
www.wiadomosci.kw.plIS
SN

 1
42

8-
06

8X
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym progu
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W NUMERZE:
	WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE BRZOSTEK
	Niektóre z ważNiejszych działań podjętych po powodzi
	wywiad z ks. MariUszeM cyMbałą proboszczeM parafii jaNUszkowice
	600. ROCZNICa GRUNWalDU
	ii Miejsce dLa przedszkoLaków z GrUdNej GórNej
	proGraM artystyczNy pt. „króLowa jadwiGa 

i współcześNi”

Tuż przed oddaniem do użytku mostu zastępczego na drodze krajowej w Kamienicy Dolnej
Budowę mostu rozpoczęto 14 czerwca i zakończono 2 lipca, czyli 14 dni wcześniej niż planowano. W ostatnim dniu budowy, na wniosek 
Władz Gminy i Policji, przestawiono, ustawioną początkowo przy samym moście, sygnalizację świetlną. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo 
na tym feralnym odcinku. Teraz mieszkańcy Gminy Brzostek z niecierpliwością oczekują zakończenia remontu drogi krajowej w Bukowej.

Fot. J. Nosal
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program artystyczny pt. „królowa jadwiga i współcześni”

II etap projektu 
„Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą 
do wiedzy”

Św. Jadwiga Królowa z ochroną Wywiad z plotkarkami

„Żydowska mama” „Cygańska wróżba” Polityk i jego ochroniarz
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Święta Królowo Jadwigo nasza
Daj naszym władzom - moc im daj
Niechaj nam w szkole stworzą raj
 / fragm. nowej wersji hymnu szkoły/

Mimo że ulewne deszcze, powódź i wichura dały 
się wszystkim we znaki, nie złamały hartu ducha 

młodzieży brzosteckiego gimnazjum. Efekty widać 
było 16 czerwca 2010 r. w sali kinowej domu kultury. 
Przez prawie półtorej godziny uczniowie prezentowa-
li swoje talenty artystyczne. Na początku po rozgrze-
wającej piosence „Jadą wozy kolorowe” przestawili 
inscenizację pt. „Królowa Jadwiga i współcześni”. Jej 
głowni bohaterowie – gimnazjaliści prowadzili son-
daż wśród przypadkowych przechodniów dotyczący 
znajomości polskiej władczyni. Pojawiły się tam róż-
ne postacie: miejskie plotkarki, wagarowicz, polityk, 
biznesmen, emerytowany nauczyciel, matka z dziec-
kiem, a na koniec sama św. Jadwiga w otoczeniu ar-
chaniołów-ochroniarzy w czarnych okularach. Część 
poświęcona patronce szkoły zakończyła się ciekawą aranżacją 
hymnu gimnazjum w stylu reggae, cygańskim, hip-hopu i roc-
ka brawurowo wyśpiewaną przez młodych zdolnych. 
 Później można było obejrzeć występy przygotowane w ra-

program artystyczny pt. „królowa jadwiga i współcześni”

Rada Miejska w Brzostku obradowała na kolejnej XLI sesji 
w dniu 15 czerwca 2010 roku, pod przewodnictwem Zofii 

Skórskiej – Przewodniczącej Rady. 
Na początku obrad Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek przed-
stawił informację z prowadzonej akcji przeciwpowodziowej 
oraz podjętych działaniach. Następnie złożył informację z re-
alizacji uchwał Rady. W okresie sprawozdawczym, Zarządze-
niem Nr 35/10 Burmistrza Brzostku z dnia 18 maja 2010 roku 
wprowadzono zmianę zestawienia zbiorczego planów finanso-
wych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z uchwałą Nr 

XL/279/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej na 2010 rok. Realizując Uchwałę Nr XL/285/10 z dnia 
18 maja 2010 roku ogłoszono wykaz do sprzedaży działki ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 227/6 położonej w Brzostku. W 
dalszej części obrad Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na re-

alizację zadania własnego Powiatu,
- zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 

Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku,
- procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi bu-
dżetu.

Ewa Szukała

z prac rady Miejskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Brzostku od października 2008 roku 

realizuje projekt pt.: „Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą do wiedzy”. 15 
czerwca 2010 r. odbyło się  podsumo-
wanie II etapu projektu, w którym brała 
udział klasa I b. Finałem tych działań było 
zorganizowanie lekcji otwartej na pod-
stawie bajki pt.: „Czerwony kapturek”. 
 Motywem przewodnim prezentacji 

efektów pracy uczniów było hasło: „Baj-
ka uczy i bawi nas”. Dzieci poprzez za-
bawę poznały zasady odpowiedzialnego 
zachowania, nauczyły się rozpoznawać 
co jest dobre, a co złe oraz uwrażliwiły 
się na potrzeby drugiego człowieka. Za-
chęcały także do indywidualnego rozwo-
ju własnych pasji poprzez wykorzystanie 
zabawek i pomocy dydaktycznych, któ-
rymi zostały obdarowane. Występ dzieci 

przygotowany przez wychowawcę kl. Ib 
mieli możliwość obserwować zaprosze-
ni goście, którzy przyznali, iż nie zdawa-
li sobie sprawy z potencjału, jaki drzemie 
w młodych artystach.
 Realizacja projektu przyczyniła się 
przede wszystkim do wzrostu aktywno-
ści uczniów, otwartego wyrażania swo-
ich uczuć, asertywności oraz była moty-
wacją do samodzielnych, odpowiedzial-
nych działań. Kolejna klasa już nie może 
doczekać się przekazania im pomocy i 
przystąpienia do realizacji tego atrakcyj-
nego projektu.

atsz

II etap projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”

mach zajęć pozalekcyjnych przydzielonych przez burmistrza 
oraz w ramach realizowanego projektu „Warsztaty kultury ży-
dowskiej i romskiej” ze środków Programu Integracji Społecz-
nej. Uczestnicy kółka teatralnego rozbawili publiczność ryt-
mami cha-chy i jive’a, natomiast młodzież z kółka teatralne-

go przedstawiła serię skeczy o tematyce cygańsko-ży-
dowskiej, doprowadzając widzów do salw śmiechu. 
Oczywiście nie zabrakło cygańskich piosenek pory-
wających każdego do rytmicznego przytupywania.
 Trudno wymieniać tu wszystkich młodych aktorów 
występujących w tym programie, gdyż przez scenicz-
ne deski przewinęło się ich mnóstwo. Byli wśród nich 
doświadczeni „gwiazdorzy” mający na swoim kon-
cie liczne sukcesy. Wystąpili też debiutanci potwier-
dzający swoją grą niemałe uzdolnienia. Nad całością 
czuwali Krystyna Zdziarska, Alicja Czapla, Ewa Raś, 
Józef Parat i Andrzej Szot. Jak widać, wspólną pracą 
uczniów i nauczycieli „z ikrą” można zdziałać cuda. 
Szkoda, że z powodu kaprysów pogody nie udało się 
zaprezentować inscenizacji, tańców i piosenek na szer-
szym forum, bo wtedy jakże prawdziwe mogłyby być 
słowa konferansjerek nawiązujące do „Ferdydurke” 
Gombrowicza: „Koniec i bomba, kto nie widział ten 
trąba.”

U.K.     Fot. A. Szot

„Wędrują Cyganie”

„Umierający Żyd”
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 W działaniach zaangażowane są firmy działające na na-
szym terenie i posiadające odpowiedni sprzęt, oraz straża-
cy z wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych. Do szcze-
gólnych i specjalistycznych prac ściągany jest sprzęt spoza 
naszego terenu.

Niedziela 06.06.2010
• Prace przy osuwisku na drodze powiatowej pod skałą w 

Skurowej
• Udrażnianie potoku Dębrna poniżej przepustu przy drodze 

krajowej nr 73
• Dowóz materiału do zasypania zabezpieczeń przy osuwisku 

u p. Kolmana w Przeczycy
• Ewakuacja rodzin z pękających domów w Skurowej, Gorze-

jowej i Kamienicy Górnej
• Pompowanie zalanych domów, piwnic, pól i studni

Osuwisko na drodze powiatowej w Skurowej

Poniedziałek 07.06.2010
• Kolejne ewakuacje rodzin i zwierząt ze Skurowej
• Uzyskanie od Starosty Powiatu Dębickiego możliwości za-

kwaterowania rodzin w internacie szkoły rolniczej oraz sprzą-
tanie i przygotowanie do wprowadzenia rodzin

• Zasypywanie wyrw przy drodze Na Hutę w Siedliskach-Bo-
gusz

• Poszukiwanie elementów ramy wagonów na tymczasowe 
mosty w miejsce zerwanych

• Prace przy wale na Gogołówce
• Umacnianie wyrwy przy Starej Drodze w Siedliskach-Bo-

gusz
• Pompowanie zalanych domów, piwnic, pól i studni

Umacnianie wyrwy przy Starej Drodze w Siedliskach-Bogusz

Wtorek 08.06.2010
• Łatanie wyrw i poboczy w drogach: Brzostek – Skurowa – 

Przeczyca, Skurowa – Budy
• Naprawy zerwanych przepustów i mostków w Grudnej Gór-

nej, Siedliskach-Bogusz, Kamienicy Górnej, Gorzejowej

Niektóre z ważniejszych działań podjętych po powodzi
• Skuwanie zawalonego mostu w Bączałce
• Ustalanie z operatorem dźwigu trasy przejazdu i prac przy 

podnoszeniu zawalonych mostów i przyczółków
• Ustalenie harmonogramu dostaw ram wagonów na tymcza-

sowe mosty w miejsce zerwanych
• Prace przy wale na Gogołówce
• Pompowanie zalanych domów, piwnic, pól i studni

Wyrwa na drodze powiatowej w Kamienicy Górnej

Środa 09.06.2010
• Udrażnianie kolejnych dróg w Januszkowicach, Bukowej, 

Kamienicy Dolnej, Zawadce Brzosteckiej, Przeczycy, Gło-
bikówce

• Naprawa przepustów na potoku Słonym w Woli Brzostec-
kiej przy drodze powiatowej

• Prace przy wale na Gogołówce
• Pompowanie studni
• Przywóz kolejnych partii środków odkażających

Wyrwa przy moście w Kamienicy Dolnej

Czwartek 10.06.2010
• Wydawanie środków czystości, żywności i odzieży dla osób 

poszkodowanych w wyniku powodzi 
• Dowóz wody pitnej beczkowozami według ogłoszonego 

harmonogramu 
• Uzgodnienie wypożyczenia i przywóz kolejnego beczkowo-

zu do rozwożenia wody pitnej 
• Przywóz pierwszej platformy – wagonu do zrobienia tymcza-

sowych przejazdów w miejsce zerwanych mostów 
• Przyjazd i pierwsze prace 30-to tonowego dźwigu przy pod-

noszeniu zerwanych mostów 
• Łatanie wyrw w drogach i naprawa mostków i przepustów 

w Zawadce Brzosteckiej, Siedliskach-Bogusz, Woli Brzo-
steckiej, Kleciach i Januszkowicach 

• Pierwsza warstwa asfaltu na drodze w Smarżowej koło 
Ciurkota – alternatywnej do remontowanej drogi Siedli-
ska – Brzostek 

• Budowa kładki obok rozbieranego mostu w Siedliskach-Bo-
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Dokończenie na str. 6

gusz w kierunku na Brzostek – początek remontu mostu i 
drogi Siedliska – Brzostek 

• Zamówienie materiałów do remontowanego, przez samych 
mieszkańców, mostu w Bączałce 

• Przywóz bloków betonowych do umocnienia remontowane-
go, przez samych mieszkańców,  mostu w Gorzejowej 

• Rozpoczęcie prac rzeczoznawcy budowlanego w domach 
niszczonych przez osuwiska 

• Wystąpienie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o przy-
znanie środków na wypłatę zasiłków powodziowych dla 
uczniów poszkodowanych przez powódź
Po otrzymaniu środków zasiłki będą wypłacane bez składa-
nia dodatkowych dokumentów, 

• Wyszacowanie szkód spowodowanych przez powódź w 
obiektach oświatowych na ogólną kwotę 800 tys. zł i wy-
stąpienie o przyznanie w/w środków.
Uszkodzone zostały: Szkoła Podstawowa w Gorzejowej, 
Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej, Zespół Szkół w Ja-
nuszkowicach i boisko w Siedliskach-Bogusz 

• Od dzisiaj od godz. 16.00 będzie w remizie OSP Brzostek 
stacjonować karetka z ratownikami wynajęta przez Urząd 
Miejski 

Most w Gorzejowej ratowany przez samych mieszkańców

Piątek 11.06.2010
• Łatanie wyrw na drogach 
• Asfaltowanie drogi w Smarżowej koło Ciurkota 
• Wyciąganie kolejnych zawalonych mostów w Bączałce, Sie-

dliskach-Bogusz i Gorzejowej sprowadzonym poprzednie-
go dnia dźwigiem 

• Betonowanie naprawianego przez samych mieszkańców 
przyczółka mostu w Gorzejowej 

• Wydawanie środków czystości, żywności i odzieży dla osób 
poszkodowanych w wyniku powodzi 

• Dowóz wody pitnej beczkowozami 
• Po zastosowaniu środków odkażających pobrano próbki 

wody miejskiej – po otrzymaniu pozytywnych wyników 
(najwcześniej w niedzielę) zostaną one niezwłocznie ogło-
szone na stronie internetowej i przez megafony strażackie 

• Pompowanie kolejnych studni i piwnic 

Wyciąganie mostu w Bączałce

Sobota 12.06.2010
• Otwarty przejazd w Skurowej pod skałą dzięki pracy stra-

żaków ze Skurowej 
• Załatane większe wyrwy na drodze do kościoła w Gorzejowej 
• Zalany betonem naprawiony przyczółek mostu w Gorzejowej 
• Prace przy przywróceniu przejezdności Starej Drogi w Sie-

dliskach-Bogusz 
• Dowóz wody beczkowozami 
• Trzeci dzień, w remizie OSP Brzostek, stacjonuje karetka z 

ratownikami – znacznie przyspiesza to ewentualny dojazd 
do chorego po zamkniętych w większości drogach 

Dowóz wody pitnej

Poniedziałek 14.06.2010
• Łatanie kolejnych dziur i wyrw na drogach w Smarżowej, 

Kleciach, Siedliskach-Bogusz, Woli Brzosteckiej. 
• Woda w kranach zdatna do picia od niedzieli 
• Zamawianie materiałów do odbudowy mostów 
• Prace komisji szacującej straty 
• Drugie spotkanie z inicjatywy Burmistrza (pierwsze odby-

ło się 11 czerwca w Rzeszowie) z przedstawicielami Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz z żołnie-
rzami z jednostki wojskowej z Niska w celu jak najszybsze-
go uruchomienia przejazdu drogą krajową nr 73 Pilzno – Ja-
sło. Żołnierze powiadomią Wojewodę o możliwościach roz-
wiązania problemu. 

Platforma wagonowa na tymczasowy most

Wtorek 15.06.2010
• Prace komisji szacującej straty 
• Rozebrano most w Siedliskach-Bogusz na drodze Brzo-

stek – Siedliska i została tylko kładka do przejścia, a na 
drogach gminnych w tej okolicy drastycznie zwiększył się 
ruch pojazdów 

• Mieszkańcy Gorzejowej mają już przejazd przez most – re-
montują go sami, z niewielką pomocą gminy 

• W sprawie drogi krajowej 73 Burmistrz Brzostku otrzymał 
do wglądu pismo GDDKiA do Wojewody Podkarpackiego, 
z którego wynika, że: „14.06.2010 rozpoczęły się roboty na 
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obiektach mostowych w Kołaczycach i Kamienicy. Wyko-
nawca będzie prowadził roboty w systemie co najmniej dwu-
zmianowym. Roboty będą polegały na budowie mostów na-
jazdowych nad istniejącą konstrukcją. Czynimy starania 
aby planowany termin przywrócenia ruchu (…) miał miej-
sce nie później niż 16 lipca bieżącego roku…”. W sprawie 
osuwiska w Bukowej GDDKiA informuje, że prowadzone 
są prace geologów i po ich ekspertyzie przystąpią do wyko-
nania drogi objazdowej po działkach prywatnych. 

Most w Gorzejowej już przejezdny

Środa 16.06.2010
• Łatanie kolejnych odcinków dróg i nowych przełomów po-

wstałych w wyniku zwiększonego ruchu po zamknięciu mo-
stu w Siedliskach-Bogusz 

• Naprawiany znowu przełom na drodze Przeczyca – Skuro-
wa (czynne osuwisko) 

• Zamówiono beton do wylania przyczółka mostu w Bączał-
ce (na czwartek) 

• Umówiono transport kolejnych platform wagonowych na 
tymczasowe mosty 

• Zabezpieczanie osuwisk w Skurowej 
• Kolejny dzień pracy komisji szacującej szkody 
• Trwają prace przy moście na drodze krajowej w Kamienicy 

Dolnej. Aktualnie zasypywana jest olbrzymia wyrwa spo-
wodowana ostatnią powodzią, a także naprawiana jest kład-
ka dla pieszych 

Prace przy zasypywaniu wyrwy na moście  
w Kamienicy Dolnej

Czwartek 17.06.2010
• Zalano stopę pod przyczółek mostu w Bączałce 
• Kolejne wizyty rzeczoznawcy budowlanego w miejscach 

osuwisk 
• Komisja szacująca szkody sporządziła już ponad 400 pro-

tokołów 
• Prace przy moście w Kamienicy Dolnej nabierają tempa. 

Zwożone są materiały i specjalistyczny sprzęt do wbijania 
elementów zabezpieczających przyczółki mostu

Dokończenie ze strony 5

Prace przy zalewaniu stopy pod przyczółek mostu w Bączałce

Piątek 18.06.2010
• Przywieziono i rozładowano kolejne platformy wagonowe 
• Łatanie dróg gminnych zniszczonych wcześniej przez po-

wódź, a teraz przez wzmożony ruch po zamknięciu mostu 
w Siedliskach-Bogusz 

• Ostatnie poprawki w zalanych lokalach wyborczych 
• Prace rzeczoznawcy budowlanego w terenie 

Prace przygotowawcze do położenia platformy wagonowej, 
która będzie spełniała rolę mostu tymczasowego w Gorzejowej

Poniedziałek 21.06.2010
• Przygotowanie do pozyskania płyt drogowych potrzebnych 

do wykonania tymczasowych umocnień i przejazdów 
• Gmina Brzostek otrzymała promesę (obietnicę) pomocy z 

budżetu państwa na naprawę infrastruktury drogowej uszko-
dzonej w wyniku powodzi w wysokości 1 miliona złotych 

• Wypłacono zasiłki już dla 369 rodzin, które poniosły straty 
w gospodarstwach domowych podczas majowej i czerwco-
wej powodzi 2010 na kwotę 1 miliona 268 tysięcy złotych 

• W Bukowej i w Kamienicy Dolnej prowadzone są intensyw-
ne prace nad przywróceniem ruchu na drodze krajowej nr 73

Rozpoczęły się prace remontowe na drodze krajowej w Bukowej
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• Powtórna naprawa dróg gminnych niszczonych w wyniku 

zwiększonego ruchu po rozebraniu mostu na drodze powia-
towej w Siedliskach-Bogusz  

Środa 23.06.2010
• Rozpoczęto prace przygotowawcze przy moście w Gorzejo-

wej koło Domu Ludowego przed planowanym na jutro po-
łożeniem platformy wagonowej

• Z nieczynnej części drogi przy Zespole Szkół w Siedliskach-
Bogusz zdjęto i przewieziono  płyty drogowe w inne, bar-
dziej potrzebne miejsca

• Młodzież z siedliskiej szkoły pracuje przy sprzątaniu sztucz-
nego boiska z naniesionej przez wodę ziemi 

• Podsumowano godziny pracy strażaków z naszej gminy przy 
majowej i czerwcowej powodzi i usuwaniu jej skutków – wy-
nik ponad 10 tys. godzin

• „Jaskółki donoszą”: z postępu prac na moście drogi krajo-
wej 73 wynika. że pod koniec przyszłego tygodnia zostanie 
otwarty ruch samochodowy

• W dalszym ciągu w remizie OSP Brzostek, na koszt naszej 
gminy, stacjonuje karetka z ratownikami w celu skrócenia 
czasu dojazdu do chorych 

Młodzież z siedliskiej szkoły pracuje przy sprzątaniu sztucznego 
boiska z naniesionej przez wodę ziemi

Czwartek 24.06.2010
• Położono platformę na zerwanym moście w Gorzejowej – po-

zostało dorobić barierki i zwężenia dla zabezpieczenia przed 
wjazdem samochodów ciężarowych 

• W Kamienicy Dolnej, nad zerwanym mostem drogi krajo-
wej 73, położone zostały szyny nośne i trwa ich łączenie 

• Żwirowanie i naprawa dróg gminnych 

Spawanie szyn mostu na drodze krajowej w Kamienicy Dolnej

Piątek 25.06.2010
• Wylano stopy pod filary mostu w Bączałce przy granicy z 

Kamienicą Górną 
• Ułożono szyny na moście w Bączałce na drodze Wola Brzo-

stecka – Bączałka, jutro planowany jest montaż szalunku 
• Wypłacono zasiłki powodziowe kolejnym 44 rodzinom na 

kwotę 125 tys. zł 

Na moście w Bączałce ułożono już szyny

Wtorek 29.06.2010
• Wykonano (już w sobotę) filary mostu w Bączałce przy gra-

nicy z Kamienicą Górną
• Cięte w tartaku są deski do szalunku elementów mostu w 

Bączałce - droga na Wolę Brzostecką
• Naprawiana jest droga w Kamienicy Dolnej w kierunku P. 

Augustyna
• W Gorzejowej, na tymczasowym moście z platformy wago-

nowej, zamontowano barierki (już w sobotę)

Filary mostu w Bączałce przy granicy z Kamienicą Górną

Piątek 02.07.2010
• Przy pomocy dźwigu oraz dzięki precyzji operatora położo-

no most na zabetonowane wcześniej filary w Bączałce przy 
granicy z Kamienicą Górną 

• Trwają prace przy budowie mostu w Siedliskach-Bogusz na 
drodze powiatowej Brzostek – Siedliska-Bogusz 

• Dzisiaj został oddany do użytku most zastępczy w Kamie-
nicy Dolnej na drodze krajowej nr 73

Budowa mostu w Siedliskach-Bogusz
P.S.,  fl
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podziękowania
 Kolejny raz okazało się, że w trudnych chwilach może-
my liczyć na strażacką pomoc. Tak jak w poprzednich la-
tach, również podczas tegorocznych powodzi, nasi druho-
wie nie szczędzili czasu i sił, by ratować ludzi i ich doby-
tek, a po opadnięciu wody pomagać w usuwaniu jej skutków. 
Bardzo potrzebne okazały się też zakupione na ten cel pom-
py, agregaty prądotwórcze i inne strażackie sprzęty. Ochotni-
cze Straże Pożarne z Brzostku, Nawsia Brzosteckiego i Sie-
dlisk-Bogusz uczestniczyły też w działaniach poza terenem 
gminy Brzostek, dobrze wypełniając swoje zadania – wyra-
zy uznania i szacunku dla pracy tych jednostek docierają do 

Urzędu Miejskiego w Brzostku.
 Wyrażając wdzięczność wszystkich, którzy otrzymali od 
Was pomoc, a także od siebie serdecznie Wam Druhowie 
DZIĘKUJĘ.

 W imieniu mieszkańców Gminy Brzostek i własnym dzię-
kuję też Caritas Diecezji Rzeszowskiej za przekazanie, a 
Panu Andrzejowi Jędrzejczykowi z Gorzejowej za nieod-
płatny przywóz z Rzeszowa darów i środków czystości dla 
powodzian z naszej gminy.

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek

W dniach od 31.05.2010 r.  do 04. 
06. 2010 r. czterdziestu czterech 

uczniów klas II-VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku wraz z nauczy-
cielami przebywało na zielonej szkole w 
malowniczej Muszynie, urokliwie po-
łożonej wśród szczytów gór i potoków 
górskich. Opiekę nad dziećmi sprawo-
wały: pani Agata Zastawny, pani Joanna 
Oprządek, pani Jolanta Sroczyńska oraz 
siostra Marinella Gentilini. 
 Misją „Bardzo Zielonej Szkoły” było 
między innymi przybliżenie idei ochro-
ny przyrody. W związku z tym codzien-
nie odbywały się warsztaty związane z 
edukacją ekologiczną. Podczas poby-

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
  Im więcej zabawy, tym więcej nauki”

to były piękne dni…

Oprócz darów otrzymamy także niemałe pieniądze z innych źródeł:
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Dzięki składam Chrystusowi za to, że obdarzył mnie szcze-
gólną mocą, że mi zaufał i przeznaczył mnie do tak za-

szczytnej posługi”- to słowa św. Pawła z listu do Tymoteusza, 
które obrał sobie jako motto swojej kapłańskiej posługi wy-
święcony przed laty ks. Mariusz Cymbała, obecny Pro-
boszcz Parafii Januszkowice. Dziś nabierają one szcze-
gólnego znaczenia, gdy po dwudziestu latach dzięku-
jemy Bogu za dar jego kapłaństwa, za to, że jest zna-
kiem obecności Boga w świecie.
 Ks. Mariusz Cymbała urodził się 14 listopada 1965 
roku w Tomaszowie Lubelskim w rodzinie Jana i Kry-
styny z domu Kołodziej. Dzieciństwo i młodość spę-
dził w Jarosławiu, gdzie zamieszkał z rodzicami i bra-
tem. Tu rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 4 
im. Stefana Żeromskiego. Już wtedy wyróżniał się 
dużą wiedzą religijną wyniesioną z domu rodzinnego 
i samodzielnej lektury książek.
 Następnie uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, gdzie zdał 
maturę w 1984 roku. W tym okresie za namową ks. 
Władysława Drewniaka związał się z Ruchem Świa-
tło - Życie. Tu narodziło się i dojrzewało powołanie do 
kapłaństwa przyszłego księdza Mariusza. Wrodzone 
jego zdolności organizatorskie, zapał oraz umiejętność 
współpracy szybko zostały zauważone i wykorzystane przez 
przełożonych. Jako uczeń, a później kleryk przeszedł wszyst-
kie stopnie formacji oazowej, obejmując funkcję moderatora 
diecezjalnego.
 W trudnych latach 80-tych, w czasach walki o wolność sło-
wa i wyznania, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 13 
czerwca 1990 roku z rąk ówczesnego Arcybiskupa Ignacego 
Tokarczuka. Jako młody ksiądz wikariusz pracował przez 15 
lat na placówkach: we Frysztaku, w Rzeszowie (Parafie: Mat-
ki Bożej Królowej Polski, Św. Mikołaja, Św. Krzyża, Św. Jó-
zefa) i w Trzcianie.
 W 1997 roku ukończył studia podyplomowe z dziennikar-
stwa na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przez 
pewien czas współpracował z radiem „Via” i pisał artykuły do 
prasy lokalnej i ogólnopolskiej. Przez wszystkie lata kapłań-
stwa szczególnie związany był z młodzieżą oazową. Uczył mło-

dych miłości Boga i przyciągał do siebie poprzez swoje pasje, 
czyli wędrówki górskie, sport, literaturę. Wielu z nich poszło 
w ślady ks. Mariusza, wybierając życie kapłańskie i zakonne.
 W sierpniu 2005 roku Biskup Kazimierz Górny mianował 

go Proboszczem w Januszkowicach. Oznaczało to zmianę do-
tychczasowego trybu życia i nowe wyzwania w kapłańskiej po-
słudze. Od początku kontynuował dzieła swojego poprzednika 
ks. Prałata Tadeusza Preisa, upiększając kościół w Januszko-
wicach i park parafialny. I tak już od pięciu lat tworzy historię 
tej parafii, budując ją nie tylko materialnie, ale i duchowo na 
chwałę Bożą.
 Uroczystości jubileuszu 20-lecia posługi kapłańskiej Pro-
boszcza ks. Mariusza Cymbały, które obchodzono 13 czerwca 
2010 roku, zbiegły się z Nabożeństwem Fatimskim w janusz-
kowickiej parafii. Uczestniczyli w nich licznie kapłani z deka-
natu brzosteckiego na czele z ks. Dziekanem Emilem Midurą, 
goście oraz parafianie. Mszę św. dziękczynną odprawił Jubi-
lat, a Słowo Boże wygłosił jego bliski współpracownik i na-
stępca w posłudze moderatora diecezjalnego - ks. Piotr Trela. 
W swojej homilii nawiązał do objawień Matki Bożej w Fati-
mie oraz mówił o wielkim darze kapłaństwa, o służbie Bogu i 

ludziom.
 Na koniec Eucharystii ks. Kanonik Mariusz Cymba-
ła odebrał jubileuszowe życzenia od młodzieży, pani 
dyrektor i pracowników ZS w Januszkowicach, mi-
nistrantów i scholi oraz Rady Parafialnej. Następnie 
ksiądz Jubilat podziękował Bogu za dar powołania 
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do umacniania jego kapłaństwa, a także do 
uświetnienia uroczystości jubileuszowych. Szczegól-
ne wyrazy podziękowania skierował do ks. Dziekana 
Emila Midury i ks. Prałata Tadeusza Preisa oraz pa-
rafian, podkreślając ich życzliwość i współpracę. Po-
dziękował także Burmistrzowi Brzostku za idealną 
współpracę. 
 Uczestnicząc w obchodzonym w Januszkowicach ju-
bileuszu kapłaństwa ks. Mariusza Cymbały, nie spo-
sób oprzeć się pewnej refleksji. Trzeba przeżywać ży-
cie w zgodzie z Bogiem i ludźmi!

C. Węgrzyn

jUbiLeUsz 20-Lecia kapłaństwa ks. MariUsza cyMbały

tu nie zabrakło również innych atrakcji. 
Miały miejsce liczne wycieczki krajo-
znawcze i spacery. Uczniowie zwiedzi-
li Krynicki Park Zdrojowy: deptak, pi-
jalnię wód, muzeum Nikifora, Jaworzy-
nę Krynicką. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się również zajęcia dotyczące 
krajobrazu, degustacja wód mineralnych 
oraz ruchowe zabawy integrujące. 
 Pobyt na zielonej szkole zapewne po-
zostanie na długo w pamięci uczestni-
ków ze względu na powódź, która wy-
stąpiła w tym czasie zarówno w Brzost-
ku jak i Muszynie. Sytuacja ta chociaż 

dla wielu przykra stała się spoiwem łą-
czącym w  sposób szczególny dzieci z 
ich opiekunami. Pozostali w Brzostku 
rodzice i nauczyciele na bieżąco wymie-
niali się informacjami i wskazówkami. 
Nieprzewidywalna pogoda sprawiła, iż 
powrót został przełożony o jeden dzień 
później niż wcześniej planowano. Samo 
dotarcie do miejsca zamieszkania oka-
zało się też niebagatelną sztuką, trze-
ba było wytyczyć inne drogi przejazdu. 
Zerwany most w Kamienicy Dolnej nie 
pozwolił na dotarcie do samego Brzost-
ku, mimo to niespodzianką, która wy-

wołała uśmiech na wszystkich twarzach 
było niezwykłe powitanie w tym miej-
scu dzieci przez panią dyrektor i rodzi-
ców. 
Pobyt na zielonej szkole dostarczył 
uczniom nowych wrażeń, nowych do-
świadczeń, pozytywnych przeżyć. „To 
była super przygoda”, „Chciałbym po-
jechać jeszcze raz na zieloną szkołę”, 
„Największą niespodzianką dla mnie był 
Dzień Dziecka w parku wodnym” – to 
tylko niektóre wypowiedzi dzieci świad-
czące o ich zadowoleniu. 

atsz
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Obchodzi ksiądz 20 
rocznicę święceń ka-
płańskich. Każdy ju-
bileusz to spojrzenie 
wstecz. Jak narodziło 
się powołanie?
Na pewno w domu ro-
dzinnym, gdzie pano-
wała religijna atmosfe-
ra. Tatuś chociaż praco-
wał ciężko i długo – był 
prywatnym taksówka-
rzem; zawsze znajdo-
wał czas dla synów i 
stawiał wysokie wyma-
gania. Mamusia dbała 
o katechizację, naukę, 
była przyjacielem mło-
dości. Wielki wpływ na 
religijne wychowanie 
miała babcia, która czytała mi wieczorami Pismo święte i tłuma-
czyła biblijne fakty. Tak było w szkole podstawowej. I to zapro-
centowało na przyszłość.
Kiedy Ksiądz odkrył w swoim życiu powołanie do kapłaństwa?
W I Liceum Ogólnokształcącym im Mikołaja Kopernika w Ja-
rosławiu moim katechetą był Ks. Władysław Drewniak, obecnie 
proboszcz w Gorzycach Tarnobrzeskich. To dzięki niemu trafi-
łem do Ruchu Światło – Życie (Oazy). Zacząłem wyjeżdżać na 
rekolekcje wakacyjne. To kształtowało moje powołanie, a wła-
ściwie nauczyło wsłuchiwać się w głos Boga. Zostałem animato-
rem, prowadziłem innych do Boga. Były to czasy po stanie wo-
jennym, gdy dążenia do wolności były brutalnie pacyfikowane. 
Jak określił to sąd w Rzeszowie, chcieliśmy obalić ustrój PRL. 
Wielu kolegów przypłaciło to aresztowaniami, więzieniem, wy-
rokami, nie zdanymi maturami. Mnie to na szczęście nie spotka-
ło. Ale decyzję o wstąpieniu do Seminarium ogłosiłem późno, 
po zdanej maturze, zresztą ku zaskoczeniu wielu. Po drodze za-
trzymałem się na tydzień na historii na UMCS w Lublinie, ale to 
mały i krótki epizod.
I nadszedł czas Seminarium.
Tak, zostałem przyjęty przez ówczesnego rektora śp. Ks. Bp Ste-
fana Moskwę. Zaczynało nas 75 chłopaków. Do kapłaństwa do-
szło 53. W Seminarium dużo się modliłem i z miesiąca na mie-
siąc rodziło się coraz większe pragnienie kapłaństwa. Święcenia 
kapłańskie otrzymałem 13 czerwca 1990 roku z rąk Ks. Arcy-
biskupa Ignacego Tokarczuka w pięknej katedrze w Przemyślu. 
Moje powołanie do kapłaństwa zostało wymodlone przez wiele 
osób, którym dziękuję i też za nie się modlę.
Jakie są Księdza zainteresowania?
Moje zainteresowania: Interesuje się turystyką górską. Każdą wol-
ną chwilę spędzam w górach. Posiadam złotą odznakę GOT. Te-
raz w Januszkowicach zacząłem pasjonować się ogrodnictwem. 
Lubię pracować fizycznie w ogrodzie i cieszyć się z osiągniętych 
wyników. Zawsze kochałem także sport, szczególnie piłkę noż-
ną. Ale także uwielbiam w wolnych chwilach czytać poezję ro-
mantyczną i powieści historyczne.
Podobno ma ksiądz w życiorysie doświadczenie misyjne.
Jako diakon zostałem skierowany przez Księdza Biskupa do pracy 
w Gródku na Podolu. Później wróciłem tam jako kapłan w czasie 
wakacji. Wtedy był to ZSRR, a ludzie zastanawiali się czy Gor-
baczow może zostać prezydentem. Trafiłem na parafię, gdzie na-
wet w czasach stalinowskich był ksiądz. Ludzie życzliwi, a przede 
wszystkim doświadczeni przez wojujący komunizm. Nie było ro-
dziny, która by nie miała kogoś zesłanego za wiarę. To były pol-
skie wioski z czasów przedrozbiorowych, których nie udało się 
odzyskać za II Rzeczpospolitej. Tam zresztą uczyłem się wiary w 
praktyce. Widziałem osoby, które szły do kościoła na niedzielną 
Msze świętą po 40 km w jedną stronę. Albo inny przykład: Idę do 
umierającego. Za to, że uklęknął przed księdzem, który za rzeką, 
czyli po Polskiej stronie szedł z Najświętszym sakramentem, do-
stał 15 lat łagrów nad Morzem Białym. Po powrocie wziął ślub i 

ochrzcił dzieci, za to dostał 10 lat zesłania w Kazachstanie. Tych 
ludzi można podziwiać i od nich się uczyć. Starsi kapłani radzili, 
aby jednak na misje wyjeżdżali księża z doświadczeniem dusz-
pasterskim w Polsce. Takiego zdania był też ks. Biskup, dlatego 
trzeba było wrócić do Polski. Myślałem, że wyjadę za dwa lata, 
ale Bóg miał inne plany.
A jak na obecność polskich Księży reagowało KGB?
Oczywiście były przesłuchania, próby wpływania na wyjazd, po-
wrót do kraju. Szantaż i wszystkie inne takie sztuczki. Nie byłem 
tam sam, ale z kolegami, bo parafia wielka. Dzięki temu wspiera-
liśmy się wzajemnie i nikogo nie udało się złamać.
A w jakich parafiach pracował Ks. Proboszcz, zanim objął 
obecną parafię?
Moją pierwszą parafią był Frysztak. Następnie trafiłem do Rze-
szowa, do Matki Bożej Królowej Polski, czyli kościoła garnizono-
wego. W tym czasie powstała nowa diecezja rzeszowska. Ksiądz 
Biskup skierował mnie do pomocy misjonarzom w referacie mi-
syjnym, a później do pomocy Moderatorowi Diecezjalnemu Ru-
chu Światło – Życie, a następnie objąłem tę funkcję. Dlatego też 
moja praca duszpasterska była związana z Rzeszowem. Oprócz 
funkcji wikariusza, byłem duszpasterzem wielu wspólnot. Orga-
nizowałem wypoczynek wakacyjny dla około dwóch tysięcy lu-
dzi, od strony materialnej i wychowawczej. Aż wreszcie trafiłem 
do Trzciany na moją ostatnią placówkę wikariuszowską.
Za tę pracę wśród młodzieży uzyskał ksiądz tytuł kanonika. 
Czy teraz nie brakuje Księdzu czasami tych wspólnych wy-
jazdów z młodzieżą?
Nie. Młodzież jest wszędzie. Trzeba tylko ją znaleźć, jak mówił 
Jan Paweł II. Prawie co roku wyjeżdżam jako prowadzący oazo-
we rekolekcje wakacyjne. Młodzież często mnie odwiedza. Z mło-
dzieżą januszkowicką, w miarę możliwości, wyjeżdżam na wy-
cieczki. Byliśmy w Pieninach, Górach Świętokrzyskich w Krako-
wie, na Jasnej Górze. Młodzież w Januszkowicach ma możliwość 
włączenia się w różne wspólnoty działające na terenie parafii.
Po latach wikariuszowskich, probostwo i nowe wyzwania.
W roku 2005 biskup Kazimierz Górny powierzył mi funkcję pro-
boszcza parafii Januszkowice. Spotkała mnie tu wielka ludzka 
życzliwość i zrozumienie.
Można powiedzieć, że parafianie są nie tylko ofiarni, ale po-
mocni Księdzu Kanonikowi?
Bardzo pomocni. Nie sztuką jest wybudowanie kościoła z ce-
gły, to potrafi nawet majster. Sztuką jest wybudowanie tego Ko-
ścioła w sercach parafian. Staram się służyć tej parafii jak tylko 
mogę. Głoszę Słowo Boże, sprawuję sakramenty, posługuje w 
kancelarii. Uczę katechizmu dzieci i młodzież, ale także staram 
się uczyć patriotyzmu, krytycznego spojrzenia na świat, szcze-
gólnie na media. Z kolei moim celem było, jest i będzie stworze-
nie jednej wielkiej rodziny – wspólnoty parafialnej, która będzie 
ze sobą ściśle zjednoczona. To mój cel. Czy mi się uda? Czas po-
każe! Aby to osiągnąć potrzeba mniejszych wspólnot, grup pa-
rafialnych. Te wspólnoty to miejsca formacji, modlitwy, a także 
posługi wobec innych. To w nich rozwijają się osobowości po-
szczególnych ludzi. Te wspólnoty, tak uczy nas Sobór Watykań-
ski II, mają stać się zaczynem do pełnej wspólnoty parafialnej.
Jakie więc wspólnoty istnieją w Januszkowskiej parafii?
Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Caritas, Grupa Synodalna, chór 
parafialny, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży, Ruch Światło – Życie, Liturgiczna Służ-
ba Ołtarza, Koło Misyjne, Róże Różańcowe, Komitet Kateche-
tyczny, Towarzystwo Przyjaciół Seminarium. To taka wyliczan-
ka, ale za tymi nazwami stoją ludzie i ich praca.
Wszyscy są pod wrażeniem posługi ministrantów w Janusz-
kowicach, jak się to księdzu udało?
Praca z ministrantami, musi opierać się na systematyczności. 
Należy zachować podział na poszczególne kategorie wiekowe. 
Przede wszystkim chodzi nie o wyćwiczenie poszczególnych po-
sług, ale o przekazanie ducha liturgii. Trzeba być dla tych mło-
dych ludzi nie tyle „starszym kumplem”, ale przyjacielem wy-
magającym; ale też i kochającym.

wywiad z ks. Mariuszem cymbałą proboszczem parafii januszkowice
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Posługa Proboszcza, to nie tylko duszpasterstwo, ale także 
strona materialna parafii.
W Januszkowicach od dawna rozwija się kult Bożego Miłosier-
dzia. Oprócz świątyni, tym miejscem jest park, gdzie wznosi się 
figura Jezusa. Dojście było utrudnione, alejki ciemne, żwirowe 
niewygodne, szczególnie porą jesienno-zimową. Park, gdy przy-
jechałem był zarośnięty pokrzywami. To wszystko trzeba było 
zmienić. Najpierw zrobiliśmy oświetlenie, następnie poszerzo-
no alejki, wyłożono je kostką brukową. Powoli sadzimy drzewa 
i krzewy, aby Park był nie tylko miejscem odpoczynku ale także 
lekcją przyrody. Wielkim wydarzeniem było poświęcenie i ery-
gowanie Drogi Krzyżowej, którego dokonał Ks. Bp Edward Bia-
łogłowski 24 września 2006 roku. Od tego dnia każdy, kto bę-
dzie odprawiał w tym miejscu Drogę Krzyżową, indywidualnie 
lub wspólnotowo, zyskuje łaskę odpustu. Tam gdzie Jezus, tam i 
Jego Matka. W Parku Miłosierdzia pojawiła się grota Matki Bo-
żej z Lourdes. Okazją było 150 rocznica objawień. Od kolegi pra-
cującego we Francji Ks. Stanisława Katy, otrzymałem kamień z 
Lourdes oraz kamienie z Fatimy i La Salett, które umieściliśmy 
w podstawie Matki Bożej. To właśnie przy grocie zaczynamy i 
kończymy nabożeństwa majowe.
A później przyszedł czas na kościół?
Tak. Zaczęło się od schodów wejściowych. Dotychczasowe wy-
konane z lastrika przepuszczały wodę na fundamenty wieży. Trze-
ba było to zabezpieczyć i wymienić stopnie. Stąd też pojawił się 
granit, materiał trwały, ale także i ładny. Później przyszedł czas 
na nowe wejście, tak aby w czasie procesji nie trzeba było po-
konywać schodów. Zostało zrobione z trwałej kostki granitowej. 
Kolejna inwestycja to wnętrze kościoła. Decyzja o remoncie za-
padła na Radzie Parafialnej, gdy znalazł się sponsor, który pra-
gnął to sfinansować. Chcieliśmy za „jednym kurzem” jak się to 
mówi zrobić wszystko, nie tylko prezbiterium, na które mieliśmy 
ofiarodawcę ale całe wnętrze, a także ogrzewania i klimatyzację. 
Nie obyło się bez trudności, gdyż są one zawsze przy wielkim 
dziele, ale z Bożą łaską udało się nam to wszystko pokonać. Aż 
nadszedł dzień 18 października, gdy Ks. Biskup Edward Biało-
głowski konsekrował nowy ołtarz i poświęcił wnętrze świątyni.
Bogu dziękuję za ten dar, dar kościoła parafialnego. Świątynia 
należy do jednych z najpiękniejszych współczesnych kościo-
łów. Jest ona miejscem modlitwy, co nie jest łatwo osiągnąć we 
współczesnych budowlach. Przyjeżdżają obcy ludzie podziwiają.
Słyszałem takie zdanie: „w krótkim czasie zrobił wiele”. Jak 
to wszystko się księdzu udało, w tak małej parafii?
Kapłan jest tylko narzędziem w ręku Boga. To on dokonuje wiel-
kich dzieł. Dlatego to wszystko co zostało zrobione, to Boża ła-
ska. Wielki wkład mają także i ludzie, moi parafianie. Tę łaskę 
odczytuję jako wolę Bożą, aby w Januszkowicach powstało sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia. To zaczyna się rodzić na naszych 
oczach. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski modlą się, niektórzy 
otrzymują łaski zdrowia, co zapisuję w Księdze Cudów. O otrzy-
manych łaskach świadczą też liczne wota.Park stał się miejscem 
spacerów. Przyjeżdżają całe rodziny z okolicy, nawet z Jasła, na 
spacer w cieniu starych drzew, na modlitwę. To że tyle rzeczy się 
udało zrobić w tak krótkim czasie to świadectwo, że to miejsce 
wybrał Bóg, jako źródło łask.
Parafia Januszkowicka jest młodą parafią, czy jednak posia-
da zabytki?
To cennych zabytków należą obraz Zwiastowania i Ecce homo, 
które po konserwacji otrzymały nowe ramy. Odrestaurowano i 
wyzłocono też barokową figurę Matki Bożej.
Jak będzie rozwijał się dalej kult miłosierdzia?
To zależy od Boga i to pytanie do Niego. W każdy III piątek mie-
siąca po Mszy Świętej i ucałowaniu relikwii Św. Siostry Fausty-
ny gromadzimy się w Parku Miłosierdzia, aby modlić się o mi-
łosierdzie dla całego świata. Na te nabożeństwa przyjeżdża co-
raz więcej osób, nawet z dalekich miast. Czcigodny Sługa Boży 
Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o „nowej wyobraźni miłosier-
dzia”, w czasie swej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Myślę, 
że pojawiają się coraz częściej problemy, których kiedyś w ogó-
le nie było. Weźmy np. temat bezrobocia, którego kiedyś w Pol-
sce nie było albo było ukrywane, czy narkomanii, która jest pla-
gą w życiu zwłaszcza młodzieży. Albo sytuacja osób starszych, 
które kiedyś miały zapewnione „bycie” w gronie najbliższych w 
końcówce swojego życia, a obecnie są często skazane na samot-
ność czy też spędzenie jesienie życia w domu starców, itd. I Oj-

ciec Święty mówi, ze w kontekście tak zmieniającej się rzeczy-
wistości potrzebna jest „nowa wyobraźnia miłosierdzia”. Do-
kładnie takich słów użył Jan Paweł II. Myślę, że wyobraźnia mi-
łosierdzia zawsze była, a ta „nowa wyobraźnia miłosierdzia” to 
po prostu wyobraźnia miłosierdzia na nowe czasy. Na te czasy, 
w których my żyjemy. Nie tylko po to, żeby widzieć tych ludzi, 
ale też wiedzieć jak im pomagać. Bo pomagać trzeba! Kult mi-
łosierdzia, to nie otrzymywane łaski, ale przemiana serc, wzglę-
dem Boga i człowieka. Pismo święte mówi: „wiara bez uczyn-
ków jest martwa”. Kult miłosierdzia, to nie tylko koronka, ale za-
uważenie potrzeby innych i próba im zaradzenia.
Kto dla Księdza jest wzorem realizacji miłosierdzia i dlaczego?
Najbliższą mi osobą, jeżeli chodzi o realizację miłosierdzia jest 
bł. Matka Teresa z Kalkuty. Jestem bardzo zauroczony jej osobą, 
myślę, że jest ona wzorem całkowitego poświęcenia się miłosier-
dziu w sensie czynu. O ile św. siostra Faustyna Kowalska jest dla 
mnie synonimem objawienia, czyli tego, co Bóg mówi o Swo-
im Miłosierdziu, to o tyle Matka Teresa jest ewidentnym utoż-
samieniem się z miłosierdziem praktykowanym. Myślę zwłasz-
cza o tym przejściu, które dokonało się, kiedy zobaczyła pewne-
go hindusa na dworcu. Wypowiedział on to samo słowo, które 
wypowiedział Chrystus na krzyżu; „pragnę”. Niektórzy czytają-
cy ten artykuł przypomną sobie to zdarzenie z filmu lub z ksią-
żek o Matce Teresie. To spotkanie zrobiło tak wielkie wrażenie 
na siostrze Teresie (wtedy jeszcze była nazaretanką, pracującą w 
szkole), gdyż zobaczyła w tym człowieku samego Jezusa. Dlate-
go kazała to słowo („pragnę”) wypisać nad wejściem do wszyst-
kich swoich domów. Jest to dla mnie znakiem, że Bóg przez nią 
chciał pokazać nam, że miłosierdzie musi być praktykowane. To 
jest chyba najbardziej istotne. Że miłosierdzie jest czymś, co jest 
częścią naszego życia i naszej wiary. To nie jest tylko idea, czy 
hasło. To nie jest tylko przymiot Pana Boga. Jesteśmy do miło-
sierdzia stworzeni. 
W jaki sposób wychowywać młodych ludzi do realizacji mi-
łosierdzia. Jak widzi to ksiądz uchodzący za specjalistę od 
młodzieży?
Nie jestem żadnym specjalistą ale zwyczajnym duszpasterzem. 
Przede wszystkim trzeba ich uwrażliwiać na to, że pewne proble-
my, które mają nasi bliźni są naszymi problemami. Więcej, mogą 
się stać naszymi problemami. Bo to, że dziś mam pracę wcale nie 
oznacza, że jutro ją będę miał. To, że dziś mam zdrowie, czy po-
myślność, wcale nie oznacza, że ich nie utracę. I to nie, dlatego, 
żeby sobie zabezpieczyć realność bytu na przyszłość, że skoro ja 
dziś pomagam, to inni mi kiedyś pomogą. Ludzka kondycja się 
zmienia i dzisiaj ja udzielam pomocy, jutro ktoś inny będzie mi 
pomagał. Dzisiaj pomagam powodzianom, jutro ktoś mnie pomo-
że. Myślę tu raczej o ewangelii praktykowanej, tak jak wcześniej 
mówiłem o miłosierdziu. O takiej ewangelii, którą się wprowa-
dza w życie, która nie jest tylko słowem. Udając się do człowie-
ka w potrzebie, niesiemy mu dobrą nowinę. Jest takie przysłowie, 
które przez wieki funkcjonuje w kościele, że „słowa pouczają a 
przykłady pociągają”, zwłaszcza w dziedzinie niesienia pomocy 
innym ludziom. Dobry przykład zawsze wychowuje i jeśli każ-
dy z nas będzie człowiekiem miłosierdzia, jeżeli każdy z nas bę-
dzie otwarty na drugiego człowieka, to wszyscy wkoło będziemy 
na siebie wrażliwi. Nie chodzi mi o jakieś przeprosiny prezyden-
tów za coś tam. Uważam to za sztuczne twory, obliczone na zy-
skanie słupków w sondażach. Chodzi mi raczej o takie zwykłe, 
proste: że ktoś poruszony tym, co się stało poszedł do spowiedzi; 
przeprosił sąsiada; stał się milszy i serdeczniejszy, czy też prze-
baczył winowajcy. I takich nieopisanych, nieuświadomionych re-
akcji ludzkich jest wiele. Na pewno warto podkreślać i pokazy-
wać dobre przykłady. Pokazywać i promować, zwłaszcza w gro-
nie młodych ludzi, dobre wzorce i dobre zachowania. Bo czym 
skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Miłosierdzia, 
miłości, dobroci, wrażliwości my się tego uczymy, my to wyno-
simy zwłaszcza z naszych domów i tu jest nie tylko rola szkoły 
czy kościoła, ale przede wszystkim rodziny.
Jaka refleksja nasuwa się Księdzu po minionych pięciu la-
tach w parafii?
Czas w Piśmie Świętym jest nazywany Bożym darem. Pragnę 
więc dobrze wykorzystywać każdą chwilę na Bożą chwałę. Po-
trzeba modlitwy, ale także i ludzkiej pomocy i życzliwości, a 
przede wszystkim dobroci serca.
Dziękujemy za rozmowę. Szczęść Boże!

atsz
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Obwody: Liczba 
uprawnionych

Głosy 
oddane

Głosy 
ważne

Głosy 
nieważne frekwencja

Nr 1 - Brzostek 1166 644 640 4 55,23%
Nr 2 - Bukowa 391 187 187 0 47,83%
Nr 3 - Januszkowice, Opacionka 1005 562 560 2 55,92%
Nr 4 - Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka 1039 473 470 3 45,52%
Nr 5 - Kamienica Górna, Bączałka 817 402 401 1 49,20%
Nr 6 - Grudna Górna, Grudna Dolna 741 319 314 5 43,05%
Nr 7 - Klecie 497 250 248 2 50,30%
Nr 8 - Siedliska-B., Smarżowa, Głobikówka 1480 616 605 11 41,62%
Nr 9 - Gorzejowa 558 220 219 1 39,43%
Nr 10 - Kamienica Dolna 385 209 208 1 54,29%
Nr 11 - Przeczyca, Skurowa 892 429 426 3 48,09%
Nr 12 - Zawadka Brzostecka, Brzostek 1200 633 630 3 52,75%

ogółem w gminie: 10171 4944 4908 36 48,61%

WYNIKI 
WYBORÓW 
PREZYDENCKICH
W GMINIE 
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Numer obwodu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 463 155 533 430 396 351 191 542 217 159 408 485 4330
3. KOMOROWSKI Bronisław Maria 211 61 72 116 73 23 91 124 36 64 78 189 1138

Razem: 674 216 605 546 469 374 282 666 253 223 486 674 5468

Obwody: Liczba 
uprawnionych

Głosy 
oddane

Głosy 
ważne

Głosy 
nieważne frekwencja

Nr 1 - Brzostek 1179 684 674 10 58,02%
Nr 2 - Bukowa 393 216 216 0 54,96%
Nr 3 - Januszkowice, Opacionka 1002 607 605 2 60,58%
Nr 4 - Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka 1047 550 546 4 52,53%
Nr 5 - Kamienica Górna, Bączałka 833 471 469 2 56,54%
Nr 6 - Grudna Górna, Grudna Dolna 743 376 374 2 50,61%
Nr 7 - Klecie 500 283 282 1 56,60%
Nr 8 - Siedliska-B., Smarżowa, Głobikówka 1474 679 666 13 46,07%
Nr 9 - Gorzejowa 561 255 253 2 45,45%
Nr 10 - Kamienica Dolna 386 223 223 0 57,77%
Nr 11 - Przeczyca, Skurowa 888 493 486 7 55,52%
Nr 12 - Zawadka Brzostecka, Brzostek 1206 678 674 4 56,22%

ogółem w gminie: 10212 5515 5468 47 54,01%

II tura

Lp Nazwisko i imię kandydata
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Numer obwodu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. JUREK Marek 9 2 8 9 12 20 2 5 7 3 4 6 87
2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 371 117 444 329 301 255 147 421 160 135 324 398 3402
3. KOMOROWSKI Bronisław Maria 149 42 45 59 37 13 64 93 24 53 43 134 756
4. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 14 4 0 5 2 6 3 3 1 2 3 14 57
5. LEPPER Andrzej Zbigniew 17 6 18 17 12 8 5 22 4 3 6 8 126
6. MORAWIECKI Kornel Andrzej 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 7
7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 61 9 25 34 19 8 22 40 21 10 33 62 344
8. OLECHOWSKI Andrzej Marian 1 1 4 7 3 1 0 5 1 1 4 3 31
9. PAWLAK Waldemar 17 6 16 8 10 2 3 15 0 1 7 5 90
10. ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 8

Razem: 640 187 560 470 401 314 248 605 219 208 426 630 4908
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600. rocznica Grunwaldu

Pomnik Grunwaldzki w Głobikówce

Sześćset lat temu na polach Grunwal-
du starły się dwie największe armie 

średniowiecznej Europy: polsko-litew-
ska i Zakonu Krzyżackiego. Po długiej i 
zażartej walce zwyciężyło rycerstwo pol-
sko-litewskie. 
 Bitwa została stoczona 15 lipca 1410r. 
Połączonymi siłami polskimi, litewsko-
ruskimi i oddziałami czeskimi, liczącymi 
w sumie ponad 34 tysiące rycerzy, dowo-
dził król Władysław II Jagiełło. Siły Za-
konu Krzyżackiego liczące około 21 ty-
sięcy rycerzy poprowadził do boju Wiel-
ki Mistrz Ulrich von Jungingen. Bitwa 
rozpoczęła się przed południem atakiem 
krzyżackiej jazdy i trwała ponad osiem 
godzin. Oprócz początkowej fazy, kiedy 
nieco zaskoczone siły zbrojne Unii dały 
się zepchnąć do defensywy, cały czas 
przewagę na placu boju miały wojska do-
wodzone przez króla Polski i Litwy.
 Po bitwie król Władysław Jagiełło ka-
zał odnaleźć zwłoki Wielkiego Mistrza 
Ulricha von Jungingena oraz co ważniej-
szych braci i odesłać je z honorami do 
Malborka.
 Wynik bitwy ostatecznie załamał po-
tęgę Zakonu i wyniósł dynastię jagielloń-
ską do rangi najważniejszych w Europie.
 Warto w tym miejscu wspomnieć o bu-
dowie mostu pontonowego (łyżwowego) 
na Wiśle w Czerwińsku i bezkolizyjnej 
przeprawie przez niego blisko 20 tysięcy 
konnych i pieszych wojów, około 30 dział 
i kilku tysięcy wozów. Przeprawione w ten 
sposób wojska Władysława Jagiełły po-
łączyły się z wojskami litewsko-ruskimi 
pod wodzą księcia Witolda, a także cho-
rągwiami mazowieckimi i wyruszyły na 
Krzyżaków. Z zapisów Długosza wynika, 

Pomnik Grunwaldzki w Siedliskach-Bogusz

że ten „nigdy wcześniej nie 
oglądany most” miał prawie 
500 m długości i 2,4 m sze-
rokości. Został zmontowa-
ny na łodziach „w pół dnia” 
ze spławionych Wisłą goto-
wych części, które były wy-
konane wcześniej w wielkiej 
tajemnicy w Puszczy Ko-
zienickiej. Do jego budowy 
użyto 168 płaskodennych ło-
dzi, około 500 belek i 2500 
desek. Most ten, o zadziwia-
jącej jak na owe czasy kon-
strukcji, znacznie przyczynił 
się do zwycięstwa, gdyż po-
zwolił zaskoczyć przeciwni-
ka.
 Dzisiaj można sobie za-
dać pytanie, czy jest sens 
wracać do wydarzeń sprzed 
600 lat? Na pewno zdania 
będą różne, ale mnie się wy-
daje, że zachowanie w pa-
mięci tego wielkiego zwy-
cięstwa, dzięki któremu Pol-
ska stała się silnym i nieza-
leżnym państwem europej-
skim, jest naszym obowiąz-
kiem narodowym.
 W 1910 r. w 500. rocznicę 
Bitwy pod Grunwaldem w 
Siedliskach-Bogusz dzięki 
staraniom ks. S. Palki i dr-a W. Lewickie-
go wybudowano okazały Pomnik Grun-
waldzki, który miał nieść otuchę i nadzie-
ję w okresie zaborów. Było to miejsce ma-
nifestacji patriotycznych organizowanych 
z okazji świąt narodowych. Znajduje się 
na nim napis:

POGROMCOM KRZYŻAKÓW
KRÓLOWI JAGIELLE

i Ks. WITOLDOWI
RYCERSTWU POLSKIEMU

POD GRUNWALDEM
LUD POLSKI W SIEDLISKACH

 A tak jego historię z okre-
su II wojny światowej opi-
suje Franciszek Ogrodnik 
w monografii OSP w Siedli-
skach-Bogusz: „Na począt-
ku czerwca 1941 roku kie-
rownik szkoły Julian Ryn-
kar otrzymał polecenie, aby 
podać wykaz wszystkich po-
mników w gromadzie. Po-
wstało duże zaniepokojenie 
o Pomnik Grunwaldzki wy-
budowany w 1910 roku sta-
raniem ks. Jana Palki admi-
nistratora parafii i budowni-
czego kościoła parafialnego. 
Kierownik szkoły wraz z ko-
mendantem OSP Michałem 
Synowieckim udali się do 
Antoniego Kudłacza, któ-
ry zaproponował, aby napis 
na pomniku zasłonić kawał-
kiem blachy, na której należy 
wymalować złotymi litera-
mi napis: „NIEZNANEMU 
ŻOŁNIERZOWI PARAFIA 
SIEDLISKA-BOGUSZ”. 

Miał on przysłonić istniejący napis.
 Problemem było zamontowanie tejże 
tablicy, gdyż w tym czasie w miejscowo-
ści przebywało wielu Niemców. Zastana-
wiano się, jak to zrobić by nie wzbudzić u 
nich podejrzeń. Z pomocą przyszli straża-
cy posiadający legitymacje uprawniające 
do poruszania się nocą, a że był to okres 
żniw, musieli pełnić pogotowie przeciw-
pożarowe także w nocy. Wykorzystali to 
komendant OSP Michał Synowiecki wraz 
z zastępcą druhem Józefem Szydłowskim. 
Ubrali się w mundury i zabrali tablicę, 
udając się w kierunku pomnika, gdzie w 
pobliżu miał oczekiwać na nich Antoni 
Kudłacz. Po przybyciu na miejsce tabli-
cę szybko osadzono i zacementowano, po 
czym każdy z mężczyzn udał się w swo-
ją stronę. Pomnik uratowano, a Niemcy 
w tym miejscu pochowali kilku zabitych 
żołnierzy”.

 Również we wsi Głobikówka przy 
rozwidleniu dróg wybudowano pomnik 
upamiętniający 500. rocznicę Bitwy pod 
Grunwaldem, na którym znajduje się na-
pis:

W 500
LETNIĄ

ROCZNICĘ
GRUNWALDU

 Minęło 600 lat od tego wielkiego wy-
darzenia. Dzisiaj nikt już z takiej okazji 
nie postawi pomnika. Prawdopodobnie 
nie będzie u nas też żadnych obchodów, 
a jedynym przejawem pamięci będzie tyl-
ko ten skromny tekst i przypomnienie, że 
sto lat temu w naszej gminie ufundowano 
aż dwa pomniki upamiętniające to wiel-
kie historyczne zwycięstwo.

/fl/
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Zofia Jarmusz urodzi-
ła się 23 kwietnia 1938 

roku w Nawsiu Brzostec-
kim. Była pierwszym z dwoj-
ga dzieci Józefy i Stanisła-
wa Puców. Ojciec Zofii był 
synem garncarza z Nawsia 
Brzosteckiego, natomiast 
matka Józefa, z domu Ka-
lina, pochodziła ze Smarżo-
wej. Zofię łączyła silna więź 
emocjonalna z babcią, którą 
często jako dziecko odwie-
dzała pokonując drogę z Nawsia do Smar-
żowej przez las. Miała zaledwie rok, kie-
dy wybuchła II wojna światowa. Z tych 
okrutnych czasów, z racji młodego wieku, 
nie pamiętała zbyt wiele, jednak niechlub-
ną „pamiątkę” wojny całe swe życie nosiła 
w przedramieniu, w postaci odłamka. Wraz 
ze swoją mamą Józefą były ranne w chwili, 
kiedy przez okolice Nawsia Brzosteckiego 
przechodził front. Bliscy krewni – siostra i 
szwagier Józefy Puc zginęli wtedy osiero-
cając dwóch małych chłopców. Jeden z nich 
jako niemowlę leżał przy piersi swej matki, 

kiedy ta już nie żyła. Wszyst-
kie te tragiczne wydarzenia 
wspominane były często w 
domu rodzinnym.
 W 1957 roku Zofia wy-
szła za mąż za Władysława 
Jarmusza z Brzostku, które-
go również czas wojny nie 
oszczędził, zabierając mu 
na zawsze ojca Michała. Zo-
fia urodziła sześcioro dzieci, 
które wraz mężem wycho-
wywali, ciężko pracując za-
równo w gospodarstwie rol-
nym, jak też zawodowo. Od 
młodych lat zdradzała skłon-

ności do pisania wierszy, które najczęściej 
chowała do szuflady. Miała marzycielską, 
skłonną do refleksji naturę. Wzruszał ją cały 
świat dookoła i nieszczęścia innych ludzi. 
Niezwykle silnie przeżywała też wszelkie 
nieszczęścia i kłopoty, które dotykały jej ro-
dzinę. Wszystko to, w połączeniu z bardzo 
wątłym zdrowiem spowodowało, że odeszła 
zbyt wcześnie, kiedy tak naprawdę nikt się 
tego nie spodziewał.
 Zmarła 15 kwietnia 2009 roku, mając za-
ledwie 70 lat.

Zuzanna Rogala

Kapliczka
Wioska nasza jest duża
Wiele numerów liczy
Lecz niewielu pamięta
Że w przydrożnej kaplicy
Mieszka Pani z Dzieciątkiem na ręce.
Towarzyszy tej wiosce lata całe
W kłopotach rodzinnych, w radościach,
W udręce.
Jedna tylko istota
Spośród wielu pamięta
W dni powszednie i święta
Klęczy lub cichutko śpiewa
Z kwiatów bukiet ustawia albo wianek uwija
I światełko zapali
W progu małej kapliczki
Nucąc „Ave Maryja”.
Klęczy i modli się sama
Jak umie najgoręcej
I Ty dołącz do niej
Przecież jest nas tu więcej!
         (1998)

Myśl
Myśl, moja wielka niezdara
Nie chce nic pisać nowego
Nawet się o to nie stara
Szepce jej jakaś pokusa
By nic nowego nie chciała.
Jak starodawny poeta
Rymem by tylko pisała.
Teraz już nikt nie rymuje
Inaczej wiersze się rodzą
Marzenia szeptem pisane
W wielką niepamięć odchodzą.
Usta rozwarte w uśmiechu
Drwiny grymasem zdziwione.
Oj, rymy moje niemądre
Jakże jesteście szalone!
        (1958)

Sierp
Niepotrzebny, staroświecki,
Wykrzywiony 
Drwiącym uśmiechem
Młodego człowieka
Zapatrzonego w zachwycie
W lśniącą kabinę kombajnu.
A on – sierp – tyloma ściskany rękami!
Przesiąknięty potem
I zapachem skórki razowego chleba
Ileż razy do piersi tulony
Gdy doskwierał upał
A zmęczone oczy patrzyły 
Do nieba.
Czy wysoko jeszcze słońce?
Wreszcie, zachodzi już prawie.
Teraz już sierp odegrał swoją rolę
I zniknął z naszego pola widzenia
Zawieszony, być może
Gdzieś na starej ścianie
Może smutny, bo któż powie mu teraz
„Do zobaczenia”?

śmierć
Znów ktoś odchodzi na zawsze.
Tęskno tak bardzo, żal myśli zwodzi,
Że może przyjdzie? Ale nie przyjdzie!
Nigdy nie wróci!
Śmierć - bezlitosne rozstanie.
Tym, co zostają serca zasmuci
I tak już one zostaną
Jaki ten ktoś był? Czy go kochałam?
Szepcą ci w ucho wspomnienia.
I tak rozmyślasz – jaki sam jesteś
Robiąc rachunek sumienia.
Żal cię ogarnia, bo i cóż znaczysz
Gdy światło życia zagaśnie?
Patrzysz przed siebie 
Swym pustym wzrokiem
Stojąc nad grobem, czekając chwili
Kiedy i Twoja powieka zaśnie…
           (1989)

kącik poezji

jej dłonie
Niejedno w swoim życiu
Pożegnanie przeżyłem
I cierpką łzę w ukryciu
Na rzęsach zostawiłem

Trudno wymawiać słowa
Ciężko jakoś na duszy
Smutkiem chyli się głowa 
Z żalu serce się kruszy

Ale pamiętał będę 
To jedno pożegnanie
Co bez słów i łez było
Na najdłuższe rozstanie

Ciepłej majowej nocy
Pod kołdrą bólem szytą
Miałem matczyną rękę
W ręce swojej ukrytą

Wtedy czułem na dłoni
Tej samej krwi strumienie
Co we mnie zostawiłaś
Dając mi życia tchnienie

Misterium owej nocy 
Między nami się skryło
I ostatnim dotykiem
Portret Twój mi odbiło

Nie da się już odwrócić
Nieodwracalnej chwili
Przyszedł czas tych pożegnać
Co tak bliscy nam byli

       Maj 1990

drugi krąg
Smoleński czas zamknięty
Kręgi nieba pocięte
Słowa nie domówione
Z czarnej skrzynki wyjęte

Scenariusz napisany
Ziemi z niebem rozmowy
W metrach rejestrowany
Kurs na horyzont nowy

Horyzont zjednoczenia
Nieba ziemi i ludzi
Do nowego istnienia
Stewardessa Was zbudzi

Nie dla Was już wybory
Nie trzeba tam Waszych rąk
Arku Leszku Marysiu
Odchodźcie na drugi krąg

    10 czerwca 2010

Marian 
Nosal
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Groźna woda
Gwałtu, rety co się dzieje
baran beczy, kogut pieje.
Rynek pełen jest narzekań
ciężkich myśli i uciekań
Od rzeczowych dysput długich
niepokojów pełnych trwogi.

A tu z nieba ciągle leje
strugi dreszczów coraz cięższe.
Ołowiane, wielkie chmury
jakby były zawieszone
na skurowskim widnokręgu.
Nic nie widać, żadnej dali
wszystko w wodzie stoi smętnie.

A jezioro podwyższyło
wody lustro do bezmiaru.
I rozlało cały ciężar
w łąki, w pola, w urodzaje.
Tylko drzew korony widać,
bo już pnie ich zatopione.
Tylko szumią i kołyszą,
tym co jeszcze nie stopione.

Smutne siewki jarzyn, kwiatów
stoją całe w ciężkiej wodzie.
A rozsady zasadzone, 
gdzieś zginęły w topiel wodzie.
Mała sarna swe jagniątko
dopiero co urodzone
wiedzie po głębokiej, brudnej toni
by je schować i ocalić.

Ptaki błotne i jeziorne
opuściły puste gniazda.
Z których jajka zatopione
w głębi wody grząskich bagnach.
Krzyczą głośno, rozpaczliwie
prawie płaczą swoim głosem,
bo nie będzie nowych lęgów,
bo nie będzie małych stworzeń.

Co ma robić zwykły człowiek
z tą przyrodą zespolony?...
Tylko patrzy i bezradnie
stoi w smutku zatopiony. 
A przepusty wodne całe
zarośnięte, betonowe.
Stoją twardo, nie wpuszczają
wody nadmiar zgromadzonej.

Tę bezradność ludzkiej woli
musi kiedyś opanować,
myśl techniczna, co pozwoli
z tym żywiołem się uporać.

Męczennik polski XX wieku
Nasza dumo, nasza perło
Wierzących ostojo.
Byłeś cały wciąż oddany
Wielkim czynom, ludzkim słowom.
 Z Twej spokojnej twarzy
 Tryskało ukojenie i błogosławieństwo mocy
 Zatopione w jednym słowie.
Twoje słowa i homilie
Szły pod polskie strzechy, domy
Rozgrzewając myśli, czyny
Prawych polskich serc oddanych.
 Twój spokój i stanowczość
 Wiódł zawsze ludzi do Ciebie i uczył wytrwałości
 W trudnych sprawach, niepokojach
 W czynach wielkich, w małych też.
Twoja nieugiętość
W myśli i słowie też zawiodła Cię na Golgotę
I dokonałeś żywota na krzyżu boleści
O jakim się nie śniło
Współczesnym Polakom też.
 Prawdą zło zwyciężaj, mówiłeś dobitnie
 I nie wszyscy wierzyli w moc i sens Twych słów
 Ciebie nasz Męczenniku zawiodły do krzyża.
 A twoich oprawców nie zmieniło nic.
Jesteś naszą ostoją w ciężkie trudne dni
I ostoją na ostatni dzień, jesteś ciągle z nami
Chociaż tam u Pana to jednak ciągle jesteś przy nas tu.
Jesteś naszą nadzieją, nasz Błogosławiony
Wielki Kapłanie Polski - Jerzy Popiełuszko
Wielbimy Cię.

…?
Kim jesteś człowiecze XXI wieku
Wszechwiedzący, wszechmocny, wszechsprawiedliwy,
Czystego serca… czyżby na pewno?...
Perorujesz ponad miarę ze wszystkich sił
Mędrzec grecki, Heros, wschodni szaman…
A może zagubiony, pośród wielu różnych spraw?
Może – trudno zrozumieć, pojąć, być…
A może tylko prochem jesteś, albo pyłkiem na wietrze.
A może mgiełką jedną z obłoków, która szybko mija…
Jesteś – bo jesteś tu we wszechświecie
I tam gdzie drugie życie się zaczyna.

Zuzanna
Rogala

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
jak przetrwać upalne lato

Upał to intensywne oddziaływanie pro-
mieni słonecznych na nas i nasze oto-

czenie. Zjawisku temu towarzyszy wyso-
ka temperatura powietrza, często przekra-
czająca 30 stopni Celsjusza. Wszystko to 
wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, po-
garszając nasz stan psychiczny. Jesteśmy 
leniwi, senni, stajemy się podenerwowa-
ni i niespokojni. Mamy trudności z kon-

centracją, częściej popełniamy błędy. Zbyt 
długie spędzanie czasu w słońcu lub prze-
grzanym miejscu może spowodować róż-
ne schorzenia termiczne. Na duże niebez-
pieczeństwo narażone są zwłaszcza osoby 
starsze i małe dzieci.
 W czasie upałów nasz organizm wy-
stawiony jest na ciężką próbę: pogarsza 
się samopoczucie, spada wydolność or-
ganizmu, zwiększa się zapotrzebowanie 
na płyny. W upalne dni trzeba pić regu-
larnie duże ilości płynów, żeby uzupeł-
nić ich niedobory w organizmie. Pragnie-
nie najłatwiej ugasić pijąc soki i wodę mi-
neralną. Dzieci i osoby starsze powinny 
mieć zabezpieczoną odpowiednia ilość 
czystej wody do picia, najlepiej nie zim-
nej, lecz w naturalnej temperaturze. Naj-
korzystniejsza jest czysta woda niegazo-
wana o dużym zasobie soli mineralnych 

(bogata w potas i magnez), wypijana w 
większych ilościach niż zazwyczaj (2-3 l/
dobę). W upalne dni lepiej ograniczyć spo-
życie kawy, herbaty oraz alkoholu. Napo-
je te wypłukują bowiem cenne pierwiast-
ki z organizmu i działają odwadniająco. 
 Gdy temperatura sięga zenitu, należy 
jeść mniejsze porcje, za to znacznie czę-
ściej (nawet pięć razy dziennie). Na talerzu 
powinny znaleźć się produkty zawierają-
ce więcej wody (ogórki, arbuzy, truskaw-
ki), produkty lekkostrawne, więcej tych w 
postaci surowej niż pieczonej czy gotowa-
nej. Należy ograniczyć jedzenie tłustych 
mięs, słodyczy, kalorycznych serów, czy-
li tego wszystkiego, co obciąża żołądek i 
cały organizm.
 Musimy wziąć pod uwagę iż przy du-

Warto 
przeczytać
Emily Wu, Larry Engelmann 
„Piórko na wietrze”

Tato – oznajmiłam – jestem 
głodna. Sięgnął do kiesze-

ni i wyciągnął z niej paczusz-
kę zawiniętą w gazetę i prze-
wiązaną sznurkiem. Wewnątrz 
były dwa jajka na twardo. Dał 
mi jedno, a drugie schował z po-
wrotem do kieszeni. (…) Usły-
szałam za plecami czyjś błagal-
ny głos. Dziewczynka wyrywa-
ła się matce z objęć, próbując 
sięgnąć po moje jajko. Już mia-
łam je nadgryźć, ale przez chwi-
lę się zawahałam. Dziecko za-
częło krzyczeć. Kilku pasaże-
rów stojących w przejściu wpa-
trywało się we mnie uporczywie. 
Byli wychudzeni i wyglądali na 
głodnych. Ukryłam jajko w dło-
ni. Kobieta szepnęła coś dziecku 
do ucha. Dziewczynka zamilkła. 
Zrezygnowałam z jedzenia i po-
stanowiłam się przespać. Kiedy 
się zbudziłam, uświadomiłam so-
bie, że wokół jest zupełnie cicho. 
Rozwarłam dłoń i zobaczyłam, 
że w środku… nic nie ma. Jajko 
znikło! Na podłodze znalazłam 
tylko kawałki skorupki. Spojrza-
łam na dziewczynkę. Spała. Na 
policzku został jej ślad żółtka”.
 Emily Wu wydała swoje 
wspomnienia w Chinach i Sta-
nach Zjednoczonych. Mieszka z 
dwójką dzieci w Kalifornii.
 Larry Engelmann jest autorem 
pięciu książek, w tym „Daughter 
of China”. Jego teksty ukazywa-
ły się m. in. w “Los Angeles Ti-
mes” i “The Washington Post”. 
Mieszka w Kalifornii

Wykorzystano materiał z ofert 
książkowych dla bibliotek
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żym nasłonecznieniu, woda wraz z wielo-
ma solami mineralnymi, szczególnie cyn-
kiem - wydostaje się z naszego organizmu 
poprzez pot - w procesie tzw. naturalne-
go chłodzenia, a zatem nasz organizm wy-
maga większego nawodnienia oraz suple-
mentacji cynkiem (można zażywać w tym 
czasie preparaty mineralne). Lecz uwaga! 
Osoby leczące się na serce i schorzenia ne-
rek przed zwiększonym przyjmowaniem 
płynów powinny zasięgnąć porady leka-
rza.
 Dużą rolę w ochronie przed upałem 
spełnia też nasz ubiór, który powinien za-
bezpieczać przed słońcem i przed prze-
grzaniem. Starajmy się aby nasze ubranie 
było przewiewne i w jasnym kolorze. Naj-
lepiej, aby były to rzeczy z bawełny, lnu 
czy innego przewiewnego materiału. Wy-
bierzmy również lekkie obuwie, np. klap-
ki, sandały. Uzupełnieniem stroju powinny 
być okulary przeciwsłoneczne (obowiąz-
kowo z filtrem), które chronią oczy nie 
tylko przed palącymi promieniami, ale i 
przed pyłkami, co jest ważne szczególnie 
wtedy, gdy ktoś cierpi na alergię.
 Pamiętajmy o nakryciu głowy, które 

uchroni nas przed udarem słonecznym. 
Szczególnie ważne jest noszenie czapek 
z daszkiem lub kapeluszy pomiędzy go-
dziną 10 a 15, kiedy to słońce operuje naj-
mocniej.
 Zawieśmy w oknie żaluzje lub zasłony, 
które mogą zredukować ilość ciepła sło-
necznego docierającego do domu przez 
okna nawet o 80%. Dla lepszego rozpro-
wadzenia powietrza można używać wen-
tylatorów, które nie chłodzą, lecz powodu-
ją ruch powietrza. Dodatkowo należy pa-
miętać o unikaniu skrajnych temperatur, 
chłodny prysznic natychmiast po przeby-
waniu na słońcu może spowodować wy-
stąpienie efektu hipotermii (czyli znaczne-
go obniżenia temperatury ciała), a to jest 
groźne zwłaszcza dla osób starszych. 
 W okresie upałów dużą troską powinni-
śmy otoczyć nasze dzieci. Skóra niemow-
ląt jest jeszcze bardzo cienka, a więc bar-
dziej narażona na szkodliwe działanie pro-
mieni słonecznych. Malutkiego dziecka 
nie wolno opalać! Dlatego zawsze przed 
wyjściem na spacer smarujemy je kremem 
z bardzo wysokim filtrem przeciwsłonecz-
nym (co najmniej 20) powtarzamy sma-
rowanie co godzinę, dwie. Uwaga, słoń-
ce opala także w cieniu! Maluchy do szó-

stego miesiąca życia powinny przebywać 
wyłącznie w cieniu. Kiedyś sądzono, że 
kąpiele słoneczne zapobiegają krzywi-
cy. Dziś uważa się, że w zupełności wy-
starcza ta ilość promieni ultrafioletowych, 
jaka dociera do skóry dziecka np. przez li-
ście. Jeżeli wybieramy się z maluchem na 
plażę, sam krem z filtrem nie wystarczy. 
Niemowlę cały czas powinno mieć na gło-
wie bawełnianą czapeczkę. Jest to ważne, 
zwłaszcza gdy maluch ma mało włosów. 
Ciało świetnie chroni przed słońcem cien-
ki, gęsto tkany, bawełniany podkoszulek. 
Gorąco i duszno bywa nie tylko tam, gdzie 
docierają promienie słoneczne. Na popo-
łudniową drzemkę w domu znajdźmy nie-
mowlęciu najchłodniejsze miejsce.
Pamiętamy, aby:
- unikać wychodzenia z domu między go-

dziną. 10 a 15;
- pić, nawet kiedy nie odczuwa się pra-

gnienia (gdyż w upały może być zakłó-
cona gospodarka wodna organizmu).

 W przypadku zauważenia oparzeń sło-
necznych lub innych niepokojących dole-
gliwości termicznych należy skonsultować 
się z lekarzem.
 Dużo zdrowia

mgr farm. Monika Miałkowska

Dla Kacpra tworzywem twór-
czym jest najzwyczajniej-

sza plastelina, która ożywia się 
w dłoniach tego Młodego Arty-
sty. Wykonuje on barwne figur-
ki różnej wielkości, zazwyczaj o 
wysokości od 10 do 20 cm. Są to 
osoby świętych Pańskich, Matki 
Bożej oraz postacie  historyczne. 
Przez ostatnie 12 miesięcy Kac-
per wykonał aż 85 takich figurek. 
Jak sam twierdzi, praca nad jedną 
postacią trwa 2-3 dni przez kilka 
godzin. Ponieważ to nie są jakieś 
dziecinne lepianki, lecz mister-
nie wykonane, małe dzieła sztu-
ki! Widać na figurkach drobne 
detale stroju duchownych, atry-
buty świętych, wierną kolorysty-
kę, zachowane elementy epoki 
historycznej i kulturowej. Młody 
plastyk wykonał postacie świę-
tych: Cyryla i Metodego – patro-
nów Europy, biskupów Wojcie-
cha i Stanisława - patronów Pol-
ski, Augustyna, Jana Nepomucena, Kacpra 
Redemptorysty, Antoniego z Padwy, Pro-
kopa, Mariusza, Heleny, Moniki, Krzysz-
tofa, Klary, Jana Chryzostoma, Grzegorza 
Wielkiego, Karola Boromeuszka, Leonar-
da, Agaty, Franciszka z Asyżu, Ojca Pio, 
Wawrzyńca, Judy Tadeusza, Piotra i Paw-
ła oraz wszystkich Apostołów i wielu in-
nych. Każdego wymienionego świętego 
można rozpoznać po atrybutach, strojach 
i symbolach. Tu nie ma nic przypadkowe-
go, każdy szczegół jest pieczołowicie do-
brany, ponieważ Kacper zna żywoty świę-

wystawa kacpra klicha „świat w plastelinie zamknięty”
Kacper Klich - tegoroczny absolwent klasy VIb Szkoły Podstawowej w Brzostku - ma niezwykłą pasję. Jego dorobek 
został przedstawiony w dniach 22-23 czerwca na specjalnej wystawie szkolnej zatytułowanej „Świat w plastelinie za-
mknięty”. Wszyscy uczniowie starszych klas, nauczyciele i wielu rodziców podziwiało niecodzienną i unikalną prezen-
tację. Zachwyt powszechny! Jest co podziwiać i kogo posłuchać, ponieważ Kacper może godzinami opowiadać o wyko-
nywanych przez siebie plastelinowych bohaterach żyjących przed wiekami!

tych i rozumie znaczenie symboliki. No-
wością tej wystawy były sceny religijno-hi-
storyczne takie jak: „Męczeńska śmierć bi-
skupa Stanisława”; „Zaśnięcie Matki Bo-
żej”; „Święta Rodzina przy pracy”; „Bu-
dowa kaplicy w Zawadce przez benedyk-
tynów”; „Matka Boska Brzostecka”. Ulu-
bioną sceną Kacpra jest „Zaśnięcie Matki 
Bożej”, ponieważ składa się z kilkunastu 
dynamicznych figur oraz wymagała kil-
ku tygodni pracy i dużej wiedzy. Ponadto 
widzimy: Trzech Króli, nieznaną nam po-
stać Matki Bożej z Brazylii, zakonników 

różnych zgromadzeń oraz maryjny tryp-
tyk ołtarzowy. 
 Naturalnie, aby móc to dobrze zrobić, 
należy posiadać, oprócz talentu plastycz-
nego, dużą wiedzę merytoryczną. Dlatego 
uczeń wnikliwie czyta literaturę tematycz-
ną i potrafi z pasją opowiadać o wykona-
nych postaciach i scenach religijno-histo-
rycznych.
 Wielkie brawa dla Kacpra Klicha 
wraz z życzeniami wytrwałości w roz-
wijaniu swych zainteresowań. 

atsz
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

szkoła powszechna i marzenia

Rodzice zapisali mnie do Szkoły Po-
wszechnej w Grudnej Górnej o rok 

wcześniej, po ukończeniu szóstego roku 
życia w 1933r, ponieważ umiałem już pi-
sać i czytać. Podobno, kiedy byłem malu-
chem moją ulubioną zabawką była czarna 
tabliczka łupkowa w drewnianej ramce i ry-
sik, którym kreśliłem po niej różne zawija-
sy, kreski, łuki i koła. W wieku przedszkol-
nym z wielkim zainteresowaniem przyglą-
dałem się jak moje starsze siostry Mary-
sia i Gienia, uczennice szkolne, piszą już 
w zeszytach. Zacząłem ich naśladować na 
tabliczce, ale bez pomocy zwłaszcza Gie-
ni nie nauczyłbym się sam pisać liter i cyfr.
 Tabliczka i rysik były doskonałymi przy-
borami do nauki pisania i rysowania, ponie-
waż każdy błąd można było szybko wyma-
zać wilgotną gąbką, a najczęściej palcem. 
Cała jedna strona tabliczki była w linie z 
przeznaczeniem do pisania liter i słów. Dru-
ga strona tabliczki podzielona była na dwie 
części, czystą do rysowania i kratkowaną do 
pisania liczb. Nauka pisania i rysowania nie 
powodowała niszczenia drogiego papieru, 
łamania ołówków ani robienia kleksów atra-
mentem. Długopisów wówczas nie było, a 
wieczne pióra były bardzo drogie. Miałem 
też szczęście do cierpliwej nauczycielki, 
którą była Gienia. Naukę pisania zacząłem 
od rysowania liter i cyfr dowolnej wielko-
ści na gładkiej stronie tabliczki. Patrząc na 
wzorce liter w elementarzu starałem się je 
odrysowywać. Kiedy już dość dobrze opa-
nowałem sztukę rysowania liter przesze-
dłem do trudniejszego etapu pisania liter w 
liniach i cyfr w kratkach tabliczki. Miałem 
wiele trudności aby dokładnie umieścić li-
tery w polach wyznaczonych liniami. Dłu-
go nie mogłem opanować ruchów ręki, by 
dokładnie dociągać do linii i nie przekra-
czać jej. Następną  trudnością było łącze-
nie liter w słowa a słów w zdania. Trudno-
ści nie zniechęcały mnie lecz mobilizowa-
ły do wytrwałych ćwiczeń. Nauka pisania 
była jednocześnie nauką czytania rękopi-
su. Czytanie liter drukowanych dość szyb-
ko opanowałem, ale czytanie tekstów dru-
kowanych szło mi znacznie trudniej. Dłu-
go nie mogłem przejść z sylabizowania do 
płynnego czytania.
 O wcześniejszym zapisaniu mnie do 
szkoły zadecydowały chyba w równym 
stopniu moje umiejętności co i przypadek. 
Kierownikiem szkoły do której uczęszcza-
ły siostry był Jan Krawczyk, zamiłowany 
myśliwy. Polował głównie na zające i ku-
ropatwy. Podczas wakacji szkolnych przy-
szedł do mojego taty ze swoją dubeltówką, 
by usunąć w niej jakąś usterkę technicz-
ną. Siostry były wielce przejęte tym wy-
darzeniem. Ja zaś wiedziony ciekawością 
znakomitego gościa wszedłem do kuchni 
gdzie tato był zajęty usuwaniem usterki. 
Pod pachą miałem jak zwykle tabliczkę z 
przywiązanym do jej ramki rysikiem, aby 
mi nie zginął. Siedzący przy stole pan za-
pytał czy umiem na niej pisać? Tak zaczął 
się popis moich umiejętności, które na go-

ściu zrobiły dobre wrażenie, bo pochwalił 
mnie i zaproponował tacie bym rozpoczął 
naukę od nowego roku szkolnego.
 Mocno przeżywałem oczekiwanie na 
rozpoczęcie roku szkolnego. Tato zrobił mi 
drewniany tornister, którym cieszyłem się 
bardzo i paradowałem w nim całymi dnia-
mi. Wreszcie nadszedł upragniony dzień i 
z siostrą Gienią poszedłem do szkoły. Tam 
posadzono mnie w ławce szkolnej połą-
czonej z pulpitem zza którego ledwie było 
mnie widać. Siedząc oparty w ławce nogi 
mi dyndały w powietrzu, bo nie dostawały 
do podłogi. Chociaż znałem szkołę z opo-
wiadania sióstr, wszystko robiło na mnie 
duże wrażenie. Wnet do klasy wszedł pan 
kierownik z młodą panią nauczycielką. Po-
witał nas. Przedstawił siebie i nauczycielkę, 
która nazywała się Barbara Kisiel i zostawił 
ją z nami. Czekałem kiedy zaczniemy pi-
sać i czytać. W tornistrze miałem tabliczkę 
i rysik oraz elementarz w spadku po star-
szych siostrach. Tymczasem pani zaczęła z 
nami rozmowy zapoznawcze. Podchodziła 
kolejno do każdego, pytała o imię i nazwi-
sko oraz o wiele różnych rzeczy. Niektóre 
odpowiedzi były bardzo zabawne i wywo-
ływały zbiorowy śmiech. Wytworzyła się 
bardzo miła atmosfera przerwana dzwon-
kiem na pauzę.
 Do domu wracałem pełen miłych wra-
żeń ale i rozczarowań, ponieważ nie było pi-
sania ani czytania. Kilkanaście następnych 
dni w szkole upłynęło na wzajemnych opo-
wiadaniach pani i nas pierwszaków. Coraz 
śmielej zaczęliśmy sobie poczynać w klasie 
i na boisku szkolnym w czasie przerw lek-
cyjnych. Uczyliśmy się wspólnych zabaw, 
wierszyków, piosenek, chodzenia porządnie 
parami, opowiadania wrażeń z wycieczek 
poza teren szkoły itp. Owszem było to bar-
dzo miłe lecz ja nie uznawałem tego za na-
ukę, bowiem nadal nie było pisania i czyta-
nia ani rachowania a w tym czułem się do-
bry.
 Kiedy pani powiedziała żeby w następ-
nym dniu każdy przyniósł do szkoły swo-
ją tabliczkę i rysik, bo zaczniemy już na-
ukę pisania nie posiadałem się z radości. 
Wkrótce moją radość zastąpiło następne 
rozczarowanie, ponieważ nauka początko-
wego pisania była mi niepotrzebna gdyż tę 
umiejętność opanowałem już w domu. Co 
prawda zbierałem od pani same pochwa-
ły ale zacząłem jej przeszkadzać ciągłym 
zgłaszaniem się do odpowiedzi i głośnym 
wyrażaniem swoich umiejętności. Bardzo 
przykrym było przeżycie postawienia mnie 
przez panią w kącie przy drzwiach za prze-
szkadzanie klasie w nauce. Wówczas zro-
zumiałem, że nie warto jest się popisywać 
moimi umiejętnościami lecz trzeba się przy-
łożyć do ich doskonalenia. Doświadczenie 
to stało się motywem do pożytecznego ko-
rzystania z lekcji i rzetelnego zdobywania 
pozycji prymusa w klasie w każdym kolej-
nym roku.
 Moje pochopne przeświadczenie, że je-
stem w czymś dobry przynosiło mi nieraz 
przykre rozczarowania. Tak było między in-
nymi kiedy po ukończeniu już trzeciej klasy 
szkoły powszechnej przyniosłem do domu 
świadectwo szkolne z ocenami bardzo do-
brymi od góry do dołu, byłem dumny i 
szczęśliwy, że jestem dobrym uczniem. Tato 
przeczytał świadectwo i pochwalił mnie za 
otrzymane oceny. Po obiedzie zabrał się do 
reperowania zegarków, ale po chwili zwró-
cił się do mnie bym przeczytał mu na głos 
gazetę i wskazał mi tytuł obszernego arty-

kułu. Przekonany byłem, że umiem dobrze 
czytać. Płynnie czytałem książki szkolne, 
z języka polskiego otrzymałem na świa-
dectwie ocenę bardzo dobrą, więc z ochotą 
zabrałem się do czytania gazety. Po chwili 
usłyszałem uwagę, czytaj wyraźnie bo nic 
z tego nie rozumiem. Wstyd mi się zrobi-
ło, gdyż rzeczywiście sam nie bardzo rozu-
miałem co czytam. Tato odłożył swoją ro-
botę, wziął ode mnie gazetę i zaczął czytać 
od początku to co już czytałem. Okazało 
się, że tekst artykułu jest dla mnie zupełnie 
zrozumiały. Tato widząc moje zakłopotanie 
zwrócił się do mnie z niezwykłą życzliwo-
ścią i powiedział mi bardzo mądrą i jasną 
sentencję: „Aby coś umieć to trzeba rozu-
mieć to co się robi”. Moje płynne czytanie 
książek szkolnych ocenił jako mechanicz-
ne powtarzanie tekstów, które w znacznym 
stopniu opanowałem pamięciowo. Jego zda-
niem niedostatecznie staram się zrozumieć 
istotę treści czytanek szkolnych, a całą uwa-
gę skupiam na płynności i szybkości czyta-
nia.
 Bardzo poważnie potraktowałem uwa-
gi taty, ponieważ zrozumiałem, że są one 
słuszne i dla mnie pożyteczne. Usłyszaną 
sentencję wiele razy powtarzałem sobie w 
życiu i zawsze z bardzo dobrym efektem.
 Niebawem zacząłem osiągać pierwsze 
rezultaty. Podczas czytania nie znanych mi 
tekstów książki szkolnej do czwartej klasy 
i artykułów czasopism doświadczyłem wy-
raźnej różnicy w trudności czytania i rozu-
mienia jednych i drugich. Czytanki szkol-
ne miały krótkie zdania i prawie wszystkie 
słowa zrozumiałe dla mnie, zaś w artyku-
łach prasowych było odwrotnie. Druk czy-
tanek szkolnych miał odpowiednio duże i 
wyraźne litery, zaś artykuły prasowe wy-
konane były drobnym drukiem, w dodat-
ku często niewyraźnie odbitym lub zama-
zanym. Spostrzeżone fakty zrozumiałem 
jako przyczynę trudności czytania gazety. 
Ciągle jednak nurtowała mnie myśl „Aby 
coś umieć to trzeba rozumieć”. W ten spo-
sób właśnie zrozumiałem metodę uczenia 
się czytać. Moją uwagę skupiałem na zro-
zumieniu tego co czytam a nie na szybko-
ści czytania. Po raz pierwszy zacząłem so-
bie wypisywać słowa, których nie rozumia-
łem znaczenia i zwracałem się do starszych 
sióstr lub rodziców o ich wytłumaczenie.
 Po rozpoczęciu roku szkolnego kiedy 
czarny bez był już zupełnie dojrzały zry-
wałem jego baldachy, obrywałem jagódki i 
zanosiłem pani nauczycielce. Nauczycielka 
pani Barbara Kisiel robiła z bzu doskonałe 
dżemy, którymi niekiedy mnie częstowała. 
Pewnego razu zapytałem ją czy mogłaby mi 
pożyczyć jakąś książkę do czytania? Pani 
pochwaliła moje zainteresowanie nadobo-
wiązkowym czytaniem i obiecała mi przy-
wieźć odpowiednią książkę jak pojedzie 
do rodziców. Przywiozła mi ją dopiero po 
okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku. Nie pamiętam jej tytułu, ale był to 
ilustrowany zbiór legend i baśni góralskich, 
między innymi o Górze Giewont i śpiących 
tam rycerzach. Książka była interesująca i 
miała łatwy dla mnie do czytania tekst. W 
toku czytania starałem się rozumieć opisy-
wane zdarzenia i postępowanie ludzi oraz 
zastanawiałem się jak ja bym zachował się 
w opisanym zdarzeniu. W ten sposób za-
czął się rozwijać mój krytyczny stosunek 
do bohaterów książkowych. Przeżywałem 
ich losy i opisywane zdarzenia. Coraz wy-
raźniej odróżniałem dobro od zła.

c.d.n.
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Skąd się wziął węgiel w Grudnej, w Do-
linie Kamienicy? Takie pytanie – zada-

ne mieszkańcom Grudnej i Smarżowej – 
okazało się trudne i zaskakujące, bowiem 
w pytaniu nie było widać kiełków odpo-
wiedzi. Padały następujące stwierdzenia: 
„bo był”, „bo go odkryli”, „nie wiem”, 
„a po co mi to wiedzieć”. Chyba łatwiej 
byłoby odpowiedzieć na pytanie: skąd się 
wziął człowiek na świecie? Dlaczego ła-
twiej? Bo można w tym wypadku odwo-
łać się, i słusznie, do Istoty Najwyższej 
jako Stwórcy życia na Ziemi. Natomiast 
w odniesieniu do węgla takie wyjaśnie-
nie nie jest przekonywujące, no chyba 
że potraktujemy je jako legendę.
Z otaczającej nas przyrody, jej harmo-
nii, regularności i piękna nie wynika w 
żaden sposób, dlaczego w danym miejscu 
jest węgiel, sól, a w innym – nie ma nic. 
Skąd zatem pojawił się węgiel w Grudnej?
 Na początek zostanie omówionych kil-
ka podręcznikowych informacji.
Wiek Ziemi, jako planety, oceniany jest 
na około cztery i pół miliarda lat. Warto 
uzmysłowić sobie, że wiek Ziemi li-
czony jest w miliardach lat, podczas 
gdy człowiek (Homo sapiens) pojawił 
się na Ziemi dopiero około dwieście ty-
sięcy lat temu. Jednym z pierwiastków 
występujących w przyrodzie jest wę-
giel o symbolu chemicznym C (łac. 
Carboneum); dla uniknięcia nieporo-
zumień będziemy go nazywać węglem 
pierwiastkowym. Natomiast przez węgiel 
będziemy rozumieć węgiel kopalny, czyli 
minerały wydobywane w kopalniach. Za-
tem węglem będzie torf, węgiel brunat-
ny i kamienny. Ta umowna klasyfikacja 
zależy od zawartości węgla pierwiast-
kowego w minerałach. I tak: torf zawiera 
około 30% węgla pierwiastkowego, wę-
giel brunatny – od 30% do 70%, a węgiel 
kamienny – około 90%. Dla porówna-
nia, według badań z 1985 roku węgiel 
grudzki zawiera około 70% węgla pier-
wiastkowego.
 Dawno, bardzo dawno temu – bo aż 
cztery i pół miliarda lat wcześniej, Zie-
mia jako planeta wyglądała zupełnie ina-
czej niż dzisiaj. Jej powierzchnia ciągle 
się zmieniała: znikały stare i powsta-
wały nowe kontynenty i oceany, z dna 
morskiego i z terenów nizinnych wypię-

trzały się nowe łańcuchy gór, a obszary 
o temperaturze sprzyjającej wegetacji ro-
ślin pokrywała na wiele lat warstwa lodu.
 Węgiel w Grudnej powstał w erze 
o nazwie kenozoik, w okresie trzecio-
rzędowym, w epoce mioceńskiej – któ-
ra trwała od około 23 do 12 milionów lat 
temu. Skąd to wiemy? Historia Ziemi zapi-
sana jest w skałach i w kamieniach. To w 
nich zawarta jest informacja o przeszłości, 
o pradziejach naszej Planety. Problemem 
jednak może okazać się umiejętność czy-
tania tych zapisów i zrozumienie grama-
tyki przekazu. Dlatego też i w tym przy-
padku ludzkie poszukiwanie prawdy obar-
czone jest piętnem niepewności i możliwo-
ścią wystąpienia błędu. Ale nawet niedo-

skonała prawda jest pewniejsza niż opty-
mistyczny mit.
 Podstawowym źródłem informacji o 
genezie węgla są wydobywane skały z 
bezpośredniego sąsiedztwa pokładu mine-
rału. W szczególności cennych danych o 
dziejach węgla dostarczają organiczne 
szczątki kopalne, czyli skamieniałości 
występujące w węglu i w skałach. Na tej 
podstawie, w wyniku badań laboratoryj-
nych i logicznego wnioskowania, można 
udzielić odpowiedzi na pytania: z czego? 
jak? kiedy? i w jakich okolicznościach 
powstał węgiel? Odpowiedzi nie zawsze 
są jednoznaczne, czasem tylko fragmenta-
ryczne i ogólnikowe, bowiem węgiel, jako 

minerał, powstał w wyniku bardzo złożo-
nych procesów.
 Aby odpowiedzieć na pytanie z po-
czątku artykułu: skąd się wziął węgiel w 
Grudnej, należałoby w pierwszej kolejno-
ści prześledzić etapy powstawania węgla 
w ziemi i nie tylko w grudzkiej ziemi.
 Jeszcze kilka wieków temu na to pyta-
nie nie było sensownej odpowiedzi, były 
mniej lub bardziej trafne hipotezy, przy-
puszczenia, domysły, bajeczki lub bełkot 
opatrzony etykietą naukowości.
 Pierwsze udokumentowane dane o gór-
nictwie węgla w Europie pochodzą z trzy-
nastego wieku. Węglem nazywano wów-
czas kamienie, które w ogniu zamieniają 
się w popiół, a przy tym wydzielają cie-
pło i „smrodek”. No cóż, całkiem trafne 
obserwacje. Jak zwykle ludzka ciekawość 
skłoniła do eksperymentowania i nieba-
wem przekonano się, że te palące się ka-
mienie można stosować w kuźniach do 
rozgrzewania żelaza, a także do wypala-
nia cegły. Jedni wychwalali zalety węgla, 
inni ostrzegali przed zgubnymi skutkami 
jego spalania.
 W pewnym okresie w dziejach Europy, 
władza wydała nawet prawo zakazujące 
wydobywania i spalania węgla. A ponie-
waż zakaz ten nie był respektowany, więc 
sięgnięto po typowy oręż średniowiecza, 
a mianowicie ogłoszono, że węgiel jest 
dziełem szatańskiej mocy i dla święte-
go spokoju bezpieczniej jest zostawić go 
w ziemi. Natomiast niedowiarków, któ-
rzy wbrew zakazom wydobywali węgiel, 
nazywano „wspólnikami diabła”. Kolej-
na teza, jaką lansowano, mówiła, że wę-
giel zawdzięcza swój rodowód mocom bo-
skim. Taka teoria odpowiadała ludziom, 
jednak oczekiwali i szukali bardziej re-
alnej odpowiedzi. Wymyślono więc po-
gląd, że węgiel jest wysuszoną w ziemi 
ropą naftową – bo tak jak ropa jest czar-
ny i pali się. Inna hipoteza głosiła, że wę-
giel powstał w tym samym czasie co Zie-
mia i we wnętrzu Planety jest przechowy-
wany wraz ze swoimi nasionami – może 
tam rosnąć i się rozmnażać. 
 Pomimo licznych prób wyjaśnienia ge-
nezy powstania węgla, ciągle jednak bra-
kowało przekonywującego i logicznego 
uzasadnienia. Dopiero w XIX wieku uda-
ło się naukowcom stworzyć spójną teorię 
wyjaśniającą przyczyny powstania tego 
surowca. Aby ją zrozumieć konieczna jest 
znajomość dziejów skorupy ziemskiej.

c.d.n.

Stanisław Białas, Małgorzata Białas

GeNeza węGLa w GrUdNej

Brak dróg dojazdowych spowodował, że po powodzi 3 czerw-
ca Brzostek został praktycznie odcięty od świata. Zabezpie-

czenie dla mieszkańców miasta i gminy Brzostek dobrej drogi 
awaryjnej, czyli objazdu na wypadek nieprzejezdności drogi kra-
jowej nr 73 na odcinku Kamienica Dolna - Brzostek jest abso-
lutną koniecznością. Odcinek drogi powiatowej Brzostek - Sie-
dliska-Bogusz musi być gruntownie przebudowany. Od cegiel-
ni w Brzostku na długości 2 km droga jest nieprzejezdna. Dro-
ga gminna z Bączałki do Grudnej Dolnej jest momentami dobra 
ale są także haniebne doły. Ileż to roboty zasypać doły żwirem?

Gimnazja publiczne w gminie Brzostek mieszczą się w dol-
nych strefach stanów średnich rankingu opublikowanego 

przez Obserwator lokalny. Nie jest źle, są gorsze szkoły. Nie ma 

co rozdzierać szat, gdy uczeń na egzaminie (test) zdobył 45 na 50 
możliwych punktów, tymczasem profesor na świadectwie wysta-
wił mu ocenę dobry. Na szczęście dwie szóstki z innych przed-
miotów uratowały czerwony pasek na świadectwie. Takie wła-
śnie świadectwo jest potrzebne, by szukać najbardziej renomowa-
nej szkoły średniej w promieniu 30 km - najchętniej takiej, gdzie 
chodzą dzieci miejscowego establishmentu. Żeby tam się dostać 
nie wystarczy już czerwony pasek na świadectwie - potrzebna 
jest średnia powyżej 5,0. Tymczasem za granicami powiatu za-
czynają się schody: dzieci miejscowych VIP-ów mają pierwszeń-
stwo. Na szczęście takich „wypasionych” szkół jest niewiele. Po-
zostałe szkoły średnie prezentują przyzwoity, wysoki poziom. I 
po co rozdzierać szaty - po maturze i tak młody człowiek z defi-
nicji będzie strukturalnym bezrobotnym. No to nara.

Mały może dużo. Udowodnił to mieszkaniec sąsiedniego mia-
sta, skutecznie uciekając „maluchem” przed policją. Ulice 

są wąskie z racji braku parkingów - część jezdni zajmują stoją-
ce tam pojazdy. Wykorzystał to ów młody artysta i klucząc przy 

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

alfabet brzostecki Nr 5 rok ii
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znacznej prędkości nie dał się złapać. Policja jednak znała bajkę 
o pani Twardowskiej i nagnała pirata drogowego w swoje sieci. 
Nagnała go w ślepą uliczkę.
Uliczkę znam w Barcelonie, w uliczkę wyskoczy Boniek - śpie-
wał kiedyś Bohdan Łazuka. Piszę o tym, bo wraca moda na PRL. 
Później zaś ma być moda na rodzenie dzieci. Mały fiat był dziec-
kiem ludowej ojczyzny. Cwaniak - nie dał się wywieźć do Wiel-
kiego Brata (jak czarny salceson).

Niejaki Krzysztof K. przewrócił na ziemię na przystanku auto-
busowym w Brzostku Kazimierza W. Podbił mu oko, rozciął 

wargę i dokonał otarcia na twarzy. Przy okazji ukradł mu port-
fel z 800 zł oraz dokumenty. Napastnik chciał od ofiary na wino 
(3zł), a ten jak na złość nie miał drobnych. Bandyta został ujęty i 
grozi mu do 12 lat więzienia. Podobno w Ameryce przechodzień 
zawsze musi mieć przy sobie kilka banknotów 1-dolarowych - co 
jest skuteczniejsze, niż polisa ubezpieczeniowa na życie.

Okolice psiej budy. 1. Obok fatalnej i na dodatek jedynej dro-
gi dojazdowej wiodącej od cegielni na lewo przez Stawki i 

łączącej się za dworem w Siedliskach-Bogusz z drogą powiato-
wą - kierowcy zrobili sobie wysypisko śmieci. Nie tam puszki 
po piwie, ale duże wory pełne świństwa. Wstyd, hańba! 2. Woda 
wodociągowa w gminie Brzostek od czasu do czasu bywa brud-
na, raz była skażona - natomiast niezmiennie jest najdroższa w 
powiecie dębickim.

Propozycja dla burmistrza. W okresie wakacyjnym młodzież 
szkolna w wieku 17-18 lat mogłaby zarobić na zakup nowych 

książek (o których mowa pod literą Ż) sprzątając rowy i brzegi 
potoków po powodzi. Woda naniosła tam tysiące puszek po pi-
wie, plastikowych opakowań po napojach i wiele innych śmieci. 
Jeżeli gmina nie może być bogata, to choć niech będzie czysta. 
Panie burmistrzu, nie daj się pan prosić!

Ranking młodych szachistów. Po uwzględnieniu wyników 
turnieju szachowego z dnia 09.06.2010 ranking uczestni-

ków szkółki szachowej w Brzostku przedstawia się następująco:
  1. Michał Krzyszczuk   35 pkt.
  2. Dominik Pieniądz   34
  3. Kamil Przewoźnik  32
  4. Rafał Szukała    31

  5. Damian Matyasik   30
  6. Adam Bachara    21
  7. Karol Wójcik    19
  8. Łukasz Matyasik   18
  9. Sebastian Bachara   17
  10. Mateusz Sowa   16

Tak to każdy by chciał. Zdarzyło się otóż razu pewnego, iż Spo-
łeczna Rada Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy zawniosko-

wała o premię dla dyrektora szpitala w wysokości 30 tys. zł. Nie 
o to chodzi, iżby rzeczona premia dla dyrektora się nie należała. 
Owszem, pan Wojtys - za którym jako pierwszy głosowałem w 
Radzie Powiatu w 2004 r. - dobrze zarządza szpitalem. Rzecz w 
tym, że decyzję o przyznaniu premii dla dyrektora szpitala podej-
muje Zarząd Powiatu. Czyli kto inny wnioskuje, a kto inny wy-
płaca. Trochę przypomina to PRL: czynnik społeczny wnioskuje 
(czasem od picu) - władza stosuje się do życzeń ludu.

Żenada. Dzieci szkolne (niektóre biedne) nie będą mogły 
sprzedać swoich książek, bo co roku wyznacza się inny ze-

staw książek jako obowiązujący. Patrzy na to komitet rodziciel-
ski, rada szkoły, psycholog i Bóg wie kto jeszcze. Oni wszyscy 
są ładni i piękni. Jakby im kto zarzucił, że nie dbają o dzieci to 
by się śmiertelnie obrazili. Po co dobre jeszcze książki wyrzu-
cać na śmietnik? Nie mówmy, że za rok nauka aż tak daleko po-
szła do przodu, iż dotychczasowe książki się zdezaktualizowały. 
Mówmy, że jest to strzał w plecy. Dla rodziców.

Jedyną niespodzianką pierwszej tury wyborów prezydenckich 
2010r. w powiecie dębickim było zwycięstwo Leppera nad 

Pawlakiem w mieście i gminie Brzostek. Dla pana Andrzeja, za-
miast laurki, dedykuję taką oto bajkę.

Mysz i pociąg
Biegła mysz do domu, znaczy mysiej nory na przełaj, 
na skróty a w końcu przez tory.
Wtem pociąg usłyszała. I zdążyć by mogła, gdyby się 
nie obejrzała, czy przeszła już cała.
A morał tej bajki jest brzydki, więc powiem połowę: nie 
oglądaj się za d..., 
bo stracisz głowę.

Ferdynand Bugno

W ramach Programu Integracji Społecznej Stowarzyszenie 
„ Razem w Przyszłość” przystąpiło do realizacji projektu 

„Ocalić do zapomnienia. Tradycje, zwyczaje i obrzędy miesz-

warsztaty i zajęcia w ramach programu integracji społecznej
kańców Gminy Brzostek”. Warsztaty umożliwiły uczestnikom 
rozwijanie zainteresowań, wskazały różnorodne formy twór-
czego i efektywnego spędzania wolnego czasu.
 Odbiorcami działań były dzieci w wieku szkolnym, a za-
jęcia prowadzono w trzech grupach: artystycznej, kulinarnej 
oraz regionalnej. Przeprowadzone warsztaty służyły przede 
wszystkim ocaleniu od zapomnienia najbardziej powszech-
nych tradycji, zwyczajów i obrzędów związanych głównie z 
obchodzeniem świąt rodzinnych i kościelnych. 

atsz
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Centrum Rozwoju Społeczno-Ekono-
micznego od 1 kwietnia 2010 roku re-

alizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla osób 
długotrwale bezrobotnych oraz bezrobot-
nych korzystających ze świadczeń pomo-
cy społecznej w ramach projektów: „Za-
wodowo na nowo” oraz „Nowa szansa”.
Projekty współfinansowane są ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.
 Oba projekty niosą wiele korzyści dla 
osób uczestniczących w szkoleniach m.in. 
zwiększają motywację oraz wiarę w siebie 
i swoje możliwości, pozwalają na zdobycie 
praktycznych umiejętności związanych z 
poszukiwaniem zatrudnienia, umożliwia-
ją zdobycie nowych kwalifikacji zawodo-
wych, a tym samym zwiększają szanse na 
znalezienie pracy.
Szkolenia skierowane są do osób długo-
trwale bezrobotnych oraz bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej zamieszkujących na terenie jed-
nego z powiatów: rzeszowskiego, miasta 
Rzeszów, łańcuckiego, dębickiego oraz 
ropczycko-sędziszowskiego.
 Z uwagi na wzrastające zapotrzebowa-
nie pracodawców na pracowników z kwa-

lifikacjami spawaczy oraz operatorów ob-
rabiarek CNC Centrum Rozwoju Spo-
łeczno Ekonomicznego podjęło inicjaty-
wę przeszkolenia osób długotrwale bez-
robotnych oraz bezrobotnych korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej. Po-
wyższe projekty przyczynią się do wzbo-
gacenia rynku o nowo wykwalifikowanych  
specjalistów.
 W ramach projektu: „Zawodowo na 
nowo” uczestnicy szkolenia mają możli-
wość zdobycia uprawnień w zakresie ope-
ratora obrabiarek CNC , natomiast w ra-
mach projektu „Nowa szansa” uczestni-
cy szkolenia będą zdobywać kwalifikacje 
potwierdzone międzynarodowym cer-
tyfikatem spawacza w zakresie metody 
MAG.
 W odpowiedzi na wyzwania jakie sta-
wia zasada równości płci, projekty zawie-
rają rozwiązania ułatwiające kobietom do-
stęp do szkoleń, m.in. refundację kosztów 
opieki nad dziećmi lub osobami zależny-
mi. 
 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekono-
micznego z siedzibą w Sielcu (koło Sę-
dziszowa Małopolskiego) istnieje od 9 lat. 
Wysoka jakość, doświadczenie oraz kom-

pleksowa obsługa to główne atuty firmy. 
Od początku swego istnienia aż po dzień 
dzisiejszy CRSE zajmuje się głównie dzia-
łalnością szkoleniową oraz doradztwem 
gospodarczym. Jako jedna z pierwszych 
firm szkoleniowo-doradczych na Podkar-
paciu wdrożyła System Zarządzania Jako-
ścią zgodny z normą ISO 9001:2000, a od 
2008 roku jest członkiem ogólnopolskiej 
prestiżowej sieci KSU. Każdego roku opra-
cowuje co najmniej kilkanaście wniosków 
o dofinansowanie, które otrzymują środki 
z Unii Europejskiej.
 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekono-
micznego zaprasza wszystkie osoby dłu-
gotrwale bezrobotne oraz bezrobotne ko-
rzystające z pomocy opieki społecznej do 
skorzystania z powyższych szkoleń (prze-
widywane szkolenia trwać będą do czerw-
ca 2011 roku), które pomogą im powrócić 
na rynek pracy.
 Szczegółowych informacji na temat 
szkoleń można uzyskać pod numerem te-
lefonu: 
17 22 20 261 lub 17 22 20 138/134 lub 
bezpośrednio w siedzibie firmy:
Centrum Rozwoju Społeczno-Ekono-
micznego, Sielec 1a
39-120 Sędziszów Młp.
w godzinach od 8.00 do 16.00

Urszula Żuczek

Burmistrz Brzostku informuje, iż zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania po-
mocy finansowej uczniom na zakup pod-
ręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku 
powodziowego na cele edukacyjne (Dz. 
U. Nr 95 poz. 612) i Uchwałą Nr 76/2010 
Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w 
sprawie Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” 
oraz wypłaty uczniom zasiłku powodzio-
wego na cele edukacyjne - o dofinanso-
wanie zakupu podręczników będą mo-
gli ubiegać się rodzice uczniów rozpo-
czynających w roku szkolnym 2010/2011 
naukę w:
- klasach I - III szkoły podstawowej
- klasie II gimnazjum
 Ponadto rodzice mogą wnioskować o 
dofinansowanie zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, w tym specjalnego 
dla uczniów posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego realizu-
jących w roku szkolnym 2010/2011 obo-
wiązek szkolny lub obowiązek nauki: sła-
bo widzących, niesłyszących, z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lekkim, z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi w przy-
padku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Dofinansowanie do zakupu podręczni-
ków wynosi:
- do 170 zł - dla uczniów klas I- III szko-

ły podstawowej o kryterium dochodo-
wym poniżej 351 zł netto na osobę w ro-
dzinie oraz bez względu na dochód - dla 
uczniów słabo widzących, niesłyszących, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim lub uczniów z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi w przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona powyżej posiada-

jących orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego realizujących kształcenie na 
poziomie klas I- III szkoły podstawowej,

- do 310 zł - dla uczniów klas II gimna-
zjum o kryterium dochodowym poniżej 
351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez 
względu na dochód rodziny - dla uczniów 
słabo widzących, niesłyszących, z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu lek-
kim lub uczniów z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi w przypadku, gdy jed-
ną z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona powyżej posia-
dających orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego realizujących kształce-
nie na poziomie klas I- III gimnazjum,

- do 200 zł - bez względu na dochód rodzi-
ny - dla uczniów słabo widzących, niesły-
szących, z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim lub uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi w przypad-
ku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona powy-
żej posiadających orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego realizujących 
kształcenie na poziomie klas IV- VI szko-
ły podstawowej.

 Pomoc jest udzielana na wniosek ro-
dziców ucznia (prawnych opiekunów, ro-
dziców zastępczych), a także nauczyciela, 
pracownika socjalnego lub innych osób, za 
zgodą przedstawiciela ustawowego lub ro-
dziców zastępczych.
 Wnioski należy składać w szkołach, 
do której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2010/2011 (wnioski można po-
brać w szkołach lub w Gminnym Zespole 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku). 
 Pomoc w formie dofinansowania zaku-
pu podręczników uczeń może otrzymać 
tylko ze względu na jedno z trzech wy-
mienionych kryteriów, tj. ze względu na: 
1) kryterium dochodowe, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. 
zm.), które wynosi 351 zł netto na oso-
bę w rodzinie w miesiącu poprzedzają-
cym złożenie wniosku;

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej, poza kryterium dochodowym, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje 
kryzysowe, klęski żywiołowe lub eko-
logiczne), na podstawie decyzji dyrek-
tora szkoły, do której uczęszcza uczeń; 

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, o którym mowa w art. 71b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty, dla uczniów sła-
bo widzących, niesłyszących, z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnospraw-
ność wymieniona wyżej, realizujących 
w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki w szkołach 
dla dzieci i młodzieży.

 W przypadku, kiedy uczeń spełnia wię-
cej niż jedno z powyższych kryteriów do 
objęcia pomocą w formie dofinansowania 
zakupu podręczników - decyzję w spra-
wie jego wyboru pozostawia się rodzico-
wi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi za-
stępczemu) ucznia.
 Do wniosku należy dołączyć zaświad-
czenia o wysokości dochodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku.
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinan-
sowania jest przedłożenie imiennych ra-
chunków lub faktur VAT za zakupione pod-
ręczniki wystawionych na ucznia, rodzica 
(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego).
 Ostateczny termin złożenia wniosku 
upływa dnia 31 lipca 2010 r. 

Nowe kalifikacje szansą na pracę

„wyprawka szkolna” dla uczniów
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16 czerwca br. na kompleksie sporto-
wym „Moje Boisko Orlik 2012” 

przy Szkole Podstawowej w Brzost-
ku został rozegrany młodzieżowy tur-
niej piłkarski „Wygraj z Visa!”. Akcja 
zorganizowana zo-
stała przez Szkol-
ny Związek Spor-
towy i system płat-
niczy Visa Euro-
pe, a honorowy pa-
tronat nad nią ob-
jął Minister Sportu 
i Turystyki. Dzię-
ki temu przedsię-
wzięciu na 500 Orli-
kach w całej Polsce 
rozegrano turnie-
je, których uczest-
nikami byli ucznio-
wie szkół podstawo-
wych. 
 Organizatorem w 
Brzostku był Urząd 
Miejski wraz z ani-
matorami Orlika. 
Do turnieju zgło-
siło się pięć szkół: 
SP Brzostek, SP Ka-
mienica Dolna, SP Grudna Górna, ZS 
Nawsie Brzosteckie, ZS Siedliska - Bo-
gusz. Drużyny rywalizowały systemem 
„każdy z każdym”. Otwarcia imprezy do-
konał Burmistrz Brzostku Leszek Bie-

niek. Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwała pielęgniarka Janina Wój-
cik. Zwyciężyła drużyna z Kamienicy 
Dolnej w składzie: Kolbusz Damian, Li-
sak Dawid, Lisak Kamil, Machaj Patryk, 

Piątek Kacper, Starościk Arkadiusz. 
 Po zakończeniu turnieju odbyło się 
wręczenie nagród, których fundatorem 
była firma Visa oraz Urząd Miejski w 
Brzostku. Szkoła Podstawowa z Kamie-

nicy Dolnej otrzymała sześć piłek - replik 
oficjalnej piłki adidas Mistrzostw Świa-
ta FIFA w Piłce Nożnej, medale oraz pu-
char i dyplom dla szkoły. Zawodnicy dru-
żyn, które zajęły II i III miejsce w turnie-
ju otrzymały pamiątkowe koszulki z logo 
akcji oraz medale i dyplomy dla szkoły. 
Pozostałe szkoły uczestniczące w tur-

nieju otrzymały pa-
miątkowe dyplomy. 
Oprócz nagród dla 
najlepszych drużyn 
Burmistrz Brzost-
ku Leszek Bieniek 
ufundował nagro-
dy dla najlepszego 
bramkarza i króla 
strzelców Turnieju. 
Najlepszym bram-
karzem został Piotr 
Składanowski z Na-
wsia Brzosteckiego, 
który otrzymał ręka-
wice bramkarskie. 
Królem strzelców 
został Kamil Lisak z 
Kamienicy Dolnej. 
Nagrodą dla niego 
była replika piłki 
adidas Mistrzostw 
Świata FIFA w Pił-
ce Nożnej. 

 Animatorzy dziękują osobom, które 
w jakikolwiek sposób przyczyniły się do 
zorganizowania turnieju. 

Animator „Moje Boisko - Orlik 2012”
Magdalena Kawalec

NaBÓR 
do piłkarskiej 

aKaDEMII ORlIKa
Animator „Moje boisko – Orlik 2012”  

zaprasza chłopców w wieku od 8 do 12 lat 
(rocznik 1998 i młodsi)

Spotkanie organizacyjne odbędzie się  
16 lipca na kompleksie boisk  

„Moje Boisko - Orlik 2012” o godz. 15.00 

turniej piłkarski „wygraj z Visa!”

I miejsce zajęła drużyna z Kamienicy Dolnej                 Fot. J. Nosal
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teNis stołowy
Pingpongiści zakończyli kolejny sezon 

zmagań przy tenisowym stole. Sezon 
ten zdecydowanie należał do dziewczyn, 
zaś mężczyźni po raz kolejny walczyli o 
utrzymanie w II lidze. Niestety nie potra-
fili utrzymać ligowego bytu. Po bardzo 
złej grze przez cały sezon, w ostatnich me-
czach udało im się uciec od bezpośrednie-
go spadku. Na nieszczęście GMKS Strze-
lec Frysztak przegrał mecz barażowy, co 
było niekorzystne dla brzosteckiej druży-
ny, która musiała wziąć udział w turnieju 
o awans do II ligi podkarpacko - małopol-
skiej mężczyzn. Oprócz Brzostowianki w 
turnieju uczestniczyły jeszcze dwie druży-
ny (GMKS Strzelec II Frysztak i UKS Za-
rabie Myślenice), z którymi nasi zawod-
nicy nie potrafili wygrać. Konsekwencją 
tych porażek było pożegnanie się z II ligą. 
 Ze zmiennym szczęściem walczyły 
pozostałe drużyny męskie. W IV lidze gr. 
Rzeszów drużyna zakończyła zmagania na 
VIII miejscu. Natomiast młodzi zawodni-
cy grający w V lidze gr. Rzeszów B, wspie-
rani przez starszych graczy, byli o krok od 
udziału w barażach o awans do wyższej 
klasy rozgrywek zajmując III miejsce. 
 Całkowicie w odmiennych nastrojach 
sezon zakończyły zawodniczki grające w 
II lidze podkarpacko-małopolskiej. Odno-
sząc historyczny triumf w rozgrywkach i 
przystępując do gry w barażach o awans 

piłka NożNa
Piłkarze LKS „Brzostowianka” Brzo-

stek zakończyli rozgrywki w klasie 
okręgowej, na XIII miejscu gromadząc 
30 punktów, strzelając przeciwnikom 44 
bramki, tracąc 73. Niestety pomimo za-
jęcia tej lokaty sezon nie można zaliczyć 
do udanych ze względu na spadek do niż-
szej klasy rozgrywkowej. Kibice Brzo-
stowianki 7 razy świętowali zwycięstwo, 
9 razy padł wynik remisowy i aż 14 razy 
ich pupile musieli uznać wyższość prze-
ciwników. Najwięcej bramek dla drużyny 
strzelili: Rafał Grela (10 bramek), Mate-
usz Juszkiewicz (10 bramek) oraz Rafał 
Kurcz (8 bramek). 

 Po zmianie trenera w przerwie rozgry-
wek drużyna przystąpiła z nadziejami do 
rundy wiosennej. Niestety dużym minu-
sem tego zespołu była bardzo krótka ław-
ka rezerwowych oraz brak zaangażowania 
zawodników w treningi, które odbywały 
się w niepełnym składzie. Były też takie 
mecze, gdzie trener nie mógł skompleto-
wać pełnego składu i musiał grać tyloma 
zawodnikami ilu przyszło (choćby ostat-
ni mecz, gdzie sam trener Krzysztof Na-
lepka grał ostatnie 10 minut, a bramkarz 
Kazimierz Tarnopolski grał jako napast-
nik). Słaba frekwencja na treningach nie 
pozwoliła w pełni wykorzystać możliwo-
ści piłkarskich drużyny. W czasie przerwy 
należy poważnie zastanowić się nad dal-

szą współpracą z zawodnikami, którzy nie 
w pełni angażują się w treningi i mecze. 
 Małą pociechą może być fakt lepszej 
gry juniorów starszych, którzy w ostatnim 
czasie pod wodzą Karola Staniszewskiego 
zrobili postępy i w przyszłości będą sta-
nowić zaplecze dla drużyny seniorskiej. 
W zespole jest kilku chłopaków o dużym 
zaangażowaniu, mających predyspozy-
cje do gry w piłkę nożną. Pomimo kryty-
ki drużyny w najbliższym sezonie życz-
my zawodnikom i trenerowi wytrwałości 
i solidnej pracy oraz aby gra w „A” klasie 
dawała wiele satysfakcji i zadowolenia.
 

Sekretarz klubu 
Magdalena Kawalec 

zakończenie sezonu w Lks „brzostowianka” brzostek

Kazimierz Andreasik z synem Michałem i córką 
Gabrielą podczas meczu barażowego

Od lewej: Magdalena Śliwa i Aleksandra Falarz (II miejsce w Drużynowych  
Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Kadetek)

do I ligi, w których niestety musiały uznać 
wyższość rywalek. Powodów porażki było 
kilka. Dziewczyny przystąpiły do gry ba-
rażowej bez kontuzjowanej Jadwigi Szy-
nal (naderwany mięsień) oraz z chorą 
Magdaleną Kawalec (zapalenie krtani). 
Także Aleksandra Falarz do baraży przy-

stąpiła nie w pełni sił. Rów-
nież podróż wpłynęła na osią-
gnięty wynik. Ze względu na 
drogowe przeszkody dziew-
czyny dotarły do Łodzi z pra-
wie godzinnym opóźnieniem. 
Do meczu przystąpiły zmę-
czone podróżą. Już od pierw-
szych partii mecz nie układał 
się po myśli dziewczyn. Była 
to druga porażka w sezonie, 
a mimo to nie awansowały. 
Następną szansę na wejście 
do wyższej klasy rozgrywko-
wej będą mieć za rok. Druży-
na w przyszłym sezonie bę-
dzie walczyć w tym samym 
składzie o kolejną szansę gry 
w barażach i awans do I ligi. 
 Również o dziewczynach 
było głośno w rozgrywkach 
indywidualnych, gdzie osią-
gały sukcesy. Każda przy-

wiozła medal z mistrzostw województwa 
w swojej kategorii wiekowej, co cieszy i 
napawa optymizmem na przyszłość. 
 Także o młodych adeptach brzosteckie-
go klubu słychać coraz głośniej, nie tylko 
w województwie, ale także i w całej Pol-
sce. Chociażby o kadetkach (Aleksandra 
Falarz, Magdalena Śliwa), które jak burza 
przeszły eliminacje (II miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa, I miejsce w grupie 
w półfinale do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży rozgrywanych w Krako-
wie) do Drużynowych Mistrzostw Polski 
w Ciechanowie, gdzie startowało 16 naj-
lepszych zespołów z całej Polski. Rów-
nież należy pochwalić Michała Andreasi-
ka, który jest młodym, ambitnym zawod-
nikiem, mającym talent i co najważniej-
sze, zaangażowanie w grę i treningi. Na 
nieszczęście przed ważniejszymi zawo-
dami Michała prześladowała choroba, co 
uniemożliwiało mu starty i zajmowanie 
wysokich lokat. 
 Tenisiści przez miesiąc lipiec odpoczy-
wają, zaś już na początku sierpnia biorą 
się ostro do pracy, by w następnym sezo-
nie było więcej powodów do świętowania.
 

Sekretarz klubu
Magdalena Kawalec



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 23

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

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

Mammografia
to nie moda, to mądrość!
 Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie od 50 do 69 
roku życia na bezpłatne badania mammograficzne (przy 
określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia, 
np. w tym roku - 2010 - programem profilaktyki raka pier-
si objęte są kobiety urodzone w latach 1941-1960). Bada-
nie przysługuje Paniom co 24 miesiące.
 Kobieta, która spełnia powyższe kryterium programu, po-
winna zgłosić się na badanie, wcześniej rejestrując się tele-
fonicznie w placówce realizującej program.
 Aby skorzystać z badań, nie jest potrzebne skierowanie 
ani zaproszenie (jest ono jedynie przypomnieniem o ko-
nieczności wykonania badań profilaktycznych).
 Zgłaszając się na mammografię należy mieć przy sobie 
dowód osobisty oraz wcześniejsze zdjęcia mammograficz-
ne (jeśli były wykonywane). Przed badaniem nie powinno 
używać się talku ani dezodorantu.
 Najbliższymi ośrodkami, w których  Panie mogą bezpłat-
nie i bez skierowania wykonać mammografię to:

CENTRUM NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MGR FARM. KLAUDIUSZ SUCH

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
DĘBICA, UL. BATOREGO 18, TEL. (14) 6817766 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE
PRACOWNIA MAMOGRAFII

JASŁO, UL. LWOWSKA 22, TEL. (13) 443 77 01
Dodatkowe informacje o programie:

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przy Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów, tel./fax. 17 8666436
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Otwór w tęczówce oka; 5) Terroryści z 
Irlandii; 7) Fabryka medali; 11) Wstrze-
mięźliwość; 12) Tam kończy się rajd z 
Paryża; 13) Edukacja; 14) Podwyższony 
dźwięk „a”; 16) Do niego list; 20) Wyrób 
włókienniczy; 24) Kleryk; 25) Syntetycz-
ne włókno wełnopodobne używane do wy-
robu dzianin i tkanin; 29) Pocisk podwod-
ny; 33) Piłka poza boiskiem; 35) Góral-
skie ognisko; 36) Żona Amfitriona, która 
straciła wszystkie dzieci; 37) Najniższy 
stopień wojskowy; 38) Plastikowy samo-

chód z NRD; 39) Pierwiastek chemiczny 
z rodziny  borowców; 40) Płaci za telefon.
Pionowo:
1) Gorące to cieplice; 2) Filozof grecki; 
3) Węgierski autobus; 4) Nalewka spi-
rytusowa na piołunie; 5) Żona Ozyrysa; 
6) Dodatek; 7) Świątynia muzułmań-
ska; 8) Zawodowo bawi dzieci; 9) Ogól-
na nazwa mieszkańców Indii; 10) Działo; 
15) Japońska firma samochodowa; 
17) Stopień w judo; 18) Syn Zeusa, wład-
ca wiatrów i burz; 19) Syn Posejdona 
21) Wyspa w archipelagu wysp Tonga; 
22) Leninowska ekonomika; 23) Kiedyś 
między Polską a RFN; 25) Przed Bożym 
Narodzeniem; 26) Sedno sprawy; 27) Se-
rialowy przystanek; 28) Kolczasty krzew 

owocowy; 29) Szata starożytnych Rzy-
mian; 30) Amerykańska farma; 31) Sil-
ne przeżycia uczuciowe; 32) Tymczaso-
wy albo śledczy; 33) Nowicjusz w zawo-
dzie; 34) Skandynawski karzeł.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 31 
lipca 2010 r. do Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku wezmą udział w lo-
sowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: WYBORY PREZYDENCKIE.
Nagrodę książkową wylosowała KLAU-
DIA TRYCHTA z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Koniec roku szkolnego. Synek przycho-
dzi ze szkoły.
– Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
– Dlaczego?
– Nie musisz mi kupować książek na przy-
szły rok – zostaję w tej samej klasie.

		
Kilku urwisów chce zaszokować nową 
nauczycielkę, więc na początku lekcji za-
miast w ławce siadają na kaloryferze.
– Chłopcy – mówi nauczycielka – kiedy 

już wysuszycie bieliznę usiądźcie na swo-
ich miejscach.

		
Rozmawiają dwaj uczniowie:
– Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka 
ochota, żeby się pouczyć.
– I co wtedy robisz?
– Czekam, aż mi przejdzie

		
Pani w szkole pyta Jasia:
– Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Sło-
wacki, Norwid?
– Nie wiem. A czy pani, wie kto to był 
Zyga, Chudy i Kazek? 
– Nie wiem – odpowiada zdziwiona na-
uczycielka.
– To co mnie pani swoją bandą straszy?

		

Do szkoły zaproszono fotografa i nauczy-
ciel namawia dzieci, by każde kupiło od-
bitkę zdjęcia grupowego.
– Pomyślcie tylko, gdy już będziecie do-
rosłe, popatrzycie na fotografię i powiecie: 
„To Ania, teraz jest prawnikiem” albo „To 
jest Krzyś. Teraz jest lekarzem.”
Na to cienki głosik z tyłu sali:
– A to jest nauczyciel. Teraz już nie żyje.

		
Nauczycielka pyta Jasia: 
– Jasiu, jeżeli powiem: „Ja wychodzę za 
mąż”, to jaki to będzie czas? 
– Najwyższy! – odpowiada chłopiec.

		
Będąc na plaży nad morzem Jasio pyta 
mamę: – Mamo, mogę iść popływać? –
Dobrze, tylko się nie zamocz!
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Dokończenie na str. 27

Na uroczystość przybyli rodzice ma-
łych artystów oraz Pan dyrektor 

Władysław Ramut 
 Uczeń Rafał Podraza przypomniał, 
że projekt „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenie drogą do wiedzy” finanso-
wany jest przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz ze środków budżetu państwa. 
Poinformował, że prezentacja jest efek-
tem półrocznej pracy uczniów w ramach 

zajęć pozalekcyjnych. 
 Jedną z form prezentacji była insceni-
zacja pt. „W stumilowym lesie” z wyko-
rzystaniem pacynek. W teatrzyku kukieł-
kowym dzieci poruszały bardzo ważny 
aspekt, jakim jest poszanowanie lasów. 
Udowodniły również, że potrafią zgod-
nie współpracować w grupie.
 Mali artyści wykazali, że atrakcyjnych 
metod nauki jest znacznie więcej. Recy-
towali liczne wiersze, śpiewali piosenki 

z akompaniamentem instrumentów per-
kusyjnych, tańczyli i prezentowali scenki 
dramowe. Widzowie zostali zaskoczeni 
także wiedzą geograficzną na globusie. 
 Popisy zakończył pokaz umiejętno-
ści, jakie uczniowie zdobyli podczas za-
jęć unijnych.
 Na koniec dzieci otrzymały pamiąt-
kowe maskotki.
 Projekt pozwolił uczniom uczestni-
czyć w bardzo atrakcyjnych zajęciach. 
Rozwinął posiadane zdolności umiejęt-
ności oraz inteligencję, odkrył dotąd nie-
znane talenty, zainteresowania, wzmoc-
nił wiarę we własne możliwości, pozwo-
lił ćwiczyć inteligencje słabiej rozwinię-
te poprzez wykorzystanie tych lepiej roz-

„w stumilowym lesie”
W czwartek 17 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Przeczycy odbyła się 
prezentacja efektów II etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie 
drogą do wiedzy”. Inscenizację pt. „W stumilowym lesie”, którego autorem 
jest Alan Alexander Milne przygotowali uczniowie klasy 1.

28 maja w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Łańcucie uczestni-

czyliśmy w VIII Wojewódzkiej Spor-
towej Olimpiadzie – Przedszkoladzie. 
Sześciolatki z Grudnej Górnej miały 
okazję, już po raz drugi uczestniczyć w 
tej wspaniałej imprezie.
 Po defiladzie wszystkich małych 
sportowców, wciągnięciu flagi na maszt 
i odśpiewaniu hymnu Olimpiady, zapa-
lenia znicza dokonała Marta Niewczas 
– wielokrotna mistrzyni świata w kara-
te tradycyjnym. 
 Uroczystego otwarcia Olimpiady – 
Przedszkolady dokonał Burmistrz Mia-
sta Łańcuta Pan Stanisław Gwizdak 
wraz z Podkarpackim Kuratorem 
Oświaty Panem Jackiem Wojtasem. 
Również flagi: polska i olimpijska zosta-
ły uroczyście wciągnięte na maszt przy 
akompaniamencie hymnu Przedszkola-
dy.
 Co roku nad prawidłowym przebie-
giem konkurencji czuwał Sędzia Głów-
ny Pan Wacław Rug, Pan Janusz Ma-

zur oraz grupa sędziów pomocniczych.
 Przed zawodami odbywały się wystę-
py Zespołu Tanecznego „Iskierka” z 
Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie:
 Do zawodów stanęło 45 przedszko-
li z całego województwa. Przedszkolaki 
rywalizowały w pięciu konkurencjach. 
Nasi przedstawiciele to:
• bieg w slalomie – Konrad Wstawski
• skok w dal z miejsca – Natalia Świstak
• bieg płaski na 40 m – Adrian Pietru-

cha
• rzut piłką ciężką – Seweryn Kędzior
• rzut do celu woreczkiem – Patryk Ła-

zowski
 Jak na każdych zawodach sportowych, 
tak i na tych nie mogło zabraknąć kibi-
ców. Nasza grupa liczyła kilkunastu bar-
dzo wiernych i oddanych kibiców. 
 Długie i ciężkie przygotowania dały 
swój rezultat w postaci medali, które 
dzieci zdobyły. Seweryn Kędzior może 
pochwalić się złotym medalem, ponie-
waż zdobył pierwsze miejsce w rzucie 
piłką ciężką.

 Konrad Wstawski uzyskał drugie, 
również zaszczytne miejsce na podium, 
więc srebrny medal.
 Kolejnym bardzo dobrym wynikiem 
może pochwalić się Adrian Pietrucha 
– 8 miejsce. Patryk Łazowski w swojej 
dyscyplinie był na 9 miejscu, zaś Natal-
ka Świstak doskoczyła, aż na 14 miej-
sce. Całe przedszkole walczyło dzielnie 
i uzyskało bardzo dobre wyniki dzięki 
temu zdobyliśmy II miejsce wśród 45 
przedszkoli z całego województwa. Na-
szą nagrodą jest piękny puchar.
 Każdy uczestnik oprócz dyplomu i re-
klamówki z upominkami otrzymał rów-
nież medal uczestnictwa. Za zajęcie miej-
sca na podium, również otrzymaliśmy 
cenne nagrody.
 Wszystkie dzieci wspaniale się bawiły 
walcząc o kolejne miejsca wykazały się 
dużą sprawnością fizyczną, poczuciem 
odpowiedzialności, umiejętnością pracy 
w zespole, a przede wszystkim ogromną 
radością z wyników swoich i kolegów.

Teresa Czarnecka

ii Miejsce dLa przedszkoLaków z GrUdNej GórNej

Realizację projektu rozpoczęto w po-
łowie maja, a zakończono końcem 

czerwca 2010r. Celem projektu było kre-
owanie nawyku aktywnego wypoczyn-
ku u dzieci. Program obejmował zajęcia 
sportowe z piłki noż-
nej, które odbywały 
się na boisku „Orlik” 
w Siedliskach-Bo-
gusz oraz wyjazd do 
parku wodnego Aqu-
apark w Krakowie. 
Uczestnikami zajęć 
byli uczniowie Szko-
ły Podstawowej w 
Gorzejowej. W trak-
cie zajęć sportowych 
chłopcy poznawa-
li nowe gry i zaba-
wy z piłką. Główny 
nacisk położony był 
na opanowanie przez 
uczniów umiejętno-
ści gry w piłkę noż-
ną, uczestnicy do-

skonalili elementy techniczne i taktycz-
ne tej dyscypliny sportu. Celem projektu 
było również to by chłopcy nauczyli się 
aktywnie spędzać wolny czas i by zaba-
wa z piłką była dla nich źródłem przyjem-

ności. Zwieńczeniem projektu była wy-
cieczka do Aquaparku w Krakowie, gdzie 
wszyscy uczestnicy korzystali z atrakcji 
obiektu bawiąc się oraz doskonaląc tech-
nikę pływania.

projekt realizowany przez sp w Gorzejowej pn. „sport uczy i łączy nas”
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ii Miejsce dLa przedszkoLaków z GrUdNej GórNej

winiętych. Pozwolił poznać ciekawe po-
moce, rozbudzić efekty twórcze, poko-
nać lęk, tremę przed publicznymi wy-
stępami. Dał wiarę w sukces, pozytyw-
ną samoocenę, zmotywował do dalszych 

działań poznawczych. Dzieci poznały, że 
wiele można się nauczyć poprzez zaba-
wę, która pobudzała ich do samodziel-
nego i twórczego działania. Zaspokajała 
potrzebę odkrywania świata, dostarcza-
ła radość i możliwość odnoszenia sukce-
su. Projekt przyniósł uczniom podstawę 

do wszechstronnego rozwoju kreatyw-
ności, celowości poznawczej i otwarto-
ści na wiedzę, wpłynął na poprawę, jako-
ści edukacji poprzez modernizację treści 
i model kształcenia. Dostarczył elemen-
tarnej wiedzy o sobie i świecie.

Halina Lejkowska

Dokończenie ze strony 26
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kącik
fotograficzny

Fot. Paulina Lisak z Zawadki Brzosteckiej Fot. Arek Piotrowski z Bukowej

Fot. Żaneta Kopacz z Zawadki Brzosteckiej

Fot. Kamil Ciombor z Brzostku Fot. Anna Chajec z Opacionki

Fot. Lidka Strączek z Woli Brzosteckiej

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
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