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Fot. M. Król, J. NosalFerie w domu kultury

Największym powodzeniem cieszyły się zajęcia taneczne 

Mali amatorzy zabawy w teatr trzy razy w tygodniu mogli atrakcyjnie spędzać wolny czas na scenie

Prawdziwą atrakcją dla najmłodszych był program rozrywkowy pt. „Czarodziejka i czarny kot” 

Można było także spędzić czas przy różnych grach i zabawach
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Dokończenie na stronie 4

W czasie tegorocznych zimowych fe-
rii w brzosteckim domu kultury, jak 

zwykle było wyjątkowo rojno i gwarno. 
Dom kultury tradycyjnie starał się zago-
spodarować czas wszystkim, którzy na 
feriach pozostali w mieście.
 Dla tych którzy szukali przede wszyst-
kim rekreacji i zabawy w gronie swych 
rówieśników, codziennie od rana do wie-
czora (również w soboty i niedziele) 
czynne były klub i świetlica, gdzie moż-
na było pograć w bilarda, darta, na stole 
hokejowym - gra w tzw. cymbergaja, czy 
też w grę świetlicową pod nazwą „Piłka-
rzyki”, a także w różne planszowe gry i 
zabawy świetlicowe.
 Dla miłośników gier komputerowych 
codziennie od godz. południowych do 
wieczornych udostępniono komputery w  
Centrum Kształcenia na Odległość.

 Starano się również zagospodarować 
czas wolny amatorom różnorodnych kó-
łek zainteresowań. 
 Znowu, jak zawsze, największym po-
wodzeniem cieszyły się zajęcia tanecz-
ne prowadzone w sposób profesjonal-
ny przez instruktora tańca z Jasła Adama 
Berkowicza oraz jego syna. Tu około 20 
osób - w większości uczniów z gimna-
zjum oraz dzieci ze szkoły podstawowej 
uczyło się tańca towarzyskiego i współ-
czesnego.
 Dzieci lubiące rysować i malować 
mogły kształcić swe umiejętności na za-
jęciach plastycznych prowadzonych co-
dziennie w godzinach dopołudniowych 
przez instruktora Rafała Szczygła.
 Natomiast mali amatorzy zabawy w te-
atr trzy razy w tygodniu mogli atrakcyj-
nie spędzać wolny czas na scenie, gdzie 
dawali upust swej wyobraźni bawiąc się 
w różne gry i zabawy ruchowe. A tak-
że wspólnie tworzyli nowe bajki, prze-

bierając się w różnorakie baśniowe stro-
je. W czasie tych zabaw zrodził się po-
mysł przedstawienia bajek na wesoło. W 
ten sposób powstała współczesna, weso-
ła wersja bajki o Czerwonym Kapturku, 
przy której dzieci znakomicie się bawiły.
 Zaś fani ćwiczeń siłowych mogli wy-
rabiać swą tężyznę dwa razy w tygodniu 
na siłowni pod okiem nauczyciela wy-
chowania fizycznego i instruktora - Pio-
tra Sieńkowskiego.
 Prawdziwą atrakcją dla najmłodszych 
był program rozrywkowy pt. „Czarodziej-
ka i czarny kot” prowadzony przez zawo-
dowych artystów-aktorów z Agencji Ar-
tystycznej „Fama” z Dębicy.
 Wszystkie zajęcia i propozycje dla 
dzieci i młodzieży uczącej się były nieod-
płatne. Skorzystało z nich wielu uczniów, 
którzy z różnych względów nie mogli wy-
jechać na zorganizowane zimowe waka-
cje.

E.M.

Ferie w domu kultury

Z roku na rok, na drodze krajowej nr 73, 
rośnie zła sława zakrętu w Kamienicy 

Dolnej. Przybywa też krzyży na poboczu 
i domów, w których kogoś już nie ma, bo 
został na tym zakręcie. Rośnie też frustra-
cja ludzi, którzy z racji swojego zawodu, 
albo miejsca zamieszkania, muszą kilka 
razy w roku przeżywać tę samą sekwencję 
zdarzeń: deszcz – wy-
padek – straż, pogo-
towie, policja – kolej-
na wzmianka w me-
diach – kolejny krzyż 
za rowem.  Pomimo 
powtarzającego się cią-
gle schematu, nikt z 
mieszkańców Kamieni-
cy Dolnej nie przyzwy-
czaił się do tego i na 
szczęście ciągle wyra-
żają oni swoją niezgo-
dę na wypadki, powta-
rzające się na tej krajo-
wej drodze od lat. Było 
już wiele pism, spotkań 
i propozycji w tej spra-
wie, jednak nie wywo-
łały one specjalnego 
wrażenia na zarządcy 
tej drogi, czyli GDD-
KiA – Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Można na-
wet powiedzieć, że te 
wnioski spłynęły po 
GDDKiA jak woda po kaczce.
 Już w 2008 roku wydawało się, że „mia-
ra się przebrała”, a działania mieszkańców 
i władz gminy przyniosą jakiś wymierny 
efekt. Po kilku spotkaniach mieszkańców 
i władz samorządowych Brzostku z przed-
stawicielami GDDKiA (średniego szcze-
bla), którzy niewiele mogli zadeklarować, 
bo przecież mieli swoich zwierzchników, 
otrzymaliśmy w listopadzie 2008 roku pi-
semną odpowiedź, z której wynikało, …że 
może i owszem,… w najbliższym czasie,… 
po sporządzeniu projektów, …spełnieniu 

procedur,… i.t.p.  i.t.d. (więcej o tym w 
grudniowym artykule Wiadomości Brzo-
steckich z 2008 roku). Był w tym piśmie 
też taki fragment: „W poruszonej na spo-
tkaniu kwestii przebudowy mostu przez 
rzekę Kamienica w m. Kamienica Dolna 
informujemy, że w ramach robót plano-
wanych na rok 2010 wykonana zostanie 

przebudowa łuków poziomych na dojaz-
dach oraz korekta niwelety drogi, która 
wpłynie na poprawę widoczności, zwięk-
szy się również bezpieczeństwo użytkow-
ników obiektu poprzez wykonanie chod-
ników i barier ochronnych. Obecnie roz-
strzygnięto przetarg na aktualizację doku-
mentacji projektowej przebudowy obiek-
tu, która jest konieczna do uzyskania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę.”
Doczekaliśmy do roku 2010,  a o przebu-
dowie zakrętu „jeszcze nawet ptaki nie 
śpiewają”.

 Od ówczesnego pisma minęło kilkana-
ście miesięcy, na poboczu pojawił się ko-
lejny krzyż, po jednym z wypadków nie ma 
już kapliczki, która miała być przeniesiona 
w związku z przebudową drogi i odbyło się 
kolejne (ciekawe ile ich jeszcze musi być) 
spotkanie z przedstawicielami GDDKiA. 
23 lutego na drogę krajową 73,  a potem 
do Urzędu Miejskiego w Brzostku przyje-
chali pracownicy GDDKiA, policjanci Ko-
mendy  Wojewódzkiej, Powiatowej i Brzo-
steckiej, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Zofia Skórska, Zastępca Przewodniczącej 

Rady Miejskiej Ma-
rian Ptaszek – inicjator 
tego spotkania, sołtys 
Kamienicy Dolnej Pa-
weł Machaj, mieszka-
niec Kamienicy Dol-
nej Adam Oszkandy, 
przedstawiciele me-
diów, oraz Burmistrz 
Brzostku Leszek Bie-
niek z pracownikami 
urzędu. W protokole z 
tego spotkania zapisa-
no działania, które zo-
staną podjęte:
1. Gmina Brzostek za-
deklarowała sfinanso-
wanie zakupu i monta-
żu dwóch masztów fo-
toradaru.
2. W miejsce istnieją-
cych tablic prowadzą-
cych U-3A (biało-czer-
wonych tzw. sierżan-
tów) zamontowane zo-
staną aktywne (ze świa-
tłem) tablice U-3A.

3. Do 30 marca zostaną wyregulowane i 
naprawione bariery ochronne.
4. Zostanie poprawiona widoczność na za-
kręcie poprzez zebranie ziemi ze skarpy po 
lewej (jadąc do Brzostku) stronie drogi.
5. Do czasu oznakowania łuku aktywny-
mi tablicami U-3A, istniejące tablice zo-
staną podniesione i uzupełnione.
6. GDDKiA w Rzeszowie do 2 marca 
2010 roku udzieli pisemnej odpowiedzi 
na wnioski zawarte w protokole.

Ciągle niebezpieczna droga krajowa 73
…była od dawna i może być jeszcze długo

Burmistrz Leszek Bieniek przekonuje przedstawicieli GDDKiA o potrze-
bie zainstalowania fotoradaru i przebudowy tego odcinka (fot. J. Grajcar)
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Gmina wnioskuje o ujęcie w planie wy-
datków na 2010 rok środków na przebu-
dowę mostu w Kamienicy Dolnej na dro-
dze krajowej 73.
 Z wymienionych punktów pierwszy po-
zostaje niezmiennie aktualny, piąty został 
wykonany, termin z szóstego nie został do-
trzymany (3 marca 2010 roku nie dotarła 
do Brzostku żadna odpowiedź od GDD-

KiA), a o wypełnieniu pozostałych wnio-
sków na razie nic nie wiadomo.
 Oby i te ustalenia nie poszły w zapo-
mnienie i nie trzeba było po (nie daj Boże) 
kolejnym wypadku zaczynać wszystkie-
go od nowa. A może sensowne jest pyta-
nie jednego z sąsiadów feralnego zakrętu: 
kto ważny (poseł?, minister?) musi tutaj 
zginąć, żeby sprawa została załatwiona? 
Chyba, że zdesperowani mieszkańcy Ka-
mienicy Dolnej, licząc kolejne mijające 

terminy, spełnią swoją groźbę i zabloku-
ją drogę na przejściu dla pieszych. Wtedy 
będzie „afera” na całą Polskę, przyjedzie 
telewizja, a przedstawiciel zarządcy dro-
gi będzie musiał do kamery zadeklarować 
konkretne działania. Tylko czy my tutaj w 
Brzostku takiego rozgłosu potrzebujemy? 
Może jest jeszcze nadzieja, że uda się to 
wszystko załatwić normalnie, po ludzku, 
bez afer?

P.S.

Dokończenie ze strony 3

W dniu 21 lutego 2010r. w Centrum Dydaktyczno-Sporto-
wym Politechniki Rzeszowskiej rozegrano Mistrzostwa 

Województwa w tenisie stołowym w katego-
rii seniorskiej. Brzostecki klub reprezentowa-
ny był przez cztery seniorki i dwóch seniorów. 
Seniorki z turnieju wróciły z „workiem” meda-
li. W grze pojedynczej Magdalena Kawalec wy-
walczyła brązowy medal, pozostałe zawodnicz-
ki (Aleksandra Falarz, Magdalena Brzezowska, 
Katarzyna Kubas) zajęły miejsca w przedzia-
le 5-8. Seniorzy (Kazimierz Andreasik, Tade-
usz Wojdyła) w tej samej kategorii zajęli miej-
sca w przedziale 17-24. W grze podwójnej zwy-
cięstwo odniosły brzosteckie zawodniczki Alek-
sandra Falarz i Magdalena Brzezowska pokonu-
jąc w finale zawodniczki z Krosna (Izabella Kor-
dyś, Zuzanna Koza), zaś Magdalena Kawalec z 
Katarzyną Kubas zdobyły brązowy medal. Na-
tomiast seniorzy Kazimierz Andreasik i Tadeusz 
Wojdyła zajęli miejsce w przedziale 9-13. Suk-
cesem zakończył się także występ w grze mie-
szanej Aleksandry Falarz z Maciejem Karmo-
lińskim (KSTS Krosno), którzy w finale poko-
nali rodzeństwo Damiana i Ewelinę Wojdyłów. 
Pozostałe pary mieszane: Magdalena Kawalec z 

Rafałem Iwaniuchem (MLKS Przemyśl), Magdalena Brzezow-
ska z Jackiem Flaumenhaftem (PKS Kolping Jarosław), Kata-
rzyna Kubas z Michałem Jurczakiem (KSTS Krosno) zakoń-
czyli gry w przedziale 5-8.

Magdalena Kawalec

Od lewej: Katarzyna Kubas, Magdalena Brzezowska, Aleksandra  
Falarz, Magdalena Kawalec

Sukcesy brzosteckich tenisistów

Pod takim hasłem ogłoszony został przez 
Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny dla dzieci i młodzieży.
 Celem konkursu jest zainteresowanie 
dzieci i młodzieży te-
matem szeroko poję-
tego bezpieczeństwa, 
rozwijanie świado-
mości występowa-
nia różnego rodza-
ju niebezpiecznych 
zdarzeń, umiejętno-
ści unikania ich oraz 
radzenia sobie w sy-
tuacji zagrożenia.
 Zadaniem kon-
kursu jest promowa-
nie i poszerzanie wie-
dzy, zarówno na te-
mat bezpieczeństwa, 
jak i związanej z tym 
działalności służb ra-
towniczych, głów-
nie straży pożarnej, 
uczestniczących w 
usuwaniu skutków 
wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zda-
rzeń oraz klęsk żywiołowych. 
 Konkurs adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów w wie-
ku od 6 do 16 lat oraz uczniów szkól spe-
cjalnych, wychowanków świetlic terapeu-

tycznych i ośrodków terapii zajęciowej.
 Na eliminacje gminne, które odbyły się 
w domu Kultury w Brzostku dostarczono 
34 prace, spośród nich: 10 prac w grupie 
I – (6-8 lat), 21 prac w grupie II – (9-12 

lat), 1 pracę w grupie III – (13-16 lat), 2 
prace w IV grupie – (uczniowie niepełno-
sprawni).
 Komisja po obejrzeniu i ocenieniu 
wszystkich prac postanowiła przyznać 
w grupie I - pięć równorzędnych wyróż-

nień dla: Dominiki Kuczek z SP w Grud-
nej Górnej, Gabrieli Szynal z SP w Go-
rzejowej, Karoliny Kmiecik z SP w Go-
rzejowej, Błażeja Mijala z SP w Gorzejo-
wej, Piotra Świstaka z SP w Grudnej Gór-

nej; w grupie II także 
pięć równorzędnych 
wyróżnień dla: Rok-
sany Kawalec z SP 
w Brzostku, Jakuba 
Samborskiego z SP 
w Brzostku, Jaromira 
Huni z SP w Brzost-
ku, Kacpra Klicha z 
SP w Brzostku, pra-
ca zbiorowa Dawi-
da Grotkowskiego i 
Tomasz Szarka z SP 
w Kamienicy Dolnej 
natomiast w grupie 
III jedną pracę Darii 
Sieńkowskiej z SP w 
Brzostku i w grupie 
IV dwie prace Jolan-
ty Mroczkowskiej z 
WTZ w Brzostku.
 Wyróżnione prace 

zostały przekazane do Starostwa Powia-
towego w Dębicy na finał powiatowy. 
Wszystkim młodym artystom życzymy 
dalszych sukcesów na szczeblu powiato-
wym, jak i ogólnopolskim.

j.z.

wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda
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W roku 2008 minę-
ła  150-rocznica 

założenia pierwszej w 
Brzostku apteki, której 
założycielem był twór-
ca przemysłu naftowego 
Ignacy Łukasiewicz.
 Jan Boży, Józef Igna-
cy Łukasiewicz urodził 
się 8 marca 1822 roku w 
Zadusznikach nad Wisłą 
(dziś powiat mielecki, 
województwo podkarpac-
kie). Ojciec Józef i mat-
ka Apolonia z Kniaziów 
Świętopełków utrzymy-
wali się z dzierżawy wsi - Zaduszniki. Łukasiewicz znany jest 
powszechnie jako wynalazca lampy naftowej. Nie jest to jed-
nak ani jedyny, ani nawet najważniejszy jego tytuł do sławy. 
Był przede wszystkim twór-
cą polskiego górnictwa i 
przemysłu naftowego. Jego 
osiągnięcia w tej dziedzinie 
były pionierskie w skali kra-
jowej. 
 Życie jego przypadało na 
okres zaborów. Kiedy miał 
14 lat, zła sytuacja finanso-
wa rodziców zmusiła go do 
przerwania nauki w gimna-
zjum. Zaczął wtedy praco-
wać jako pomocnik aptekar-
ski w aptece Edwarda Hu-
bala w Rzeszowie. Tutaj w 
Rzeszowie prowadził przy-
gotowania do powstania na-
rodowego w Galicji. Za tę 
działalność został areszto-
wany i przebywał dwa lata 
w więzieniu u „Karmelitów” 
we Lwowie. Gdy w 1848 roku opuścił więzienie podjął pracę 
w aptece Piotra Mikolascha we Lwowie. Następnie udał się do 
Krakowa, gdzie w 1850 roku rozpoczął jednoroczny kurs far-
maceutyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem pogłę-
bienia studiów farmaceutycznych przeniósł się Łukasiewicz 
na Uniwersytet Wiedeń-
ski, tu też, na wydziale me-
dyczno-chirurgicznym, uzy-
skał w 1852 roku tytuł ma-
gistra farmacji. Zaintereso-
wał się ropą naftową wystę-
pującą obficie na Podkarpa-
ciu. Wraz ze swym kolegą z 
apteki, Janem Zehem, badał 
jej własności i stwierdził, 
że można ją wykorzystać 
do celów oświetleniowych. 
W 1853 r. opracował lampę 
przystosowaną do tego no-
wego paliwa, którą pod jego 
kierunkiem skonstruował 
blacharz Adam Bratkowski. 
Po raz pierwszy zastoso-
wano lampy Łukasiewicza 
31 lipca 1853 r. do oświe-
tlenia lwowskiego szpitala 
powszechnego na Łyczako-
wie. Łukasiewicz przeniósł 
się bliżej terenów roponośnych, do Gorlic. W 1854 r. założył 
w Bóbrce koło Krosna (dziś Skansen Przemysłu Naftowego 
i Muzeum Ignacego Łukasiewicza), pierwszą na świecie ko-
palnię ropy naftowej. Jako pierwszy na świecie wykorzystał 
na skalę przemysłową korzyści jakie daje ropa naftowa. Poza 
naftą otrzymywał z ropy również smary, oleje do maszyn, pa-

rafinę, asfalt. 
 Ignacy Łukasiewicz był człowiekiem o wybitnych cechach 
charakteru. Bardzo sprawny organizator, wielki społecznik. 
Propagował zakładanie sadów, budowę dróg i mostów, szkół, 
szpitali itd. Finansował wiele inicjatyw z własnej kieszeni, wal-
czył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomo-
gowe i fundusze emerytalne. Stał na czele Krajowego Towa-
rzystwa Naftowego. Założył prowadzoną przez żonę Honora-
tę Szkołę Koronkarską dla dziewcząt w Chorkówce. Na ko-
palni Bóbrka założył tzw. Kasę Bracką (odpowiednik dzisiej-
szego ZUS). Całe życie związany z Podkarpaciem, zrobił wie-
le dla tego regionu, uznawany za jednego z jego największych 
dobroczyńców. 
 Ten wybitny człowiek, kiedy mieszkał w Jaśle, oprócz licz-
nych podejmowanych w regionie działań, założył aptekę w 
Brzostku w 1858 roku. Był to budynek murowany, wnętrze 
ozdobione dwoma orłami, oraz malowidłami z zakresu apte-
karstwa. Nazwał ją „Pod Opatrznością”, a rysunek oka figu-
rował nad gankiem. Na pamiątkę swojej działalności rewolu-

cyjnej Łukasiewicz polecił 
wyryć ozdobnie na fron-
tonie lady datę rewolucji 
„Rok 1848”. Aptekę pro-
wadził zaledwie do wrze-
śnia 1859 roku, odsprzeda-
jąc ją przyjacielowi, także 
aptekarzowi Zieniewiczo-
wi. 18 stycznia 1945 roku 
apteka z niewyjaśnionych 
przyczyn spłonęła. Obecnie 
ulica przy której się znajdo-
wała nosi imię Ignacego Łu-
kasiewicza. Aptekarstwo w 
Brzostku od czasów zało-
żenia pierwszej apteki, po 
czasy dzisiejsze funkcjonu-
je bardzo dobrze. Od jakie-
goś czasu w naszym mia-
steczku funkcjonuje kilka 
aptek. Na uwagę zasługuje 

Apteka „Vita” Państwa Krystyny i Jana Godawskich. Swoją 
działalność aptekarską rozpoczęli w grudniu 1991 roku. Jest 
to rodzinny interes, na dorobek, którego pracują oprócz Pań-
stwa Godawskich, córka Maria z mężem oraz córka Monika 
- wszyscy z wykształceniem farmaceutycznym. Oprócz apteki 

w Brzostku prowadzą jesz-
cze aptekę w Kołaczycach 
i w Smarżowej pod jednym 
wspólnym szyldem „Vita”. 
Dając w ten sposób zatrud-
nienie dla dziewięciu osób, 
a przede wszystkim możli-
wość zakupu leków i sko-
rzystania z fachowej pora-
dy. 
 Rodzina Godawskich w 
150-rocznicę założenia 
pierwszej apteki w Brzost-
ku, ufundowała Ignacemu 
Łukasiewiczowi, pamiątko-
wą tablicę na froncie swo-
jej apteki przy ulicy Szkol-
nej, by uczcić dokonania 
wielkiego Polaka oraz jego 
wkład w rozwój brzostec-
kiego aptekarstwa. Taka po-
stawa, Pani Krystyny Go-
dawskiej - członka Towa-

rzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej jest godna pochwały 
i o takich osobach warto mówić, tym bardziej pisać.
 Opis apteki „Pod Opatrznością” zaczerpnięto za Janem 
Śmiechowskim (1982r.)

Prezes TMZB
Krzysztof Kolbusz

tablica pamiątkowa ufundowana ignacemu Łukasiewiczowi

Ignacy Łukasiewicz (1822 - 1882)

Zbigniew Szeler, Apteka „Pod Opatrznością”, akwarela 2008

Tablica pamiątkowa na aptece „Vita”
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Działo się to w czasie, gdy nie było 
jeszcze ludzi na świecie i minera-

łów w Ziemi, a Stwórca planował zasie-
dlenie jej istotami rozumnymi.
 Zatrzymał się Przedwieczny w ob-
łokach nad dzisiejszymi szczytami Ka-
mieńca i Chełmu oraz ujściem rzeki Ka-
mienica do Wisłoki. W głowie rozłożył 
niebiańskie mapy, spoglądał na nie i w 
milczeniu porównywał z terenem. Wi-
dział, jak na dłoni, Dolinę Kamienicy, a 
w niej Kotlinę Grudzką. Kotlinę otoczo-
ną wyniosłościami gór: garbem Brzo-
steckim – od południa, płaskowyżem 
Głobikowskim – od północy, grzbietem 
łączącym Kamieniec z Chełmem – od 
wschodu. Z lotu ptaka Kotlina wygląda-
ła, jakby dawniej było tu jezioro. Dopie-
ro potężne siły zrobiły wyrwę w brze-
gu i uwolniły uwię-
zione masy wody. 
Spływająca z hu-
kiem woda wyrzeź-
biła koryto dzisiej-
szej rzeki Kamieni-
cy, którą jeszcze w 
osiemnastym wie-
ku nazywano Jezio-
rem. Znikło jezio-
ro, a na jego miej-
scu powstała Kotli-
na Grudzka, która 
przypomina olbrzy-
mi amfiteatr lub are-
nę igrzysk.
 Rozmyślał Pan, 
jakimi ludźmi zasie-
dlić ten górzysty, ale 
urokliwy teren. Plany i zamierzenia za-
pisywał w swoim boskim kajecie, zaś 
istotne szczegóły nanosił na mapę.
Aniołowie garnęli się do pomocy, mę-
drkowali i doradzali: a to żeby górę ob-
niżyć, albo dolinę poszerzyć, strumyk 
pogłębić i wyprostować, a zamiast lasu 
zaplanować łąkę. Mistrz wysłuchiwał 
tych anielskich pomysłów z cierpliwo-
ścią, ale swoich planów nie zmieniał. 
Zaznaczył za to na mapie dwa krzyżyki 
w Dolinie Kamienicy i jeszcze kolejne 
dwa na wzgórzach okalających Dolinę. 
Oprócz tego, między szczytami Chełm 
i Kamieniec, ale znacznie bliżej tego 
drugiego, umieścił dziwny znak: niby 
krzyż, ale zrobiony z młotków. Aniel-
scy pomocnicy zauważyli te znaki, ale 
nie pojęli co one oznaczają, zwłaszcza 
ten ostatni – skrzyżowane młotki. La-
tali więc i pytali Wiekuistego, co owe 
symbole znaczą, jak je rozumieć i jak 
je odczytywać.
 – Człowiek będzie dziełem... na obraz 
i podobieństwo... – powiedział Stwórca 
i dodał – tam, gdzie postawiłem znak 
krzyża, ludzie wybudują dom Boży... 
bo całą Dolinę zasiedlę dobrymi ludź-
mi, dobrymi przez całe pokolenia. Będą 
oni pięknie żyć w bojaźni Bożej, łączyć 
prawdę nieba z prawdą Ziemi, a owoce 
ich rąk będą głosić chwałę Najwyższe-
go.
 – A poza Doliną nie będzie ludzi? – 

zapytał jeden z aniołów – czy też będą, 
ale niedobrzy? Jak to widzisz, jak pla-
nujesz, Panie Ojcze?
 – Wszyscy będą stworzeni do świę-
tości – odrzekł Pan – ale niektórzy, z 
własnej woli, będą mało lepsi. Nimi za-
ludnię teren na wschód od Kamieńca i 
grzbietem góry oddzielę ich od tych do-
brych z Kotliny Grudzkiej.
 – Mało lepsi, mało lepsi... – powta-
rzali aniołowie, a później, po latach, nie-
co zapomnieli słowa, przekręcili, upro-
ścili i w efekcie wołali: mało, mało, ...
I stąd właśnie wywodzi się nazwa wsi 
Mała.
 Mimo tych wyjaśnień, aniołowie nie 
rozumieli wszystkiego i dopytywali się 
jeszcze o znaczenie krzyżyka z młotków.
 – A to znak specjalny – odrzekł Przed-

wieczny. – Krzyż jest symbolem na-
dziei i cierpienia, a młotek – pracowi-
tości i wytrwałości. Przyszli mieszkań-
cy Kotliny nie będą mieć łatwych wa-
runków do życia – chociaż góry i lasy 
będą ozdobą tych terenów, to jednak do 
życia nie wystarczą urokliwe krajobra-
zy, ale potrzebny jest jeszcze chleb. Dla-
tego w Kotlinie, w tym miejscu, gdzie 
jest zaznaczony specjalny znak ukryję 
skarb – nadzieję na ulgę w trudzie i zno-
ju. Nie będzie on dany wprost, lecz głę-
boko ukryty. Dzięki pracowitości i wy-
trwałości mieszkańcy Kotliny odnajdą 
ten skarb. Bo kto szuka, ten znajduje... 
Taka jest wymowa krzyża z młotków.
 – Ojej! Będą wielbić Pana, praco-
wać w trudzie i jeszcze muszą szukać? 
– zaczęli aniołowie użalać się nad lo-
sem przyszłych mieszkańców Kotliny 
Grudzkiej. A może by tak chociaż wy-
równać te góry, ażeby było równiuśko.
 – Góry były tu przewidziane w od-
wiecznym planie i będą – odparł Stwór-
ca, po czym zamyślił się i zawołał ku so-
bie Anioła, który zajmował się ukrywa-
niem w Ziemi skarbów, takich jak: sól, 
siarka, żelazo, węgiel, złoto, kamienie 
szlachetne i inne surowce mineralne.
 – Widzisz na Ziemi miejsce, które na 
mapie zaznaczyłem krzyżykiem z młot-
ków? – zapytał Pan.
 – Tak, widzę wyraźnie, to zbocze 
góry w widłach dwóch krętych strumy-

ków.
 – Wsyp tam, do wnętrza tego zbo-
cza, część swoich skarbów, najlepiej 
tego czarnego złota – polecił Stwór-
ca – aby przyszli mieszkańcy tych gór, 
którzy pługiem będą kroić ziemię, mo-
gli godnie żyć i głosić chwałę Bożą. Po-
wiedziałem „czarnego złota”, a to dlate-
go, że w niebiańskich mapach ten stru-
myk na prawo nazywa się Czarny Po-
tok. Kapujesz?
 – Kapuję, tak z grubsza – potwierdził 
Anioł. – A ten strumyk na lewo jaką ma 
nazwę?
 – On nie ma nazwy w planach przed-
wiecznych – mruknął Pan. – Zostaw-
my ludziom pewną swobodę, aby sami 
dobrali mu taką nazwę, którą uznają za 
stosowną. A swoją drogą, to raczej pil-
nuj swoich obowiązków, ludzkie spra-
wy zostaw Przedwiecznemu i ludziom.
 Anioł przyjął polecenie w pokorze i 
zaczął przeglądać niebiańską platformę 

z minerałami, któ-
ra, po ludzku rzecz 
ujmując, rozmiara-
mi i tajemniczością 
przypominała wid-
nokrąg. Jego zada-
niem było wypełnić 
wolę Pańską i umie-
ścić skarb w Ziemi, 
a dokładniej czarne 
złoto w grudzkiej 
ziemi. Na platfor-
mie zauważył pry-
zmę czarnego, twar-
dego i błyszczącego 
minerału, który nie 
był oznakowany ani 
opisany. To zapew-
ne ten skarb – po-

myślał zmęczony już Anioł – miał być 
czarny – jest czarny, twardy, błyszczący 
i cieszy oko – więc chyba złoto, czarne 
złoto.
I połowę tej pryzmy, a nie było tego zbyt 
wiele, wsypał w głąb grudzkiej ziemi. 
Nie ukrył głęboko, gdyż był istotą lito-
ściwą i znał trudy każdej pracy.
 Ale to jeszcze nie koniec. Nadszedł 
dzień inwentaryzacji w niebie i dopiero 
wtedy zauważył Anioł, że popełnił fatal-
ny błąd – w grudzką ziemię wsypał wę-
giel zamiast złota. Widocznie za bardzo 
przejął się słowem „czarne”, zapomina-
jąc o tym, że było to tylko objaśnienie 
do słowa „złoto”. Czym prędzej powia-
domił Pana o swoim błędzie. Nie wymy-
ślał usprawiedliwień, nie kręcił, nie ma-
taczył, nie szukał winnych. Uderzył się 
mocno w piersi i sam do siebie w my-
ślach wyszeptał: nie jestem stworzony 
do rozszyfrowywania niuansów i meta-
for o czarnym złocie.
 Zmartwił się Stwórca fatalną pomył-
ką Anioła z minerałami. Tym bardziej 
było mu smutno, że upodobał sobie 
przyszłych mieszkańców Kotliny, a na 
platformie nie było już nic – wszystko 
było rozdane, wsypane i ukryte w Zie-
mi. Stanął więc Bóg na górze dominu-
jącej w Kotlinie i po namyśle rzekł do 
Anioła tak:
 – To, co wsypałeś w zbocze grudz-
kiej ziemi, niech tam zostanie, niech 

Małgorzata Białas, Stanisław Białas

legenda o grudzkim węglu
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mają. A oprócz tego dam tym ludziom 
inny skarb, cenniejszy niż złoto, trwal-
szy niż kamienie szlachetne.
 – A co? ... A co? – nerwowo pytał 
skarcony wcześniej Anioł.
 – Ty rozdawałeś skarby jednorazo-
wego użycia i ukrywałeś je w Ziemi. Ja 
dam im dar w postaci szlachetnych serc, 
i będzie to skarb odnawialny, gdyż po-

przez geny będzie przekazywany z po-
kolenia na pokolenie, i tak przez wszyst-
kie wieki. Będzie to skarb przechowy-
wany w sercu – a nie w Ziemi, jawny – a 
nie ukryty, z mego serca – a nie z plat-
formy – dla szlachetnych serc mieszkań-
ców Grudzkiej Kotliny.
 I tak też się stało. Szlachetne serca są 
najmilszym Kościołem Boga, najwięk-

szym bogactwem ludzi, ludzi z Kotliny 
Grudzkiej.

–––––––––––––––––––––
 Na pamiątkę owych legendarnych 
wydarzeń, grudzki węgiel nazwano czar-
nym złotem, a na mapach Grudnej znak 
krzyża z młotków pozostał do naszych 
czasów, zaś strumyk z lewej strony zbo-
cza nazwano Węglowym Potokiem.

W pierwszym tygodniu ferii w Zespole Szkół odbył się kurs 
barmański.  Szkolenie zorganizowano we współpracy z Za-

kładem Doskoalenia Zawodowego w Tarnowie. 

Teoria...
 Kurs rozpoczął się od teoretycznego wstępu. Po pierwsze: na 
czym polega zawód barmana? Słowo „barman” wywodzi się od 
angielskiego wyrazu barier (bariera) z czasów kolonizacji w Ame-
ryce Północnej, kiedy to oberżyści chcieli od-
grodzić się od podpitych awanturników i za-
częli stosować bariery oddzielające kredens z 
napojami. Bariery te wkrótce stały się ladą ba-
rową, za którą obsługiwał gości specjalny pra-
cownik. Minęło trochę czasu i oberże zaczęto 
nazywać barami, a stojących za ladą bartende-
rami. W Niemczech mówi się o nich barmixer. 
Obecnie zadanie barmanów to nie tylko przy-
gotowywanie drinków i koktajli zgodnie z re-
cepturą, ale przede wszystkim wyobraźnia i 
umiejętności tworzenia oryginalnych, smacz-
nych i bogatych w aromaty mieszanek alkoho-
lowych bądź bezalkoholowych. Wielu z nas de-
cyduje się na samodzielne mieszanie koktajli, 
inni wychodzą do różnych lokali, by tam napić 
się czegoś stworzonego ręką profesjonalisty, u 
którego oprócz talentu, umiejętności i kreacji 
liczy się także osobowość. Jedną z podstawo-
wych zalet barmana jest bowiem umiejętność 
wysłuchania gościa, doradzenie mu w niektó-
rych sprawach itd.
 W ramach przygotowania teoretycznego przedstawiono rów-
nież historię powstania koktajli, narzędzia w pracy barmana i ich 
zastosowanie, szkło stosowane w barmaństwie, miary barowe, 
klasyfikację napojów mieszanych oraz wiele innych zagadnień.

... i praktyka
 W ramach zajęć praktycznych kursanci uczyli się podziału i 
sposobów sporządzania drinków. Przygotowywano short oraz long 
drinki różnymi sposobami: shakerowanie, stirowanie, mudlero-
wanie i inne. Inspiracją do tworzenia bezalkoholowych kompo-
zycji stała się kawa- bardzo wdzięczna baza do wszelkiego ro-
dzaju drinków. Jako uwieńczenie całej kompozycji sporządzano 
dekoracje koktajli , także według własnych fantazji uczestników.
 Barman to zawód od którego oczekuje się kultury i wiedzy na 
temat dostępnej oferty. Pracownicy baru muszą sobie uświado-
mić, że to m.in. oni tworzą wizerunek firmy. Są ostatnim ogni-

wem reprezentującym lokal i mającym bezpośredni kontakt z go-
ściem. Spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność, bo to od ich 
postawy w dużej mierze zależy sukces całego lokalu. Muszą też 
zdawać sobie sprawę, że praca w gastronomii, to praca w zespo-
le i tylko wspólne działanie oraz zgodna współpraca całego per-
sonelu przyniosą oczekiwane efekty. Warto o tym mówić, przy-
pominać choćby z pozoru wydawało się to oczywiste.
 Kurs zakończył się pisemnym egzaminem teoretycznym po 

którym przeprowadzono egzamin praktyczny. W efekcie 23 
uczniów zdobyło dodatkowe kwalifikacje.
 W drugim tygodniu tegorocznych ferii zimowych rozpoczął 
się kurs kelnerski w którym uczestniczy 42 osoby.
Tematyka kursu obejmuje zagadnienia:
• Organizacja pracy na stanowisku kelnera
• Bielizna stołowa, sztućce, szkło, narzędzia stołowe do serwo-

wania napojów i potraw
• Usługi w zakładach gastronomicznych
• Nakrywanie stolików, dekoracja, formowanie serwetek płó-

ciennych
• Techniki serwowania potraw i napojów
• Flambirowanie, podawanie wina
• Sposoby przyjmowania i obsługa konsumentów o różnych ce-

chach psychologicznych, i inne
 Kelner- pracownik obsługi , który uprzejmie wita gościa, uważ-

nie słucha jego życzeń, pomaga dokonać wyboru, potra-
fi odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące serwowa-
nych dań, zachęca do spróbowania specjalności, propo-
nuje wino odpowiednie do dania. Dobry kelner powinien 
dyskretnie opiekować się gościem podczas jego wizyty w 
restauracji, być do dyspozycji na każde życzenie ale nie 
narzucać swego towarzystwa. Powinien też wiedzieć, że 
np. dzieci są szczególnym rodzajem gości - to w jaki spo-
sób będą potraktowane dzieci, czy poświęci im się nale-
żytą uwagę, ze stoickim spokojem zniesie kaprysy, nad-
miar energii i szczególne wymagania co do menu, zosta-
je bardzo uważnie obserwowane i doceniane przez towa-
rzyszących im rodziców, dla których komfort ich pociech 
jest dobrem najwyższym
 Te i inne wiadomości oraz umiejętności uczniowie do-
skonalą w czasie kursu, którego zakończenie planowane 
jest na 6 marca br.

Teresa Radelczuk

Ferie zimowe w zespole Szkół im. jana pawła ii w brzostku
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

rodzice i rodzeństwo cd.
Pamiętam opowiadania taty o wielu róż-

nych sytuacjach czasem zabawnych 
lecz w większości dramatycznych, peł-
nych grozy w których uczestniczył w okre-
sie służby wojskowej i tułaczki wojennej 
w formacjach armii austriackiej. Wypeł-
niłyby one ciekawą i pouczającą treścią 
niejedną książkę. Jego opowiadania mia-
ły charakter wspomnień osobistych prze-
żyć, którymi dzielił się w rozmowach pod-
czas gościnnych przyjęć u nas lub u krew-
nych. Dla mnie szczególnie interesującymi 
były dialogi jakie tato prowadził z innymi 
uczestnikami I wojny światowej, którzy 
go odwiedzali, zwłaszcza wujkowie: Jan 
Cabaj, Józef Papier, Franciszek Andreasik 
i stryj Stanisław Łukasik oraz wielu jego 
kolegów i znajomych jacy przyjeżdżali do 
niego z zegarami do naprawy albo po wę-
giel na kopalnię. Nurtują one nie raz moje 
wspomnienia, ale ich tematyka wykracza 
poza ramy tego opowiadania.
 Tato po zakończeniu wojny wrócił do 
domu rodzinnego z nie zagojoną naroślą 
na zranionej nodze, którą do końca życia 
musiał starannie pielęgnować.
Z tytułu doznanego inwalidztwa nie otrzy-
mał żadnego odszkodowania ani renty in-
walidy wojennego, podobnie jak wszyscy 
synowie rolników. Miał wówczas 31 lat i 
był wdowcem bezdzietnym. W jednoizbo-
wym mieszkaniu rodzinnego domu zastał 
obydwoje rodziców i starszą siostrę przy-
rodnią Annę. Młodsza jego siostra Zofia 
była już mężatką i mieszkała z rodziną w 
ich zagrodzie.
 Pas gruntów gospodarstwa rolnego Łu-
kasików przylegał na całej długości od 
strony zachodniej do pasa gruntów gospo-
darstwa rolnego Papiera. Ich syn Józef tak-
że powrócił z wojny jako inwalida wojen-
ny z ledwo co zabliźnioną wnęką w lewym 
boku. Mój tato i Józef Papier byli dobry-
mi kolegami, sąsiadami, a także uczestni-
kami I wojny światowej i mieli wiele po-
wodów do wzajemnych spotkań i gościn-
nych odwiedzin. 
Barbara Papier, żona Józefa była córką Ja-
kuba i Marii Andreasików, wielodzietne-
go małżeństwa. Sąsiedztwo z Łukasikami 
oraz koligacja rodzinna Papierów z An-
dreasikami w Brzezinach stała się jedną z 

przesłanek, która zaowocowała związkiem 
małżeńskim moich rodziców w 1919 roku.
 Moja mama Stefania Łukasik, córka 
Jakuba i Marii Andreasików urodziła się 
23 marca 1895 roku w Brzezinach, zmar-
ła 23 listopada 1985 roku w Grudnej Dol-
nej i została pochowana na cmentarzu pa-
rafialnym w Siedliskach-Bogusz, obok po-
chowanego tam przed osiemnastu laty jej 
męża a mojego taty.
Mama jako młodsza córka pozostawała 
ze swoimi rodzicami dłużej, bo jej cztery 
starsze siostry wcześniej powychodziły za 
mąż i opuściły dom rodzinny. Od najmłod-
szych lat wyrastała w rodzinnej atmosfe-

rze wzajemnej miłości i szacunku, praco-
witości i przedsiębiorczości, racjonalnej i 
oszczędnej gospodarności oraz efektyw-
nej organizacji produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej zapewniającej dochodowość du-
żego gospodarstwa rolnego jej rodziców. 
Przedsiębiorczość rodziny nie rezygnowa-
ła z żadnej możliwości robienia rzetelnych 
interesów pieniężnych. Przykładem może 
być między innymi pozyskiwanie dużych 
ilości grzybów, głównie prawdziwków w 
sąsiednich lasach grzybowych, suszenie 
ich i sprzedaż w okresie poprzedzającym 
Święta Bożego Narodzenia, kiedy cena ich 
była najwyższa.
Nie obcym było też dla mojej mamy życie 
towarzyskie i gościnne przyjęcia w domu 
rodzinnym oraz związana z tym etykieta, a 
nade wszystko niezwykle wysoki poziom 
sztuki kulinarnej. Prowadzona przez jej 

tatę a mojego dziadka Jakuba działalność 
handlowa i pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, stwarzała potrzebę gościn-
nego przyjmowania różnych ludzi przyjeż-
dżających do dziadka w interesach albo za-
praszanych przez dziadka na spotkania to-
warzyskie dla poznawania możliwości ro-
bienia interesów. Z czasem starsze rodzeń-
stwo organizowało gościnne przyjęcia ko-
leżeńskie, później kandydatów na małżon-
ków, przyjęcia weselne i wreszcie gościnne 
spotkania nowo założonych rodzin.
 Moja mama już jako uczennica szko-
ły powszechnej w Brzezinach, odległej o 
cztery kilometry od jej miejsca zamiesz-
kania, po powrocie ze szkoły pomagała 
rodzinie w pracach domowych. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej wykonywała 
samodzielnie prace hodowlane i polowe 
na równi ze starszym rodzeństwem w ich 
rodzinnym gospodarstwie rolnym. Kiedy 
starsze siostry wychodziły za mąż i opusz-
czały dom rodzinny moja mama coraz 
więcej była potrzebna w pracach gospo-
darstwa domowego. W końcu samodziel-
nie wykonywała prace kulinarne i wypie-
ki dla rodziny, najemnych pracowników i 
przyjmowanych gości, wyręczając w tym 
swoją mamę. Jako dorosła panna bywała 
też w miastach ze swoim tatą, początko-
wo w interesach, później kiedy on zacho-
rował na zapalenie stawów także u lekarzy 
i w uzdrowiskach. Zamieszczona w „Anek-
sie” do rękopisu mojego opowiadania jej 
fotografia wykonana w Krakowie jest jedy-
ną pamiątką rodzinną z tego okresu, która 
szczęśliwie ocalała. Inne uległy zniszcze-
niu w czasie I a zwłaszcza II wojny świa-
towej.
 Dorosłe panieństwo mamy przypadło 
na okres I wojny światowej. Razem z ro-
dzicami i młodszym rodzeństwem, bratem 
Józefem i siostrą Bronisławą oraz głucho-
niemym stryjem przeżyła wiele dramatycz-
nych sytuacji i groźnych niebezpieczeństw. 
Szczególnie beznadziejne chwile przeży-
wała w czasie wojennych działań fronto-
wych oraz prowadzonych penetracji i ra-
bunku przez Kozaków, którzy służyli w 
formacjach wojsk carskiej Rosji. Mimo 
wielu obowiązków i ciężkiej pracy w domu 
rodzinnym a także niebezpieczeństw wo-
jennych nie zaniedbywała odwiedzania i 
pomocy starszym siostrom z małymi dzieć-
mi. Opowiadały o tym nie raz ciocie Bar-
bara, Anna i Katarzyna. Wszystko to ra-
zem wzbogacało doświadczenie, umiejęt-
ność, wiedzę życiową mamy, a jednocze-
śnie hartowało jej kondycję fizyczną i od-
porność psychiczną.
Odwiedziny starszej siostry Barbary Pa-
pierowej w Grudnej Dolnej zapewne 
przyczyniły się do spotkań z Janem Łu-
kasikiem. One chyba zrodziły wzajemne 
uczucia sympatii, które rozwinęły się w 
miłość, potwierdzoną zawarciem związ-
ku małżeńskiego.
 Rodzice moi początkowo zamieszkali w 
jednej izbie razem z trzyosobową rodziną 
Łukasików seniorów. Aby się usamodziel-
nić niezwłocznie przystąpili do budowy 
trzyizbowego domu mieszkalnego. Pierw-
sza część posagu wniesionego przez mamę 
była podstawowym wkładem w tę inwesty-
cję. Drewno budowlane na dom mieszkal-
ny i budynek inwentarski w całości pocho-
dziło z lasu, który mama otrzymała w po-
sagu na Berdechowie w Brzezinach. Dużą 

Fotografia moich rodziców siedzą-
cych obok okna przybudówki miesz-

kaniowej do stodoły. Za nimi stoi 
moja siostra Cela

Ci, których kochamy, nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna.
Emily Dickinson

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek rozstania  
z naszą Kochaną Mamą, Babcią i Prababcią
śp. Stanisławą Stanisz

serdecznie dziękujemy.
Wyrazy wielkiej wdzięczności kierujemy również do Pani doktor Lucyny 
Szczepanik za wieloletnią troskliwą opiekę medyczną nad naszą Mamą.

Serwińscy
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pomoc w budowę wnieśli szwagrowie taty, 
a moi wujkowie, zwłaszcza przy wyrębie i 
zwózce drewna z lasu. Urządzanie nowe-
go gospodarstwa domowego a jednocze-
śnie gospodarstwa rolnego, którego stery 
przekazał dziadek w ręce mojego taty, wy-
magało ogromnego wysiłku inwestycyjne-
go.
 Założenie rodziny, budowa domu 
mieszkalnego i w ogóle nowego gospo-
darstwa rolnego przypadła na okres pierw-
szych lat istnienia niepodległego państwa 
polskiego, bo zaledwie od listopada 1918 
roku. Po wielu zrywach wolnościowych 
Polska wreszcie stała się niepodległą, lecz 
niesłychanie wyniszczoną rabunkową go-
spodarką trzech zaborców Austrii, Nie-
miec i Rosji, prowadzoną przez ponad 120 

lat, a na terenach gdzie zamieszkiwali moi 
przodkowie przez blisko 150 lat, bo już od 
pierwszego rozbioru Polski. Nie bez powo-
du tereny Polski zajęte przez Austrię okre-
ślano mianem „nędzy galicyjskiej”. Do 
tego doszły jeszcze ogromne zniszczenia 
spowodowane działaniami I wojny świa-
towej, która przetaczała się przez te tere-
ny. Podejmowanie inwestycji w owych 
warunkach było konieczne lecz wymaga-
ło niezwykłej przedsiębiorczości i relatyw-
nie dużych środków finansowych dla prze-
bicia się na rynku wysokiego popytu przy 
niedostatecznej podaży towarów i usług.
 Moi rodzice posiadali talent pokonywa-
nia trudności w osiąganiu zamierzonych 
celów. Z natury byli racjonalnymi opty-
mistami. Mama przyzwyczajona w jej ro-

dzinnym domu do życia dynamicznego, 
wypełnionego efektywną pracą, osiąganą 
przez rozsądną oszczędność czasu, środ-
ków pieniężnych i materialnych, potrafiła 
skutecznie współdziałać z tatą w rozwią-
zywaniu problemów tworzonego gospo-
darstwa, z uwzględnieniem ówczesnej no-
woczesności. Posiadała wiele umiejętno-
ści praktycznych nie tylko w zakresie do-
skonałego prowadzenia gospodarstwa do-
mowego z nowoczesną sztuką kulinarną, 
lecz także w hodowli zwierząt gospodar-
skich, w dziedzinie ogrodnictwa i sadow-
nictwa oraz prowadzenia upraw okopo-
wych i zbóż. Zawsze podkreślała, że wy-
konywana praca jest dla niej przyjemno-
ścią a nie przykrym obowiązkiem.

c.d.n.

22 lutego w Domu Kultury w Brzost-
ku miało miejsce uroczyste otwar-

cie wystawy zdjęć Amazonek „Niejed-
na z jedną”
 „Na wystawę składały się portrety 16 
młodych Amazonek (24-34 lata), które 
stanęły przed obiektywem równie mło-

dych artystek m.in. Magdaleny Gawędy, 
Agnieszki Kłos, Dany Puciłowskiej, Da-
rii Filipowicz, Ewy Szymczyk, Ilony We-
iss, Matyldy Pachowicz, czy Izabeli La-
chowicz, które zdecydowały się sfotogra-
fować swoje rówieśniczki, które przeszły 
zabieg mastektomii ukazując ich kobie-

cość, piękno i radość życia.”
 Wystawa była sponsorowana przez Wo-
jewódzki Ośrodek Koordynujący Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w 
Rzeszowie.
 Fotografie tych młodych Amazonek, 
które od roku wędrują po całej Polsce po-
wstały po to, aby uświadomić wszystkim 
kobietom, że również mogą zachorować 
na raka piersi i nakłonić je do odpowied-
niej profilaktyki. 
 Na wernisażu byli obecni przedstawi-
ciele władz samorządowych, lokalnych 
mediów, pani lekarz onkolog, przedstawi-
cielka WOK Raka Piersi oraz około  trzy-
dzieści kobiet z terenu naszej gminy.
 Wszyscy z zainteresowaniem obejrze-
li wystawę, która mimo, że dotyczyła bar-
dzo przygnębiającego problemu, jakim jest 
ta choroba, to ukazywała też kobiece pięk-
no i mówiła o tym, że po zabiegu mastek-
tomii nie tylko można żyć, ale i wyglądać 
atrakcyjnie.
 Zebrani wysłuchali też prelekcji lekarza 
onkologa na temat profilaktyki raka piersi; 
podana została również informacja o termi-
nie bezpłatnych badań mammograficznych 
na terenie gminy, dla kobiet od 50-69 roku 
życia. Na koniec wszyscy otrzymali bez-
płatne materiały edukacyjne oraz gadżety.
 Wystawę można było oglądać przez ko-
lejne trzy dni w godzinach otwarcia Domu 
Kultury.

E.M.

wystawa „niejedna z jedną”

Nie ma takiej rzeczy, której 
nie można by zdobyć pra-

cą – słowa amerykańskiego pi-
sarza Marka Twaina zdają się 
doskonale pasować do osią-
gnięć uczennicy kl. VI b Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Brzostku – Dominiki Kaput. 
Wytrwałość, pracowitość i am-
bicja doprowadziły ją nie tylko 
do tegorocznego finału interdy-
scyplinarnego konkursu huma-
nistycznego, ale zaowocowały 
tytułem laureata!
 Miano laureata należy do 50 
uczestników etapu wojewódz-
kiego, którzy uzyskali najwyż-
sze wyniki i wykazali się wy-
sokimi kompetencjami huma-
nistycznymi. Finałowe zmaga-

nia poprzedziły etapy szkolne i 
rejonowe. Zadania konkursowe 
sprawdzały wybrane zagadnie-
nia z zakresu wiedzy i umiejęt-
ności objęte zapisami Podsta-
wy Programowej Kształcenia 
Ogólnego z języka polskiego, 
historii, plastyki, muzyki i fil-
mu.
 Motyw przewodni tego-
rocznego konkursu – Marzenia 
uskrzydlają okazał się trafny dla 
Dominiki, która dzięki wytężo-
nej pracy wzbiła się na wyżyny 
i osiągnęła zamierzony cel.
 Serdecznie gratulujemy osią-
gnięcia, które jest chlubą całej 
społeczności szkolnej i życzy-
my dalszych sukcesów!

atsz

najlepSi z najlepSzyCh! – konkurSowe laury
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Pracę z Dominiką Karmelitą rozpo-
cząłem już w początkowych klasach 

szkoły podstawowej w Zespole Szkół w 
Januszkowicach. Od samego początku 
wykazywała ona niesamowite zdolności 
językowe, a jej wiadomości i umiejętno-
ści wykraczały z roku na rok poza pro-
gram w każdej z klas, do której uczęsz-
czała. Wówczas jeszcze nikt nie zdawał 
sobie sprawy z tego, że oglądanie nie-
mieckojęzycznych bajek i kolejno róż-
norodnych programów przyczyni się w 
tak dużym stopniu do jej późniejszych 
sukcesów.
 Jako mała dziewczynka, ogląda-

S.K. Dominiko, zostałaś tegoroczną 
laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego. Powiedz, jaka 
była twoja pierwsza reakcja i co od-
czuwasz, otrzymując tak wielkie wy-
różnienie?

D.K. Na wyniki czekałam  z wielką nie-
cierpliwością ponad tydzień. Codziennie 
sprawdzałam, czy się nie pojawiły na ku-
ratoryjnej stronie. Mama jako pierwsza 
dowiedziała się o moim sukcesie – co-
dziennie zaglądała na stronę Kuratorium. 
Kiedy wbiegła z radością do mojego po-
koju, wiedziałam, że nie jest źle, ale nie 
spodziewałam się tak wysokiego miej-
sca, ponieważ konkurs był bardzo trudny.
 
S.K. Kiedy rozpoczęła się Twoja przy-
goda z językiem niemieckim i w jaki 
sposób osiągnęłaś tak wielki sukces?

D.K. Moja przygoda z językiem niemiec-
kim zaczęła się już we wczesnym dzie-
ciństwie.  Większość bajek oglądałam 
na niemieckich kanałach i starałam się 
rozumieć wypowiedzi bohaterów. Czę-
sto pomagałam sobie, kierując się intu-
icją. Dużo brałam na domysł. Później 
swoją wiedzę weryfikowałam na lek-

cjach języka niemieckiego pod kierun-
kiem pana Stefana Kokoczki. To on po-
mógł mi i nadal pomaga zgłębiać tajem-
nice tego języka - bogaci moje słownic-
two, daje podstawy gramatyki, zachęca, 
motywuje, pracuje ze mną podczas do-
datkowych zajęć.

S.K. Jak dużo czasu poświęcasz na na-
ukę języka niemieckiego i w jaki spo-
sób zdobywasz nową wiedzę i umiejęt-
ności w tym zakresie?

D.K. Wszyscy wiedzą, że tylko ciężka, 
systematyczna i wytrwała praca przyno-
si efekty.  Tak jest i w moim przypadku. 
Pracuję dużo w szkole i w domu. Rozwią-
zuję różne testy, czytam niemieckie gaze-
ty i książki, które „podrzuca” mi mój na-
uczyciel. Nadal oglądam programy tele-
wizyjne w języku niemieckim. Słucham 
również  muzyki niemieckich zespołów 
młodzieżowych. 

S.K. W jaki sposób chciałabyś konty-
nuować naukę języka niemieckiego?

D.K. Pójdę na studia w tym kierunku. 
Może uda mi się kiedyś pojechać na 
dłużej do niemieckojęzycznego kraju... 
Może nawiążę bliższy kontakt z jakimś 
rówieśnikiem np. z Niemiec... 

S.K. O czym jeszcze chciałabyś powie-
dzieć czytelnikom, pragnącym znać 
tak język obcy jak Ty?

D.K. Osoby, które chcą dobrze znać ję-
zyk niemiecki, powinny mieć z nim cią-
gły i różnoraki kontakt. Powinny dużo 
mówić, słuchać, czytać i pisać w tym ję-
zyku. No i przede wszystkim powinny 
być systematyczne i wytrwałe. 

S.K. W przyszłym roku szkolnym, gdy 
będziesz już w I klasie gimnazjum, roz-
poczniesz naukę drugiego języka obce-
go. Czy myślisz, że będzie on dla Cie-
bie również tak interesujący, jak ję-
zyk niemiecki?

D.K. Mam taką nadzieję, ale jeszcze się 
nad tym głębiej nie zastanawiałam. My-
ślę, że język angielski jest o wiele trud-
niejszy. Ale zobaczymy, może nie bę-
dzie tak źle...

S.K. Jakie są Twoje inne pasje i zain-
teresowania?

D.K. Chętnie słucham muzyki, czytam 
książki i gram w siatkówkę. Lubię grać 
też na komputerze.

Wywiad przeprowadził nauczyciel  
j. niemieckiego Stefan Kokoczka

SukCeS uCzenniCy zeSpoŁu SzkóŁ w januSzkowiCaCh, tegoroCznej
laureatki wojewódzkiego konkurSu języka niemieCkiego

wywiad z dominiką

jąc niemieckie baj-
ki, uczyła się języka 
obcego poprzez na-
śladownictwo, po-
znając go w jakimś 
stopniu tak, jak ro-
dzimy jego użyt-
kownik. Doskonale 
opanowana spraw-
ność mówienia i ro-
zumienia ze słuchu, 
dała jej możliwość 
swobodnego komu-
nikowania się już 
w klasie IV. Zajęcia 

szkolne pomo-
gły jej nato-
miast kształ-
cić poprawne 
pisanie i czy-
tanie, z czym początkowo mia-
ła jeszcze niewielkie problemy. 
Od klasy IV począwszy próbo-
wała ona swoich sił w różnorod-
nych konkursach języka niemiec-
kiego, w których zajmowała naj-
wyższe wyniki. W klasie V Do-
minika została laureatką Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Nie-
mieckiego, organizowanego przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty. Te niezwykłe wyróżnienia po-
mogły jej niewątpliwie w dążeniu 
do doskonalenia swych wiadomo-
ści i umiejętności w dalszym eta-

pie kształcenia językowego.
 Dzisiaj kolejny raz Dominika zosta-
je laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
w Rzeszowie, stojąc na najwyższym po-
dium, co jest wspaniałą nagroda za trud 
w dążeniu do osiągnięcia wyznaczone-
go celu. 
 Jako nauczyciel jestem dumny z jej 
wielkich osiągnięć, gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów. Poniżej publikuje-
my wywiad z laureatką, a od niej samej 
dowiemy się zapewne o wiele więcej.

Nauczyciel języka niemieckiego  
Stefan Kokoczka
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CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
BĄDŹ AKTYWNY

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W BRZOSTKU INFORMUJE, ŻE
w 2010 roku jest kontynuowany projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Brzostek”, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację projektu podzielono na dwa etapy:
 1 etap – (pierwsze półrocze 2010 roku) będą organizowane następujące kursy:
  - obsługi wózków widłowych,
  - spawania,
  - operatorów koparko – ładowarek,
  - opiekunka Domu Pomocy Społecznej.
 2 etap – (drugie półrocze 2010 roku) będą organizowane następujące kursy:
  - kucharz małej gastronomii.
  - gospodarki magazynowej z obsługą kas fiskalnych.
Wszyscy uczestnicy powyższych kursów wezmą udział w doradztwie zawodowym i zajęciach treningu interpersonalnego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 40 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Brzostek do 31.12.2010r.

Rekrutacja uczestników projektu do I etapu jest przeprowadzana przez pracowników socjalnych, natomiast osoby 
zainteresowane uczestniczeniem proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi w MGOPS w Brzostku (lub 

telefonicznie 014 680 89 23). Głównym warunkiem uczestniczenia w projekcie jest korzystanie ze świadczeń pomocy 
społecznej.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dbajmy o nasz kręgosłup

Bóle kręgosłupa to dość powszech-
na i uciążliwa dolegliwość nękająca 

współczesne społeczeństwo. Z ich powo-
du cierpi około 80 procent osób w prze-
dziale wieku od 30 do 40 lat. U starszych 
problem ten jest jeszcze bardziej nasi-
lony. Na kondycję naszego kręgosłupa 
składa się wiele różnych czynników, po-
cząwszy od nieprawidłowego trybu ży-
cia aż po urazy będące konsekwencja-
mi wypadków.
 Przed przystąpieniem do leczenia na-
leży dokładnie zapoznać się z przyczyna-
mi bólu pleców, gdyż błędna terapia może 
przynieść więcej szkód niż korzyści.
 Jednym z głównych wrogów kręgo-
słupa są zbędne kilogramy, będące do-
datkowym obciążeniem dla dźwigające-
go ciężar całego ciała kręgosłupa. Brak 
ruchu, ćwiczeń, minimalnej choć aktyw-
ności fizycznej to kolejna przyczyna cier-
pień, gdyż słabe mięśnie brzucha czy ple-
ców nie są w stanie stanowić wsparcia dla 
kręgosłupa. 
 Uszkodzenie mięśni, ścięgien lub krąż-
ków międzykręgowych, do którego do-
chodzi pod wpływem zbyt dużego obcią-
żenia może wiązać się z przykrymi kon-
sekwencjami.

Kręgosłup to wyrafinowana konstrukcja, 
ułatwiająca nam utrzymanie pozycji wy-
prostowanej, dzięki sile mięśni i mecha-
nicznym właściwościom kości. Nieprawi-
dłowo wykonana próba dźwignięcia du-
żego ciężaru, gwałtowny ruch czy ude-
rzenie, mogą spowodować jego uszko-
dzenie. Także niewielkie, ale długo trwa-
jące niekorzystne obciążenia kręgosłupa 
mogą zaowocować bólem.
 Uszkodzenia wynikające z wad wro-
dzonych lub degeneracji kręgosłupa 
związanej z wiekiem powodują wystę-
powanie silnego bólu związanego nie tyl-
ko z uszkodzeniem mechanicznym, ale 
także z uciskiem rdzenia. Są to na przy-
kład tzw. wypadnięcie dysku (dyskopa-
tia) - czyli przemieszczenie się jednego 
z elastycznych krążków umieszczonych 
między kręgami, albo kręgozmyk - czyli 
przemieszczenie kręgów względem sie-
bie (objawy kręgozmyku nie są charak-
terystyczne i dlatego bardzo często jest 
wykrywany przypadkowo).
 Trzecią istotną grupą źródeł bólu są 
schorzenia neurologiczne, takie jak za-
palenia nerwów (m. in. rwa kulszowa).
 Jeśli spędzamy dużo czasu w jednej 
pozycji powinniśmy robić krótkie prze-
rwy i wykonać kilka prostych ćwiczeń 
m. in. rozciągających. Najlepszym re-
laksem będzie krótki spacer na świeżym 
powietrzu, jeśli jednak nie możemy sobie 
na to pozwolić wykonajmy chociaż kilka 
okrężnych ruchów głową lub ramionami.
 Jeżeli praca wymaga od nas kilkugo-
dzinnego siedzenia warto zadbać o odpo-
wiednio wyprofilowane krzesło, dopaso-
wane do naszego wzrostu. Kark możemy 
odciążyć dzięki regulowanemu zagłów-

kowi.
 Ponadto ból kręgosłupa jest dolegli-
wością występującą u ponad 50% ciężar-
nych kobiet.
 Powszechność zjawiska powoduje, że 
często ten zdrowotny problem bywa ba-
gatelizowany i zaniedbywany. Takie po-
dejście do problemu jest błędem. Naj-
częstszymi przyczynami bólu krzyża cię-
żarnych kobiet jest nadmierne obciążenie 
kręgosłupa w wyniku zwiększonej masy 
ciała kobiety oraz rozluźnienie więzadeł 
odpowiedzialnych za stabilność. O spo-
sobie leczenia bólów kręgosłupa u cię-
żarnych decyduje lekarz. Warto jednak 
zacząć samej od postępowania profilak-
tycznego:
1. Unikania podróży i zbyt długich spa-

cerów
2. Noszenia miękkiego obuwia na niskich 

obcasach
3. Unikania gwałtownych ruchów i po-

chylania się do przodu na wyprostowa-
nych nogach oraz ruchów skrętnych tu-
łowia - odwracanie się do tyłu bez ro-
tacji tułowia

4. Należy pamiętać aby dźwigany ciężar 
był symetrycznie rozłożony (w obydwu 
dłoniach), a podnoszony przedmiot po-
winien być niesiony jak najbliżej ciała

5. Unikanie innych aktywności rucho-
wych, które prowokują ból

 Często ból pleców jest tylko sygnałem, 
wskazującym na schorzenie nie mające z 
kręgosłupem żadnego związku. Dlatego 
tak ważne jest skorzystanie z pomocy le-
karza, który prawidłowo zdiagnozuje pro-
blem.

Dużo zdrowia!!!
mgr farm. Monika Miałkowska



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

z brzostku w świat
„Tam za górą jest granica, na granicy jest strażnica.

Ze strażnicy do swej lubej żołnierz pisał list…
Hen daleko za mgłą, jest rodzinny mój dom.
Tam dziewczyna ma śpi, w mej rodzinnej wsi.
Gwiazdy gaszą swój blask, bo już budzi się brzask.
Gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś tu, 
By cię nikt nie zbudził ze snu…”

           Piosenka żołnierska

Marcowe lekkie słońce, przedziera się przez bałwany sza-
rych chmur. Coraz to muśnie swoim blaskiem, to znowu 

chowa się za zasłony obłoków, jakby chciało przeczekać jesz-
cze czas przedwiośnia. Wiatr mocny, ale już nie tak przenikliwy 
osusza drogi, pola i łąki. Spod pryzm śniegowych wyłaniają się 
nieśmiało zieleniejące listki traw. Wierzby – kumoszki – coraz 
śmielej prostują swoje witki z dala błysz-
czące pulchnymi pąkami. Brzoza porusza 
gałązkami żyjącymi już kolorem wiosny, 
a leszczyna pokrywa się długimi, wiszą-
cymi kiściami kwiatów. Czereśnie, trze-
śnie, brzoskwinie, morele, porzeczki coraz 
śmielej wypuszczają swoje pąki. Magnolia 
i forsycja lada dzień wypuści pąki kwiato-
we. W trawach tu i ówdzie żółcą się kwiat-
ki podbiałów, białych stokrotek i niezwy-
kle kolorowe – żółte, białe, różowe, fiole-
towe – główki krokusów. Koszyczki prze-
biśniegów, śnieżyczek rozbieliły się do-
okoła. A ptactwo jakby ucichło, pochowa-
ło się w koronach drzew, krzewów i traw, 
ścieląc gniazda swoim małym. Buchnęło 
przedwiośnie.
 Idąc drogą wiodąca na Nawsie Brzo-
steckie cały czas słychać szum wody spły-
wającej Słonym Potokiem. Brzegi rzecz-
ki są czyste, wody srebrzyste i świadczą o 
zdrowej tu przyrodzie.
 Przed domem Albiny i Jana Sudołów 
ogród jeszcze trochę przyśnieżony. Drzew-
ka owocowe jeszcze otulone są osłonami przed zimą. W całej za-
grodzie panuje niezwykły ład i spokój, tylko stadko gołębi prze-
latuje siadając na dachu stodoły oraz psy myśliwskie witają przy-
byłych wchodzących do zagrody, jakby chciały powiedzieć to 
my tutaj strzeżemy spokoju i porządku. Dom moich rozmówców 
jest duży i okazały, budowany z wielkim rozmachem czasów z 
lat osiemdziesiątych – jak mówi Jan już dzisiaj jest za duży i za 
drogi. 
 Kim byli ludzie gospodarzący na tej ziemi, jakie mieli upodo-
bania, pasje, co przekazywali swoim następcom – te i inne pyta-

nia nasuwają się śledząc losy kilku pokoleń tej rodziny.
 Albina Sudoł z domu Sobczyk wywodzi się właśnie z tej na-
wsieńskiej ziemi. Jej matka Helena z domu Zegarowska wyszła 
za mąż za Józefa Sobczyka i razem zamieszkali w małym drew-
nianym domku na tej posesji, którą później w spadku otrzyma-
ły dzieci Jan i Albina. Wspólnie pracowali na roli, dzieci chodzi-
ły do szkoły, pomagały w prowadzeniu gospodarstwa. Prowa-
dzili tradycyjne gospodarstwo – obsiewali pola zbożami, sadzili 
ziemniaki, buraki, kukurydzę i warzywa, hodowali bydło, trzodę 
chlewną, drób – i z tej ziemi utrzymywała się cała rodzina Hele-
ny i Józefa Sobczyków. Dzieci Jan i Albina należały do bardzo 
posłusznych i pracowitych, a że ich rodzice rzetelnie pracowali 
na roli miały dobry przykład jak później w wieku dorosłym na-
leży pracować. Naczelnym nakazem rodziny była solidna praca 
oraz miłość do Boga i bliźniego. Pieczołowicie świętowali dni 
święte uczestnicząc w nabożeństwach kościelnych w niedziele i 
święta. Takie same zasady życia rodzinnego obowiązują teraz u 

ich córki Albiny i męża Jana Sudołów. Czę-
sto widać ich idących do kościoła z małymi 
dziećmi – to wnuki prowadzone są za rękę 
do świątyni i razem z dziadkami uczestni-
czą we Mszy świętej zachowując się wzo-
rowo w kościele. 
 Albina z domu Sobczyk Sudoł po ukoń-
czeniu podstawówki brzosteckiej podjęła 
naukę w szkole rachunkowości rolnej w 
Brzostku, a potem w technikum rolniczym 
w Wysokim koło Łańcuta. Po maturze od-
bywała staż pracy w Makowisku koło Jaro-
sławia i tutaj poznała męża Jana. W 1972 
roku wyszła za niego za mąż i razem za-
mieszkali z dala od Ziemi Brzosteckiej. 
Tam też przyszło na świat dwoje ich dzie-
ci Mirosław i Agnieszka, ale Albinę ciągło 
w swoje strony. Namówiła męża i w 1985 
roku wrócili z całą rodziną na posesję Al-
biny do Nawsia Brzosteckiego. Tutaj wy-
budowali dom i tutaj też przyszedł na świat 
syn Tomasz. Zaczęli wieść spokojne i pra-
cowite życie gospodarskie. 
 Jan Sudoł otrzymał dobre wykształcenie 

rolnicze i ogrodnicze, gdyż ukończył technikum rolnicze o spe-
cjalizacji szkółkarskiej. Jego rodzeństwo także zostało wysłane 
po naukę. I tak brat Józef ukończył technikum geodezyjne, a Lech 
technikum budowlane, jednak pracuje jako marynarz. To właśnie 
stryj Lech Sudoł stał się idolem dla Mirosława. Kiedy wracał ma-
rynarz Lech na urlop malutki Mirek był cały nim zauroczony. Go-
dzinami słuchał opowieści o służbie na morzu, a już szczytem ra-
dości była czapka wojskowa, którą mały chłopiec zakładał sobie 
na głowę. Mówił wtedy – ja też będę żołnierzem – i tak się też 
stało. Często zjeżdżała się rodzina Sudołów na uroczystości ro-

Weronika i Stanisław Sudołowie  
z synem Janem

Helena i Józef Sobczykowie z dziećmi 
Janem i Albiną

Albina i Jan Sudołowie  
z córką Agnieszką

Mirosław i Izabela Sudołowie
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dzinne, jubileuszowe, a ciocia Małgorzata 
absolwentka wyższej szkoły administra-
cyjnej dbała o dobrze zastawiony stół. Na 
tych spotkaniach często wspominały dzie-
ci Sudołów tułaczkę i niedolę ojca Stani-
sława, który w wieku 18 lat został aresz-
towany i wywieziony do Miernoje na Sy-
bir za działalność w Armii Krajowej. Prze-
bywał tam dwa lata i 1946 roku wrócił do 
domu, ale jakoś odmieniony, zamknięty w 
sobie, zastraszony i bardzo małomówny. 
Tam w dalekiej Syberii zaznał co to głód, 
niedola, cierpienie, bicie, katorżnicza pra-
ca i jeszcze wiele, wiele upokorzeń i cier-
pień. Stamtąd też przywiózł „nieufność” i 
milczenie. O tamtych latach niewiele mó-
wił. Jedynie siadał w samotności na progu 
domu i patrząc na zachodzące słońce nu-
cił smętne melodie, a z jego oczu wtedy ciekły łzy. Katorżnicze 
dwa lata na Syberii odbiło się na zdrowiu ojca Jana Sudoła. Po 
jego śmierci matka Weronika należy do Sybiraków. 
 Właśnie patriotyzm i umiejętność służenia ojczyźnie w rodzi-
nie Weroniki i Stanisława Sudołów było nakazem życia. Nic też 
dziwnego, że wnuk Mirosław syn Albiny i Jana wyrasta na wiel-
ką chlubę nie tylko rodziny, ale całej społeczności Ziemi Brzo-
steckiej.
 Mirosław był w szkole chłopcem zdyscyplinowanym, bardzo 
bystrym, dobrze wysportowanym 
i zorganizowanym. Brał udział w 
konkursach „Sprawni jak żołnie-
rze”. Po ukończeniu podstawów-
ki wiedział już, że musi być zawo-
dowym żołnierzem. Dlatego też 
uczęszczał do Liceum Wojskowe-
go w Lublinie, a następnie zdał eg-
zamin do Wyższej Szkoły Wojsk 
Zmechanizowanych we Wrocła-
wiu. Po ukończeniu podjął pracę w 
Tomaszowie Mazowieckim w ka-
walerii powietrznej. Zaliczał trud-
ne poligony, skoki powietrzne i z 
wielką radością coraz lepiej spraw-
dzał się w służbie wojskowej. Pełnił 
tam funkcję dowódcy. Czas szybko 
płynął Mirosław ożenił się z Izabelą 
Faber z Pustkowa Wilczkowskiego 
magistrem pedagogiki specjalnej. Wspólnie zamieszkali w Toma-
szowie Mazowieckim i tam też przyszły na świat dwie córeczki 
Julia i Ewa, które wychowywane są pod pieczą mamy. Mirosław 
Sudoł już po raz trzeci jest na misji pokojowej, najpierw w Bo-
śni, a potem dwukrotnie w Afganistanie, w kraju leżącym w po-
łudniowo-zachodniej Azji. Większość powierzchni zajmują góry 
Hindukusz, a pod nimi rozciągają się rozległe pustynie. Panuje 
tam klimat suchy podzwrotnikowy i żyją ludzie innej wiary i in-
nej kultury. W pieczarach górskich, wąwozach, jaskiniach ko-
czują jeszcze różne plemiona mówiące wieloma językami. Pra-
ca wśród tej egzotycznej 
przyrody i trochę innych 
ludzi jest dla nas Polaków 
niebywale ciężka i nie-
bezpieczna. Tym bardziej 
niebezpieczna jest praca 
grupy polskich żołnierzy 
czynnie uczestniczących 
w misji pokojowej. Ów 
ciężar służby jest wzmo-
żony tym, iż kapitan Mi-
rosław działa w jednostce 
specjalnej. Jednak miłość 
do czapki wojskowej i na 
niej orzełka powiodła na-
szego Rodaka do Afgani-
stanu, aby tam pomóc lu-
dziom potrzebującym po-
koju i stabilizacji. To hart 
ducha, odwaga i sprawie-
dliwość zawiodły Go już 

trzeci raz na niezwykłą misję pokojową. 
Oby dobry los mu sprzyjał i nie opusz-
czało Go szczęście. Na urlopy przyjeż-
dża do żony i córek. Jest dla nich niezwy-
kle troskliwym ojcem i mężem i wspania-
łym przyjacielem. Podczas urlopu na kil-
ka dni przejeżdża z całą rodziną do matki 
i ojca w Nawisu Brzosteckim. Zawsze na 
jego twarzy maluje się pogoda, zadowole-
nie, uśmiech i radość z wyboru zawodu. 
Tutaj w Nawsiu Brzosteckim opowieściom 
nie ma końca. Tutaj też wspomina piesze 
wędrówki przez las z plecakiem obciążo-
nym do 20 kilogramów, wspinaczki gór-
skie, jazdę na nartach. Jednak mrożące w 
żyłach krew opowieści są to przeżycia ka-
pitana Mirosława podczas skoków spado-
chronowych, jak również niezwykłych ak-

cji wojskowych. Czasem tutaj wybiera się z ojcem na łowy – Jan 
jest myśliwym – i tam długim męskim rozmowom nie ma końca.
 Agnieszka córka Albiny i Jana Sudołów po ukończeniu pierw-
szego liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym językiem an-
gielskim w Jaśle podjęła studia na Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Rzeszowie na wydziale filologii angielskiej. Po uzyskaniu 
tytułu magistra została zatrudniona w charakterze nauczyciela 
języka angielskiego w zespole szkół muzycznych w Rzeszowie, 
gdzie pracuje do chwili obecnej. Wyszła za mąż za Sławomira 

Sieradzkiego, absolwenta Wyższej 
Szkoły Pożarnictwa w Warszawie 
i jest pracownikiem Komendy Wo-
jewódzkiej Straży Pożarnej w Rze-
szowie. Zięć Sławomir - też czło-
wiek w mundurze – bardzo pasuje 
do rodziny Albiny i Jana Sudołów 
razem z żoną panią pedagog two-
rzą zgraną, kochającą się rodzinę. 
Mieszkają w Rzeszowie i tam też 
wychowują dwójkę dzieci. Czę-
sto też przyjeżdżają do rodziców 
do Nawsia Brzosteckiego. Wnu-
ki baraszkują po dużym ogrodzie, 
zajadają smakołyki przygotowane 
przez babcię Albinę, a w niedziele 
są prowadzone przez dziadków do 
kościoła. Wspólne posiłki przy du-
żym stole, dyskusje na tematy życia 

współczesnego, plany na przyszłość i wspomnienia bardzo jed-
noczą i cementują rodzinę. Są też dowodem na trwałość, sympa-
tię i miłość w rodzinie. Jednak największym świętem w rodzinie 
jest przyjazd kapitana Mirosława wraz z żoną i małymi córecz-
kami. Wtedy rozmowom, pytaniom, opowieściom i snuciem pla-
nów nie ma końca. 
 Służba naszego Rodaka Mirosława w pokojowej misji w Afga-
nistanie, praca w jednostce specjalnej kryje tajemnice wojsko-
we. Jednak sam fakt wyjazdu z grupą doskonale przygotowa-
nych żołnierzy polskich do egzotycznego kraju z niezwykłą mi-

sją jest dla nas mieszkań-
ców Ziemi Brzosteckiej 
ogromnym honorem i za-
szczytem. Oby tylko „do-
bre duchy” pomagały mu w 
trudnych akcjach, oby wró-
cił do Polski cały i zdrowy, 
a tu pewnie po powrocie 
awansuje rangę wyżej.
 Najmłodszy syn Albiny i 
Jana Sudołów Tomasz po 
ukończeniu liceum ogól-
nokształcącego w Kołaczy-
cach podjął studia w Pod-
karpackiej Szkole Wyższej 
im. Błogosławionego Księ-
dza Findysza w Jaśle. Pra-
cował w firmie Trans-Po-
łudnie w Podgrodziu, a po 

Babcia Weronika Sudoł

Od lewej: Agnieszka, Tomasz, Mirosław z żoną Iza-
belą i przyjaciółmi

Rodzina Jana Sudoła



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14
Dokończenie ze strony 13

Arlekin (łac. Harmonia axyridis) – taką nazwę nosi duża bie-
dronka (6-8mm), niezwykle żarłoczna, a przy tym kąsająca 

ludzi. Ten paskudny owad upodobał sobie Podkarpacie. Gdy do-
stanie się do mieszkania, żółtą cieczą trwale plami ściany, ubra-
nia, sprzęty domowe. Gryzie również ludzi. Jej ukąszenia mogą 
powodować alergię.
Ignac tak to skomentował: to plaga egipska za takie, a nie inne 
poglądy polityczne mieszkańców tego województwa.

Brzostek wygrał powiatową rywalizację wśród miejscowości, 
które na ogół nie mają wodociągów ani kanalizacji, przez któ-

re nie przejeżdża autobus pośpieszny i brakuje im sal gimnastycz-
nych. To akurat wszystko w Brzostku jest. I co z tego? Prawdziwy 
ranking miast w świecie rządzi się innymi prawami. Ocenia się 
bezpieczeństwo publiczne, opiekę społeczną, ochronę środowi-
ska itp., czyli wszystko, co służy ludziom a nie budynkom i urzą-
dzeniom infrastrukturalnym. W Brzostku opłaty za wodę i ście-
ki są bodaj najwyższe w powiecie. W gminie ludzie giną na dro-
dze w Kamienicy Dolnej, z ręki sąsiada lub w samobójczych ak-
tach desperacji. Przez Brzostek przejeżdża rocznie 1 000 000 (mi-
lion) pojazdów mechanicznych – gdzie tu ochrona środowiska?

Chabeta i ciepłoluby
Woził baca ceprów bryczką po Krupówkach i w pewnym mo-

mencie wychudzona chabeta padła na trotuar. Właściwie to był 
koń i miał na imię Jordek. Cała Polska wstrzymała oddech – wsta-
nie zagłodzony zwierzak, czy nie? 
 Tymczasem w czasie mrozów zamarzło na śmierć 116 bez-
domnych dziadów lubiących ciepło na dworcach i poczekalniach. 
Nikt nie znał nazwisk ofiar, ani dnia ich zguby – to ciepłoluby 
(niby Mickiewicz).
A chachary żyją i gorzałę piją.

Droga powiatowa z Kamienicy Dolnej do Siedlisk-Bogusz wy-
maga gruntownej modernizacji. Nie tylko zasypywania doł-

ków asfaltem po zimowych zniszczeniach. Nie wystarczy usta-
wić znak drogowy ograniczający wjazd ciężkich samochodów. 
Trzeba przebudować mosty – to zadanie pierwsze i najważniej-
sze. Od kiedy sięga moja pamięć, zawsze władze gminy deklaro-
wały chęć wybudowania tu drogi z prawdziwego zdarzenia. Na 
obietnicach się kończyło (uwaga, rok wyborczy!). 
Może dlatego, że Jakub Szela najpierw do Wiednia ze skargą, a 
później rżnąć panów tamtędy chodził. 

Fotoradary czy przebudowa drogi? 
W dniu 17.02.2010r. powstała grupa inicjatywna stowarzysze-

nia: „Stop śmierci na drodze w Kamienicy Dolnej”. Następnym 
krokiem będzie powołanie komitetu założycielskiego, opracowa-
nie statutu i rejestracja w sądzie, wybór władz stowarzyszenia.
Trwa dyskusja, czy fotoradary poprawią bezpieczeństwo na tym 
odcinku drogi. Owszem, każdy pomysł zmniejszający ilość wy-
padków jest dobry. Ale drogę trzeba przebudować i po to powsta-
je stowarzyszenie.

I ty bez pracy najesz się kołaczy – powiada Unia Europejska i pro-
ponuje rolnikom ugorowanie pól w zamian za wysokie dopłaty.

Ci, co przekazali gospodarstwo rolne następcy w zamian za ren-
tę strukturalną, niebawem najedzą się także strachu. Otóż będą 
skrupulatnie sprawdzane te gospodarstwa, których właściciele 
(obdarowani) zamiast przewracać skiby na ojcowiźnie pracują 

za granicą, a na skibach przewraca się ojciec. 
Pięć lat temu za przekazanie np. 1,5 ha ziemi można było otrzymać 
1400 zł renty miesięcznie – do dziś uskładało się tego ok. 80 tysię-
cy zł Ciężko byłoby oddawać taką kasę (plus odsetki ustawowe).

Każda krowa, oprócz mleka da gospodarzowi 142,5 euro do-
płaty rocznie. Trzeba tylko mieć paszport na krowę, kolczyki 

na uszach i spójność z ARiMR w ewidencji księgowej.
Krowa ma mieć minimum 36 miesięcy życia w dniu 31 maja 
2010r. Na byki nie ma dopłaty. Inaczej mówiąc: krowa może 
się „byczyć” a i tak zarobi. To akurat jest nasza cecha i nikt nam 
tego nie zabierze.

Miłość to nie jest kino małe, ani duże.
Jadzia Kudłacz ze Smarżowej, lat 20, pisze wiersze. Ow-

szem, niektóre z nich podobają mi się. Z wierszy opisujących mi-
łość bije młodzieńcza fascynacja. Poczekamy kilka, kilkanaście 
lat i wtedy pani Jadwiga napisze inny wiersz, w takim oto stylu:
Miłość to nie jest kino małe, ani duże.
To także nie są róże.
Miłość, to gdy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze.

Nauka radziecka zna takie przypadki, kiedy to kołchoźnicy we 
wtorek sadzili ziemniaki, a w niedzielę (nocą) rozdrapywali 

zagony i ziemniaki zabierali z powrotem. Czyli wegetacja trwa-
ła niecałe pięć dni. Zaoszczędzono w ten sposób na opryskach i 
nawozach, bo ziemniaki wkładano do jałowej gleby. Ostatnio w 
Polsce wymyślono nowy rodzaj zbóż jarych, a mianowicie tzw. 
przewódki. Termin siewu: połowa grudnia do końca stycznia przy-
szłego roku. Na bezśnieżną i nie zamarzniętą glebę. Reszty ma 
dokonać ciepła zima i tak w noc świętojańską można robić żni-
wa. Idiotyzm tego pomysłu polega na tym, że pseudonaukowcy 
wymyślili zboże, które pasuje do ich wyobrażeń o tempie ocie-
plania się klimatu, a to ma się nijak do rzeczywistości.

O sobie i nie tylko pisze Zuzanna Rogala w swojej najnowszej 
książce. W rozmowie z burmistrzem dowiedziałem się, że 

książki nie czytał, bo tam są małe litery. 
Ale w prezencie dał mi jeden egzemplarz. 
Czytałem, czytałem (mam okulary).
I kto powiedział, że w PRL-u było źle, takie młode i ładne dziew-
czyny…

Tacy sami, a taca między nami – taki tekst w Polsce jest, de-
likatnie mówiąc, niedelikatny. Tymczasem w Irlandii niko-

go to nie dziwi. Ksiądz w kościele nie chodzi po składce, tylko 
„puszcza” obiegiem tacę wśród wiernych. Taca wędruje z rąk 
do rąk i każdy daje większy lub mniejszy datek – bo jakoś głu-
pio nic nie dać.
Co kraj to inny obyczaj.

Rocznica. W tym roku mija 20 lat od pierwszych wolnych wy-
borów samorządowych i prezydenckich. Można więc od bie-

dy uznać, że wolność (z wojskiem rosyjskim w tle) zaczęła się 
w 1990r. Natychmiast na powierzchnię wypełzły różne padalce i 
poczwary wielopalczaste, by pod hasłami „co nie zabronione, to 
dozwolone” grabić, plądrować, palić (dokumenty). Patrzyły na 
to dzieci. Zdarzyło się otóż, iż zwyczajny lump tym się zasłużył 
dla wolności, że będąc w wojsku wlazł po pijaku do konsumów 
(restauracja dla mundurowych) i zamówił żeberka ze starego mi-
licjanta, za co dostał 10 dni paki. To wystarczyło, żeby ogłosić 
się ”kombatantem”. Mijały lata i z Gośki wyrosła Małgorzata, a 
z Krzysia Krzysztof. Dziś próżno by ich szukać w kraju, wyje-
chali. Nie chcą takiej wolności. Nikt nie wyrwał murom żadnych 
krat a na pewno nie dał połamać się bat. 

Ferdynand Bugno

Jak mam czas to siedzę i myślę
a jak nie mam to tylko siedzę

alfabet brzostecki nr 3 rok ii

upadku tego zakładu pracy poszukuje zatrudnienia. Najmłod-
szy syn otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne, a Jan i Albi-
na przeszli na rentę strukturalną. To właśnie teraz Tomasz Sudoł 
będzie przedłużeniem rodzinnych sukcesów na dawnej gospodar-
ce dziadków i ojców. Oby tylko dobrze planował i osiągał zyski 
z tej rolniczej działalności.
 I tak losy rodziny Sobczyków i Sudołów zespoliły się i tworzą 
wzorzec dla nowych pokoleń. Solidna praca, rzetelność, umie-
jętność współdziałania w rodzinie miłość, odpowiedzialność za 
losy rodziny, bogobojność, hart ducha – i wiele jeszcze innych 
pozytywnych cech pozwoliły tej rodzinie na sukces i radość ży-
cia. Hart ducha, patriotyzm i zaangażowanie Stanisława Sudo-

ła ojca Jana – udział w walkach AK, zesłanie na Sybir i stracone 
zdrowie – są przykładem dla wnuków jak żyć i walczyć o godne 
życie. Brat Lech – marynarz – czapka i jego opowieści o służbie 
na morzu stały się przyczynkiem, że Mirosław Sudoł został za-
wodowym żołnierzem – oficerem – i wyjeżdża na pokojowe mi-
sje do krajów, które tej pomocy potrzebują.
 Po służbie w wolnych chwilach – których jest bardzo mało – 
wsłuchuje się Mirosław w dalekim kraju w polską żołnierską pio-
senkę „…Hen daleko za mgłą jest rodzinny mój dom…” i wtedy 
oczyma duszy widzi ukochana żonę, córeczki, matkę, ojca, bra-
ta, całą rodzinę i jeszcze bardziej jest zdeterminowany do służby 
na rzecz pokoju. Oby Jego służba w pokojowej misji była wzo-
rem dla młodych chłopców poszukujących realizacji marzeń.

Zuzanna Rogala
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1) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla absolwentów dowolnej, zasadniczej szkoły zawodowej

Nauka w szkole trwa 2 lata i odbywa się w systemie dziennym. 
Umożliwia absolwentom zasadniczych szkół zawodowych zdo-
bycie średniego wykształcenia ogólnego, a tym samym otwie-
ra perspektywy przystąpienia do egzaminu maturalnego i pod-
jęcia kształcenia w szkołach wyższych.

2) Technika:
Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa 
domowego

W trakcie kształcenia zawodowego, obejmującego zawodowe 
przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktykę zawodową 
uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności przygotowujące do wyko-
nywania zadań zawodowych związanych z pracą w gastronomii.

Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
Kształcenie zawodowe odbywa się na lekcjach teoretycznych 
przedmiotów zawodowych, na zajęciach praktycznych w szkol-
nych warsztatach oraz w trakcie praktyk zawodowych. Program 
nauczania obejmuje  naukę jazdy samochodem, naukę obsługi  
i napraw pojazdów, urządzeń i maszyn rolniczych, naukę jazdy 
i pracy kombajnem zbożowym i maszynami rolniczymi, naukę 
spawania, podstaw obróbki ręcznej, mechanicznej  i kowalstwa. 
Absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia w różnych 
sektorach gospodarki.

Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu
Kształcenie zawodowe, które podobnie jak w innych zawodach 
obejmuje zawodowe przedmioty teoretyczne oraz zajęcia prak-
tyczne i praktykę zawodową wyposaża ucznia   
w wiedzę i umiejętności przygotowujące do wykonywania za-
dań zawodowych związanych 
z projektowaniem, kształtowaniem, pielęgnowaniem i zakłada-
niem różnych obiektów architektury krajobrazu. 

3) Zasadnicze szkoły zawodowe:
w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rol-
niczych

Nauka trwa 3 lata. W ramach kształcenia zawodowego, obej-
mującego zawodowe przedmioty teoretyczne, zajęcia praktycz-
ne, praktykę zawodową, naukę jazdy samochodem, naukę pra-
cy maszynami rolniczymi, naukę pracy i jazdy kombajnem zbo-
żowy uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności związane głównie 
z eksploatacją, obsługą i elementarnymi naprawami maszyn  i 
pojazdów rolniczych. Uczeń uczy się spawania, podstaw ślu-
sarstwa i kowalstwa. Absolwent szkoły posiada, ze względu na 
szeroki profil zdobytego wykształcenia zawodowego, duże moż-
liwości zatrudnienia.

w zawodzie kucharz małej gastronomii
Nauka trwa 2 lata. W ramach kształcenia zawodowego obejmują-

cego zawodowe przedmioty teoretyczne oraz zajęcia praktyczne 
uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania 
zakładu gastronomicznego oraz pracy na stanowisku kucharza.

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA SZKOŁY:
ü 3 października jest Świętem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 

Brzostku,
ü corocznie, w miesiącu październiku odbywają się „Otrzęsiny 

klas pierwszych”,
ü w szkole aktywnie działa Klub Honorowego Dawcy Krwi,
ü szkoła organizuje piesze i rowerowe rajdy pod hasłem ,,cudze 

chwalicie swego nie znacie”,
ü w szkole organizowane są kursy, wyposażające młodzież w do-

datkowe kwalifikacje zawodowe m.in. kursy barmana, kelnera, 
obsługi kas fiskalnych i wózków widłowych,

ü w szkole działa kawiarenka literacka, gdzie uczniowie mogą roz-
wijać swoje talenty,

ü szkoła organizuje wiele wycieczek dydaktycznych i turystycz-
no-krajoznawczych,

ü corocznie szkoła realizuje zadanie „Klasa gospodarzem szkoły”,
ü szkoła wydaje gazetkę, którą prowadzą uczniowie, 
ü od ponad 20 lat, w pierwszym dniu wiosny, jest organizowany 

„Turniej Klas”, w czasie którego uczniowie mogą zaprezento-
wać swoje aktorskie umiejętności.

MOCNE STRONY SZKOŁY:
ü szkoła preferuje wartości godne patrona szkoły – Jana Pawła II,
ü w szkole pracuje pedagog, który udziela pomocy i wsparcia 

uczniom,
ü szkoła posiada 3 pracownie żywienia, 2 pracownie kompu-

terowe, autokar i bus szkolny, salę gimnastyczną , siłownię, 
boiska sportowe, bibliotekę wraz z centrum multimedialnym, 
samochody i ciągniki do nauki jazdy, bogaty park maszyn i 
urządzeń rolniczych oraz rozległy piękny teren zieleni i upraw,
ü zapewnia dobre i bezpieczne warunki kształcenia,
ü  organizuje bogatą działalność kulturalno – oświatową i re-

kreacyjno – sportową,
ü organizuje w ramach kształcenia zawodowego w technikum 

ciekawe praktyki zawodowe, w tym zagraniczne do Niemiec, 
Anglii i Holandii.

Adres szkoły: Klecie 125, 39-230 Brzostek
Fax: (014)6830-321 
E-mail: zsbrzostek@poczta.onet.pl
Adres strony: http://www.zsbrzostek.kw.pl 

Podobnie jak w poprzednich latach,  prowadzimy elektro-
niczny nabór do klas pierwszych (wyłączając kandydatów 
do liceum uzupełniającego). Gimnazjaliści, którzy nie są 

objęci elektroniczną rekrutacją składają podania w sekreta-
riacie szkoły, o ile nasza szkoła jest dla gimnazjalisty szko-

łą pierwszego wyboru.

Oferta edukacyjna ZS im. JP II w Brzostku na rok szkolny 2010/11
dla absolwentów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej

1% dla lkS „brzostowianka”
Wpłacając 1% swojego podatku na Ludowy Klub Sporto-
wy „Brzostowianka” Brzostek inwestujesz pieniądze w sport 
dzieci i młodzieży.
 Ludowy Klub Sportowy „Brzostowianka” Brzostek uzyskał 
status organizacji pożytku publicznego w maju 2005 roku i po-
zyskane z 1% podatku od osób fizycznych środki, przeznacza 
na rozwój sportu dzieci i młodzieży.
Jak przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego od 
osób fizycznych?
 Wystarczy jedynie w formularzu PIT wpisać nazwę i numer 

KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podat-
ku. Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Nie trzeba nic wpła-
cać, czekać na zwrot podatku! Wystarczy tylko podać dane or-
ganizacji w formularzu.
 Wpłata na OPP nie jest darowizną, bo przekazuje się pienią-
dze, które i tak stanowią podatek - tak więc podatnik decyduje 
po prostu, czy woli je przekazać Skarbowi Państwa, czy może 
lepiej którejś z organizacji pozarządowych.

Ludowy Klub Sportowy „Brzostowianka” Brzostek
NR KRS 0000228045

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ NAWET NAJMNIEJSZĄ WPŁATĘ!

Dom Kultury w Brzostku zaprasza wszystkich chętnych na aerobik. 
Zajęcia odbywać się będą od 17 marca w każdą środę od godz 16:30 do 17:30 dla dzieci i młodzieży  

do lat 18 - bezpłatnie, a od godz 18:00 do 19:00 dla dorosłych - odpłatność 3 zł.
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Franciszek 
Wojnarowski

ojcze!
Ojcze mój, wiekiem sterany,
Ojcze chory i stary!
Za Twe, Ojcze ofiary, 
Ojcze kochany
 Kocham Cię!
Za to, żeś był Człowiekiem,
Żeś kochał nas nad siły, 
Że dziś sterany wiekiem 
Nie lękasz się mogiły –
 Kocham Cię!
Że wrosłeś w swoją niwę, 
Że konie lubisz siwe, 
Że serce Twoje tkliwe 
Wzrok ku przyszłości śle –
 Kocham Cię!
Za to, żeś jest rolnikiem 
I że nie gardzisz nikiem,
Że w Ziemię polską, marną
Swe chłopskie rzucasz ziar-
no –
 Kocham Cię!
Za to, żeś zbił mnie czasem 
Psotnika, kijem, pasem, 
A potem przyhołubił, 
Żeś z ziemią się zaślubił –
 Kocham Cię!
Żeś najpiękniejsze kwiaty 
Na łące i bławaty
Pozwolił w zbożu zbierać 
mnie –
 Kocham Cię!

Żeś z chmur pogodę wróżył, 
Potrzebującym służył 
I żeś barszcz jadł jałowy, 
Gdy trzeba był surowy –
 Kocham Cię!
Że życie Cię wygnało, 
Gdy tu chleba nie stało
W dalekie, obce ziemie 
Po chleb i po cierpienie – 
 Kocham Cię!
Chłopskie-ś czytał gazety, 
Sąsiadom dla podniety, 
Zapałkę-ś dzielił w czworo, 
Nas wychował siedmioro –
 Kocham Cię!
Żeś nas do pracy pędził, 
Żeś na biedę nie zrzędził,
Żeś w lepszą przyszłość wierzył,
Chleb w cienkie kromki mierzył –
 Kocham Cię!
Żeś Kraj kochać nas uczył 
Nic nie szczędząc dla Niego, 
Jego biedą-ś się smucił –
Nie zapomnę Ci tego –
 Kocham Cię!
Żeś w wojnie odniósł rany 
Za kraj nasz ukochany –
 Kocham Cię!
Kocham Cię jeszcze za to 
Najdroższy w świecie Tato,
Żeś te zwyczaje stare 

I chłopski upór, wiarę,
I tę gwarę rodzoną 
Przysłowiem okraszoną,
I mądrością ludową 
Swą siwą wspierał głową –
I żeś w czasie wesela 
Tych piosnek śpiewał wiela,
Żeś na wszelkie nieszczęście 
Mocniej zaciskał pięście,
Żeś Bogu nie złorzeczył, 
Karze za grzech nie przeczył,
Nigdy rąk nie załamał, 
Że Cię kochała Mama,
Żeś umiał tyle rzeczy, 
Wyjaśniał byt człowieczy
Po chłopsku, po wiejskiemu 
Nie dziwił się niczemu,
Żeś miał ufność do szkoły, 
Żeś często był wesoły
 Kocham Cię!
Ojcze! Moje kochanie
Przenigdy nie ustanie!
W wieczność z Tobą popłynie 
I nie zginie, nie zginie!!!

Chrystus frasobliwy
Jak za dawnych lat poszedłem na rozstaje,
Gdzie drogi w cztery rozchodzą się strony
I biegną w różne i dalekie kraje
Pomiędzy wierzb korony
 Ty pamiętasz, bracie, tę małą kaplicę?
 Pamiętasz? Jest w niej Chrystus frasobliwy
 Wpatrzony w naszą polską okolicę
 I w nasze polskie niwy.
Ale drogi bracie, gdybyś ty zobaczył
Jakie w Tej twarzy jest boleści morze!
Jak krwawią wszystkie rany!
 O, nie, bracie! Przedtem Chrystus tak nie patrzył!
 Jam szepnął tylko: Czyś Ty Bogiem Boże?
 – Bo On – był zapłakany.

patrzę przez okno chaty
Patrzę przez okno chaty
Na padający śnieg,
Jak lecą białe płaty,
Jak płat na płacie legł

Oj, ściel się śniegu biały
Przed moją chatą, ściel!
I świat mój biedny, mały
W przeczystą ubierz biel!

W pobliskim moim lesie
Kiście na świerkach stwórz
I wiatr niech cię naniesie
Na krzewy śpiących róż…

Wystawię ręce obie,
Niech je okryje biel…
Ty, śniegu, padaj sobie,
Oj, ściel się, śniegu, ściel!...

Może od twojej bieli
Wybieli się mój kraj,
Serce się nie wybieli
Zanim nadejdzie maj…

Gdy się przemienisz w wodę –
Moc brudów z sobą weź!...
Wiosna nam da pogodę,
Radości zabrzmi pieśń…

Ziemia Brzostec-
ka słynna jest 

nie tylko z pięk-
nych krajobrazów 
i urokliwej ziemi. 
Mieszkają na niej 
ludzie pracowici i 
obdarzeni wielora-
kimi talentami.
 Józefa Godniak 
Filarowa urodzi-
ła się w 1923 roku w Czerm-
nej koło Jasła. Z naszą ziemią 
związana jest od 1953 roku. 
Mieszka w Nawsiu Brzo-
steckim, a właściwie w uro-
kliwym miejscu wysoko pod 
Kamerą. Całe jej życie na-
znaczone jest ciężką pracą i 
wychowaniem 10 dzieci. Po-
mimo trudów życia w jej du-
szy ciągle był zachwyt nad 
urokami przepięknej przyro-
dy, wśród której przyszło jej 
żyć. Jej niezwykła wrażliwość 
stała się też przyczynkiem do 
układania wierszy o charak-
terze nie tylko opisowym, ale 
także religijnym i filozoficz-
no-refleksyjnym. Jej zaduma 

dziękczynienie
W hołdzie mojemu Stwórcy
serdeczną podziękę składam, 
za życie, wiarę, zdrowie,
za wszystko co posiadam.
Za wszystkie moje prośby wysłuchane
za pomoc i opiekę nad moją rodziną
Dziękuję Ci Panie!
I proszę Błogosław, wspomagaj,
ratuj nas w potrzebie
I spraw byśmy wszyscy Wielbili
Cię w Niebie.

zagajnik
W bliskim zagajniku, okazałe dęby
straż przednią trzymają,
swoją wspaniałością oczy zachwycają.
Tuż za nimi brzozy w biel się przystroiły
i świeżą zielenią czuby ozdobiły.
Tu i ówdzie smukły modrzew 
wzrok ku niebu wznosi i swoją urodą 
Chwałę Bożą głosi.
Nagle, wiatr się zerwał
Swe harce wyprawiał
i drzewną społeczność rozszumiał, rozbawił,
zaraz się zaczęły leśne rozhowory
ściszone narady, to znów głośne spory
i śpiew było słychać i chichot i łkanie
ptactwo się włączyło z radosnym śpiewaniem.

tchnienie wiosny
Wiatr coraz cieplejszy wieje
słońce coraz wcześniej wstaje, 
bo już idzie wiosna czarodziejka.
Przyrodę do życia budzi i rozkazy jej daje.
Płaszcz na niej zielony, promieniami słońca
przetykany na głowie wianuszek,
z pęków kwiatów, bazi
śnieżyczkami bogato ozdobiony.
W ręce trzyma Czarodziejską różdżkę 
za jej dotknięciem, drzewa pękami strzelają,
w tej stronie skąd przyszła
już śnieżyczki nisko się kłaniają.
A przed nią kobierce zawilców, sasanek
nieśmiało z ziemi wyglądają, tęsknią do słońca
i na dotknięcie czarodziejskiej różdżki czekają.

kącik poezji nad życiem i sposób zapisywa-
nia jej jest niezwykła. 
 Jej talent do pisania wierszy 
odkryły najpierw dzieci i to wła-
śnie one zebrały wiersze i wy-
słały do Oficyny Wydawniczej 
„TAD – AD”, gdzie w tomikach 
„Almanach poetycki” ukazują się 
jej liryki oraz wnuka Krzysztofa. 
Kilka z nich drukujemy i oddaje-
my brzosteckim czytelnikom. 

Przygotowała Z. Rogala 
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umarła dusza
W zamyśleniu
spędzasz dzień
już kolejny
z wielu takich
choć wokoło
tyle twarzy
roześmianych
rozbawionych
z swym problemem
jesteś sam
chcesz powiedzieć
porozmawiać
lecz na nic
Twój wysiłek
i tak nie rozumie
przecież Cię nikt
nie potrzebne łzy
zwierzanie
to nic nie da
Choć Ci mówią
powiedz…
że będzie lżej
i co z tego
jeśli potem
Twoje problemy
wszyscy wyśmieją
lepiej przemilczeć
i pozwolić
duszy umrzeć…

i znów…
I znów
zaszkliły się szyby
moich oczu
kolejna kropla łzy
z tej chmury
spływa po policzku
tak niewinnie
beztrosko
by spaść
u bezkresu uczuć
przydeptana
przez cień

Co by było gdyby
Nie myślisz
co by było gdyby…
bo jest tak
jak chciał Bóg
nie winisz nikogo
za złe dni
samotne wieczory
i łzy wylane w poduszkę
Choćbyś bardzo chciał
nie cofniesz czasu
nie zmienisz toru życia
bo jest tak
jak chciał Bóg
z zakrętami
pod górkę
byś nie mówił
co by było gdyby…

Jadwiga 
Kudłacz
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Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603ze zm) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 
działki budowlanej oznaczonej nr ewid. 927/11 o powierzchni 2000 m2 położonej w Brzostku, objętej Księgą Wieczystą Nr 38 692, sta-
nowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń. 
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej w odległości 300 m od centrum. Teren przylegający do drogi krajowej i jest zani-
żony kilka metrów do nawierzchni drogi. Teren płaski na stoku, kształt nieforemny - trójkąt. Dojazd z drogi osiedlowej o nawierzchni utwar-
dzonej. Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach zabudowy i 
przewidzianych do zabudowy.
Zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-31/2007 z dnia 04.05.2007r Wójta Gminy Brzostek o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, działka ta przeznaczona została pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
Lp. Nr działki Pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł)
1 927/11 2 000 38 692 budowlana brak Brzostek 42 453,- 4 246,-

II PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  
W BRZOSTKU W DNIU 26 MARCA 2010r. O GODZ. 10.30 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 22 marca 2010r. wadium w wysokości 10% ceny wywoław-
czej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopusz-
czonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Od-
dział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu.. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu 
i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603ze zm) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 732 o pow. 700 m2 położonej w Brzostku przy ulicy 
Szkotnia 6, objętej KW Nr 79 204 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń. 
Nieruchomość dz. ozn nr ewid. 732 położona jest w obrębie handlowo- usługowej i mieszkaniowej w pobliżu centrum miasta. Jest to działka 
zabudowana budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, ogrodzona. Teren płaski w obrębie skrzyżowania ulic 
Przedmieście i Szkotnia, uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną.
Budynek wzniesiony metoda tradycyjną, powierzchnia zabudowy 110,34 m2, powierzchnia użytkowa 168,17 m2 w tym mieszkalna 84,26 m2, 

kubatura 440 m3, wysokość 2,70 m.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003 r., na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 
r.,poz.139), wg studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu to obszary przewidziane pod zabudowę.
Lp. Nr działki Pow.(m2)Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)
1 732 700 79 204 zabudowana budynkiem mieszkal. brak Brzostek 154 558,00 15 456,-

II PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  
W BRZOSTKU W DNIU 09 KWIETNIA 2010r. O GODZ. 10.00 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 6 kwietnia 2010r. wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopusz-
czonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Od-
dział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu.. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu 
i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Brzostek 
ul. Wąska 3

tel. (014) 68 30 461
 660 116 866

	malowanie
	gładzie gipsowe
	ściany-regipsy
	sufity podwieszane

	panele
	glazura
	oraz inne

REMONTY MIESZKAŃ:
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Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1
RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION

Program Mikropożyczek na 2009 r. dla 
mieszkańców województwa podkarpackiego 

(program PL-480)
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 20 000 PLN
 okres  spłaty do 48 miesięcy
 okres karencji w spłacie - 2 miesiące
 oprocentowanie 0% (pożyczka 

bezprocentowa)
 opłata prowizyjna 3% kwoty (jedyny koszt 

pożyczki)
 przyznawanie pożyczek i wypłaty co 14 dni

Kto może otrzymać pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność 

gospodarczą
 osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne
 osoby zajmujące się pszczelarstwem lub uprawą 

ziół
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca tere-
nowy Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-
6830-319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe 
do uzyskania. 

Zapraszamy

Codziennie miliony ludzi wykorzystuje Internet w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Dla-
tego strona internetowa to najlepsza forma promocji, reklama i klucz do sukcesu.

Firma „Brian Soft” od kilku lat tworzy strony internetowe dla różnych klientów. Zdobyte w tym 
czasie doświadczenie pozwala nam na zaoferowanie produktu wysokiej jakości, zgodnego z obo-
wiązującymi trendami. Każdy Klient jest przez nas traktowany indywidualnie, dzięki czemu otrzy-
muje produkt dopracowany zarówno od strony wizualnej, jak i informatycznej. W swojej pra-
cy korzystamy z różnych technologii łącząc elementy statyczne z animacjami, a przygotowywa-
ne przez nas projekty graficzne charakteryzuje niepowtarzalny styl i wysoka jakość wykonania.

Przy realizacji naszych projektów stawiamy na prostotę i czytelność nawigacji, szybki dostęp, in-
teraktywność, funkcjonalność oraz estetykę projektu. Jeżeli Klient nie ma koncepcji na wygląd 
strony www przedstawiamy najpierw swoją propozycję. Po jej akceptacji przystępujemy do pro-
jektowania serwisu.

Każdy z naszych projektów jest odpowiednio dostosowywany do wymagań Klienta. Zapewnia-
my naszym Klientom bardzo dobrą obsługę, konkurencyjne ceny a także stały kontakt podczas 
tworzenia serwisu.

Zasmakuj sukcesu w Internecie

Z A P R A S Z A M Y

F.H.U. „Brian Soft” 
Farhat Berrahal

39-230 Brzostek, ul. Rynek 38
telefon/fax: 014 681 71 07

Firma Wojt-Bud zaprasza do no-
wopowstałego punktu sprzedaży
  Adres:
     ul. 11-go Listopada 2
     Brzostek

Godz. otwarcia: 9.00-13.00

Oferta:
• Blachy dachowe TRANSBLACH
• Okna i Drzwi z PCV 6 komorowe KM 

OKNO
• Systemy suchej zabudowy RIGIPS 

i ISOVER
• Farby i tynki SEMPRE
• Oraz inne materiały 

Zapraszamy do współpracy
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Zawodnik specjalizujący się w bie-
gach średnich; 8) Tworzywo sztuczne 
10) Zieleń wojskowa 12) Pośrednik han-
dlowy; 13) Górny odcinek kończyny 
miednicznej kręgowców; 14) Płot z gałęzi; 
15) Napój bogów dający im nieśmier-
telność; 17) Tam kończy się rajd z Pary-
ża; 18) Płynny składnik krwi; 22) Maka-
bra; 23) Turniej tenisowy w Londynie; 
25) Czajnik; 28) Dmuchawa w kuźni; 
30) Hodowla roślin; 32) Marka polskiego 
aparatu fotograficznego; 33) Warszawska 

uczelnia sportowa (skrót); 34) Pod władzą 
chana; 35) Gąska w lesie; 36) Metalowe 
koło na beczce; 39) Metoda badania pra-
cy serca za pomocą elektrokardiografu.
Pionowo:
1) Epoka zbroi i miecza; 2) Zmarły śmier-
cią tragiczną; 3) Na niej koło; 4) Noc-
na przy łóżku; 5) Symbol chemiczny ni-
klu; 6) Wyprawa panny młodej; 7) Cór-
ka chrzestna; 9) Przodek bydła domo-
wego; 10) Szyfr; 11) Ciemnoszary me-
tal; 12) Muliste w sadzawce; 16) Staro-
polska nazwa statku wodnego; 19) Mia-
sto słowackie; 20) Wuj z chatą; 21) Mo-
tyl nocny; 24) Gorące źródło; 26) Wcze-
sna pora dnia; 27) Oprawca; 28) Rosyjski 
myśliwiec; 29) Rzeka w płd. Pakistanie 

uchodząca do M. Arabskiego; 30) Spodek 
z kosmosu; 31) Rarytas z kremem; 
37) Symbol chemiczny polonu; 38) Ina-
czej dźwięk „c”.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczo-
ne do 31 marca 2010 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: ŚWIĘTA AGATA W ZIMĘ 
BOGATA.
Nagrodę książkową wylosował ŁU-
KASZ KOLBUSZ z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Na Śląsku, spotyka się dwóch kumpli i 
jeden mówi do drugiego: - Wiesz cho-
pie, ten angielski to jest bardzo trudny 
język. - Ja? - Ja, ja, na przykład pisze się 
Shakespeare, a czyta się Szekspir. - No 
to rzeczywiście trudne, ale ty wiesz, nosz 
śląski tyż jest skomplikowany, pisze się 
winnel sznycel, a czyto się wątrobianka!

		

Facet przychodzi do domu, lekko wsta-
wiony, usmarowany szminką na twarzy, 
a żona do niego:
- Gdzie byłeś?!!
- Jak to gdzie... Na brydżu u Stefana.
- No to zaraz sprawdzimy! - żona pod-
nosi słuchawkę, wykręca numer.
- Halo, Stefan? Był u ciebie mój mąż?
- No pewnie! Właśnie rozdaje karty!

		
Toczy się sprawa w sądzie. Na kolejne-
go świadka zostaje wezwana sekretarka 
szefa: młoda, urocza blondynka.
- Czy wie pani, co panią czeka za skła-
danie fałszywych zeznań? - pyta sędzia 
blondynkę.

- Tak, wiem! Szef coś mi wspominał o 
tysiącu dolarów i futrze z norek...

		
Młoda dziewczyna spowiada się z grze-
chu próżności. 
- Proszę księdza, całymi godzinami prze-
glądam się w lustrze, jaka to ja jestem 
śliczna i piękna. 
Ksiądz wychyla się z konfesjonału, przy-
gląda się jej i mówi: 
- Dziecko, to nie grzech, tylko pomyłka.

		
Hrabia mówi do służącego:
- Lekarz zalecił mi nieco ruchu. Jajeczko 
na śniadanie obiorę sobie sam!
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„…Pytałem Wniebowziętą – 
jak do nieba trafić
by nie dojść do nikąd.
Odpowiedziała – tysiące krzyżyków…”

Jan Twardowski

Lutowa aura 2010 roku skuta jest lodem, 
ogromnymi pryzmami śniegu, a wiatr 

ciągnie od wschodu i coraz bardziej przy-
pomina, że to właśnie tęga zima trwa jesz-
cze. Wśród zimowej scenerii ulica Szkolna 
w Brzostku jest mocno zaśnieżona i wie-
dzie na plebańską posesję. Tutaj śniegi wo-
kół budynku schludnie odmiecione, bruk 
czysty, zagrodzone wybiegi dla koni, bry-
kiety suchego siana widnieją nad pomiesz-
czeniami dla zwierząt, a pies ogłasza, że 
on tutaj jest gospodarzem. Stara plebania 
jakże jest dzisiaj nowa. Świeżo ocieplo-
ne ściany, nowe okna, drzwi, dach, a we-
wnątrz pomieszczenia jasne, wygodne. 
Nowe sale wygospodarowane są z rozle-
głego strychu. Podłogi założone są pane-
lami, tynki jak w nowym, nowoczesnym 
domu, a wszystko to za sprawą probosz-
cza parafii brzosteckiej ks. prałata Jana 
Cebulaka. 
 Stary budynek plebanii został wyre-
montowany i przystosowany do zajęć 
warsztatów terapii zajęciowej, które dzia-

łają na rzecz ludzi niepełnosprawnych od 
2001 roku. W zajęciach uczestniczy 40 
osób, a zajęcia prowadzi 9 instruktorów w 
warsztatach: ceramicznym, wiklinowym, 
rolniczym, ogrodniczym, gospodarstwa 
wiejskiego, krawieckim, plastycznym, sto-
larskim i rehabilitacyjnym. Oprócz zajęć 
warsztatowych zrzeszeni tutaj często wy-
jeżdżają na pielgrzymki i wycieczki – w 
ostatnim roku bardzo ciekawą była piel-
grzymka do Lichenia i wycieczka do Ko-
tliny Kłodzkiej. Organizowane są też spo-
tkania integracyjne ze szkołami z naszej 
gminy. Dobrze wyposażony jest gabinet 
rehabilitacyjny i tutaj pod okiem Moniki 
Janowskiej i Barbary Drechny potrzebują-
cy uczestnicy ćwiczą na dostępnych przy-
rządach. Rokrocznie organizowany jest 
tzw. tłusty czwartek, na którym nie tylko 
jest degustacja pysznych pączków smażo-
nych pod okiem instruktor Renaty Kafel, 
ale także tańce, skecze i różne gry rucho-
we. 
 Warsztaty terapii zajęciowej współ-
pracują też ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Osób Potrzebujących „Nieść nadzieję”. To 
właśnie tu w dniach od 12-26 lutego 2010 
odbywały się spotkania pod hasłem aktyw-
ny senior. W zajęciach tych uczestniczy-
ło 30 osób, 
ludzi star-
szych,  sa-
m o t n y c h , 
emerytów i 
rencis tów. 
Większość 
z tych ludzi 
ma proble-
my zdrowot-
ne oraz czu-
je potrzebę 
spotykania 
się w gru-
pie w celu 
zwiększenia 
aktywności 
ż y c i o w e j . 
Podczas za-
jęć 30 osobowa grupa seniorów pracowa-
ła w trzech grupach, a zajęcia prowadzo-
ne były przez instruktorów WTZ. Wszyst-
kie spotkania były ciekawe i cieszyły się 
wielkim uznaniem przez uczestników tych 
spotkań.
 Grupa seniorów uczestnicząca w za-

jęciach pro-
wadzonych 
przez Rena-
tę Kafel in-
s t r u k t o r a 
gastronomi. 
W s p ó l n i e 
p r z y g o t o -
wywała su-
rówki, sała-
ty, dietetycz-
ne dania, a 
tym samym 
uczyła ko-
rzystać z za-
sad zdrowe-
go żywie -
nia. Ponadto 
zaznajomiła 

się grupa seniorów z nowoczesnymi narzę-
dziami gastronomicznymi, które wykorzy-
stywane są do zdobienia surówek i sałatek 
owocowych i warzywnych. I tak np. wy-
konując koszyczki – salaterki z melonów, 
bananów, pomarańczy, jabłek i marche-
wek, a póź-
niej układa-
jąc zrobio-
ne sałatki do 
niezwykłych 
koszyczków 
były wiel-
kim nowum 
na zajęciach. 
Atmosfera 
na tych za-
jęciach była 
bardzo do-
bra, a po każ-
dym spotka-
niu uczestni-
cy otrzymy-
wali przepi-
sy wykony-

wanych wspólnie pokarmów.
 Zajęcia z rękodzielnictwa prowadzo-
ne przez instruktor Marzenę Dachow-
ską – Skocz prowadzone były też w dużej 
grupie. Uczestnicy poznawali ściegi haftu, 
wyszywania artystycznego oraz podziwiali 
niezwykle ciekawie haftowane obrazy ar-

tystyczne przez prowadzącą instruktor.
 Zajęcia rehabilitacyjne prowadziły 2 
instruktorki Monika Janowska i Barbara 
Drechny. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się gimnastyka zbiorowa – masaż 
klasyczny oraz ćwiczenia na przyrządach. 
 Rozmowy o konieczności zmiany przy-
zwyczajeń starszych ludzi i rezygnacji z 
siedzącego trybu życia na rzecz spacerów 
i rozwijania możliwych sportów zmusza-
ły do refleksji.
 Ważną rolę odegrała obecność lekarza 
rodzinnego Danuty Stanek. Jej wykład o 
chorobach wieku starszego oraz o zasa-
dach aktywnego życia był przyczynkiem 
nie tylko do dyskusji, ale także rozważań 
nad własnym sposobem organizowania ży-
cia w domu.
 Na zakończenie dwutygodniowych spo-
tkań emerytów zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie „Nieść nadzieję” pod ha-
słem „Aktywny senior” przybył ksiądz 
proboszcz oraz przewodnicząca gminnej 
rady Zofia Skórska. Szkoda tylko, że nikt 
z sześciu zaproszonych włodarzy i urzęd-
ników gminy nie przybył na to spotkanie. 
Seniorzy uczestniczący w tych zajęciach 
poczuli się niedowartościowani przez wła-
dze miasta Brzostek – a szkoda, bo w tych 
ludziach drzemią jeszcze duże pokłady in-
telektualne. Wiemy, że natłok zajęć zawo-
dowych jest wielki, początek roku kalen-

dawna plebania brzostecka tętni życiem
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darzowego niesie nowe wyzwania, wyjaz-
dy służbowe są częste, ale czy aby na pew-
no z pracowników urzędu miasta nikt nie 
mógł uczestniczyć w spotkaniu z seniora-
mi…
 Zakończenie owego spotkania prowa-
dziła prezes stowarzyszenia Weronika Ba-

ran. W dyskusji wziął udział ks. proboszcz, 
pani doktor i Zuzanna Rogala, która przy-
gotowała przegląd twórczości lirycznej 
Józefy Godniak Filarowej. Małżeństwo 
Irena i Andrzej Kobakowie przygotowali 
wystawę miodów i produktów pszczelar-
skich oraz opowiedzieli o ich zastosowa-

niu. Rozmowom, wspomnieniom nie było 
końca. Jednak jak wszystko, tak i to spo-
tkanie przeszło już do historii. Zaś uczest-
nicy – seniorzy – pomyśleli, że dobrze by-
łoby częściej się spotykać.

Zuzanna Rogala

kącik fotograficzny

Uczestnicy projektu „Aktywny Senior”

Fot. Piotr Staniszewski

Fot. Adrian Wójcik z Brzostku Fot. Kamil Przewoźnik z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Szymon Straciło z Siedlisk-Bogusz

Dziękujemy za nadesłane zdjęcia i czekamy na 
następne. Przypominamy, że należy je przesyłać 
na adres: wiadomosci@konto.pl



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE24

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Marta Król, Józef Nosal, Marta Czech, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, 
Zuzanna Rogala, Ewa Szukała, Justyna Zegarowska 
Skład zamknięto: 7 marca 2010 r.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@konto.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001

UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

Fot. Magda Kawalec z Brzostku

kącik fotograficzny cd.

Fot. Mateusz Parat z Gorzejowej

Fot. Elżbieta Lemek z Brzostku Fot. Paweł Majewski z Brzostku

Fot. Przemysław Skalski z Bączałki Fot. Lidka Strączek z Woli Brzosteckiej


