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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

Salamandra plamista (Salamandra salamandra), inaczej: jaszczur plamisty, jaszczur ognisty to gatunek płaza ogoniastego 
z rodziny salamandrowatych. Zamieszkuje wilgotne górskie tereny zachodniej, środkowej i południowej Europy, oraz 
góry północnej i zachodniej Afryki i Azji Mniejszej. W Polsce występuje w Karpatach i Sudetach. Osobniki na zdjęciu 
zostały sfotografowane na terenie Przeczycy w gminie Brzostek. 
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Nadanie sztandaru jednostce OSP w Januszkowicach

Poświęcenia Sztandaru dokonał Ks. Dziekan Emil Midura Wójt Leszek Bieniek przekazał Sztandar władzom OSP

W uroczystości wzięli udział licznie przybyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Januszkowic

Podsumowaniem części oficjalnej był wystep uczniów  
z Zespołu Szkół w Januszkowicach

Medal przyznany zmarłemu w maju Józe- 
fowi Płaziakowi odebrał syn Zdzisław

Historię OSP w Januszkowicach przedsta-
wił Stanisław Płaziak

Na uroczystość przybył także Poseł na 
Sejm RP Bolesław Bujak

Poczet sztandarowy przejął Sztandar z rąk Naczelnika OSP  
w Januszkowicach Romana Samborskiego

Fot. J. Nosal
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Ochotnicza Straż Pożarna w Janusz-
kowicach powstała w 1908 roku. 

Założycielem był kierownik Szkoły 
Podstawowej Jan Wiśniowski. Po I 
wojnie światowej do straży należał 
także były właściciel dworu w Janusz-
kowicach Antoni Zapalski. W tym 
czasie nasza straż posiadała sikawkę 
ręczną. Z okresu międzywojennego 
nie zachowały się żadne dokumenty 
świadczące o istnieniu straży. Trzeba 
jednak przyznać, że przekaz ustny w 
tym względzie jest jednoznaczny i 
świadczy o tym, że straż pożarna w 
Januszkowicach w owym czasie funk-
cjonowała. Jedyne zapiski z tych lat 
mówią, że w 1938 roku naczelnikiem 
OSP był Władysław Gajewski, a preze-
sem Mieczysław Midowicz - ówczesny 
właściciel dworu. W okresie wojny 
straż pożarna w Januszkowicach prze-
stała istnieć - sprzęt został zagrabiony, a 
remiza zniszczona. Jesienią 1945 roku 
przywrócono funkcjonowanie tej or-
ganizacji. Jej ponownym założycielem 
byli Józef Ignarski i Józef Płaziak Straż 
liczyła wtedy 15 członków, naczelni-
kiem był Józef Gajewski, a prezesem 
Józef Mokrzycki. Przy straży działał 
też zespół artystyczny. W tym czasie 
wyremontowano sikawkę ręczną, usta-
wiając ją na podwoziu. W 1950 roku 
funkcję naczelnika objął Czesław Pap-
ciak, prezesem został Kazimierz Uram, 
a od 1952 roku Stanisław Kobak.
 W 1950 roku ze środków własnych 
zakupiono motopompę M 800 oraz 
dwa węże gumowe i jeden blaszany, a 
także jedną prądownicę. Od 1949 roku 
rozpoczęto budowę drewnianej strażni-
cy, która miała być zarazem świetlicą 
wiejską. W 1961 roku miejscowa straż 
uzyskała pozwolenie na użytkowanie 
garaży po byłym dworze. W latach 
sześćdziesiątych czyniono starania o 
pozwolenie na budowę nowej remizy 
strażackiej, które nie zakończyły się 
jednak sukcesem. W 1961 roku prze-
wodniczącym OSP został Józef Płaziak. 
W następnych latach przewodniczył 
straży także Stanisław Rec. W tym 
czasie KPSP w Jaśle wyposażyła jed-
nostkę w 18 mundurów wyjściowych, 
14 pasów bojowych, ręczną syrenę oraz 
inny sprzęt gaśniczy. Po wielu latach 
starań dopiero w 1986 roku została 
zatwierdzona dokumentacja na budowę 
Domu Strażaka. W 1987 roku wybrano 
nowy skład zarządu. Prezesem został 
Józef Nowak. W maju 1994 roku - po 
ośmiu latach budowy! - oddano budy-
nek do użytku. W 1990 roku funkcję 
prezesa objął Stanisław Płaziak. Rok 
później OSP w Januszkowicach otrzy-
mało samochód pożarniczy typu Żuk. 
W 1995 roku na zebraniu ogólnym 
zostaje podjęta uchwała o rozbudowie 
Domu Strażaka. W 1996 roku rozbu-

dowano salę na piętrze, dobudowano 
pomieszczenia socjalne oraz drugie 
wyjście. W styczniu 2001 roku zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze dokonało 
wyboru nowego naczelnika - został nim 
Roman Samborski. 
 Obecnie w Domu Strażaka funk-
cjonuje punkt lekarski, sklep spożyw-
czo-przemysłowy, magiel. Strażacy 
mają w nim remizę, świetlicę i po-
mieszczenia biurowe. Tak w pewnym 
skrócie przedstawia się historia straży 
pożarnej w Januszkowicach. Byliśmy 
zawsze gotowi by w potrzebie nieść 
pomoc, szczególnie w chwilach klęsk, 
pożarów czy innych zagrożeń W dniach 
spokoju, w sportowej strażackiej rywa-
lizacji zajmowaliśmy czołowe miejsca 
na zawodach. Tak rozumiemy swoją 
powinność. W czasach, gdy wiele 
wartości rozmywa współczesna cy-
wilizacja, postanowiliśmy wzbogacić 
naszą tradycję, dać przykład młodym, 
wspomnieć wszystkich tych druhów, 
którzy przeszli na wieczną służbę u św. 
Floriana. Właśnie dziś - my strażacy i 
wspierająca nas społeczność - postano-
wiliśmy, że będzie dobrym przykładem 
dla wszystkich, a honorem dla nas 
strażaków, by Januszkowicka Straż 
Pożarna miała swój własny sztandar. 
 Tak się też stało. W dniu 21 maja br. 
w Domu Strażaka miało miejsce nada-
nie sztandaru OSP w Januszkowicach. 
Przebieg tych uroczystości był nastę-
pujący. O godzinie 13:00 Msza św. w 
Kościele Parafialnym w Januszkowi-
cach koncelebrowana przez czterech 
księży pod przewodnictwem księdza 
dziekana Emila Midury, podczas której 
poświęcono sztandar. 
 Następnie w uroczystym pochodzie 
udano się do Domu Strażaka, gdzie od-
była się część oficjalna, którą rozpoczął 
Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek. 
W swym wystąpieniu wspomniał 
o powinnościach braci strażackiej, 
podkreślając jednocześnie, że nasza 
Januszkowicka Straż Pożarna bardzo 
dobrze wpisuje się w hasła druko-
wane złotymi literami na sztandarze 
- „Bóg, Honor, Ojczyzna” Następnie 
powitał gości, wśród których byli: 
Poseł na Sejm RP Bolesław Bujak, 
Starosta Powiatu Stanisław Chmura, 
Burmistrz Pilzna Józef Chmura, Wójt 
Gminy Żyraków Krzysztof Moskal, 
członek zarządu ZW OSP Kazimierz 
Jacek, Komendant Miejskiego PSP w 
Rzeszowie mł. brygadier Jan Ziobro, 
przedstawiciele PSP st. brygadier 
Adam Bruch i st. brygadier Zbigniew 
Mróz. Zarząd powiatowy z OSP w 
Dębicy reprezentowali: Andrzej Reguła 
- Prezes Zarządu i Władysław Radzik - 
Z-ca Prezesa. W uroczystości wzięli też 
udział Z-ca Przewodniczącego Rady 
Powiatu - Maria Przebięda, Radny 

Powiatu Ferdynand Bugno, Przewodni-
cząca Rady Gminy - Zofia Skórska. Na 
zakończenie Wójt przywitał radnych 
Rady Gminy Brzostek, pracowników 
UG i mieszkańców Januszkowic oraz 
wszystkich strażaków z sąsiednich 
sołectw, którzy na te uroczystości przy-
byli wraz z pocztami sztandarowymi. 
 Następnie odbył się ceremoniał 
wręczenia sztandaru OSP w Janusz-
kowicach. Aktu tego dokonał członek 
zarządu ZW OSP Kazimierz Jacek, 
przekazując sztandar na ręce Romana 
Samborskiego - Naczelnika naszej 
straży. Po tym dokonano wręcze-
nia odznaczeń strażackich. Medal 
Bolesława Chomicza przyznany w 
kwietniu 2005 roku zmarłemu w maju 
Józefowi Płaziakowi przekazano na 
ręce jego syna Zdzisława Płaziaka. 
Był to szczególny i symboliczny 
zarazem akt wspomnienia i uhonoro-
wania wieloletniego Prezesa OSP w 
Januszkowicach. Następnie wręczano 
złote, srebrne i brązowe medale. Złoty 
medal otrzymał Eugeniusz Stasiowski. 
Srebrne: Ryszard Makowski i Józef 
Godek. Brązowe: Ryszard Borowiecki, 
Józef Garstka, Grzegorz Jasik i Jerzy 
Płaziak. Wzorowymi odznaczeniami 
wyróżniono: Edwarda Kolbusza, Ry-
szarda Jędrusika, Ludwika Forysia, 
Mariusza Rączkę, Andrzeja Garstkę, 
Jana Furtka i Romana Płaziaka. W tej 
części uroczystości zaproszeni goście 
podzielili się z zebranymi refleksjami 
dotyczącymi powinności strażackich, 
składając braci strażackiej życzenia 
pomyślności w życiu osobistym i w 
służbie dla ludzi. Podsumowaniem był 
występ uczniów gimnazjum z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Adama 
Mickiewicza w Januszkowicach, którzy 
przedstawili inscenizację tematycznie 
związaną z funkcjonowaniem straży 
pożarnej na wsi. Całą uroczystość 
poprowadziła Pani Maria Smoroń. A 
potem, jak nakazuje tradycja, by po 
dobrze wykonanej pracy znaleźć czas 
na zabawę, bawiono się do białego 
rana przy muzyce, w spokoju i pod 
rozgwieżdżonym niebem.
 Szanowni Państwo! Pokrótce przed-
stawiłem historię naszej straży oraz 
jeden dzień, dzień szczególny i uroczy-
sty. Mamy bowiem przeświadczenie, 
że dobrze i z pełnym zaangażowaniem 
funkcjonująca tutejsza brać strażacka 
zasłużyła sobie na sztandar. Szczere 
życzenia płynące pod naszym adresem 
odbieramy jako zachętę do dalszej 
ofiarnej pracy. Pragniemy podziękować 
za pomoc Panu Wójtowi Leszkowi 
Bieńkowi oraz Komendantowi Gmin-
nego OSP Krzysztofowi Zegarow-
skiemu w przygotowaniach i osobiste 
zaangażowanie.

Prezes Stanisław Płaziak
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 Artykułem o konstytucji Stanów 
Zjednoczonych przewiduję zakończyć 
moją współpracę z Waszym miesięcz-
nikiem.
 Po zmianie miejsca zamieszkania, 
nie mam możliwości dostosowania 
tematyki do potrzeb i zainteresowań 
mieszkańców gminy Brzostek.
 Życzę wszystkim czytelnikom i miesz-
kańcom gminy ciekawych i pomyślnych 
wiadomości na łamach „Wiadomości 
Brzosteckich” oraz sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym.

Henryk Latacz

Konstytucja 
Stanów 
Zjednoczonych
W naszym kraju coraz częściej sły- 

chać głosy polityków oraz dzienni-
karzy, domagające się zmiany konstytu-
cji. Uważają oni, że zmiana konstytucji 
spowoduje uzdrowienie stosunków 
międzyludzkich i poprawi wizerunek 
polityków i wysokich urzędników w 
oczach społeczeństwa. Pogląd taki nie 
ma podstaw w kraju, w którym nastąpiło 
gwałtowne rozwarstwienie społeczeń-
stwa na ludzi nadmiernie biednych i 
nadmiernie bogatych, a politycy oszukują 
jednych i drugich.
 Konstytucja to ustawa podstawowa, 
określająca ustrój państwa, sposób 
sprawowania rządów oraz prawa i obo-
wiązki obywateli. Konstytucja Stanów 
Zjednoczonych powstała w roku 1787 
i jak dotychczas uchodzi za najdosko-
nalszą w świecie. Niezmieniana jest od 
przeszło dwustu lat. Można ją porównać 
do Dekalogu naszej religii i podobnych 
przykazań w innych religiach. Normuje 
etyczne i moralne zachowania społeczne. 
Na jej podstawie nastąpił rozwój cywi-
lizacji, powstały organizacje i stowarzy-
szenia powodujące rozwój gospodarczy, 
naukowy i kulturalny. Pozwala ona na 
koegzystencję narodów, obyczajów, 
religii, poglądów.
 Konstytucja Stanów Zjednoczonych 
to niewielka broszura, mniejsza o połowę 
od obecnej polskiej konstytucji. Napisana 
jest nie językiem prawniczym jak nasza, 
lecz językiem potocznie używanym. 
Reguluje w sposób jasny podstawowe 
dziedziny życia w państwie i nie przenosi 
w nadmiarze uregulowań prawnych na 
ustawy, tak jak to jest w polskiej konsty-
tucji. Tych odnośników do ustaw jest w 
niej zaledwie kilka. W zasadzie składa 
się z trzech części
- organizacja państwa i władzy państwo-

wej, 
- prawa obywateli, polityczne i cywil-

ne,
- sądownictwo.
 Na przestrzeni tych ponad dwustu lat 

dołączono do pierwotnego tekstu zale-
dwie kilkanaście uzupełnień, zwanych 
poprawkami.

ARTYKUŁ I. WŁADZA USTAWO-
DAWCZA.
 Konstytucja Stanów Zjednoczonych 
ustanawia, że władzą będzie Kongres 
Stanów Zjednoczonych, składający się z 
SENATU i IZBY REPREZENTANTÓW. 
Odpowiednikiem Kongresu jest w Polsce 
Zgromadzenie Narodowe (posłowie i 
senatorowie). Do Izby Reprezentantów 
wybierani są posłowie co dwa lata w 
liczbie jedna osoba na 30 tysięcy miesz-
kańców uprawnionych do głosowania. 
Do Senatu wybierani są senatorowie w 
liczbie dwóch z jednego stanu, na okres 
6 lat. Wybiera się ich co 2 lata jedną trze-
cią ogólnej liczby senatorów. Senatowi 
przewodniczy wiceprezydent kraju.
 Quorum w każdej izbie stanowi zwy-
kła większość. W razie braku quorum 
Izba może zmuszać nieobecnych, do 
przybycia na obrady lub wyznaczyć wy-
sokie kary. Każda Izba może wykluczać 
członka ze swego grona większością 
dwóch trzecich głosów. Senatorowie i 
posłowie korzystają z przywileju niety-
kalności osobistej, ale tylko w okresie 
sesji oraz w drodze na sesje i z powrotem. 
Przez czas trwania mandatu nie mogą być 
powołani na żadne urzędy państwowe. 
Tak samo żadna osoba sprawująca funk-
cje państwowe nie może być członkiem 
Senatu lub Izby Reprezentantów. Wyma-
gania wiekowe:
- poseł w Izbie Reprezentantów - 25 lat,
- Senator - 35 lat,
- Prezydent i Wiceprezydent - 35 lat,
- prawo wyborcze obywateli - 18 lat.
 Inicjatywa ustawodawcza należy do 
obu izb, ale w sprawach skarbowych 
należy tylko do Izby Reprezentantów. 
Senatowi przysługuje prawo wnoszenia 
poprawek przy wszystkich ustawach. 
Każda ustawa nabiera mocy po podpisa-
niu jej przez Prezydenta. Jeśli Prezydent 
ma zastrzeżenia odsyła projekt do tej 
izby, do której był wniesiony. Po roz-
patrzeniu zastrzeżeń izba większością 
dwóch trzecich głosów może ponownie 
uchwalić projekt i staje się on wówczas 
ustawą. We wszystkich tych przypadkach 
głosowanie jest imienne.
Do Kongresu (obu izb) należy:
- nakładanie podatków, cła i akcyzy,
- decyzja w sprawie spłaty długów i 

zaciągania pożyczek,
- postanowienia w sprawach obrony,
- regulowanie obrotów handlu zagranicz-

nego,
- emisja pieniędzy i ustalanie ich warto-

ści,
- decyzja o sieciach dróg,
- tworzenie sądów i prawa karnego,
- wypowiadanie wojny i ustalanie wiel-

kości sił obronnych,
- uchwalanie ustaw, które uzna za po-

trzebne i właściwe dla funkcjonowania 
Rządu.

 Konstytucja stanowi, że nie mogą być 
stanowione prawa wymierzone imiennie 
przeciwko jednostkom, jak również, że 
prawo nie może działać wstecz. Pienią-
dze ze Skarbu Państwa
mogą być wydawane tylko na podsta-
wie preliminarzy z mocą ustawy. Stany 
Zjednoczone nie będą nadawały żadnych 
tytułów szlacheckich. Żadnej osobie 
sprawującej urząd państwowy nie wol-
no przyjmować darów, tytułów, urzędu, 
pensji od obcego państwa. Wszystkie 
powyższe ustalenia obowiązują każdy 
stan i podlegają kontroli Kongresu.

ARTYKUŁ II. WŁADZA WYKO-
NAWCZA.
 Do Prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki należy władza wykonaw-
cza. Sprawuje on urząd przez 4 lata, a 
poprawka z 1951 roku przedłużyła ten 
okres do dwóch kadencji. Dotyczy to 
także prezydenta. Wybory są pośrednie, 
przez elektorów, w liczbie równej ilości 
senatorów i posłów do Izby Reprezentan-
tów. Elektorem nie może zostać senator, 
poseł lub urzędnik państwowy. Elektorzy 
w swoich stanach oddają głosy na dwie 
osoby. Obliczenia głosów dokonuje 
przewodniczący Senatu. Osoba, na którą 
padła największa liczba głosów zostaje 
Prezydentem, a Wiceprezydentem osoba 
z drugą w kolei ilością głosów.
 W okresie kadencji Prezydenta wy-
nagrodzenie jego nie może ulec zwięk-
szeniu lub zmniejszeniu. W Stanach 
Zjednoczonych nie występuje funkcja 
Premiera. Rządowi przewodzi Prezydent 
sprawując jakby obie funkcje. Prezy-
dent jest Wodzem Naczelnym armii i 
marynarki wojennej. Jest bezpośrednim 
przełożonym kierowników wszystkich 
departamentów rządowych (ministrów). 
Ma prawo darowania kary za przestęp-
stwa przeciw państwu, z wyjątkiem kar 
za nadużycia popełnione w czasie spra-
wowania urzędu. 
 Prezydent ma prawo za zgodą Senatu, 
w ilości 2/3 obecnych na posiedzeniu 
senatorów zawierać traktaty między-
państwowe, mianować ambasadorów, 
ministrów konsulów, sędziów Sądu 
Najwyższego oraz wszystkich innych 
urzędników państwowych. Mianuje też 
oficerów, oraz czuwa nad przestrzega-
niem prawa. Od czasu do czasu informuje 
Kongres o stanie państwa, przedkłada też 
Kongresowi propozycje działań, które 
uzna za właściwe. Ma też prawo zwoły-
wać sesje połączonych izb lub jednej z 
nich. 
 Prezydent, Wiceprezydent i wszyscy 
urzędnicy państwowi mogą być złożeni 
z urzędu w wypadku postawienia ich w 
stan oskarżenia za nadużycia, zdradę lub 
przekupstwo.

c. d. n.

Opracowano na podstawie 
tłumaczenia polskiego z 1990 r.

Henryk Latacz
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Tendencje rozwoju regionalnego w  
krajach Unii Europejskiej nie 

pozostawiają najmniejszych złudzeń. 
Rozwijają się miasta - wieś nie. Na wsi 
jest coraz mniej pracy. Szanse na nowe 
miejsca pracy są np. w handlu, rzemio-
śle czy usługach. A te mają szanse po-
wstania tylko w małym mieście. Środki 
na tzw. rozwój obszarów wiejskich pój-
dą głównie na scalanie gruntów, a nie 
na zwalczanie bezrobocia. Bo są kupcy 
na polską ziemię. Ale nie w dziesięciu 
kawałkach tylko w jednym.

* * *
 Już niedługo wieś przestanie być 
atrakcyjnym miejscem do inwesto-
wania. „Zadba” o to przyszła ustawa 
o zagospodarowaniu przestrzennym 
gmin. Rządowy projekt ustawy jest w 
Sejmie i z całą pewnością ustawa zosta-
nie uchwalona jeszcze w tej kadencji.
 Projekt ustawy przewiduje, iż prze-
pisów ustawy nie stosuje się do grun-
tów rolnych położonych w granicach 
administracji miast. Tym samym nie 
stosuje się do nich przepisów doty-
czących ograniczania przeznaczania 
gruntów rolnych na cele nierolnicze, 

Polityka i polemika

Małe miasto czy wieś?
wyłączania gruntów z produkcji rolni-
czej, zapobiegania degradacji gruntów 
oraz rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów.
 Inwestorzy nie będą zainteresowani 
inwestowaniem na terenach wiejskich, 
gdzie będą zobowiązani do uzyskania 
dodatkowych zezwoleń i ponoszenia 
wysokich opłat. Swoje przedsięwzięcia 
lokalizować będą w granicach miast.
 Ziemia będzie droga i o to chodzi w 
komasacji. 
Czyż nie dobija się koni?

* * *
 Wszystkie gminy w Polsce liczą na 
unijne środki pomocowe, tymczasem 
przy ich rozdziale nie ma „zielonego 
światła” dla gmin wiejskich. Ludzie, 
którzy o tym decydują, premiują więk-
sze inwestycje w większych ośrodkach. 
Gminy wiejskie potrzebują środków na 
dozbrojenie infrastrukturalne, bo to jest 
jedyny sposób na stworzenie dodatko-
wych miejsc pracy i powstrzymanie 
wyludniania się wsi.
 Żeby jednak uzyskać refundację ze 
środków pomocowych, trzeba najpierw 
zgromadzić sto procent pieniędzy po-

trzebnych na inwestycję.
Dopiero potem są one zwracane.
 Jeżeli gmina nie mogła zrealizować 
inwestycji, bo jej wniosek nie dostał 
refundacji, to wciąż ma te zgromadzone 
środki. W ten sposób powstaje nadwyż-
ka budżetowa (rzekoma).
 Takich gmin jest w Polsce ponad 
900. Dziś Ministerstwo Finansów 
informuje o nadwyżce budżetowej w 
gminach wiejskich. Skoro więc gminy 
mają nadwyżki swoich środków, to 
czyż jest sens pchać tam jeszcze pomoc 
unijną?
 W taki oto sposób wieś jest rolowa-
na: „dlaczegoś biedny - boś głupi, a 
dlaczegoś głupi - boś biedny”.

* * *
 Podkarpacie nie jest jeszcze atrak-
cyjnym miejscem dla inwestorów 
zachodniej Europy, ale to się zmieni. 
Wschodnia granica Unii Europejskiej, 
to dogodne miejsce do nawiązywania 
kontaktów i dalszego rozwoju w kie-
runku naszych południowych i wschod-
nich sąsiadów - taka jest prawda.
 Gmina Brzostek stanie się konku-
rencyjna, jeżeli stolica gminy będzie 
się rozwijać. Fachowcy określają to 
mianem „metropolizacji gospodarki”.
Czy Brzostek wykorzysta szansę?

Ferdynand Bugno

Dnia 1 czerwca w Brzosteckim 
Domu Kultury było rojno i gwar-

no. Dziecięce zespoły teatralne działa-
jące w pięciu szkołach podstawowych 
gminy Brzostek zjechały się tego 
dnia by wziąć udział w Gminnym 
Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych 
„Spotkanie z Bajką” - Brzostek 2005. 
Przegląd miał charakter prezentacji, a 
nie konkursu. Celem tego przeglądu 
była wspólna wymiana doświadczeń 
scenicznych. Zgodnie z regulaminem 
prezentowane były bajki. Niemniej 
jednak forma prezentowanych przed-
stawień była różnorodna. Począwszy 
od „Brzydkiego Kaczątka”, gdzie 
młodzi aktorzy z Teatrzyku „Maranta” 
działającego przy Szkole Podstawowej 
w Gorzejowej musieli wcielić się w 
niełatwe do zagrania postacie zwierząt 
(co zresztą zrobili znakomicie), poprzez 
pełną humoru, „Królewnę Śmieszkę” 
wg. Wandy Chotomskiej, brawurowo 
zagraną przez kabaret „Horrorek” z 
SP w Brzostku, klasyczną, niezwykle 
plastyczną bajkę „Jaś i Małgosia” Jana 
Brzechwy w wykonaniu dzieci z SP w 
Nawsiu Brzosteckim, po nowoczesną 
aranżację „Kopciuszka” przygotowaną 
przez Teatrzyk „Niezapominajki” z SP 
w Smarżowej. Przekrój wiekowy „ak-

torów” też był różnorodny: od II klasy 
szkoły podstawowej po klasę VI. 
 Z okazji przypadającego w tym dniu 
święta dzieci, organizatorzy chcieli 
właśnie to im dać pole do popisu. Dla-
tego też dzieci reprezentowały komisję, 
która miała za zadanie wybrać najlepszą 
aktorkę i aktora. Dziecięce jury, w skład 
którego wchodziły dzieci z prezentują-
cych się szkół podstawowych: Monika 
Marcinek z SP w Brzostku, Marzena 
Skórska z SP w Nawsiu Brzosteckim, 
Iwona Chajec z SP w Smarżowej 
Natalia Proszowska z SP w Siedli-
skach-Bogusz oraz Marek Przetacznik 
z SP w Gorzejowej, wybrało najlepszą 
aktorkę prezentacji, którą została Basia 
Raś oraz najlepszego aktora Mateusza 
Michonia. Parą najlepszych, co najcie-
kawsze, okazali się uczniowie szkoły 
podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 
grający Jasia i Małgosię w bajce pod 
tym samym tytułem.
 Imprezę prowadziła dziecięca para: 
Ania Kawalec i Waldek Wójcik - ucz-
niowie SP w Brzostku uczestniczący w 
zajęciach teatralnych w Domu Kultury. 
Mali konferansjerzy przebrali się w po-
stacie ze znanej bajki pt. „Calineczka” 
(Calineczkę i Króla Elfów). 
 Wszystkie prezentowane przedsta-

wienia były doskonale przygotowane, 
dobrze, że nie trzeba było ich oceniać 
i przyznawać im miejsca. Każde 
przedstawienie wyróżniało się czymś 
innym: a to ciekawym pomysłem sce-
nograficznym („Brzydkie Kaczątko” 
z SP w Gorzejowej), czy też wartką 
akcją i pełnymi humoru dialogami 
(„Królewna Śmieszka” z Brzostku), 
efektownymi rozwiązaniami scenogra-
ficznymi i wspaniałą grą aktorską („Jaś 
i Małgosia” w wykonaniu SP w Nawsiu 
Brzosteckim), bardzo pomysłowym 
podejściem do efektów scenicznych w 
„Kopciuszku” wykonanym przez Tea-
trzyk „Koszałki-Opałki” z Siedlisk-Bo-
gusz i nowoczesną aranżacją tej samej 
klasycznej bajki tak chętnie grywanej 
przez teatry i oglądanej przez dzieci 
(„Kopciuszek” w wykonaniu uczniów 
ze Smarżowej). Różnorodność pomy-
słów i wielorakość technik oraz wspa-
niała gra aktorska tych jakże młodych 
jeszcze adeptów sztuki teatralnej. Tak 
należałoby podsumować ten przegląd. 
A na pewno nie dało się go miarodajnie 
ocenić. Dlatego wszystkie występujące 
zespoły dostały pamiątkowe dyplomy 
i rzeczową nagrodę - duże maskotki 
za udział. Najlepsi aktorzy też zostali 
uhonorowani pamiątkowymi misiami, a 
wszyscy występujący (około 80 dzieci) 
otrzymali słodycze. Nagrody ufundo-
wało Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku.

e m

Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych 
„Spotkanie z Bajką” - Brzostek 2005
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Z Brzostku rodem...
Błękit Wisłoki dokoła
a tam w oddali gdzieś las.
Słońce i przestrzeń nas woła
tu w Brzostku spędź wolny czas.
Ach brzosteckie jakie cudne...”

Brzostek, a szczególnie rynek ma piękne usy-
tuowanie. Na wzgórku z piękną panoramą 

na dolinę Wisłoki, a nad nią monumentalne 
wzniesienie lasów skurowskich. Od południa 
widok na rozciągające się pola kleciecko-ja-
nuszkowickie, a gdzieś w dali jak w mroku 
szczyt Liwocza, zarys krzyża tysiąclecia, pola, 
zieleń i piękne domy wybudowane nie tak 
dawno. Od wschodu widok na działki, nad 
którymi dominuje wysoki komin zakładów 
cukierniczych (szkoda, że dzisiaj nieczynny, 
bo i zakładu nie ma). Z północy na południe 
wąska wstęga bardzo ruchliwej szosy, po której 
przejeżdża tysiące pojazdów dziennie. Dominu-
jącym pięknym widokiem na wzgórzu jest nasz 
kościół, dzisiaj remontowany, blacha miedziana 
na wieży już przyciąga oczy przechodniów z 
daleka, a pobłyska też lśniącym kolorem prezbi-
terium i boczne nawy. Kościółek nasz utopiony 
jest w zieleni drzew, chociaż już dziś nie tych 
starych (wycięte), ale nowych zasadzonych ręką parafian. Tuż 
obok kościoła dawna wikarówka odrestaurowana utopiona 
w zieleni traw. Przed laty był tam piękny ogród kwiatowy, 
zaś na podwórku ministranci rozgrywali mecze piłki nożnej 
i siatkowej razem ze swoimi księżmi katechetami. Wspomnę 
tutaj Marię Szybowiczową, która pieczołowicie opiekowała 
się kwiatami koło wikarówki, nosząc je na wystrój ołtarzy, 
a największym stroicielem ołtarzy była Maria Nosalówna z 
Nawsia Brzosteckiego - wszyscy podziwialiśmy jej gust i 
pracowite ręce. 
 Centralne miejsce w topografii „miasteczka” zajmuje 
rynek. Zachował on swój wygląd od wieków, tyle tylko, 
że estetyka domów i placów rabatkowych oraz parkingu 
poprawiła się bardzo znacznie w ostatnich latach. Kapliczka 
ze św. Janem często otwarta, jakby zapraszała - ale dzisiaj 
nie ma już śpiewów majowych, ani innych na rynku - chyba 
że tych biedaków uzależnionych, których jest coraz więcej i 
jakby żadne służby nie zwracają na nich uwagi.
 Koło kapliczki studnia, dziś bezużyteczna, tak jak i ta 
druga przed „Centrum”. Trawniczki i rabaty kwiatowe za-

dbane, parking uporządkowany, a jednak z nostalgią wracam 
do rozłożystych klonów, których czapy przycinał Winiarz, do 
zapachu ich kwiatów oraz brzęku pszczół, czy też chrabąsz-
czy uwijających się w czerwcowym zielu tych drzew. Pod 
drzewami stały ławki, a na nich siedzieli starzy brzosteccy 
mieszczanie i spokojnie rajcowali. Ten obraz ciągle wraca mi 
- może to piękno lat dziecinnych, a może nostalgia do tamtych 
ludzi i czasów, których już nie ma. Wakacyjne lata sprzed 40 
lat były gwarne na rynku, grupki młodych, mandolina, gitara 

i śpiew, który niósł melodie przez otwarte okna do domów 
mieszkańców rynku - cóż postęp techniczny i społeczny 
wymusił inne zachowania. Opowieści legend brzosteckich, 
a między innymi o lochach pod rynkiem, mroziły krew w 
żyłach i wymuszały powrót do domu o godz. 21.00, bo też i 
rodzice tego wymagali, nie było gwarnych, głośnych bijatyk, 
czy też przekomarzań - nocą był spokój w Brzostku, nad któ-
rym czuwał stróż odziany w długi kożuch i uzbrojony w długą 
lagę żelazną. Dawniej rynek był dużym placem targowym. 
Pochyłość terenu niwelowali Żydzi w czasie okupacji, a po 
wyzwoleniu władze brzosteckie zmieniały co raz to wygląd 
terenu. Dobrze było wyjść z domu i kupić wszystko co po-
trzebne ze stoisk sprzedających, ale też ciasnota i niebezpie-
czeństwo gościły na co dzień. Dziś wszystko też można kupić 
w nowoczesnych sklepach, których jest nie mniej jak przed 
wojną. Tyle tylko, że wtedy były to sklepiki żydowskie. Do 
domu rodziny Patyków przybudowany był sklep Krepsa z 
farbami i olejami, obecnie mieści się piękny sklep ogrodni-
czo-gospodarczy Henryki i Kazimierza Kolbuszów, w domu 
Anny Sarneckiej był sklep bławatny Karpa, po wojnie nowi 

właściciele prowadzili bar sportowy, a obecnie 
są dwa sklepy Lechwarów i Kani. W budynku 
Dziwiszów żyła rodzina żydowska Tontelbaum, 
dzisiaj też jest sklep galanteryjny. W obecnym 
budynku przedszkola też była rodzina żydowska 
Lieght, po wojnie budynek został upaństwo-
wiony i mieści się przedszkole. W następnym 
budynku Ziomków żyła rodzina Schussów, a 
potem był sklep elektryczny, dzisiaj jest ga-
lanteria Wołowców. W budynkach Szpaków i 
Gotfrydów mieszkali Rubel i Szwarc - obecnie 
sklepy, kwiaciarnia Michalskiego i gospodarczy 
Gotfryda. Dalej był zakład blacharski Żyda 
Findera. W domu Szybistowej Reich prowadził 
sklep galanteryjno-pasmanteryjny. Königsdorf 
prowadził rozlewnię wody sodowej, piwa i 
wytwórnię lodów, za jego sklepem w małym 
lokalu Schuss handlował towarami żelaznymi, 
a Sztorc sprzedawał obuwie i naprawiał zegarki. 
Nawet magistrat, obecny urząd gminy, wynaj-

Zniszczony ratusz na rynku w Brzostku, fot. 1916 r.

Rynek brzostecki w 1918 r.
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mował na kancelarię adwokacką i mieszkanie 
Żyd Mahler, niżej mieszkał Panzer z zawodu 
rzeźnik. I tak wymieniać można by było jeszcze 
kilka nazwisk Żydów brzosteckich wrośniętych 
w przedwojenny pejzaż. Obok tych były zadba-
ne posesje Brzostowian, a wśród nich budynek 
Bronisława Patyka skoligaconego z Mierzwiń-
skimi, obecnie w posiadaniu rodziny Izabeli 
Gajdy z Mierzwińskich. W jego posiadaniu 
była też 1/5 część byłego budynku Sądu. Był też 
właścicielem gruntu oraz budowli ubocznych. 
Przed wojną prowadził sklep z wędlinami, 
pracował w sądzie, a w odległych latach 1899-
1916 przebywał w Ameryce u siostry Anieli. Był 
człowiekiem szlachetnym, pomagał w trudnych 
czasach wojennych biednym mieszkańcom 
Brzostku.
 Obok Patykówki polskim domem była Waj-
dówka gdzie po wojnie mieściła się apteka, a 
obecnie jest to posiadłość Golców z cukiernią, 
sklepem spożywczym oraz pięknie utrzymanym zapleczem 
gospodarczo-handlowym. W obecnym budynku Pruchników 
ze sklepem meblowym, właścicielem był Władysław Krzy-
sztyński, prowadził piekarnię, wypieki plecionych bułeczek, 
kajzerek, pysznych ciast, widok i zapach mam do dzisiaj.

Dużym polskim domem była posiadłość Józefy Łabudziń-
skiej - na dole prowadzony był wyszynk, a u góry miesz-
kania lekarza Jana i Krystyny Majewskich, który na tamte 
powojenne czasy był świetnym chirurgiem 
- przed dom zajeżdżały furmanki z rannymi 
zwykle od wybuchów min młodzieńcami, a 
lekarz przy świetle lampy naftowej wycinał, 
zszywał, opatrywał. Doskonale też usuwał zęby, 
czy też odbierał porody - czasem na furmance 
przed domem. Był niezwykłym człowiekiem i 
wszechstronnym lekarzem.
 Obecne włości Małgorzaty Drozd, w których 
mieści się sklep Centrum, należały do rodziny 
Szczepanków, a po wojnie mieściły się tam 
gabinety lekarskie, czy też sklepy gminnej 
spółdzielni.
 Jeszcze o jednym budynku muszę wspo-
mnieć, duży dom, w którym mieścił się Sąd 
Grodzki, na parterze znajdował się sklep mięsny 
Sperbera Żyda, na zapleczu mieścił się areszt, 
gdzie długoletnim dozorcą więźniów był klucz-
nik - jak nazywano go wtedy - Lemek.
 Na środku rynku stoi pomnik wybudowany 

w 1952 r., a zaprojektowany przez Józefa Czechowskiego. 
Przeżywał on też swoją historię jak i cały nasz naród. Płyta z 
napisem najpierw oddawała hołd budowniczym socjalizmu, 
a dziś ofiarom walk z okupantem. Jak podanie głosi stoi on 
w miejscu gdzie przed wiekami był ratusz brzostecki wraz z 

biurami dawnych rajców miasteczka.
 Rynek wypiękniał, unowocześnił się, a 
jednak z ogromnym sentymentem wracam do 
czasów mojego dzieciństwa i tych ludzi, którzy 
wydają mi się niedoścignionym wzorem życia; 
pogoda, spokój, grzeczność, wierność w przy-
jaźni, odpowiedzialność za słowo i czyny i ta 
zapomniana już staropolska gościnność. Tych 
wspomnień garść o moim rynku dedykuję prze-
de wszystkim miłośnikom Brzostku, a nadto i 
tym, którzy gdzieś rozmieszczeni po kątkach 
świata tęsknią do rodzinnych stron i pewnie w 
skrytości ducha ocierają łzę tęsknoty. 
 Dziękuję serdecznie paniom Annie Sar-
neckiej i Izabeli Gajdowej za długie godziny 
rozmów, z których powstało to wspomnienie o 
rynku i ludziach żyjących w nim.

„Pora już iść do namiotu
i Brzostek pożegnać wraz

Więc żegnaj urocza wiosko
powrócim tu jeszcze nie raz”

Zuzanna Rogala

Dawny budynek Sądu Grodzkiego

Rynek od zachodniej strony

Patykówka - obecnie własność Izabeli Gajdowej
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
Alergie
Alergie (uczulenia) na różne sub- 

stancje stały się plagą naszych cza-
sów. Niemal każdy z nas ma w rodzinie 
lub swoim otoczeniu alergika. 
Alergia to patologiczna reakcja orga-
nizmu na pewne czynniki (alergeny), 
które dla zdrowego człowieka nie są 
szkodliwe. Najczęściej alergiczne są 
substancje naturalne: pyłek roślin, 
zarodniki grzybów pleśniowych, roz-
tocze kurzu domowego, substancje 
pochodzenia zwierzęcego (zawarte 
między innymi w naskórku, gruczołach 
łojowych, moczu zwierząt domowych), 
pokarmy.
Najwięcej osób uczulonych jest na pył-
ki roślin i zarodniki grzybów pleśnio-
wych (około 30% wszystkich alergii). 
Alergie pyłkowe to sezonowy nieżyt 
nosa lub katar sienny, nie są związane 
z wiekiem, mogą na nią chorować 
zarówno niemowlęta jak i osoby w 
podeszłym wieku. 
 Najczęściej reakcję alergiczną wy-
wołują pyłki traw, żyto, brzoza, babka, 
leszczyna. Rzadziej pyłki dębu, buku, 
sosny, czy wierzby.
Objawami alergii pyłkowej są: 
kichanie, wyciek z nosa, ból gardła, 
światłowstręt, duszność, obrzęk spo-
jówek i powiek. Objawów tych nie na-
leży lekceważyć, ponieważ nie leczone 
mogą przerodzić się po latach w astmę 
oskrzelową. 
- Przy uczuleniach na pyłek roślin nale-

ży sprawdzać informacje o aktualnym 
i prognozowanym stężeniu pyłku 
uczulającego danej rośliny. 

- Spędzać czas w pomieszczeniach 
zamkniętych, zamykać okna i drzwi 
w godzinach kiedy stężenie pyłku jest 
największe.

- Podróżować samochodem z zamknię-
tymi oknami.

- Zakładać okulary słoneczne wycho-
dząc z domu.

- Po powrocie do domu zmienić odzież 
oraz umyć twarz i ręce.

- Wakacje spędzać nad morzem, w 
wysokich górach lub nad jeziorem.

- Na dłuższe spacery wybierać się po 
deszczu, gdy stężenie pyłku jest ni-
skie.

Uczulenia na grzyby pleśniowe
 Alergeny pleśniowe znajdują się 
w glebie, na żywych i obumarłych 
częściach roślin. W pomieszczeniach 

zamkniętych znajdują się w kurzu oraz 
na zawilgoconych ścianach. Najwyższa 
koncentracja alergenów pleśniowych 
przypada na miesiące lipiec i sierpień 
kiedy w powietrzu jest najwięcej zarod-
ników grzybów.
Przy uczuleniach na grzyby pleśniowe 
należy:
- Unikać prac w ogrodnictwie i rolni-

ctwie.
- Unikać miejsc dogodnych dla rozwoju 

grzybów, jak: szklarnie, piwnice, kry-
te baseny, sauny i łaźnie.

- Usunąć z domu rośliny doniczkowe.
- Unikać tapet na ścianach i wykładzin 

na podłodze.
- Usuwać szybko odpadki kuchenne.
Roztocze kurzu domowego
 Alergia na roztocze kurzu domowe-
go przypomina nieco alergię pyłkową 
(z którą lubi występować łącznie), a 
mianowicie: łzawiące i spuchnięte oczy, 
katar, kaszel. Jednak w przeciwieństwie 
do alergii pyłkowej występującej sezo-
nowo, ta odmiana alergii nęka osoby 
uczulone przez cały rok. Przyczyną 
są znajdujące się w kurzu domowym 
bakterie, pyłki roślin, roztocza. Te 
maleńkie pajęczaki lubią zwłaszcza 
ciepłe, wilgotne pomieszczenia, ma-
terace, pościel, pluszowe zabawki, a 
ich obecność nie ma nic wspólnego z 
brakiem czystości.
 Charakterystyczną reakcją alergicz-
ną na roztocza są powtarzające się rano 
ataki kichania lub pogorszenia samo-
poczucia osób uczulonych np. podczas 
sprzątania czy ścielenia łóżka. Porów-
nywalnie groźne są również roztocza 
mączne żyjące w kuchni. Ich pożywkę 
stanowią mąka, okruchy chleba, pył z 
kasz i makaronów.
Przy uczuleniach na roztocze kurzu 
domowego należy:
- Zadbać by mieszkanie było w miarę 

suche, bez wykładzin podłogowych.
- Nie hodować zwierząt futerkowych, 

ptaków, ani rybek w akwarium.
- Ubrania często prać oraz przechowy-

wać w szafach lub garderobach.
- Pomieszczenia często odkurzać odku-

rzaczem z filtrem wodnym.
- Spać na materacach z gąbki.
- Zmieniać pościel co tydzień i nie 

krochmalić.
- Kołdry i poduszki powinny być wy-

konane z tworzywa, które umożliwia 
ich pranie.

Alergeny zwierząt domowych
 Głównym źródłem alergenów zwie-
rzęcych jest, wbrew potocznym opi-
niom, nie sierść zwierząt lecz ich 
ślina, naskórek, wydzielina gruczołów 
potowych, łojowych, mocz. 
Przy uczuleniach na alergeny zwierzęce 
należy:
- Usunąć wszystkie zwierzęta domowe 

(nie hodować)
- Unikać miejsc gdzie przebywają 

zwierzęta.
- W przypadku konieczności odwie-

dzenia miejsc gdzie są zwierzęta, 
wcześniej zażyć lek, który zapobiega 
objawom alergii.

Alergeny pokarmowe
 Do najczęstszych alergenów pokar-
mowych należą: mleko krowie, jajko 
kurze, ryby, ziarno soi, orzechy, seler. 
Objawami alergii pokarmowej są mdło-
ści, wymioty i biegunka, pokrzywka, 
infekcje górnych i dolnych dróg odde-
chowych.
Przy alergiach pokarmowych u dzieci 
należy:
- Wyłączyć (usunąć) z jadłospisu pro-

dukty uczulające oraz te, które mogą 
je zawierać w swoim składzie. W 
przypadku uczuleń na mleko i jego 
przetwory trzeba je umiejętnie zastę-
pować innymi produktami np. zamiast 
mleka dzieciom podaje się specjalnie 
spreparowane mieszanki.

 Jak wynika z powyższego opisu 
zagrożenie może czaić się wszędzie, 
zarówno w pięknym kwiatku, jak i 
pysznej czekoladzie.
 Warto wspomnieć, że predyspozycje 
do występowania alergii są dziedzicz-
ne. Badania wykazały, że jeżeli rodzice 
dziecka cierpią na tę samą odmianę 
alergii, to istnieje 80% prawdopodo-
bieństwo, że zachoruje również dzie-
cko.
 Przy różnych odmianach alergii 
rodziców, odsetek ten wynosi 40-60%, 
a przy chorobie jednego 20-40%.
 Alergii nie należy bagatelizować, ale 
należy ją leczyć. Nie leczona bowiem 
może doprowadzić do poważnych 
konsekwencji. 
 W kolejnym artykule napiszę o ba-
daniach pozwalających zdiagnozować 
alergię.

K. Godawska

Zarząd LKS „Brzostowianka” Brzostek 
składa serdeczne podziękowania 
właścicielowi firmy „MONIS” 

Panu  GUSTAWOWI  FEDIÓW
za udzieloną pomoc finansową na potrzeby klubu  

oraz za dotychczasową współpracę.
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Już od pewnego czasu w Publicznej  
Szkole Podstawowej w Brzostku 

czyniono przygotowania do MAJÓW-
KI 2005, która została zaplanowana na 
niedzielę 29 maja. Hasłem przewodnim 
imprezy było: „Rodzina i Szkoła razem 
w pracy i zabawie”. Do pomocy chętnie 
zgłosili się rodzice, którzy już od rana 
stawili się do pracy. Piękna pogoda jak-
by jeszcze zachęcała do skorzystania z 
bogatego repertuaru, jaki prezentowała 
szkoła.
 Tuż po 14:00 na scenę wyszli 
uczniowie najmłodszych klas, by do-
skonale się bawić przedstawiając tak 
znane bajki jak: „Czerwony Kapturek” 
i „Calineczka”. Pokuszono się nawet 
o ukazanie zmienionej wersji znanej 
historii o „Królewnie Śnieżce”. Spe-
cjalne stroje i charakteryzacja aktorów 
nie zniechęciły ich do chętnego ode-
grania swoich ról w upalnym słońcu. 
Dzieci poprzez zabawę przypomniały 
dorosłym, co tak naprawdę się w życiu 
liczy.
 Między kolejnymi przedstawieniami 
czas umilali mali wokaliści śpiewając 
mniej lub bardziej znane piosenki z 
repertuaru dziecięcego i dorosłego. 
 Ogromnym powodzeniem wśród 
publiczności cieszył się pokaz mody. 
Obejmował on prezentacje strojów 
dyskotekowych, piknikowych, letnich, 
szkolnych i wizytowych. Każdy szcze-
gół pokazu, poprzez dobór kreacji, 
choreografii i muzyki został pieczoło-
wicie przygotowany. Modele i modelki 
niczym profesjonaliści poruszali się 
na scenie, zadziwiając nas spokojem i 
opanowaniem. Swojego zachwytu nie 
kryła publiczność nagradzając dzieci 
gromkimi brawami.
 Kolejnym mocnym punktem im-
prezy był pokaz tańców narodowych 
i regionalnych. Pokaz ten zachwycał 
swoją niepowtarzalnością ze względu 
na małych tancerzy. Dzieci zaprezen-
towały „Krakowiaka”, „Oberka” i 
„Trojaka”. Specjalnie wypożyczone 
i uszyte na tą okazję stroje dodawały 
jeszcze większego uroku przedstawie-
niu. Po małej „lekcji historii” przyszedł 
czas na pokaz tańców nowoczesnych i 
dyskotekowych.
 Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się także aukcja obrazów i prac pla-
stycznych uczniów. Zadziwiały one 
techniką i sposobem wykonania, a 
publiczność nie szczędziła pieniędzy 
i uznania dla pomysłowości i precyzji 
wykonania ich przez małych autorów. 
Wszystkie prace zostały sprzedane, a 
dochód z aukcji był zadowalający.
 W budynku szkoły można było 

Z wielu rąk większa pomoc

Najmłodsi w bajce „Czerwony Kapturek”

Dużą popularnością wśród uczestników cieszyła się loteria fantowaDokończenie na stronie 10

Uczniowie klas IV-VI zmagali się z przeciąganiem liny
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obejrzeć uczniowskie albumy przedstawia-
jące Brzostek i jego okolice. Rezultat wielu 
poszukiwań i dociekań dzieci jest duży i za-
skakujący. Znajdują się w nich nie tylko opisy 
i mapki poszczególnych miejscowości, ale 
również przepiękne zdjęcia i ciekawe histo-
ryjki. W „kąciku historycznym” znajdowały 
się również prace twórców ludowych regionu 
brzosteckiego.
 Nie można nie wspomnieć także o małych 
rozgrywkach sportowych, które miały miejsce 
na boisku szkolnym. Uczniowie klas IV-VI 
zmagali się z biegami na różnych dystan-
sach, przeciąganiem liny i grze zespołowej 
w „Ringo”. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni 
zawodnicy zostali obdarowani pamiątkowymi 
dyplomami i nagrodami. Na skraju boiska 
ustawiono trampolinę, która cieszyła się nie-
słabnącym powodzeniem dzieci i młodzieży. 
Ilość chętnych była tak duża, że pan pilnujący 
czasu zabawy miał problem z pogodzeniem 
oczekujących.
 Kiedy już wszyscy nacieszyli ducha, mogli 
również wzmocnić ciało. W szkole działała 
„Gospoda szkolna” serwująca najrozmaitsze 
dania i potrawy. Wielką jej zaletą było to, że 
pewne dania nie miały ceny, a można było za 
nie ofiarować „wolny datek”. Tak, wiec na-
wet ci, którzy nie mieli zbyt wiele pieniędzy, 
mogli zjeść coś smacznego i ciepłego. Tuż 
przed wejściem do budynku ulokowały się 
stanowiska z zapiekankami, lodami i prze-
pysznymi kiełbaskami prosto z grilla. Nie-
mało zamieszania wśród dzieci wprowadziło 
dwoje wodzirejów, którzy z doświadczeniem 
wymyślali najróżniejsze zabawy i konkuren-
cje. Nie mogli oni jednak poradzić sobie z 
ogromną liczbą chętnych. Zabawy te były 
tak dobrane, by zainteresować wszystkich i 
wciągnąć do wspólnej dzieci i rodziców.
 Jednak największą popularnością wśród uczestników 
„Majówki 2005” cieszyła się loteria fantowa. Ale nie byłoby 
loterii, gdyby nie hojność i ofiarność licznych sponsorów, 
którym z całego serca dziękujemy. Należą do nich: Rodzice 
z Rad Klasowych, sklep wielobranżowy - Artur Potrzeba, 
sklep komputerowy „Brian-Soft” - Jacek Berrahal, artykuły 

kuchenne - Marian Warchał, Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
w Krakowie oddział w Brzostku - Ryszard Tomaszewski, 
apteka „Vita” - Krystyna Godawska, Roman Kamiński, 
hurtownia artykułów szkolnych, biurowych i chemicznych 
„Gośka” - Małgorzata Staniszewska, firma oponiarska 
„Goodyear” w Dębicy - Adam Foryś, Zofia Skórska, fir-

ma ubezpieczeniowa - Jerzy Potrzeba, Jan 
Łazowski, sklep spożywczo-przemysłowy 
- Zofia Wójcik, Zakład Energetyczny w Dę-
bicy - Janusz Wójcik, sklep wielobranżowy 
- Marek Zięba, CPN Orlen - Zbigniew 
Lemek, Firma Handlowa „Budrol” - Leszek 
Dziedzic i Mieczysław Dziedzic, sklep za-
opatrzenia rolnictwa, ogrodnictwa i rzemiosła 
- Dariusz Kalina, sklep CJK - Janusz Koce-
niak, sklep ogrodniczy - Henryka Kolbusz, 
sklep rowerowy - Marek Smoła, sklep 
wielobranżowy „Tara” - Dorota Wołowiec-
Prokop, Huta Szkła w Jaśle, sklep odzie-
żowy - Marek Szybist, hurtowania „Igmar” 
- Marek Ramut, Przedsiębiorstwo Przemy-
słowo-Handlowo-Usługowe „EKIW”, firma 
budowlana „Remont” - Bogdan Szukała, 
sklep zielarski „Melisa” - Maria Maczuga, 
hurtownia „POLTAL” - Henryk Zając, 
sklep wielobranżowy - Andrzej Szybist, 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

Dokończenie ze strony 9

Pomimo dużego upału publiczność nie zawiodła

Na skraju boiska ustawiono trampolinę, która przez cały czas cie-
szyła się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci

Odbył się też pokaz tańców nowoczesnych i dyskotekowych
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Magia, fantazja i historia” to hasło  
tegorocznego festynu zorga-

nizowanego przez Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku, który 
zgodnie z tradycją odbył się w pierwszą 
niedzielę czerwca 2005 r.
 Już na początku imprezy „Maraton 
teatralny” zachwycił publiczność bo-
gactwem strojów średniowiecznych 
oraz rozbawił do łez inscenizacjami w 
kabaretowo-groteskowej konwencji. 
Uwagę przykuwały też tematyczne 
wystawy prac uczniowskich. Korowód 
przebierańców pod bacznym okiem 

Festyn  
z fantazją

Dokończenie na stronie 12 Średniowieczny korowód

Śpiąca królewna Starosta

„EMAR”, Gminna Spółdzielnia „Sa-
mopomoc Chłopska” w Brzostku, 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„Marbet” - Maria Grzesiakowska, 
sklep spożywczo-warzywny - Lucyna 
Zięba, Pizzeria - Alina Golec, Bogdan 
Gwiżdż, Zbigniew Raś, Kazimierz 
Sarna, Lecznica Zwierząt - Wiesław 
Wojnarowski, Nauka Jazdy - Lesław 
Kaput, Jolanta Kowalczewska, 
Jadwiga Rozwadowska, Marian 
Wojdyła, kierownik GZOSiP - Irena 
Nosal, kierownik Ośrodka Zdrowia 
- Bożena Szymańska, Lecznica Zwie-
rząt - Kazimierz Kłęk, wicewójt - Jan 
Szczepanik.
 Do tańca przygrywał zespół „WW”. 
Wspaniała atmosfera i dobry humor 
towarzyszył wszystkim do późnych 
godzin nocnych.
 Według wstępnych obliczeń ponad 
6,5 tys zł to dochód z „Majówki 2005”. 
Za te pieniądze zostaną zakupione po-
moce dydaktyczne.
 Przewodniczący Rady Rodziców, dyrektor szkoły oraz 
cała Społeczność Szkoły Podstawowej w Brzostku składają 
serdeczne podziękowania za życzliwość, poparcie i pomoc 
finansową w organizacji „Majówki 2005”, Sponsorom, 

Niemało zamieszania wśród dzieci wprowadziło dwoje wodzirejów, którzy 
wymyślali najróżniejsze zabawy i konkurencje

Fot. J. Nosal

Wójtowi Leszkowi Bieńkowi, ks. Proboszczowi Janowi 
Cebulakowi oraz wszystkim Rodzicom i mieszkańcom 
Gminy Brzostek.

Agata Gonet
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Dokończenie ze strony 11
Policji i halabardników przemaszerował 
z Rynku na stadion sportowy, zachęcając 
mieszkańców do udziału w festynie. A 
na stadionie czekało mnóstwo atrakcji: 
czarownice, diabły, smoki, alchemik 
uparcie produkujący złoto, wiedźma 
zielarka, pustelnik i celtyckie wróżki. 
Dzieci szalały w samochodzikach, na 
trampolinie, w warsztatach garncarskich, 
tkackich i przy żarnach. Dorośli mogli 
wykazać się w średniowiecznych kon-
kursach sportowych, gdzie największe 
zainteresowanie wzbudziło chodzenie 
na szczudłach. Klientów przyciągały 
stragany z żartobliwymi dewocjonaliami 
oraz piernikowymi sercami dla zakocha-
nych. Całości towarzyszyły pokazy tańca 
i piosenki w wykonaniu gimnazjalistów.
Festyny, będące jednocześnie Świętem 
Szkoły, wymagają olbrzymiego nakładu 
pracy. Nauczyciele, uczniowie i pracow-
nicy obsługi na pewno nie odnieśliby 
takiego sukcesu, gdyby nie pomoc licznej 
grupy rodziców oraz instytucji, firm i osób 
prywatnych, które nieodpłatnie wspierały 
gimnazjum w podejmowanych działa-

niach. Tego typu imprezy służą nie tyl-
ko szkole, umożliwiając „zarobienie” 
pieniędzy na pomoce dydaktyczne, 
lecz także całemu społeczeństwu, 
oferując rozrywkę i dobrą zabawę.

Już dziś zapraszamy na organizowany 
przez brzosteckie gimnazjum festyn w 
pierwszą niedzielę czerwca 2006 r.

U.K.

Smoki Miłe towarzystwo

Czarownice

Warsztat garncarski Diabły

Fot. P. Batycki
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Trzy kolejne edycje wojewódzkiego 
Konkursu Literackiej Twórczości Dzie-

cięcej i Młodzieżowej organizowanego 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle 
były szczęśliwe dla uczniów Gimnazjum w 
Brzostku. Wysokie lokaty zdobyli: Łukasz 
Serwiński (II i III miejsce w 2003 r.), 
Katarzyna Wójcik (I miejsce w 2004 r.), 
Karolina Piekarczyk (III miejsce w 2004 
r.), Karol Leja (wyróżnienie w 2004 r.), 
Barbara Hunia (II miejsce w 2005 r.).
 Na szczególną uwagę zasłużyła Barba-
ra Hunia, uczennica I klasy gimnazjum. 
Jej twórczość poetycka już od trzech lat 
systematycznie jest wyróżniana przez jury 
jasielskiego konkursu. W 2003 roku wy-
różnienie zdobył wiersz „Światła”, w 2004 
roku I miejsce wywalczył cykl wierszy, 
m.in. utwór „Poszukiwania”, który stał się 
zarazem tytułem całego tomiku prezen-
tującego utwory laureatów, oraz w 2005 
roku II miejsce za kolejny cykl wierszy. 
Barbara zdobyła również wyróżnienia w I i 
II Powiatowym Konkursie Poetyckim orga-
nizowanym przez Gimnazjum w Brzostku.
 Poetyckie spojrzenie, szczególna wraż-
liwość, umiejętność zdumiewania się 
światem, jego pięknem i dobrem to dar, 
który należy pielęgnować i rozwijać, by móc 
kształtować rzeczywistość w doskonalszych 
barwach. Życzymy naszej poetce Barbarze i 
wszystkim młodym twórcom wrażliwości i 
cierpliwości w poszukiwaniu oryginalnych 
pomysłów literackich. 
 Oto niektóre nagrodzone wiersze Barbary 
Huni:

Psia dusza
Jesteś moim merdającym cieniem
Pogodnym dniem i cichą nocą
Snujesz się na smyczy wierności
Zanurzony w zmierzchu
Czarnym futrem otulasz mnie
Odpływamy oceanem marzeń
Dobrze mieć psa

Ziemio 
Ziemio moja rodzinna
Ziarenko życia na dnie serca
Ziemio zniszczona i krucha
Ziemio wyszydzana i kopana
Ziemio otulona pustką i ciszą
Czy będziesz tu?

***
Boże
Stajenko samotna
Świątynio wspaniała
Opuszczone pole
Mrowisko wiernych
Nędzny żebraku
Królu niebios
Cały mój świecie

Śnieg
Pierwszy ptasi pada puch.
Bajeczna śnieżność.
Kraina prawie mlekiem płynie.
Tylko drzewa kulą się i drżą
W śniegowych futerkach.

 Modlitwa 
Tlą się światełka wśród modlitwy sosen
Ciepłe, pełne wzruszeń, lekko drżące
Listopadowe 
Światełka pamięci człowieka
Stary krzyż i sen samotny
Czerwony ogień tańczy może płacze
Gaśnie 

Miłość
On i ona
Nieśmiałość
Czerwone winogrona
Nabrzmiałe słońcem
On i ona 
Roztańczeni sobą

Jesteś
moim ideałem
świetlistym aniołem
uśmiechniętym czartem
magnesem
błękitem
Wszystkim 

Poniebne brykania
Na niebieskim pastwisku puszyste baranki.
Gwar, harmider, wesołe fikołki.
Wieczorem senne najedzone słodkim błę-
kitem
Snują się za ciepłym promieniem pasterza.
W granatowej dali zasypiają w gwiezdnym 
pyle. 

Poszukiwania
Cicho szumi na wietrze
Drżący las - potęga myśli,
Dzikie schronienie, sen ukołysany.
Jak w bajkę wrośnięty,
Malowany poezją złocistych barw,
Potężny, smukły - człowiek malutki.
Energio wyzwolona z piękna,
Pozwól szukać raju w złotej zieleni.

Niebo
Takie jak zawsze,
Malowane barwną tęczą.
Na łące niebieskiej
Białe stada czy firanek strzępy ?
Nagle ona
Groźna atramentowa sfora...
A może to nie chmury
Tylko smok ponury ?

Jesieni moja...
Złota pani
Rozsiewasz wszędzie złoto
Korale ognistych jarzębin
Fale tańczące na morzu liści
 Ty
Która zlana deszczem
Klęczysz
Zatapiasz się w modlitwie
Różańcowej 
 Ty 
Która sypiesz piaskiem
Barwnych liści
Smutna zziębnięta
Odchodzisz
I radość zostawiasz zamkniętą

Prośba
Panie mój, w purpurze jarzębin,
w łąkach pachnących omdleniem,
w samotnym drzewie na miedzy, 
w przestrzeni szybującej w skrzydłach.
Szum ciszy gwiezdnego pyłu,
Kamień na drodze do Ciebie,
Leśnego żuka i zwiędły liść
Panie mój, ocal przed nami.

Noc
By otulić ziemię czarnym szalem gwiazd,
Ukołysać przestrzeń marzeniami,
Skusić mgłą, tajemnicą, snem.

Zły sen
Śni miłość
Na poduszce marzeń
Opętana, niespełniona
Ciepła i krucha
Płatek śniegu
Skuszony ogniem
Jedno słowo -
już tylko wspomnienie

Gwiaździście
W dalekiej przestrzeni cicho marzą
Gaiki młodych gwiazd.
Snują złoty lub czerwony blask.
Czasem gwiazda w radosnym welonie
Spada na pole aksamitnych róż.
Wszechświat tańczy.
Czasem któraś utonie
W smutku rosy odrzuconego kwiatu.
Wszechświat milczy.

Światła
Światła migocące
Światła żywe
Te - co na grobie drżą
Te - co na niebie jak przed ołtarzem
Te z wieczornego ogniska
Porywają w marzeń krąg
One są - wiem - żywe wierne
Dają radość i wzruszenie
Ale ciągle są nieme

Świt
Gdy się poranna gwiazda ukaże,
Gdy się przebudzi ze snu stworzenie,
Świat wypełźnie z czerni zatopionej w 
granacie.
Gdy pierwszy ptak zanuci cichutko
Jeszcze nieprzebudzony dokładnie,
Słońce uśmiechem rozsunie różowe mu-
śliny.
Oświetli zziębniętą Ziemię,
Ogrzeje ciche powietrze, 
Rozbłyśnie w nas energią - żegnajcie mrocz-
ne pułapki.

Tam wysoko
Wzgórze płynące w obłokach
Pieści w swych ramionach życie
Obsypane kolorami ziemi.
Tuli zmęczone słońce,
Przykrywa złotymi łanami chmur.
A nad ranem staje się słonecznym tronem.

Poeci są 
wśród nas
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Pozwólcie, że w tym numerze i pod 
tym tytułem zamieszczę temat zwią-

zany wyłącznie z Krucjatą Wyzwolenia 
Człowieka, a swoje świadectwo z życia 
alkoholika, które piszę razem z innymi te-
matami pozostawię na okres późniejszy.
 W porozumieniu z Centrum Światło 
- Życie i Krucjatą Wyzwolenia Czło-
wieka w Krościenku otrzymałem zgodę 
na umieszczenie w całości ich ulotki, 
z której możemy się dowiedzieć czym 
jest KWC i jakie jest jej dzieło w życiu 
wyzwolenia człowieka. Gorąco pragnę 
abyście dołączyli do naszych szeregów 
i pomogli wyzwolić innych uzależnio-
nych.
 Można się zgłaszać telefonicznie pod 
nr tel. 0 608 270 143, podać swoje dane 
i propozycje okresu abstynencji. Wszyst-
kie deklaracje zbiorowo odsyłamy do 
Krościenka.

Przewodniczący KWC 
w Januszkowicach

Józef Samborski

Krucjata 
Wyzwolenia 
Człowieka

Jak zostać członkiem 
KWC?
 Postanowienie abstynencji jest równo-
znaczne z decyzją włączenia się do KWC. 
Jest ono zadeklarowane na piśmie i wpi-
sane do „Księgi Czynów Wyzwolenia”, 
istniejącej przy każdej stanicy. Przyjmuje 
się dwie formy składania zobowiązań 
abstynenckich:
1) na jeden rok, przez co staje się ktoś 

kandydatem do KWC;
2) na czas przynależenia do KWC, przez 

co staje się członkiem Krucjaty.
Deklarację członkowską mogą składać 
osoby pełnoletnie.
 Deklaracja zawiera także postano-
wienie nieczęstowania i niewydawania 
pieniędzy na alkohol. Złożenie deklaracji 
ma charakter zobowiązania się wobec 
wspólnoty - ruchu Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka - i każdy zachowuje wolność 
wycofania go w chwili wyłączenia się z 
szeregu KWC.

Jakie są formy działania 
KWC?
 Podstawową formą działania KWC 
jest świadectwo stylu życia jej człon-
ków.
 Inne formy działania członków KWC 
to:
- spotkania modlitewne i formacyjne 

członków KWC,
- organizowanie pielgrzymek w inten-

cjach trudnych problemów społecz-

nych,
- organizowanie uroczystości religijnych 

i towarzyskich bez alkoholu (np. wese-
la, sylwester),

- praca w gminnych komisjach rozwią-
zywania problemów alkoholowych,

- pomoc osobom uzależnionym,
- rekolekcje dla uzależnionych,
- praca profilaktyczna wśród dzieci i 

młodzieży,
- parafialne rekolekcje wyzwolenia,
- młodzieżowe kluby bezalkoholowe,
- tworzenie ośrodków profilaktyczno-

szkoleniowych,
- diakonia życia - wychowanie do czy-

stości i miłości oraz obrony życia,
i inne działania na polu zaangażowania 
społecznego.

Czym jest Krucjata 
Wyzwolenia Człowieka?
 Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest 
programem działania, który ma na celu 
przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża 
godności osoby i poniża zdrowe obyczaje 
społeczne. Dlatego Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka propaguje styl życia oparty na 
prawdzie, miłości i wolności. Do udziału 
w Krucjacie zapraszamy każdego czło-
wieka dobrej woli.
 Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest 
służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów 
społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz 
ze wszelkiego zakłamania i lęku, które 
niszczą ludzką godność i nie pozwalają 
człowiekowi urzeczywistniać siebie 
zgodnie ze swoim powołaniem.

Dlaczego „Krucjata”?
 KWC realizuje swój cel poprzez 
stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi 
dobrej woli, którzy mają podjąć walkę 
o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy 
człowiek odkupiony przez Chrystusa. 
Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako 
skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa 
nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol 
dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest 
jedyną drogą do skutecznego wyzwalania 
innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, 
trzeba pokonać lęk - dlatego zadaniem 
Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.

Jak powstała KWC?
 KWC została powołana przez ks. 
Franciszka Blachnickiego i Ruch Świat-
ło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca 
Świętego Jana Pawła II skierowany do 
Polaków u progu pontyfikatu: Proszę 
abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, 
co uwłacza ludzkiej godności i poniża 
obyczaje zdrowego społeczeństwa, co 
czasem może aż zagrażać jego egzystencji 
i dobru wspólnemu, co może umniej-
szać jego wkład do wspólnego skarbca 
ludzkości, narodów chrześcijańskich, 
Chrystusowego Kościoła.

 Krucjata została uroczyście ogłoszona 
w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana 
i przez Niego pobłogosławiona podczas 
I Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 
r. w Nowym Targu.

Jaką wymowę mają 
symbole KWC?
 Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb. 
Zawołaniem Krucjaty są słowa „Nie 
lękajcie się!”, często wypowiadane przez 
Chrystusa, a także często przywoływane 
przez papieża Jana Pawła II. Przypomi-
nają one członkom Krucjaty, że głównym 
ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od 
lęku, który czyni człowieka niewolni-
kiem. Krzyż to znak Krucjaty - wyprawy 
krzyżowej, a zarazem znak najgłębszej 
tajemnicy wolności. Litera „M” sym-
bolizuje stojącą pod Krzyżem Maryję 
- wzór naszego oddania się Chrystusowi i 
zjednoczenia z Nim. Małe „m” po drugiej 
stronie krzyża to „my”, którzy stajemy 
na zawołanie Papieża, aby wraz z Nim 
zjednoczyć się z Maryją (Totus Tuus) w 
oddaniu się Chrystusowi. Dlatego Kru-
cjata Wyzwolenia Człowieka nazywana 
jest także Dziełem Niepokalanej Matki 
Kościoła.

Kto jest patronem KWC?
 Główną patronką Krucjaty jest Nie-
pokalana, Matka Kościoła. W Nie-
pokalanej członkowie Krucjaty widzą 
wzór osoby ludzkiej w pełni wolnej, bo 
całkowicie przez bezinteresowną miłość 
oddanej Chrystusowi i dziełu zbawie-
nia ludzi. Złączenie się z Maryją w tej 
postawie stanowi najgłębszą tajemnicę 
żywotności i owocności KWC.
 Drugim patronem KWC jest święty 
Stanisław, biskup i męczennik, patron 
ładu moralnego w Polsce. Święty Stani-
sław jest dla członków Krucjaty wzorem 
odwagi w dawaniu świadectwa najwyż-
szym wartościom.
 KWC uznaje także za swojego pa-
trona świętego Maksymiliana Kolbe, 
który uczy oddania się Niepokalanej i jest 
wspaniałym przykładem oddania życia za 
braci.

Jakie są metody działania KWC?
 Ponieważ wyzwolenie jest możliwe 
tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się 

Radość czy Szczęście, a może Nadzieja?



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 15

mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawo-
wą drogą Krucjaty jest:
- ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i 

mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala 
człowieka,

- modlitwa indywidualna i wspólnoto-
wa,

- post - całkowita abstynencja od alkoho-
lu.

 Drogę taką wskazał Chrystus aposto-
łom, gdy doświadczyli niemocy w walce 
ze złem (Ten rodzaj duchów wypędza się 
postem i modlitwą - Mt 17, 21). Modlitwa 
często jest jedynym środkiem pomocy, 
kiedy po ludzku nic nie da się zrobić. 
Ona również przemienia „działaczy” w 
pokornych świadków Bożego działania, 
a zniewolonych przyprowadza do źródła 
życia. Modlitwa i post stanowią serce 
programu działania Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka.

Jakie znaczenie w KWC 
ma abstynencja?
 Abstynencja od alkoholu w Krucja-
cie to osobisty dar, podjęty dobrowol-
nie z pobudek miłości i odpowiedzial-
ności za dobro drugiego człowieka. Dla 
członków Krucjaty abstynencja to:
- czyn osobistej wolności,
- zadośćuczynienie za grzechy pijań-

stwa,
- wyraz miłości do ludzi uzależnionych, 

dla których zupełna abstynencja jest 
jedynym warunkiem trzeźwości,

- skuteczny środek przemiany obycza-
jów,

- sposób pracy nad sobą i kształtowania 
charakteru,

- ważny środek profilaktyczny i wycho-
wawczy,

- znak miłości do Ojczyzny.
 Przez abstynencję Krucjata Wyzwo-
lenia Człowieka rozumie całkowite i 
dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu 
jako napoju - pod wszelką postacią 
i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie 
obejmuje używania alkoholu w in-
nym charakterze np. jako lekarstwa 
(jeśli alkohol występuje jako składnik 
prawdziwego lekarstwa) lub w celach 
liturgicznych. 
Również spoży-
wanie alkoholu 
w potrawach 
(np. w tortach) 
lub w cukier-
kach zasadni-
czo nie podpa-
da pod pojęcie 
abstynencji. Z 
tak określonej 
definicji absty-
nencji wynika, 
że nie chodzi tu 
o  zwalczanie 
alkoholu jako 
takiego, ale o 
zwalczanie zwy-
czaju picia alko-
holu. Abstynen-
cja jest środkiem 
do osiągnięcia 
celu, jakim jest 
przywrócenie 
t rzeźwości  w 
Polsce i wycho-
wanie dzieci i 
m ł o d z i e ż y  w 
zdrowych oby-
czajach.
 Krucjata ist-

Serdeczne podziękowania  
za solidarność w bólu  

i udział  
w uroczystości pogrzebowej  

zmarłego tatusia, teścia  
i dziadzia

ś.		 p.
Józefa Płaziaka

w dniu 5.05.2005 r.
Straży Pożarnej, Sąsiadom,  

wszystkim Przyjaciołom  
i Znajomym

składają
córki i synowie z rodzinami

Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim informuje,  
że w dniu 13 maja 2005 roku zmarł w wieku 93 lat 

Wacław Soszyński
major w stanie spoczynku

magister filozofii
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939.

W 1942-1945 żołnierz Armii Krajowej (pseudonim „Sierp”):
Zastępca placówki Brzostek „Bekas”, obwód Jasło oraz dowódca  
III Kompanii I Batalionu 5. Pułku Strzelców Podhalańskich AK.
Nauczyciel i kierownik szkoły w Nawsiu Brzosteckim w okresie 
wojny, a po wojnie wieloletni pracownik kinematografii, w tym  

w 1963-1978 organizator i dyrektor Wytwórni Filmów Sportowych  
i Turystycznych „Sportfilm” w Warszawie.

Odznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecz-
nych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem partyzan-

ckim i Krzyżem Armii Krajowej oraz m.in. Medalami Za Zasługi dla 
Polskiego Sport Olimpijskiego i Zasłużony Działacz Kultury.

Nabożeństwo żałobne odbyło się w poniedziałek, 23 maja 2005 roku 
o godzinie 12.15 w kościele św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90, 

po czym nastąpiło odprowadzenie 
na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

ZGŁOSZENIE
przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka*

Zgłaszam, że w dniu ......................................................
......

podpisałem/łam/ deklarację przystąpienia do Krucjaty

Wyzwolenia Człowieka na okres ..................................
.....

Imię i nazwisko .............................................................
......

Rok urodzenia ...............................................................
......

Adres .............................................................................
......

ul. ...................................................................................
.....

Przynależność do parafii ...............................................
......

w diecezji ......................................................................
......
----------------
* wypełnić drukowanym pismem.

nieje we wszystkich diecezjach. Kon-
takt można nawiązać poprzez wspól-
noty Ruchu Światło-Życie. Stanica 
Nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
mieści się w Centrum Światło-Życie 
na „Kopiej Górce” w Kroscienku nad 
Dunajcem.

 tel. (0-18) 262 32 35
 e-mail: eleuteria@oaza.org.pl
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Ogłoszenie
Urząd Gminy informuje wszystkich rolników, że w lipcu 
2005 r. zostanie zorganizowane szkolenie - „Wykonywanie 
zabiegów środkami ochrony roślin”.
Po ukończeniu szkolenia, rolnicy otrzymają świadectwa 
uprawniające do wykonywania zabiegów środkami ochrony 
roślin, które są ważne przez 5 lat.
Na kurs mogą zapisywać się rolnicy z terenu gminy Brzostek, 
w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Brzostku tel. 6830 147 
oraz w Urzędzie Gminy Brzostek (wydz. rolnictwa) tel. 6830 
111 wew. 105, biuro nr 5.
Za uczestnictwo w szkoleniu rolnicy ponoszą 50% kosztów 
(tj. ok. 15 do 25 zł.) w zależności od ilości chętnych rolni-
ków. Pozostałe koszty szkolenia pokryje Urząd Gminy w 
Brzostku. Dokładny termin szkolenia zostanie podany w 
późniejszym terminie.

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

Ogłoszenie
Wójt Gminy Brzostek ogłasza przetargi na wynajem kiosków 
usytuowanych na przystankach w Brzostku (o powierzchni 
użytkowej 6,9 m2 każdy)
Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi:
1. kiosk - kierunek do Jasła - 40,00 zł za 1m2 powierzchni 

użytkowej + 22%VAT-u miesięcznie 
2. kiosk - kierunek do Dębicy - 11,70 zł za 1m2 powierzchni 

użytkowej + 22% VAT-u miesięcznie
Przetargi odbędą się 23 czerwca br. o godz. 10:00 i 11:00 
w Urzędzie Gminy w Brzostku
Wadium na każdy lokal wynosi 50, 00 zł i płatne jest do 20 
czerwca br.
Bliższe informacje w Urzędzie Gminy w biurze nr 5

Wójt Gminy Brzostek informuje
że w dniu 06. 06. 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy 
w Brzostku zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargowym
1. działka oznaczona nr ewid. 127/2 o pow. 0,29 ha, położona 

w Kamienicy Dolnej, stanowiąca na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 23 190 własność Gminy Brzostek,

2. działka oznaczona nr ewid. 85/6 o pow. 0,16 ha, położona 
w Siedliskach-Bogusz, stanowiąca na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 26 654 własność Gminy Brzostek,

3. działka oznaczona nr ewid. 460/4 o pow. 0,08 ha, działka 
oznaczona nr ewid. 460/5 o pow. 0,03 ha i działka  ozna-
czona nr ewid. 460/6 o pow. 0,10 ha, położone w Brzostku, 
stanowiące na podstawie Ksiąg Wieczystych Nr 38 692 i 
Nr 15 601 własność Gminy Brzostek,

4. działka oznaczona nr ewid. 186/4 o pow. 0,36 ha, położona 
w Siedliskach-Bogusz, stanowiąca na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 70 522 własność Gminy Brzostek.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Brzostku 
biuro Nr 5 lub tel. 683 01 11 wew.105.

OFERUJEMY
	ubezpieczenia komunikacyjne OC 

Pojemność
Silnika
Do 900

901-1300
1301-1600
1601-2000
Pow. 2000

Zniżka za bezszk.
60,00%

152
164
194
242
340

Składka
Podst.
379
411
484
605
850

Policja radzi
Okres letni, w związku z nasileniem prac polowych oraz  

większą liczbą wyjazdów na urlopy i wakacje, 
corocznie charakteryzuje się wzmożonym zagrożeniem 
przestępczością kryminalną.
Drodzy mieszkańcy!
 Nie dajcie się okraść czy oszukać pomysłowym zło-
dziejom, ich pomysłowość jest bardzo duża. Nasiliły 
się przypadki okradania mieszkań przez przestępców 
podających się za pracowników różnych instytucji. Do 
najczęściej stosowanych metod jest podawanie się za pra-
cownika zakładu gazowniczego, zakładu energetycznego, 
listonosza, pracownika firmy ubezpieczeniowej, agenta 
ubezpieczeniowego czy nawet księdza.
Osoby takie charakteryzuje na zewnątrz duża uprzejmość, 
grzeczność, a jednocześnie przebiegłość.
 Oczywiście nie można każdej z podanych wyżej osób 
zawsze traktować jako przestępcy jednak przypadki 
okradania mieszkań w taki sposób i to w czasie kiedy w 
mieszkaniu są domownicy nakazuje być ostrożnym.

Jeżeli wyjeżdżasz:
	nie rozpowiadaj o planowanym wyjeździe,
	zaufany sąsiad to najpewniejsze zabezpieczenie Twojego 

mieszkania - zwróci uwagę na obce osoby,
	zostaw zapaloną lampkę w mieszkaniu,
	nie zapomnij zamknąć drzwi na wszystkie zamki.

Przypominamy numery telefonów do Policji:
	Komisariat Policji w Brzostku             6 830 997
	Posterunek Policji w Jodłowej             6 726 007
	Patrol Policyjny - tel. komórkowy       691 674 374
	telefon alarmowy                                  997

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku nadkom. inż. Marek Boroń

	ubezpieczenia komunikacyjne A C, N N W,
	ubezpieczenia mienia (mieszkania, domy, firmy),
	ubezpieczenia życia i "dożycia",
	kredyty, lokaty, konta osobiste oraz firmowe
    Banku Pocztowego

 Stale poszerzamy naszą ofertę, a nasi konsultanci są do Państwa 
dyspozycji:
	Urząd Pocztowy Dębica l, ul. Jana III Sobieskiego 11, 
  Pon.-Pt. 9:00-17:00 tel. (14) 670 41 32, 0-502 205 499
	Urząd Pocztowy w Brzostku,
 Pon.-Pt. 8:00-16:00 tel. (14) 683 04 76, 0-607 931 410

Z A P R A S Z A M Y
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Nieczułość, zniechęcenie; 3) 
Przyrząd do zmiany napięcia elek-
trycznego; 10) Autor „Mein Kampf”;  
12) Żółty kwiat wiosenny; 15) Napój 
życia; 18) Dowcip, kawał; 20) Ptak 
łowczy; 21) Piłka poza boiskiem;  
22) Pani z kiosku; 25) Krótkie zimą; 
26) Część meczu siatkówki; 27) Sym-
bolizuje go gołąbek; 29) Podróżna z 
uszami; 31) Rzymska bogini łowów; 
34) Pogłoska; 35) Czas geologiczny; 
36) Imię Guinnessa; 37) Śledzenie, 
systematyczne obserwowanie.

Pionowo:
1) Zjazd harcerzy; 2) Książę arab-
ski; 4) Dwór w Januszkowicach; 5) 
Przepływa przez Kair; 6) Płaskie 
podanie piłki; 7) Z niego sake; 8) Syn 
Posejdona; 9) Paliwo w dawnych 
lampach; 11) Suwak; 13) Krążenie; 
14) Szczypawka; 16) Chorobliwe 
swędzenie skóry; 17) Świadectwo 
kontroli technicznej; 19) Słodycz w 
kryształkach; 21) Serialowy przysta-
nek; 23) Wietrzna lub czarna; 24) 
Pieszy lub rowerowy; 28) Najniższy 
stopień podoficerski; 29) Gatunek 
mlecznych cukierków; 30) Blade 
twarze; 32) Ojczyzna Odyseusza; 
33) Kupisz je na giełdzie.
Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone 
do dnia 10 lipca 2005r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: BABA Z WOZU 
KONIOM LŻEJ
Nagrodę książkową wylosował 
WOJCIECH CZARNECKI  
ze Smarżowej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

W pewnym zoo zabrakło środków na 
utrzymanie obiektu. Zwierzęta uradziły, 
że postarają się zdobyć pieniądze w 
Sejmie. Jako delegatkę wysłały żyrafę, 
bo to potrafi daleko wyciągnąć szyję... 
Wróciła bez pieniędzy. Wysłały lisa, bo 
jest chytry... Też wrócił bez pieniędzy. 
Wysłały lwa, bo silny i może wziąć 
kogoś „na strach”... Też wrócił bez 

pieniędzy. Wysłały w końcu osła. Dłu-
go nie było go widać. Wreszcie wrócił 
z pieniędzmi. Uradowane zwierzęta 
zbiegły się i pytają, w jaki sposób mu 
się to udało.
- Ano, normalnie. Wszedłem do Sejmu 
- i okazało się, że tam wszyscy to moi 
koledzy.

		
- Jasiu idź umyj uszy! - Nie! Jak umy-
jesz uszka to pójdziemy do wesołego 
miasteczka.
- A jak znowu zacznie padać to będę 
musiał siedzieć w domu z czystymi 
uszami?

		

Rozmawiają dwie sąsiadki: - Dlaczego 
twój mąż tak głośno wczoraj na ciebie 
krzyczał? - Bo nie chciałam mu powie-
dzieć, na co wydałam wszystkie pienią-
dze. - A dziś rano? - Bo mu wreszcie 
powiedziałam.

		
Wycieczka odwiedziła muzeum, zwie-
dzający wchodzą do małej salki, gdzie 
znajdują się dwie czaszki - jedna mała, 
druga duża. Jeden ze zwiedzających: 
- Do kogo należała ta duża czaszka? 
- Do Napoleona. - A ta mała? - Do Na-
poleona, kiedy był dzieckiem.
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WYKAZ FIRM, KTÓRE WSPOMOGŁY FINANSOWO 
LKS „BRZOSTOWIANKA” BRZOSTEK  
W TERMINIE 08.02.2005 - 31.05.2005
(lista sporządzona według wysokości wpłat)

- Małgorzata Drozd - Delikatesy „Centrum” w Brzostku (zakup 
strojów piłkarskich)

- Duchowieństwo Parafii w Brzostku (zakup piłek)
- Biuro Rachunkowe Jadwiga Olszewska - Brzostek
- „MONIS” Usługi Transportowe Gustaw Fediów - Bielowy
- Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan Kordek  -  

Przeczyca 140
- LASZKŁO Adam Latoszek - Klecie
- Firma Budowlana „Remont” Bogdan Szukała - Brzostek
- Kantor Wymiany Walut. Jakub Płaneta - Brzostek, Rynek 9
- 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  -  Brzos tek ,  

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, Łuka-

siewicza 2
- 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

11.05.2005
LKS Brzostowianka - UKS „Czekaj Ropczyce 2:1 (0:1)

Skład drużyny: Kamil Machura - Grzegorz Pisarek, Mateusz 
Zyguła, Marek Rutkowski, Piotr Florek, Damian Krajewski, 
Rafał Czekaj, Krzysztof Sokół, Łukasz Ryndak (41. Bartosz 
Wereszczyński), Damian Halz, Tomasz Staniszewski (60. 
Kamil Samborski).
Bramki: Damian Halz (47), Krzysztof Sokół (67)

1.06.2005
„Radomyślanka” Radomyśl - LKS Brzostowianka 1:2 (0:1)
Skład drużyny: Kamil Machura, Grzegorz Pisarek (28. Piotr 
Szybowicz), Mateusz Zyguła, Karol Wojdyła, Piotr Florek, 
Marek Rutkowski, Damian Krajewski, Rafał Czekaj, Krzysz-
tof Sokół, Łukasz Ryndak, Tomasz Staniszewski (70. Piotr 
Winiarski).
Bramki: Tomasz Staniszewski (36), Damian Krajewski (65)

REGIONALNY TURNIEJ
„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”

(rocznik 1989 i młodsi)

KLASA „A” 
JUNIORÓW MŁODSZYCH 

PODOKRĘG DĘBICA

18.05.2005
Frysztak - Brzostek 1:0 (0:0)

Skład drużyny: Kamil Machura - Grzegorz Pisarek, Piotr 
Florek, Karol Wojdyła, Marek Rutkowski,  Damian Krajewski 
(60. Seweryn Surdel), Rafał Czekaj, Damian Halz, Łukasz 
Ryndak, Tomasz Staniszewski, Kamil Samborski (31. Piotr 
Winiarski).

Wiśniowa - Brzostek 0:1 (0:1)
Skład drużyny: Kamil Machura (31. Wiktor Wójcik), Damian 
Krajewski, Piotr Florek, Marek Rutkowski, Gabriel Sarna (15. 
czerwona kartka), Kamil Wójcik (40. Kamil Samborski), Rafał 
Czekaj, Damian Halz (50. Sewryn Surdel), Łukasz Ryndak, 
Tomasz Staniszewski (52. Grzegorz Pisarek), Dawid Wójcik 
(31. Damian Siwek).
Bramka: Tomasz Staniszewski (24)

Frysztak - Wiśniowa 5:1 (3:0)
Tabela:
1. Frysztak 2 6 6:1
2. Brzostek 2 3 1:1
3. Wiśniowa 2 0 1:6

Trener - Stanisław Urbański

Kategoria młodziczka:
Aleksandra Falarz   6 miejsce

Kategoria kadetka, kadet:
Ewelina Wojdyła   1 miejsce
Damian Wojdyła    1 miejsce

Kategoria juniorka, junior:
Jadwiga Szynal      1 miejsce
Sebastian Wójcik     2 miejsce

Kategoria seniorka, senior:
Magdalena Kawalec   1 miejsce
Leszek Prokuski      5 miejsce
Damian Mikrut       6 miejsce
Artur Kurek         8 miejsce

Wyniki punktacji klubowej:
LKS „Brzostowianka” Brzostek
1 miejsce 226,5 pkt

  Mistrzostwa Polski Ludowych Ze-
społów Sportowych zostaną rozegrane 
w dniach 24-26 czerwca 2005 r. w 
Tarnowie.

Stanisław Król

Wyniki uzyskane przez zawodników LKS „Brzostowianka” 
Brzostek w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego 

Ludowych Zespołów Sportowych w tenisie stołowym 
rozegranych w dniu 22.04.2005 r.
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W dniach 6-10 maja 
2005r. w Tomaszo-

wie Lubelskim Ewelina 
Wojdyła zdobyła brązowy 
medal w grze podwójnej 
Mistrzostw Polski kade-
tek, grając wspólnie z inną 
reprezentantką wojewódz-
twa podkarpackiego Ewą 
Olejarz (UKS GIM-TIM 
5 Stalowa Wola).
 Na tych mistrzostwach 
Damian Wojdyła w grze 
podwójnej grając z Ra-
fałem Stępniem z KKTS 
Krosno uplasował się w przedziale miejsc 5-8.
 W grze mieszanej Ewelina Wojdyła wspólnie z bratem 
Damianem wywalczyli miejsce w przedziale 9-16. W 
grach indywidualnych Ewelina sklasyfikowana została na 
miejscu w przedziale 17-24, natomiast Damian 25-32.

S. Król

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego”

W dniu 01.02.2005r. rozpoczął swoje działanie gabinet sto- 
matologiczny w miejscowości Brzostek, z nowym 

wyposażeniem medycznym. Zakup sprzętu medycznego na 
rzecz projektu pn. „Wzrost jakości i gamy usług oferowanych 
przez gabinet stomatologiczny w Gminie Brzostek”, został 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. 
Łącznie na zakup wyposażenia medycznego do gabinetu 
stomatologicznego w miejscowości Brzostek wydano ponad 
70 tysięcy złotych.

Projekt: „Wzrost jakości i gamy usług oferowanych przez 
gabinet stomatologiczny w Gminie Brzostek” 
(zakup wyposażenia stomatologicznego)

Brązowy medal Mistrzostw Polski 
kadetów dla zawodniczki  
LKS „Brzostowianka” Brzostek

„Naturalne zdolności
 podobnie jak naturalne rośliny

wymagają pielęgnowania.”
 F. Bacon

Małgorzata Wąsik, uczennica klasy  
II Gimnazjum w Nawsiu Brzoste-

ckim, absolwentka Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Górnej, zawsze lubiła 
poezję. Nie tylko czyta wiersze, ale 
sama też je tworzy. Do tej pory pisała 
jednak tylko „do szuflady”.
 Po raz pierwszy ujawniła swoje 
zdolności literackie podczas szkolnego 
konkursu na wiersz walentynkowy 
(luty 2004). Był to moment, kiedy jej 
talent został zauważony i od tej chwili 
wspierany i rozwijany. Biorąc aktywny 
udział w zajęciach Koła Polonistyczno - 
Teatralnego działającego w gimnazjum, 
uczennica doskonaliła swój warsztat 
poetycki i utwierdzała się w przeko-
naniu, że powinna dać sobie szansę, 
wykorzystać własne zdolności.

 W styczniu 2005r. Małgosia zgłosiła 
swój udział w II Powiatowym Konkur-
sie Poetyckim organizowanym przez 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w 
Brzostku. W konkursie tym oceniane 
były prace 57 młodych artystów z 15 
gimnazjów powiatu dębickiego. Nasza 
uczennica zdobyła wyróżnienia, a jej 
wiersz „Kamień” znalazł się w tomiku 
poezji „Magia słowa” razem z innymi 
nagrodzonymi utworami.
 Kolejną szansę pokazania swe-
go talentu wykorzystała, zgłaszając 
cykl wierszy na X Konkurs Literacki 
Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej 
organizowany przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. Jej 
wiersze zostały dostrzeżone wśród wielu 
utworów gimnazjalistów województwa 
podkarpackiego i części małopolskiego. 
Małgorzata zdobyła III miejsce, a incipit 
jednego z jej utworów „Chcę Ci tylko 
powiedzieć…”stał się tytułem tomiku 
prezentującego prace laureatów konkur-
su. Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 18 maja 2005 roku w Jaśle.
 Wyróżnienie i wysokie miejsce 
uczennicy w konkursach: powiatowym i 
wojewódzkim są powodem do dumy dla 
rodziców, nauczycieli i kolegów. Ser-
decznie gratulujemy Małgosi i życzymy 
jej dalszych sukcesów literackich.

D. Fryc

„Chcę Ci tylko powiedzieć…”

Jeśli chcesz wiedzieć  
o Gminie Brzostek więcej  

zaglądaj regularnie pod adres:
www.tel.debica.pl/ugbrzostek 

lub   www.brzostek.kw.pl
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