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W środę 6 kwietnia ks. Waldemar Krzeszowski odprawił Mszę św. w intencji zmarłego Ojca Świętego, w której 
uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych z Brzostku i Nawsia Brzosteckiego

Msza św. na placu kościelnym w Przeczycy zgromadziła tłum wiernych,  
także spoza parafii

Na placach przykościelnych, przy kapliczkach,  
w szkołach zapalono znicze

W Przeczycy 8 kwietnia o godz 18.00 została odprawio-
na Msza św., podczas której zebrano pierwsze ofiary 

na budowę pomnika Jana Pawła II

Fot. J. Nosal
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Kiedy widziałem w telewizji kolejny 
raz jak Jan Paweł II wyszedł, mimo 
wyraźnej słabości, do wiernych i 
głosem bardzo zmęczonym, lecz sta-
nowczym zaśpiewał: „Żegnamy Cię - 
Alleluja” coś ścisnęło mnie za serce, do 
oczu napłynęły bolesne łzy i tak mocno 
wyciskały ze mnie nikłe i radosne 
wspomnienia. Papież był każdego z 
nas, a my byliśmy Jego. Dlaczego wie-
lu z nas dopiero teraz złożyło na ołtarz 
Jego rąk tę wspólnotę, to dobro i tę 
jedność, dlaczego nie możemy widzieć 
Naszego Kochanego Ojca jak cieszy 
się, że przyszliśmy do Niego.

Dwa dni po śmierci Papieża. Media 
nie milkną. Niemalże non-stop 

w telewizji przewijają się transmisje 
z Łagiewnik, Placu św. Piotra, Jasnej 
Góry czy wreszcie 
z uroczystości nad 
martwym ciałem 
Jana Pawła II. W 
studiach poszcze-
gólnych telewizji 
odnajdujemy sze-
rokie omówienia 
pielgrzymek Pa-
pieża, życiorysu 
Karola Wojtyły 
czy nawet wspo-
mnień jego przy-
jaciół z młodości. 
Większość stacji 
odwołała zapla-
nowane programy 
lub całkowicie je 
zmieniła. Gazety 
szeroko rozpisują 
się o znaczeniu 
Jana Pawła II i 
jego roli w życiu 
Kościoła, radia do-
noszą najświeższe 
informacje z Watykanu nt. pogrzebu, te-
stamentu, konklawe i innych wydarzeń. 
Świat goni...

„Zapaliłem świeczkę, nie w oknie, 
lecz na stole, obok krzyża. Modlę się 
w intencji Papieża, z tego, co widzę za 
oknem, wielu sąsiadów robi tak samo” 
- 2 kwietnia o godzinie 21:37 zmarł 
Jan Paweł II

 A ludzie chcą przystanąć, zastanowić 
się, zapłakać. Chociaż w historii Polski 
wydarzyło się tak wiele wzruszających 
momentów, to właśnie ten budzi w nas 
największe emocje. W kościołach w 
całej Polsce mnóstwo ludzi modliło się 
tak w czasie choroby Papieża, jak i po 
jego śmierci. Mnóstwo świec w oknach, 
pod krzyżami, w szkołach, a nawet na 
cmentarzach. Ludzie zareagowali jak 
należało, ale w tym momencie budzi się 

pierwsza refleksja: Dlaczego tak póź-
no? Dlaczego dopiero śmierć Papieża 
pchnęła takie tłumy do świątyni Boga? 
Jak długo potrwa to niepospolite katoli-
ckie ruszenie? Jednak ludzkie działania 
powinno oceniać się po intencjach, a 
te pozostają wśród Polaków i ludów 
całego świata czystsze niż kryształ. 
Jak wiele pozytywnych reakcji obiegło 
całą Polskę. Na stadionach odwieczni 
wrogowie jednoczą się - co wśród 
fanów jest niesamowitym zjawiskiem, 
politycy milkną, pochylając głowy na 
wspomnienie przemówienia Jana Pawła 
II z 1999r. w parlamencie. Zaraz po Jego 
śmierci opublikowane zostały liczne 
komentarze m.in. „Papież pokazał całe-
mu światu, na czym powinien polegać 
dialog, co to znaczy być człowiekiem 
głębokiej wiary” - powiedział Naczel-

ny Rabin Polski Michael Schudrich. 
Jan Paweł II otworzył Kościół na inne 
religie i wyznania, po Jego śmierci nurt 
ekumeniczny musi się utrzymać. Papież, 
który w swojej inauguracji powiedział - 
otwórzcie drzwi Chrystusowi -, otworzył 
Kościół katolicki na kontakty z innymi 
ludźmi, a szczególnie na kontakty z 
chrześcijanami innych wyznań” - dodał 
prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego (luteranizm) ks. Jan 
Gross. „Miał te kontakty już, kiedy był 
arcybiskupem krakowskim. Po nabo-
żeństwach ekumenicznych spotykał się 
w refektarzu z chrześcijanami innych 
wyznań. Zachował i rozszerzył te kon-
takty, gdy został papieżem” - dodał .”Był 
pierwszym Papieżem, który od czasów 
reformacji przekroczył próg kościoła 
ewangelickiego - kościoła Zbawiciela 
w Rzymie, w którym wygłosił kazanie” 
- przypomniał Gross. Około godziny 

22:00 w sobotę 2 kwietnia w całej Polsce 
zabiły dzwony. Ludzie wyszli pod koś-
cioły, zapalali świece w oknach, modlili 
się, oczekiwali innej wiadomości - cze-
kali na zdementowanie tych przykrych, 
lecz spodziewanych wieści i modlili się. 
Papież był Ojcem każdego z nas i każdy 
z nas, na równi, poszedł do Niego i był z 
Nim. Tego dnia, o tej smutnej godzinie 
widziałem jak ludzie, którzy zwykle 
o tej porze „buszują” - zatrzymują się 
zdezorientowani dźwiękiem dzwonów, 
delikatnym blaskiem zniczy i biegną do 
kościoła i błagają Boga... 

„Co to za bracia, którzy tylko się tole-
rują; tolerancja to za mało, musimy się 
wzajemnie przyjmować jako wyznawcy 
Chrystusa” - Jan Paweł II

 „Papież nikogo nie nawracał. On po 
prostu głosił Ewangelię. Zburzył bariery 
między żydami, chrześcijanami i muzuł-

manami. To nie-
słychane i ujmu-
jące” - powiedział 
abp Muszyński dla 
PAP. Czy trudno 
zrozumieć życio-
wą pielgrzymkę 
Jana Pawła II? 
Sam fakt, że został 
wybrany na papie-
ża (16 X 1978 o 
godz. 19:20), po 
raz pierwszy sło-
wianin świadczył 
o nadchodzących 
wydarzeniach i 
zmianach. Jakże 
ogromne znacznie 
miał ten pontyfi-
kat. Na przestrzeni 
wieków Watykan 
i Papież miał w 
Europie przeróżne 
oblicza od uznania 
religii chrześcijań-

skiej przez cesarza Teodozjusza Wiel-
kiego ok. 380 r., poprzez utworzenie 
państwa Kościelnego w 755 i burzliwe 
walki o uniwersalną władzę w Europie, 
reformacje i kontrreformacje oraz wy-
darzenia XX w. Początkowo Papież był 
głową Kościoła chrześcijańskiego, ale 
walczył również o polityczną władzę. 
Zastępca św. Piotra dyktował poszcze-
gólnym państwom ich postępowanie, 
rzucał klątwy, ekskomunikował, był 
odległy o tysiące kilometrów, był jak 
nieznany władca. Później wszystko 
coraz bardziej zbliżało się do formy 
bardziej otwartej, pojawiły się nowe tra-
dycje, a Papież „złapał” znacznie lepszy 
kontakt z wiernymi, ale nadal pozostał 
w Rzymie. Jan Paweł II zmienił to. On 
stworzył nową formę Papieża-pielgrzy-
ma, który jest najbliższym przyjacielem 

Góralu, jak nam Cię żal!

Kard. Paweł Zoungrana z Górnej Wolty i Kard. Karol Wojtyła podczas 
uroczystości rekoronacji Cudownej Figury Matki Bożej w Przeczycy  

(24 sierpień 1975r.)

Dokończenie na stronie 4
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każdego z nas i w sercu wszystkich 
wiernych delikatnym piórem zapisuje 
ważne przeżycia. Wyszedł do wiernych 
i dotknął ich dłoni. On nas wołał, całe 
swoje życie, przyjeżdżał, płakał nad 
Polską i pomógł nam ruszyć ogromną 
machinę przemian. Dodał nam siły, 
godności i pokazał, że można odrzucić 
to zło. „I wołam ja, syn pol-
skiej ziemi, a zarazem ja, 
Jan Paweł II Papież, wołam 
z całej głębi tysiąclecia, 
wołam w przeddzień Świę-
ta Zesłania, wołam wraz z 
wami wszystkimi. Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi! 
Amen” - mówił Papież na 
Placu Zwycięstwa. Jego 
bliskość, bezpośredniość, 
Jego twarz tak zorana cięż-
kimi pielgrzymkami, ale 
jakże wyrażająca nadzieję. 
Na całym świecie stał się 
ogromnym autorytetem, 
idolem i przyjacielem. Jaki 
będzie następny Papież? 
Miejmy nadzieję, ze po-
zostanie przy tej formie, że będzie taki 
bezpośredni, otwarty i dostępny.

„Każda łza po Janie Pawle II uniesie 
się do Niego, a jej gorzki smak będzie 
mu słodyczą, radością i nadzieją. Każda 
łza po Nim jest tak cenna jak cenna jest 
ufność, nadzieja i miłość” 

 Młodzież w Krakowie ruszyła, aby 
zamazać ślady na murach, ścianach, 
plakatach - ślady zła i nienawiści. Poli-
tycy w debatach telewizyjnych jednają 
się, przyznają do błędów. Kibice, którzy 
pierwsi przełamali granice dzielące 
pewne doktryny, przynoszą tak wiele 
nadziei i pokazują, że Ojciec Święty był 
każdego i czuli, iż nie są gorsi. „Jeśli ja 
nie nauczam, tylko słucham” - mawiał 
Jan Paweł II i tymi słowami znowu nas 
nauczał. 
 Dzisiejszego dnia nachodzi mnie 
refleksja, dlaczego tak mało zrobiłem. 
Każdemu z nas wydaje się, że jest hu-
manistą, szlachetnym, inteligentnym. 

Każdy ma poczucie własnej wartości i 
dobrze, bo to człowieczeństwo dosta-
liśmy od Pana Boga, ale czymże jest 
człowiek bez wartości. Potrzeba wiary, 
która napełnia pusty słoik czekający na 
prawdziwe życie. Dzisiaj każdy chce 
zadośćuczynić naszemu Rodakowi i 
robi to przez modlitwę, pojednanie, 
poprawę, naukę i ufność. Do czego 
to doprowadzi? Czy do przemiany i 

uzdrowienia społeczeństwa polskiego? 
Już dziś jestem w stanie stwierdzić, 
że Jan Paweł II zmienił Polskę i jej 
naród, a teraz po śmierci uczynił to po 
raz drugi. Jak można się nie wzruszyć 
widząc tę falę dobroci i ciepła z Jego 
oczu, wyrozumiałość i ufność w każdego 
człowieka z Jego twarzy. Co czuli ludzie, 
którzy dotknęli Jego dłoni, co czuł Ali 
Agca gdy zostało mu wybaczone. Jak 
szerokie jest miłosierdzie Jana Pawła 
II? Nieskończone.

„Santo Subito” - „natychmiast święty” 
- skandowali pielgrzymi zebrani przed 
Bazyliką Świętego Piotra. Kościół zrobi 
wszystko, żeby jak najszybciej doprowa-
dzić na ołtarze Jana Pawła II. Wzywa 
do tego głos ludu, a to świadczy najle-
piej o wielkości tego człowieka.

 Co teraz będzie się działo w Watyka-
nie? 18 kwietnia ma zebrać się konklawe 
i wybrać nowego Papieża. Prawdopo-
dobnie nowo wybrany Ojciec Święty 

*
**

*****
*|*
|

Życie Twoje, słowa Twoje wszystko to trafiło czułym promykiem słońca prosto w serce
Ale byliśmy zatwardziali, byliśmy jak orły, które zbyt nisko latały by ujrzeć gniazdo swoje

Ojcze, Ty zawsze byłeś po stronie słabszego, a silniejszy był Twoim bratem
Gdy tylko potrzebowałeś pomocy od nas, dawałeś ją nam zawsze

Potrafiłeś wszystko wybaczyć i stworzyć nam miłość
Która była powietrzem w naszych płucach

Teraz jest również łzą,
Wiarą

beatyfikuje, a później kanonizuje Jana 
Pawła II. Dzisiaj takie uroczystości wy-
magają długich i wnikliwych czynności, 
a Karol Wojtyła już przez ludzi jest nie-
mal wyniesiony na ołtarze. Społeczność 
wszystkich kontynentów zna Papieża i w 
swojej ogromnej wdzięczności zapłakała 
i przemówiła, przypominając słowa Ojca 
Świętego, że Afryka jest przyszłością 
Kościoła katolickiego. W roku 1975 

Karol Wojtyła przyjechał 
również do naszej gminy, 
nie był jeszcze papieżem, 
ale abp. krakowskim i re-
koronował Matkę Bożą w 
Sanktuarium w Przeczycy. 
W tej samej miejscowości 
powstała idea postawienia 
pomnika Janowi Pawłowi 
II. Podczas Mszy zbierane 
są datki na ten cel, ale 
wszelka pomoc z całej oko-
licy, jakakolwiek, jest bar-
dzo przydatna. Jak przez 
swoje życie wspominał nas 
papież? Na pewno z właś-
ciwą mu indywidualnością, 
zrozumieniem i czułością, 
a jak my go będziemy 
wspominać tutaj? Na to 

pytanie chyba każdy najlepiej odpowie 
sobie sam.
 Artykuł ten pozostanie jedynie moją 
własną osobistą refleksją, moim wspo-
mnieniem po Papieżu, który opiekował 
się mną całe moje dotychczasowe życie, 
nie znałem innego. Dla mnie Ojciec 
Święty zawsze wychodził do ludzi z 
uśmiechem i otwartymi ramionami i 
przez większość lat, które upłynęły dość 
szybko, nie zdawałem sobie sprawy z 
tego jak wiele dla mnie uczynił - nie 
znając mnie nawet. Wiele form reporta-
ży, filmów, debat i audycji ukazało się 
już w mediach - co można było więcej 
napisać. Mam nadzieję, że dzięki temu 
(niewątpliwie wyrwanemu z tradycyjnej 
formy) artykułowi, pełnemu opinii, re-
fleksji i myśli wielu czytelników spędzi 
tych kilka minut na przypomnieniu sobie 
tych gorących wrażeń i emocji sprzed 
kilku dni. Pisząc te słowa, wyrażam na-
dzieję, że coś się zmieni... na lepsze...

Kamil Berrahal

Opustoszały brzostecki rynek w czasie transmisji uroczy-
stości pogrzebowych z Watykanu (8 kwietnia, godz 10:15)

Dokończenie ze strony 3
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Ponad 10% całej ludności świata to 
osoby niepełnosprawne. Są one często 

spychane w stan ubóstwa, bezrobocia i 
izolacji społecznej. Niepełnosprawność - 
cecha rzadko kiedy zawiniona przez oso-
by nią dotknięte- była i jest nadal przy-
czyną pozbawiania tej grupy osób dóbr i 
przywilejów, z których korzystają ludzie 
cieszący się pełną sprawnością fizyczną 
i umysłową. Osoby niepełnosprawne są 
często społecznie izolowane, podlegają 
segregacji i są spychane na drugorzędną 
pozycję w społeczeństwie, są dyskrymi-
nowane, źle traktowane i ograniczane 
w korzystaniu z wielu przysługujących 
im praw człowieka. Natrafiają w swym 
życiu na bariery architektoniczne, na 
niechęć środowiska (bariery społeczne), 
na trudności w zakresie transportu i 
łączności ograniczające im możliwości 
zatrudnienia, korzystania z różnych 
urządzeń i czynnego uczestnictwa w 
życiu społecznym. Upośledzeni przez 
naturę i społeczne środowisko- tworzą 
z tych wszystkich powodów grupę mar-
ginalną.
 Zagadnienia społecznej sytuacji ludzi 
niepełnosprawnych można rozpatrywać 
w perspektywie pojęć, teorii i badań 
polityki społecznej, w perspektywie psy-
chologii społecznej lub w perspektywie 
socjologicznej. Sytuacja ta bowiem może 
być uregulowana przepisami prawa, 
można tworzyć sieć wyspecjalizowa-
nych instytucji i wyposażyć je w upraw-
nienia oraz wyposażenie materialne, 
można ustalić ich zadania na podstawie 
wzniosłych zasad ideologii i etyki, ale 
ich rzeczywiste funkcjonowanie zależy 
od podstawowych zjawisk i procesów 
zachodzących spontanicznie i regulo-
wanych obyczajami, rzeczywistymi 
postawami, nieformalnymi strukturami 
i spontanicznie tworzącymi się wzorami 
działań i stosunków w rodzinach, spo-
łecznościach sąsiedzkich i osiedlowych, 
w kręgach koleżeńskich i kolektywach 
pracy. 

Dyskryminacja osób niepełnospraw-
nych
 Osoby niepełnosprawne dzieli od 
świata zewnętrznego coś więcej niż 
zwykła bariera fizyczna. Jest jeszcze 
wiele innych ograniczeń historycznych 
oraz wynikających z braku akceptacji 
społecznej. Być może nie są one tak wi-
doczne jak np. niemożność korzystania z 
pociągów czy autobusów, albo jak utrud-
niony dostęp do budynków, ale czasami 
bywają jeszcze bardziej uciążliwe.
Odrzucanie, marginalizowanie i izolo-
wanie osób niepełnosprawnych ma długą 
i niechlubną historię. Dla inwalidów 
udział w najzwyklejszych działaniach 
społecznych bywał mniej lub bardziej 
utrudniony. Rzadko kiedy można było 
ich zobaczyć w miejscach publicznych, 
ponieważ dotarcie do nich było (i ciągle 
jest) niezwykle trudne albo wręcz nie-
możliwe. Dlatego też często są ignorowa-
ni „bo nieobecni nie mają głosu”
Prawa ludzi niepełnosprawnych są ogra-
niczane przez istniejące uprzedzenia, 

dyskryminację i związane z nią różnego 
rodzaju bariery. Negatywny stosunek i 
zachowania wobec osób niepełnospraw-
nych zmniejszają prawdopodobieństwo 
uzyskania przez nich pracy , wykształ-
cenia, mieszkania i pełnego udziału w 
życiu społeczności.
 Zmiana tej sytuacji nie jest sprawą 
łatwą. Jedna z dróg do tego celu wie-
dzie przez środki masowego przekazu, 
które powinny ludziom pełnosprawnym 
wyjaśnić istotę niepełnosprawności, 
tym samym zwalczać mity i stereoty-
powe sądy na jej temat. Konieczne jest 
otwarcie osobom niepełnosprawnym 
szerszego dostępu do szkół, centrów 
zakupów, urządzeń wypoczynkowych, 
czynnego uczestnictwa w turystyce i 
rekreacji. Wielu niepełnosprawnych 
jest wyizolowanych i wyłączonych ze 
środowiska lokalnego na skutek tego że 
wejścia do pomieszczeń są za wąskie 
dla wózków inwalidzkich, a urządzenia 
komunikowania nie są przystosowane 
do tego by korzystali z nich ludzie z 
ograniczeniami wzroku i słuchu. Reha-
bilitacja zawodowa i tworzenie miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych jest 
najskuteczniejszą drogą integrowania ich 
ze środowiskiem lokalnym. Ich praca jest 
źródłem bogactwa dla obszaru, na którym 
jest wykonywana, a równocześnie buduje 
szacunek środowiska dla niepełnospraw-
nych i szacunek niepełnosprawnych dla 
samego siebie. 
 Dyskryminacja jeszcze nadal istnieje, 
rozwiązywanie praktyczne tej trudności 
wymaga wielostronnych działań. Trudno 
przecenić inicjatywy społeczne, upór 
rodziców i zapał pedagogów specjalnych 
przełamujących bariery społeczne dla tej 
szlachetnej idei. Właśnie sukcesem jest 
samo przeciwstawienie się dyskryminacji 
niepełnosprawnych, przypomnienie spo-
łeczeństwu o ich istnieniu i specyficznych 
potrzebach, wołanie o pomoc dla nich 
samych i ich rodzin.
 Dyskryminacja osób niepełnospraw-
nych daje również o sobie znać w sferze 
dostępu do mieszkań, w sferze zatrudnie-
nia- należy tu podkreślić że podobnie jak i 
w rodzinie tak i w zakładach czy kolekty-
wach pracy pojawienie się osoby niepeł-
nosprawnej pociąga za sobą konieczność 
pewnych reorientacji, przystosowań i 
wywołuje napięcia i konflikty. Należy 
więc na nowo podejmować próby roz-
wiązywania takich sytuacji, napięć i kon-
fliktów - przez prawo i działania polityki 
opiekuńczej. Trzeba również podkreślić 
konieczność włączenia w proces naucza-
nia zawodu wszystkich pracowników 
całej gospodarki narodowej, elementów 
radzenia sobie z sytuacjami zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. Trzeba wpoić 
każdemu zatrudnionemu przekonanie że 
on też może ulec wypadkowi i że stwa-
rzając warunki pracy „czyni to także dla 
siebie”. Osoba pełnosprawna najłatwiej 
będzie rozumiała osobę niepełnospraw-
ną, gdy wyobrazi sobie sytuację, wraz z 
jej konsekwencjami, w której mogłaby 
się znaleźć sama. Przecież np. będąc 
uczestnikiem wypadku samochodowego 

konsekwencją którego jest np. trwałe 
uszkodzenie górnych partii kręgosłupa 
i rdzenia kręgowego, jest się do końca 
życia sparaliżowanym i „przykutym” do 
wózka inwalidzkiego; po takim zdarzeniu 
przecież jest się dalej pełnoprawnym 
obywatelem kraju, pozostaje się tym sa-
mym człowiekiem co przedtem, posiada 
się te same ludzkie potrzeby, marzenia, 
pragnienia... 
 Dąży się do możliwie pełnej samo-
dzielności, oczekuje się tego samego 
szacunku od innych…

Integracja osób niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem
 Integracja jest nowym modelem 
oświaty, przeciwieństwem segregacji; 
służy zespalaniu i zharmonizowaniu 
zbiorowości społecznej przez podno-
szenie intensywności i częstotliwości 
kontaktów między członkami danej 
zbiorowości oraz wzajemną akceptacją 
jej członków w obrębie przyjętych sy-
stemów, norm i ocen. 
 Integrować znaczy dokładnie tyle co 
składać w całość, ale także i dopełniać. 
Ostatnimi czasy w Polsce słowo „inte-
gracja” jest słyszane praktycznie cały 
czas, głównie w aspekcie Integracji Eu-
ropejskiej. Integrujemy się z Europą pod 
względem kulturalnym i gospodarczym. 
Podporządkowujemy swoje prawa pod 
prawa europejskie, dążymy do łączenia 
się w pary, grupy, wspólnoty, społeczno-
ści- dążymy do bycia razem, do zamaza-
nia swojej odrębności. Jednak w samej 
potrzebie łączenia zawarty jest dylemat: 
„łączyć podobne z podobnym, czy łączyć 
różne; czyli kogo z kim?- sprawnych z 
niepełnosprawnymi?
 Łączyć sprawnych z niesprawnymi 
to tworzyć model współżycia i współist-
nienia, to tworzyć środowisko, placówki 
edukacyjne gdzie będzie równouprawnie-
nie bez względu na stopień sprawności. 
Łączyć to również oczekiwać na dosto-
sowanie się ludzi z różnymi problemami 
funkcjonalnymi do wymagań obecnego 
życia w społeczeństwie.
 Pomimo wielu przeciwności, niekie-
dy tragicznych wiek XXI wyłonił wiele 
nowych cennych wartości. Jedną z nich 
jest racjonalnie pojęta troska o człowieka 
niepełnosprawnego, jego status zarówno 
indywidualny jak i społeczny.
 Dzięki temu że sprawni inaczej poczu-
ją się tolerowani przez społeczeństwo, 
będą wychodzić na ulice, a ci sprawni 
przyzwyczają swój wzrok do patrzenia 
na kogoś, kto inaczej chodzi, mówi, czy 
funkcjonuje i uświadomią sobie istotę 
problemu, zaniknie bariera pomiędzy 
światem osób pełno- i niepełnospraw-
nych, będzie więcej tolerancji, pomocy, 
pokoju i miłości. Bo taka powinna być 
zintegrowana Polska - nie tylko z Unią 
Europejską, ale i z osobami uwikłanymi 
w problem.
 Bo przecież idea integracji osadzona 
jest na elementarnych prawach osoby 
ludzkiej, a nie jest tylko pięknym postu-
latem…

/Alicja Kawalec/

Społeczna sytuacja ludzi niepełnosprawnych
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W dniu 31 marca br. Rada Gminy Brzo-
stek obradowała na XXIV sesji, pod-

czas której podjęto uchwały w sprawie:
	zmian do uchwały budżetowej na 2005 

rok,
	uchwalenia na 2005 rok regulaminu okre-

ślającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego dla nauczycieli,
	regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie gminy Brzostek,
	likwidacji Przedszkola Publicznego w 

Nawsiu Brzosteckim, 
	likwidacji Przedszkola Publicznego w 

Siedliskach - Bogusz,
	zmiany do uchwały Nr XVI/137/04 RG 

Brzostek z dnia 27 kwietnia 2004 r. w spra-
wie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gmi-
nę Brzostek,
	przystąpienia do realizacji projektu gru-

powego pn. "Program poprawy czystości 
zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie 
gospodarki wodno - ściekowej w gminach 
Związku",
	przyjęcia darowizny działek przezna-

czonych pod rozbudowę drogi gminnej 
Skurowa - Przeczyca,
	rozwiązania za zgodą stron umowy wie-

czystego użytkowania działki położonej 
w Skurowej,
	przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2005 rok,
	ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Brzostek,
	uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

w części dotyczącej Gminy Brzostek wraz z 
planem Gospodarki Odpadami dla Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki,
	opinii do propozycji planu aglomeracji.

Uchwała Nr XXIV/189/05
Rady Gminy Brzostek

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Brzostek.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz 
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 270 i Nr 281, 
poz. 2781) Rada Gminy Brzostek uchwala, 
co następuje:

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1/ ustawie należy rozumieć przez to ustawę 

z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 

Z prac Rady Gminy 2781),
2/ szkole - należy rozumieć przez to szkoły 

publiczne i niepubliczne o uprawnieniach 
szkół publicznych dla młodzieży i doro-
słych oraz szkoły niepubliczne nieposiada-
jące uprawnień szkół publicznych,

3/ kolegiach - należy rozumieć przez to 
publiczne kolegia nauczycielskie, nauczy-
cielskie kolegia języków obcych i kolegia 
pracowników służb społecznych,

4/ ośrodkach - należy rozumieć przez 
to publiczne i niepubliczne ośrodki 
umożliwiające dzieciom i młodzieży, o 
których mowa w art.16 ust.7 ustawy, a 
także dzieciom i młodzieży upośledzonym 
umysłowo ze sprzężonymi niepełnospraw-
nościami realizację obowiązku szkolnego 
lub nauki,

5/ uczniu - należy rozumieć przez to także 
słuchaczy kolegiów,

6/ dyrektorze - należy rozumieć przez to dy-
rektora szkoły a także dyrektora kolegium, 
do którego uczęszcza uczeń,

7/ podmiocie uprawnionym do składania 
wniosków o przyznanie pomocy material-
nej - należy rozumieć przez to odpowied-
nio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia 
lub dyrektora,

8/ dochodzie uprawniającym do przyznania 
stypendium szkolnego - należy rozumieć 
przez to kwotę, o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 
poz.593 ze zm: Dz. U. Nr 99 poz.1001, Nr 
273 poz.2703),

9/ innych okolicznościach -  należy rozu-
mieć przez to występujące w rodzinie 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 
lub narkomania, niepełność rodziny,

10/ wnioskodawcy - należy rozumieć przez 
to podmiot uprawniony do składania wnio-
sku o przyznanie pomocy materialnej, 
który złożył wniosek,

11/ pełna kwota zasiłku losowego - należy 
rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 
ze zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 35 poz.305, Nr 
64 poz. 593, Nr 192 poz. 1963),

12/ stypendyście - należy rozumieć przez 
to ucznia, któremu przyznano stypendium 
szkolne lub zasiłek szkolny.

Rozdział II
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI 

STYPENDIUM SZKOLNEGO W 
ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATE-
RIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN 

ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI
§ 2.

1. Miesięczną wysokość stypendium szkol-
nego na dany rok szkolny z uwzględ-
nieniem indywidualnej sytuacji ucznia, 
słuchacza ustala Wójt Gminy Brzostek, 
przyjmując następujący sposób określenia 
tej wysokości:

1/ dla uczniów, słuchaczy, gdzie miesięcz-
ny dochód na jednego członka rodziny 
wynosi od 200 zł do 316 zł miesięczna 
wysokość stypendium nie może przekro-
czyć 80 zł.

2/ dla uczniów, słuchaczy, gdzie miesięcz-

ny dochód na jednego członka rodziny 
wynosi mniej niż 200 zł miesięczna wy-
sokość stypendium nie może przekroczyć 
100 zł.

3/ dla uczniów, słuchaczy, gdzie miesięczny 
dochód na jednego członka rodziny nie 
przekracza 316 zł  i w rodzinie występuje 
przynajmniej jedna z sytuacji określonych 
w art. 90d ust.1 ustawy miesięczna wyso-
kość stypendium nie może przekroczyć 
112 zł.

2. W przypadku, kiedy uczeń pobiera inne 
stypendia o charakterze socjalnym ze środ-
ków publicznych wysokość przyznanego 
stypendium szkolnego stanowi różnicę 
pomiędzy miesięczną wysokością ustaloną 
w sposób określony w ust.1 a sumą mie-
sięcznych wysokości innych pobieranych 
stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział III
FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ 

STYPENDIUM SZKOLNE  
W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 

UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA 
TERENIE GMINY

§ 3.
Stypendium szkolne przyznawane jest w 
formie lub w formach pożądanych przez 
wnioskodawcę, po uwzględnieniu opinii 
dyrektora, o której mowa w art. 90n ust. 2 
pkt. 1 ustawy.

§ 4.
Stypendium szkolne przyznane w formie 
całkowitego lub częściowego pokrycia 
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
wykraczających poza zajęcia realizowane 
w szkole w ramach planu nauczania, może 
dotyczyć  w szczególności zajęć pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrów-
nawczych o charakterze informatycznym, 
technicznym, przedmiotowym, artystycz-
nym, sportowym lub turystyczno-krajo-
znawczym organizowanych przez szkoły 
i placówki oświatowe oraz inne placówki, 
które prowadzą statutową działalność w 
tym zakresie.

§ 5.
Stypendium szkolne przyznane w formie 
pomocy rzeczowej o charakterze eduka-
cyjnym może dotyczyć w szczególności 
zakupu podręczników, stroju sportowego 
oraz innych przedmiotów ściśle związa-
nych z procesem edukacyjnym w szkole 
do której uczęszcza uczeń.

§ 6.
Stypendium szkolne przyznane w formie 
całkowitego lub częściowego pokrycia 
kosztów związanych z pobieraniem na-
uki poza miejscem zamieszkania może 
dotyczyć kosztów zakwaterowania w 
internacie, bursie lub stancji, kosztów 
zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub 
prowadzonej przez inny podmiot, kosztów 
dojazdów do szkół środkami komunikacji 
zbiorowej, czesnego za naukę.

§ 7.
Stypendium szkolne w formie świad-
czenia pieniężnego może być przyznane 
wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie 
stypendium szkolnego w  formach okre-
ślonych w §§ 4 - 6 nie jest możliwe lub 
nie jest celowe.

§ 8.
Stypendium szkolne może być udzielone w 
jednej lub kilku formach równocześnie.
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Rozdział IV
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STY-

PENDIUM SZKOLNEGO
§ 9.

1. Stypendium szkolne przyznaje się na 
wniosek złożony przez:

1/ rodziców ucznia lub opiekuna praw-
nego,

2/ pełnoletniego ucznia,
3/ dyrektora, 
4/ z urzędu.

2. Jeżeli wnioskodawcami  są rodzice ucznia, 
pełnoletni uczeń lub jeżeli stypendium 
przyznaje się z urzędu, to przed  przyzna-
niem stypendium szkolnego zasięga się 
opinii dyrektora.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa 
się w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i 
Przedszkoli w Brzostku w terminie do dnia 
15 września danego roku szkolnego, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 
października danego roku szkolnego.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
regulaminu.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek 
może być złożony po upływie terminu, o 
którym mowa w ust. 3.

§ 10.
1. Stypendium szkolne przyznaje wójt, w 

formie decyzji administracyjnej.
2. W decyzji administracyjnej określa się 

wysokość stypendium szkolnego (mie-
sięcznie oraz za cały rok szkolny), jego 
formy oraz okres, na który stypendium jest 
przyznane, a także pouczenie o obowiązku 
poinformowania wójta o ustaniu przyczyn 
stanowiących podstawę przyznania stypen-
dium szkolnego.

§ 11.
Stypendium szkolne przyznaje się na okres 
nie dłuższy niż od września do czerwca w 
danym roku szkolnym, a w przypadku słu-
chaczy kolegiów na okres od października do 
czerwca w danym roku szkolnym.

§ 12.
1. Stypendium szkolne przyznane w for-

mach, o których mowa w Rozdziale III 
§§ 4-6 regulaminu udziela się poprzez 
refundację poniesionych kosztów.

2. Refundacji dokonuje się w ratach  lub 
jednorazowo na podstawie przedłożonych 
faktur VAT, rachunków lub innych dowo-
dów imiennych poniesienia kosztów. 

3. Refundacja może być dokonana w sposób 
uzgodniony z wnioskodawcą: gotówką w 
kasie Urzędu Gminy lub przelewem na 
wskazane konto bankowe. 

4. Refundacja kosztów wyszczególnionych 
w dokumentach o których mowa w ust. 2 
zostanie dokonana,  jeżeli spełniają one 
następujące warunki:

1/ dotyczą okresu na jaki przyznane jest 
stypendium,

2/ są zgodne z formami określonymi w 
decyzji o której mowa w § 10 ust. 1,

 3/ ceny przyjęte w dokumentach, o których 
mowa w ust. 2 są racjonalne.

5. Refundacji, o której mowa w ust. 1 
dokonuje się do wysokości stypendium 
szkolnego określonego w decyzji, o której 
mowa w § 10 ust. 1

§ 13.
Stypendium szkolne przyznane w formie 
świadczenia pieniężnego wypłaca się spo-
sób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez 
wypłatę w kasie, przelew bankowy w dwóch 

transzach:
1/ pierwsza - do końca kwietnia, za okres 

od stycznia do czerwca,
2/ druga - do końca października, za okres 

od września do grudnia.
§ 14.

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub 
cofa w przypadku ustania przyczyn, które 
stanowiły podstawę przyznania stypendium 
szkolnego.

2. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub 
dyrektor są obowiązani niezwłocznie po-
wiadomić wójta o ustaniu przyczyn, które 
stanowiły podstawę przyznania stypendium 
szkolnego.

Rozdział V
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZA-

SIŁKU SZKOLNEGO  
W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA 

LOSOWEGO
§ 15.

Na sfinansowanie zasiłków szkolnych prze-
znacza się nie więcej jak 5% dotacji celowej 
z budżetu  państwa, o której mowa w art. 90r 
ust. 1 ustawy.

§ 16.
1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek 

złożony przez uprawnionych do składania 
wniosków w terminie nie dłuższym niż 
dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
losowego powodującego trudną sytuację 
materialną.

2. Za zdarzenie losowe uznaje się:
1/ całkowitą lub częściową utratę przez 

rodzinę ucznia słuchacza mienia wskutek: 
powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, 
kradzieży,

2/ ciężkiej choroby członka rodziny, wskutek 
której ta osoba jest niezdolna do świad-
czenia pracy przez okres co najmniej 1 
miesiąca.

3/ śmierć rodzica lub opiekuna prawnego 
ucznia, słuchacza.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do re-

gulaminu, z tym, że w przypadku ubiegania 
się o zasiłek szkolny nie należy załączać do 
niego zaświadczeń o wysokości dochodów, 
ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń 
pomocy społecznej.

§ 17.
1. Zasiłek szkolny przyznaje wójt  w formie 

decyzji administracyjnej.
2. W decyzji administracyjnej określa się wy-

sokość zasiłku szkolnego i jego formy.
§ 18.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w 
zależności od sytuacji losowej w pełnej lub 
częściowej kwocie.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz 
lub kilka razy w roku niezależnie od otrzy-
mywanego stypendium szkolnego.

§ 19.
1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świad-

czenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym, wy-
płaca się najpóźniej do 15 dnia po upływie 
miesiąca w którym decyzja, o której mowa 
w § 17 ust. 1 regulaminu została wydana.

2. Zasiłek szkolny w formie pomocy rze-
czowej realizuje się poprzez refundację 
poniesionych kosztów.

3. Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego, 
jest przedłożenie faktur VAT, rachunków 
lub innych dokumentów potwierdzających 
dokonanie wydatku.

4. Zapisy Rozdziału IV §12 ust. 3 - 4  stosuje 
się odpowiednio.

5. Refundacji dokonuje się do wysokości 
zasiłku szkolnego określonego w decyzji 
administracyjnej, o której mowa w § 17 
ust. 1.

§ 20.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 21.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

E. Szukała

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku, stanowiącego własność 
Gminy Brzostek
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy - kiosk usytuowany na przystanku PKS w 
Brzostku (w kierunku Jasła) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 
nieuciążliwej. Kiosk wyposażony jest w energię elektryczną.
Powierzchnia użytkowa kiosku wynosi 6,90 m2.
Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) za 
1m2 powierzchni użytkowej + 22% VAT-u miesięcznie.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca w kasie lub na konto UG.
Wysokość czynszu będzie regulowana co roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2005 rok.)
Umowa może być zawarta na okres do 3 lat.
Wadium wynosi 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych).
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 30 kwietnia 2005 r. O GODZ. 9:00 W 
BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wy-
sokości do dnia 27.04.2005r. w Kasie Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto Urzędu 
Gminy: Bank Śląski S.A. o/Jasło Nr 201050 1458 1000 0022 18497713
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu 
najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako najemca uchyliła 
się od zawarcia umowy najmu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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Ostatni artykuł zakończyłem słowa-
mi, żeby trzeźwym umrzeć. U nas 

w Januszkowicach na renowacji misji 
o. misjonarz mówiąc swe okolicznoś-
ciowe kazanie, powiedział: „Możecie 
wszystko zapomnieć, ale to pamiętajcie 
- ludzką rzeczą jest popaść w grzech, 
szatańską w nim trwać, a anielską po-
wstać z grzechu”. Te słowa dawały mi 
trochę do myślenia, bo przypomniało 
mi się, jak trudno jest pijanemu wstać, 
gdy się przewróci, a co dopiero wyzwo-
lić z nałogu.
 Było to w zimie, a zima była prawie 
taka jak w tym roku. Wracałem do 
domu pijany, a byłem chyba bardzo pi-
jany, ponieważ traciłem pamięć. Pamię-
tacie jak pisałem o fazach uzależnienia, 
że jest taka, która kończy się urwaniem 
filmu człowiekowi po spożyciu dużej 
dawki alkoholu. Pamiętam jak przez 
mgłę faceta, który mi mówił: „chłopie 
wstawaj i idź do domu, a nie leż na 
śniegu w taki mróz”. Ja, że zawsze 
lubię i wszystko traktuję z humorem, to 
mówię, po co będę wstawał, jak znów 
się wywrócę. Poleżę trochę, a jak mi 
przejdzie, to pójdę do domu. Widzicie, 
teraz rozumiem, jaki to byłem głupi. 
Przecież gdybym tak zasnął w tym 
śniegu na mrozie, to czy dzisiaj bym 
to opisał? Widocznie znowu miałem 
szczęście, bo żyję.
 Weźmy sobie do serca i pomagaj-
my ludziom uzależnionym, bo to też 
dziecko Boga, tylko inne, bardzo słabe 
i bardzo chore. W tym miejscu naj-
pierw apeluję do właścicieli sklepów i 
sprzedawców. Nie sprzedawajcie piwa 
i wina dzieciom. Nie pozwalajcie pić 
w sklepach, nigdy nie otwieraj swoją 

ręką butelki i nie podawaj pijanemu 
alkoholu, bo wtedy to nie twoja ręka to 
podaje, ale szatańska. Nie patrzcie tylko 
na dochód z utargu, bo na czym innym 
Bóg da ci więcej zarobić, a będziesz 
miał czyste sumienie. 
 Nie bierzmy przykładu z Unii Euro-
pejskiej, niech oni się od nas uczą. Jak 
mnie prostego chłopa rozbawiło, jacy 
ci profesorowie i doktorowie mądrzy 
w tej Unii. Najpierw wydali miliony na 
reklamy i reklamowali, jakie to dobre, 
jaki smak, chociażby papierosów, a 
teraz słyszę, że przez cztery lata będą 
finansować reklamę, żeby dzieci nie 
zaczynały palić papierosów, a starsi 
porzucili palenie. A co mówić o pladze 
alkoholizmu, to dopiero jest choroba 
trzeciego tysiąclecia. To jest gorsze 
od raka, bo rak niszczy jedną osobę i 
to w dość szybkim tempie. Choroba 
alkoholowa niszczy równolegle wiele 
osób. Najpierw tego, kto pije, później 
żonę, dzieci, sąsiadów, bo wywołują 
kłótnie, nauczycieli, bo źle się uczą 
zestresowane dzieci. Ten łańcuch jest 
długi, bo sięga daleko, oj daleko! Nisz-
czy budżet: najpierw domowy, później 
państwowy, kasy chorych. Nie ma na 
leczenie w szpitalach, bo trzeba na le-
czenie odwykowe. Po prostu okradamy 
wszystkich po kolei, ZUS-y, KRUS-y, 
bo trzeba dawać renty, odszkodowania 
za wypadki po pijanemu, a jak zginie 
ktoś i osieroci żonę, dzieci, to co wtedy 
jest? Jest radość, jest szczęście, czy jest 
nadzieja na lepsze życie?
 Wiele też złego można by powiedzieć 
o Unii i jej podstępnych zamiarach. 
Najpierw doprowadzili do zgnilizny 
moralnej swoje państwa, a teraz przyjęli 

nowe, żeby ich finansować. Obiecują 
nam cukierek umaczany w truciźnie, 
bo i tak już nam wiele złego zaofero-
wali. Choćby dla przykładu wymienić 
pornografię, a z nią homoseksualizm, 
które chcą zalegalizować. Teraz będą 
wydawać „mądrze” swoje pieniądze, 
ale nie myślcie, że wam dadzą tak jak 
mówią. Owszem dadzą, ale to co im 
zbywać będzie, ale to już jest polityka. 
A ja polityki mam dosyć: tak za rządów 
PZPR, za czasów „Solidarności” i w 
dobie dzisiejszego kapitalizmu. Po-
wiem tylko tyle, że z nią jest tak jak z 
butelką wódki, żeby poznać jej smak, 
to trzeba ją najpierw wypić, a dopiero 
jak się ją wypije, to się poznaje jej 
działanie. Ja teraz nie piję, to i polityki 
nie rozumiem. I nie chcę się do niej 
mieszać. Jestem prostym człowiekiem, 
studiów nie kończyłem, ale dziwię się 
tym doktorom i profesorom, którzy 
jeszcze habilitację robią, gdzie oni mają 
rozum? Zresztą, szkoda gadania. Lepiej 
zawierzmy Panu Bogu i módlmy się do 
niego za wszystkich nieszczęśliwców 
uzależnionych od nałogów.
 Początkiem lutego z powodu śmierci 
brata byłem zmuszony odwiedzić Kę-
dzierzyn Koźle, w którym pracowałem 
18 lat. Spotkałem tam znajomego, z 
którym nie widzieliśmy się prawie 20 
lat. Porozmawialiśmy sobie dużo o 
dawnych czasach, a najwięcej o czasach 
spędzonych przy piwie. Dla nas to była 
nie rozmowa, lecz wspólna spowiedź 
z całego życia. Znajomy żegnając się 
ze mną powiedział ze łzami w oczach: 
„Ja też połowę życia zmarnowałem 
przez ten alkohol”. O tym, komu on 
przypisuje winę za to że pił, opiszę w 
następnym numerze.

Józef Samborski

Radość czy Szczęście, a może Nadzieja?

„Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie
nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak”

Jean Fabre

Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku Da-
wid Wójcik został laureatem Wojewódzkiego Interdy-

scyplinarnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego, 
który odbył się w dniu 9 lutego 2005 roku zorganizowanego 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 Dawid włożył sporo pracy i wysiłku, pracował wzorowo 
na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, a także samodziel-
nie w domu. To sukces także nauczycieli szkoły, którzy mo-
tywowali i wspierali Dawida. Konkurs składał się z dwóch 
etapów: szkolnego i wojewódzkiego. Brało w nim udział 
365 uczniów z całego województwa. Uczestnicy podzieleni 
zostali na laureatów, finalistów i uczestników. Ci pierwsi są 
zwolnieni ze sprawdzianu i otrzymują najwyższy wynik 
(40 punktów). Podczas uroczystego rozstrzygnięcia, które 
odbyło się 23 marca w Filharmonii Rzeszowskiej, dyplom 
laureata otrzymał Dawid Wójcik uczeń klasy VI, a list gra-
tulacyjny jego rodzice. Wojewódzka Komisja Konkursowa 
przesłała na ręce pani dyrektor podziękowanie za wysiłek 

nauczycieli w przygotowaniu i realizacji tegorocznego wo-
jewódzkiego konkursu.

a. a.

Jeden z najlepszych na Podkarpaciu

Dawid z Kuratorem Oświaty Stanisławem Rusznicą
i opiekunem Anetą Kaczka
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W sobotę przed Niedzielą Palmową Brzostowianie mieli 
możliwość obejrzenia Męki Pańskiej wystawionej 

przez mieszkańców Gogołowa. Przedstawienie wyreżyse-
rował ks. Ryszard Sowa pracujący w tej parafii. Wzięło w 
nim udział około 30 osób o różnym przekroju wiekowym od 
kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Przedstawienie składające 
się z siedmiu części trwało 1,5 godziny. Aktorzy występo-
wali w strojach właściwych czasom Chrystusa osobiście 
przez siebie wykonanych. Amatorsko wykonana scenografia 
odpowiednio oświetlona dawała wrażenie klimatu tamtych 
czasów. Nastroju dodawało też odpowiednie nagłośnienie 
oraz duża liczba osób występujących (liczna młodzież w 
wieku szkolnym dobrze oddawała klimat nastroju tłumu, 
który swym krzykiem zawyrokował o śmierci Jezusa). 
Bardzo widowiskową była scena niesienia krzyża, którą 
zaprezentowano wokoło widowni, co pozwalało zebranej 
publiczności niejako uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. 
Mimo że nie był to dzień świąteczny lecz sobota, sala była 
wypełniona po brzegi. Nie brakło również na niej księży 
z brzosteckiej parafii z proboszczem na czele, który w 
pięknych słowach, nawiązując do tradycji, podziękował 
aktorom. Było to pierwsze przedstawienie nowo powstałego 
w Gogołowie amatorskiego zespołu teatralnego założonego 
przez ks. Sowę. Widać było duże zaangażowanie całego 
zespołu (składającego się w przeważającej mierze z ludzi 
dorosłych) w przygotowanie tego widowiska. Dzięki temu 
przedstawieniu mieszkańcy mogli odpowiednio przygotować 
się do obchodów Świąt Wielkanocnych.

e.m.

Misterium Męki Pańskiej 

Dieter Breuers „Umrzeć za Jerozolimę”

Przed 900 laty skończyła się pierwsza wyprawa krzyżowa  
- historyczny fakt, który do dzisiaj nie przestał fascynować 

historyków, być przedmiotem sporów, a także romantycznych 
opowieści. Umrzeć za Jerozolimę jest taką właśnie niezwykłą 
opowieścią o niezwykłych czasach, kiedy: przemoc, głód, 
pycha, wiara, nadzieja i honor były codziennością.


Sabatina James „Sabatina”

Moje dzieciństwo? Było normalne. Przeciętne. Austriac- 
kie. Mieszkaliśmy na wsi w regionie Muhlviertel, gdzie 

chodziłam do szkoły, miałam przyjaciół i prowadziłam spo-
kojne, zwyczajne życie - jak wszystkie dziewczynki w moim 
wieku. Ale niedługo po moich 16. urodzinach wszystko się 
zmieniło. Rodzice wywieźli mnie do Pakistanu, ponieważ 
stałam się ich zdaniem zbyt zachodnia. Chcieli zrobić ze 
mnie pakistańską dziewczynę. Musiałam pójść do szkoły 
koranicznej, byłam bita i maltretowana, a gdy skończyłam 
17 lat, wydano mnie wbrew mojej woli za mąż za mojego 
kuzyna. Kiedy znalazłam swoją drogę do Jezusa i zostałam 
chrześcijanką, spadła na mnie jak grom odpowiedź islamu 
- wyrok śmierci.
Sabatina James, lat 21, uciekła przed swoim losem. Dziś 
mieszka w Wiedniu, ale musi się ukrywać. Swoją tragiczną 
historię opisała w tej książce.


Dan Brown „Kod Leonarda...”

Bohaterem powieści jest wykładowca uniwersytecki, hi- 
storyk i badacz symboli Robert Langdon. Wezwany przez 

policję francuską do pomocy w wyjaśnieniu morderstwa 
popełnionego w Luwrze, odkrywa na miejscu zbrodni wiele 
śladów, stanowiących klucz do jeszcze większej zagadki.

(wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto przeczytać

Ferdynand Bugno

Stefan Bratkowski, publicysta, pisarz, m. in. autor scenariusza  
serialu telewizyjnego „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, 

w miesięczniku Polska Wieś przekonuje, że w przyszłości dobrobyt 
na wsi jest możliwy. Trzeba „tylko” zbudować dobre drogi aby ów 
dobrobyt miał czym dojechać. Podobno w latach sześćdziesiątych 
na Rzeszowszczyźnie zbudowano ok. 600 km dróg metodą stabili-
zacji gruntu wykorzystując jako spoiwo popioły po węglu brunat-
nym. Dzisiaj takie gadanie jest kompromitacją - nie można bowiem 
z odpadów i śmieci budować dróg. Potrzebne są pieniądze.

* * *
 Zdaniem Bogusława Dydo, dyrektora Zarządu Dróg Powia-
towych w Dębicy, rokrocznie potrzeba 20 mln. zł na odbudowę i 
dostosowanie dróg i mostów powiatowych do obecnych obciążeń. 
Tymczasem w kasie powiatowej wydatki na ten cel są więcej niż 
skromne.
Tabela 1. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w latach 
2003-2004 (w zł)
 

Najpilniejszą sprawą jest dostosowanie mostów do przejazdu sa-
mochodów o ciężarze całkowitym ponad 12 t. Jeżeli na wsi ma być 
prowadzona jakakolwiek działalność gospodarcza, która stworzy 
miejsca pracy, to po drogach i mostach muszą jeździć ciężkie tiry. 
Zarząd Dróg Powiatowych zaproponował następującą kolejność 
modernizowania dróg i mostów w pow. dębickim:
1. droga nr 0180 Dębica Zdziarzec i remont mostu
2. droga nr 0287 Skrzyszów - Paszczyna - Brzeźnica - przebudowa 

mostu i dojazdów
3. droga nr 0310 Bielowy - Jodłowa i przebudowa mostu
4. droga nr 0313 Jasło - Ryglice i przebudowa mostów
5. droga nr 0184 Przecław - Chotowa i przebudowa mostów
6. droga nr 0306 Pilzno - Szynwałd i przebudowa mostów
7. droga nr 0280 Pilzno - Róża i przebudowa mostów
8. droga nr 0317 Kamienica Dolna - Grudna Górna i przebudowa 

mostów
9. droga nr 0323 Frysztak - Klecie i przebudowa mostu
10. droga nr 0296 Wielopole - Dębica
11. droga nr 0182 Brzeźnica-Radomyśl Wielki
12. droga nr 0303 + 1404 Łabozie - Kamieniec przez Gębiczynę
13. droga nr 0319 Brzostek - Smarżowa i przebudowa mostów
14. droga nr 0311 Zalasowa - Dęborzyn i przebudowa mostów
15. droga nr 0318 Brzostek - Siedliska Bogusz - przebudowa mo-

stów i dojazdów (szkoła)
16. droga nr 0301 Latoszyn - Braciejowa i przebudowa mostów
17. droga nr 0403 Machowa - Czarna i przebudowa mostu
18. droga nr 0302 Braciejowa - Południk
19. droga nr 0284 Ostrów - Brzeźnica
 W tym zestawieniu brakuje drogi Brzostek-Błażkowa oraz 
mostu na Wisłoce pod Skurową. Przy obecnym obciążeniu za parę 
lat most runie do rzeki.

* * *
 Uzdrawiaczy polskiego rolnictwa jest ci u nas dostatek. Jak 
pisał Mickiewicz: było cymbalistów wielu… Im większy dyletant, 
choć uczony, tym bardziej idiotyczne pomysły. Tymczasem recepta 
jest prosta jak konstrukcja cepów: - wytwarzać i przerabiać własne 
płody rolne. Skoro jest ziemia i rolnicy znający swój fach, są fabryki 
w których do niedawna przetwarzano owoce i warzywa, są konsu-
menci którzy chętnie kupią zdrowy produkt - to w czym problem. 
Problem w tym, że tysiące ton żywności z Niemiec, Francji i innych 
krajów muszą się w Polsce dobrze sprzedawać. Na razie.

Polemika i polityka

Daleko do szosy

Rok Ogółem

Z tego:

zakup 
sprzętu

dokumentacja 
techniczna  

dróg i mostów

inwestycje 
drogowe

2003
2004

2 641 389
3 371 540

79 612
117 800

103 880
48 009

2 457 897
3 205 731

Razem 6 012 929 197 412 151 889 5 669 628
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„... ptakom się pokłoń
drogom się pokłoń
oto cię wiodą do twojej ziemi
przez palce sypiesz plewy godzin
- dłońmi drżącymi...
ludziom się pokłoń
cieniom się pokłoń
o pamięć przedłuż swoje trwanie...”

W podmuchach wiatru kwietniowe-
go idę starą drogą do Zawadki 

Brzosteckiej. Wchodząc za dwór, 
domki małe i nowe większe, jedne 
koło drugich. Dołem jakiś strumyczek 
jeszcze płynie, od wschodu i pół-
nocnego-wschodu wznosi się lekkie 
wzgórze zasadzone lasem zawadzkim, 
który w tym czasie jest jeszcze monu-
mentalny, ciemny - ale za to kryje w 
sobie tajemnice zamierzchłych czasów, 
schowany cmentarz po pierwszej wojnie 
światowej, to znowu groby rozstrzela-
nych cyganów. Tylko wiatr szumi im 
i od czasu do czasu przelatują ptaki 
z głośnym krzykiem - pewnie gdzieś 
wiją wiosenne gniazda. Od zachodu 
zamyka wieś wstęga Wisłoki, a od niej 
rozciągają się pola zwane Gawrońcami, 
Budkową i Ślamówką - a środkiem wsi 
biegnie ruchliwa szosa, obok której 
coraz dalej układany jest chodnik dla 
pieszych. Życie tutaj płynie rytmicznie, 
pogodnie, jakby powtarzało ten sam 
rytm co przed laty.
 Wśród wielu rodów tej wsi, a jest ich 
sporo - bo i kpt. Franciszek Grabowiecki 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 
za bohaterski udział w wojnie, rodzina 
Źwięków, z której wyrosła siostra za-
konna niosąca swoją posługę w dalekim 
świecie, rodziny Krzyżanowskich, 
Dziedziców, pracowitych gospodarzy 

dbających o dobre wychowanie swoich 
dzieci - dzisiaj lekarze, nauczyciele, 
prawnicy itd. Wśród tej plejady zacnych 
rodów są potomkowie Rozalii i Jana 
Oprządków, a ich dom (już dzisiaj nowy, 
stary został rozebrany) usytuowany jest 
na wprost domu ludowego w Zawadce 
Brzosteckiej. Szukając korzeni Oprząd-
ków dotrzeć można na Litwę, być może 
stamtąd wędrówki ludów słowiańskich 
przywiodły tę rodzinę w nasze strony. 
Jan, krzepki młodzieniec z głową pełną 
rzetelnej wiedzy, uprawiał myślistwo. 
Szedł z dubeltówką na łowy, doszedł 
do Błażkowej i stamtąd przywiózł sobie 
żonę Rozalię z domu Pacanów, młodą 
16-letnią urodziwą dziewczynę z pięk-
nym warkoczem upiętym wokół głowy 
i kufrem pełnym wyprawy dziewczęcej: 
kilka sztuk pościeli, obrusów, bielizny i 
przyodziewku, pierzynę i trochę grosza 
na zagospodarowanie. Jan był mężczy-
zną pracowitym, silnym i mądrym. Peł-
nił obowiązki wójta tej wsi 40 lat, a w 
domu pełno było sąsiadów, a to po radę 
rolniczą, a to po pomoc, bo ktoś zacho-
rował, a to po pomoc w gospodarstwie, 
czy doradę sądową. Rozalia krzątała 
się po kuchni, oborze i po polu - a było 
zagonów dużo, bo 20 morgów ziemi; 
dzieci też przychodziły na świat co 
dwa - cztery lata. Była spora gromadka 
12 dzieci, wszystkie starannie i czysto 
odziane, a dom nie duży (takie w tych 
czasach budowano), przestronna sień, 
duża kuchnia, komora i pokój. Dzieci 
spały w głowach i w nogach w łóżka 
(dla młodego pokolenia jest to zupełnie 
nie do zaakceptowania, ale tak było).
 Rozalia miała maszynę do szycia, 
sama obszywała dzieci. Dbała też, aby 
w domu było czysto i schludnie, biele-

nie izb, szorowanie podłóg, zmywanie 
skromnych mebli, porządek wokół 
domu, obrządek w oborze, w chlewni, w 
stodołach - gospodarstwo duże: 8 krów, 
2 konie, 5 świń, 40 kur, łabędzie - było 
koło czego robić. Latem pielęgnacja 
zbóż, pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, 
prosa, ziemniaków, lnu, konopi i wa-
rzyw, przed domem kwiaty, astry, mal-
wy, georginie, lilie. Żniwa z sierpami w 
pole, żęcie, układanie na powrósłach, 
suszenie, a dopiero potem wiązanie w 
snopy i stawianie w kopy. Wszyscy we 
wsi nawzajem sobie pomagali - kiedy 
nadciągał deszcz wszyscy razem ze 
wsi układali snopy na wozy i pomagali 
wozić do stodół.
 Jesienią i zimą z konopi, które sami 
czyścili z paździerzy, wyrabiali powro-
zy, lejce do koni, sznury, a z lnu nici, z 
których tkali płótna na obrusy, pościel, 
koszule i ubrania. Organizowali oskub-
ki, na których przygotowywali pierze na 
pierzyny i poduszki - na zakończenie 
tej pracy Rozalia piekła buchty, była 
muzyka, śpiewy i zabawa do późnych 
godzin nocnych. Nad domem (na górze) 
dostojnie „pracował” wiatrak, w którym 
ciągle mełło się zboże na mąkę i karmę 
dla bydła. W komorze stały żarna, w 
których mełło się zboże na mąkę, a z 
razówki matka Rozalia gotowała gro-
madce dzieci zacierki, paciarki, kluski, 
pierogi, czy bułki.
 Czas mijał, dzieci rosły, nadciągała 
I wojna światowa. Najstarszy syn Wła-
dysław walczył 6 lat na Ukrainie, po 
czym wrócił do domu i wyemigrował 
do Kanady, tam się osiadł, założył 
rodzinę, miał 2 dzieci, tam też w mło-
dym wieku umarł. Praca na obczyźnie 
w kopalniach, trudy życia, tęsknota 
za rodziną, to niedola najstarszego z 
synów. Na zakup biletów do Kanady 
matka Rozalia sprzedała 2 morgi ziemi, 
a w domu zaczęły się trudy życia. W 

Z Brzostku rodem...

Władysław Oprządek - pierwszy  
z prawej (1922r.)

Członkowie Stowarzyszenia „Strzelec” (1937r.)
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1921 r. zmarł Jan Oprządek - zapalenie 
płuc - medycyna w powijakach, brak 
penicyliny - Rozalia została z gromad-
ką dzieci, z ogromną połacią ziemi i z 
własną niedolą.
 Drugi syn Józef po odbyciu służby 
wojskowej wyjechał na kontrakt do 
Kanady, tam założył rodzinę - 2 dzieci 
- i tam też zmarł. Młodzi chłopcy Lu-
dwik (14 lat) i Julian (10 lat) zajęli się 
gospodarowaniem po śmierci ojca Jana, 
przy koniach zbili prycze i tam spali. 
Od świtu do późnej nocy pracowali 
2 końmi. Dzisiaj wydaje się nam nie 
do pomyślenia, aby dzieci mogły tak 
ciężko pracować, ale pokolenie naszych 
ojców tak właśnie żyło i to dodało im 
hartu i siły na całe trudne życie. W 1930 
r. córka Waleria wyszła za mąż za Skór-
skiego - tutaj zostawiła najstarszego 
syna Fredzia - wyjechała do Francji, 
tam miała 3 dzieci i tam też zmarła. Za 
nią wyemigrowała Helena - marzyła 
aby iść do zakonu, ale nie miała matka 
dostatecznego wiana. We Francji wyszła 
za mąż za Jana Wojnara, urodziła 5-ro 
dzieci. Helena przyjeżdżała do Polski, 
obecnie jest schorowana i wymaga 
opieki.
 Życie pozostałych dzieci po Janie 
Oprządku związane było z Zawadką 
Brzostecką. Praca i modlitwa były wy-
znacznikami życia. Dorastający Ludwik 
i Julian unowocześniali gospodarstwo, 
kupili młocarnię ręczną, kierat i pod-
stawowe narzędzia rolnicze. W domu 

było gwarnie podczas świąt Bożego Na-
rodzenia, Wielkiej Nocy - na te święta 
ubijano wieprza, była biała bułka, której 
smak pamiętają jeszcze dziś, ciastka. 
Wieprzowiną częstowano sąsiadów, 

noszono świe-
żyznę do najbliż-
szych, a potem 
takie same dary 
otrzymywano od 
nich. Cała wieś 
żyła w wielkiej 
symbiozie. W 
oczekiwaniu na 
Boże Narodze-
nie dziewczynki 
robiły ozdoby 
choinkowe, ob-
lepiały orzechy, 
łańcuchy ze sło-
mek i koloro-
wych papierków, 
aniołki, mikołaj-
ki. Na Wielkanoc zaś kraszono pisanki, 
ucierano chrzan, pieczono babki.
 W tych czasach (1937 r.) w Brzostku 
pracował ks. Michał Stępień - on to 
właśnie z nauczycielką Marią Waw-
szczakówną założyli w Zawadce Sto-
warzyszenie „Strzelec” - ksiądz Michał 
w domu Oprządków spotykał się z 
młodzieżą, wygłaszał referaty, organi-
zował wycieczki, występy artystyczne 
- wiersze, piosenki, inscenizacje, jaseł-
ka, mękę Pana Jezusa. Nawet pomagał 
w dokształcaniu się. Zofia z Oprządków 
Nowakowa, bardzo zdolna, ukończyła 
szkołę rolniczą inspirowana przez Sto-
warzyszenie „Strzelec”. Wystawy pło-
dów rolnych hodowla bekonów, szkółki 
doświadczalne - to wszystko działalność 

młodych Zawadzan, a w niedzielę wie-
czorem potańcówki, muzyka. Julian grał 
na skrzypcach, ktoś tam na harmonii, 
było dużo śpiewu, śmiechu i dowcipów, 
a wszystko bez kropli alkoholu.

Od lewej: Julian, matka Rozalia, wnuk Fredziu, córka 
Cecylia z mężem Krzyżakiem (1941r.)

Siedzą od lewej: Stanisława Bączek, Tekla Szczepanik, Zofia Oprządek, Ce-
cylia Krzyżak. Stoją od lewej: Janina Grzesiakowska, Maria Piątek, Zofia 

Nowak, Edward Grzesiakowski, Krystyna Juszkiewicz, Ludwik Oprządek, 
Eleonora Oprządek, Jan Piątek, Wojciech Krzyżak,  

Julian Oprządek 

 Czas mijał - nadciągały chmury II 
wojny światowej. Zawadka Brzoste-
cka była zniszczona i wysiedlona za 
Wisłokę. W 1941 r. zmarła Rozalia 
Oprządek, w domu rodzinnym został 
Julian, założył rodzinę z Eleonorą z 
Mroczków. Z tego związku zostało 3 
synów: Ryszard mieszka i pracuje w 
Tarnowie, Józef i Jan, który po dziadku 
Oprządku otrzymał nie tylko imię, ale 
kawałek schedy.
 Ludwik wybudował dom po drugiej 
stronie szosy przy Wisłoce, gdzie miesz-
ka teraz córka Janina Grzesiakowska z 
mężem wraz ze swoją córką Bogusią, 
Maria i Jan mieszkają w Brzostku.
 Stanisława z Oprządków Bączkowa 
wyemigrowała z dziećmi w Dzierżo-
niowskie, tam była dróżniczką kolejową. 
Tekla z Oprządków Szczepanikowa po-
zostawiła 3 dzieci: Irenę nauczycielkę, 
Krystynę i Alfreda. Zofia z Oprządków 
Nowakowa - żyjąca córka Jana i Rozalii 
- miała 6 dzieci, wszystkie na stanowi-
skach z dala od Brzostku, tylko Tadeusz 
w domu z matką. Cecylia z Oprządków 
Krzyżakowa, najmłodsza córka, miała 
pół roku, kiedy zmarł ojciec. W niedoli 
sierocej przeszło dzieciństwo, młodość 
w wielkiej i trudnej pracy, dorosłość w 
Brzostku, a starość, choroba i śmierć 
w Tarnowie. Z tego związku zostały 3 
córki: Zuzanna, Wanda i Zofia.
 I tak koleje życia rodziny Oprządków 
toczą się dalej, wyznaczają je noce i 
dnie, wiosny, lata, jesienie i zimy, lata 
radosne i smutki, szczęśliwe i małe 
niepowodzenia - a wszystko tworzy 
sagę rodu. Patrząc na zdjęcia pokolenia 
wyrosłego od przodków zastanawiamy 
się czy praca i modlitwa, przyjaźń i 
solidność, solidarność i ofiarność będą 
wyznacznikami nowych pokoleń. 
Zatrzymaj się, zastanów, przecież i 
w Twojej rodzinie są zwykli ludzie 
wśród niezwykłych, czas goni Cię, a 
może warto spojrzeć wstecz - pokłoń 
się ludziom, o pamięć przedłuż swoje 
trwanie.

Zuzanna Rogala
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INTER-OPTICA
Zakład optyczny zaprasza  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 10:00 - 16:00

Brzostek - sklep GS, ul Rynek 12

Przed zbliżającymi się wyborami 
parlamentarnymi bardzo wielu 

obecnych parlamentarzystów odbywa 
kameleonowy festiwal zmiany barw i 
nazw swoich ugrupowań. Spodziewają 
się, że tym sposobem zdobędą mandaty 
w przyszłym parlamencie.
 Dawniej skutkowało to sukcesem 
w wyborach. Obecnie przewiduje się, 
że wyborcy będą już ostrożniejsi i nie 
dadzą się oszukać „obiecankami-ca-
cankami” lub innymi wybiegami. Na 
przestrzeni kilku tygodni wybiegów 
tych było sporo.
 Dnia 22 stycznia 2005 r. trzej mędrcy 
z krainy lechickiej ogłosili powstanie 
nowego ugrupowania politycznego o 
nazwie „Zgoda”. Miało się ono składać 
z trzech partii: PSL oraz kanapowego 
ZChN i CLD. Czyli Polskie Stronni-
ctwo Ludowe, Zjednoczenie Chrześci-
jańsko Narodowe i Centrum Liberalno 
Demokratyczne. Liderzy tych partii to: 
Janusz Wojciechowski, Jerzy Kropiw-
nicki, profesor Zbigniew Religa. Ten 
ostatni ma nawet stanąć w szranki do 
boju o prezydenturę kraju.
 Nieco wcześniej PIS, czyli partia 
o nazwie „Prawo i Sprawiedliwość”, 
założona i kierowana przez braci Ka-
czyńskich, wniosła do Sejmu z głoś-
nym rezonansem projekt ustawy o 
prywatyzacji ogrodów działkowych 
w Polsce. Działanie bezmyślne i aspo-
łeczne. Pozorowanie działań rzekomo 
na korzyść działkowców, których jest w 
kraju milion, są przeważnie emerytami i 
nie stać ich na prywatyzację ogródków. 
Te atrakcyjne tereny wykupiliby wnet 
nowobogaccy, a emerytom pozostałaby 
jedynie ławeczka przed blokiem miesz-
kalnym. PIS mógłby stracić milion 
głosów w wyborach. Widać „skarlony” 
umysł niektórych osób jest taki, że 
głupota nawet na kaczych skrzydłach 
się unosi. (Jak mawiał doktor Mayer z 
czeskiego serialu).
 Dnia 29 stycznia 2005 r. PIS ogło-
sił też z trzaskiem nową inicjatywę. 
Zażądał powołania Instytutu Pamięci 
Historycznej. Miał by on rzekomo dbać, 
aby w świecie nie posądzono Polski, 
że obóz w Oświęcimiu był utworzony 
przez Polaków. Jakby nie było komu 
tym się zająć wśród instytucji już ist-
niejących.
 Dnia 29 stycznia 2005 r. zebrała 
się Rada Naczelna PSL i nie wyraziła 
zgody na przystąpienie PSL do ugrupo-
wania „Zgoda”. Odwołała /wywaliła/ 
dotychczasowego prezesa Janusza 
Wojciechowskiego, a prezesem został 
Waldemar Pawlak, były premier.
 Nawiedzony dziennikarz Bronisław 
Widstein ogłosił listę osób zarejestro-
wanych w teczkach znajdujących się 

w IPN /Instytut Pamięci Narodowej/. 
Razem wszystkich UB-ków, agentów, 
tajnych wywiadowców i osób przewi-
dzianych do zwerbowania. Gęsto się 
z tego tłumaczył w Sejmie i środkach 
przekazu prezes Instytutu profesor 
Jan Kieres. W mediach wywiązała się 
dyskusja na temat czy to było dobrze, 
czy źle. Połowa dyskutantów była „za”, 
połowa „przeciw”.
 W dniu 1 lutego ogłoszono, że 
nawiedzony dziennikarz Bronisław 
Wildstein został wydalony z redakcji 
„Rzeczpospolitej”. Ale dyskusja na 
temat takiego ujawnienia trwa nadal.
 Dnia 31 stycznia 2005 r Kongres 
SLD ustalił, że wybory parlamentarne 
odbędą się jesienią 2005 roku, czyli w 
terminie konstytucyjnym. Jako karpie 
nie chcą przyspieszenia wigilii. Mają w 
Sejmie 153 posłów. Cała prawica liczy 
277 posłów. Do rozwiązania Sejmu 
potrzebne jest 66% głosów, czyli 307. 
Nie ma więc możliwości rozwiązania 
parlamentu przed upływem kadencji, 
bez udziału posłów SLD.
 W początkach lutego w radiowych 
przeglądach przytacza się wypowiedzi 
polityków i opinię dziennikarzy. Wy-
nika z niej, że rozłam na lewicy będzie 
większy, prawdopodobnie powstaną 
3 partie lewicowe i każda pójdzie do 
wyborów pod innym szyldem.
 Dnia 7 lutego 2005 r. wystąpił z SLD 
wicepremier Jerzy Hausner. W marcu 
złożył rezygnację ze stanowiska rzą-
dowego. Ogłosił, że zamierza wstąpić 
do nowego ugrupowania, które tworzy 
Jerzy Frasyniuk, szef Unii Wolności. 

Docelowo ma się tam znaleźć profesor 
Marek Belka, wtedy gdy już będzie 
byłym premierem.
 Dnia 14 lutego 2005 r. nastąpiło 
przemalowanie. Czterej politycy; Ta-
deusz Mazowiecki, Jerzy Frasyniuk, 
Jerzy Hausner i Janusz Steinhoff, 
ogłosili powstanie nowej partii poli-
tycznej. Nazwa: Partia Demokratyczna. 
Skomentował to Maciej Płażyński, były 
marszałek Sejmu - „Następuje to dla 
zdobycia głosów wyborców”.
 Było dużo wypowiedzi o teczkach 
znajdujących się w IPN-ie. Przytoczmy 
dwie: Działacz szczebla gminnego: 
„Nie pójdę sprawdzać teczki w IPN-ie, 
nie jest pewne czy ewentualne donosy 
napisał rzeczywiście „ktoś” czy oficer 
UB zmyślił i napisał”.
 Stefan Bratkowski, nestor polskich 
dziennikarzy, w dniu 13 lutego w radio 
powiedział: „Nie pójdę sprawdzać tecz-
ki, nie interesuje mnie, co ktoś na mnie 
napisał”. A o politykach współczesnych 
powiedział: „Politycy biorą się za to, o 
czym nie mają pojęcia, na przykład bu-
dowa autostrad, a ludzie naiwni wierzą 
politykom”.
 Wiadomości z radia i telewizji z 
początku marca 2005.
- Unia Pracy powołała nową partię - 
Unię Lewicy. Szczegółów brak.
- Antoni Macierewicz zakłada nową 
partię. Patriotyczny Obóz Polski. Ma 
ona być związana z prawicą katolicką.
 Marzec upłynął w kraju z ogromnym 
jazgotem opozycji pod adresem koa-
licji rządzącej, która się już rozpadła. 
Nadzieja na skuteczne i sprawiedliwe 
rządy tkwi w wyborcy. Jakich sobie 
wybierzemy przedstawicieli narodu taki 
będziemy mieli rząd i kraj.

(H. L.)

Polityka i obyczaje

Sztuczki, triki i wybryki

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
Osteoporoza czyli zrzeszotnienie ko-

ści to utrata tkanki kostnej prowa-
dząca do osłabienia kości, zmniejszenia 
ich wytrzymałości i zwiększenia ryzyka 
poważnych złamań zwłaszcza bioder, 
nadgarstka czy kończyn. Pojawia się w 
okresie przekwitania po 40 roku życia 
i dotyka głównie kobiet (cztery razy 
częściej) zwłaszcza w okresie menopau-
zy, bywają zagrożeni też młodzi ludzie 
zwłaszcza kobiety w ciąży i karmiące, 
gimnastyczki, tancerki oraz dzieci in-
tensywnie rosnące. Zwykle przebiega 
bezobjawowo aż do późnego stadium, 
gdy pojawiają się dokuczliwe bóle ple-
ców czy ramion i zmniejszenie wzrostu. 
Jednak obserwując swój organizm 
można stwierdzić pewne niepokojące 
objawy:
- ubytek wzrostu o kilka centymetrów 

- można samemu zrobić pomiar swego 
wzrostu rano, po 45 roku życia powinno 
się robić to regularnie. Nagłe zmniej-
szenie może być objawem choroby.

- zmiany w sylwetce - pochylenie ciała, 
zaokrąglone plecy.

- bóle (zwłaszcza pleców) po dłuższym 
chodzeniu, dźwiganiu, także złamania 
kończyn przy niewielkim urazie.

- bóle brzucha, zaburzenia trawienia 
spowodowane uciskiem narządów 
wewnętrznych przez żebra.

- osteoporozę nasila długie stosowanie 
leków kortykosteroidowych, alkohol 
(zaburza tworzenie kości i minerali-
zację), palenie papierosów (utrudnia 
wchłanianie wapnia w jelitach) oraz 
menopauza przed 45 rokiem życia.

 W przypadku wystąpienia powyż-
szych objawów należy pójść do lekarza 
w celu wykonania badań densytome-
trycznych określających gęstość kości a 
także badań krwi i moczu wykazujących 
stężenie wapnia w organiźmie. Profilak-
tyka powinna rozpocząć się już w dzie-
ciństwie, gdyż im lepszy stan szkieletu 
dziecka, tym mniejsze ryzyko choroby 
u starszego. Zapobieganie osteoporozie 
jest o wiele skuteczniejsze niż leczenie. 

Przede wszystkim:
- należy pamiętać o urozmaiconej, 

zbilansowanej diecie bogatej w wapń 
(sery podpuszczkowe, sery białe, jo-
gurty, fasola, brokuły, ciemne pieczy-
wo) i witaminę D. Wapń jest bowiem 
głównym składnikiem kości i zapewnia 
prawidłową ich strukturę. Powinno się 
przyjmować od 800-1500mg wapnia 
dziennie. Dodatek magnezu  ułatwia 
jego wchłanianie i wzmaga metabolizm 
witaminy D także odpowiedzialnej 
za mineralizację kości. Organizm 
wytwarza ją pod wpływem promieni 
słonecznych, dlatego istotne jest jak 
najczęstsze przebywanie na świeżym 
powietrzu a w miesiącach zimowych 
uzupełnianie niedoborów tej witaminy 
preparatami doustnymi oraz odpowied-
nią dietą (tłuste ryby, jaja). Istotną 
rolę w tworzeniu kości odgrywa też 
witamina C.

- rekreacyjne uprawianie sportu oraz 
regularne spacery chronią kości przed 
osteoporozą, gdyż kości poddane są 
różnorodnym obciążeniom i naciskom 
przez co tkanka kostna staje się bardziej 

zwarta i mocniejsza. Zaprzestanie ćwi-
czeń powoduje szybkie odwapnienie 
kości. Zatem zaleca się marsze, taniec, 
pływanie a wyklucza narciarstwo 
ze względu na możliwość urazów. 
Trzydzieści minut dziennie marszu to 
minimum w walce z osteoporozą!

- warto pamiętać, by wypijać codzien-
nie 2 szklanki chudego mleka, kefiru 
lub jogurtu. Stwierdzono także, że 
dieta bogata w białko roślinne ma 
zbawienne znaczenie dla chorych na 
osteoporozę. 

- należy zmniejszyć spożycie soli, al-
koholu i kofeiny. Z kolei kwas szcza-
wiowy obecny w szpinaku, rabarbarze, 
migdałach i czekoladzie oraz fosforany 
zawarte w mięsie i napojach gazowa-
nych zmniejszają wchłanianie wapnia, 
dlatego produkty te powinny być spo-
żywane w małych ilościach. 

- preparaty z nasion soi mają działanie 
ochronne na tkankę kostną i zwiększają 
gęstość kości i mogą być stosowane 
jako wspomagające w profilaktyce 
osteoporozy. Dużo zdrowia! 

M. Godawska

 Nauczycielka mgr Alicja Nikle-
wicz występująca w sądzie jako 
świadek przeprasza R. Maziarz dyr. 
P. Publicznego w Brzostku za użycie 
słów, które mogłyby ją poniżyć lub 
zniesławić oraz spowodować utratę 
zaufania potrzebnego do wykony-
wania pełnionej funkcji. Słowa te 
zostały użyte w toku postępowania 
przed Sądem Rejonowym w Dębicy 
- dotycz. sygn. akt IV P 33/04.

Ogłoszenie
 Gmina Brzostek uzyskując status „członka wspierającego” programu re-
alizowanego przez Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie, pod nazwą: 
Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności UE 2005/2006, rozpoczęła 
dystrybucję artykułów żywnościowych.
 Organizacją pozarządową wyznaczoną przez Wójta Gminy do obsługi 
programu PEAD jest Towarzystwo Walki z Kalectwem w Brzostku, koszty 
obsługi oraz funkcję dystrybutora przejął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzostku.
 Pierwsza partia żywności - 3 tony ryżu i 700 kg sera topionego już trafiła 
do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, podobna liczba 
żywności w tym makaron, mąka i ser żółty będzie dostarczana co miesiąc z 
Rzeszowa do Brzostku.
 Realizacja tego przedsięwzięcie była możliwa dzięki zaangażowaniu ludzi, 
którym na sercu leży dobro drugiego człowieka.

Wójt Gminy Brzostek

MOŻESZ JESZCZE WSPOMÓC ORGANIZACJĘ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCĄ NA 

RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 Towarzystwo Walki z Kalectwem w Brzostku zwraca się do wszystkich 
osób, które jeszcze nie rozliczyły się z Urzędem Skarbowym, by dokonały 
wpłaty 1% swojego podatku na rzecz naszej macierzystej organizacji pożytku 
publicznego tj. Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Oddział Woje-
wódzki w Rzeszowie na numer konta: 57 1020 4391 0000 6102 0002 0412

Zarząd TWK serdecznie wszystkim dziękuje za wpłaty

P.H.U. „EMAR” 
BRZOSTEK

UL. SZKOTNIA 26
tel./fax. (0-14) 68-30-220

OFERUJE:
MATERIAŁY BUDOWLANE, WĘGIEL, NAWOZY SZTUCZNE



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/2005  
Rady Gminy w Brzostku z dnia 

17 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Brzostek na 2005r. Gminna Ko-
misja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych informuje i podaje do 
wiadomości:
1. Listę teleadresów placówek leczni-

ctwa odwykowego
2. Możliwość uzyskania porad psycho-

logicznych, oraz z zakresu terapii i 
rehabilitacji dla osób uzależnionych 
i ich rodzin

3. Obsługę telefonu zaufania i jego 
zadania

 1.1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dę-
bicy Szpital Psychiatryczny Straszęcin
30-218 Straszęcin 295
tel. 681 26 79, lub 68 11 082
 1.2 Wojewódzki Podkarpacki Szpital 
Psychiatryczny w Żurawicy
ul. Różana 9, 37-710 Żurawica
tel. (016) 672 30 03, wewn. 333 lub 
332
 2.1 Poradnia Odwykowa w Dębicy, 

ul. Kolejowa 28, tel. 670 41 10 - 
czynna od poniedziałku do piątku (w 
poniedziałki i środy nie ma lekarz a 
dyżurującego).
 2.2 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Strumskiego 1
tel. 680 31 21
 2.3 Punkt Konsultacyjny w Pilźnie, 
ul. Węgierska 30
(porady psychologa).
 3.1 Zadania „telefonu zaufania” 
w lokalnym systemie rozwiązywania 
problemów alkoholowych:
  nawiązanie życzliwego, nieoceniające-

go kontaktu z klientem
  informowanie o możliwości podjęcia 

leczenia w placówce leczenia odwy-
kowego

  motywowanie do leczenia
  udzielenie informacji o możliwości 

uzyskania wsparcia po zakończonym 
leczeniu (kontakt z grupami AA, 
mityngi itp).

  rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawi-
ska przemocy domowej i udzielenie 
stosownego wsparcia i informacji 

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o możliwościach powstrzymania 
przemocy

  uruchomienie interwencji w przypadku 
zdiagnozowania przemocy domowej

  posiadanie dobrej orientacji na temat 
możliwości pomocy i kompetencji 
poszczególnych służb z terenu gmi-
ny i innych instytucji, które mogą 
zaangażować się w profesjonalną i 
systemową pomoc dla klienta

 Celem działalności „telefonu zaufa-
nia” nie może być (i nie jest) terapia. 
ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi leczenie osób 
uzależnionych odbywa się w placów-
kach leczenia odwykowego.
 Gminna Komisja informuje również 
o możliwości korzystania z fachowych 
wydawnictw książkowych i czasopism 
o tematyce dot. rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych. Przedmiotowe 
materiały wypożyczyć można bezpo-
średnio od Pełnomocnika Wójta ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych (budynek Ośrodka Zdrowia, 1 
piętro, pokój nr 27).

Przysiółki Łazy Siedliskie i Zagórze  
Smarżowskie usytuowane są obok 

siebie na południowych wzgórzach obu 
wsi, w środkowym obszarze gminy. Czę-
sto występują pod wspólną nazwą jako 
Zagórze. Oddzielone od pozostałych za-
budowań macierzystych wiosek pasmem 
lasu. Od południowej strony jest to jeden z 
największych kompleksów leśnych gminy 
Brzostek, w którym znajduje się rezerwat 
„Kamera”. Wśród lasów, na niewielkim 
pasie grzbietów wzgórz i wzniesień 
ciągnących się ze wschodu w kierunku 
zachodnim, o długości około 2,5 km oraz o 
szerokości w niektórych miejscach około 1 
km, jest rozlokowanych, w układzie bardzo 
nieregularnym, razem 21 posesji obu przy-
siółków. Zapomnianych, jak się wydaje, 
przez władze gminy i własnych sołtysów. 
Każdy obcy musi zapytać tubylca, w jakiej 
jest miejscowości. Nie ma tu żadnych 
widocznych granic, drogowskazów, ani 
tablic informacyjnych o nazwie wsi, bądź 
przysiółka.
 Teren, mimo otaczających go ze wszyst-
kich stron lasów i braku informacji o jego 
nazwie, widokowo jest nawet dość cieka-
wy. Z najwyższych jego punktów można 
obserwować Wzgórza Januszkowickie, 
cały masyw Liwocza, Wzgórza Dęborzyń-
skie, Wzgórza Gorzejowskie z kościółkiem 
św. Grzegorza, Płaskowyż Głobikowski, a 
także z najwyższego wzniesienia Zagórza 
Smarżowskiego ponad wierzchołkami lasu 
widoczna jest wieś Grudna. Niekiedy, przy 
szczególnie przezroczystym powietrzu, 
można zobaczyć szczyty Tatr. Szkoda, że 
te walory widokowe terenu położonego w 

środku gminy nie są turystycznie wyko-
rzystane. Obszar tych dwóch przysiółków 
widokowo jest bardzo ciekawy, ale pod 
względem rolniczym trudny, a ostatnio 
nawet zaniedbany: teren górski, a gleba 
ciężka. Nie cały rolniczy obszar nadaje się 
do uprawy mechanicznej. Niektóre poletka 
trzeba uprawiać konno. Toteż rolnictwo 
jako takie nie stoi tu na wysokim pozio-
mie. I to nie tylko z powodu warunków 
terenowych, czy glebowych, uprawia się 
tylko podstawowe zboża i ziemniaki. Z 
warzywnictwem też nie jest najlepiej. Za 
wyjątkiem kapusty, buraków ćwikłowych 
i niewielkiej ilości fasolki, innych warzyw 
prawie w ogóle się nie uprawia. To samo 
można powiedzieć o sadownictwie. Wokół 
niektórych zabudowań można spotkać ra-
czej stare, wysokie, na wpół dziko rosnące 
drzewa owocowe. Jakaś stara, wysoka 
jabłoń, trześnia, czy śliwa, najczęściej 
„luboska” lub „damaska”. Kiedyś ambi-
cją nawet najbiedniejszego gospodarza 
była jakaś hodowla, przede wszystkim 
krów, kur, a nawet królików. Dziś, mimo 
iż przybywa użytków zielonych wszelka 
hodowla z każdym rokiem spada. Czy to 
nie jest zastanawiające, dlaczego na tym 
terenie, gdzie kiedyś było takie mocne 
przywiązanie do ziemi, dziś spada zainte-
resowanie rozwojem rolnictwa. Odpowiedź 
na to pytanie rzuciłaby prawdopodobnie 
światło na kilka innych kwestii dotyczą-
cych tej enklawy. Przede wszystkim na 
warunki pracy i socjalno-bytowe ludzi w 
tych leśnych zapomnianych przysiółkach. 
W tym rejonie w poprzednich systemach 
polityczno-gospodarczych ostatniego 

stulecia, każdy nawet najmniejszy kawa-
łek ziemi, mimo braku mechanizacji był 
ręcznie uprawiony i wypielęgnowany. Dziś 
obserwujemy działki ugorów zarastające 
na dziko brzozami i innymi leśnymi chwa-
stami, które bardzo często rozsiewają się 
na pola uprawne. Być może jest to jakaś 
nowa polityka rolna Gminy wobec tych 
przysiółków, zmierzająca do samozalesie-
nia tego terenu, o czym jeszcze nie wiedzą 
właściciele pól uprawnych. Warto może 
przypomnieć, że pomimo tego bardzo po-
zytywnego stosunku do własnych morgów, 
tak w okresie międzywojennym, jak i po 
II wojnie światowej, na całym Zagórzu 
panowała bieda. Przyczyną tej biedy, jak się 
wydaje, były mocno rozdrobnione tutejsze 
gospodarstwa rolne, wysokie przeludnienie 
tych okolic oraz, co tu ukrywać, niska kul-
tura rolna. No, ale od wojny w bieżącym 
roku minie 60 lat. A w maju minie rok jak 
jesteśmy w Unii Europejskiej. I tu pytanie, 
co w tym czasie zmieniło się na Zagórzu? 
Przecież na świecie i w kraju tyle się wy-
darzyło. Czy ta okrutna bieda przez ostatnie 
60 lat zdążyła opuścić te dwa przysiółki? 
Czy nie zadomowiła się tu na stałe? Zdaje 
się, że mamy tu z nią nadal do czynienia, 
tylko w nieco innej formie. Jednak, aby 
móc spróbować odpowiedzieć na wyżej 
postawione pytanie, trzeba było cofnąć się 
o te 60 lat i dokonać szczegółowej analizy 
rozwoju społeczno-gospodarczego tego 
terenu. Z pobieżnej obserwacji wynika, że 
w tych rozdrobnionych gospodarstwach 
w omawianych przysiółkach w minionym 
sześćdziesięcioleciu nie zaszły jakieś 
istotne zmiany gospodarcze. Po wszelkich 
powojennych budowach i przebudowach 
pod koniec lat sześćdziesiątych na Łazach 
Siedliskach było 12 zagród, a na Zagórzu 

Przysiółki do zalesienia
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Smarżowskim 7. Pięć zagród znikło z 
powierzchni tego terenu. Wszystkie za-
budowania gospodarskie, stodoły, stajnie, 
włącznie z budynkami mieszkalnymi były 
drewniane. Dziś drewnianych budynków 
mieszkalnych jest 14. Część zabudowań 
pokrytych dawniej słomą jest dziś pokryta 
eternitem. Budynki mieszkalne przeważnie 
jedno, rzadko dwuizbowe, najczęściej bez 
podłóg i bez światła elektrycznego. Do po-
łowy lat sześćdziesiątych dzieci odrabiały 
lekcje przy lampach naftowych. W żadnym 
budynku mieszkalnym nie było wody ani 
łazienki. Ubikacja „za stodołą”. Obrazki z 
ubikacji „za stodołą” możemy jeszcze dziś 
spotkać w tym rejonie. Nie było tu kawałka 
tak zwanej bitej drogi. Tylko drogi polne, 
po których rolnicy dojeżdżali do swoich pól 
konno. Dojazdu samochodowego z żadnej 
strony nie było. Ludzie z tych stron na 
jarmark do Brzostku, czy do kościoła cho-
dzili na piechotę ścieżkami. W minionym 
sześćdziesięcioleciu możemy odnotować 
w zasadzie tylko dwie większe inwestycje. 
Pierwsza, to elektryfikacja w połowie lat 
sześćdziesiątych. Druga, to telefonizacja 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. 
Nie przeprowadzono sieci wodociągowej 
przysiółków. Niektórzy mieszkańcy do dnia 
dzisiejszego ciągną wodę ze studni przy 
pomocy korby. Tylko bogatsi doprowadzili 
sobie wodę do mieszkań. Nie istnieje tu 
jakaś kanalizacja i odprowadzenie ścieków. 
Ścieki płyną do potoków i dalej do rzek. Nie 
przeprowadzono gazyfikacji. Nie najlepiej 
przedstawia się sprawa z budownictwem. 
W okresie 60-ciu lat wybudowano zaledwie 
7 budynków mieszkalnych murowanych. 
Jednak w zasadzie żaden nie jest wykoń-
czony. Wiele budynków mieszkalnych i 
gospodarczych pokrytych jest eternitem, 
co stanowi nie lada problem ekologiczny 
dla tego terenu.
 Kiedy już tutejsi mieszkańcy mieli dość 
brodzenia w błocie Zagórza, postanowili 
wziąć sprawy w swoje ręce. Pokonali 
trudności geodezyjne i własnościowe zwią-
zane z wytyczeniem drogi i przystąpili w 
czynie społecznym do jej budowy. Gmina 
niewiele pomogła. Dała jedynie kilkanaście 
przyczep kamienia rzecznego przywożo-

nego przez ciągniki SKR-u oraz na kilka 
godzin przysłała spychacz. Wszystkie prace 
ziemne, takie jak kopanie rowów, wywózka 
ziemi, oranie terenu, ręczne rozładowanie 
przywożonego kamienia przy pomocy włas-
nych łopat wykonali sami mieszkańcy. W 
następnych dekadach wybudowano jeszcze 
dwa kolejne odcinki drogi. Uzyskali w ten 
sposób drogowe połączenie przysiółków 
z macierzystymi wioskami, a także przez 
Kopaliny z Brzostkiem. Zatem wielkim 
ludzkim wysiłkiem i tanim kosztem został 
zbudowany spory odcinek drogi, ważny dla 
Gminy. Natomiast w Gminie wiecznie nie 
ma pieniędzy. Zimą nie ma pieniędzy na 
odśnieżanie, a latem na remont drogi. Istot-
nie, dziś w środkach masowego przekazu 
bardzo często słyszy się o gigantycznych 
aferach i o braku pieniędzy. Przeważnie 
pieniędzy brakuje na drogi, szkoły, na 
bezpieczeństwo obywateli, na pomoc 
społeczną itp. Jednak jakoś nie słychać by 
brakowało pieniędzy na diety dla radnych 
i pensje dla urzędników oraz ich nagrody. 
 Jeżeli chodzi o utrzymanie tej głównej 
drogi w przysiółkach, to od dwudziestu 
lat sytuacja się powtarza. Po wiosennych 
roztopach i letnich ulewnych deszczach 
zbudowana z kamienia rzecznego droga 
ulega dewastacji. Czasem na interwencję 
kogoś z mieszkańców przysyła się dwa lub 
trzy samochody kamienia rzecznego na rze-
komą reperację drogi, który jest z łatwością 
wypłukiwany przez kolejny ulewny deszcz. 
I na tym troska gminy o utrzymanie tej dro-
gi się kończy. Nikogo nie obchodzą rowy, 
przepusty oraz troska o odpowiedni sprzęt 
potrzebny do remontu drogi. Władze gminy 
nie reagują na prośby i różne interwencje 
mieszkańców w sprawie remontu i utrzy-
mania drogi. Mieszkańcy Łaz Siedliskich 
i Zagórza Smarżowskiego pytają, kiedy ta 
partanina wokół tej drogi się skończy? Czy 
kiedykolwiek nastąpi jakieś poważniejsze 
ze strony organów samorządu terytorial-
nego traktowanie mieszkańców tego cen-
tralnego rejonu gminy? Czy miał sens ich 
wielki wysiłek dwadzieścia lat temu? Jaka 
jest perspektywa drobnych rolników tego 
ubogiego, ale widokowo ciekawego terenu? 
Jak tu dalej żyć, kiedy tych czynników bie-

do-twórczych stale przybywa? Jedno jest 
pewne, że z rolnictwa dalej będzie trudno 
wyżyć. A żadnej działalności poza rolniczej 
też się tu nie uprawia. O turystyce pieszej, 
rowerowej nie ma mowy. Nie ma tu wyty-
czonych szlaków, ścieżek i jakiejkolwiek 
bazy turystycznej. O agroturystyce na razie 
trudno mówić. Chociaż dwa gospodarstwa 
mogłyby kandydować do roli gospodarstw 
agroturystycznych. Należałoby w nie jesz-
cze nieco zainwestować i doprowadzić do 
wymaganych standardów. Ale co z tego, 
bez dobrej drogi dojazdowej do tych gospo-
darstw żaden turysta i miłośnik pięknych 
i ciekawych widoków tu się nie pokaże. 
A szkoda. Nawet te dwa gospodarstwa, 
gdyby miały szansę stać się gospodarstwa-
mi agroturystycznymi, to ich działalność 
mogłaby wpłynąć korzystnie na dalszy 
rozwój tego terenu. Ze względu na wido-
kową atrakcję tych przysiółków należałoby 
jeszcze przeprowadzić likwidację eternitu, 
uporządkować gospodarkę ściekową oraz 
sprzątać śmieci z okalających je lasów i 
mamy wspaniałą ekologiczną oazę ciszy i 
spokoju. Tych możliwości ekologicznych 
jakoś nie mogą dostrzec sołectwa, ani 
organy samorządu gminnego. 
 No to co dalej, szanowne władze terenu? 
Jeżeli dwa przysiółki nie mają żadnych per-
spektyw rolniczego rozwoju, to pozostaje 
tylko zalesienie. Ale jakie zalesienie? Czy 
zalesienie planowe? Na te trzeba wydać 
sporo pieniędzy, których, jak wiemy, 
gmina nie ma. A w lesie są też potrzebne 
drogi. Pytanie następne: skoro planowane 
zalesienie, to co będzie z mieszkańcami 
tego rejonu? Na pewno nie przesiedlenie 
mieszkańców, bo gminy na to nie stać. No 
to co dalej? Wobec powyższego pozostaje 
więc już rozpoczęte samozalesianie tych 
malowniczo położonych dzikich obszarów. 
Koncepcja tego dzikiego samozalesienia 
jest najwygodniejsza dla władz gminy, 
bo w ten sposób nie muszą się liczyć z 
mieszkającymi tu ludźmi. A ludzie tego 
widokowo atrakcyjnego terenu muszą nadal 
coraz większą biedę klepać, bez względu 
na przynależność do Unii Europejskiej.

Władysław Kula - Smarżowa
Tel. 014/ 6815 166

PASZE, KONCENTRATY,  
PREMIKSY

lek. wet. KAZIMIERZ KŁĘK

ul. A. Mickiewicza 21
39-230 Brzostek
tel./fax. (0-14) 68-30-333
Hurtownia
ul. św. J. z Dukli
38-200 Jasło
tel. (0-13) 44-89-235
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Policja informuje
Na terenie Gminy Brzostek i nie tylko, w ostatnim okresie 

czasu nasiliło się zjawisko wypalania traw na brzegach pól 
uprawnych i rowach melioracyjnych.
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie działanie 
takie jest wykroczeniem (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 
października 19991 roku - wypalanie traw jest zabronione - art. 
45 i podlega karze aresztu albo grzywny - art. 59 Ustawy). Skutki 
wypalania traw to między innymi:
– źródło groźnych pożarów lasów i zabudowań
– degradacja gleby doprowadzająca do obniżenia plonów
– niszczenie pożytecznej mikrofauny, błąkówek, mrówek itp.
– zaburzenie naturalnej równowagi ekologicznej
 Wypalanie traw nie użyźnia gleby, przywrócenie właściwego 
stanu wypalonych powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga 
często pracy wielu pokoleń rolników i leśników.
 Informuję, że istnieje możliwość cofnięcia środków finansowych 
pochodzących z funduszu UE w przypadku ujawnienia celowego 
wypalania traw.

Liga juniorów starszych T-14

Liga juniorów młodszych Dębica

Policja poszukuje
W ostatnim okresie czasu na terenie powiatu dębickiego za-

notowano znaczny wzrost kradzieży samochodów, między 
innymi na terenie Gminy Pilzno (Strzegocice) skradziono dwa 
samochody osobowe. Natomiast na terenie Gminy Brzostek w 
okresie od 02 do 04 kwietnia 2005 roku zostały skradzione dwa 
samochody osobowe tj. w Gorzejowej z zamkniętego garażu zo-
stał skradziony samochód osobowy marki Fiat Seicento o nr. rej. 
RWE-6269 koloru bordowy metalik (samochód wyprodukowany 
w 2000 roku), w Siedliskach-Bogusz z niezamkniętego garażu 
został skradziony samochód osobowy marki Opel Astra o nr. rej. 
RDE-56EM koloru zielony metalik (samochód wyprodukowany 
w 1997 roku).
 Niejednokrotnie pozostawiamy swoje pojazdy z kluczykami 
i dokumentami wewnątrz samochodu, takie postępowanie wręcz 
prowokuje przestępców. Właściwe zabezpieczenie pojazdu pozwoli 
nam na uniknięcie poważnych strat materialnych.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku nadkom. inż. Marek Boroń

WYKAZ FIRM, KTÓRE WSPOMOGŁY FINANSOWO 
LKS „BRZOSTOWIANKA” BRZOSTEK W TERMINIE 

08.02.2005 - 01.03.2005
(lista sporządzona według wysokości wpłat)

- Biuro Rachunkowe Jadwiga Olszewska - Brzostek
- Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan Kordek - Przeczyca 

140
- LASZKŁO Adam Latoszek - Klecie
- Firma Budowlana „Remont” Bogdan Szukała - Brzostek
- Firma Usługowo-Handlowa. Stacja kontroli pojazdów mgr 

Eugeniusz Łazowski - Brzostek,  Szkotnia 18
- Zakład Ślusarski. Edward Kmiecik - Brzostek, Mickiewicza 

16
- Sklep Spożywczo - Przemysłowy. Renata Golec - Brzostek, 

Rynek 29
- Sklep Spożywczo - Warzywny. Lucyna Zięba - Brzostek, 

Rynek 14
- Ośrodek Szkolenia Kierowców. Lesław Kaput - Brzostek, 

Słoneczna 40
- Ubezpieczenia. Jerzy Potrzeba - Brzostek
- „U Janusza” Zofia i Janusz Szukała -  Kołaczyce
- PHUP „Motor-Port” Marek Smoła - Brzostek, 11 Listopada 

14
- Apteka „Vita” Godawska i Wspólnicy Spółka Jawna - Brzo-

stek, Rynek 18
- Firma Handlowa „Budrol” Leszek Dziedzic - Mieczysław 

Dziedzic Spółka Jawna Zawadka Brzostecka 28
- Sklep Wod-Kan Tadeusz Gotfryd - Brzostek 16
- Inter- Optica S.C. Migacz Rafał - Lew Dorota - Brzostek, 

Rynek 12
- Firma Handlowa „Sanit” Tadeusz Wójcik - Brzostek Pawilon 

Handlowy
- Agro - Motor. Joanna Sury. Pawilon Hermes - Brzostek, Łu-

kasiewicza 2
- Kantor Wymiany Walut. Jakub Płaneta - Brzostek, Rynek 9
- Sklep Wielobranżowy. Łucja Lechwar - Brzostek, Rynek 26
- Sklep „Tara”. Dorota Wołowiec - Prokop - Brzostek, Rynek 

24
- Sklep Spożywczo - Przemysłowy, Bar Gastronomiczny. Maria 

Szczygieł, Józef Czekaj - Klecie 142
- Handel Obwoźny. Bernard Jamróz - Brzostek, 20 czerwca 

27
- Salon Fryzjerski „Aneta” Aneta Czaja - Brzostek, Rynek 16
- Salon Fryzjerski. Jolanta Nowak - Brzostek Rynek
- Usługi Krawieckie. Lidia Płaziak - Brzostek, Rynek

DZIĘKUJEMY
Zarząd LKS „Brzostowianka” Brzostek

Terminarz rozgrywek
V liga Dębicka

19 Brzostowianka – KP Ropczyce 10 kwiecień 1:2
20 Chemik – Brzostowianka 16 kwiecień g. 16:00
16 Strzelec – Brzostowianka 20 kwiecień g. 17.30
21 Brzostowianka – Złotniczanka 24 kwiecień g. 16:00
18 Czarnovia Czarna – Brzostowianka 27 kwiecień g. 17:30
22 Lechia – Brzostowianka 1 maj g. 17:00
23 Smoczanka – Brzostowianka 3 maj g. 15:00
24 Brzostowianka – Raniżovia 8 maj g. 17:00
25 Start – Brzostowianka 15 maj g. 16:00
17 Brzostowianka – Radomyślanka 18 maj g. 18:00
26 Brzostowianka – Jutrzenka 22 maj g. 17:00
27 Kolbuszowianka – Brzostowianka 29 maj g. 17:00
28 Brzostowianka – Team 5 czerwiec g. 17:00
29 Strażak – Brzostowianka 12 czerwiec g. 17:00
30 Brzostowianka – Ikarus 19 czerwiec g. 17:00

16 Brzostowianka – Wisłok Strzyżów 2 kwiecień 0:3
17 Trzebownisko - Brzostowianka 9 kwiecień 3:0
18 Brzostowianka - Sawa Sonina 16 kwiecień g. 10:30
19 Grodziszczanka - Brzostowianka 23 kwiecień g. 10.30
20 Brzostowianka - Strug Tyczyn 30 kwiecień g. 10:30
21 Włókniarz Rakszawa - Brzostowianka 3 maj g. 10:30
22 Brzostowianka - Izolator Boguchwała 7 maj g. 10:30
23 Lechia Sędziszów - Brzostowianka 14 maj g. 10:30
24 Brzostowianka - Stal Łańcut 21 maj g. 10:30
25 pauza
26 Korniaktów -Brzostowianka 4 czerwiec g. 10:30
27 Brzostowianka - Sokół Sokołów Młp. 7 czerwiec g. 10:30
28 Gryf Mielec- Brzostowianka 11 czerwiec g. 10:30
29 Brzostowianka - Zryw Dzikowiec 18 czerwiec g. 10:30
30 pauza

6 Brzostowianka– LKS Łęki Górne 28 kwiecień g. 16:00
7 Borowiec Straszęcin - Brzostowianka 5 maj g. 16:00
8 Brzostowianka - Czekaj Ropczyce 12 maj g. 16:00
9 Brzostowianka - Strzelec Frysztak 19 maj g. 16:00
10 Radomyślanka – Brzostowianka 2 czerwiec g. 16:00
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Zarządza budynkiem; 8) Świątynia 
buddyjska; 10) Miasto w śr. Luzonie 
(Filipiny); 13) Rozbrojenie; 14) Osoba 
zlecająca; 19) Firma obuwia sporto-
wego; 21) Pomieszczenie na statku, w 
którym znajduje się kuchnia; 23) Pijak;  
27) Kieliszek wina; 28) Kierunek mar-
szu; 30) Osoba drobiazgowo dokładna; 
34) Głos lwa; 35) Cyganka z „Chaty za 
wsią”; 36) Lubi majsterkować.

Pionowo:
2) Dawniej wiatr; 3) Odmiana espe-
ranto; 4) Ryba z gatunku sardynek;  
5) Wrogowie Hutu; 6) 4840 jardów 
kwadratowych; 7) Mała Aleksandra; 8) 
Choroba św. Walentego; 9) Faza gry w 
tenisie; 11) (1906-66) poeta i satyryk;  
12) Węg. taniec narodowy; 15) Tarcza 
Zeusa; 16) Czas geologiczny; 17) Ar-
tretyzm; 18) Przynęta; 20) Gromada 
psów; 21) Pień drzewa bez gałęzi;  
22) Depesza; 24) Klej do papy;  
25) Nazwa polskiego samolotu;  
26) Właściciel sklepu z lekami; 29) 
Nowela Stanisława Sierosławskiego;  
30) Imitacja skóry; 31) Krawędź, brzeg; 
32) Znak firmowy; 33) Samochód z 
taksometrem.

Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone 
do dnia 10 maja 2005 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: GDZIE DIABEŁ NIE 
MOŻE TAM BABĘ POŚLE
Nagrodę książkową wylosowała 
ZOFIA TRYCHTA z Bukowej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Na przyjęciu chłopak pyta blondynkę:
- Czy mogę prosić do walca?
- Zgłupiałeś? To już nie miałeś czym 
przyjechać?

		
Rozmawiają dwaj prezesi hipermar-
ketów.
- Co u pana słychać?
- Same kłopoty. Szukamy kasjera.

- Przecież niedawno zatrudniliście 
nowego!
- No właśnie go szukamy!

		
- Halo, mówi Kowalski. Panie doktorze, 
proszę natychmiast przyjechać, ponie-
waż moja żona ma ostry atak wyrostka 
robaczkowego!
- Spokojnie panie Kowalski. Dwa lata 
temu osobiście wyciąłem pańskiej żo-
nie wyrostek robaczkowy. Czy słyszał 
pan kiedyś, aby człowiekowi po raz 
drugi pojawił się wyrostek?
- A czy pan słyszał doktorze, że u czło-
wieka może się pojawić druga żona?

		

Koniec roku szkolnego. Syn wraca do 
domu po uroczystości rozdania świa-
dectw i mówi:
- Tato, świetna wiadomość! Szkoła 
przedłużyła ze mną kontrakt na szóstą 
klasę!

		
Mama pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego nie bawisz się już z 
Grzesiem?
- A ty byś chciała się bawić z kimś kto 
bije, pluje i przeklina?
- Nie.
- No właśnie, Grzesiu też nie chce.
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Wiadomość o pogorszeniu się stanu 
zdrowia, a potem o śmierci Jana 

Pawła II przepełniła nas wszystkich 
- nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku niewy-
słowionym bólem. Odszedł bowiem 
od nas nie tylko Święty Piotr Naszych 
Czasów, Zwierzchnik Kościoła Kato-
lickiego, największy Polak, wybitny 
myśliciel i mąż stanu. Odszedł od nas 
- po prostu - Patron naszej szkoły. 
 W mediach można było w ostatnich 
tygodniach przeczytać setki artykułów 
kreślących sylwetkę Papieża-Polaka, 
przypominających Jego znaczenie dla 
historii Polski, Europy i świata oraz 
analizujących Jego spuściznę intelek-
tualną. Nie będziemy tego powielać. 
Przypomnimy historię nadania szkole 
imienia i wskażemy, kim był i jest dla 
nas tak Dostojny Patron. 
 Nadanie szkole imienia poprzedziła 
wieloletnia praca wychowawcza w 
poszczególnych klasach, Samorządzie 
Szkolnym, na posiedzeniach Rad Peda-
gogicznych, Komisji Wychowawców 
Klasowych. W roku szkolnym 1992/93 
rozpoczęto wstępne poczynania orga-
nizacyjne nad wyborem patrona. Prak-
tycznie na każdym zebraniu Komisji 
Wychowawców Klasowych rozważa-
no propozycje nauczycieli, uczniów 
i rodziców. Zgłoszono i rozważono 
wiele kandydatur postaci, które mogły 
być wzorami do naśladowania i eks-
ponowania w pracy wychowawczej. 
W końcu pozostały dwie do wyboru: 
Jakub Bojko - znany działacz z Grębo-
szowa k. Tarnowa oraz Ojciec Święty 
Jan Paweł II - papież Polak. Pierwszy 
był nieprzeciętną jednostką o bogatej 
osobowości, gorącym orędownikiem 
spraw ludności wiejskiej, ale - niczego 
nie ujmując tej wybitnej postaci - decy-
zja musiała być inna. Naszym patronem 
został Papież Polak.
 W listopadzie 1997 roku RP jedno-
myślnie podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia Jana Pawła II za patrona i 
opracowała plan pracy wychowawczej 
przed nadaniem imienia. Rada Rodzi-
ców, uwzględniając propozycje  ucz-
niów i nauczycieli, przychyliła się, by 
szkoła przybrała tak zaszczytne imię. Z 
bogatego programu pracy wychowaw-
czej zrealizowano prawie wszystkie 
zadania. 18 maja 1998 roku zorgani-
zowano uroczystą akademię z okazji 
78 rocznicy urodzin Ojca Świętego; w 
czerwcu 40 uczniów uczestniczyło w 
rajdzie rowerowym szlakiem Jana Pa-
wła II zorganizowanym przez  księdza 
Mariusza Nowaka; w klasach przepro-
wadzono cykl lekcji wychowawczych 
przedstawiających sylwetkę patrona; 
zorganizowano konkurs literacki.

Nauczyciele i pracownicy szkoły od-
byli w sierpniu pielgrzymkę do Miejsc 
Świętych we Włoszech. Duża grupa 
uczniów odbyła wycieczkę do Wado-
wic. W szkolnej bibliotece urządzono 
wystawę: „Ostatnia wizyta papieża w 
Polsce”.
 Systematycznie do pracy wycho-
wawczej szkoły zaczęliśmy wprowa-
dzać coraz więcej elementów zwią-
zanych z Janem Pawłem II.  Słowa 
wypowiedziane 2 czerwca 1980 roku 
na posiedzeniu UNESCO w Paryżu 
stały się naszym mottem: „W wy-
chowaniu bowiem chodzi właśnie o 
to, ażeby człowiek stawał się stawał 
się coraz bardziej człowiekiem - o to, 
ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej 
„miał” - aby więc poprzez wszystko co 
„ma”, co „posiada”, umiał bardziej 
i pełniej być człowiekiem - to znaczy 
ażeby również umiał bardziej „być” 
nie tylko „z drugimi”, ale także i „dla 
drugich”. 
 Każda szkoła działa w specyficz-
nym środowisku. Na każdą jednak 
oddziaływają te same czynniki. Wśród 
czynników stanowiących zagrożenie 
i mogących wypaczyć umysłowość 
współczesnej młodzieży należałoby 
wymienić przede wszystkim: kult 
konsumpcji i posiadania, przemoc i 
agresję propagowaną w mediach, lai-
cyzację życia,  alkoholizm, narkomanię 
i skłonność do popadania w uzależ-
nienie od różnego rodzaju sekt, upo-
wszechnianie przez różnego rodzaju 
pseudoautorytety chęci życia „łatwego 
i przyjemnego”, nie zorientowanego 
na jakiekolwiek wyższe wartości. Te 
ogólne uwarunkowania nakładają się 
na specyficzną sytuację młodzieży z 
raczej niezamożnego regionu, jakim 
jest południowo-wschodnia Polska. 
Jednak nie można zapominać, że jest to 
region, w którym przynajmniej jak do-
tychczas mocniejsze niż gdzie indziej 
jest przywiązanie do wiary ojców i tra-
dycji. To stanowi pozytywny moment i 
fundament wielu naszych działań. 
 W tej sytuacji myśl i nauczanie 
Jana Pawła II jest dla wychowawców 
i nauczycieli drogowskazem, co do 
tego jakie wartości promować i jak 
wychowywać młodzież. Do Jego 
Osoby nawiązujemy na kilku różnych 
płaszczyznach.  Odwołanie się do 
myśli i nauczania Jana Pawła II jest 
zawarte w Programie Wychowawczym 
Szkoły. Przyjmując imię tak dostojnej 
Osoby, placówka niejako zobowiązała 
się do kierowania się w nauczaniu i 
wychowaniu jej wskazaniami. Jest 
oczywiste, że najlepszym miejscem do 
upowszechniania myśli Jana Pawła II 
są oprócz religii godziny wychowaw-

cze, gdzie można ukazać ich uniwer-
salną wartość. Jako nauczyciele szkoły 
noszącej imię Jana Pawła II szukamy 
sposobu upowszechniania myśli Jana 
Pawła II, nie wchodząc równocześnie 
w kompetencje nauczycieli religii.
 Na rynku książek pedagogicznych 
dostępnych jest wiele materiałów i 
opracowań dotyczących godzin wy-
chowawczych, jednak jak do tej pory 
nie było gotowych  konspektów lekcji 
nawiązujących do nauk Jana Pawła II. 
Starając się zapełnić tę lukę podjęto w 
naszej szkole trud opracowania cyklu 
lekcji wychowawczych, na których 
młodzież poznając osobę i przesła-
nie Ojca Świętego równocześnie 
przeanalizowałaby jakiś konkretny 
problem wychowawczy. Cykl lekcji 
został zaprezentowany na posiedzeniu 
Komisji Wychowawców Klasowych 
22 listopada 2001 roku i następnie 
przeprowadzony w kolejnych latach 
 Na cykl składają się trzy lekcje o 
następujących tematach: 1. „Ziemia  
to nasz Wielki Dom - niech każdy 
zrobi dla niego tyle, ile może”; 2. „Jak 
oszczędzać czas i mądrze nim gospo-
darować”; 3. „Jan Paweł II o pracy”.
 Celem pierwszej lekcji jest zapozna-
nie uczniów z refleksją Jana Pawła II 
o poszanowaniu praw natury i  życia, 
kształtowanie świadomości ekologicz-
nej, wdrożenie uczniów do dbałości o 
środowisko naturalne, doskonalenie 
umiejętności sprawnego czytania ze 
zrozumieniem tekstów teologicznych 
i popularnonaukowych, kształcenie 
umiejętności krytycznego myślenia, 
komunikowania się i współpracy.
 Celem drugiej lekcji jest zapoznanie 
uczniów z bilansem pontyfikatu Jana 
Pawła II,  rozkładem zwykłego dnia pa-
pieża, sposobami oszczędzania czasu, 
kształtowanie umiejętności stawiania 
sobie celów i opracowywania planów, 
kształtowanie odpowiedzialności za 
własny rozwój. 
 Celem trzeciej lekcji jest zapoznanie 
uczniów z refleksją Jana Pawła II na 
temat pracy, kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za swój los, do-
skonalenie umiejętności sprawnego 
czytania ze zrozumieniem tekstów te-
ologicznych, kształcenie umiejętności 
krytycznego myślenia, komunikowania 
się i współpracy. 
 W czasie trzech lekcji uczniowie 
otrzymują wiele konkretnych infor-
macji dotyczących między innymi 
takich zagadnień jak ekologia, praca, 
organizacja pracy, organizacja i go-
spodarowanie czasem. Poznają tytuły 
encyklik papieża. Uczą się analizy 
tekstów teologicznych, naukowych i 
popularnonaukowych. 

Przyrzekamy - będziemy trwać przy swoim Patronie
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 Przede wszystkim uczniowie prze-
konywani są do tezy, że to co można 
w sposób prosty określić jako sukces 
Papieża-Polaka Jana Pawła II jest 
wynikiem ciężkiej i doskonale zor-
ganizowanej pracy. Przekonywani są 
ponadto do poglądu, że wartość pracy 
i środowiska naturalnego jest uniwer-
salna i niezależna od światopoglądu. 
 W okresie kiedy patronem szkoły 
jest Jan Paweł II jego myśl staraliśmy 
się propagować za pomocą okolicznoś-
ciowych akademii. Akademia z okazji 
I rocznicy nadania szkole imienia Jana 
Pawła II była poświecona rozważaniom 
myśli, refleksji i działania papieża 
związanych z obchodami Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000 zwanego tak-
że Rokiem Świętym. Odbyła się 3 
października 2000r. Program opierał 
się głównie o recytacje wybranych 
wierszy Karola Wojtyły („Pieśń o 

słońcu  niewyczerpanym”, „W jednym 
spojrzeniu”, „Często stamtąd”, „Te 
biedne moje oczy”, „Siostra”) i pieśni 
(„Przebaczone winy”, „Osiem błogo-
sławieństw”, „Abba ojcze”) oraz frag-
menty tekstów wystąpień papieskich. 
 Akademia z 3 października 2002r. 
poświęcona była przypomnieniu prze-
słania ostatniej pielgrzymki Jana Pawła 
II do ojczyzny - „Bóg bogaty w miło-
sierdzie”. W scenariuszu wykorzystano 
fragmenty przemówień papieskich, 
które ukazywały znaczenie przebacza-
jącej miłości w życiu każdego człowie-
ka.
 Uczniowie naszej szkoły przygo-
towali także spektakl teatralny „Przed  
sklepem jubilera” K. Wojtyły - rozwa-
żanie o sakramencie małżeństwa. Jego 
tematem była historia miłości trzech 
par małżeńskich. 
 Do upowszechniania myśli i  osoby 
Jana Pawła II z bardzo dobrym skutkiem 
włączyła się także szkolna biblioteka. 
Zakupiliśmy wiele albumów, książek o 
Janie Pawle II, jego encykliki, poezje 

i dramaty. W 
bibliotece są 
organizowane 
wystawy pro-
pagujące oso-
bę i nauczanie 
Patrona.
 Osoba Jana 
Pawła II jest 
także brana 
p o d  u w ag ę 
w ustalaniu 
koncepcji wy-
cieczek szkol-
nych. Każda z 
klas w cyklu 
ksz ta łcen ia 
udaje się na wycieczkę do miejsc 
związanych z Patronem - Wadowic, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstocho-
wy, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie.

 P o r a  n a 
podsumowanie . 
Jak widać z tego 
wyliczenia staramy 
się w naszej pracy 
wychowawczej jak 
najlepiej wykorzy-
stać fakt, że patro-
nem naszej szkoły 
jest Jan Paweł II. 
Pierwszą płaszczy-
zną, na której to 
robimy jest sama 
osoba Ojca Świę-
tego. Wskazujemy 
ją jako przykład 
życia prawdziwie 
godnego, pracowi-
tego, przeniknię-
tego wartościami. 
W dobie tak po-

wszechnego zniechęcenia ważne jest 
to, że Ojciec Święty jest przykładem 
realnego, prawdziwego, a nie tylko 
pozornego życiowego sukcesu. Polak, 
z niezbyt zamożnej rodziny, półsierota, 
osoba której mło-
dość przypadała 
na bardzo trudny 
moment historycz-
ny dzięki swojej 
pracy, modlitwie 
i szacunkowi dla 
innych dochodzi 
do najwyższych 
zaszczytów. Co 
więcej - kiedy już 
te zaszczyty osią-
ga staje się jeszcze 
większym sługą dla 
drugich. Trudno so-
bie wyobrazić bar-
dziej wartościowy 
wzorzec osobowy. 
 Kolejną sprawą, 
którą warto zaak-
centować jest to, 

że papież-Polak jest nosicielem w 
naszym zmaterializowanym świecie 
autentycznych wartości duchowych. 
Ukazując postać Ojca Świętego, moż-
na więc skutecznie obnażyć pewne 
mity funkcjonujące w środowisku 
młodzieżowym, jak na przykład ten, 
że dzisiejszy świat nie daje miejsca na 
prawdziwą duchowość. 
 Odwołując się do osoby Jana Pawła 
II staramy się, o ile to możliwe, propa-
gować również jego myśl. Oczywiście 
nie chcemy w prezentacji zagadnień 
religijnych czy wręcz teologicznych 
wyręczać księży katechetów, ale tam 
gdzie to możliwe uważamy, że trzeba 
zapoznać uczniów z myślą najwybit-
niejszego Polaka.   
 Należy zaznaczyć, że wybór na 
patrona szkoły Jana Pawła II niesie w 
sobie ogromny potencjał dobra, który 
staramy się coraz lepiej zrozumieć i 
wykorzystać. Tak więc na zakończenie 
tego tekstu możemy z pełną odpo-
wiedzialnością zadeklarować - Ojcze 
Święty, Twoja śmierć niczego nie 
zmieniła. Być może jesteś teraz trochę 
dalej niż przedtem, ale w życiu naszej 
szkoły będziesz obecny już zawsze.

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku
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