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Po Mszy św. zebrani oglądali program artystyczny przygotowany przez Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

Uroczystości rozpoczęły się w brzosteckim kościele parafialnym, w atmosferze niecodziennej powagi i zadumy

Na wstępie zebranych powitał burmistrz Leszek BieniekO bohaterach informowała wystawa na placu przykościelnym

Przemarsz na teren Warsztatów Terapii Zajęciowej Zaproszeni goście

uroczystoŚć ku czci rodaków zamordowanych w katyniu
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Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 
w brzosteckim kościele parafialnym, w 

atmosferze niecodziennej powagi i zadumy, 
a podkreślała to wymownie flaga Polski z 
krótkim napisem: „Katyń 1940 – 2010”. 
Przybyło aż 14 pocztów sztandarowych, ro-
dziny zamordowanych Rodaków w 1940r., 
zaproszeni goście – m.in. parlamentarzy-
ści i samorządowcy, dyrektorzy, młodzież 
i parafianie. Na wstępie zebranych powitał 
burmistrz Brzostku Leszek Bieniek. Potem 
Mszę świętą celebrował ks. dr Jan Cebu-
lak, który wygłosił również homilię. Wiel-
ce symboliczna była wymowa tego kaza-
nia, opartego na  treści homilii pt. „Trzeba 
bardziej słuchać Boga niż ludzi”, przygo-
towanej przez biskupa polowego WP Tade-
usza Płoskiego, który miał ją wygłosić 10 
kwietnia na cmentarzu w Katyniu. Oto krót-
ki fragment: „(…) Niektórzy twierdzą, że 
prawda obroni się sama, to jest chyba dość 
naiwny pogląd. Bałagan nie sprząta się sam, 
problemy nie rozwiązują się same, a prawda 
miałaby się sama obronić? (…) Natomiast 
człowiek – jak naucza Jan Paweł II – nie 
może pozwolić, żeby Prawda została wy-
darta pod pozorem niczym nieograniczonej 
wolności, nie można zgubić w sobie krzy-
ku sumienia jako głosu Prawdy, która go 
przerasta, ale która jednocześnie czyni go 
człowiekiem i stanowi o jego człowieczeń-
stwie. Na naszej historii w XX wieku za-
ważyły dwa okrutne systemy: faszyzm, któ-
rego symbolem jest Oświęcim-Auschwitz 
i stalinizm, którego symbolem jest Katyń. 
Hitler i jego potworne zbrodnie zostały już 
osądzone i potępione. A Stalin i system 
komunistyczny, winien śmierci milionów 
ofiar, w tym setek tysięcy Polaków, pozo-
staje nadal bezkarny. Ten ogrom potworne-
go bolszewickiego zła nazywamy Golgotą 
Wschodu (…)”.
 Po Mszy św. zebrani oglądali multime-
dialny program artystyczny przygotowany 
przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku. Młodzi 
ludzie pięknie i wzruszająco ukazali trage-
dię Narodu polskiego i pojedynczego czło-
wieka na „nieludzkiej ziemi na wschodzie”. 
Wymowę spektaklu wspaniale ukazują sło-
wa modlitewnych pieśni:
	 „Co	postanowisz,	nich	się	ziści
	 Jaka	wola	Twoja,	niech	się	stanie	
	 Ale	obroń	nas	od	nienawiści
 Od	pogardy	chroń	nas	Panie.”
	 „Zaprawdę	godnym	i	sprawiedliwym
	 Słusznym	i	zbawiennym	jest	
	 Żeby	człowiek	w	życiu	swoim
	 Sprawiedliwym	był	i	godnym
	 I	tego	trzymać	się!”
 Następnie zebrani udali się na drugą 

część obchodów na teren Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej. Na czele szły poczty sztan-
darowe pod wojskową komendą Wojciecha 
Staniszewskiego – dowódcy pocztu Szwa-
dronu Niepołomice w barwach przedwo-
jennego 8-go Pułku Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego. Przy budynku WTZ prze-
mawiał burmistrz Leszek Bieniek, który na-
wiązując do katyńskiej tragedii z 1940r. i 
2010r. powiedział m.in.: „…Czy za mało 
było polskiej krwi i cierpienia oraz bólu?! 
(…) Śpieszmy się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą”. 
Potem wykład pt. „Prawda Katyńska” 
przedstawił utalentowany student historii 
UJ Kamil Ruszała. Prelegent naukowo uka-
zał zebranym genezę zbrodni sowieckiej, 
tragiczne fakty i stan badań historycznych. 
Po wykładzie zabrał głos senator Zdzisław 
Pupa – wspominał zmarłego w katastro-
fie Śp. Senatora Stanisława Zająca z Jasła 
i powiedział m.in.: „…Musimy poszuki-
wać prawdy, aby budować dla przyszłych 
pokoleń Polskę wolną, uczciwą i sprawie-
dliwą…”. W podobnym duchu przema-
wiał również poseł Kazimierz Moskal. Pa-
nowie parlamentarzyści dziękowali organi-
zatorom za zaproszenie i gratulowali wspa-
niałej idei uczczenia pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej.
 Kolejna część obchodów miała charakter 
refleksyjno-wspomnieniowy. Jako pierwszy 
głos zabrał prof. Jerzy Bursa – syn śp. Le-
onarda Bursy. Pan Profesor był wspaniale 
przygotowany do wystąpienia i z wielkim 
wzruszeniem opowiadał o swym ojcu i wła-
snych przeżyciach na nieludzkiej ziemi. Po-
kazywał fotografie, pamiątki rodzinne oraz 
guziki z mundurów pomordowanych pol-
skich oficerów. Pan Jerzy Bursa, któremu 
towarzyszył syn prof. Janusz Bursa, przy-
gotował też pokaz multimedialny, jednak 
niemożliwe było oglądanie w warunkach 
polowych. Wszyscy słuchali z wielką po-
wagą emocjonalnych wspomnień człowie-
ka, który przez całe życie przeżywa i roz-
waża cierpienia ojca, własne i rodzin po ka-
tyńskiej zbrodni. Na zakończenie prof. Je-
rzy Bursa powiedział: „…Jestem serdecz-
nie i głęboko wdzięczny, pełen wzruszeń. 
Z głębi serca dziękuję!”.
Potem głos zabrał płk. Ryszard Jakubow-
ski – syn śp. Stanisława Jakubowskiego. 
Pan R. Jakubowski wspominał, że spełnił 
wolę swego ojca i wybrał służbę wojsko-
wą. Przypomniał też swe związki rodzin-
ne z Ziemią Brzostecką. Na zakończenie 
części wspomnieniowej mówił Pan Juliusz 
Stanek, w imieniu własnym i kuzyna Pana 
Jana Stanka – syna śp. Stanisława Stanka. 
Mówił, że służba w przedwojennej Policji 

Państwowej była zaszczytem i do tej pra-
cy trudno było się dostać. Funkcjonariusze 
wykonywali swą pracę z godnością i hono-
rem dla Polski.
 Następnie miała miejsce niezwykle pod-
niosła chwila – był to Apel Poległych pro-
wadzony przez Komendanta Policji Mar-
ka Boronia. Dźwiękami werbla i melodią 
trąbki, wezwaniami młodzieży i postawą 
na baczność oddano Cześć i Honory Po-
mordowanym Rodakom w 1940r. oraz Pre-
zydentowi Polski i Ofiarom katastrofy. Po-
tem posadzono brzosty ku Pamięci Pomor-
dowanych i Ofiar tragedii. Drzewa Pamięci 
sadzili: prof. Jerzy Bursa z rodziną; panie 
Marta Warchał i Anna Łapińska (synowa i 
wnuczka śp. Czesława Warchała), które też 
przywiozły ziemię z mogił w Charkowie; 
płk. Ryszard Jakubowski z małżonką; pan 
Juliusz Stanek. W imieniu rodzin pozostałe 
brzosty posadzili komendanci wojska i po-
licji oraz samorządowcy: mjr Jacek Maik, 
insp. Andrzej Świder, Władysław Bielawa, 
Czesław Łączak, Leszek Bieniek.
 Na zakończenie burmistrz Brzostku po-
dziękował serdecznie za przybycie oraz 
zaprosił gości na poczęstunek do budyn-
ku WTZ. Tam przygotowany był wspania-
ły posiłek podawany przez uczniów ZS im. 
Jana Pawła II w Kleciach. Przy stole Rodzi-
ny Katyńskie oraz zebrani mogli podzielić 
się refleksjami i posłuchać wspomnień. 
 To były niezwykłe chwile w kolejnym 
dniu wielkiej żałoby narodowej. Wyra-
zy uznania należą się organizatorom i 
gospodarzom obchodów: Burmistrzowi 
Leszkowi Bieńkowi i Ks. Proboszczowi 
Janowi Cebulakowi, ponadto pracow-
nikom Urzędu Gminy na czele z inicja-
torem uroczystości – Sekretarzem Lu-
cyną Pruchnik, uczniom i nauczycielom 
gimnazjum, Rodzinom Katyńskim oraz 
wszystkim zaangażowanym.

Uczestnik

Wykład Kamila Ruszały

„prawda katyńska”
W bieżącym roku obchodzimy 70. rocz-

nicę zbrodni katyńskiej. Był to okrut-
ny czyn sowieckich oprawców, który przez 
wiele lat zakłamywano. Dopiero po wielu 
latach można było poznać „prawdę Katyń-
ską” – kto zamordował polskich oficerów, 
jeńców wojennych na wschodzie.
 W tym krótkim wykładzie spróbuję do-
konać zarysu problematyki Katynia, włącz-
nie z genezą, skrótowym przebiegiem pro-
cedury zbrodni oraz próbami kłamstwa ka-
tyńskiego na przestrzeni lat.
 17 września 1939 roku doszło do agresji 
Związku Radzieckiego na Polskę. Było to 
skutkiem zawartego 23 sierpnia 1939 roku 
paktu Ribbentrop-Mołotow: paktu o nie-
agresji między ZSRR a III Rzeszą, do któ-
rej dołączono tajny protokół o podziale stref 
wpływów w Polsce wzdłuż linii rzek: Na-
rew – Wisła – San. Poprzez atak 17 wrze-
śnia Związek Radziecki złamał umowy mię-
dzynarodowe, kolejno:
• pakt Ligi Narodów z 28 czerwca 1919 

roku, chociaż ZSRR przystąpiło do Ligi 
dopiero w 1934 roku, ale za swoją dzia-
łalność został wykluczony w grudniu 
1939 roku;

Brzostek pamięta o katyniu
W poniedziałek 12 kwietnia byliśmy świadkami podniosłej uroczystości Ku Czci 
Rodaków z Ziemi Brzosteckiej zamordowanych w 1940 roku przez sowietów w 
Katyniu, Miednoje i Charkowie. Byli to żołnierze: Major Leonard Bursa, Po-
rucznik Czesław Warchał, Porucznik Józef Alfred Wrześniowski oraz policjan-
ci: St. Posterunkowy Stanisław Jakubowski, Posterunkowy Jan Kobak, Poste-
runkowy Stanisław Kolbusz, Posterunkowy Stanisław Stanek. O Bohaterach 
informowała też unikatowa wystawa na placu przykościelnym oraz okoliczno-
ściowy folder. Z odległych miast przybyły rodziny pomordowanych Rodaków. 
Był to kolejny dzień żałoby narodowej po katastrofie samolotu, w której zginął 
Prezydent RP Lech Kaczyński i 95 innych Osobistości. Ta wielka tragedia wy-
darzyła się w pobliżu Katynia, gdzie 70 lat temu zmordowano tysiące Polaków 
z rozkazu władz sowieckich. Nikt się nie spodziewał, że w historyczną rocznicę 
przeżywać będziemy także współczesną tragedię.
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• traktat ryski z 18 marca 1921 roku, ustala-
jący granicę wschodnią, zawarty po woj-
nie polsko-bolszewickiej;

• protokół MSZ ZSRR – zwany protokołem 
Litwinowa z 1929 roku, o wyrzeczeniu się 
wojny jako środka rozstrzygania sporów;

• konwencję londyńską z 1933 roku, defi-
niującą rolę agresora;

• protokół z 1934 roku, przedłużający na 
10 lat pakt o nieagresji z Polską zawarty 
pierwotnie w 1932 roku.

 W nocy z 16 na 17 września 1939 roku, 
ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie 
Wacław Grzybowski otrzymał od rządu 
ZSRR notę, gdzie pisało: wojna niemiec-
ko-polska wykazała, że Polacy są zbankru-
towani, utracili najważniejsze ośrodki prze-
mysłu, kultury, życia społecznego, Warsza-
wa jako stolica nie istnieje, rząd polski uległ 
rozkładowi i przestał istnieć a ludność zo-
stała pozostawiona na pastwę losu, dlatego 
też władze Związku Radzieckiego nie mogą 
pozwolić sobie by ludność Ukraińska i Bia-
łoruska była bezbronna, przez co Naczelne 
Dowództwo Armii Czerwonej rozkazuje 
wkroczyć wojskom radzieckim do Polski. 
Oczywiście zawartość noty była niezgod-
na z prawdą. Okupacja kraju nie oznaczała 
upadku rządu, stąd kraje zachodnie (Fran-
cja, Wielka Brytania, USA) nadal będą 
uznawać władze polskie za istniejące i ofi-
cjalne. Grzybowski odmówił przyjęcia noty 
i zdecydowanie odpowiedział, że rząd pol-
ski oraz nasz kraj istnieją – mimo okupacji 
hitlerowskiej Polska nadal jest suwerenna. 
Grzybowski zapytał przy tym Rosjan, gdzie 
podziała się ich solidarność słowiańska.
 17 września wschodnią granicę Rzeczy-
pospolitej przekroczyły wojska radzieckie. 
Już od początku września szykowano się na 
atak. 3 września 1939 roku marszałek Kli-
ment Woroszyłow wydał rozkaz o podwyż-
szonej gotowości bojowej zachodnich okrę-
gów wojskowych. Od 7 września koncen-
trowano siły do ataku na Polskę, przez co 
utworzono dwa fronty: Białoruski z Micha-
iłem Kowalowem na czele oraz Ukraiński 
z Siemionem Timoszenką na czele.
 Wówczas Naczelny Wódz Polskich Sił 
Zbrojnych Edward Rydz-Śmigły około go-
dziny 16.00 wydał rozkaz: „Sowiety wkro-
czyły. Nakazuję ogólne wycofanie się w 
stronę Rumunii i Węgier. Z bolszewikami 
nie walczyć…”. Nie wiadomo było począt-
kowo z jakimi intencjami wkraczają Rosja-
nie. Jak pokazała historia wszystko miało 
bardzo dramatyczny charakter.
 28 września między ZSRR a III Rzeszą 
doszło do kolejnego porozumienia, które z 
naszego punktu widzenia poruszało dwie 
istotne sprawy: weryfikację podziału kraju 
między dwa państwa na liniach rzek Pisa – 
Narew – Bug – San oraz podjęto rokowa-
nia o współpracy między NKWD a Gesta-
po w dziedzinie niszczenia dążeń Polaków 
do wolności (w tej sprawie końcem roku 
1939 i początkiem roku następnego odby-
wały się wspólne spotkania w Zakopanem 
i Krakowie).
 Wraz z wkroczeniem wojsk radzieckich, 
polscy oficerowie zostali wzięci do nie-
woli. Nie wiadomo było gdzie ich zabra-
no i przetrzymywano. Dopiero po jakimś 
czasie nasi polscy oficerowie mieli moż-
liwość wysłać krótkie listy do swoich ro-
dzin z obozów w Kozielsku, Starobielsku 

czy Ostaszkowie. Ten krótki kontakt nagle 
uległ zerwaniu, bowiem ostatnie listy wy-
szły w lutym 1940 roku. Dla rodzin był to 
dramatyczniejszy czas: nie wiedzieli gdzie 
są ich synowie, ojcowie czy krewni. Zada-
wali sobie pytanie - czy jeszcze żyją?
 W trudnym położeniu znalazły się tak-
że rodziny. Od początku 1940 roku rozpo-
częły się deportacje ludności: pierwsza już 
10 lutego 1940 roku na Syberię, kolejna 13 
kwietnia 1940 roku do Kazachstanu, trzecia 
miała miejsce na przełomie czerwca i lipca 
1940 roku a ostatnia w czerwcu 1941 roku 
(ta ostatnia sięgnęła także Wileńszczyzny).
 Co się działo z jeńcami, a raczej inter-
nowanymi żołnierzami i oficerami polski-
mi? (internowanymi, ponieważ wg złama-
nego paktu o nieagresji z 1932 i 1934 roku 
Polska i ZSRR nie były de facto w stanie 
wojny!). Zdecydowaną większość skupiono 
w trzech głównych, wspomnianych wcze-
śniej obozach: w Kozielsku, Ostaszkowie i 
Starobielsku. Rosjanie nie udostępnili list 
jeńców nawet Międzynarodowemu Czer-
wonemu Krzyżowi, nie mówiąc już o rzą-
dzie polskim na emigracji. Jeńcy nie byli 
chronieni prawem międzynarodowym, po-
nieważ rząd stalinowski nie podpisał Kon-
wencji Genewskiej z 1929 roku, dotyczącej 
taktowania jeńców wojennych. Odbiło się 
to także na samych oprawcach, kiedy czer-
wonoarmiści trafiali po 1941 roku do nie-
woli niemieckiej.
 Należy wspomnieć kilka słów o tych 
trzech najważniejszych obozach.
Kozielsk – mała miejscowość, 250 km na 
południe od Smoleńska. Obóz znajdował się 
w budynkach poklasztornych oraz pustel-
niach dawnych eremitów. Jego likwidację 
rozpoczęto 3 kwietnia 1940 roku.
Starobielsk – miasteczko położone na po-
łudniowy wschód od Charkowa, nad rze-
ką Ajdar. Obóz znajdował się na kilkuna-
stu hektarach, otoczonych murem, w kilku-
nastu murowanych i drewnianych zabudo-
waniach poklasztornych, a jego likwidację 
rozpoczęto 5 kwietnia 1940 roku.
Ostaszków – obóz znajdował się na wy-
spie jeziora Seliger, także mieścił się w za-
budowaniach poklasztornych. Warunki by-
towania w tym obozie były najgorsze, spo-
śród wszystkich wymienionych. W trzech 
wymienionych wyżej obozach przebywa-
ło przed likwidacją początkiem kwietnia 
około 15 tysięcy polskich jeńców, z czego 
większość, około 9 tysięcy stanowili pol-
scy oficerowie.
 Warunki bytowania w obozach były 
ciężkie, zdarzało się, że ludzie znikali bez 
śladu. Racje żywnościowe były bardzo 
skromne, ale wystarczały by przetrwać. 
Strażnicy nie stosowali zbyt brutalnych re-
presji: nie katowali jak SS-mani w hitle-
rowskich obozach koncentracyjnych, ale 
bardzo ostro reagowali np.: na stosowane 
przez jeńców praktyki religijne.
 Więźniowie byli zróżnicowani społecz-
nie, albowiem musimy wiedzieć, że wów-
czas do wojska trafili nie tylko wykwalifi-
kowani oficerowie, ale także wielu rezer-
wistów, oderwanych od codziennych prac. 
Byli to inżynierowie, nauczyciele, ludzie 
nauki, urzędnicy, artyści, prawnicy i wielu 
innych - inteligencja II Rzeczypospolitej.
 Wiosną 1940 roku rozpoczął się dra-
mat Polaków. 5 marca 1940 roku Ławrien-
tij Beria – szef NKWD wystosował pismo 
do Stalina, w którym napisał, iż w obo-

zach NKWD w ZSRR znajduje się „wiel-
ka liczba” byłych oficerów armii polskiej, 
którzy są „zawziętymi wrogami władzy so-
wieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju so-
wieckiego”. Dalej wyliczono dokładnie, kto 
znajduje się w obozach, a było to około 15 
tysięcy polskich mundurowych, jak i urzęd-
ników, osadników wojskowych, księży itp. 
Beria napisał dalej: „biorąc pod uwagę, że 
wszyscy oni są zatwardziałymi, nie rokują-
cymi poprawy wrogami władzy sowieckiej, 
NKWD ZSRR uważa za niezbędne: (…) 
rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastoso-
waniem wobec nich najwyższego wymia-
ru kary – rozstrzelanie”. Na dokumencie 
podpisał się Stalin, Woroszyłow, Mołotow, 
Mikojan i nadawca: Beria. Ponadto na mar-
ginesie zawarto notatkę: tow. Kalinin – za, 
Kaganowicz – za (najpewniej po konsulta-
cji telefonicznej). Mamy oto nazwiska naj-
większych zbrodniarzy radzieckich, win-
nych zbrodni katyńskiej. Katów zza biurka!
 Zbrodnie sowieckie rozpoczęły się 
wcześniej, bo już końcem 1939 roku roz-
poczęto mordy na kapelanach wojskowych 
– osobach duchownych. Po wyżej wspo-
mnianym piśmie rozpoczęto pełną likwi-
dację obozów i unicestwianie polskich ofi-
cerów na masową skalę. Od 3 kwietnia wy-
wożono Polaków z obozu w Kozielsku, 4 
kwietnia z Ostaszkowa, 5 kwietnia ze Sta-
robielska. Przed wyjazdem jeńcy byli szcze-
pieni przeciw tyfusowi i cholerze, otrzymali 
przyzwoite racje żywnościowe. Było to od-
bierane jako translokacja do innych obozów 
jenieckich. Zabieg ten miał na celu uśpienie 
wszelakich podejrzeń. Więźniów z Koziel-
ska wywieziono do lasu katyńskiego koło 
Smoleńska, miejsce zwane Kosogorami, 
(które notabene było miejscem zbrodni już 
od 1918 roku! Tutaj na zlecenie zbrodnia-
rzy komunistycznych unicestwiano prze-
ciwników ustroju). Polscy oficerowie tra-
fili do stacji w Gniazdowie, dalej przeła-
dowywano ich do podstawionych autobu-
sów z zamalowanymi wapnem oknami. Na-
stępnie trafiali na miejsce, w którym mieli 
zostać rozstrzelani. Historycy zastanawiali 
się, czy egzekucji dokonywano bezpośred-
nio nad mogiłą, czy w pobliskim „ośrodku 
wypoczynkowym” NKWD (gdzie mieszka-
li radzieccy siepacze). Egzekucji dokony-
wano strzałem z pistoletu w kark. W Katy-
niu co najmniej 4410 zabitych pochowano 
w ośmiu zbiorowych mogiłach. Do Charko-
wa przewożono jeńców ze Starobielska. Na 
miejscu, w wewnętrznym więzieniu NKWD 
identyfikowano i rozstrzeliwano Polaków. 
Tutaj zamordowano co najmniej 3739 Po-
laków. Podobnie dramatycznie sytuacja wy-
glądała dla jeńców z Ostaszkowa, których 
mordowano w Kalininie w kaźni NKWD. 
Stamtąd zaś oprawcy przenosili zwłoki do 
miejscowości Miednoje, do ośrodka letni-
skowego NKWD. Ciała wrzucano do wiel-
kich dołów, poczym zakopywano. W ten 
sposób zamordowano tam ponad 6314 Po-
laków.
 Najbardziej znanym i najokrutniejszym 
„czerwonym katem” był Wasilij Błochin, 
związany jeszcze z Leninem, potem wyko-
rzystywany do prowadzenia czystek przez 
Stalina. Sami enkawudziści, jak np.: Toka-
riew – szef NKWD w Twerze (Kalininie), 
wspominali, że na sam widok Błochin wy-
woływał lęk i strach. Potrafił zamordować 
250 ludzi dziennie. Tokariew nazwał to „ist-
nym przemysłem” – dodajmy, że istnym 
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przemysłem mordów…
 Wojna toczyła się nadal. Zarówno dzia-
łania wojenne jak i stosunki polityczne 
między udzielającymi się w wojnie kraja-
mi przebiegały różnie. Sytuacja politycz-
na zmieniła się po 22 czerwca 1941 roku 
– po wszczęciu „planu Barbarossa”: ataku 
III Rzeszy na Związek Radziecki. 30 lipca 
1941 roku podpisano układ Sikorski-Maj-
ski, zaczęto tworzyć polską armię w ZSRR. 
Gen. Anders – zwolniony z więzienia na 
Łubiance, zastanawiał się dlaczego bra-
kuje w armii jeńców z Kozielska, Staro-
bielska i Ostaszkowa, około 15 tysięcy na-
zwisk! Sprawa wydawała się bardzo podej-
rzana, dlatego też powołał specjalna komór-
kę pod wodzą rotmistrza Józefa Czapskie-
go, której celem było odnalezienie zagi-
nionych. Poszukiwania skończyły się nie-
powodzeniem, chociaż Stalin miał niemały 
problem, z wyjaśnieniem tej sytuacji. Poja-
wiały się bardzo bzdurne wyjaśnienia: pol-
scy oficerowie uciekli do Mandżurii, są na 
terenach pod okupacją hitlerowską, zosta-
li zatopieni ze statkami na Morzu Białym. 
Powoli sprawa mogła wyjść na jaw.
 W 1942 roku, polscy przymusowi robot-
nicy, którzy budowali dla Niemców tory ko-
lejowe odkryli zasypane w lesie katyńskim 
zwłoki. Władze niemieckie zbagatelizowa-
ły to znalezisko. Dopiero wiosną 1943 roku 
rozpoczęło się dogłębniejsze skupienie na 
sprawie. Zwrot sytuacji nastąpił w kwiet-
niu 1943 roku: 13 kwietnia koło Katynia, 
niedaleko Smoleńska oddziały niemieckie 
natrafiły przy pomocy tamtejszej ludno-
ści na groby ponad 4 tysięcy polskich ofi-
cerów, wziętych do niewoli przez Armię 
Czerwoną. Faszystowskie Niemcy próbo-
wały wykorzystać to znalezisko pod wzglę-
dem propagandowym przeciwko Związko-
wi Radzieckiemu. Próbowali uwiarygodnić 
to znalezisko, powołując grupę naukową, 
pod wodzą prof. Gerhardta Buhtza. Niem-
com zależało na nagłośnieniu sprawy – li-
czyli na poróżnienie aliantów ze Związkiem 
Radzieckim, czego jednak nie udało się do-
konać.
 Polski rząd nie został obojętny na całą 
sytuację. Generał Marian Kukiel z rządu 
emigracyjnego w Londynie, 16 kwietnia 
ogłosił, że zwrócą się do Międzynarodo-
wego Czerwonego Krzyża w Szwajcarii z 
prośbą o zbadanie sprawy katyńskiej oraz 
ustalenia winnych zbrodni. Władze bry-
tyjskie oraz ambasador USA przy rządzie 
emigracyjnym naciskały na władze polskie, 
by wycofały swoją prośbę do Czerwonego 
Krzyża, zależało im na poprawnych stosun-
kach z ZSRR. Rząd emigracyjny nie wyco-
fał się ze swojego stanowiska, przez co 25 
kwietnia 1943 roku zerwano stosunki dy-
plomatyczne między ZSRR a Polską. Alian-
ci, chociaż nie mieli wątpliwości kto stał 
za zbrodnią katyńską – poparli stanowisko 
Kremla. Sikorski był niewygodny, zginął 4 
lipca 1943 roku w tragicznym locie nad Gi-
braltarem, co stanowi zupełnie inny temat.
 W 1945 roku zakończyła się II woj-
na światowa. Rozpoczął się czas odbudo-
wy Polski. Jest to także okres (już od 1944 
roku) instalowania władzy komunistycznej. 
Pół wieku dziejów Polski, zależnej (bardziej 
lub mniej – w zależności od ogólnej sytu-
acji politycznej) od ZSRR. Stan ten powo-
dował, iż nie można było głośno mówić o 
Katyniu, a jeśli ktoś już mówił, wówczas 
musiała to być wersja oficjalna – wg zakła-

manych, komunistycznych wytycznych.
 W 1945 roku, kiedy Międzynarodo-
wy Trybunał Wojskowy w Norymberdze 
osądzał nazistowskich zbrodniarzy, Ro-
man Andriejewicz Rudenko – prokurator 
ZSRR - oskarżył III Rzeszę o ludobójstwo 
w Katyniu. Sprawa została przemilczana w 
wyroku, ponieważ uznano ją jako ludobój-
stwo, a nie zbrodnię wojenną.
 Po wojnie sprawę powierzono polskie-
mu prokuratorowi doktorowi Romanowi 
Martiniemu. Bardzo skrupulatnie prowa-
dził śledztwo. Zbyt skrupulatnie, bowiem 
stwierdził, że odpowiedzialność za mord 
katyński ponoszą enkawudziści. Kilka ty-
godni później, prokurator zginął w „niewy-
jaśnionych okolicznościach”: został zamor-
dowany 30 marca 1946 roku.
 W świetle znanych nam częściowo źró-
deł można przedstawić sprawę zakłamy-
wania Katynia na przestrzeni lat. Oficjalna 
wersja komunistów brzmiała: hitlerowski 
okupant w 1941 roku, już po wypowiedze-
niu wojny ZSRR, rozstrzelał Polskich ofi-
cerów, których radzieckie władze nie zdą-
żyły ewakuować z obozów wojskowych. 
Już podczas wojny trzymano się tej kłam-
liwej wersji, jak wspomniano wyżej linię 
taką kontynuowano także po wojnie.
 W marcu 1959 roku Szelpin – szef KGB 
ZSRR przygotował specjalną notatkę dla 
Chruszczowa, w której zaproponował by 
zniszczyć akta osobowe jeńców w liczbie 
prawie 22 tysięcy akt, żeby zostawić tylko 
akta dotyczące wydania decyzji (tzw. akta 
posiedzeń trójki NKWD) „jakakolwiek nie-
przewidziana niedyskrecja może doprowa-
dzić do zdekonspirowania przeprowadzonej 
operacji, ze wszystkimi niepożądanymi dla 
naszego państwa następstwami” – pisano w 
dokumencie. Do dzisiaj historycy zastana-
wiają się, czy rzeczywiście te akta zosta-
ły zniszczone. Znana jest tylko ta propozy-
cja, nie ma protokołu z wybrakowania ma-
teriałów. Wiadomo, że dokumenty w spra-
wie Katynia bardzo ściśle pilnowano w ar-
chiwum prezydenckim: były opieczętowane 
w specjalnej jednostce o numerze ewiden-
cyjnym 1, całość znajdowała się w strzeżo-
nym sejfie sekretarza generalnego WKP(b), 
następnie KPZR. Świadczy to o randze tych 
akt spośród innych materiałów.
 Władze radzieckie były bardzo wrażli-
we na słowo „Katyń”. Dochodziło do kon-
fliktów z dyplomacją brytyjską, kiedy w la-
tach 70. chciano w Londynie postawić po-
mnik ku czci zamordowanych w Katyniu. 
Podobnie kiedy w 1989 roku chciano sym-
boliczną garstkę ziemi przenieść z miej-
sca zbrodni do Warszawy, by na cmenta-
rzu warszawskim ustawić pomnik pamiąt-
kowy. Musiał oczywiście być napis, że za-
mordowani zginęli z rąk hitlerowców.
 W 1978 roku w Katyniu utworzono 
pierwszy zespół upamiętniający – wybu-
dowano betonowe stele z marmurowymi 
zwieńczeniami, na których umieszczono 
po polsku i rosyjsku napis: „Ofiarom fa-
szyzmu – polskim oficerom rozstrzelanym 
przez hitlerowców w 1941 roku”.
 Kłamstwo nie może trwać wiecznie: po-
woli należało myśleć co zrobić dalej z całą 
sytuacją. Ewoluujący Związek Radziecki, 
szczególnie końcem lat 80-tych: mam na 
myśli pieriestrojkę i głasnost, prowadził ku 
ujawnieniu sprawy. Proceder ten nie mógł 
nastąpić gwałtownie, wszystko musiało 
mieć swoją kolejność i porządek. Zaczę-

to od powołania wspólnej komisji radziec-
ko- polskiej do wyjaśnienia białych plam 
w historii wspólnych stosunków. Chcia-
no ujawnić zbrodnię, ale zarazem szukano 
czegoś na Polaków, co mogłoby stanowić 
przeciwwagę. Myślano o obozie pod Strzał-
kowem, w którym znajdowali się podczas 
I wojny światowej jeńcy rosyjscy (chociaż 
de facto był to obóz niemiecki!) lub o obo-
zach jenieckich z czasów wojny polsko-bol-
szewickiej.
 W lutym 1990 roku Walentin Falin – 
przewodniczący Wydziału Międzynaro-
dowego KPZR wysłał do Gorbaczowa no-
tatkę, w której zakończeniu napisał: „po-
wstaje kwestia w jakiej formie i kiedy po-
informować społeczeństwo sowieckie i pol-
skie”. Był to jeden z ważniejszych kroków 
w sprawie upublicznienia prawdy. Myśla-
no o zrzuceniu całej winy na NKWD a per-
sonalnie na Berię i Mierułkowa.
 13 kwietnia 1990 roku, w czasie oficjal-
nego spotkania Jaruzelskiego z Gorbaczo-
wem, agencja TASS ogłosiła komunikat, 
w którym Moskwa przyznała się do zbrod-
ni katyńskiej. Strona radziecka, wyrażając 
głębokie ubolewanie w związku z tragedią, 
oświadcza, że jest to jedna z najcięższych 
zbrodni stalinizmu. Kopie dokumentów 
Gorbaczow przekazał Jaruzelskiemu. Ro-
sja przez kilkadziesiąt lat utrzymywała, że 
Niemcy dokonali tej zbrodni! Dopiero po 
kilkudziesięciu latach oficjalnie przedsta-
wiono „prawdę Katyńską”. Wiele spraw do 
dzisiaj jest niewyjaśnionych. Mimo że do-
kumenty niszczono (lub proponowano nisz-
czyć, o czym wspomniałem wyżej) to po-
szukiwane są dalsze źródła, chociażby do-
tyczące tzw. listy białoruskiej. Na pewno 
takowe istnieją, wydawać się może, że to 
kwestia czasu. Kiedy uda się zbadać i po-
znać cały materiał źródłowy w tej kwestii, 
z czystym sumieniem powiemy, że pozna-
liśmy zupełną „prawdę Katyńską”. Dotych-
czas poznane materiały, na które czekaliśmy 
ponad pół wieku w pewnym stopniu umoż-
liwiają nam poznać faktyczny przebieg 
omawianych wydarzeń – i co najważniej-
sze: wskazują nam osoby odpowiedzialne 
za zbrodnie. Może musimy cierpliwie cze-
kać kolejne pół wieku na szerszy dostęp do 
archiwów rosyjskich w tej sprawie czy też 
przekazania dalszych dokumentów?
 14 października 1992 roku strona ro-
syjska przekazała ówczesnemu prezyden-
towi Lechowi Wałęsie kopie części doku-
mentów, co zostało opublikowane w formie 
książki i oddane czytelnikom. Dzięki tym 
dokumentom, znanym dotychczas nielicz-
nym: władzom radzieckim i rosyjskim, wie-
my kto ponosi odpowiedzialność za śmierć 
polskich oficerów – zbrodniarze zza biur-
ka: Stalin i politbiuro WKP(b). Winę pono-
si partia, nie tylko NKWD, którzy byli bez-
pośrednimi katami - „egzekutorami” decy-
zji odgórnych.
 Katyń – to miejsce bardzo istotne dla 
Polaków zarówno z perspektywy wydarzeń 
sprzed 70 lat, jak i wydarzeń, które miały 
miejsce w sobotę 10 kwietnia 2010 roku. 
Dwukrotnie zginęła tam polska inteligen-
cja. Katyń to dla Polaków golgota wscho-
du zarówno XX jak i XXI wieku.
 Na koniec pozwolę sobie przytoczyć po-
nadczasowe słowa naszego wieszcza Ada-
ma Mickiewicza z III części „Dziadów”: 
„Jeżeli zapomnę o Nich, Ty, Boże na nie-
bie, zapomnij o mnie.”
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Jak układa się współpraca Księdza Proboszcza 
z brzosteckimi parafianami?
W roku 2002 biskup Kazimierz Górny powierzył mi 
funkcję proboszcza parafii Brzostek. Uważam, że od 
początku współpraca z wiernymi układała się po-
myślnie, czego wyrazem była i jest nadal ich wiel-
ka życzliwość i zrozumienie.
Jako Proboszcz brzosteckiej parafii ma Ksiądz 
wiele dodatkowych zajęć, takich jak praca na 
uczelni oraz piastowanie stanowisk: Wicedzieka-
na Dekanatu Brzosteckiego, Kanonika Honoro-
wego Kapituły Kolegiackiej w Bieczu, Diecezjal-
nego Duszpasterza Leśników, Duszpasterza Na-
uczycieli Dekanatu Brzosteckiego, Duszpasterza 
Gospodarki Leśnej, Wodnej i Parków Narodo-
wych. Skąd czerpie Ksiądz siły na pełnienie tylu 
ważnych funkcji?
Pewność i siłę czerpię, jak każdy kapłan i katolik, 
z wiary w Boga i z łączności z Kościołem. Wypeł-
niam swoje obowiązki najlepiej jak potrafię, wie-
rzę, że to co robię przynosi obfity owoc.
W parafii działa wiele grup duszpasterskich. Jaka jest ich rola 
i wpływ na wizerunek naszej wspólnoty? 
To prawda, w parafii działa wiele grup, są nimi: Akcja Katolicka, 
Caritas, chór parafialny, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, 
Grupa młodzieżowa „Effatha”, Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ognisko Misyjne, Oratorium, 
Róże Różańcowe. Opiekę na nimi z zaangażowaniem sprawują 
duszpasterze i osoby świeckie. Bez tych wspólnot życie Kościo-
ła jest dzisiaj niemożliwe, ich istnienie stanowi o Jego żywotno-
ści. Nasza parafia to wspólnota wiernych, której funkcją jest ze-
spalanie świata z Chrystusem w budowaniu zbawczej rzeczywi-
stości Kościoła, dlatego utworzone grupy duszpasterskie są nie-
wątpliwie skutecznym środkiem w dokonywaniu przemiany re-
ligijnej i moralnej ludzkich środowisk. Stają się więc one nową 
szansą dla duszpasterstwa, które zwłaszcza w dużych parafiach 
świadome jest swych zadań i zagrożeń. Tym pilniejsza staje się 
potrzeba rozwijania działalności charytatywnej. Miłosierdzie oka-
zywane ubogim, cierpiącym i słabym jest aktem solidarności z 
samym Jezusem Chrystusem. 
Zapewne takim aktem miłosierdzia jest powstający Żywy Po-
mnik Jana Pawła II. Komu on będzie służył i kiedy zostanie 
przeznaczony do użytku?
Budowany przez nas Żywy Pomnik Jana Pawła II to nie tylko 
posąg, ale przede wszystkim dom dla samotnych, ubogich i nie-
pełnosprawnych. Inwestycja powinna być gotowa jesienią tego 
roku. Po jej zakończeniu w parterowym budynku opiekę znaj-
dzie około sześćdziesięciu osób. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom lokalnej społeczności, we współpracy z Urzędem Miasta i 
Gminy Brzostek, utworzony zostanie  Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy. Dzienną opieką otoczymy tam osoby starsze, które 
spędzałyby czas samotnie, podczas gdy ich najbliżsi idą do pracy. 
Budowa pomnika to nie jedyne przedsięwzięcie. Jakie inne 
inwestycje prowadzone są na terenie parafii?
Ogrom podejmowanych inwestycji jest zaskakujący. Na szczegól-
ne podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie dzieła wykonywa-
ne są bardzo solidnie i wysoce profesjonalnie z uwzględnieniem 
najnowocześniejszych metod i zgodnie z wymogami konserwa-
cji zabytków. Tak oto nasza parafialna świątynia dla Bożej chwa-
ły została gruntownie odrestaurowana, zabezpieczona, osuszona 
i jest ogrzewana. Stała się piękniejsza i mocniejsza.
 Najważniejsze inwestycje to: wymiana więźby dachowej na wie-
ży kościoła, wcześniejsze wystaranie się o drzewo na rusztowa-
nie i prace ciesielskie, pokrycie wieży blachą miedzianą, ponad-
to na wieży: wykonanie, rewaloryzacja i zabezpieczenie gzym-
sów, montaż miedzianych żaluzji, wymiana konstrukcji mocowa-

wywiad z ks. dr. janem cebulakiem proboszczem parafii 
pod wezwaniem znalezienia krzyża Świętego w Brzostku

nia dzwonów i naprawa zegara, wymiana i naprawa całej więźby 
na dachu kościoła, usunięcie zepsutego ocieplenia nawy głównej 
i ponowne trwałe ocieplenie, pokrycie blachą miedzianą całego 
dachu i naw bocznych kościoła, wykonanie miedzianych rynien i 
pełnej obróbki blacharskiej, zrobienie nowego odwodnienia oraz 
pionowej izolacji zewnętrznej murów świątyni, wykonanie od we-
wnątrz izolacji poziomej według najnowocześniejszej technolo-
gii, kompleksowe odnowienie elewacji całego obiektu sakralne-
go, montaż instalacji alarmowej i przeciwpożarowej w świątyni, 
założenie w kościele nowoczesnej instalacji centralnego ogrze-
wania, remont zakrystii i odnowienie babińca, usunięcie starych 
tynków z muru otaczającego plac kościelny, generalna naprawa 
całego muru i przykrycie go płytami z naturalnego piaskowca, 
spoinowanie i konserwacja muru, instalacja iluminacji bryły świą-
tyni i oświetlenia kaplic w murze, usunięcie starej kostki i poło-
żenie nowej, trwałej kostki granitowej wokół kościoła, osadze-
nie artystycznie wykonanych z piaskowca stacji Drogi Krzyżowej 
w murze przykościelnym i kaplic w świątyni przedstawiających 
płaskorzeźby patrona diecezji Józefa Sebastiana Pelczara, Sługi 
Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II,  Jezusa Miłosiernego oraz 
Modlitwę w Ogrodzie Oliwnym. Wykonano i osadzono kute bra-
my wejściowe. Dokonano renowacji historycznego wyposażenia: 
ambony, chrzcielnicy, stalli, konfesjonałów, ołtarza NSPJ oraz oł-
tarza Matki Bożej. Ponadto odnowiono odnaleziony, zabytkowy 
obraz ikony św. Weroniki z XIX wieku. Przy budynku kościoła 
zamontowano urządzenia monitorujące, a w odnowionej świąty-
ni instalacje przeciwpożarowe w celach zwiększenia bezpieczeń-
stwa. Na kaplicy cmentarnej wykonano nową więźbę dachową, 
pokryto dach blachą wraz z obróbkami blacharskimi, wymieniono 
okna i drzwi. W planach jest wykonanie izolacji poziomej i pio-
nowej, osuszenie całości i położenie nowych tynków. W kaplicy 
znajduje się chłodnia na trzy trumny, która służy nie tylko brzo-
steckim parafianom, ale również z sąsiednich parafii. Wspomnieć 
należy, iż opiekę nad kaplicą pogrzebową sprawuje miejscowy 
zakład pogrzebowy. Ponadto w budynku Warsztatów Terapii Za-
jęciowej przeprowadzono remont więźby dachowej, wykonano 
nowe pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską, wymieniono 
wszystkie okna, zaadaptowano strych, gdzie znajduje się świetli-
ca, pokój wyciszeń, pokój pielęgniarki, duża łazienka oraz biuro 
dla księgowej. Dotychczas dzięki środkom pozyskanym z fun-
duszy Unii Europejskiej możliwe było wykonanie tylu istotnych 
inwestycji. Obecnie złożony został wniosek w celu realizacji ko-
lejnego projektu z zakresu Infrastruktury Ochrony Zdrowia i Po-
mocy Społecznej. W ramach działań przewidywana jest: izolacja 
pozioma i pionowa, wymiana wszystkich drzwi, odprowadzanie 
wody z rynien, termomodernizacja całości budynku Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, stolarni, spichlerza. Wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii do ogrzewania wody przy całym zespole ist-
niejących budynków – pompy cieplne, podłączenie linii energe-
tycznych, utwardzenie placu, parkingu oraz dróg dojazdowych, 
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budowa ogrodzenia, założenie systemu monitorującego. Należy 
wspomnieć, iż realizacja dotychczasowych  projektów nie była-
by możliwa, gdyby nie własny wkład.
Jaką rolę w życiu parafii odgrywają Warsztaty Terapii Za-
jęciowej?
Celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest między innymi przy-
stosowanie podopiecznych do sytuacji i warunków zaistniałych 
na skutek niepełnosprawności. Rolą warsztatów jest poradnictwo, 
psychoterapia, socjoterapia oraz praca z rodzinami. Ponadto trwa-
ją przygotowania do organizacji zajęć z hipoterapii. Dzięki naby-
tym umiejętnościom osoby niepełnosprawne potrafią zintegrować 
się w grupie, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, ra-
dzić sobie ze stresem, samodzielnie wykonywać określone pra-
ce. W jednostce działają takie pracownie terapeutyczne jak: go-
spodarstwa domowego, krawiecka, plastyczna, ogrodnicza, sto-
larsko-techniczna, wikliniarska, rolnicza, ceramiczna. Warsztaty 
działają od sześciu lat, a korzysta z nich około trzydziestu pod-
opiecznych, którzy zostają dowożeni samochodami zakupionymi 
dzięki pozyskanym dotacjom. Zajęcia terapeutyczne dają osobom 
niepełnosprawnym szansę na godne życie, a dla ich rodzin stano-
wią bardzo konkretną pomoc. Prężnie rozwija się również współ-
praca ze szkołami, organizowane są dla nich zajęcia integracyjne.
Skąd wziął się pomysł utworzenia tzw. „Kącika Katyńskie-
go” przy Warsztatach Terapii Zajęciowej?
Zbrodnia katyńska to bolesny fakt sowieckiego ludobójstwa na 
polskim Narodzie, a Katyń symbolizuje jedno z kilku miejsc, 
gdzie dokonano masowych egzekucji Polaków na terenie ZSSR. 
Teraz obchodzimy 70-tą rocznicę tej okrutnej zbrodni. Ostatnie 
wydarzenia w Smoleńsku, nadają tamtej rzeczywistości jeszcze 

bardziej podniosły, symboliczny wymiar. Przy warsztatach po-
stanowiliśmy utworzyć tzw. „Kącik Katyński” dla upamiętnienia 
ofiar zbrodni z 1940 roku oraz tragedii pod Smoleńskiem. Przed-
stawicielka rodzin katyńskich pani Marta Warchał – synowa por. 
piech. rez. Czesława Warchała, przywiozła uświęconą krwią po-
ległych katyńską ziemię, która stała się zaczątkiem budowy sym-
bolicznego miejsca. Obecnie trwają prace przy tworzeniu obeli-
sków, na których zostaną umieszczone dwie tablice, jedna z na-
zwiskami pomordowanych, druga z nazwiskami ofiar katastro-
fy. Cel jest niezwykle szczytny, stanie się źródłem historii dla 
przyszłych pokoleń.
Jaka refleksja nasuwa się Księdzu po minionych ośmiu la-
tach w parafii?
Minęło już sporo czasu i to nie powinno dziwić, patrząc na zmie-
niający się krajobraz wokół kościoła i całego miasta. Wspólnie 
wykonaliśmy wiele i możemy być z tego dumni. Cieszy fakt, iż w 
naszej parafii dzięki przeprowadzonym inwestycjom pracę znala-
zło około dwudziestu osób. Wspomnieć warto, iż utworzone zo-
staną jeszcze nowe stanowiska pracy. W tym miejscu pragnę po-
dziękować wszystkim sponsorom za okazaną pomoc, szczegól-
nie: Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Posłom, Se-
natorom, Radnym Powiatu, Burmistrzowi oraz Radnym Miasta 
i Gminy Brzostek. Pozostało jednak sporo do zrobienia, nie cho-
dzi tu jedynie o kwestie materialne, ale przede wszystkim ducho-
we. Dlatego proszę o modlitwę, życzliwość, pomoc i wsparcie. 
Moim Parafianom i sobie życzę, abyśmy doświadczając na co 
dzień Bożej miłości i Jego łask, chcieli i umieli dzielić się nimi 
z drugim człowiekiem. Szczęść Boże!
Dziękujemy za rozmowę. atsz

Waldemar Wójcik, uczeń klasy II d 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w 

Brzostku, został zwycięzcą powiatowego 
etapu XVI Ogólnopolskiej Edycji  Samo-
rządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”.

 Waldek aktywnie uczestniczy w różne-
go rodzaju akcjach i działaniach na rzecz 
szkoły i środowiska, w którym mieszka. 
Współorganizował zbiórki pieniędzy dla 
Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy, dla 
ofiar trzęsienia ziemi w Haiti.  Brał udział 
w akcjach Góra Grosza, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, ponadto w zbiórce 
makulatury, aluminiowych puszek, zuży-
tych baterii itp. Promował w szkole akcje: 
„Wspólny posiłek”, „Owocowy poczęstu-
nek”, „Dzień bez papierosa” oraz inne dzia-
łania prozdrowotne. Skutecznie zachęcał 
kolegów do pracy w wolontariacie. Spra-
wował opiekę nad dziećmi podczas waka-
cyjnego Oratorium. Jest lubiany i szanowa-

ny przez społeczność uczniowską. Czynnie 
angażuje się w przygotowanie uroczystości 
szkolnych i środowiskowych. Odnosi zna-
czące sukcesy w wojewódzkich i powiato-
wych konkursach muzycznych. Aktywnie 
działa w Szkolnym Kole Caritas, PCK, Sa-
morządzie Uczniowskim, Oratorium, KSM
-ie w Parafii Brzostek.
 Z ogromnym zaangażowaniem bierze 
udział w spotkaniach modlitewnych, nale-
ży do Liturgicznej Służby Ołtarza, włącza 
się w porządkowanie grobów żołnierskich.
 Waldek rozumie potrzebę pomocy in-
nym, pomaga z dużym zaangażowaniem, 
poświęcając bezinteresownie swój wolny 
czas. Mimo licznych obowiązków stara 
się uczestniczyć w dniach skupienia, kur-
sach lektorskich, wyjazdach organizowa-
nych Kotani i Kątów. 
 Ponadto wyróżnia się systematyczno-
ścią, kulturą osobistą, zdyscyplinowaniem 
i pracowitością. Dla niego doba zdaje się 
mieć więcej niż 24 godziny, a wszelkie ba-
riery czy trudności to tylko kwestia czasu.
 15 kwietnia 2010 r. Waldemar repre-
zentował powiat dębicki w finale konkur-
su „Ośmiu Wspaniałych” w Warszawie. Z 
powodu żałoby narodowej pobyt chłopca 
w stolicy został skrócony do zaledwie kil-
kudziesięciu minut. Na szczęście zdołał do-
trzeć na czas na rozmowę z komisją kon-
kursową. Wyniki zostaną ogłoszone w po-
łowie czerwca podczas kilkudniowego spo-
tkania wszystkich laureatów w Wałbrzy-
chu. E.	Raś

Waldek Wójcik w oczach rówieśników
• Znam się z nim od przedszkola. Zawsze 

wesoły, pogodny. Udziela się w przed-
stawieniach szkolnych, festynach, w li-
turgicznej służbie ołtarza. Chętny do 
współpracy. Wzorowy uczeń nie tylko 

pod względem ocen, lecz również zacho-
wania. Od zawsze się z nim koleguję i ni-
gdy mnie nie obraził. W szkole podstawo-
wej pobiliśmy się o dziewczynę, lecz nie 
czuliśmy długo do siebie urazy. Chodzi-
łem z nim po kolędzie, zawsze było we-
soło. /Kolega/

• Waldek to miły i sympatyczny kolega. 
Często oferuje pomoc, nie oczekując nic 
w zamian. Zawsze uśmiechnięty i pogod-
ny. Mijając się z nim na korytarzu, odczu-
wam pozytywną energię. Udziela się w 
różnych akcjach na rzecz szkoły, świetnie 
współpracuje z małymi dziećmi i swoimi 
rówieśnikami. /M.S./

• Waldka znam już ponad 4 lata. Zawsze 
jest wesoły i uśmiechnięty. Aktywny w 
szkole i poza nią. Nigdy mi nie wszedł 
za skórę. /N.K./

• Waldek chodzi ze mną do klasy od po-
czątku podstawówki i już wtedy anga-
żował się w życie szkoły. Zostało mu to 
do dzisiaj, lecz teraz bardziej się udziela. 
Sądzę, że jest jednym z najbardziej ak-
tywnych uczniów w naszej szkole. /M.T./

• Waldek jest świetnym kolegą. Znamy się 
od podstawówki. Przede wszystkim stara 
się pomagać kolegom w nauce, jest oso-
bą bardzo towarzyską. W pamięci szcze-
gólnie utkwił mi obraz Waldka przebrane-
go za… marchewkę, wyglądał bardzo za-
bawnie. Jest również solidnym uczniem, 
przykłada się do nauki. Raczej niekon-
fliktowy. /K.Z./

• Waldek – utalentowany, pomysłowy. Mi-
krofon to jego atut! Na scenie czuje się jak 
ryba w wodzie. Kto wie, może właśnie ro-
dzi się prawdziwy artysta… Oprócz tego 
można na niego liczyć, chętnie służy po-
mocą. Praca z nim to czysta przyjemność. 
To wulkan dobrej energii! /A.B./

• Waldemar to bardzo uczynny chłopiec. 
Chce być przykładem dla innych. /Z./

kto ma więcej obowiązków, ten ma więcej czasu
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Urodził się w Brzostku, 27 paździer-
nika 1881 r. Po ukończeniu gimna-

zjum w Bochni wyjechał na studia do 
Krakowa. Zanim uzyskał (w 1909 r.) dy-
plom absolwenta prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, parał się pracą dzienni-
karską. W latach 1906-1908 był redak-
torem „Dziennika Cieszyńskiego” i or-
ganizatorem agencji, zajmującej się pro-
blematyką polsko-niemiecką, wiele pisał 
też do „Świata”. 
 W tekście sławnego w latach 60. i 70. 
minionego stulecia reportażysty Krzysz-
tofa Kąkolewskiego „Rozkaz zabić anno 
1911”, który - odtwarzając głośną kie-
dyś sprawę złodzieja i zabójcy Kaspra 
Macocha, udał się po informacje wła-
śnie do Warcholika - znaleźć można frag-
ment listu tego ostatniego: „Jestem jed-
nym z najstarszych współpracowników 
starego >Świata<. Pracowałem w latach 
1908-1914 w Krakowie obok red. An-
toniego Chołoniewskiego. W tym cza-
sie opublikowano kilkanaście artykułów 
z moim podpisem lub sygnaturą. Prawie 
wszystkie fotografie z Krakowa pocho-
dzą z mojej ręki. I tak pracowalibyśmy 
nie wiedzieć jak długo, gdyby nie woj-
na”.
 Z reportażu można się też dowie-
dzieć, że Stanisław Warcholik miał jeden 
z pierwszych telefonów w Krakowie, że 
jako fotoreporter wyprzedził czas, rezy-
gnując z używania statywu oraz odrzu-
cając ekspozycje pozowane na rzecz fo-
tografowania „z ręki”, co umożliwiał mu 
aparat, specjalnie skonstruowany na jego 
zamówienie przez wiedeńskiego produ-
centa Gruenhausera. Jego autorstwa są 
fotografie, przywoływane wielokrotnie 
przez autorów, opisujących krakowskie 
obchody 500. rocznicy bitwy pod Grun-
waldem.
 Po wybuchu Wielkiej Wojny Warcho-
lik, mocno zakorzeniony w środowiskach 
działających na rzecz odzyskania niepod-
ległości (współpracował m.in. z Towarzy-
stwem Szkół Ludowych), wstąpił w sze-

regi Legionów Polskich. Wieść o wojnie 
dobiegła doń podczas wakacji w Zako-
panem; wespół z przebywającym w tym 
mieście twórcą polskiego skautingu An-
drzejem Małkowskim i innymi ochotni-

kami pomaszerował pieszo do Tarnowa, 
skąd – już pociągiem – wszyscy udali się 
do Krakowa, na Oleandry.
 Zarejestrowany jako żołnierz 15 sierp-
nia 1914, otrzymał przydział do 2. Puł-
ku Piechoty. W 1915 przeszedł na sta-
nowisko adiutanta 4. Pułku Piechoty, po 
czym – po 23 miesiącach służby - został 
wydelegowany na teren zaboru rosyjskie-
go w różnych misjach wojskowych i po-
litycznych. Wcześniej niestrudzenie do-
kumentował na kliszach codzienność 1. 
Brygady.
 Legionistą był aż do kryzysu przysię-
gowego. Wcielony następnie do Polskie-
go Korpusu Posiłkowego i internowany, 
odzyskał wolność po zwolnieniu z wojska 

z uwagi na zły stan zdrowia. Kłopoty te 
nie stanęły mu na przeszkodzie w ochot-
niczym zaciągnięciu się pośród obroń-
ców Lwowa w 1918 r. W mundurze po-
zostawał do 1920 – zakończył służbę jako 
kapitan (ze starszeństwem od 1 czerw-
ca 1919 r.), zaliczony do pospolitego ru-
szenia. W późniejszych latach za udział 
w walkach został odznaczony wysokim 
odznaczeniem państwowym - Krzyżem 
Niepodległości.
 Po demobilizacji nie wrócił do dzien-
nikarstwa, lecz zajął się pracą pedago-
giczną. Od 1921 do 1925 uczył historii i 
geografii w gimnazjum w Bochni, aktyw-
nie działał też na niwie turystycznej – był 
drugim z kolei przewodniczącym Koła 
Krajoznawczego przy gimnazjum.
 W 1925 r. wyjechał na Śląsk. Praco-
wał jako nauczyciel w Cieszynie, prowa-
dził Uniwersytet Robotniczy w Mysłowi-
cach, pełnił funkcję wizytatora, kierował 
też Państwowym Gimnazjum w Królew-
skiej Hucie. Czyniąc zadość osobistym 
zainteresowaniom, wstąpił do Polskiego 
Towarzystwa Historycznego na Śląsku i 
doszedł w nim do godności prezesa. Za 
osiągnięcia w pracy zawodowej i społecz-
nej otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
 1 kwietnia 1934 r. powrócił bliżej 
miejsca urodzenia – objął stanowisko dy-
rektora II Gimnazjum im. hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnowie i zajmował je 
aż do wybuchu wojny. Wtedy wyjechał 
do Bochni; tam imał się różnych zajęć za-
robkowych, które dawały przykrywkę dla 
działalności w tajnym nauczaniu.
 W Bochni pozostał już na zawsze. Był 
kierownikiem oddziału Archiwum Pań-
stwowego, działał w Polskim Towarzy-
stwie Turystyczno-Krajoznawczym (tak-
że jako prezes oddziału), zabiegał o ra-
towanie zabytków, wiele pisał i publiko-
wał. Wydał m.in. monografię turystycz-
ną kopalni soli w Bochni, swoje prace hi-
storyczne i krajoznawcze publikował w 
„Ziemi”, „Czasopiśmie Prawno-Histo-
rycznym”, „Kwartalniku Historii Kultu-
ry Materialnej”, „Przeglądzie Historycz-
nym”.
 Stanisław Warcholik – godny repre-
zentant Brzostku we wszystkich mia-
stach i środowiskach, w jakich przyszło 
mu działać w pracowitym życiu – zmarł 
25 sierpnia 1961 r. w Bochni. Tam też 
spoczął na wieki.

Waldemar	Bałda

syn swoich czasów
Stanisława Warcholika wolno nazwać nieodrodnym synem czasów, w jakich 
przyszło mu żyć. Czasy były burzliwe, niespokojne, zmienne – i jego droga ży-
ciowa również. Nie siedział nigdy spokojnie w kącie, zawsze aktywny, skory 
do działania; dlatego też udało mu się przejść do historii, co przecież nie bywa 
udziałem cichych zjadaczy chleba.

podziękowanie
Caritas przy parafii w Brzost-

ku bardzo serdecznie dzię-
kuje Pani Prezes Zarządu Gmin-
nej Spółdzielni „SCh” Zofii 
Nylec oraz pracownikom pie-
karni na czele z Panią Cecylią 
Krzyszczuk za bezpłatne przy-
gotowanie chlebków na Wiel-
ki Czwartek.
 Informujemy, że uzyskany z 
tej okazji dochód będzie prze-
znaczony dla rodzin potrzebu-
jących.

Przewodnicząca
Krystyna	Szarek-Ryndak Fot.	P.	Batycki
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„W filmie polskim to jest tak ... nuda ... 
nic się nie dzieje. Dialogi niedobre ... 
bardzo niedobre ... w ogóle brak akcji 
jest ... nic się nie dzieje”

To z kultowego filmu „Rejs”, najbar-
dziej chyba znany monolog, który do-

skonale odzwierciedla naszą narodową 
wadę – większość z nas Polaków, to nie-
ustanni malkontenci. W trudnej sytuacji 
mieszkaniec USA powie „OK,	jutro	bę-
dzie	lepiej”, a Polak machnie ręką, skrzy-
wi się i zacznie narzekać. Ta sama szklan-
ka, którą zalano do połowy, dla jednych 
będzie w połowie pełna, a dla innych w 
połowie pusta. Ten różny sposób opisa-
nia przysłowiowej szklanki na pewno nie 
wpływa na samą szklankę, ale na ludzi o 
tym mówiących to i owszem. I wcale nie 
chodzi tutaj o to, żeby cieszyć się  i po-
przestawać na osiąganiu połowicznych 
sukcesów, ale dostrzegać je i mieć dzięki 
temu motywację do podejmowania kolej-
nych działań. Niektórzy twierdzą, że po-
zytywnym nastawieniem można zdziałać 
znacznie więcej, niż wtedy gdy skupimy 
się na tym co się nam nie udało, co dole-
ga , albo jest nie takie jak byśmy chcieli. 
Często słychać głosy etatowych „narze-
kaczy” mówiących: wokół mnie nic się 
nie poprawia, nikt mi nie proponuje do-
brej pracy, nikt nie otwiera kawiarni do 
której mógłbym pójść. Ale żeby dostrzec 
wokół siebie pozytywne zmiany, docenić 
znajomego prowadzącego firmę i zatrud-
niającego pracowników, albo pomyśleć o 
samodzielnym otworzeniu jakiejkolwiek 
działalności, to nie mieści się w więk-
szości naszych smutnych polskich głów. 
Może tak się nauczyliśmy przez prawie 
pół wieku PRL-u?
 Wiele działań poprawiających nasze 
życie dzieje się jakby obok nas, niedo-
strzegalnie. Po roku już nie zwracamy 
uwagi na chodnik, którym codziennie 
idziemy, a którego wcześniej nie było, 

nic się nie dzieje

Dom Ludowy w Januszkowicach

Brzostecki „orlik” ma już trybuny!
 39,650 tys. zł to kwota wykonania i 
montażu dziewięćdziesięciu sześciu pla-
stikowych krzesełek na trybunach kom-
pleksu sportowego „ORLIK 2012”. Pan 
Leszek Bieniek – Burmistrz Miasta i 
Gminy Brzostek zadbał o to, by publicz-
ność mogła bez przeszkód obserwować 
rozgrywki sportowe.
 Przedsięwzięcie wzbudza powszech-
ny zachwyt i zainteresowanie głów-
nie wśród uczniów brzosteckiej podsta-
wówki, którzy spędzają na nowopowsta-
łych siedziskach nawet przerwy pomię-
dzy zajęciami. „Te	krzesełka	są	super!”,	
„Uwielbiam	na	nich	siedzieć,	a	zwłasz-
cza	jeść	śniadanie”,	„Teraz	dopiero	czu-
ję	się	jak	na	prawdziwym	meczu!” – to 
opinie uczniów, którzy są wdzięczni Bur-
mistrzowi za udoskonalenie kompleksu 
sportowego przy ich szkole.
 Cały obiekt sprawia teraz doskonałe 
wrażenie, stając się sportową wizytów-
ką naszej gminy. 

atsz

a do równej asfaltowej drogi też można 
szybko przywyknąć i zapomnieć o wcze-
śniejszych wybojach. To jednak natural-
ne, że do lepszego przyzwyczajamy się 
bardzo szybko. Tak samo zapewne będzie 
z mieszkańcami Januszkowic i Skurowej, 
gdzie teraz remontowane są Domy Ludo-
we. Prace potrwają do lata i po oddaniu 
tych obiektów do użytku, znacznie popra-
wi się w nich komfort. Ocieplone, z wy-
mienionymi oknami i drzwiami, z nową 
elewacją, staną się  kolejnymi budow-
lami w naszej gminie, których standard 
osiągnie przyzwoity poziom. Mieszkań-
cy z niecierpliwością na to oczekują, bo 
choć wcześniej włożyli mnóstwo pracy 
przy budowie tych Domów Ludowych, to 
przez upływ czasu ich stan znacznie się 
pogorszył. W Skurowej już zaplanowa-
no po remoncie uroczystość poświęcenia 
sztandaru i samochodu miejscowej OSP. 
W Januszkowicach Dom Ludowy z remi-
zą OSP będzie drugim, po Zespole Szkół, 
budynkiem, który w krótkim czasie do-
czekał się termomodernizacji i remon-
tu. Dosyć szeroki zakres prac przy tych 

budynkach jest możliwy dzięki uzyska-
niu przez naszą gminę dofinansowania z 
unijnego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi”. Ponad 200 tysięcy zł do-
finansowania i taki sam udział środków 
własnych pozwoli również , poza docie-
pleniem i elewacją, na przeprowadzenie 
niezbędnych remontów wewnątrz budyn-
ków.
 Po zakończeniu tych inwestycji trze-
ba będzie planować kolejne, bo potrze-
by i oczekiwania nie maleją, a to co kie-
dyś było dobre i nowe, już się postarza-
ło i wymaga remontów, modernizacji, 
zmian. Niebawem zaczną się prace przy 
termomodernizacji Zespołu Szkół w Na-
wisu Brzosteckim. Nigdy zresztą nie bę-
dzie można powiedzieć, że już wszystko 
zostało zrobione, bo przed takim złud-
nym samozadowoleniem chroni zdrowy 
rozsądek i racjonalne myślenie. Można 
też w tej sprawie zawsze liczyć na dy-
żurnych malkontentów mówiących jak 
zwykle: nic się nie dzieje.

P.S.
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

rodzice i rodzeństwo cd.

Drugim parobkiem był Józef Dziadura ze 
wsi Grudna Górna, także syn małorol-

nych rodziców. Służbę u nas rozpoczął od 
początku roku 1932. Pamiętam jak w pierw-
szym okresie po przybyciu do nas był bardzo 
nieśmiały i małomówny oraz niezwykle chu-
dy. W zimowym okresie w czasie wolnym 
od pracy wolał przebywać w stajni z końmi 
niż z nami w mieszkaniu. Moi rodzice wy-
rażali nawet wątpliwość czy przywyknie do 
nas jako domownik i współodpowiedzialny 
członek gospodarstwa rolnego. Okazało się, 
że dopiero wiosna podziałała na niego mobi-
lizująco, bo kiedy zaczęły się pierwsze pra-
ce w polu Józek nabrał wigoru. Początkowo 
jeszcze nie bardzo dawał sobie rady z końmi 
w robotach polowych lecz przy pomocy taty 
szybko opanował sztukę ich ujeżdżania w 
zaprzęgu. I tak z dnia na dzień Józek stawał 
się pełnowartościowym parobkiem. Szybko 
też rozwinęło się u niego poczucie współod-
powiedzialności za efekty pracy i racjonalną 
gospodarność w rolnictwie. Potwierdzał to 
własną inicjatywą i wolą wykonywania prac 
gospodarskich oraz wnioskowaniem rozwi-
jania nowych przedsięwzięć gospodarczych 
np. zarobkowania zaprzęgiem konnym. Słu-
żył u nas kolejnych pięć lat. Rozwinął się w 
tym okresie fizycznie na silnego, zdrowego i 
dobrze ułożonego mężczyznę. Nigdy nie na-
rzekał na zmęczenie i nie widziałem u nie-
go takich oznak. Posiadał niespożyte zaso-
by siły i energii lecz nie lubił się nimi popi-
sywać wyczynowo. Prawdopodobnie został-
by u nas jeszcze dłużej, gdyby nie propozy-
cja jego krewnych ze strony matki przyjazdu 
do nich do Francji. Obietnice atrakcyjnych 

zarobków, poznanie świata i lepszego życia 
skłoniły go do wyjazdu. Z jego przyrodnim 
bratem Tadeuszem Dziadurą uczyłem się w 
tych samych klasach szkoły powszechnej 
w Grudnej Górnej. Nie podzielał on mojej 
bardzo dobrej opinii o Józku, a w ogóle to 
niechętnie rozmawiał na jego temat. Zrozu-
miałem wówczas dlaczego Józek na począt-
ku był taki małomówny i chudy, bo jak się 
okazało macocha Józka traktowała go rze-
czywiście po macoszemu.
Józek odszedł od nas ze służby na początku 
1937 roku i wyjechał w tym lub następnym 
roku do Francji. Przez wiele lat utrzymy-
wał z moimi rodzicami łączność korespon-
dencyjną. Z przysyłanych listów i fotogra-
fii wynikało, że powiodło mu się dobrze we 
Francji, gdzie pozostał już na stałe.
 Trzecim i ostatnim parobkiem który słu-
żył u moich rodziców był Władysław Ję-
drzejczyk młodszy brat Stanisława, który 
służył do 1931 roku. Pracę parobka Władek 
rozpoczął niezwłocznie po odejściu Józka. 
W pierwszych dniach wydawał się jakiś de-
likatny i wątły, lecz było to wrażenie tylko 
pozorne. Wynikało ono bowiem z kontrastu 
między nim a Józkiem, który u nas rozrósł 
się muskularnie i był okazem męskiej siły. 
Delikatność Władka wynikała nie tylko z fi-
zjonomii lecz z jego charakteru i zachowań. 
Zawsze był niezwykle grzeczny, skromny i 
nie używał wulgarnych słów. Ponadto ema-
nował spokojem i rozwagą a jednocześnie ra-
dością życia. W przypadku niepomyślnych 
zdarzeń nie reagował nerwowo. Wkrótce 
bardzo polubiłem Władka, ponieważ chęt-
nie mnie wysłuchiwał i spełniał moje proś-
by, a jeśli czegoś nie mógł wykonać, to po-
wody uzasadniał szczerze i rzeczowo. Umiał 
mi też tłumaczyć wiele rzeczy na moją ko-
rzyść w sposób praktyczny. Moja najstarsza 
siostra Marysia nieraz lubiła mi dokuczać na-
zywając mnie „jedynockiem”, na co ja re-
agowałem poczuciem krzywdy i żaliłem się 
do Władka. On mi poradził na to, bym sio-
strze za każdym razem podziękował za wy-
razy uznania dla mnie, że jestem rzeczywi-
stym jedynakiem wśród czterech sióstr. Po-

słuchałem jego rady i odtąd nie czułem się 
już dotknięty, a siostra zaskoczona moją re-
akcją przestała mnie tak nazywać.
Dzięki poważnemu traktowaniu moich 
spraw czułem się bardziej dorosłym jego 
przyjacielem niż uczniem szkoły powszech-
nej. Uczęszczałem wówczas do piątej i szó-
stej klasy szkoły powszechnej. Wiele róż-
nych moich spraw i problemów mogłem mu 
powierzyć z pełnym zaufaniem bo on cier-
pliwie je wysłuchiwał, nie zdradzał nikomu, 
lecz dyskutował ze mną nad ich rozwiąza-
niem. W zamian bardzo chętnie pomagałem 
mu w pracy przy koniach i w ogóle w go-
spodarstwie. Nie myślałem ani przez chwi-
lę, że już za kilka miesięcy będę musiał prze-
jąć jego obowiązki, bowiem uzyskałem upra-
gnioną obietnicę rodziców, że po ukończeniu 
szkoły powszechnej pozwolą mi uczyć się 
dalej w szkole średniej w Jaśle lub w Dębi-
cy, a był to już mój ostatni rok w tej szkole.
Tymczasem w Jaśle i w Dębicy będąc na 
targu widziałem przygotowania do wojny 
obronnej, próbne alarmy przeciwlotnicze i 
przeciwgazowe ludności cywilnej, ćwicze-
nia wojskowe, wzrost napięcia a nawet stra-
chu przed możliwością najazdu hitlerow-
skich Niemiec na Polskę. Wydarzenia za-
częły narastać lawinowo. W ostatnich dniach 
lipca 1939 r. Władek otrzymał powołanie do 
wojska, w sierpniu ogłoszono powszechną 
mobilizację wojskową a 1-go września rano 
przerażająca wiadomość radiowa – wojna!
W takich dramatycznych okolicznościach 
nastąpiło zakończenie służby trzeciego i 
ostatniego parobka u moich rodziców. Wo-
jenne dzieje Władka to oddzielny temat po-
dobny do przeżyć innych Polaków, którym 
udało się przetrwać ten przerażający kosz-
mar. Wiem, że Władek ożenił się, ale na 
tym kończę jego temat. Czas bym przed-
stawił moje rodzeństwo, z którym było mi 
dane przeżyć lata młodości do siedemnaste-
go roku życia. Wichry II wojny światowej w 
1944 roku wyrwały mnie z rodzinnego domu 
i rzuciły na wzburzone morze ludzkich cier-
pień. Wtedy uświadomiłem sobie w pełni jak 
bezcenną wartością była dla mnie rodzina; 

turniej piłkarski na „orliku”
W dniu 05.05.2010r. na stadionie „Orlik” w Brzostku od-

były się gminne mistrzostwa szkół podstawowych w pił-
ce nożnej rejonu „południe”. W rywalizacji sportowej wzięło 
udział pięć drużyn ze szkół: Brzostek, Januszkowice, Kamie-
nica Dolna, Nawsie Brzosteckie i Przeczyca.
 Mistrzostwa rozegrano systemem „każdy z każdym”. Zwy-
cięzcą turnieju piłkarskiego została drużyna z 
SP w Kamienicy Dolnej w składzie: bram-
karz - Damian Kolbusz, obrońca - Dawid Li-
sak, rozgrywający - Kamil Lisak, Arkadiusz 
Starościk, Kacper Piątek, napastnicy - Patryk 
Machaj, Marcin Grzesiakowski, rezerwowi - 
Dawid Podlasek, Tomasz Juda, Błażej Augu-
styn, Dawid Grotkowski i Kamil Maduzia.

Wyniki meczów:
1. Kamienica Dolna - Januszkowice    3 : 0
2. Kamienica Dolna - Przeczyca       3 : 0
3. Kamienica Dolna - Nawsie Brzosteckie 8 : 1
4. Kamienica Dolna - Brzostek        0 : 0
5. Januszkowice - Brzostek          0 : 0
6. Januszkowice - Przeczyca         0 : 0
7. Januszkowice - Nawsie Brzosteckie   6 : 0
8. Brzostek - Przeczyca            3 : 0
9. Brzostek - Nawsie Brzosteckie      0 : 1
10. Przeczyca - Nawsie Brzosteckie     3 : 0

Klasyfikacja końcowa turnieju:

Miejsce Szkoła Punkty 
zdobyte                    

bramki 
zdobyte

bramki 
stracone

I Kamienica Dolna 10 14 1
II Januszkowice 5 6 3
III Brzostek 5 3 1
IV Przeczyca 4 3 6
V Nawsie Brzosteckie 3 2 17

Zwycięska drużyna z Kamienicy Dolnej

A.	Porębski
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rodzice, rodzeństwo i krewni.
 Rodzeństwo miałem dość liczne, troje 
starszych i dwoje młodszych ode mnie, czy-
li razem było nas sześcioro. W kolejności 
jak przychodziliśmy na świat otrzymywali-
śmy imiona: Maria, Genowefa, Józef, Stani-
sław, Cecylia i Helena. Dla ścisłości dodam, 
że Genowefie rodzice chrzestni, przez ja-
kieś nieporozumienie nadali podczas chrztu 
imię Bronisława i takie figuruje we wszyst-
kich dokumentach. Z woli naszej mamy po-
wszechnie używanym jednak było imię Ge-
nowefa, które podano rodzicom chrzestnym 
przed wyjazdem do chrztu w kościele para-
fialnym w Siedliskach - Bogusz.
Na świat przychodziliśmy w innym rytmie 
niż mówi znane porzekadło; „co rok to pro-
rok”. Odstępy w jakich przybywaliśmy okre-
ślało mniej znane powiedzenie - „co dwa lata 
śpiewał tata”, a w naszym przypadku jeszcze 
z odchyleniami. Pierwsza zawitała na świat 
Marysia w sierpniu 1920r, a następnie ko-
lejno: Gienia w sierpniu 1922, Józio w lipcu 
1924r, ja Staszek w czerwcu 1927r, Cela w 
sierpniu 1929r, i Helenka we wrześniu 1932r.
Niestety Józia nie znałem, bo nie mógł za-
czekać na mnie. Ciocia Anna mawiała nieraz, 
że mojego braciszka niemowlakiem zabrano 
do nieba, jako aniołka do wiekuistej radości. 
Kiedy dorastałem zacząłem sobie uświada-
miać, że muszę dbać o siebie, by zapewnić 
ciągłość łańcucha pokoleniowego rodu Łu-
kasików. Nie wolno mi było poddawać się 
przeciwnościom losu jakie mnie nękały. Nie-
kiedy odczuwałem jednak wyraźny smutek 
z powodu braku w rodzeństwie brata i chy-
ba dlatego przywiązywałem się do kolejnego 
parobka, a szczególnie do Władka Jędrzej-
czyka, jak do starszego brata.
Starsze siostry Marysia i Gienia były mo-
imi opiekunkami do drugiego roku życia. 
Później zajmowały się młodszymi siostra-
mi. Nieraz opowiadały, jakie miałem sinia-
ki i guzy opiekuńcze, które mnie uodporni-
ły na guzy, co sam sobie nabijałem w doro-
słym życiu.
 Praktycznie więc rodzeństwo moje skła-
dało się z czterech sióstr, z którymi dorasta-
łem w domu rodzinnym. Cała piątka nasze-
go rodzeństwa kolejno ukończyła sześciokla-
sową szkołę powszechną w Grudnej Górnej. 
Po zajęciach szkolnych każde z nas pomaga-
ło wykonywać różne prace w gospodarstwie 
rolnym rodziców. Należały do nich między 
innymi: czuwanie nad pisklętami, by nie po-
rwały ich wrony i sroki, pilnowanie ptactwa 
domowego przed robieniem szkody w upra-
wach polowych na gruntach własnych i są-
siadów, plewienie chwastów w warzywach, 
burakach, ziemniakach i innych uprawach, 
pasienie bydła, zbieranie kłosów zboża na 
ścierniskach, noszenie snopków zboża, łusz-
czenie nasion strączkowych, sprzątanie za-
grody, przygotowywanie karmy dla zwierząt 
itd., itp.
 Niewiele czasu pozostawało nam na za-
bawy dziecinne zwłaszcza w okresie sezono-
wych prac w gospodarstwie rolnym. Więcej 
czasu mieliśmy dla siebie od późnej jesieni 
do wczesnej wiosny. Z siostrami najchętniej 
uczestniczyłem w robieniu zabawek na cho-
inkę. Wykonywaliśmy je głównie z bibuły, 
orzechów, kasztanów, żołędzi, szyszek i sło-
my specjalnie przygotowanej do tego celu. 
Mama kupowała nam też główki aniołków 
różnej wielkości ze skrzydełkami, do których 
dorabialiśmy fantazyjne stroje i dekoracje. 
Do moich najpiękniejszych przeżyć w domu 
rodzinnym należały uświęcone tradycją ob-
chody Świąt Bożego Narodzenia, Nowego 

Roku, Trzech Króli, Wielkanocy i Zielonych 
Świątek. Każde z tych świąt miało swój nie-
powtarzalny urok i wspaniałą atmosferę, któ-
re bardzo mocno działały na moją wyobraź-
nię i tworzyły emocjonalnie piękne przeży-
cia. Z upływem czasu moje rodzeństwo i ja 
dorastaliśmy. Poszerzały się nasze horyzon-
ty, zmieniały się zainteresowania i obowiąz-
ki.
 Siostra Marysia po ukończeniu szkoły 
powszechnej wykazywała duże zaintereso-
wanie krawiectwem. Na jej prośbę rodzice 
oddali ją na naukę krawiectwa do znajomej 
krawcowej pani Heleny Dachowskiej w Ja-
śle, która pochodziła ze wsi Kamienica Gór-
na. Pamiętam jak ona jeszcze w Kamienicy 
szyła mi ubranka do kościoła i do szkoły. 
Później przeprowadziła się z rodzinnej wsi 
do Jasła. Pani Helena była osobą szlachetną 
i znaną krawcową, chociaż ułomnym czło-
wiekiem. Prawą nogę miała przykurczoną 
w kolanie i zupełnie niesprawną. Chodzi-
ła z trudem i wyłącznie przy pomocy laski. 
Ceniono ją za solidność i elegancję wykony-
wania usług krawieckich. Ze świadczonych 
usług utrzymywała nie tylko siebie, lecz tak-
że brata Stanisława, któremu też finansowała 
naukę w gimnazjum. U pani Heleny w Jaśle 
bywałem z rodzicami w odwiedzinach sio-
stry Marysi, której zawożono wiktuały do 
wspólnej kuchni z panią Heleną.
 Marysia po zakończeniu nauki krawiec-
twa wróciła do rodzinnego domu. Szyła ro-
dzinie i sobie potrzebne rzeczy, a jednocze-
śnie pomagała wykonywać pracę w gospo-
darstwie domowym i rolnym rodziców. Co-
raz częściej odwiedzał nas Andrzej Wierz-
bicki z Kujaw, nasz kuzyn w trzecim poko-
leniu ze strony babci Łukasikowej z domu 
Wierzbickiej. Głównym celem jego odwie-
dzin były spotkania z Marysią. Nieco wcze-
śniej konkurowali już o Marysię bracia Ja-
siek i Franek Wójtowiczowie, nasi bliscy są-
siedzi, którzy chętnie wyręczali ją w pracach 
polowych głównie w okresie żniw. Impono-
wało to Marysi lecz ich zalotów nie trakto-
wała poważnie.
Jej uczucia wiązały się coraz wyraźniej z 
osobą Andrzeja, na 
którego zerkała nie 
jedna dziewczyna w 
okolicy.
Przy pełnej akcepta-
cji rodziców Marysia 
przyjęła oświadczyny 
Andrzeja. Do oficjal-
nych zaręczyn, zwa-
nych u nas poselina-
mi doszło w okresie 
zapustów w 1938r. z 
udziałem rodziców 
Marysi i wdowy mat-
ki Andrzeja oraz kil-
ku bliskich krewnych. 
Wobec pokrewień-
stwa narzeczonych 
zwrócono się do bi-
skupa diecezji tar-
nowskiej z prośbą 
o wyrażenie zgody 
na zawarcie związ-
ku małżeńskiego. Bi-
skup zgodę wyraził i 
latem 1938r. Marysia 
z Andrzejem złoży-
li uroczyste ślubowa-
nie małżeńskie przed 
księdzem probosz-
czem w kościele para-
fialnym w Siedliskach 

Bogusz. Tego dnia pogoda była wspaniała, 
ceremoniał zaślubin uroczysty, gości mnó-
stwo i zabawa na sto dwa, albo jak mówili 
inni na cztery fajerki. Stoły i ławy biesiad-
ne stały na dworze, zaś w mieszkaniu i na 
boisku była rezerwa na wypadek deszczu. 
Przy doborowej orkiestrze tańczono na bo-
isku stodoły do białego rana. Goście miej-
scowi rano stopniowo rozchodzili się do do-
mów, a przyjezdni i orkiestra przespali się 
na sianie i słomie w stodole, bo łóżek star-
czyło tylko dla niektórych  osób starszych i 
to na strychu domu gdzie były wyniesione 
z mieszkania. Wczesnym południem zaczę-
ła rozwijać się biesiada poprawinowa. Kie-
dy goście już dobrze podjedli i coś niecoś 
wypili orkiestra ochoczo zaczęła przygry-
wać do tańca i poprawiny stały się drugim 
dniem wesela.
 W radosnym uniesieniu pierwsza siostra 
wyfrunęła z rodzinnego gniazda, by u teścio-
wej wraz  z mężem założyć własne gniazdo 
rodzinne. Zagroda rodzinna kuzyna a jed-
nocześnie już naszego szwagra była solid-
na, jako że pracowali w niej rzetelni gospo-
darze. Andrzej mimo iż był jedynym dziec-
kiem swojej mamy owdowiałej w czasie I 
wojny światowej wyrósł na pracowitego i 
wartościowego człowieka. Duży wpływ na 
kształtowanie jego młodej osobowości miały 
też jego ciocie zakonnice, siostry ojca, któ-
re przyjeżdżały na Kujawy do rodzinnego 
domu tak często jak tylko mogły. Ich udu-
chowiony stan skutecznie wpływał na łagod-
ność obyczajów młodego bratanka.
Andrzej znany był w okolicy jako przystojny 
i dobrze wychowany kawaler oraz właściciel 
niezwykle pięknej pary koni, które budziły 
powszechny podziw i wyrazy uznania dla 
ich hodowcy. Młodzi małżonkowie Marysia 
lat 18 i Andrzej lat 24 po hucznym weselu 
nie mieli problemów z założeniem własnego 
gniazda rodzinnego w istniejącej zagrodzie 
dobrze urządzonego gospodarstwa rolnego.
 Do tematu rodziców i rodzeństwa będę 
jeszcze wracał w kolejnych rozdziałach, za-
chowując chronologię wydarzeń.

c.d.n.
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z Brzostku w świat
„Znad ciemnej rzeki wiatr przylata
I mglistych wspomnień woń przynosi
Pamięć maluje przeszłe lata
Jak raj anielski dawniej Włosi…
 Bo coś w szaleństwie jest młodości
 Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu
 Co jest mądrzejsze od mądrości
 I rozumniejsze od rozumu.”
    L.	Staff.	„Martwa	pogoda”

Jasne, majowe słońce oblewa cały świat. 
Ciepłe podmuchy wiatru owiewają czo-

ła. Rynek brzostecki niezwykle wiosenny. 
Rabata kwiatowa kolorowo zasypana żół-
cią, różem i granatem koszyczków brat-
ków. Trawniki przystrzyżone, a wokół nich 
czapy zielonych klonów, coraz to szerzej 
rozkładają gałązki liści. Brzęczą wśród 
nich owady szukające dla siebie wspania-
łości w postaci nektaru. Od czasu do czasu 
słychać bzykanie większego „fruwającego 
stworzenia”. To chrabąszcze obudziły się 
i przypominają, że ich miejsce w maju to 
właśnie w koronach zielonych liści i lep-
kich nasion na klonowych drzewach. Ka-
pliczka stoi dostojnie i czeka na majowe 
wystroje – kwiaty polne, gałązki brzozy 
i tarniny. Czeka ona na wieczorne pieśni 
Maryjne, jak tradycja polska nakazuje, cze-
ka na delikatne słowa uwielbienia polskiej 
Madonny. Tak to przez wieki bywało, że 
w umajonych kapliczkach głośno słychać 
było pradawne pieśni „Chwalcie łąki uma-
jone…”, czy też „Anielską pieśń…”. Obok 
kapliczki studnia – ręczna pompa – z któ-
rej wodę czerpali wszyscy mieszkańcy ryn-
ku brzosteckiego. Dzisiaj stoi zapomnia-
na, nawet dzieci idące ze szkoły nie popi-
jają już zimnych łyków wody dla ochłody. 
Komu dzisiaj chciałoby się moczyć ręce, 
dziś wszyscy chcą żyć wygodniej i popijają 
z butelek wodę zmineralizowaną, gazowa-
ną, soczki, napoje i inne wspaniałości. Na-
przeciwko studni, w rogu rynku stoi pose-
sja, budynek, a w nim na dole sklep z kwia-
tami upominkami, a na górze już dziś pusty 
lokal. Nikt nie stoi na balkonie, w oknach 
nie wiszą firanki, a drzwi zamknięte są na 
stałe. Tylko obok rosnący krzak bzu nie-
śmiało wyrzuca pęki liliowych kwiatów, 
jakby chciał przypomnieć, że tutaj jesz-
cze nie tak dawno tętniło życie. Biegała 
gromadka dzieci, słychać było ich szcze-
biot, śmiechy, śpiew oraz spokojny, cie-
pły głos matki i stanowczy głos ojca. Tak, 
tak… dzisiaj wszystko ucichło. Ząb czasu 
zamknął pewien rozdział życia.
 Jaka rodzina mieszkała w tym domu, 

kim byli rodzice, gdzie rozpierzchły się 
dzieci, z jakimi ideałami poszły w świat, 
jak wspominają młodzieńcze lata, jakie 
wzorce wszczepiają swoim dzieciom?... 
te i inne pytania nasuwają się.
 W domu na rogu Rynku przy ul. Wą-
skiej mieszkali Janina z domu Kolbusz i 
Władysław Szybistowie z piątką swoich 
dzieci. Matka Janina z Kolbuszów Szy-
bist ukończyła szkołę rolniczą w Kleciach i 
wyjechała do Wałbrzycha w poszukiwaniu 
pracy. Tam pracowała dwa lata w fabryce 

szkła. Potem wróciła w rodzinne strony i 
wyszła za mąż za Władysława Szybista. 
Zaczęła wieść żywot wzorowej żony i mat-
ki. Przychodziły na świat dzieci, a Janina 
oprócz tego, że prowadziła dom i wycho-
wywała dzieci pracowała zawodowo. Naj-
pierw w Gromadzkiej Radzie Narodowej w 
dziale podatkowym, a potem zdobyła spe-
cjalizację pomocy dentystycznej i praco-
wała z doktorem Kowalskim z Kołaczyc 
we własnym domu gdzie był punkt denty-
styczny, a potem w ośrodku zdrowia z le-
karzami: J. Pietrzyckim, K. Szymańskim i 
E. Gawlikową. Wracając z pracy miała za-
wsze czas aby wsłuchiwać się w opowieści 
dziecinne i umiała doradzić nawet w naj-
trudniejszych sprawach życiowych. Wzo-
rowo też prowadziła dom i zawsze na nie-
dzielę wypiekała pyszne ciasto. I chociaż 
czasy były ciężkie i wychowywanie piątki 
dzieci też przysparzało wiele problemów 
zawsze była pogodną i wyrozumiałą mat-

ką.
 Władysław Szybist jako młody czło-
wiek pracował w sklepie zwanym „skład-
nica”, chyba nazwa pochodziła stąd że 
na składzie w tym sklepie były prawie 
wszystkie asortymenty, począwszy od naf-
ty, gwoździ, przez materiały domowe, my-
dła, aż po artykuły spożywcze i alkoholo-
we. Pod koniec lat pięćdziesiątych ubie-
głego wieku podnosił kwalifikacje zawo-
dowe ucząc się na kursach specjalistycz-
nych. Pracował w Powiatowej Radzie Na-
rodowej w Jaśle jako kierownik wydziału 
zdrowia. W tym czasie budowano szpital 
i inne placówki służby zdrowia. W 1964r. 
uległ wypadkowi jadąc autobusem do pra-
cy. Przez długie lata wracał do zdrowia. 
Był prezesem Spółdzielni Usługowo Wy-
twórczej w Brzostku, zakładu, który za-
trudniał sporo mieszkańców Ziemi Brzo-
steckiej. Stan zdrowia Władysława pogor-
szył się po śmierci tragicznie zmarłego naj-
młodszego syna Jerzego. Po wylewie krwi 
do mózgu przez sześć lat leżał sparaliżo-
wany. Żona i dzieci czuwały przy łożu bo-
leści Władysława. Pomimo bardzo dobrej 
opieki medycznej lekarzy, pielęgniarek, 
sióstr PCK i zaprzyjaźnionej Joanny Ga-
domskiej zmarł. Dzieci Janiny i Włady-
sława Szybistów nauczone były solidnej, 
żmudnej i rzetelnej pracy, odpowiedzialno-
ści za losy swoje i swoich rodzin. Wynio-
sły z domu miłość do człowieka oraz dba-
łość o dobre wykształcenie i umiejętność 
podejmowania trudnych decyzji. Wszyst-
kie prowadzą własne firmy rodzinne, w 
których zatrudniają nie tylko swoje dzie-
ci. Jedne z nich pozostały na Ziemi Brzo-
steckiej, a inne wyjechały w świat, w ten 
daleki i obcy świat, poza naszym konty-
nentem, do dalekiej ziemi amerykańskiej 
i tam spełniają swoje posłannictwo życio-
we.
 Barbara z domu Szybist Miazgowa jest 
drugą córką Janiny i Władysława i pocho-
dzi z bliźniaków. W szkole była niezwykle 
ułożoną, bardzo pracowitą i zdolną uczen-
nicą. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kołaczycach podjęła dalszą na-
ukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
wydział matematyczny w Rzeszowie. Po 
obronie pracy magisterskiej podjęła pracę 
w charakterze nauczyciela matematyki w 
Zespole Szkół Zawodowych przy Stomi-
lu w Dębicy. Wyszła za mąż za Czesława 
Miazgę inżyniera mechanika, który też do-
stał pracę w Stomilu dębickim. Po ślubie 
przenieśli się do Brzostku, gdzie Barbara 
podjęła pracę w brzosteckiej podstawówce, 
zaś Czesław otrzymał pracę w SUW-ie w 

Janina i Władysław Szybistowie  
z córką Anną

Krystyna, Jan, Barbara i Anna Jurek w wieku 3 lat Anna z rodziną
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Brzostku, potem w PBR w Dębicy, a kie-
dy i tam nastąpiły zwolnienia z pracy po-
stanowił wyjechać do USA. Po otrzyma-
niu wizy wyjechał do Chicago, gdzie jest 
do chwili obecnej i prowadzi firmę budow-
laną. Magister Barbara zasłynęła w szko-
le brzosteckiej jako niezwykle pracowita 
i wymagająca nauczycielka. Szczególnie 
ciekawe formy pracy prowadziła z ucznia-
mi zdolnymi, którzy zajmowali wysokie 
lokaty w konkursach matematycznych, jak 
również radzili sobie w elitarnych szko-
łach średnich. Do męża na ziemię amery-
kańską poleciała po czterech latach. Tam 
w USA podjęła naukę języka angielskiego 
oraz studia w National – Louis University 
a po ich ukończeniu podęła pracę w dużej 
amerykańskiej firmie. Barbara z domu Szy-
bist Miazgowa razem z mężem żyją i pra-
cują na obczyźnie, a pomimo tego utrzy-
mują stały kontakt z rodziną. Częste tele-
fony do sióstr i brata oraz letnie wakacje 
w Polsce są standardem Ich życia. Ponad-
to czytają prasę i książki o Ziemi Brzostec-
kiej oraz podróżują, zwiedzając ciekawe 
miasta, stany i ludzi amerykańskiego śro-
dowiska. Żyją w dostatku, a jednak cią-
gle im brakuje Polski. Barbara tak jak Jej 
matka jest pasjonatką ogrodu. Pielęgnuje 
egzotyczne kwiaty, niezwykłe krzewy i z 
rozrzewnieniem wspomina czasy młodo-
ści, kiedy z matką biegała z motyką pielić 
polskie warzywa. Barbara i Czesław Mia-
zgowie mają podwójne obywatelstwo, ale 
pamiętają także o powinnościach wzglę-
dem swojej ojczyzny.
 Drugą córką, która wyjechała w świat 
jest Anna Jedynak. Niezwykła to była 
dziewczyna, obdarzona zdolnościami hu-
manistycznymi, językowymi i artystyczny-
mi. Pięknie śpiewała, grała na mandolinie 
oraz tańczyła w szkolnym zespole folklo-
rystycznym „Brzostowiacy”. Po ukończe-
niu Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 
studiowała germanistykę w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Rzeszowie. Po uzyska-
niu dyplomu magistra podjęła pracę w cha-
rakterze nauczyciela języka niemieckiego. 
Wyszła za mąż za kolegę ze studiów Tade-
usza i zaczęli wieść życie nauczycielskie. 
Obecnie mieszkają w Rzeszowie i tam też 
prowadzą firmę rodzinną, austriacką firmę 
ZALTE. Często dużo podróżują, a ponad-
to koło Domaradza zakupili połać ziemi i 
urządzili stadninę koni. Tam też zjeżdżają 
się na sympozja ludzie świata artystyczne-
go i nauki. Ich córka Joanna jest magistrem 
ekonomii i wraz z mężem Mariuszem Śli-
wą pracuje w firmie rodziców. Syn Tomasz 

jest absolwentem Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie i razem z Martą – żoną pracu-
ją i wychowują córkę.
 Najstarsza córka Janiny i Władysława 
Szybistów Krystyna Godawska po ukoń-
czeniu Liceum Ogólnokształcącego w 
Kołaczycach podjęła studia na wydziale 
farmacji w Akademii Medycznej w Kra-
kowie. Po ukończeniu studiów pracowa-
ła w Rzeszowie, w Pilźnie, gdzie miesz-
ka do chwili obecnej, a od dziewiętna-
stu lat prowadzi aptekę w Brzostku. Po-
czątkowo w domu rodzinnym w Rynku, a 
obecnie na ul. Szkolnej w nowo wybudo-
wanym obiekcie. Pani Krystyna wyszła za 
mąż za Jana Godawskiego inżyniera me-
chanika, który obecnie pomaga Jej w pro-
wadzeniu apteki. Pracował w Zakładach 
Badania i Atestowania Materiałów i Wy-
robów w Ośrodku Badania Jakości Wyro-

bów Hutniczych w oddziale dębickim. I 
chociaż otrzymał gruntowne wykształce-
nie techniczne jest niezwykle ciepłym hu-
manistą. Razem z żoną Krystyną tworzą 
znakomitą rodzinę, pełną miłości i odda-
nia. Krystyna czuje się spełnioną kobietą, 
żoną, matką, babcią i farmaceutką, gdyż jej 
posłannictwem jest niesienie pomocy po-
trzebującym. Krystyna i Jan mają dwie cór-
ki Marię i Monikę też farmaceutki. Córka 
Maria po ukończeniu Akademii Medycz-
nej w Lublinie wyszła za mąż za magistra 
wychowania fizycznego Pawła Dziedzica. 
Mieszkają w Smarżowej nad apteką, gdzie 
razem pracują – mąż Paweł ukończył też 
technikum farmaceutyczne –- i wychowu-
ją córkę Emilkę.
 Córka Monika po ukończeniu studiów 
farmaceutycznych w Akademii Medycz-
nej w Lublinie wyszła za mąż za magistra 
marketingu i zarządzania Jacka Miałkow-
skiego, który prowadzi własną działalność 
gospodarczą. To małżeństwo mieszka ra-
zem z synem Radosławem nad brzostec-
ką apteką, w której pracuje Monika. W tej 
aptece prowadzi pogotowie pracy. Można 
też bezpłatnie zmierzyć ciśnienie oraz wy-
mienić glukometr, jak również uzyskać fa-
chową informację oraz pomoc medyczną. 
W tej aptece jest też kącik samoobsługi z 
artykułami kosmetycznymi, a Monika do-
jeżdża też do apteki w Kołaczycach.
 Syn Jan Janiny i Władysława pochodzi 
z bliźniaków. Po ukończeniu Technikum 
Obróbki i Skrawania w Bielsku prowadzi 
własną firmę – też rodzinną – kamieniar-
ską. Ożenił się z Grażyną Staniszewską i 
razem wychowują dwójkę dzieci. Syn Piotr 
studiował na wydziale elektrycznym Poli-
techniki Rzeszowskiej, ożenił się, pracu-
je w firmie ojca i ma syna Huberta. Cór-
ka Agnieszka była studentką wychowania 
fizycznego WSP w Rzeszowie, a obecnie 
razem z mężem prowadzą firmę cateringo-
wą.
 Najmłodszy syn Jerzy Janiny i Włady-
sława Szybistów zginął w wypadku dro-
gowym. Po dziś dzień siostry i brat z głę-
bokim żalem wspominają tę tragedię.
 Czwórka żyjących dzieci Janiny i Wła-
dysława jest przykładem niezwykłej miło-
ści i oddania rodzinnego oraz przywiąza-
nia do tradycji rodzinnej. I chociaż część 
z nich poszła w świat to jednak pamięcią 
związani są mocno ze sobą. Umieją trwać 
i stawać się coraz mocniejsi i w pełni zin-
tegrowani z Ziemią Brzostecką oraz z wła-
snymi, rodzinnymi firmami.

Zuzanna	Rogala

Barbara i Czesław Miazgowie

Krystyna i Jan Godawscy z córkami Marysią i MonikąRodzina Szybistów i Kolbuszów z dziećmi
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Marian Nosal jest synem Jadwigi i Jana 
Nosalów z Nawsia Brzosteckiego. Wy-

chowywał się w wielodzietnej rodzinie, był 
ósmym najmłodszym synem. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej pod-
jął naukę w Liceum Ogólno-
kształcącym w Kołaczycach, 
gdzie dał się poznać jako pra-
cowity i utalentowany mło-
dy człowiek. Interesował 
się wtedy literaturą, filozofią 
oraz muzyką nie tylko mło-
dzieżową, ale także poważną 
oraz folklorem. Był uczniem, 
który właściwie nie miał pro-
blemów z żadnym przedmio-
tem. Pracował w kole mu-
zycznym, w którym śpiewał 
jako solista oraz grał na gita-
rze. Zafascynowany był prozą Stefana Że-
romskiego, uwielbiał poezję młodopolską, 
jak również z wielkim zapałem rozczytywał 
się w poezji Zbigniewa Herberta. Po ukoń-
czeniu szkoły średniej zdał egzamin do Rze-
szowskiej Politechniki na wydział Budow-
nictwa i Inżynierii Środowiska. Po ukoń-
czeniu studiów z tytułem magistra inżynie-

ra wrócił do Brzostku, gdzie przez rok pra-
cował i mieszkał. Następnie wyjechał do 
Ustrzyk Dolnych, skąd pochodzi jego żona 
Halina i tam pracuje do dzisiaj prowadząc 
firmę budowlaną. Od 2007 roku jest wyko-
nawcą rozbudowy kościoła w Ustrzykach 
Dolnych, co uważa za wielkie wyróżnienie. 

Razem z żoną Haliną wy-
chowali troje dzieci: Piotra, 
Małgorzatę i Macieja. Pomi-
mo nawału pracy nadal roz-
wija swoje zainteresowania 
muzyczne. Uprawia również 
wędkarstwo. Jest prezesem 
koła w Ustrzykach Dolnych 
i członkiem Zarządu Okręgu 
PZW w Krośnie. Rytmicznie 
odwiedza rodzinę i jest zafa-
scynowany wielkim dziełem 
Jana Pawła II jakie powstaje 
przy starej plebanii w Brzost-
ku oraz rozbudową i upięk-

szaniem brzosteckiego kościoła. Ponadto w 
wolnych chwilach ERRATE przenosi go do 
Ziemi Brzosteckiej i wtedy powstają liryki. 
Są to wiersze opisowe, refleksyjne, patrio-
tyczne, jak również filozoficzno-refleksyjne. 
Swojej twórczości nie miał zamiaru ujaw-
niać, lecz pewne wydarzenia w jego życiu, 
kazały mu się otworzyć.    /Z.R./

katyń na nowo
W katyńskim lesie zagrano
Rozległy się fanfary
Poloneza czas zacząć
Lecz nie ma pierwszej pary
W katyńskim lesie chaos
Werble zgubiły takty
Stalowych talerzy zgrzyt
Obecnych przerosły fakty
W katyńskim lesie cisza
Nie grają do apelu
W napięciu wypatrują
Bo spóźnia się tak wielu
Nie przyjdą czekać próżno
Znaleźli krótszą drogę
By spotkać bohaterów
Trzeba już bić na trwogę
W katyńskim lesie zagłada
W katyńskim lesie trwoga
Łzami gaszą płomienie
I prośby płyną do Boga
W katyńskim lesie chwała
Dzisiaj krwią odnowiona
W katyńskim lesie kwiaty
I mgła biało-czerwona

10.04.2010

pamięć
Ogarnięty niepewnością
Niechętnie Brzostek żegnałem
Po prawej Grudna po lewej Skurowa
Przede mną droga do Rzeszowa
Za mną się zwija dywan niepamięci
Nakryty asfaltu szarością
Co z sobą zabrać nie myślałem
Gdym długo zamykał drzwi sieni
Stałem się biedny bom zostawiał
Najdroższe miejsce na ziemi
Wszystko było już inne
Wschód się słabiej rumienił
Wiosna późniejsza lato chłodniejsze
Obcy wiatr jesień odmienił
Wracałem myślą do tych miejsc
Gdzie Słony Potok słodką wodą
Obmywał piasek z moich nóg
Gdym brodził po nim boso
Tu beton asfalt i zgiełk
Codziennie mi towarzyszył
Więc chętnie wracałem gdzie
Z sosnami słuchałem ciszy
Aż nadszedł dzień gdym wrócił
Ostatni raz zobaczyć
Dwie najpiękniejsze twarze
I w duszy je swej ukryć
Mam już swoje miejsce
Swój dom i swoją drogę
Lecz ciągle tęsknię tam
Skąd jestem sercem i rodem
Zachować chcę w pamięci
Rodzinne moje strony
Myśli rozchybotane
Poskładać i położyć
Gdzie latorośl wyrwana
Mariana syna Jana

Ustrzyki	Dolne	13	listopada	2004r.,	
po	raz	6	zmieniłem	mieszkanie

nie poddać się!
Ile miejsca jest we mnie
Na ból i cierpienie
Ile zmieści się chwil
Bez nadziei przeżytych
Czy uniosę beznadziei brzemię
Muszę nawet gdy we mnie
Jest miejsca w sercu za mało
I muszę dalej kochać
Choćby serce nie chciało
I żyć jakby nic się nie stało
Uparcie muszę trwać
Z ołowiem w duszy iść dalej
Kroplą krwi ze łzami
Zachód zaróżowić
Ze wschodu się cieszyć
Nowy świt pozdrowić
Dobre wspomnienia przywrócić
A na nich zbudować
Jeszcze raz nadzieję – nie poddać się
Początek jest trudny, łatwiej
Dążyć, tworzyć, dawać, brać
Budować, podziwiać, w środku stać
Ale najtrudniej trwać…
    /Ustrzyki	D.	2009/

po żniwach
Zamilkły kosy czas żniw mija
Odkryta ziemia ścierniskiem oddycha
Zapach słomy i ziemi nasyca powietrze
Siedzimy na ostatnich snopach
Obok leżą bezczynnie kosy stępione
Już nie zagrają do żniwnego tańca
Snopki w dziesiątki złożone
Zatrzymały się w dostojnym korowodzie
Niedługo wsiądą na wozy i odjadą
Jest pora aby zapomnieć
O chwilach gorących polewanych potem
Nadchodzi czas jesieni
Bogactwem przepełniony…
Niech będzie chleb błogosławiony
Z tegorocznego żniwa.
    Nawsie	Brzosteckie	1975

nad strumieniem
Spotkaliśmy się nad strumieniem
Jak wody siebie spragnieni
Ciepłem bliskości dotknięci
Nad wodą przytuleni
A strumień się wije
Z szemraniem ucieka
W olszynie się kryje
Na miłość nie czeka
Cieszyliśmy się chwilą
Z tęsknoty wyschnięci
Nad wilgotnym strumieniem
Drżący i przejęci
A strumień wolniej płynie
O brzeg się opiera
W bezpowrotną drogę
Radość nam zabiera

Rozstaliśmy się nad strumieniem
W przeciwne poszliśmy strony
Żegnaliśmy się smutnym spojrzeniem
Jak dwie ikony
A strumień nie stanął
Dalej wody toczył
Pozbierał nasze szepty
Pstrągiem w górę skoczył
Byliśmy znów nad strumieniem
lecz każde z osobna
Przyparci do siebie wspomnieniem
Jak woda do dna
Lecz strumień dalej płynął
Nie zabrał wspomnienia
Ukrył je na brzegu
Użyczył mu cienia
A gdy zechcesz wrócić
Nad strumień sprzed lat
Wśród gęstwiny wspomnień
Odnajdziesz swój ślad
/Głobikówka	–	Siedliska-Bogusz	1976/

kącik poezji
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Zuzanna Rogala

smoleńska ziemia
Okryci kirem i żałobą 
biało-czerwonych naszych barw
spadli jak ognia płomień leci
i spada pośród naszych skarg
Maszyna cała rozrzucona
po złej przestrzeni smoleńskich ziem 
głęboko kadłub zakopany
w bagiennych polach i młakach też
Kikuty drzew okaleczonych
bez zielonawych konarów swych
a w bagnach grząskich zatopione
istoty ludzkie nieludzko gdzieś
Nieludzka ziemia polskiej krwi
znowu wchłonęła z Polaków moc
którzy lecieli tam by czcić znów
ofiary życia z czasów złych
Tam pod drzewami rozstrzelani
sowietów strzałem w głowy tył
leżą pospołu jak brat z bratem
i są dowodem losów złych
Z czasów wojennych gdy na szańcu
padł kwiat bezcenny z polskich chat
Ziemio Smoleńska i Katyńska
szumiąca lasem, zielenią traw
ile ty jeszcze zechcesz zabrać
ofiar z Polaków nowych dat
ile ty jeszcze zechcesz zabrać
pokoleń z różnych stron…
Ziemio Smoleńska pełna trwogi
ile ci jeszcze trzeba krwi?
Ofiara czasów ale jakich?
Dziwny jest ten świat…

requiem
Legendo polskiej tożsamości
co krwią złączyłeś się z przeszłością
i z bohatery katyńskimi
zostałeś znowu w tamtej ziemi
My twoi wierni i oddani 
cierpimy w nostalgicznym bólu
jak mogło razem tak pospołu
pozostać z Tobą we wspólnym grobie
96 Polskich Pereł
Jeszcze niedawno złe oskarżenia
i mowa mówców wyimaginowanych
raniła twą szlachetną duszę
i była cierniem niepowetowanym
Tylko tak sobie czynionym gestem
zostały marne puste słowa
komu potrzebne były mowy
raniące polską wielkość duszy
tej najwierniejszej przodków naszych
i tych współczesnych młodych też.
Dzisiaj już wszystko się ucichło 
katastroficznym strasznym dołem
trzeba nam siły i odwagi
by dalej iść z naszym narodem
By rekolekcje - chociaż straszne
krwią okupione naszych braci
pokorą wielką i modlitwą
zmuszają wszystkich nas pospołu
wołać: „A jeśli komu otwarta
droga do nieba, to tym co służą
ojczyźnie”- wysłuchaj nas Panie!

kraków 17 kwietnia 2010r.
Jeszcze takiego Cię Krakowie
oczy współczesnych nie widziało
Cały dziś jesteś okryty w żałobie
ponurej myśli, ciszy, zadumie.
Tysiąc ludzi zjechało do grodu
który jest Świadkiem niezwykłych wydarzeń
I tych ze wschodu i tych z zachodu
z całego globu ziemskiego rodu
I chociaż czarne chmury się unoszą
a wulkan rzuca coraz więcej dymów
świat lotów wstrzymał wszystkie przyloty 
Wy jednak wielcy przybyliście tu
Już ulicami Krakowa się posuwa 
kondukt żałobny Lecha i Marii
Naszej drogiej pary prezydenckiej
co w Katastrofie Smoleńskiej padli
W powodzi kwiatów i barw narodowych
W rytmie Mozarta niezwykłych harmonii
niosą dwie trumny naszych patriotów
do Bazyliki Mariackiej w Krakowie
Msza święta godnie sprawowana 
przez wielkie głowy biskupów i księży
A potem mowy, słów tysiąc i więcej
składają mówcy Bogu w podzięce
za Lecha Kaczyńskiego – prezydenta
Potem głos dzwonu Zygmunta z wieży
prowadził Kondukt do Wawelskich podziemi
I w sarkofagu pod srebrnymi dzwonami
złożono szczątki Polskiej Wielkiej Pary
Nie o takim świętowaniu Krakowie myślałeś
mocą Opatrzności zostałeś zaskoczony
I z całym narodem słałeś się w żałobie
i w wielkiej modlitwie cały zatopiony

Święto Flagi
„Czując się odpowiedzialnym za to 
wielkie wspólne dziedzictwo, któremu 
na imię Polska…” /J.P.II/ - uczmy na-
szych wychowanków już od najmłod-
szych lat kochać Ojczyznę!

Barwy ojczyste
Powiewa	flaga,	gdy	wiatr	się	zerwie,
A	na	tej	fladze	biel	jest	i	czerwień.
Czerwień	–	to	miłość,	
biel	–	serce	czyste,
Piękne	są	nasze	barwy	ojczyste.

W dniu 30 kwietnia w Zespole 
Szkół w Nawsiu Brzostec-

kim odbył się apel z okazji przy-
padającego w dniu 2 maja Święta 
Flagi. Najmłodsi uczniowie szkoły 
rozpoczęli od odśpiewania hymnu 
i wciągnięcia biało-czerwonej fla-
gi na maszt.
 Potem przedszkolaki recytowa-
ły wiersze i śpiewały piosenkę o 
Ojczyźnie. Uczniowie klasy pierw-
szej zaprezentowali krótki montaż 
słowno-muzyczny, a na koniec za-
tańczyli pięknego krakowiaka.
 Taniec i cały program ucznio-
wie przygotowali na zajęciach do-
datkowych realizowanych w ra-

mach Projektu Edukacyjnego „Pierw-
sze uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy”. Dzieci na tę uroczystość przy-
gotowały własnoręcznie zrobione flagi 
oraz wianki z bibułkowych kwiatków do 
krakowiaka.
 Była to ważna uroczystość w naszej 
małej społeczności i cieszymy się, że mo-

gliśmy zgodnie z zaleceniem Podkarpac-
kiego Kuratora Oświaty dołączyć się do 
wspólnego świętowania w tym dniu. Od 
tej pory będziemy co roku tak uroczyście 
obchodzić Święto Flagi.

Wychowawczyni	klasy	I
Cecylia	Balasa
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Eliminacje gminne do XI Podkarpackiej 
Olimpiady Tenisa Stołowego – 2010 

odbyły się 22. kwietnia 2010 r. w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku. W eliminacjach wzięło udział 61 osób 
w konkurencjach żeńskich i męskich w po-
dziale na grupy wiekowe. A tak przedsta-
wiają się wyniki rozgrywek:
kategoria dziewcząt do lat 13:

1. Karolina Mirus ze Smarżowej
2. Karolina Wójcik z Siedlisk-Bogusz
3. Monika Wojnar z Kamienicy Dolnej

kategoria chłopców do lat 13:
1. Janusz Gąsior z Grudnej Dolnej
2. Łukasz Stanek z Siedlisk-Bogusz
3. Paweł Stanek z Siedlisk-Bogusz

kategoria dziewcząt 14 – 16 lat:
1. Urszula Kuczek z Głobikówki
2. Marlena Zdziarska z Gorzejowej
3. Monika Wójcik z Gorzejowej

kategoria chłopców 14 -16 lat:

1. Jarosław Gąsior z Grudnej Dolnej
2. Kamil Gąsior z Siedlisk-Bogusz
3. Marcin Kumięga z Głobikówki

kategoria chłopców 17 – 19 lat:
1. Przemysław Śliwa z Brzostku

kategoria mężczyzn 20 – 39 lat:
1. Józef Prokuski ze Smarżowej
2. Marcin Krajewski z Brzostku

kategoria mężczyzn 40 – 55 lat:
1. Kazimierz Andreasik z Bączałki 
2. Stanisław Król z Brzostku
3. Bogdan Angielski z Bączałki

kategoria mężczyzn 56 lat i starsi:
1. Stanisław Urbański z Kleci

kategoria osób niepełnosprawnych:
1. Grzegorz Sztorc z Nawsia Brz.
2. Leszek Łukasik z Bączałki
3. Łukasz Zachara z Pilzna

 Zdobywcy miejsc I – III otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Brzostku. Na eliminacje 
powiatowe zakwalifikowali się zdobywcy 
dwóch pierwszych miejsc w poszczegól-
nych kategoriach. Eliminacje te odbyły się 
25. kwietnia b. r. w hali sportowej Zespo-
łu Szkół Publicznych w Żyrakowie. Z na-
szej gminy na Finał Wojewódzki Olimpia-
dy w Rzeszowie zakwalifikowali się: Ur-
szula Kuczek, Józef Prokuski, Stanisław 
Urbański, Grzegorz Sztorc i Leszek Łu-
kasik, którym życzymy zajęcia jak najlep-
szych miejsc. Finał odbędzie się 5 czerw-
ca b. r. w hali MOSiR w Łańcucie.
 Cieszy fakt, że z roku na rok coraz 
więcej amatorów tenisa stołowego bierze 
udział w Olimpiadzie, która postawiła so-
bie za cel upowszechnianie sportu wśród 
dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz in-
tegracji osób niepełnosprawnych z całym 
środowiskiem sportowym.

Organizatorzy

Xi podkarpacka olimpiada tenisa stołowego – 2010

Uczestnicy eliminacji gminnych do XI Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego - 2010
Fot. J. Nosal

Atopowe zapalenie skóry, w skrócie 
AZS (ang. atopic dermatitis) zwane 

też wypryskiem atopowym, egzemą, a nie-
gdyś świerzbiączką to zaliczana do atopo-
wych choroba skóry.
Przyczyny atopowego zapalenia skóry są 
słabo znane. Nie można wyróżnić poje-
dynczego czynnika wywołującego choro-
bę. AZS jest prawdopodobnie wypadkową 
wielu czynników działających naraz. Po-
nieważ część z tych czynników wciąż pozo-
staje nierozpoznanych, usunięcie przyczyn 
choroby jest bardzo trudne lub wręcz nie-
możliwe. W powstawaniu atopowego zapa-
lenia skóry rolę odgrywają czynniki: gene-
tyczne, odpornościowe oraz środowiskowe.
 Pod wpływem alergenów następuje re-
akcja obronna organizmu objawiająca się 
stanem zapalnym skóry. Często towarzyszą 
temu wtórne infekcje bakteryjne, powodo-
wane zazwyczaj przez gronkowca złociste-
go lub inne bakterie.

 Ciężkie stany atopowego zapalenia skó-
ry zazwyczaj występują na skutek połącze-
nia kilku czynników naraz. Po przekrocze-
niu pewnej krytycznej granicy nasilenia 
AZS, następuje coś w rodzaju reakcji łań-
cuchowej, kiedy jedne problemy powodu-
ją powstawanie następnych.
Skóra chorego pod wpływem substancji 
drażniących (np. mydło, rozpuszczalni-
ki), alergenów (m. in. roztocze, sierść) lub 
pewnych pokarmów (np. mleko, jajka, biał-
ko pszenicy, czekolada), traci swą barierę 
ochronną zbudowaną z płaszcza lipidowe-
go i pada ofiarą innych szkodliwych sub-
stancji pochodzenia zewnętrznego.
Objawy choroby mogą być bardzo różne u 
poszczególnych osób.
 Głównymi objawami atopowego zapa-
lenia skóry są zaczerwienienie, wysypka 
i suchość skóry (utrata lipidowej bariery 
ochronnej), jej swędzenie, wysięk i skłon-
ność do nawrotowych zakażeń bakteryj-
nych.
 Dodatkowo mogą wystąpić: nieswoisty 
wyprysk rąk i stóp, świąd po spoceniu, nie-
tolerancja niektórych pokarmów, wrażli-
wość skóry na bodźce mechaniczne i ma-
teriały drażniące (wełna), powiększone wę-
zły chłonne. A ponadto u starszych pacjen-
tów tzw. lichenizacja (pogrubienie skóry w 
wyniku drapania i przewlekłego stanu za-

palnego) oraz „biały dermografizm” czy-
li reakcja skóry polegająca na widocznym 
białym przebarwieniu w chwilę po potarciu 
naskórka, białe smugi utrzymują się około 
15 minut, jest to charakterystyczna cecha 
w AZS, jednak nie zawsze występująca.
 Warto również wspomnieć, że zmiany te 
najczęściej lokalizują się na zgięciach łok-
ciowych i kolanowych, na twarzy i szyi, ale 
mogą obejmować całe ciało. Atopowemu 
zapaleniu skóry często towarzyszą również 
inne schorzenia atopowe: astma oskrzelo-
wa, sezonowy lub przewlekły katar sienny 
oraz alergiczne zapalenie spojówek.
 Choroba ma przebieg wieloletni z okre-
sami kiedy objawy są mniej lub bardziej na-
silone. W przebiegu choroby ma znaczenie 
stres emocjonalny, który sam nie jest bez-
pośrednią przyczyną objawów, ale poprzez 
wpływ układu nerwowego może stać się 
czynnikiem wyzwalającym objawy u oso-
by chorej.
 Diagnozę musi postawić lekarz. Niektó-
re choroby skórne mają objawy podobne do 
AZS. W badaniach laboratoryjnych można 
stwierdzić podwyższony poziom IgE - u ok. 
85% pacjentów W przypadku atopowego 
zapalenia skóry terapia polega głównie na 
leczeniu objawowym. 
 Jeżeli jest możliwe zidentyfikowanie 
alergenów i unikanie ich, wtedy dobre efek-

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
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16 kwietnia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku zo-
stał rozstrzygnięty konkurs fizyczny pt. „Fotografujemy zja-

wiska fizyczne”. Konkurs ten przeznaczony był dla wszystkich 
uczniów naszej szkoły. Aby wziąć w nim udział należało wyko-
nać zdjęcie dowolnego zjawiska fizycznego aparatem fotograficz-
nym, wywołać je, a następnie dostarczyć wraz z opisem do orga-
nizatora konkursu.
 Celem konkursu było podniesienie znaczenia fizyki wśród mło-
dzieży oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań tą dziedziną 
wiedzy.
 Jury w osobach: F. Berrahal i G. Kolbusz wyłoniło trzech fina-
listów: trzecie miejsce za sfotografowanie zjawiska topnienia lodu 
otrzymał uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa – Ka-
rol Wojdyła, drugie miejsce za wykonanie zdjęcia przedstawiające-
go chmury kłębiaste zdobył uczeń klasy III Technikum Mechani-
zacji Rolnictwa – Mateusz Traciłowski, natomiast najlepsze zdję-
cia wykonał Marcin Hajduk, uczeń klasy II Technikum Mechani-
zacji Rolnictwa. Zdjęcia, które zapewniły uczniowi zwycięstwo 
przedstawiały: podwójna tęczę oraz falę kulistą na wodzie.  
 Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe albumy przedsta-
wiające tajemnice fizyki. 

Katarzyna	Grygiel

konkurs „Fotografujemy 
zjawiska fizyczne”

Topnienie lodu - III miejsce (fot. Karol Wojdyła)

Chmury kłębiaste - II miejsce (fot. Mateusz Traciłowski) Fala kulista na wodzie - I miejsce (fot. Marcin Hajduk)

ty można uzyskać eliminując kontakt cho-
rego z alergenami. Niestety bardzo często 
jest to niemożliwe, z różnych przyczyn: 
nie można zidentyfikować alergenów, nie 
można ich unikać, chory uczula się na nowe 
substancje.
 Podstawową metodą leczenia reakcji 
alergicznej w AZS jest terapia przy pomo-
cy leków antyhistaminowych oraz immu-
nosupresyjnych, a w przypadku stanu za-

palnego skóry kortykosterydów, antybio-
tyki podaje się dopiero gdy rozwinie się 
współtowarzysząca infekcja skóry.
 Bardzo pomocne w leczeniu atopowe-
go zapalenia skóry są wszelkie emolienty 
czyli preparaty służące do natłuszczania i 
nawilżania skóry, wspomagające leczenie 
i pielęgnację skóry. Należą do nich maści, 
kremy, balsamy, emulsje, mleczka, itp. Są 
one dostępne w aptekach bez recepty.

 Emolienty działają na skórę na cztery 
sposoby: natłuszczają ją - tworząc na jej po-
wierzchni warstwę oleju, która blokuje pa-
rowanie z jej powierzchni, działają jak sma-
ry - dzięki czemu skóra wydaje się gładka 
i śliska, po wchłonięciu do głębi skóry za-
trzymują wodę i wchłaniają wilgoć z oto-
czenia, co sprawia, że powierzchnia skóry 
jest stale wilgotna. Dużo zdrowia!

mgr	farm.	Monika	Miałkowska

Koło Gospodyń w Brzostku doczekało 
się wreszcie własnego lokalu. Do tej 

pory gospodynie spotykały się w Domu 
Kultury, gdzie zawsze były mile widzia-
ne. Jednak każda gospodyni najlepiej czu-
je się w swojej kuchni, dlatego też kobie-
ty zrzeszone w Kole Gospodyń marzyły o 
własnej siedzibie. I to marzenie właśnie się 
ziściło dzięki przychylności władz samo-
rządowych, w szczególności Burmistrza 
Leszka Bieńka, Sekretarza UM Lucyny 
Pruchnik i Przewodniczącej Rady Miej-
skiej Zofii Skórskiej.
 Jednakże to dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku Maria Przebięda uży-
czyła gospodyniom część budynku szkoły 

w dawnej harcówce. 
 Po gruntownym remoncie pomieszcze-
nie nabrało blasku i funkcjonalności i stało 
się odpowiednim lokalem dla potrzeb koła, 
które od zawsze dość aktywnie działa.
 W ostatni czwartek kwietnia odbyło się 
uroczyste oddanie lokalu do użytku. Na 
spotkaniu tym nie zabrakło władz samo-
rządowych i dyrektorki szkoły, jednocze-
śnie radnej powiatu , która też w znacznym 
stopniu wspomogła finanse koła . 
 Obecny na tym spotkaniu ks. Marek Ja-
worski poświęcił lokal, odmówił modlitwę, 
a także objaśnił tradycję dokonywania po-
święceń domostw i obiektów.
 Przewodnicząca koła Kazimiera Got-

fryd złożyła krótkie sprawozdanie z do-
tychczasowej działalności. Mogła się tu po-
chwalić z pewnych osiągnięć o czym pisali-
śmy w poprzednim numerze WB, po czym 
w krótkich słowach wyraziła wdzięczność 
za wsparcie i wyrozumiałość osobom, dzię-
ki którym 40 osób mogło się gościć w nowo 
zaadoptowanym lokalu.
 Głos zabrała również z właściwą sobie 
erudycją Maria Przebięda, która też po-
chwaliła działalność brzosteckich kobiet 
i poinformowała o dużym uznaniu jakie 
mają u władz na szczeblu powiatowym..
 Następnie wszyscy zebrani degustowali 
przygotowane przez kobiety potrawy i dys-
kutowali na temat bieżących spraw zwią-
zanych z kołem. Spotkanie upłynęło w mi-
łej i towarzyskiej atmosferze.

EM

własne lokum kG w Brzostku
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku 
z dnia 29 kwietnia 2010r.

 o sporządzeniu wykazu środków trwałych przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze przetargu - stanowiących 

własność Gminy Brzostek 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/K/2009 Burmistrza Brzostku 
z dnia 5 lutego 2009 roku przedmiotem sprzedaży w drodze 
przetargu jest samochód specjalny strażacki marki IVECO, 
rok produkcji 1986 r., nr rej. RDE 8F44.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
1. rodzaj pojazdu    – samochód specjalny strażacki
2. marka i typ pojazdu   – IVECO
3. rok produkcji    –  1986
4. nr rej. poj.     –  RDE 8F44
5. typ nadwozia     – specjalny strażacki
6. miejsc siedzących   –  8
7. kolor pojazdu    – czerwony
8. silnik/poj      –  R6 diesel/7685 cm3 /176KW
9. przebieg pojazdu   –  67 436 KM
10.  rozmiar opon    – 1R/22,5
11.  DMC       – 14 500 kg
12.  MW       – 7490 kg
13.  pojemność zbiornika na wodę  – 3000 l 
14.  numer VIN VF5M1PHH001108565
15.  badanie techniczne pojazdu ważne do 24 października 2010 r.
Dowód rej. seria Nr DR/BAD 1890891 wydany przez Staro-
stę Dębicy, karta pojazdu seria nr AAA8233222 wydany przez 
Starostę Dębicy. 
Stan techniczno- eksploatacyjny pojazdu bardzo dobry, uszko-
dzeń pojazdu nie stwierdzono.
Cena wywoławcza pojazdu wynosi 53 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) brutto. 
Wadium dla pojazdu wynosi 5 300,00 zł (słownie: pięć tysię-
cy trzysta złotych).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nastąpi po 
upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

Widok pojazdu - przód prawa strona

Widok pojazdu - bok prawa strona

Brzostek, 29.04.2010r.
ogłoszenie 

Informuję, że można zgłaszać kandydatów do Nagrody Burmi-
strza Brzostku. 
Nagroda stanowi formę wyróżnienia  dla uczniów uzyskujących nie-
przeciętne wyniki w nauce, wykazujących się szczególną aktywno-
ścią artystyczną i sportową. 
Nagrodę rzeczową przyznaje się uczniom szkół średnich kończących 
się maturą, posiadających stałe zameldowanie w Gminie Brzostek.  
Uczeń kandydujący do Nagrody Burmistrza Brzostku powinien speł-
nić co najmniej  dwa z podanych warunków:

a) uzyskuje celujące i bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 
powyżej 4,5),

b) jest finalistą konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu 
międzyszkolnym,

c) wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie, 
uzyskuje z niej stopnie celujące, a z pozostałych przedmiotów 
oceny co najmniej dobre,

d) uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (indywi-
dualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej rejonowym),

Uprawnieni do składania wniosków:
a) rodzice,
b) stowarzyszenia z terenu gminy Brzostek,
c) rady sołeckie,
d) inne instytucje.

Zgłoszenia kandydatów przedstawia się w formie pisemnej. Wniosek 
o przyznanie Nagrody Burmistrza Brzostku powinien zawierać nastę-
pujące informacje:

• nazwisko, imię i adres zamieszkania ucznia,
• nazwę szkoły,
• imię i nazwisko/ nazwa instytucji, adres zgłaszającego

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: www.bipbrzostek.mserwer.pl
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wybitne osią-
gnięcia osoby zgłaszanej do Nagrody Burmistrza Brzostku, mogą to 
być np.: dyplomy, listy gratulacyjne, świadectwa szkolne itp. 
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerw-
ca br. w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzo-
stek -sekretariat.
Komisja zwróci się również do szkół średnich o wytypowanie uczniów 
do Nagrody Burmistrza Brzostku.

Przewodniczący	Komisji	Weryfikacyjnej
Piotr	Szczepkowicz

Dębica 27 kwietnia 2010r.
ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy 
przy ulicy Parkowej 28, w pokoju nr 541 w terminie od 14 maja 2010 
r. do 4 czerwca 2010 r. w godzinach od 900 do 1500, zostanie wyłożo-
ny do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny 
ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Brzostek, po-
łożonego w jednostce ewidencyjnej 180302 4 Brzostek.
Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

• rejestru gruntów,
• rejestru budynków,
• rejestru lokali,
• kartotek budynków,
• kartotek lokali,
• mapy ewidencyjnej,

opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity 
tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
 Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym ter-
minie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić 
do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.
 Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na 
tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji grun-
tów oraz założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy 
i nieprawidłowości.
 Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym 
zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych eta-
pów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego 
i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Wicestarosta
mgr	Czesław	Kubek
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W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 07 czerwca 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 dopuszczonych 
do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 
59 85890006 0080 0210 2020 0006, 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 wpła-
cone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakoń-
czeniu przetargu. Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek 
od towarów i usług VAT w wysokości 22%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. 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 za-
wiadomieniu, 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 ewen-
tualne 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 III PUBLICZNY NIE-
OGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzost-
ku stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603ze zm) oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza III 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, stanowią-
cej 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 zaniżony kilka me-
trów do nawierzchni drogi. Teren płaski na stoku, kształt nieforemny - trój-
kąt. Dojazd z drogi osiedlowej o nawierzchni utwardzonej. Teren uzbrojony 
w sieci komunalne: sieć wodociągową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Brzostek działka położona jest w terenach zabudowy i przewi-
dzianych do zabudowy.
Zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-31/2007 z dnia 04.05.2007r Wój-
ta Gminy Brzostek o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, działka ta przeznaczona została pod budowę budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego. 

Lp. Nr
działki

Pow. 
(m2)

Nr  
KW

Opis  
nierucho- 

mości

Przezna- 
czenie

w planie
Położenie

Cena  
wywoław- 
cza netto  

(zł)

Wa- 
dium  
(zł)

1 927/11 2000 38 692 budowlana brak Brzostek 38208,00 3821,-
III PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICY-
TACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOST-
KU W DNIU 11 CZERWCA 2010r. O GODZ. 930 W BIURZE BUR-

MISTRZA BRZOSTKU 

Burmistrz Brzostku ogłasza 
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 
Brzostek 2 stanowiących 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 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zby-
wanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz 
Brzostku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż po-
niższych nieruchomości:

działka budowlana oznaczona nr ewid. 897/4 położona w obrę-
bie Brzostek 2, objęta Księgą Wieczystą Nr 70 057, stanowiąca 
własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów 
użytkowanych rolniczo. Teren uzbrojony w sieci komunalne: elek-
tryczną, gazociąg. Teren płaski w kształcie trapezu. Dojazd z dro-
gi gminnej o nawierzchni utwardzonej
Zgodnie z decyzją z dnia 11.07.2007r Wójta Gminy Brzostek 
Nr RGiMK.IV.7331-47/2007 Wójta Gminy Brzostek działki te 
przeznaczone są pod budowę trzech budynków mieszkalnych.

Lp. Nr
działki

Pow. 
(m2)

Nr  
KW

Opis 
nierucho- 

mości

Przezna- 
czenie

w planie
Poło- 
żenie

Cena 
wywoław- 
cza netto 

(zł)

Wa- 
dium 
 (zł)

1 897/4 1900 70 057 budo- 
wlana brak Brzo- 

stek 2 16 916.- 1 692,-

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 11 CZERWCA 2010r. O GODZ. 1030 
W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza III 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 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza III 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 zabu-
dowana budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, ogrodzona. Teren płaski w obrębie skrzyżowania ulic Przedmie-
ście 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, kuba-
tura 440 m3, wysokość 2,70 m.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzo-
stek 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 
nieruchomości(zł) Wadium (zł)

1 732 700 79 204 zabudowana budynkiem 
mieszkalnym brak Brzostek 139 102,00 13 910,-

III PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOST-
KU W DNIU 11 CZERWCA 2010r. O GODZ. 1000 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 07 czerwca 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 dopuszczonych 
do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 
59 85890006 0080 0210 2020 0006, 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 wpła-
cone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakoń-
czeniu 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 ewen-
tualne 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.
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ROZWIĄZANIE: 
MAJ 2010
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Poziomo:
1) Skonstruował palnik gazowy (1811-
99); 4) Czas zbierania plonów; 7) Biblij-
ny siłacz; 10) Kozera; 11) Błąd serwiso-
wy; 12) Podstawa, trójnóg; 13) Zniekształ-
cona żyła; 14) Imię faraonów; 15) Pla-
cek biszkoptowy przekładany bakaliami;  
18) Żeński odpowiednik imienia Leon; 
21) Klasyczna lub basowa; 26) Miasto na 
trasie Ropczyce - Rzeszów; 27) Miesz-
kanka Lwowa; 28) Obszar powyżej 300 
metrów n.p.m; 31) Krótkie ogłoszenie; 
34) Wojskowe posunięcie; 37) Podanie 

piłki ze skrzydła do gracza na przedpo-
lu bramki; 38) Wiara w jedynego Boga; 
39) Subtelna różnica; 40) Bolesny głos; 
41) Owad lub ptak; 42) Kolorowy ołówek; 
43) Ma drżące liście; 44) Zgotowana akto-
rom na stojąco.
Pionowo:
1) Język programowania; 2) Organ dowo-
dzenia armią; 3) Nałóg; 4) Szlaka; 5) Do-
mek Eskimosa; 6) Klamra spinająca mury; 
7) Hebel; 8) Wymarły włochaty słoń; 
9) Wnęka; 16) Łyka, okowy; 17) Jon o 
ładunku ujemnym; 19) Obchodzi imie-
niny 12 października 20) Syntetyczne 
włókno poliamidowe; 22) Model Seata; 
23) Kryje karty szulera; 24) Kropla smutku; 
25) Zwierzę pociągowe; 28) Tampon z 
waty; 29) Port w Szwecji z promem do 

Świnoujścia; 30) Wyspa Kirke; 31) Samo-
chodzik; 32) Ssak zaliczany do antylop; 
33) Taniec brazylijski; 34) Braki w kasie; 
35) Edukacja; 36) Kraj z Syberią.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 31 
maja 2010 r. do Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku wezmą udział w lo-
sowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: CHOĆ JUŻ W KWIET-
NIU SŁONKO GRZEJE NIERAZ POLE 
ŚNIEG ZAWIEJE.
Nagrodę książkową wylosowała KARO-
LINA LISEK z Opola.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ

– Czy ta kuracja czosnkowa, którą panu 
zaleciłem pomogła? – pyta lekarz pa-
cjenta.
– O tak! Straciłem przeszło dwadzie-
ścia kilogramów wagi i wszystkich przy-
jaciół...

		
Sędzia pyta oskarżonego:
– Czy to prawda że sprzedawał pan sok 

poziomkowy, twierdząc że to eliksir dłu-
gowieczności?
– Tak! Wysoki sądzie!
– Czy oskarżony był już za to karany?
– Tak. W 1367 roku, a później w 1875.

		
Czy nie widziała pani mojego męża? Go-
dzinę temu poszedł utopić w rzece kota... 
– Skoro pani wie, gdzie jest, to czemu 
pani pyta? 
– Bo kot wrócił do domu...

		
Sekretarka mówi do zapracowanego biz-
nesmena:
– Panie prezesie, zima przyszła!
– Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby 

przyszła jutro! A najlepiej niech wcze-
śniej zadzwoni, to umówisz ją na kon-
kretną godzinę.

		
Kowalska przez całe życie zadręczała 
męża. Kiedy wreszcie umarł zatęskni-
ła za nim i postanowiła wywołać jego 
ducha. Kiedy jej się to udało, zapytała:
– Jak ci jest na tamtym świecie?
– Bardzo dobrze.
– Lepiej niż przy mnie?
– O wiele lepiej.
– To opowiedz mi, jak wygląda życie 
w raju.
– Ale ja wcale nie jestem w raju...
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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

Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorystyka 
podyktowana przez klienta,  
kwiaty sztuczne i żywe  

na życzenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 723 030

nowe numery teleFonów 
w oŚrodku zdrowia w Brzostku

REJESTRACJA 14/6-830-472
14/6-805-080

GABINET ZABIEGOWY 14/6-830-844
14/6-805-082

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE 14/6-805-084
REJESTRACJA PORADNIA „K” 14/6-805-089
STOMATOLOGIA LEK. GIBES 14/6-805-087
STOMATOLOGIA  
LEK. SKOMIN I SKOTARSKA 14/6-805-088
KSIĘGOWOŚĆ 14/6-830-843

Firma WOJT-BUD zaprasza do 
biura sprzedaży w Brzostku

Nasza oferta:
• Pokrycia dachowe (blacha na wymiar, da-

chówki ceramiczne i betonowe)
• Stolarka budowlana PCV, stalowa, drewniana 

(okna 6 komorowe, drzwi zewnętrzne i we-
wnętrzne, okna dachowe)

• Bramy garażowe, rolety, roletki tekstylne, 
moskitiery na wymiar

• Systemy ociepleń SEMPRE, CAPAROL, 
WEBER

• System suchej zabudowy RIGIPS
• Oraz inne materiały budowlane

Ul. 11 listopada 2
Pon. - pt. 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
Nr. Tel. 511 486 405
www.wojtbud.com

Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych

Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Brzostku informuje: 
• zajęcia szachowe odbywają się w Domu 

Kultury w każdą środę w godzinach  
16.00 – 18.00

• aerobik odbywa się w Szkole Podstawo-
wej w Brzostku w środy 
16.30 – 17.30 – dla dzieci i młodzieży
18.00 – 19.00 – dla dorosłych

Zapraszamy!
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Dokończenie ze strony 2

Fot. J. Nosal

Wykład Kamila Ruszały pt. „Prawda Katyńska” 

Rodzina por. Czesława WarchałaRodzina majora Leonarda Bursy

uroczystoŚć ku czci rodaków zamordowanych w katyniu

Sadzenie drzewa pamięci przez Juliusza Stanka

Rodzina st. post. S. Jakubowskiego i post. S. Stanka

W części wspomnieniowej głos zabierali m.in. synowie zamordowanych: prof. Jerzy Bursa i płk. Ryszard Jakubowski

Pamiątkowy brzost ku pamięci ofiar tragedii pod Smoleń-
skiem posadzili Czesław Łączak i Leszek Bieniek
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Tegoroczne uroczystości 3 Maja rozpoczęły się uroczystą 
Mszą świętą w intencji Ojczyzny i strażaków-ochotników 

odprawioną przez ks. Marka Jaworskiego, który również wy-
głosił okolicznościową homilie. Następnie poczty sztanda-
rowe, strażacy oraz władze samorządowe złożyły wiązanki 
kwiatów w miejscach pamięci narodowej. Kolejnym punk-
tem uroczystości był przepiękny montaż słowno-muzyczny 
przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół oraz chór para-
fialny z Siedlisk-Bogusz. Program został przygotowany przez 
ks. Leszka Porembę oraz nauczycieli: Renatę Wadas, Annę 
Żmudę i Franciszka Ogrodnika. Wystąpiła również Kapela 
Ludowa „Brzostowianie”. /al/

Gminne obchody 
Święta 3 maja


