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Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy 
Państwu zdrowia i radości w rodzinnej i ciepłej 

atmosferze.  Niech ten magiczny czas przyniesie chwilę 
wytchnienia, zapomnienia, oderwania od codziennych 

spraw. Zaś kolejny rok niech przyniesie spełnienie marzeń 
w życiu osobistym i zawodowym
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Czasem szukając autorytetów, szukamy 
bardzo daleko. Nie zawsze dostrzegamy 
osoby bliskie naszym miejscowościom, 
ważne dla naszej lokalnej historii. W na-
szej gminnej historii nie brakuje wielkich 
postaci, które mogą być dla nas przy-
kładem. Ważne aby o  nich pamiętać, by 
przybliżać takie postacie młodzieży – Za-
stępca Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr 
Rostek .
W tym roku obchodzimy szczególną  150, 
rocznicę powstania styczniowego, wy-
darzenia ważnego w  historii Polski. Tak 
ważna rocznica została również uczczo-
na na terenie gminy Jedlicze.  Z  tej oka-
zji odsłonięte zostały tablice upamięt-
niające naszych rodzimych powstańców. 
Pierwszą tablicę odsłonięto w  Żarnowcu 
w  Szkole Ludowej, gdzie uczczono pa-
mięć Stanisława Biechońskiego. Druga 

tablica upamiętniająca postać Edmunda 
Łozińskiego zawisła na murach szkoły 
w Potoku. Odsłonięcie tablicy było bardzo 
ważnym wydarzeniem, w którym udział 
wzięło wielu znakomitych gości. 21 li-
stopada 2013 r. kilkadziesiąt osób, wśród 
nich rodzina Edmunda Łozińskiego, sa-
morządowcy, dyrektorzy szkół gminnych, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
przedstawiciele oświaty, nauczyciele, ro-
dzice i  uczniowie spotkali się by uczcić 

pamięć powstańca stycznio-
wego, patrioty i  człowieka 
dobrego serca. Uroczystość 
rozpoczęła się polonezem 
w  wykonaniu Zespołu Pieś-
ni i  Tańca „Bobrzanie”, któ-
remu przygrywała kapela. 
Następnie uczniowie szkoły 
w  Potoku zaprezentowali 
spektakl poprzedzony filma-
mi poświęconymi powstaniu 
listopadowemu i  stycznio-
wemu. Historyczne kostiumy, pieśni pa-
triotyczne i  żywa muzyka wprowadziły 
uczestników w  podniosły nastrój. Jedna 
z  uczennic potockiej szkoły wcieliła się 
w  postać Marii, córki Edmunda Łoziń-
skiego i w ten sposób przybliżyła postać 
właściciela Potoka w latach 1879-1904. Za-
nim odsłonięto tablicę pamiątkową, prałat 

Franciszek Brzyski odczytał treści 
ceremoniału kościelnego, przyjętego 
na tę okoliczność. Odsłonięcia tabli-
cy pamiątkowej, ku czci powstańca 
styczniowego Edmunda Łozińskie-
go, dokonała jego prawnuczka Bar-
bara Łozińska - Babik oraz Zastępca 
Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr Ro-
stek. Syn Pani Barbary Przemysław 
podziękował organizatorom za za-
proszenie i uczczenie jego przodka 

w taki sposób. Wyraził wielką radość całej 
rodziny.  Drugą część spotkania zdomino-
wały prelekcje wygłoszone przez zapro-
szonych prelegentów. Pan Zdzisław Ło-
patkiewicz przedstawił postać powstańca 
styczniowego Wojciecha Komorowskiego 
- właściciela Żarnowca. Pan Marian Hu-
bert Terlecki wygłosił referat o powstaniu 
styczniowym na terenach ziemi krośnień-
skiej i  gminy Jedlicze. Młodzież szkolna 
wystąpiła w programie wokalno – recyta-

torskim, zakończonym wykonaniem pieś-
ni patriotycznej na akordeonie. Tablica 
pamiątkowa na szkole w  Potoku będzie 
przypominała uczniom, mieszkańcom o 
przodkach, którzy przelali krew za wol-
ność Ojczyzny. Będzie czymś namacal-
nym dla przyszłych pokoleń, żywą lekcją 
historii Polski i wsi Potok.

Odsłonięcie tablicy w 150. rocznicę powstania styczniowego

…Pewnego dnia okazuje się, że z książek w bibliotece 
zniknęły wszystkie litery. Bibliotekarka załamana tym 
faktem prosi o pomoc detektywa. Podejrzewa, że ktoś li-
tery ukradł. Detektywa poznajemy jako miłośnika ksią-
żek, który już niejedną książkę wybawił z opresji. Kiedy 
rozpoczyna śledztwo, trop prowadzi do osoby, która liter 
używa i ich potrzebuje. Tak spotyka Artystkę. Litery są 
jej potrzebne do zapisywania pomysłów, do poznawania 
nowych tekstów. Artystka przekonuje Detektywa, że litery 
zapisane w notatkach są jej własnością, ale próbuje pomóc 
dzieląc się z Detektywem wierszem o abecadle, którego 
akurat uczyła się do najnowszej roli….

Tak zaczyna się historia, którą zaprezentowali aktorzy Teatru 
Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Artyści w przedsta-
wieniu „Tajemnica zaginionych liter” stworzyli i  przedstawili 
pełen humoru spektakl edukacyjny. Starali się zachęcić dziecia-
ki do czytania i  uwrażliwić dzieci na potrzebę wiedzy, która 
płynie z książek. Bajka w pewien sposób przybliżyła widzom 

„Tajemnica zaginionych liter”
funkcjonowanie biblioteki oraz pokazała, że książki mają duszę. 
W  spektaklu uczestniczyli uczniowie pierwszych klas Zespołu 
Szkół Publicznych w Jedliczu. Dzieci bardzo żywo reagowały na 
to co dzieje się na scenie, starały się pomóc w rozwikłaniu zagadki 
zaginionych liter.

Barbara Łozińska-Babik z rodziną

Piotr Rostek - Zastępca Burmistrza 
Gminy Jedlicze oraz Barbara 
Łozińska - Babik 

Młodzież z Zespołu Szkół w Potoku


