedstawiaj¹cy
papie¿a z Polski.
Uczniowie ZS z Brzezin
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Znane i nieznane zak¹tki miejscowoœci Brzeziny i Podwole

4

24.10.2010 r. w ramach
promocji przedstawiciele
wszystkich gospodarstw
domowych z wymienionych
wiosek otrzymali bezp³atny
egzemplarz folderu informacyjnego „Brzeziny i Podwole znane i nieznane zak¹tki
miejscowoœci” oraz sadzonkê
brzozy. By³a to finalizacja
projektu Stowarzyszenia
Przyjació³ Brzezin i Podwola
sfinansowanego ze œrodków
Unii Europejskiej.
O godz. 17.00 odby³o siê
w lokalu Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej spotkanie promo- Mieszkañcy odbieraj¹ brzózki
cyjne z udzia³em zaproszonych goœci
Honorowy Janusz Wojtyœ, który
i mieszkañców. Pierwszym punktem
powiedzia³ o pocz¹tkowej fazie pracy
programu by³ wystêp Zespo³u Folklonad projektem, czyli przygotowaniu
rystycznego „Brzezinianki”, który
i z³o¿eniu wniosku. Posadzenie brzóz
zaprezentowa³ kilka utworów ze swego
na ka¿dej posesji mia³o symbolizowaæ
repertuaru, m.in. tych s³awi¹cych
zwi¹zek z miejscowoœci¹ i tradycj¹.
Brzeziny. Po wystêpie zabra³ g³os
Treœæ folderu zosta³a krótko przedstaza³o¿yciel Stowarzyszenia i jego Prezes
wiona w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Monikê
Malick¹. Komentarz do prezentacji
prowadzi³a Marianna Wêgrzyn, która
omówi³a w zarysie historiê Brzezin oraz
najciekawsze miejsca i obiekty.
Goœciem szczególnym spotkania
by³ Józef Meller, mieszkaniec Swarzêdza, który w³aœnie w tych dniach przebywa³ w Brzezinach, szukaj¹c korzeni.
G³os zabra³ równie¿ wójt Gminy
Morawica Marian Buras, który
pogratulowa³ wielkiej aktywnoœci
cz³onków Stowarzyszenia. Powiedzia³,
¿e jego dzia³alnoœæ mo¿e byæ
przyk³adem dla innych miejscowoœci.
Zarz¹d ma wiele pomys³ów, które s¹
realizowane w bardzo atrakcyjny
sposób. S³owa pochwa³y skierowa³a
równie¿ Irena Bisaga, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Dêbskiej Woli i Daniela
Pan Józef Meller na promocji folderu Kowalska, poetka.

Stajenka betlejemska

Szopka brzeziñska

Szopka w brzeziñskim koœciele
znajdowa³a siê tym razem w babiñcu.
Nad wejœciem do niego wisia³a szarfa ze
s³owami Anio³a: "Oto zwiastujê wam
radoœæ wielk¹. Dziœ w mieœcie Dawida
narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz Pan". Wnêtrze zachowane by³o
w pó³mroku przypominaj¹cym, ¿e
Chrystus narodzi³ siê w nocy (tak¿e jako
symbol, ¿e jest On Œwiat³oœci¹ Œwiata).
Najjaœniejszym elementem dekoracji
by³a stajenka betlejemska. Naturalne
elementy dekoracji (siano, s³oma, mech,
kamienie, choinki itp.) sprawia³y, ¿e
nawiedzaj¹cy szopkê, pobudzaj¹c
swoje zmys³y, mogli przenieœæ siê dwa
tysi¹ce lat wstecz, kiedy to Bóg sta³ siê
cz³owiekiem.

WOŒP zagra³a po raz XIX
9 stycznia w Brzezinach w ramach
XIX fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy odby³a siê zbiórka pieniêdzy.
Kwestuj¹cymi byli uczniowie ZS im.
Jana Paw³a II w Brzezinach. Posiadali
specjalne identyfikatory uprawniaj¹ce
ich do kwestowania. W zbiórkê
zaanga¿owa³y siê organizacje szkolne

Zdjêcie pami¹tkowe wolontariuszy

takie jak: zuchy, harcerze, Klub 4H oraz
cz³onkowie Samorz¹dów Uczniowskich.
Nad przebiegiem niedzielnej akcji
i bezpieczeñstwem kwestuj¹cych
uczniów czuwa³ 4-osobowy sztab
w sk³adzie: p. Jolanta Janic, p. Beata
£abêcka, p. Agnieszka Staszewska
i p. Ma³gorzata Zegad³o oraz
funkcjonariusze Posterunku
Policji w Morawicy. Tradycyjnie
kwesta odby³a siê przy
Koœciele Parafialnym
w Brzezinach.
Równie¿ i w tym roku
mieszkañcy Brzezin, Kowali
i Nidy nie szczêdzili pieniêdzy
i okazali hojnoœæ.
Wolontariusze spotkali siê ze
szczególn¹ ¿yczliwoœci¹
i serdecznoœci¹ darczyñców.
Wspólnymi si³ami uda³o nam
siê uzbieraæ 3608,46z³, 1 euro
i 2 centy, oraz z³oty kolczyk.
Kwota ta zasili³a konto XIX
fina³u WOŒP.
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Realizuj¹c swoj¹ pasjê...

Cz³onkowie BKM “Racing”
Brzeziñski Klub Motocrossowy
„Racing” powsta³ na pocz¹tku 2010 roku
z inicjatywy kilkunastu m³odych osób z
Brzezin, uprawiaj¹cych sporty
motorowe. Jednym z celów klubu jest
rozwój masowego i wyczynowego
sportu motorowego. W tej chwili zrzesza
ponad 20 osób. Kilku cz³onków mo¿e

pochwaliæ siê ju¿ swoimi
wynikami na szczeblu
krajowym. Cz³onkowie klubu
bior¹ udzia³ w zawodach
odbywaj¹cych siê na terenie
ca³ego kraju. Startuj¹
w zawodach Enduro
„Motocross”, a tak¿e Cross
Country. Jest to jeden
z nielicznych klubów
motorowych w woj.
œwiêtokrzyskim.
Na ka¿dych zawodach
w naszym województwie BKM
„Racing” mo¿e liczyæ na liczn¹
grupê kibiców z Brzezin,
a tak¿e z gminy Morawica,
dopinguj¹c¹ zawodników.

Logo klubu

Prezenty dla dzieciaków
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ka¿demu maluchowi paczkê. Dzieci na
Dzieñ œw. Miko³aja przyniós³
pewno bêd¹ mi³o wspominaæ ten dzieñ.
przedszkolakom w Brzezinach wiele
atrakcji. Najpierw w przedszkolu odwiedzi³ je œw.
Miko³aj, który przyniós³
mnóstwo cukierków.
W podziêkowaniu maluchy
zaœpiewa³y piêknie kilka
piosenek. Jednak g³ównym
punktem dnia by³a wizyta
w bawialni „Szalony Brzd¹c”
w Bilczy, dok¹d dzieci uda³y
siê autokarem pod opiek¹
swoich pañ.
W bawialni mog³y siê
naprawdê wyszaleæ na
wspania³ych urz¹dzeniach.
Mia³y równie¿ spotkanie
z Miko³ajem, który wrêczy³ Dzieciaki wyczekiwa³y prezentów
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Owocne kwestowanie
„Gdy gaœnie pamiêæ
ludzka, dalej mówi¹
k a m i e n i e ” . Ta k i e h a s ³ o
przyœwieca³o II Kweœcie na
rzecz odnowy cmentarza
w Brzezinach, która odby³a
siê w dniach 30 paŸdziernika 1 listopada 2010 roku.
G³ównym celem akcji by³o
zachowanie w pamiêci osób
spoczywaj¹cych na brzeziñskiej nekropolii oraz zebranie
funduszy na renowacjê
zabytkowych nagrobków.
Organizatorzy kwesty, tj.
Schola Parafialna im. œw. Stanis³awa Kostki oraz Stowarzy- Cz³onkowie scholi na swoim stoisku
szenie Przyjació³ Brzezin i Podwola,
interesuj¹cych osób spoczywaj¹cych na
w³o¿yli du¿o pracy w przygotowania cmentarzu w Brzezinach. Z drugiej stro(identyfikatory, puszki, wystawy i inne).
ny stoiska umieszczona by³a tablica ze
Na stoisku na górnym parkingu zdjêciami oœmiu nagrobków odnowiocz³onkowie scholi i ministranci nych dziêki zesz³orocznej kweœcie.
sprzedawali znicze-cegie³ki oraz numer
Przez trzy kolejne dni przy bramach
2 biuletynu „Brzezina”. Na tê okazjê wejœciowych na cmentarz kwestowali
zosta³ tak¿e przygotowany specjalny cz³onkowie Stowarzyszenia oraz
bezp³atny numer pisma parafialnego zaproszeni goœcie: samorz¹dowcy,
SANCTUS, które objê³o akcjê swoim nauczyciele i inni. Ka¿da osoba, która
patronatem. Obok stoiska znajdowa³ siê wspar³a kwestê, dostawa³a cegie³kê.
kolejny baner z cyklu „Zas³u¿yli na nasz¹
Nie mo¿na oczywiœcie zapomnieæ
pamiêæ”, przybli¿aj¹cy ¿yciorysy
o harcerzach ze szkó³
w Brzezinach, Kowali, Bilczy
oraz Morawicy, którzy tak¿e
aktywnie w³¹czyli siê
w zbiórkê pieniêdzy. Zuchy
i harcerze z Brzezin pe³nili
tak¿e honorowe warty przy
grobach zas³u¿onych osób.
Cz³onkowie SPBiP na
grobach ¿o³nierzy, ksiê¿y,
nauczycieli i spo³eczników
zapalili symboliczne znicze.
W sumie podczas ca³ej akcji
uda³o siê zebraæ 6117,51 z³
oraz 6,5 euro. Miejmy
nadziejê, ¿e dziêki tej kwocie
bêdzie mo¿na uratowaæ
Ka¿dy chêtnie wspiera³ akcjê
kolejne zabytkowe nagrobki. 5
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Œpiewaæ ka¿dy mo¿e

"Hej ode wsi do miasta...”

W dniach 12-13.11.2010
w Kaczynie odby³y siê warsztaty wokalno-muzyczne dla
scholi z Brzezin. Przez dwa dni
m³odzie¿ mog³a korzystaæ z
uroków w Oœrodku Caritas.
Pi¹tek up³yn¹³ na zabawie i pozyskiwaniu wiedzy religijnej.
Sobota rozpoczê³a siê od nauki
œpiewu, któr¹ prowadzi³
dyrygent i organista Micha³
Kopeæ. M³odzie¿ zapozna³a siê
z teori¹ muzyki, uzyska³a
podstawowe wiadomoœci
z rytmiki, melodii i harmonii.
W trakcie warsztatów z profesjonalist¹
Warsztaty mog³y siê odbyæ
dziêki wsparciu finansowemu p. Józefa Przyjació³ Brzezin i Podwola w uzyskaD¹bka oraz pomocy Stowarzyszenia niu œrodków.

Brzeziny na PolskaNiezwykla.pl
Portal PolskaNiezwykla.pl umo¿liwia
zdobycie informacji na temat znanych i
mniej znanych miejsc z naszego kraju.
W bardzo ³atwy sposób mo¿na w nim
przygotowaæ sobie miniprzewodnik.
Wystarczy jedynie skorzystaæ z opcji
planera.

Stowarzyszenie Przyjació³ Brzezin
i Podwola stara siê, aby na tym portalu
ka¿dy móg³ znaleŸæ informacje tak¿e na
temat Brzezin i okolic (Koœció³ z Brzezin,
cmentarze, plac rekreacyjno-sportowy,
krzy¿e i kapliczki z Brzezin i Podwola,
kaplice z Nidy i Morawicy oraz inne).

Nasi Radni
Podczas wyborów 21 XI 2010 r.
na radnych Gminy Morawica z Okrêgu
nr 1 wybrani zostali:
DAMIAN MICHA£ WONIAK (lat 21,
student) - Obecnie studiuje w Wy¿szej
Szkole Ekonomii i Prawa. Jest jednym
z za³o¿ycieli klubu motorowego Brzeziñski Klub
Motocrossowy
"Racing" oraz by³
jego pierwszym
prezesem. Interesuje siê sportami motorowymi.
To bêdzie jego
p i e r w s z a
kadencja jako
radnego.
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JANUSZ STANIS£AW WOJTYŒ (lat
60, rolnik) - Z wykszta³cenia jest
in¿ynierem ogrodnictwa. Ma troje dzieci
i dwoje wnuków. W latach 80-tych sta³ na
czele Zwi¹zku Rolników Indywidualnych
„Solidarnoœæ”. W roku 2008 by³ jednym
z inicjatorów i za³o¿ycieli Stowarzyszenia Przyjació³
Brzezin i Podwola.
Ponad dwa lata
sta³ na jego czele
jako prezes. Przez
piêæ kadencji by³
Przewodnicz¹cym
Rady Gminy
Morawica. Obecnie tak¿e pe³ni tê
funkcjê.

Jubileusz 30-lecia Zespo³u
Pieœni i Tañca „Brzezina”, który
odby³ siê 19 listopada 2010
roku w Zespole Szkó³
w Brzezinach, rozpocz¹³
polonez w wykonaniu
a b s o l w e n t ó w t e j s z k o ³ y,
a jednoczeœnie by³ych
cz³onków Zespo³u.
Wystêp dedykowany by³
wszystkim, dla których œwiêto
zespo³u jest ich œwiêtem
i którzy przybyli, by wspominaæ
- tañcz¹c i œpiewaj¹c, by
œpiewaæ - wspominaj¹c…
Wœród zaproszonych goœci
znaleŸli siê m.in: Piotr ¯o³¹dek Zespó³ „Brzezina” w latach 80-tych
(Wojewoda œwiêtokrzyski), Lucjan wnuczkami, kiedyœ córk¹.
Pietrzczyk (Œwiêtokrzyski Wicekurator
Wyj¹tkowymi jednak goœæmi byli
Oœwiaty), Marian Buras (Wójt Gminy Teresa Obarzanek, za³o¿ycielka Zespo³u
Morawica), Janusz Wojtyœ (Przewodni- oraz Andrzej Wieczorek, wieloletni
cz¹cy Rady Gminy), Goœcie z Woje- akompaniator „Brzeziny”. G³ówn¹
wódzkiego Domu Kultury w Kielcach i ks. gwiazda wieczoru by³ oczywiœcie Zespó³
Rafa³ Nowiñski. Zjawili siê tak¿e absol- Pieœni i Tañca „Brzezina”, który siln¹
wenci - byli cz³onkowie Zespo³u. Na wiêzi¹ ³¹czy³ kiedyœ jego cz³onków i przez
Jubileusz przyby³a równie¿ Cecylia 30 lat po³¹czy³ ró¿ne pokolenia uczniów .
Korban - poetka ludowa, która
Prowadz¹ca spotkanie Beata
z „Brzezin¹” dzieli siê swoim talentem, £abêcka (równie¿ by³a cz³onkini Zespo³u)
ale i zasila³a i zasila go tak¿e swoimi zapozna³a wszystkich zgromadzonych
z histori¹ „Brzeziny”. Wieczór
zakoñczy³ siê wrêczeniem
statuetek oraz wspólnym
œpiewem znanych wszystkim
piosenek z repertuaru
Zespo³u.
Gratulujemy tego piêknego Jubileuszu i ¿yczymy kolejnych owocnych lat krzewienia
kultury ludowej. Szczególne
podziêkowania i ¿yczenia
kierujemy w stronê Pani Teresy
Obarzanek, Pani Jolanty Janic
(Skiby) i Pani Beaty Podgajnej,
które prowadzi³y b¹dŸ
prowadz¹ Zespó³ Pieœni
i Tañca „Brzezina”.
Za³o¿ycielka zespo³u Pani Teresa Obarzanek
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