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Uroczystość z okazji beatyfikacji 
Papieża Jana Pawła II rozpoczęła 

się Mszą Świętą w kościele parafialnym 
pod przewodnictwem ks. Proboszcza 
Jana Cebulaka. Eucharystia została 
poprzedzona złożeniem kwiatów przed 
wizerunkiem Ojca Świętego przez Pana 
Leszka Bieńka – Burmistrza Brzostku 
i Panią Zofię Skórską – Przewodniczącą 
Rady Miejskiej w obecności pocztów 
sztandarowych i delegacji. 
 Po Mszy Świętej orszak, który two-
rzyli duchowni, przedstawiciele władz 
gminnych i samorządowych, straż 
pożarna, kombatanci 
oraz mieszkańcy gminy, 
przy dźwiękach muzyki 
kapeli „Brzostowianie” 
przemaszerował do Pu-
blicznej Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku. 
Przybyłych witała „pa-
pieska gwardia” oraz 
dzieci w krakowskich 
strojach, które wręczały 
kolorowe foldery te-
atralne. 
 Wszystkim udzielała 
się niecodzienna atmos-
fera podwójnego święta 
– Matki Bożej Królo-
wej Polski i rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Niedawna be-
atyfikacja Jana Pawła 
II sprawiła, że ten dzień 
był jeszcze bardziej wyjątkowy. Licznie 
przybyłych gości zaskoczyła wspaniała 
dekoracja, a szczególnie stojące przed 
sceną papieskie papamobile. Spektakl 
„Droga do Świętości” rozpoczęła Pani 
Maria Przebięda – dyrektor szkoły 
zwracając się do zebranych słowami 
zachęcającymi do czynienia dobra. Od-
niosła się do nauk papieskich, które dają 
wskazówki jak stać się lepszym człowie-
kiem i stworzyć tym samym namiastkę 
„nieba na ziemi”. Sztuka, w której wzię-
ło udział ponad stu czterdziestu arty-
stów – dzieci i dorosłych przedstawiała 

życie Papieża oraz Jego pielgrzymki. 
Odtwórcą głównej roli – Jana Pawła 
II był ks. Henryk Maguda Proboszcz 
Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Nowym 
Żmigrodzie. W rolę malutkiego Karol-
ka Wojtyły wcielił się Patryk Szarek, 
a rodziców Emilię i Karola Wojtyłów 
zagrali Renata i Andrzej Szarek. Lol-
ka w wieku szkolnym zagrał Mateusz 
Sobczyk. Na scenie pojawili się również 
Kardynał Stanisław Dziwisz – ks. Artur 
Michalski, Matka Teresa z Kalkuty – 
s. Marinella Gentilini, Wanda Półtawska 
– Jolanta Synowiecka, Jadzia – Irena 

Ogórek oraz Adam Bachleda-Curuś – 
Wiesław Tyburowski. Podczas audiencji 
i licznych podróży Papież spotykał takie 
osobistości jak: Lech Wałęsa z żoną, 
królowa Elżbieta, George Bush, Jasir 
Arafat, Dalajlama oraz przedstawicieli 
różnych wyznań, artystów, sportowców, 
ludzi nauki i kultury. Ponadto pokłon 
złożyło Papieżowi nowopowstałe Koło 
Gospodyń z Brzostku – Kazimiera 
Gotfryd, Wanda Szarek, Władysława 
Żyguła, Janina Śpicha, Anna Wójcik.
 Jednym z tematów spektaklu były 
papieskie pielgrzymki, dlatego na sce-

nie pojawiali się barwni i rozśpiewani 
Meksykanie, czarnoskórzy tancerze, 
egzotyczni mieszkańcy Indii. Zawsze 
jednak najbliższe nam są pielgrzymki do 
Ojczyzny, a było ich wiele i… jakby za 
mało… . Tutaj ukazana została szczegól-
na wizyta w Zakopanem, gdzie słowem 
i tańcem uroczysty hołd, u stóp krzyża 
na Giewoncie złożyli polscy górale. 
 Nie zabrakło również wspomnień 
z czasów młodości Karola Wojtyły, cięż-
kiej pracy w kamieniołomach, czasów 
spędzonych na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim i turystycznych wypraw 

z młodzieżą. 
 Poruszająca była także scena rozmo-
wy Ojca Świętego z jego niedoszłym 
zabójcą Ali Agcą, który mógł się prze-
konać o ogromnej sile Matki Boskiej 
z Fatimy.
 Publiczność entuzjastycznie reago-
wała na występy najmłodszych artystów, 
Julitki i Norbusia w stroju górali oraz 
Maciusia – małego strażaka. Bardzo 
podobały się również tańce: brzosto-
wiak, krakowiak, zbójnicki, murzyński, 
hinduski i meksykański. Pięknie zapre-
zentowały się również dzieci z Kamie-

nicy Dolnej w tańcu 
nowoczesnym, hip-ho-
pie i piosence „Kocham 
cię życie”. W ciągu 150 
minut spektaklu roz-
brzmiewały donośne 
pieśni śpiewane przez 
chór szkolny z wyko-
rzystaniem perfekcyj-
nego akompaniamentu.
 Wszyscy aktorzy bio-
rący udział w spektaklu 
„Droga do Świętości” 
wspan ia le  odeg ral i 
powierzone im role, 
występując w barw-
nych i precyzyjnie wy-
konanych kostiumach. 
Przedstawienie prowa-
dziło dwoje narrato-

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI BEATYFIKACJI PAPIEŻA JANA PAWŁA II W GMINIE BRZOSTEK

śpieszmy się Być Lepszymi

Dokończenie na str. 4
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Dokończenie ze str. 3

Już jedno pokolenie Polaków wychowa-
ło się w wolnym kraju. Oni „komunę” 

znają z podręczników, czasem filmów 
i opowieści starszych. Raczej to ste-
reotypowe przekazy o pustych półkach 
sklepowych i kolejkach, kartkach na 
cukier i mięso, powszechnej szarzyźnie, 
jednym kanale telewizyjnym itp. Czyżby 
zapomniano, że komunizm to brutalna 
i zbrodnicza dyktatura, której fundamen-
tem były: ZDRADA niepodległej Polski 
i sowieckie ZNIEWOLENIE, tysiące 
MORDERSTW, masowy TERROR, 
FAŁSZERSTWA wyborów, ATEIZM 
wojujący z wiarą katolicką, KŁAM-
STWA w mediach, OSZCZERSTWA 
i MANIPULACJE w celu zniszczenia 
człowieka i skłócenia społeczeństwa. 
Komunistów skupionych w Polskiej (ale 
w rzeczywistości „antypolskiej”) Partii 
Robotniczej przywieziono ze Związku 
Radzieckiego latem 1944r. Tutaj krótkie 
wyjaśnienie – otóż ówczesny komunista 
nie mógł być Polakiem, bo komuniści 
byli internacjonalistami i sprzeciwiali się 
państwom narodowym. Ich mocodawcą 
i zwierzchnikiem był Stalin, a zapleczem 
czerwonoarmiści i enkawudziści. Naród 
polski nie poparł komunistów w wy-
borach z lat 1946-47, bowiem słusznie 
traktował ich jako zdrajców i sprzedaw-
czyków, ale wybory sfałszowano w myśl 
stalinowskiej zasady: „nieważne kto jak 
głosuje, ale kto liczy głosy”! Główną 
siłą władzy komunistycznej w zniewo-
lonej Polsce był Urząd Bezpieczeństwa 
(UB, czyli ubecja lub bezpieka). Pol-
skojęzyczni funkcjonariusze ubeccy 
zostali wyszkoleni w Kujbyszewie 

(1943-44r.) przez „towarzyszy radziec-
kich z NKWD”, a ci ostatni w 1940r. 
dokonali okrutnej zbrodni katyńskiej. 
Nazwa „bezpieczeństwo publiczne” 
jest tutaj myląca, bo w rzeczywistości 
chodziło o zdobycie i utrwalenie nie-
ograniczonej władzy dla komunistów 
i rozciągnięcie totalnej kontroli nad 
społeczeństwem. W partyjnym państwie 
policyjnym jakim była Polska Ludowa, 
bezpieka zajmowała szczególne miej-
sce jako „miecz i tarcza komunizmu”. 
W rzeczywistości więc powiatowe i wo-
jewódzkie urzędy bezpieczeństwa były 
bezwzględnymi aparatami terroru, a cel 
to… zniewolenie społeczeństwa wszel-
kimi możliwymi metodami! w czasach 
stalinowskich tysiące żołnierzy Armii 
Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych 
oraz organizacji Wolność i Niezawisłość 
było wywożonych do sowieckich łagrów, 
mordowanych w więzieniach i okrutnie 
torturowanych, aż do zupełnego wynisz-
czenia. Używanie przemocy fizycznej 
i psychicznej w urzędach bezpieki, wo-
bec przesłuchiwanych było powszechne. 
Ubecy niewinnych ludzi: bili pałką lub 
kablem i kopali po całym ciele, bili po 
twarzy, łamali palce, zmuszali do setek 
przysiadów i wielogodzinnego stania 
z rękami nad głową, a także straszyli 
egzekucją. To tylko kilka przykładów 
z setek rodzajów okrutnych tortur. Po 
1956r. metody bezpieki (przemianowanej 
na Służbę Bezpieczeństwa) zmieniły 
się na bardziej wyrafinowane: ciągłe 
inwigilacje, perfidne szantaże, „przy-
padkowe” zatrzymania na 48 godz., 
nieustanne zastraszania, rewizje z „goto-

wymi dowodami”, aresztowania, pobicia 
„bez śladów”, psychologiczny terror, 
skrytobójcze zabójstwa „przez niezna-
nych sprawców”, nagłaśniane oszczer-
stwa, preparowane donosy. Za każdym 
wymienionym przykładem kryją się 
tysiące prześladowanych i poniżanych 
osób oraz ludzkie tragedie – czasem 
małe, ale częściej ogromne dotykające 
całe rodziny… i to już nie są śmieszne 
absurdy tamtego systemu. Komunizm 
był potężną i sprawnie zorganizowaną 
machiną zniewalającą bezlitośnie wła-
sne społeczeństwo. System ten panował 
w Polsce od 1944 do 1989r. Tak dwa 
pokolenia wyrosło w tym czasie…
 Dziś mija już 22 lata od obrad „okrą-
głego stołu”, te przemiany miały ogra-
niczony i zaplanowany charakter. Potem 
były częściowo wolne wybory, rząd 
Tadeusza Mazowieckiego i polityka 
„grubej kreski”, w której zaniechano 
rozliczeń za popełnione zbrodnie. To 
sprawiło, że po upadku komunistycznej 
dyktatury jej najważniejsi „utrwalacze” 
i aparatczycy różnych szczebli upozoro-
wali swoją przemianę w zwolenników 
demokracji. Oni nie rezygnują z aktyw-
ności politycznej, mają wielkie wpływy 
i są żądni władzy, którą chcą zdobywać 
w haniebny sposób, głównie starymi, 
opisanymi metodami. Dlatego nie śpią 
„czerwone upiory manipulacji”…

(cdn.)
Opracował zespół  z wykorzystaniem 
literatury naukowej: red. F. Musiał 
„Wokół teczek bezpieki”, Kraków 
2006; R. Terlecki „Miecz i tarcza 
komunizmu”, Kraków 2007.

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem (cz 1.)
„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. To wiedzą wszyscy - VIII przykazanie Dekalogu zna na-
wet dziewięciolatek. Czasem pojawia się kłamstwo w relacjach międzyludzkich, ale wtedy dochodzi do głosu sumienie, 
a kłamca, jeśli jest katolikiem, powinien naprawić wyrządzone krzywdy. Niestety żyjemy w kraju postkomunistycznym 
i często budzą się „czerwone upiory manipulacji”. Przesada? A czy 45 lat komunizmu w Polsce nie zostawiło żadnych śla-
dów w ludzkiej mentalności? Czy wśród 100 tys. byłych „tajnych współpracowników” bezpieki i setek tysięcy „kontaktów 
poufnych i obywatelskich” wszyscy są już nieskazitelni? Dziś obserwujemy gwałtowną brutalizację życia społecznego 
w kraju, także na szczeblu lokalnym. Pytamy: dlaczego? Oto próba wskazania na przyczyny tego groźnego zjawiska.

rów – Julianna i Kamil, którzy wprowa-
dzali publiczność w klimat każdej sceny.
 Przybyli na występ goście (około 500 
osób) nie kryli wzruszenia i zadowolenia 
z tego, iż mogli uczestniczyć w tak spek-
takularnym wydarzeniu.
 Wszystkim, którzy wspierali i przyczy-
nili się do powstania tego wyjątkowego 
przedsięwzięcia artystycznego należą się 
podziękowania: ks. Proboszczowi Hen-
rykowi Magudzie z Nowego Żmigrodu, 
Panu Leszkowi Bieńkowi – Burmistrzowi 
Brzostku, ks. Proboszczowi dr. Janowi 
Cebulakowi, ks. Arturowi Michalskiemu, 
Pani Zofii Skórskiej – Przewodniczącej 
Rady Miasta w Brzostku, społeczności 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ka-
mienicy Dolnej na czele z Panią Dyrek-
tor, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, konstruktorom papamobile, 
Szanownym Rodzicom.

atsz
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Brzostowianie na audiencji u Jana Pawła II. Od lewej: Wiesław Stanaszek, ks. prof. Bogdan Stanaszek,  
ks. dr Krzysztof Tyburowski, obok Papieża ks. Szymon Nosal (3 lipca 1998 r.)

Kardynał Karol Wojtyła podczas uroczystości rekoronacyjnych w Sanktuarium w Przeczycy (24 sierpnia 1975 r.)

nasze niezwykłe spotkania
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, któ-

ra w tym roku przypadała na dzień 
1 maja, Papież Benedykt XVI wyniósł na 
ołtarze swojego poprzednika Jana Pawła II. 
Jego proces beatyfikacyjny trwał pięć i pół 
roku i był jednym z najkrótszych w historii. 
Po raz pierwszy od ponad tysiąca lat papież 
wyniósł na ołtarze swego bezpośredniego po-
przednika. Liturgiczne wspomnienie bł. Jana 
Pawła II będzie obchodzone 22 października 
w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu.
 W swej posłudze duszpasterskiej, jako me-
tropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła 
odwiedził również Ziemię Brzostecką. Miało 
to miejsce 24 sierpnia 1975 roku w Przeczycy. 
Dokonał wtedy razem z kardynałem Pawłem 
Zoungrana z Górnej Wolty i biskupem tar-
nowskim Jerzym Ablewiczem rekoronacji 
Cudownej Figury Matki Bożej. Uroczystość 
ta zgromadziła na placu kościelnym tysiące 
wiernych. J. Nosal
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Uczniowie klas I-III z Zespołu Szkół 
w Januszkowicach wraz z 600 dzieć-

mi z 25 szkół województwa podkarpackie-
go spotkali się 04. 04. 2011 r. w Filharmo-
nii Podkarpackiej w Rzeszowie. Powodem 
tego spotkania było rozstrzygnięcie 
konkursu „Bezpieczna podróż” dotyczą-
cego zasad bezpiecznego poruszania się 
po drodze.
 W marcu 20011 roku dzieci z klas I-III 
naszej szkoły brały udział w konkursie 
plastycznym „Bezpieczna podróż” zor-
ganizowanym przez Krajowe Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy 
współpracy z Wydziałem Ruchu Drogo-
wego Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 
oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
Zadanie konkursowe polegało na samo-
dzielnym wykonaniu przez uczniów prac 
plastycznych przedstawiających zasady 
bezpiecznego poruszania się po drodze, 
z zaznaczeniem ważności elementów 
odblaskowych. Uczniowie w interesują-
cy sposób wypowiedzieli się w formie 
plastycznej na temat bezpiecznego podró-
żowania. Dzieci zastosowały różne formy 
plastyczne: wydzieranka, wycinanka, 
malowanie farbami, pastelami i kredka-

spotkanie z Bernim
mi. Po eliminacjach szkol-
nych trzy najlepsze prace: 
Gosi Gierut z kl. III, Michała 
Krupki z kl. II i Sławka Rasia 
z kl. I wzięły udział w tym 
konkursie i zostały wysłane 
do organizatora. Uczniowie, 
którzy wykonali ładne i cie-
kawe prace (ale ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc 
ich prace nie zostały wysłane 
na konkurs plastyczny) wzięli 
udział w spotkaniu „Bez-
pieczna podróż z Bernim” w Filharmonii 
Podkarpackiej.
 W trakcie imprezy dzieci obejrzały film 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 
„Sznupek radzi jak być bezpiecznym na 
drodze”, uczestniczyły w konkursach do-
tyczących tematyki filmu, wysłuchały tak-
że wystąpienia przedstawiciela Wydziału 
Ruchu Drogowego KW Policji w Rzeszo-
wie. Podczas spotkania rozstrzygnięty 
został też konkurs plastyczny. Wśród 
laureatów była nasza uczennica z kl. III - 
Gosia Gierut, która zdobyła wyróżnienie 
w konkursie i otrzymała nagrodę. Tę część 
programu prowadził nadkom. Waldemar 

Pieniowski, a nagrody wręczał między 
innymi naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Rzeszowie nadkom. Zdzisław Sudoł.
 Na koniec dzieci brały udział w licz-
nych konkursach z nagrodami i zabawie 
„Wesoła Ferajna Berniego”. Należy 
podkreślić, że nasza szkoła jako jedyna 
w gminie brała udział w tym programie 
edukacyjno-profilaktycznym.
 Uczestnictwo w imprezie możliwe 
było dzięki naszej Pani Dyrektor, która 
pokryła koszty wyjazdu dzieci, za co Jej 
serdecznie dziękujemy.

J. P.

Nasze tenisistki 
mistrzyniami II ligi
Tenisistki stołowe LKS Brzostowian-

ka drugi raz z rzędu zwyciężyły 
w II lidze podkarpacko-małopolskiej 
i tym samym zapewniły sobie prawo 
do gry w barażach o awans do I ligi. 
W całych rozgrywkach nie przegrały 
żadnego spotkania, a tylko trzykrotnie 
podzieliły się punktami z rywalkami. 
W tym sezonie najgroźniejszym rywa-
lem do mistrzostwa była drużyna MKS 
Tarnovia Tarnów, w dwumeczu z którą 
dwukrotnie padł remis. O mistrzostwie 
zadecydował lepszy stosunek setów, 
który miały zawodniczki z Brzostku. 
W składzie drużyny walczącej o mi-
strzostwo II ligi były: Magdalena Brze-
zowska, Aleksandra Falarz, Magdalena 
Kawalec, Katarzyna Kubas, Jadwiga 
Szynal i Magdalena Śliwa. Trenerem, a 
zarazem opiekunem drużyny jest Sta-
nisław Król.

 Po zwycięstwie w swojej grupie 
II ligi drużyna w barażach walczyć 
będzie o awans do I ligi. Najbliższy 
mecz barażowy LKS Brzostowianka 
Brzostek rozegra z drużyną KS Legion 
Skierniewice w poniedziałek, 9 maja o 
godzinie 17.00 w sali gimnastycznej SP 

w Brzostku. Rewanż planowany jest na 
poniedziałek 16 maja o godzinie 18.00 
w Skierniewicach.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich 
kibiców do wspierania naszych zawod-
niczek.

M. Kawalec

Od lewej: Katarzyna Kubas, Aleksandra Falarz, Magdalena Kawalec,  
Magdalena Brzezowska
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9 kwietnia 2011 r. zmarł prof. dr hab. 
inż. Jerzy BURSA, syn mjr. Leonar-

da Bursy, zamordowanego w Charko-
wie i wnuk Józefa Bursy, brzosteckiego 
aptekarza. 
 W ubiegłym roku był w Brzostku 
dwukrotnie. Pierwszy raz 12 kwietnia 
na obchodach 70-tej rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej i drugi raz 11 listopada na 
poświęceniu Pomnika Katyńskiego.
 Zmarł na skutek wylewu krwi do 
mózgu, po kilku dniach pobytu w szpi-
talu gliwickim.

 Jerzy Bolesław Bursa urodził się 
1 stycznia 1925 r. w Przemyślu. Do szkół 
podstawowych uczęszczał w Stryju, 
Wilnie i Twierdzy Brześć nad Bugiem. 
W Brześciu ukończył także drugą klasę 
gimnazjum, gdy wybuchła druga wojna 
światowa. Ewakuowany do Wilna, wrócił 
do Brześcia, skąd jako syn majora WP, 
legionisty I Brygady, musiał uchodzić 
przed deportacją na Wschód. Wraz z mat-
ką schronił się u jej rodziców we Lwowie. 
Ojciec został internowany w obozie 
w Starobielsku i następnie zamordowany 
w Charkowie. Synowi ponownie udało się 
ujść NKWD i przedostać pod okupację 
niemiecką. W Jaśle skończył dwuletnie 

Kursy Przygotowawcze do Szkół Zawo-
dowych i rozpoczął pracę jako gajowy 
w Nadleśnictwie w Brzostku. Po ofensy-
wie styczniowej w 1945 r. wraz z matką 
przeniósł się do Krakowa, gdzie w 1946 r. 
zdał maturę w III Gimnazjum im. Jana 
Sobieskiego. W jesieni tegoż roku rozpo-
czął studia na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 Jeszcze jako student przyjęty został 
1 września 1949 r. na stanowisko młod-
szego asystenta w Katedrze Walcownic-
twa i Kuźnictwa, przemianowanej na-
stępnie na Katedrę Przeróbki Plastycznej. 
Z początkiem lat pięćdziesiątych, Mini-
sterstwo Szkolnictwa Wyższego wprowa-
dziło na Wydziale Mechanicznym nowy 
wykład „Masy plastyczne”. Wykład ten 
powierzony został mgr. inż. J. Bursie. 
W 1965 r. obronił pod promotorstwem 
prof. Tadeusza Pełczyńskiego rozprawę 
doktorską pt. „Badanie metod otrzymy-
wania i własności blach stalowych pokry-
tych tworzywami sztucznymi”. W pracy 
tej przedstawił schemat oraz opracował 
technologię i dokumentację linii 
do pokrywania taśm stalowych 
powłokami polimerowymi. 
Linia ta została uruchomiona 
w Instytucie Metalurgii Żelaza 
w Gliwicach; przeprowadzone 
tam liczne badania umożliwiły 
dokonanie trafnego wyboru 
instalacji przemysłowej w hucie 
„Florian” w Świętochłowicach.
 W roku 1968 prof. J. Bursa, 
na podstawie przedłożonej Ra-
dzie Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Śląskiej rozprawie 
pt. „Działanie tworzyw sztucz-
nych jako środków przeciwcier-
nych w procesie tłoczenia stali”, 
otrzymał stopień doktora habili-
towanego. W badaniach swych 
przedstawił oryginalną metodę 
wykrywania linii poślizgu i ob-
razowania anizotropii walcow-
niczej taśm stalowych przy 
użyciu powłok fosforanowych 
i folii polimerowych jako sma-
rów w procesie tłoczenia. Tytuł profesora 

nadzwyczajnego 
został Mu nadany 
w roku 1975, a sta-
nowisko profesora 
zwyczajnego Po-
litechniki Śląskiej 
objął w roku 1992.
 W latach 1969–
1971 był członkiem 
Sekcji Przeróbki 
Plastycznej Metali 
Komitetu Hutnic-
twa PAN w Kra-
kowie, od 1969 r. 
Rady Naukowej 
Zakładu Karboche-
mii i Polimerów 
PAN, później Za-
kładu Polimerów, 
a następnie Rady 
Naukowej Centrum 
Badań Polimerów 
w Zabrzu, od roku 

1973 do roku 1981 był członkiem Komisji 
Polimerów Komitetu Nauk Chemicznych 
PAN, w latach 1978–1989 i następnie od 
1996 członkiem Komitetu Nauki o Ma-
teriałach PAN w Katowicach. Od roku 
1987 przez szereg lat przewodniczył 
Sekcji Tworzyw Polimerowych, którą 
założył w KBM PAN. W okresie od 
1987 r. do 1989 r. i ponownie od 1996 r. 
był członkiem Komitetu Budowy Maszyn 
PAN, a także członkiem Sekcji Podstaw 
Technologii KBM PAN. Od 1991 r. wcho-
dził w skład Zespołu Mechaniki Pękania 
i Konstrukcji KBM PAN a także, od roku 
1995, Polskiego Towarzystwa Materia-
łów Kompozytowych. Powoływany był 
również do rad naukowych: Instytutu 
Fizykochemii i Technologii Polimerów 
(1972–1975) oraz Instytutu Budowy 
Maszyn (1972–1975) Politechniki Ślą-
skiej, Instytutu Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Warszawskiej (1976–1978), 
Wydziału Budowy Maszyn Politechniki 
Częstochowskiej (1983–1985), Rady 
Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia 
Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Erg” 
(1969–1972) a następnie, do roku 1996, 
Instytutu Tworzyw i Farb w Gliwicach. 

W latach 1972–1985 przewodniczył 
Radzie Naukowej Ośrodka Badawczo-
-Naukowego Plaso-Proplast (później 
OBR Obróbki Tworzyw Sztucznych) 
w Poznaniu. Był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej 
i Stosowanej, Oddział w Gliwicach, 
w którym przez dwie kadencje działał 
jako członek Zarządu.
 Wynikiem twórczej pracy Profesora 
jest opublikowanych około 200 prac, 
w tym dwie monografie. Był również 
autorem 7 patentów. Do końca swojego 
życia był zatrudniony na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Instytucie Ma-
teriałów Inżynierskich i Biomedycznych 
Politechniki Śląskiej.

Na podstawie broszury „W osiemdziesią-
tą rocznicę urodzin profesora JERZE-
GO BURSY” opracowanej przez pra-
cowników INSTYTUTU MATERIAŁÓW 
INŻYNIERSKICH I BIOMEDYCZNYCH, 
1 stycznia 2005 r., Zeszyt nr 4.

wspomnienie o prof. jerzym Bursie

Przy tablicy upamiętniającej mieszkańców Ziemi 
Brzosteckiej pomordowanych w Charkowie, Miednoje 

i Twerze – Brzostek, 11 listopada 2010 r.

Na schodach brzosteckiego kościoła. W dol-
nym rzędzie po prawej Jerzy Bursa, powyżej 
niego jego kuzyn Zbigniew Szeler – 1942 rok 

(fot. ze zbiorów Z. Szelera)
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Tradycją stał się Konkurs Wielkanocny organizowany 
przez Centrum Kultury i Czytelnictwa. W tym roku 

odbyły się dwa konkursy: na Koszyczek Wielkanocny 
(prace zbiorowe ze szkół) i na Kartkę Wielkanocną (prace 
indywidualne). Celem konkursów było zachowanie i przybli-
żenie polskich tradycji ludowego zdobnictwa i wytwarzanie 
przedmiotów kultury plastycznej związanej ze świętami 
wielkanocnymi. Wszystkie prace do konkursu „Koszyczek 
Wielkanocny” miały być wykonane techniką ludową i na-
leżało umieścić je w koszyczku tworząc tradycyjny kosz ze 
święconką. Konkurs obejmował teren gminy Brzostek i roz-
patrywany był w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, 
młodzieżowej i osób niepełnosprawnych. Dostarczono 
9 koszyczków jako prace zbiorowe ze szkół: SP Brzostek, SP 
Grudna Górna, ZS Siedliska-Bogusz, SP Smarżowa, Gimna-
zjum Nawsie Brzosteckie, ZS im. Jana Pawła II w Brzostku 
oraz WTZ w Brzostku i ŚDS w Brzostku.
 A tak przedstawiają się ostateczne wyniki konkursu na 
Koszyczek Wielkanocny:
Kategoria dziecięca: I miejsce – SP w Smarżowej, II miej-
sce – SP w Brzostku, III miejsce – SP w Grudnej Górnej, 
wyróżnienie – SP w Siedliskach-Bogusz.
Kategoria młodzieżowa: dwa równorzędne I miejsca – Ze-
spół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku – klasa III TŻ oraz 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim. 
Kategoria – osoby niepełnosprawne: dwa równorzędne 

rozstrzygnięcie konkursu 
na koszyczek wielkanocny 
i kartkę świąteczną

Koszyczek z SP w Smarżowej

Koszyczek z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

Koszyczek z Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim Koszyczek z ŚDS im. Jana Pawła II w Brzostku

Koszyczek z WTZ w Brzostku

Dokończenie na stronie 9

Kartka wyk. przez Kamila Warżela z ZS w Siedliskach-B.
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struktura komisariatu policji w Brzostku
Komisariat Policji w Brzostku swoim działaniem obejmuje obszar 

administracyjny gminy Brzostek i gminy Jodłowa. W skład ob-
sługiwanego rejonu wchodzi 26 miejscowości, które zamieszkuje ok. 
20 000 mieszkańców.
 Siedzibą jednostki jest Komisariat Policji w Brzostku przy ul. A. Mic-
kiewicza nr 10, 39-230 Brzostek, tel/fax 14 68 30 997 lub telefon ko-
mórkowy 508 695 102. W sprawach pilnych należy dzwonić na numery 
alarmowe – 997 lub 112.
 Komisariatem Policji w Brzostku kieruje Komendant – podinspektor 
Marek Boroń, przy pomocy podległych kierowników oraz bezpośrednio 
podległych policjantów i pracowników. 
Komendant przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy 
wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00. 
W skład Komisariatu wchodzi 2 zespoły i 1 posterunek. 
• Zespół ds. Kryminalnych
• Zespół ds. Prewencji
• Posterunek Policji w Jodłowej
Dzielnicowi Komisar iatu Pol icji  
w Brzostku i Posterunku Policji w Jo-
dłowej:
 asp. sztab. Jerzy Wojnar – dzielnico-
wy dla miejscowości: Brzostek, Klecie, 
Bukowa, Januszkowice, Opacionka, 
Przeczyca, Skurowa.
 asp. Grzegorz Szutkowski – dzielni-
cowy dla miejscowości: Siedliska Bogusz, 
Nawsie  Brzosteckie, Wola Brzostecka, 
Kamienica Górna, Kamienica Dolna, 
Grudna Górna, Grudna Dolna, Gorzejo-
wa, Bączałka, Smarżowa, Głobikówka, 
Zawadka Brzostecka. 
 mł. asp. Jan Przybyło – dzielnicowy 
dla miejscowości: Jodłowa, Dęborzyn, 
Dębowa, Dzwonowa, Zagórze. asp. sztab. Jerzy Wojnar asp. Grzegorz Szutkowski mł. asp. Jan Przybyło

podinspektor Marek 
Boroń – Komendant 
Komisariatu Policji 

w Brzostku

asp. szt. Robert Gąsior 
– Kierownik Posterunku 

w Jodłowej

I miejsca – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku i Środo-
wiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzostku.

 Do konkursu na Kartkę Wielkanocną dostarczono 59 
kartek świątecznych, wszystkie były pracami indywidual-
nymi i miały rozwijać aktywność twórczą ucznia. Konkurs 
rozpatrywany był także w trzech kategoriach wiekowych: 
dziecięcej, młodzieżowej i osób niepełnosprawnych. Spośród 
prac wyróżniono 13 kartek, a tak 
przedstawiają się wyniki:
Kategoria dziecięca: I miej-
sce – Kamil Warżel z kl. II ZS 
w Siedliskach-Bogusz, II miejsce 
– Gabriela Jędrzejczyk z kl. II ZS 
w Siedliskach-Bogusz, III miej-
sce – Monika Berek z kl. VI SP 
w Kamienicy Dolnej, wyróżnienie 
– Sylwia Marcinek z kl. III b SP 
w Brzostku i Katarzyna Boroń z 
kl. I a SP w Brzostku.
Kategoria młodzieżowa: I miej-
sce – Gabriela Kos z ZS im. Jana 
Pawła II w Brzostku (kl. III TŻ), 
II miejsce – Magdalena Szczur z kl. 
I Gimnazjum w Nawsiu Brzostec-
kim, III miejsce – Dorota Nowicka 
z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku 
(kl. III TŻ), wyróżnienie – Mo-
nika Bik z kl. III b Gimnazjum 
w Brzostku.
Kategoria – osoby niepełno-
sprawne: I miejsce – Grzegorz 
Sztorc z WTZ w Brzostku, II 
miejsce – Łukasz Zachara z WTZ 

w Brzostku, III miejsce – Jakub Byś z SP w Brzostku, wy-
różnienie – Tadeusz Gierut z SP w Brzostku.
 Zarówno konkurs na koszyczek, jak i na kartkę cieszył 
się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, o czym 
świadczyć może ilość dostarczonych prac. Przygotowanie 
wszystkich prac wymagało dużo czasu, pomysłów i pracy. 
CKiCz dziękuje wszystkim wykonawcom i opiekunom za 
zainteresowanie konkursem. Z wszystkich dostarczonych 
prac zorganizowano wystawę.

j.z.

Kartka wykonana przez Gabrielę Kos z 
ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

Kartka wykonana przez Grzegorza 
Szorca z WTZ w Brzostku
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W roku bieżącym organizatorem 
konkursu „Najlepszy kucharz” 

zostały prowadzące zajęcia praktyczne 
z gastronomii panie Danuta Wesołow-
ska i Małgorzata Kolbusz. Konkurs 
odbył się w dniu 8 kwietnia, podczas 
„Dni otwartych szkoły”
 Zgodnie z ustalonym regulaminem 
w konkursie mieli wziąć udział repre-
zentanci (po 2 osoby) klasy III „A” i 
„B” TŻ i GD oraz I i II ZSZ w zawodzie 
kucharz małej gastronomii. Jednak z 
powodu nieobecności jednego repre-
zentanta klasa I ZK nie wzięła udziału.
 Temat wiodący konkursu, to: „Ła-
twe i pyszne – półmisek zakąsek 
zimnych z jaj”.
 Produkty do konkursu zostały za-
kupione przez szkołę, a o nakrycia i 
dekorację stołów zadbali uczestnicy we 
własnym zakresie. Ocenie podlegało 
nakrycie i dekoracja stołu, wygląd i 
smak zakąsek oraz prezentacja zakąsek 
przez wykonawców. Jury złożone z 
dyrekcji i nauczycieli przedmiotów ga-
stronomicznych miało nie lada problem z 
dokonaniem oceny, ponieważ stoły były 
pięknie nakryte, bogato i gustownie ude-
korowane motywami wielkanocnymi, 
potrawy były różnorodne i smaczne, a 
kolorystyka zachęcała do degustacji.
Po dokonaniu podsumowania uzyska-
nych punktów okazało się, że najwięcej 

sprawozdanie z konkursu „najlepszy kucharz” – 2011

W bieżącym roku szkolnym konkurs 
przeprowadzili nauczyciele: Ma-

rek Drechsler, Józef Krzyszczuk, Jerzy 
Słupek oraz Marek Święch jako autor 
teoretycznego testu konkursowego. 
 Zgodnie z przyjętym regulaminem 
konkurs składał się z części teoretycznej, 
w której wzięli udział uczniowie klas II i 
III TM oraz II i III ZSZ mechanik-ope-
rator oraz praktycznej, w której mogli 
wziąć udział tylko dwaj uczniowie z 
każdej klasy z największą liczbą uzy-
skanych punktów z testu teoretycznego. 
Zmagania z testem trwały od 16 do 31 

marca – należało znać odpowiedzi na 35 
pytań jednokrotnego wyboru z całego 
przekroju mechanizacji rolnictwa.
Łącznie w konkursie wystartowało 79 
uczniów, zwycięzcą części teoretycz-
nej został Krystian Dętkoś z III TM 
uzyskując 34 punkty na 35 możliwych 
do zdobycia. Do części praktycznej 
zakwalifikowali się uczniowie mający 
minimum 22 punkty, a takie wyniki 
osiągnęło 10 uczniów.
 Część praktyczna została przepro-
wadzona 6 kwietnia. Należało wykonać 
zadanie z obróbki mechanicznej – tocze-

nie na tokarce uniwersalnej, ze spawania 
łukowego oraz z eksploatacji maszyn 
– ustawić siewnik rzędowy na zadaną 
ilość wysiewu nasion. Ponieważ jeden z 
uczestników nie był obecny w tym dniu 
w szkole, do części praktycznej przy-
stąpiło 9 uczniów osiągając następujące 
wyniki: I miejsce – Krystian Dętkoś z III 
TM – 56 pkt, II miejsce – Mateusz Rak 
z III ZSZ – 47 pkt, III miejsce – Michał 
Winiarski z II ZSZ – 43,5 pkt, IV miejsce 
– Marcin Ziobrowski z III TM i Grzegorz 
Szynal z II ZSZ – 42 pkt, VI miejsce – 
Arkadiusz Pieczonka z II TM – 41 pkt, 

VII miejsce – Michał Rachwał z II 
ZSZ – 40 pkt, VIII miejsce – Łukasz 
Pruchnik z III ZSZ – 38 pkt, IX miejsce 
– Marcin Miszczk z II TM – 37 pkt.
Zachęcamy do samodzielnego pogłę-
biania wiedzy technicznej poprzez ak-
tywność w Kółku Mechanizacyjnym, 
czytanie prasy fachowej, aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach praktycz-
nych i lekcyjnych.
 Serdecznie gratuluję znawcom me-
chanizacji – w końcu to najlepsza 
dziewiątka z 79 startujących! Każdy 
z tej dziewiątki otrzyma techniczną 
nagrodę rzeczową ufundowaną przez 
nauczycieli szkolenia praktycznego, 
a ponadto zdobywcy miejsc I, II i III 
otrzymają o jedną ocenę wyżej na 
koniec roku szkolnego z przedmiotu 
objętego konkursem i działu zajęć 
praktycznych.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Janina Słupek

sprawozdanie z konkursu „najlepszy mechanizator” – 2011

ich zdobyły przedstawicielki klasy III 
TŻ „B” Bożena Serwatka i Angelika 
Zima – 110, a dwa równorzędne drugie 
miejsca zajęły klasy III TŻ „A” Joanna 
Piekarczyk i Oliwia Surdel oraz II ZK 
Ewa Miszczak i Agnieszka Wolan zdo-
bywając po 94 punkty.
 Wszyscy reprezentanci klas otrzy-
mają nagrody rzeczowe ufundowane 

przez dyrekcję i nauczycieli szkolenia 
praktycznego oraz wyższe oceny z zajęć 
praktycznych.
 Uczestnikom serdecznie gratuluję po-
mysłowości, inwencji, twórczego zapału 
oraz gastronomicznych umiejętności. 
Z pewnością zaowocuje to w przyszłej 
pracy zawodowej.
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Po raz kolejny Koło Gospodyń 
w Brzostku wzięło udział w Kon-

kursie na Pisankę Ludową i Plastykę 
Obrzędową związaną z okresem Wiel-
kanocy organizowanym przez Staro-
stwo Powiatowe w Dębicy. W tym roku 
w konkursie, który miał miejsce na hali 
sportowej Zespołu Szkół im. Janusza 
Korczaka w Dębicy, brało udział 29 pod-
miotów z całego powiatu dębickiego,jak 
też z sąsiedniego ropczycko-sędziszow-
skiego .

trzecie miejsce dla koła Gospodyń z Brzostku

 Konkurs był rozpatrywany w trzech 
kategoriach: na pisankę tradycyjną, na 
stoisko wielkanocne oraz na współcze-
sne ozdoby wielkanocne. 
 Koło Gospodyń w Brzostku zareje-
strowane jako Stowarzyszenie „Nasz los 
w naszych rękach” w konkursie na sto-
isko wielkanocne zdobyło III miejsce. 
Komisji oceniającej, jak i zwiedzającym, 
podobały się zarówno olbrzymia kolo-

rowa pisanka, górująca nad stoiskami 
pośród mniejszych pisanek ozdobionych 
haftem i kolorową krepiną, jak i smako-
wite tradycyjne potrawy wielkanocne 
oraz brzosteckie wędliny.
 Zważywszy na wysoki poziom arty-
styczny tegorocznego konkursu i dużą 
liczbę stoisk, nagroda ta jest niemałym 
wyróżnieniem dla brzosteckiego koła.

E.M.

W dniu 9 kwietnia 2011 w Krakowie odbyły się 
Mistrzostwa Makroregionu Południowego. 

W zawodach wzięło udział 118 karateków z 22 
klubów. Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin 
Karate w Brzostku reprezentowała Magdalena 
Wąsik która zdobyła I miejsce w kategorii ku-
mite – 55 kg.
 Również na XIII Mistrzostwach Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Karate Kyokushin, które 
odbyły się 16 kwietnia 2011 roku, nie zabrakło 
zawodników z Brzostku. Za organizację zawodów 
odpowiedzialny był Uczniowski Klub Karate 
Kyokushin w Pilźnie prowadzony przez Adama 
Szelę. W turnieju wzięło udział 242  zawodników, 
którzy reprezentowali 12 klubów Karate Kyoku-
shin zrzeszonych w  Podkarpackim Okręgowym 
Związku Karate. Były to: 2 kluby z Krosna, Jasło,  
Leżajsk, Nowa Dęba, Tarnobrzeg, Brzozów, Prze-
worsk, Dębica, Brzostek, Pilzno, Kolbuszowa. 
Kategoria najmłodszych zawodników w konku-
rencji kata obejmowała dzieci urodzone w roku 
2002 lub młodsze. Natomiast najmłodsi zawodnicy 
z rocznika 2001 mieli okazję spróbować swoich sił 
w konkurencji  kumite lekki kontakt.
 Utytułowani zawodnicy z Brzostku: Paulina 
Bulsa – III miejsce w kat. kata rocznik 96-97, 
Wiktor Jarmusz – III miejsce w kat. kumite lekki 
kontakt rocznik 2001-2000, Magdalena Wąsik III 
miejsce w kat. kumite semi kontakt.
 Gościem  specjalnym zawodów był Dębicza-
nin Tomasz Puzon – mistrz obydwóch Ameryk 
w  Karate Kyokushin. Tomasz znany jest również 
z udziału w programie  „Wymiatacze”. 

Adam Szela
Magdalena Wąsik na Mistrzostwach Makroregionu Południowego 

zajęła I miejsce w kategorii kumite – 55 kg

pierwsze miejsce  
dla magdaleny wąsik

Na XIII Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Magdalena 
Wąsik (trzecia od lewej) zajęła III miejsce w kat. kumite semi kontakt
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W domu nuda?!
U nas cuda!
Dla dzieci i młodzieży – aktywny 
wypoczynek, sport i rekreacja oraz 
edukacja i wychowanie na wakacyj-
nych obozach i koloniach językowych, 
rekolekcjach w kajaku, dniach forma-
cyjnych i innych wydarzeniach. 

Wakacyjne obozy i kolonie językowe 
skierowane są do dzieci i młodzie-

ży (w wieku od 10 do 19 lat) pragnącej 
aktywnie pogłębiać znajomość języków 
obcych. Odbędą się m. in. w Krakowie, 
Pyzówce, Zamku Bierzgłowskim, Bia-
łym Dunajcu i w wielu innych miejsco-
wościach. Na uczestników czeka zróżni-
cowany program zajęć. Codziennie przez 
pięć godzin pod okiem dyplomowanego 
nauczyciela młodzież ćwiczy w grupach: 
konwersacje, ćwiczenia słuchowe, a tak-
że bierze udział w grach i zabawach w ję-
zyku obcym. Oprócz nauki, uczestnicy 
w zależności od miejsca obozu/koloni 
zwiedzą najsłynniejsze zabytki np. Kra-
kowa. Program edukacyjny opracował 
oraz nadzoruje jego realizację wykła-
dowca akademicki dr Marek Kuczyński 
– autor wielu podręczników do nauki 
języka angielskiego, w tym bestselleru 
pt. „Angielski dla Twoich potrzeb”. 
 Rekolekcje w kajaku, dni formacyjne 
i inne wakacyjne wydarzenia skierowa-
ne są do młodzieży powyżej 14 roku 
życia. W ramach turnusów odbędą się 
warsztaty oraz ćwiczenia dotyczące 
różnorodnej tematyki, między innymi 
z zakresu dobrych obyczajów (savoir-
-vivre), komunikacji interpersonalnej, 
organizowania inicjatyw, planowania 
własnego rozwoju. Ponadto w planie 
turnusów są także wspólne ogniska, 
zajęcia sportowe, wycieczki oraz inne 
atrakcje turystyczne. 
 Celem inicjatyw wakacyjnych organi-
zowanych przez Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży jest nie tylko wypoczynek 
czy nauka języków obcych, ale również 
wychowanie dzieci i młodzieży oparte 
na wartościach, takich jak Bóg, Honor 

i Ojczyzna. Uczestnictwo w tego rodza-
ju przedsięwzięciach jest dla młodego 
człowieka bardzo pożyteczną formą 
spędzenia wolnego czasu, połączoną z 
aktywnością intelektualną i fizyczną.
 Więcej na temat Wakacji z KSM 

na www.emka.org.pl, www.ksm.org.
pl oraz w biurze Stowarzyszenia czyn-
nym od poniedziałku do piątku tel. 
(68) 453 92 73 tel./fax. (68) 453 92 74

Łukasz Brodzik 
Sekretarz Prezydium Krajowej Rady KSM

Bukowskie baby
A w głowach ciągle maj... chciałoby się śpiewać 

w Bukowej w dniu 6 kwietnia – gdyby nie powaga 
zebrania wiejskiego z udziałem burmistrza Leszka 
Bieńka, radnego Jana Sarneckiego oraz licznie zebra-
nych mieszkańców wsi. Wszystko to za sprawą miej-
scowych pań z KGW, które udowodniły, że o sprawach 
poważnych, ważnych dla naszej wsi na zebraniu moż-
na rozmawiać w miłej atmosferze. Przygotowały więc 
wspaniale zastawiony stół, ale tym razem „na słodko” 
z tradycyjnymi babkami wielkanocnymi, mazurkami 
oraz zającem wielkanocnym! Były więc babki: droż-
dżowa, piaskowa, ucierana, orzechowa, czekoladowa, 
majonezowa, cynamonowa, ajerkoniakowa i mazurek 
serowy. Pięknie udekorowanym zającem wielkanoc-
nym z ciasta piernikowego wykonawczyni Pani Maria 
Gołąbek obdarowała Pana Burmistrza. 
 Po zebraniu odbyła się degustacja wypieków, wy-
mieniono przepisy na babki oraz wiosenne sałatki.
 Bukowskie baby potrafią! M.S.
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Choć jesienią ubiegłego roku prace 
remontowe na drogach były pro-

wadzone w szerokim zakresie i wiele 
szkód po zeszłorocznej powodzi udało 
się naprawić, to remont niektórych od-
cinków musiał być odłożony na wiosnę 
następnego roku. Firmy, które wygrały 
przetargi na te remonty trochę przeceniły 
swoje możliwości i pomimo dość długiej 
i sprzyjającej jesieni nie „wyrobiły się” ze 
wszystkimi pracami. Teraz, kiedy zima 
już ustąpiła, można było wykonać zaległe 
prace i dokończyć asfaltowanie drogi 
w Bukowej, a do dokończenia pozostaje 
jeszcze odcinek w Januszkowicach.
 Niestety zima też nie była dla naszych 
dróg zbyt łaskawa – wahania tempera-
tury i wilgotności w tym sezonie były 
szczególnie niszczycielskie i na wielu 
odcinkach nawierzchnia po prostu się 
„rozsypała”. Pewien udział w tych znisz-
czeniach ma również to, że nasze sprzęty 
transportowe są coraz większe i cięższe – 
„urosły” ciągniki rolnicze z przyczepami, 
gruszki z betonem i ciężarówki. Budując 
dom nikt nie chce już słyszeć o przywo-
żeniu materiałów popularnym Ursusem 
C-330 z doczepionym konnym wozem. 
Kruszywo do remontu dróg też nie jeździ 
na małych Starach, tylko znacznie więk-
szymi wywrotkami. Do tych większych 
obciążeń trzeba dostosowywać nasze 
drogi i mosty, ale potrwa to jeszcze nie 
jeden rok. Remontowane są przełomy na 
gminnych drogach, uzupełniane ubytki 
nawierzchni asfaltowych, poprawiane 
chodniki. W Przeczycy trzeba było 
wyremontować przepusty w drodze Na 
Laskowiec i koło Domu Ludowego. Na 
wyremontowanych w ubiegłym roku mo-
stach w Gorzejowej, Bączałce położono 
nawierzchnię bitumiczną.
Rozstrzygnięto przetarg na remont drogi 
Zawadka Brzostecka – Gorzejowa. Do 
końca czerwca, za 524 tys zł wykona go 
firma Drogbud ze Strzyżowa. Ogłoszo-
no również przetarg na remonty dróg 
Januszkowice do Działów, oraz Nawsie 
Brzosteckie – Pola.
 Firma Poldim remontuje powiatową 
drogę z Kamienicy Dolnej do Siedlisk. 
Wymieniane są przepusty i remonto-
wane mosty żeby po położeniu nowej 
nawierzchni mogły po nich przejeżdżać 
również ciężkie pojazdy o masie ponad 
12 ton. Do tych robót nasza gmina musi 
dołożyć ponad 1 milion złotych, powiat 
na tę swoją drogę daje ze swojego budżetu 
tyle samo, a prawie 5 milionów otrzymał 
z unijnych funduszy. Całkowity koszt 
tego remontu przekracza 7 milionów 
złotych.
 Na drodze krajowej w Kamienicy 
Dolnej prace przy budowie nowego mo-
stu prowadzi firma Skanska. Codziennie 
widać postępy, a końcowego efektu 
można się spodziewać jesienią. Wtedy też 
kierowcy odetchną z ulgą, bo stary most 
z zakrętami jest już okryty złą sławą, 
a tymczasowa przeprawa ze światłami 
mocno utrudnia przejazd. Koszt budowy 
nowego mostu to ponad 9 milionów zło-
tych.

P.S.

Remontowany most w Siedliskach-Bogusz na drodze powiatowej

Nowa nawierzchnia bitumiczna na moście w Gorzejowej

Zniszczona po zimie droga Zawadka Brzostecka - Gorzejowa

wiosenne naprawy zimowych zniszczeń
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Gdy żołądek się buntuje...

Żołądek to narząd stanowiący część 
przewodu pokarmowego, którego 

zasadniczą rolą jest trawienie zawartych 
w pokarmie białek (nie zachodzi w nim 
trawienie tłuszczów, a trawienie cukrów 
jest wręcz hamowane poprzez niskie pH 
żołądka). Żołądek wydziela sok żołąd-
kowy zawierający enzymy trawienne: 
podpuszczkę, która ścina białko w mleku 
(obecna tylko u niemowląt) i pepsynę 
zapoczątkowującą trawienie białek (w 
obecności kwasu solnego, który uak-
tywnia enzymy trawienne oraz zabija 
drobnoustroje).
 Charakterystyczną cechą żołądka jest 
zmienność jego kształtu i położenia, któ-
re możemy określić jedynie z grubsza. 
Kiedy stoimy, żołądek ma kształt haka 
z ramieniem zstępującym i wstępują-
cym.
 Z punktu widzenia anatomii ten na-
rząd można podzielić na główne części: 
dno (najbliżej przełyku), trzon i część 
odźwiernikową. Sąsiadami żołądka 
jest wiele ważnych narządów jamy 
brzusznej. Od przodu jest to wątroba, 
natomiast z tyłu: śledziona, lewa nerka 
i nadnercze, trzustka oraz okrężnica 
poprzeczna. Procesy chorobowe doty-
czące tych narządów mogą oddziaływać 
na żołądek, chociaż częściej zdarza się 
sytuacja odwrotna, kiedy na przykład 
wrzód żołądka drąży do trzustki.
 Trawiąca białko pepsyna produkowa-
na jest w postaci pepsynogenu - nieczyn-
nego prekursora, uaktywniającego się 
dzięki kwasowi w jamie żołądka, a więc 
już na zewnątrz błony śluzowej. Przed 
niszczącym działaniem kwasu solnego 
chroni żołądek tzw. bariera śluzówkowa. 
Ścisłe połączenie komórek nabłonka 
i warstwa śluzu pokrywająca te komórki 
uniemożliwia przenikanie kwasu z po-
wrotem do śluzówki. Czasami jednak 
ta bariera zawodzi i kwas solny niszczy 
śluzówkę, a nawet przebija całą ścianę, 
tworząc w ten sposób wrzód żołądka.
 Często, odczuwając jakieś brzuszne 
dolegliwości, mówimy, że boli nas żo-
łądek. Zbyt pikantna sałatka czy duży 
kawałek tortu potrafią „zatruć” życie na 
resztę dnia. I choć ból brzucha szybko 
mija, może być wskazówką, że żołą-
dek domaga się większej troski. Dieta 
bogata w ociekające tłuszczem i obficie 
przyprawione dania musi doprowadzić 
do problemów z żołądkiem. Smaczne 
przecież nie zawsze oznacza zdrowe! 
Jeśli kiedyś jedynie po sutym obiedzie 
pojawiało się uczucie pełności, to po la-
tach złego traktowania nawet dietetyczna 
zupa spowoduje dokuczliwy ból brzucha. 
Skąd te kłopoty? Przez kilkadziesiąt lat 
nasz żołądek miesza i trawi ponad… 
40 ton pokarmu. A wszystko odbywa 
się w silnie kwaśnym środowisku. Aby 
wydzielany przez żołądek kwas solny nie 

uszkadzał jego wewnętrznych ścianek, 
pokryte są one specjalną powłoką śluzo-
wą. Niestety, ciężkostrawne i nafaszero-
wane ulepszaczami (m.in. konserwanta-
mi i sztucznymi barwnikami) jedzenie, 
lekarstwa, mocna kawa czy alkohol stop-
niowo niszczą tę barierę ochronę. Sprzyja 
temu również długotrwały stres. Kiedy 
ta naturalna osłona jest osłabiona, orga-
nizm zaczyna protestować. Niestrawność 
(nazywana fachowo dyspepsją) zwykle 
jest sygnałem, że przepracowany żołądek 
nie potrafi uporać się z nadmiarem je-
dzenia. Po posiłku pojawiają się: uczucie 
przepełnienia, mdłości, odbijanie, zgaga 
i ból brzucha. Niestrawność nie powinna 
budzić obaw, gdy mija po jednym czy 
kilku dniach. Jeśli jednak dokucza przez 
kilka tygodni albo zdarza się często – 
kilka razy w miesiącu, 
trzeba pójść do lekarza.
 Oprócz klasycznego 
badania lekarskiego, 
współczesna medycy-
na ma do dyspozycji 
badanie rentgenowskie 
oraz stosunkowo młodą 
gastroskopię. Badanie 
kontrastowe żołądka 
i dwunastnicy poprze-
dza połknięcie tzw. pap-
ki barytowej, która sta-
nowi kontrast widoczny 
na zdjęciach rentgenow-
skich. W ciągu ostat-
niego dziesięciolecia 
badanie rentgenowskie 
jest jednak wypiera-
ne przez nowoczesną 
gastroskopię, polega-
jącą na bezpośrednim 
uwidocznieniu żołądka 
poprzez cienką rurkę, 
którą niestety trzeba 
połknąć, umożliwiając 
mikroskopijnej kame-
rze przesyłanie obra-
zu na monitor. Metoda 
ta umożliwia również 
pobranie wycinków 
z chorych miejsc błony 
śluzowej, co jest szcze-
gólnie ważne w roz-
poznawaniu wrzodów 
żołądka i dwunastnicy 
oraz w różnicowaniu 
choroby wrzodowej od 
raka żołądka.
 Najbardziej znana 
jest choroba wrzodowa 
żołądka i dwunastni-
cy, chociaż nie mniej 
częste są zmiany za-
palne błony śluzowej 
za rów no ost re ,  jak 
i przewlekłe. W przy-
padku ostrych zmian 
zapalnych ważną rolę 
odgrywa nadużywanie 
środków przeciwbólo-
wych m. in. aspiryny, 
natomiast w przypadku 
zmian przewlekłych 
jednym z czynników 
wywołujących może 
być zakażenie bakte-
rią Helicobacter pylori, 

której nie przeszkadza ani kwas solny, 
ani trawiąca białko pepsyna. Ostatnie 
badania wykazały także kluczową rolę 
tego niepożądanego gościa w wywo-
ływaniu choroby wrzodowej. Dlatego 
niejednokrotnie przy okazji gastroskopii 
pobiera się materiał, w którym wykrywa 
się Helicobacter pylori. W przypadku 
obecności tej bakterii stosuje się odpo-
wiednie leki, głównie antybiotyki.
 Najgroźniejszą chorobą żołądka 
jest rak. Na szczęście występuje teraz 
rzadziej niż przed kilkoma dziesięciole-
ciami. Uważa się, że jego występowaniu 
sprzyja przede wszystkim dieta bogata 
w sól i pokarmy wędzone, a uboga 
w świeże warzywa.
 Z życzeniami zdrowia!

mgr farm. Monika Miałkowska

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”

promocja!
Czy wiesz, jakie miejscowości należały do powiatu 
brzosteckiego w XIX w.? 
Czy Twoi przodkowie mieszkali w Brzostku w XVII 
i XVIII w.? 
Czy wiesz, jak wyglądał kościół w Brzostku w 1596 r.?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w książce: 
Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 2, Okres 
staropolski i czasy zaborów. 
Do Świąt Wielkanocnych specjalna promocyjna 
cena – 19,90 zł (cena poprzednia 27 zł). 
Książka do nabycia w Bibliotece Gminnej w Brzostku

Promocja z okazji 140. rocznicy wydania  
pierwszej książki o historii Brzostku

1871-2011
Zarząd Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej

promocja została 
przedłużona do wakacji
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z Brzostku w świat
„…żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia
a nade wszystko żebym był pokorny 
to znaczy ten który pragnie źródła
dziękuję Ci Panie że stworzyłeś świat piękny i różny
a jeśli jest to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony 
na zawsze i bez wybaczenia”

Zbigniew Herbert: „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”

Krokiem spokojnym, krokiem 
ciepłym, krokiem radosnym 

przyszedł maj – najpiękniejszy 
miesiąc w roku. Jasne słońce 
rozrzucając snopy ciepła, sunie 
dostojnie po sklepieniu nie-
bieskim. Tu i ówdzie lazurowe 
bałwany obłoczków i mgiełek 
układają się w niezwykłe kształ-
ty. Ciut niżej ptaki radośnie 
przefruwają do swoich młodych 
ptasząt w gniazdach. Korony 
drzew owocowych białe, różo-
we, miodowe, liliowe okryte 
kwieciem dostojnie poruszają się 
w wietrze. Zieleń liści soczysta, 
mocna, jaskrawa, i gałęzie kwia-
tów wokół których unoszą się 
owady i różnobarwne motyle, tworząc ciekawy obraz przyrody. 
Lekko opadające płatki z kwiatów, drzew i krzewów układają się 
w kobierzec barw – jakby misterny kilim ułożony był na trawie. 
Ową niezwykłość barw ożywiają zapachy jaśminu, bzu, kaliny, 
pigwy, forsycji i innych krzewów coraz to piękniejszych i eg-
zotycznych sprowadzanych z różnych krajów Europy. Ogrody 
upstrzyły się niezwykłością barw, kształtów i pięknem swym 
zatrzymują przechodnia, zmuszając go do rozkoszowania się 
darami wiosny – pięknej polskiej pory roku. Gospodynie i go-
spodarze zabiegani na swych włościach – sieją, sadzą rośliny, 
pielą, zakładają rozsadniki, wbijają tyki, paliki, przy rzędach 
fasoli, grochu i pomidorów. W rzędach z kukurydzą stawiają 
„strachy”, aby uchronić zbiory przed szkodnikami. Wszędzie 
jest radośnie, gwarno i panuje pośpiech, aby na czas dokonać 
wszystkich prac. Tylko brzosteckie bociany siedzą na zmianę 
na swoim gnieździe i dostojnie, spokojnie, cierpliwie czekają 
na przyjście młodych. Wszędzie oczekiwanie i nadzieja towa-
rzyszy każdemu wiosennemu dniu. To jest czas wielkiej pracy, 
przemyśleń i oczekiwania na jej efekty. Zdałoby się powiedzieć 
– to Ty Panie stworzyłeś ten świat tak piękny, Tobie cześć, Tobie 
chwała na wieki.
 Idę ulicą Słoneczną w Brzostku wokół której stoją nowe 

piękne budynki 
mieszkalne, a po-
sesje coraz to inne 
i jakby gustowniej-
sze, a w nich ogro-
dy kwiatowe, wa-
rzywniki, krzewy, 
skalniaki, ścieżki, 
chodniczki bru-
kowane, drzewa 
owocowe i tylko 
gdzieniegdzie stoi 
budynek gospodar-
czy. Za to przy każ-
dym domu jeden 
lub dwa garaże – to 
postęp techniczny, 
społeczny i kultu-
rowy zmienił na-
sze miasteczko. To 
pęd za innościami 
w y pycha nasze 
– czasem już nie-
modne tradycje – 
do lamusa. Bramy 
obejść domowych 
zamknięte, nie wej-
dziesz na posesję 

bez telefonu, domofonu – nowoczesność – a jeszcze nie tak 
dawno Adam Mickiewicz wychwalał polskie domy „…brama 
na oścież otwarta i wszystkim ogłasza, że gościnna i wszystkich 
w gościnę zaprasza.”
 Jestem na podwórku – w altance – u Danuty i Mariana Ku-
tynów, a właściwie odwiedzam seniorki rodu Annę Ziębę i jej 
córkę Zuzannę Kutynową. Już męża Stanisława Kutyny nie ma 
wśród nich, odszedł do domu Pana.
 Zuzanna i Stanisław Kutynowie byli nauczycielami – do-
brymi pedagogami – wybudowali ten dom rodzinny, w którym 

obecnie mieszka syn z rodziną. 
Tworzyli polską katolicką rodzi-
nę oraz z miłością wychowywali 
własne dzieci i te same wzorce 
są kanonem wychowawczym 
w życiu ich dzieci i wnuków. 
Zauroczeni byli pięknem ziemi 
ojczystej, pracą, miłością i wia-
rą. Jednak ta prawdziwie polska, 
katolicka rodzina – pewnie jak 
wszystkie inne – przeżywała 
swoje radości i smutki, wzloty 
i upadki, cierpienia i wzloty 
szczęścia ale zawsze trwała ra-
zem.
 Pani Zuzanna z domu Zięba 
Kutynowa po ukończeniu li-
ceum pedagogicznego w Sanoku 

podjęła pracę w zawodzie nauczycielskim w Wisowej, a potem 
razem z mężem Stanisławem – też nauczycielem – pracowała 
w Dęborzynie. Stanisław był kierownikiem szkoły zaś Zuzanna 
była polonistką, gdyż ukończyła studium nauczycielskie w Rze-
szowie. Tam też przyszło na świat troje dzieci. Praca w szkole, 
wychowywanie trójki dzieci, prowadzenie małego gospodarstwa 
rolnego – pensje nauczycielskie były tak niskie, że nie można 
było z nich utrzymać większej rodziny – wszystko było to ponad 
siły jednak przy dobrej współpracy rodziców i wychowywanie 
własnych dzieci przez pracę dość dobrze sobie radzili. Pani 
Zuzanna polonistka obłożona była zawsze stertą zeszytów do 
poprawiania i książek do przeczytania aby nadążyć za coraz to 
nowymi wymaganiami oświatowymi – były to zadania jakby 
dla „siłaczki”. Kierownik Stanisław Kutyna był jednak dobrym 
mężem i ojcem i pomimo tego, że czynnie uczestniczył w życiu 
środowiska to umiał także znaleźć czas dla rodziny i pracy 
w domu. Dzieci z dnia na dzień stawały się co raz to dojrzalsze 
i uczyły się nie tylko pracy ale także miłości rodzinnej i zaan-
gażowania w prace domowe.
 Najstarsza córka Zuzanny i Stanisława Kutynów Grażyna 
Kmiecik po zdaniu matury podjęła studia w Akademii Medycz-
nej w Krakowie na wydziale farmaceutycznym. Była bardzo 
dobrą studentką, 
niezwykle koleżeń-
ską i przyjacielską 
dziewczyną. Jesz-
cze za czasów lice-
alnych jasielskich 
pr z y ja ź n i ła  s ię 
z Adamem Kmie-
cikiem, który tak-
że był studentem 
Akademii Górni-
czo Hutniczej wy-
działu metalurgicz-
nego w Krakowie. 
Przyjaźń dwojga 
m ł o d yc h  l u d z i 
p r ze rod z i ła  s ię 
w miłość i założyli 
rodzinę. Po ukoń-
czeniu studiów mgr 
Ad a m K m ieci k 
metalurg-odlew-
nik podjął pracę 
w fabryce maszyn 
w Gliniku, a mgr 
Grażyna Kmiecik 
rozpoczęła wieść 
żywot farmaceutki 

Zuzanna i Stanisław Kutynowie

Kobiety 5-ciu pokoleń.  
Anna – (1912 r.), Zuzanna – (1932 r.), 
Grażyna – (1953 r.), Ewa – (1974 r.), 

Julia – (2003 r.)

Seniorka rodu Anna Zięba z cór-
ką Zuzanną Kutynową, wnukiem 

Marianem i jego żoną Danutą oraz 
prawnukiem Karolem
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w przyzakładowej aptece. Tam też otrzymali mieszkanie w osie-
dlu Nad Ropą przy ulicy Marii Konopnickiej gdzie mieszkają po 
dziś dzień. Pomimo wielkich transformacji, które zmieniły nasz 
kraj ten zakład pracy utrzymał się i pan Adam pracuje w nim na 
stanowisku kierowniczym. Grażyna zaś wraz koleżanką Izabelą 
Boguszową zakupiła jedną z dwunastu aptek gorlickich i od 1991 
roku prowadzi ją.
 Grażyna i Adam Kmiecikowie wychowali pięcioro dzieci 
a dziś pomagają w wychowywaniu wnuków z czego cieszy 
się cała rodzina. Z pięciorga dzieci aż czworo poszło w ślad 
za matką i ukończyło studia medyczne 
w Krakowie i pracują w zawodzie. Ta 
rodzina jest przykładem jak zdolności 
rodzinne odpowiednio kultywowane dają 
widoczne rezultaty i efekty.
 Najstarsza córka Ewa Kazalska z domu 
Kmiecik jest lekarzem i razem z mężem 
Damianem – też lekarzem – pracuje 
w Krośnie. Mieszkają we własnym domu 
i wychowują dwójkę dzieci Maciusia 
i Julię. Czuwają nad rozwijaniem zain-
teresowań i zdolności, a dzieci pobierają 
naukę w szkole muzycznej.
 Druga córka Grażyny i Adama Mag-
dalena Kuźma jest farmaceutką i pracuje 
w prywatnej aptece w Wieliczce a jej 
mąż Jacek – lekarz – pracuje w szpitalu 
dziecięcym w Prokocimiu. Mieszkają we 
własnym domu w Wieliczce i wychowują 
dwoje dzieci Jana i Annę.
 Paweł Kmiecik – stomatolog – po 
ukończeniu studiów wraz z żoną Mał-
gorzatą nauczycielką szkoły specjalnej 
wiodą żywot w Nowym Sączu i razem 
wychowują dwóch synów Szymona i An-
toniego. W Nowym Sączu Paweł Kmiecik 
wraz z kolegą protetykiem prowadzą 
nowoczesny gabinet dentystyczny. Po-
nadto dwa razy w tygodniu pracuje w gabinecie dentystycznym 
w Sękowej koło Gorlic.
 Jakub jest czwartym dzieckiem Grażyny i Adama Kmiecików 
i on też poszedł w ślady mamy. Po ukończeniu studiów farma-
ceutycznych podjął pracę w aptece u matki w Gorlicach. Ożenił 
się z Eweliną – prawniczką, która dojeżdża do pracy w Nowym 
Sączu. Razem wychowują syna Filipka i planują budowę domu.
 Najmłodsza z piątki dzieci zdradziła rodzinne zaintereso-
wania medyczne. Katarzyna podjęła studia ekonomiczne na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a po uzyskaniu 
dyplomu ekonomicznego podjęła naukę na prywatnej uczelni 
krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego na wydziale stosunków 
międzynarodowych z amerykanistyką. Po ukończeniu studiów 
licencjackich i umiejętnością biegłego posługiwania się języ-

kiem angielskim 
otrzymała pracę 
w Polskim Oddzia-
le Banku Inwesty-
cyjnego z siedzibą 
w Bostonie – USA 
– jako konsultant 
g i e ł d ow y.  D o -
skonaliła jeszcze 
umiejętności zawo-
dowe w Londynie 
i Bostonie, a po-
tem awansowała 
na menagera. Jest 
doskonałym przy-
kładem, że warto 
wybierać trudny 
kierunek studiów 
i od dziecka uczyć 
się też języków 
obcych, bo potem 
można ciekawie 
pracować nie tylko 
w kraju ale także 
za granicą.
 Wszystkie pię-

cioro dzieci Grażyny i Adama Kmiecików były zdolne, zarad-
ne, pracowite i bardzo rozsądnie wychowywane. Wyrastały 
w zdrowej rodzinie katolickiej. Razem z rodzicami nie tylko 
uczyły się, ale także razem pracowały i razem też spędzały 
wolny czas. Wyrastały pod czułym okiem rodziców, rozwijały 
własne zainteresowania i dużo też podróżowały. Wspólnie 
z rodzicami pielgrzymowały do Częstochowy, Łagiewnik 
i Kalwarii Zebrzydowskiej i te wspólne modlitwy, przemyślenia 
pozostawiły trwały ślad w ich psychice. Dzisiaj już wszyscy są 
dorośli, a czwórka z nich ma własne rodziny, ale zawsze czują 

wielkie oparcie w rodzicach, babci i pra-
babci. Często na weekendy zjeżdżają się 
do domu rodzinnego. Często też Grażyna 
i Adam Kmiecikowie wyjeżdżają do córki 
w Krośnie lub do Nowego Sącza. Bardzo 
radośnie obchodzą święta rodzinne oraz 
święta kościelne. Razem spożywają 
wieczerzę wigilijną, łamią się opłat-
kiem, dzielą się święconym, spożywają 
śniadania wielkanocne. Zaś w sierpniu 
przyjeżdżają obowiązkowo do babci 
Zuzanny na imieniny, gdzie też świętują 
imieniny prababci Anny. Dom brzostecki 
u Kutynów zamienia się w wielką salę 
koncertową. Ojciec rodziny Adam Kmie-
cik bierze do ręki gitarę lub akordeon, a do 
wtóru zasiadają wnuki, siostry i tylko 
echo niesie melodię przez dolinę Nawsia 
Brzosteckiego odbija się od kamery i wra-
ca z powrotem. A w wyobraźni i pamięci 
prababci Anny babci Zuzanny przesuwają 
się wspomnienia z młodości z dawnych 
lat i wyciskają łzy z oczu. Seniorka 
rodu pani Anna Ziębowa ma doskonałą 
opiekę od córki Zuzanny nauczycielki 
brzosteckiej podstawówki. Los tak chciał 
że połączył Je obie w domu rodzinnym 
Kutynów. Pani Zuzanna też swoje losy 

związała z ziemią amerykańską gdzie pracowała legalnie, gdyż 
Jej matka urodziła się w Carnegie w Stanie Pensylwania. Matka 
Anna wróciła do kraju jako 9 – letnia dziewczynka a Zuzanna Jej 
córka podążała Jej śladami 10 lat, w trakcie których zapraszała 
do siebie dzieci, wnuki, które jechały w odwiedziny i zwiedza-
ły czarujący kontynent Ziemi Amerykańskiej. Pracowały też 
legalnie, a po powrocie inwestowały przywiezione pieniądze 
w budowę własnych domów i urządzanie sobie życia na ziemi 
ojczystej.
 Obecnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
w Chicago jest druga córka Zuzanny i Stanisława Kutynów 
Jadwiga Czarny, która po ukończeniu technikum chemicznego 
w Jaśle, związała się zawodowo z Zakładami Chemicznymi 
Gamrat. Wyszła za mąż za Jana Czarny, zamieszkali w Jaśle i ra-
zem wychowywali 
dwoje dzieci. Ka-
mila farmaceutę 
oraz Natalię na-
uczycielkę języka 
angielskiego, obec-
nie pani Jadwiga 
pracuje legalnie 
w Chicago opie-
kując się starszy-
mi osobami. Jest 
też ona w bezpo-
średnim kontakcie 
z bratanicą Kingą, 
a z domem rodzin-
nym łączy się elek-
tronicznie i telefo-
nicznie. Zawsze też 
pamięta o uroczy-
stościach rodzin-
nych w Brzostku.
 Na włościach 
rodzinnych Zu-
zanny i Stanisława 

Rodzina Czarnych: Jadwiga, Jan, 
Kamil, Natalia

Wnuczki Zuzanny Kinga i Natalia 
w Chicago

Kuba i Małgosia w Nowym Yorku na 
tle World Trade Center 5 dni przed 

atakiem terrorystycznym



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE18
Dokończenie ze str. 17

Kutynów pozostał ich najmłodszy syn Marian wraz z rodziną. 
Po ukończeniu liceum zawodowego w Jaśle o kierunku elek-
tromechanik urządzeń przemysłowych podjął pracę w Hucie 
Szkła w Jaśle. Tam też przechodził kursy i szkolenia zawodowe 
i pracuje jako grawer, a że jest tzw. „złotą rączką” praca ta daje 
mu satysfakcję. Ponadto jest niezastąpiony w domu, wszystkie 
modernizacje i drobne remonty są wykonywane jego rękami. 
Jest też bardzo dobrym synem, wnukiem, ojcem i mężem. Ra-
zem z żoną Danutą troskliwie pomagają Zuzannie w opiece nad 
babcią Anną, już leciwą kobietą 99-letnią. Bardzo pieczołowicie 
wychowują dwójkę dzieci. Starsza córka Kinga po ukończeniu 
szkoły średniej i studium medycznego oraz odbyciu stażu zawo-
dowego wyjechała do Chicago i tam urządza sobie dorosłe życie. 
Syn Karol obecnie zdaję maturę i marzy o studiach w instytucie 
muzycznym w Rzeszowie. Pięknie gra na gitarze i kornecie, jest 
niezwykle ciepłym młodzieńcem żywo związany z całą rodziną 
a nade wszystko z prababcią Anną. Pamięta dziecięce zabawy 
z nią, wspólne układanie klocków, puzzli, rozmowy, mają swoje 
tajemnice do dziś, a prababcia mówi – to już nie Karolek, ale 
pan Karol. Rozpiera jej serce radość i duma i chociaż ma sporą 
gromadkę wnuków i prawnuków, to ten „domowy” prawnuk 
jest oczkiem w głowie.
 Matka Karola Danuta Kutyna jest wszechstronnie wy-
kształconą kobietą. Ma ukończone technikum budowlane 

w Rzeszowie o specjalności dokumentacji budowlanej. Ma 
też ukończone studia magisterskie o specjalności pedagogika 
społeczno-opiekuńcza w Krakowie oraz w Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Łodzi specjalizację opiekuńczo-wychowaw-
czą. Obecnie pracuje w szkole brzosteckiej oraz na WTZ jako 
pracownik socjalny. Kilka lat pełniła funkcję dyrektora szkoły 
filialnej w Bukowej. Jest doświadczonym i mądrym pedago-
giem, a ponadto obdarzona jest zdolnościami artystycznymi 
i manualnymi. To właśnie ona wypieka pyszności na spotkania 
rodzinne, wielopokoleniowe oraz z mężem Marianem bardzo 
pieczołowicie dba o dom i ogród. Tęskni za córką Kingą, która 
wyjechała „za wodę”, gdzie pracuje i pewnie chce „…zrozumieć 
ludzi, ich języki i cierpienia…”. Śladami prababci i babci spieszy 
ułożyć sobie dorosłe życie.
 Rodzina Zuzanny i Stanisława Kutynów to mocno scemen-
towana brać wyrosła w pracy, miłości, a wszystko w życiu 
budowała na twardych fundamentach wiary.
 Dzieci Grażyny i Adama Kmiecików i ich partnerzy bardzo 
szybko dorabiają się, gdyż nauczone są rzetelnej pracy, zarad-
ności i oszczędności. Już w czasach studiów wyjeżdżały na 
wakacyjne „saksy”, gdzie się dało – do USA, Irlandii, Szkocji, 
a zarobione pieniądze odkładały na cele priorytetowe i egzy-
stencję dorosłego życia. Ponadto rozwijały własną wyobraźnię 
zwiedzając zachodnie kraje Europy, poznawały nie tylko za-
bytki kultury, ale także nowych ludzi i ich obyczaje. Dobrym 
przykładem takiego myślenia jest Kuba Kmiecik – syn – który 

wraz z żoną Eweliną po rocznej pracy 
w Szkocji kupił wygodny samochód 
i zwiedził niemalże całą Europę 
zachodnią jadąc przez Niemcy, Fran-
cję, Włochy. Piękno tamtych krajów 
i krajobrazów uwiecznił na kliszach 
fotograficznych gdyż jest zawołanym 
fotografem. Udziela się także w Gorli-
cach śpiewając w chórze parafialnym.
 I tak o tej rodzinie można byłoby 
opowiadać w nieskończoność. Jest to 
duża wielopokoleniowa rodzina trzy-
mająca się razem. Etos pracowitości, 
wzajemnej miłości i oddania oraz 
prawdziwej uczynnej wiary przeka-
zywany jest z pokolenia na pokolenie. 
Można się tylko cieszyć, że to właśnie 
z Ziemi Brzosteckiej wyrośli i dzięko-
wać praojcom za mądrość życiową, 
miłość i wiarę, którą wszczepili na 
wsze czasy.

Zuzanna Rogala

„Człowiek jest wielki nie przez to co 
posiada lecz przez to, kim jest.
Nie przez to, co ma, lecz przez to czym 
dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Dawne włości plebańskie w Brzostku 
ożyły i tętnią pracą. Wokół starej 

plebanii – dzisiaj obiekt WTZ – ciągle 
trwają prace remontowe przystosowu-
jące stary budynek do funkcjonalnego 
lokum rekreacyjno-terapeutycznego osób 
niepełnosprawnych. Zadaniem podsta-
wowym owej placówki jest rehabilitacja 
społeczna i zawodowa, a przez nią pomoc 
w odnalezieniu się niepełnosprawnych 
w świecie ludzi zdrowych. Uczenie 
się zasad samodzielności, czynności 
samoobsługowych oraz współżycia spo-
łecznego jest bardzo trudne. Dlatego też 
pracujący tam instruktorzy permanentnie 
muszą podnosić kwalifikacje zawodowe 
i w pracy tej umieć dzielić się własnym 
sercem. Jan Paweł II tak zwracał się do 
instytucji i pracowników rehabilitacyj-
no-terapeutycznych: „Na wzór Dobrego 

Samarytanina pomagajcie i służcie cho-
rym i cierpiącym, szanując w nich zawsze 
przede wszystkim godność osoby a ocza-
mi wiary dostrzegajcie w nich Jezusa 
cierpiącego. Strzeżcie się obojętności, 
która może wynikać z przyzwyczajenia. 
W swoją niezastąpioną pracę zawodową 
wykonywaną w ramach dobrze zorga-
nizowanych struktur wkładajcie serce, 
które jako jedyne jest zdolne nadać im 
ludzkie oblicze…” [Jan Paweł II, por. 
Salvifici Doloris, 29]
 Dzięki zajęciom terapeutycznym nie-
pełnosprawni poczują się zintegrowani 
ze światem ludzi zdrowych, poczują się 
potrzebni w środowisku, bardziej po-
kochają go i będą twórczo uczestniczyć 
w życiu. A co z tej integracji będą mieć 
zdrowi ludzie? Otóż rozwiną w sobie 
pełne człowieczeństwo i staną się ludźmi 
silnej wiary, którzy nie tylko chcą mieć 
i stawać się coraz to bardziej zamożniejsi, 
ale także potrafią się dzielić z potrzebu-
jącymi. Za poetą – polskim Żydem – Ju-
lianem Tuwimem powtórzę: ”…Niech się 
wypełni dobra wola, szlachetnych serc…” 

i niepełnosprawni znajdą zrozumienie 
i pomoc u zdrowych.
 Zajęcia grupowe prowadzone w WTZ 
dają widoczne efekty. Grupa ogrodnicza 
i rolnicza systematycznie prowadzi upra-
wę warzyw, potrzebnych do spożycia 
na poletkach ogrodowych i w foliakach. 
Zaś pozostałe pracownie wytwory swojej 
pracy – a jest się czym pochwalić – wy-
stawiali do rożnego rodzaju konkursów 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
gdzie zajmowali poczesne miejsca. I tak 
w lutym instruktorzy wraz z uczestnika-
mi przygotowali szopkę Bożonarodzenio-
wą, która zajęła I miejsce. W kwietniu 
pracownie przygotowały wystawę do 
konkursu wielkanocnego. W powia-
towym konkursie na pisankę ludową 
i plastykę obrzędową Wielkiej Nocy zajęli 
I miejsce. Projekt do owego konkursu 
przygotowała mgr Danuta Kutyna wraz 
z mgr Zofią Moskal i mgr Anną Szcze-
panik-Barys. W konkursie „Współczesne 
ozdoby wielkanocne” – kartka świąteczna 
organizowanym przez Dom Kultury 
w Brzostku WTZ zajęło I miejsce wraz 

to i owo o warsztatach terapii zajęciowej w Brzostku
Rodzina Grażyny i Adama Kmiecików na I Komunii Maćka
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z Środowiskowym Domem Samopomocy 
w Brzostku.
 W dniach 9-10 kwietnia w Domu 
Kultury w Brzostku odbył się kiermasz 
zorganizowany przez WTZ na którym 
można było kupić – po bardzo niskich 
cenach – wyroby wikliniarskie, cera-
miczne, plastyczne, szydełkowe, obrazy 
haftowane i malowane. Było w czym 
wybierać – niestety zainteresowanie tymi 
wyrobami było nikłe.
 Kierownik WTZ dr Alicja Kawalec-
-Przetacznik bardzo dba o rozwój za-
interesowań kulturalnych i sportowych 
uczestników. Zaprasza krakowski teatr, 
który wystawił sztukę „Zaczarowany 
młynek”, a 5 kwietnia zorganizowała 
wyjazd do kina Helios w Rzeszowie na 
film „Jan Paweł II – Szukałem Was…”. 
W marcu zaś grupa miłośników tenisa 
stołowego była wraz z opiekunem na 
zawodach w Dębicy.
 Większość zajęć – w ramach inte-
gracji – prowadzona była wspólnie ze 
Środowiskowym Domem Samopomocy 
im. Jana Pawła II. Wspólnie uczestnicy 
i pensjonariusze bawili się z okazji Wa-
lentynek i tłustego czwartku. Wspólnie 
też uczestniczyli w śpiewaniu kolęd 
z udziałem chóru parafialnego „Melodia” 
z Brzostku.
 W Wielkim Tygodniu wspólnie z ŚDS 
zorganizowali śniadanie wielkanocne. 
Wśród zaproszonych gości byli ks. dr Jan 
Cebulak, ks. Artur Michalski, dyrektor 
banku Ryszard Tomaszewski, dyrektor 
szkoły podstawowej Maria Przebięda, se-
kretarz stowarzyszenia „Nieść nadzieję” 
z Brzostku Józef Serwiński, pracownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzostku Anna Skiba, re-
daktorzy Wiadomości Brzosteckich Józef 
Nosal i Zuzanna Rogala. Na wstępie przy-
witał gości i uczestników ŚDS i WTZ kie-
rownik ŚDS Karol Staniszewski. Uczest-
nicy WTZ przygotowali ciekawy program 
słowno-muzyczny o życiu i działalności 
Błogosławionego Papieża Jana Pawła 
II. Recytacje wierszy oraz śpiew pieśni 
płynęły z żarliwych serc i były pełne 
ekspresji, zaś „Barka” wyśpiewana zo-
stała przez wszystkich uczestników owej 
uroczystości. Z kolei ks. dr Jan Cebulak 
poświęcił przygotowane pokarmy: jajka, 
wędlinę, chleb. Potem wszyscy zostali 
ugoszczeni żurkiem wielkanocnym 
przygotowanym przez kuchnię. Ponadto 
stoły udekorowane były wielkanocnymi 
stroikami, wśród których były pieczone 
baranki wielkanocne ozdobione gustow-
nymi pisankami. Były też ciasta wielka-
nocne – babki, mazurki – pyszna sałatka 
jarzynowa oraz gorąca kawa i herbata. 
W atmosferze Wielkiego Tygodnia i wza-
jemnej życzliwości spożywaliśmy wiel-
kanocne śniadanie. Nad pięknem śpiewu 
wykonywanego przez uczestników WTZ 
czuwał instruktor Wiesław Płaziak, zaś 
nad recytacjami wierszy czuwała instruk-
tor Marzena Skocz-Dachowska. Wspólne 
posilanie się produktami wykonanymi 
przez pracowników i uczestników WTZ 
i ŚDS budziło podziw u zaproszonych 
gości, a atmosfera powagi przygotowała 
wszystkich do właściwego przeżywania 
Triduum Paschalnego.
 Każdy zwykły dzień przeżywany 
tam na WTZ czy ŚDS jest dniem radości 

wszystkich uczestników. Wypracowanie 
coraz to nowszych form zajęć terapii 
jest domeną dobrze funkcjonujących 
instytucji i takimi instytucjami są też 
brzosteckie placówki. Trzeba życzyć 

kierownictwu WTZ i ŚDS dobrych po-
mysłów i rozwiązań rehabilitacyjno-te-
rapeutycznych naszych „trochę innych” 
Brzostowian.

Zuzanna Rogala

Podczas śniadania wielkanocnego uczestnicy WTZ i ŚDS przedstawili program 
słowno-muzyczny o życiu i działalności Błogosławionego Papieża Jana Pawła II

WTZ w powiatowym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową 
związaną z okresem Wielkanocy zajęły I miejsce

Uczestnicy WTZ i ŚDS wspólnie bawili się z okazji tłustego czwartku
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

pierwsze dni i tygodnie 
grozy wojennej cd.

Z wielkim przerażeniem i pośpiechem 
przychodzili do nas wujkowie Cabaj 

i Papier, ciocia Gruszkowa, siostra Ma-
rysia z mężem Andrzejem i inni. Każdy 
chciał się dowiedzieć co mówią w radio 
na temat wybuchu wojny i co zamierza 
robić nasza rodzina. Radio oprócz wia-
domości o walkach z wojskami niemiec-
kiego najeźdźcy oraz o działaniach orga-
nizacyjnych i dyplomatycznych władz 
polskich zaczęło nadawać komunikaty 
ostrzegawcze o nalotach niemieckiego 
lotnictwa bombowego na Polskę i apele 
do ludności cywilnej. Wiadomości radio-
we tato przekazywał osobom przybyłym 
do nas i wspólnie je dyskutowano.
 Wujkowie Cabaj i Papier oraz tato, 
trzej doświadczeni żołnierze byłej armii 
austriackiej, stali się autorytetami w in-
terpretowaniu wojennych wiadomości 
radiowych. Rzemiosło wojenne znali nie 
tyle z ćwiczeń wojskowych na manew-
rach, ile z praktyki działań wojennych na 
frontach I wojny światowej. Co prawda 
różnili się w ocenie przebiegu wydarzeń 
rozpoczętej wojny, ale byli całkowicie 
zgodni w odniesieniu do tego jak należy 
zachowywać się w obliczu narastają-
cych działań wojennych. Ich zdaniem 
podstawą zachowań członków naszych 
rodzin powinny być: spokój, zimna 
krew i rozwaga. Nie wolno dopuścić do 
paniki, która sprzyja najgorszemu. Nie 
wolno też zaniedbywać terminowych 
robót polowych bo one będą podstawą 
egzystencji w przyszłym roku.
 Mimo pięknej pogody i ustaleń by 
nie zaniedbywać robót polowych u nas 

w piątek, w dniu wybuchu wojny nie 
rozpoczęliśmy wywożenia gnoju ani 
innych robót w polu. Nie było też widać 
na polach by ktoś w ogóle pracował. Tato 
prawie nie zdejmował radiowych słucha-
wek z uszów. Co chwila ktoś przychodził 
do nas z pytaniem, co mówią w radio?
 A wiadomości podawane w radio były 
bardzo niepokojące, chociaż przekazy-
wano je dość oględnie z akcentami opty-
mizmu. Wymieniano zwykle ogólnie 
znane rejony Polski i podawano, że nasze 
wojska dzielnie powstrzymują napór 
zmotoryzowanych wojsk nieprzyjaciela. 
Informowano też jak nasze eskadry bojo-
we prowadzą skuteczne walki powietrz-
ne z ciężkim lotnictwem bombowym 
nieprzyjaciela. W rzeczywistości był to 
optymizm propagandowy, podobny do 
niedawnych sloganów sprzed wybuchu 
wojny „Jesteśmy silni, zwarci i goto-
wi”, albo „Nie oddamy nawet guzika 
od płaszcza”. Wnet się okazało, że już 
właśnie wtedy w pierwszym dniu wojny, 
lotnictwo niemieckie prawie bez prze-
szkód bombardowało dziesiątki miast 
polskich, w tym: Warszawę, Gdynię, 
Bydgoszcz, Poznań, Katowice, Kraków, 
Lwów, a nawet wiele małych miast jak 
Jasło. Już pierwszego dnia wojny poległo 
więcej ludności cywilnej niż wojska. 
Wobec miażdżącej przewagi lotnictwa 
niemieckiego, polskie lotnictwo było 
prawie bezskuteczne. W obronie nieba 
nad Jasłem 1-go września poległo sied-
miu polskich lotników, których szczątki 
spoczywają w zbiorowej mogile na 
cmentarzu w Jaśle przy ulicy Kilińskie-
go.
 W pierwszym dniu wojny u nas 
w Grudnej był jeszcze względny spokój. 
Słyszeliśmy tylko charakterystycznie 
falujący huk ciężkich bombowców, 
przelatujących w dużych grupach nad 
horyzontem wzgórz. Obok oficjal-
nych wiadomości radiowych o rozwoju 
działań wojennych narastało krążenie 
wiadomości nieoficjalnych o różnych 
wydarzeniach wojennych oraz o bez-
nadziejnych możliwościach obronnych 
Polski przed potęgą militarną Niemiec. 

Około południa ciocia Anna wróciła 
z kościoła przerażona. W drodze z ko-
ścioła do domu spotkał ją jakiś mężczy-
zna i opowiedział jej o bestialskim mor-
dowaniu polskich żołnierzy i ludności 
cywilnej przez wojska niemieckie, które 
z ogromną siłą militarną prą w głąb 
Polski. Zajmują kolejne miejscowości 
i na pewno za kilkanaście dni opanują 
cały nasz kraj. Jej relacja i zachowanie 
przejęte były niezwykłą trwogą. Tato 
stanowczo ostrzegł ciocię i nas wszyst-
kich by podobnych plotek nie słuchać, 
ani nie dawać im wiary. W rzeczywi-
stości może być wiele wstrząsających 
wydarzeń wojennych, które nie będą 
plotką lecz konkretnymi faktami wi-
dzianymi na własne oczy. Mogą być 
ranni i zabici, mogą wybuchać pożary, 
ale nawet w takich przypadkach musimy 
opanować nasze przerażenie i strach, by 
skutecznie ratować życie rannym i po-
magać poszkodowanym. Bezwzględnie 
musimy być w każdej sytuacji rozważni 
i ostrożni, by lekkomyślnie nie narażać 
własnego życia i naszego mienia. Trzeba 
codziennie zachowywać spokój i zajmo-
wać się pracą, której jest pod dostatkiem 
w naszym gospodarstwie.
 Argumentacja i postawa taty w od-
niesieniu do plotek uspokoiła trochę 
podniecenie spowodowane relacjami 
cioci Anny. Po obiedzie każde z nas 
zajęło się codzienną pracą. Wieczorem 
ponownie zaczęli przychodzić do nas 
krewni i sąsiedzi, by dowiedzieć się co 
nowego podaje radio. Rozmowy na temat 
wojny toczyły się do późnej nocy przy 
zaciemnionych oknach. Nie słuchałem 
ich do końca, ponieważ byłem zmęczony 
pracą i przeżyciami tego dnia. Zaczęło 
mi się drzemać i wreszcie poszedłem 
spać. Idąc z mieszkania do stajni słysza-
łem głośne cykanie świerszczy polnych 
i wyczuwałem fale ciepłego i na prze-
mian chłodnego powietrza. Noc była 
pogodna i spokojna. Wydarzenia dnia 
tylko uświadamiały mi, że Polska została 
zaatakowana przez wojska niemieckie 
i gdzieś daleko toczy się straszna wojna.

cdn.

Baza dydaktyczna naszego Zespołu Szkół 
została wzbogacona o edukacyjny zestaw 

interaktywny, w skład którego wchodzą: tabli-
ca interaktywna typu SMART, projektor typu 
HITACHI oraz oprogramowanie typu SMART 
NOTEBOOK. 
 Szkoła została wyłoniona przez Podkarpackie 
Kuratorium Oświaty, za co składamy wielkie 
podziękowania, jako jedna z dwudziestu szkół, 
które zostały beneficjentami projektu NBP 
„Program wyposażenia 100 szkół ponadgim-
nazjalnych w edukacyjne tablice interaktywne” 
do realizacji programu edukacyjnego w zakresie 
przedsiębiorczości. Projekt powyższy realizowa-
ła Fundacja Narodowego Banku Polskiego. 
 Jesteśmy wdzięczni Fundacji Narodowego 
Banku Polskiego za tę, bardzo wartościową da-
rowiznę. Dzięki niej zwiększy się atrakcyjność 
zajęć, głownie na lekcjach przedsiębiorczości 
i przedmiotów ekonomicznych, wyposażając 
nauczyciela w nowe możliwości  przekazu edu-
kacyjnego.

G. Kolbusz

tablica interaktywna dla zespołu szkół im jana pawła ii
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Marian 
Nosal

Jadwiga 
Kudłacz

Zuzanna
Rogala

obraz Boży
Z gliny prochu ziemi
Ulepiony na obraz Mistrza
Poskładany do istnienia
Jak dom jaskółki młyńskiej
Jemu ziemia jest poddana
Teraz to on na niej tworzy
Rządzi w imieniu Pana
Emisariusz Boży
Naprawia szkody potopu
Dobiera kolory tęczy
Przestawia pory roku
Lecz coraz rzadziej klęczy
Wycina drzewa mądrości
Zazdrości ptakom skrzydeł
Już prawie nie pości
Zapomniał skąd przyszedł
Czy wie dokąd idzie

Bezsenność
Utonęła w ciszy
Zapadła się w ciemność
Bezsenność
Na skraju przysiadła
Z zegara wskazówek
Upadła
Kradnie rzeczywistość
Odlicza minuty
Na skróty
Nocna towarzyszka
Co zasypia z nami 
Nad ranem

Widoki brzosteckie
Zieleń wokoło kłuje oczy
mocą swych barw
Pąki na drzewach z całej siły
pękają tworząc światło barw
Z zieleni traw się wychyla
koszyczek żółci, bieli też
I tęcza barw kobierzec tworzy
wiosenny, nikły, nowy świat
A tam wysoko pod obłokiem 
wiruje wkoło duży ptak 
To znowu niżej się unosi
to znów pikuje w kępki traw.
Pochyla głowę, dziobem szuka
mięsistych, mokrych żab.
To staje w miejscu to znów idzie
jakby poznawał wiosenny świat
Potem dosłownie się unosi
i w dziobie niesie łupów dar
Dla bocianicy, która siedzi
i w swoim gnieździe trwa.
Wiatr delikatnie czoło muska
przechodniów tych idących w dal
I przypomina o ogródkach
By je zostawić w palecie barw

łąka – po godach
Ciemnej ziemi pąk nabrzmiał i pękł
Wydając ogromną tajemnicę łąki w kolory ubraną,
Która zaszeptała zdziwiona:
„kaczeńce żółte, pierwiosnek”
 Z wdzięczności odśpiewała
 Hymn nieba skowronkiem
 Zdziwiona, że ma jeszcze tyle kolorowych –
 Nitek do utkania, tyle kolorowych chwil!
Z motylem roztańczyła się
W pląsach wiatru, w takt żabiej muzyki, że hej!
Nic tu do dodania – szczęśliwa!
I przezroczystym rosy bawiona szampanem
 Nie myślała pijana – co będzie do rana…
 Co będzie po kwitnących pogodach?
 Że zostanie skoszona, uschnięta
 Z kolorowo jaskrawych sukien srogo rozebrana!
I to już będzie – po godach!
Takie radosne i takie smutne
Że do tego została zmuszona!
I tylko ptak mały na puszystym sianie piosenkę
zaśpiewa
 Pod kopułą siana przepiórka zaziewa
 I schronienie znajdzie może żabka mała?
 Hej, łąko zielona, żółto-fioletowa
 Gdzieś ty się podziała?

Zofia 
Jarmusz

nieznany dziecka świat
Otwarłeś dziecię swoje oczęta
I chcesz zobaczyć ten piękny świat
Patrzysz i nie wiesz – że choć on piękny –
Cały się roi od przykrych wad!
Sprawiedliwości mało na świecie
Dużo tu kłamstwa, bólu i łez
I nie wiesz jeszcze maleńkie dziecię
Jakiż naprawdę ten twój świat jest!!
Ile cię szczęścia spotka w nim może
Ile radości przeżyjesz sam – kiedy dorośniesz
I czy zrozumiesz, czy cię zadziwi ten wielki świat –
Nie wiem
Ty nie wiesz teraz, czy się poskarżysz, że tutaj jesteś,
Czy może zechcesz dziękować nam?

1971 rok

przyjacielu!
Przyjacielu, któryś zmarł przed laty
Przyjdźże do mnie, lecz w maju koniecznie!
Może będą kwitły polskie kwiaty?
Może będzie cicho i słonecznie?
Przyjdź w postaci, w jakiej Ciebie znałem
I pozdrów mnie polskim pozdrowieniem.
Przyjdziesz chyba? Ja Ciebie kochałem,
Dzieliłem się szczęściem i cierpieniem.
Może Ty tam masz jakie nowiny?
Ciekaw jestem, co tam słychać w górze.
O przyszłości nic wcale nie wiemy;
W dniu dzisiejszym wciąż burze i burze…

Usiądziemy gdzieś wśród kwietnej łąki,
Pogwarzymy o tym, co nas boli…
Musisz wiedzieć, że w czasie rozłąki
Zmieniło się wiele tu, na roli…
Kwiaty rosną, ale jakieś blade…
Za to kąkol zagłuszył pszenicę…
Może Ty tam znajdziesz jakąś radę,
By odchwaścić naszą okolicę…
Może znasz już czwarty wymiar czasu,
Co zakryty jest przed naszym wzrokiem?
Jeśli zechcesz pójdziemy do lasu,
Aby skryć się przed złych ludzi okiem.
Przyjdź Mój Drogi, czekam czasu tyle…
Przyjdź w sobotę, w sobotę koniecznie,
I spędź ze mną jedną małą chwilę
I powiedz mi, czy tak będzie wiecznie!...

Franciszek
Wojnarowski

prośba o natchnienie
Panie Boże,
wiem, że jesteś bardzo zajęty
ale gdybyś dla mnie
poświęcił chwilę czasu
poprosiłabym Cię
o prawdziwe natchnienie
bym mogła napisać wiersz
którego wersy
wyryte w sercu
będą dla innych
osuszeniem łez
pocieszeniem
jasnością w ciemności
Panie Boże,
spraw, aby pisany wiersz
był jak róża
choć piękny i pełen wdzięku
słowami jak kolce
sprawiał by człowiek
widział, że dobro
to nie zawsze piękno
by kochał nie tylko
piękno i wygodę
ale pokochał duszę i serce
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakowska 
– Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWO -USŁUGOW E „EK I W”  – Brzos tek ,  
ul. Szkotnia 16

3. FIRMA „OLMAR”, Mariusz Krauze – Brzostek
4. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorzata Drozd – 

Brzostek, ul. Rynek 39
5. ZAKŁAD ROBÓT MELIORACYJNO-KANA-

LIZACYJNYCH „HYDROBUD” SP.J., B. Pysz,  
U. Pysz – Latoszyn 31c 

6. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w KRAKO-
WIE oddział w BRZOSTKU

7. SKLEP SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Renata 
i Zbigniew Golec – Brzostek, ul. Rynek 29

8. ZAKŁAD RZEźNICZO-WęDLINIARSKI „TECH-
NO-MAS”, Kazimierz Sarna – Brzostek, ul. Mickie-
wicza 19

9. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – MAREK 
WOJNAR – ZAWADKA BRZOSTECKA 50

10. FIRMA USŁUGOWA ELSTOB, Paweł Wojnar  
– Zawadka Brzostecka 44

11. FHUP ANEX, Aneta Augustyn – Brzostek, ul. Przed-
mieście 36

12. APTEKA, mgr farm. Ryszard Nalepa – ul. 11-go 
Listopada

13. WINTER-SPORT, Dorota i Grzegorz Betlej – Brzo-
stek, ul. Szkolna 3

14. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GEODEZYJ-
NO-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkowski – Zawadka 
Brzostecka

15. FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA „EFEKT”, 
Piotr Wójcik – Klecie 123

16. Z A K Ł A D ŚLUSA R SK I ,  Edward  K m ie c i k  
– Brzostek, ul. Mickiewicza 16

17. FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA, Jan Dzie-
dzic – Bukowa 42

18. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIKROKOSM, 
Grzegorz Kłęk – Brzostek, ul. Mickiewicza

19. FHU Marek Zięba – Brzostek
20. LASZKŁO, Adam Latoszek – Klecie
21. ZAKŁAD KAMIENIARSKO-MEBLOWY, Janusz 

Czarnawski – Klecie
22. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „STAN-

-BUD”, Stanisław Zyguła – Brzostek, ul. Łukasiewi-
cza 32

23. USŁUGI  WOD. KAN. CO. GAZ, Józef Kawalec – 
Brzostek

24. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński – Ja-
nuszkowice

25. FIRMA WOJT-BUD, Wojciech Miśkowicz – Brzostek, 
ul 11-go Listopada 2

26. SZKOŁA JAZDY „MILA”, Anna Nawracaj Rozwa-
dowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 1

27. FHU „BRIAN SOFT” – SPRZEDAż I NAPRAWA 
KOMPUTERÓW, Jacek Berrahal – Brzostek, ul. Ry-
nek 38 

28. SKLEP WIELOBRANżOWY, Artur Potrzeba – 
Brzostek

29. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzostek, 
ul 11-go Listopada 14

30. WOD-GAZ, Paweł Bielecki – Brzostek
31. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZE-

MIOSŁA, Dariusz Kalina – Brzostek
32. SKLEP SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Barbara 

Szybist – Kołaczyce
33. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY „MELISA”, 

Maria Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
34. KWIACIARNIA „ANIA”, Anna Trojan-Kopala – 

Brzostek, ul. Rynek 18
35. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz Wójcik – 

Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
36. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Potrzeba – 

Brzostek, ul. Łukasiewicza 48
37. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Eugeniusz 

Łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
38. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, Lesław 

Kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
39. FIRMA HANDLOWA BUDROL, Leszek Dziedzic 

– Mieczysław Dziedzic Spółka Jawna – Zawadka 
Brzostecka 2

40. PH AGD, Zbigniew Ramut
41. SKLEP MOTORYZACYJNY AGRO-MOTOR, Joan-

na Sury – Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
42. SKLEP SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Maria 

Szczygieł, Józef Czekaj
43. FIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzostek
44. SKLEP TARA, Dorota Wołowiec-Prokop – Brzostek, 

ul. Rynek 24
45. SKLEP MEBLOWY, Danuta Pruchnik – Brzostek, 

ul. Rynek
46. FHU AUTOSERWIS, Stanisław Jędrzejczyk  

– Brzostek, ul. Słoneczna
47. APTEKA VITA, Godawska i Wspólnicy Spółka Jawna 

– Brzostek, ul. Szkolna
48. KWIACIARNIA, Piotr Michalski, – Brzostek, ul. Ry-

nek
49. FIRMA HANDLOWA I DORADZTWA FINANSO-

WEGO, Mariusz Grygiel
50. FOTO GRT, G. Trzeciak – Brzostek, ul. Rynek 30

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów 
czuwa BIURO RACHUNKOWE, Jadwiga Olszewska 
– Brzostek, ul Łukasiewicza

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej
Lks Brzostowianka Brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy
LKS Brzostowianka Brzostek

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w Brzostku 
Rezerwacji boisk można dokonywać osobiście lub telefonicznie

Prosimy dzwonić tylko w godzinach otwarcia pod numer telefonu 504 665 776 Instruktorzy
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F.U. KRIS POLECA:
Profesjonalne pranie ekstrakcyjne:

- dywanów
- wykładzin
- tapicerek samochodowych
- tapicerek meblowych

Doczyszczanie posadzek:
- kostka brukowa (czyszczenie + impregnacja)
- lastrico, gres 
- posadzki przemysłowe

Dystrybucja profesjonalnej chemii sprzątającej:
- obiektowej, samochodowej

514 090 666

firma.kris@interia.pl

L  ŻUCZEK
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

mgr Szymon Pruchnik
(instruktor z uprawnieniami egzaminatora)

BRZOSTEK, RYNEK 28

 ZAPRASZA NA:
 – kursy prawa jazdy kat. B
 – jazdy dodatkowe

tel. 660 029 014

SKOK 
im. Królowej Jadwigi
zaprasza do oddziału 
w Brzostku 
przy ul. Rynek 13
(budynek GS obok sklepu 
ogólnospożywczego)
Od pn. – pt. w godzinach 
od 8:00 do 16:00

Jesteś rolnikiem,
emerytem, rencistą KRUS
  – ta pożyczka jest dla ciebie

 Pożyczka „Farmerska”
  Już od 8%* i od 500 zł
   A na pierwszą ratę poczekamy nawet 100 dni

Z nami
 – zasiejesz, nawozisz, ubezpieczysz plony,
  kupisz zwierzęta, maszyny i wiele, wiele innych 

rzeczy

telefon do oddziału: (14) 683 55 44

* RRSP dla kwoty 3000 zł na okres 36 m-cy 19,15%

Praca – sklejanie kopert: WIĘŹ 
box 207
35-959 Rzeszów 2
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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

Przyjmujemy 
zamówienia 

na dekoracje ślubne 
w kościele i na sali
BRZOSTEK, ul. RYNEK 30

ZAPRASZAMY

F.H.U. Wojciech Wojdyła
JANUSZKOWICE k/szkoły

tel.:  787 002 776

OFERUJE
• opony nowe i używane
• części zamienne
• oleje, filtry

WYMIANA
• olejów
• filtrów
• płynów
• opon

Z A P R A S Z A M Y

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
„KONSULTANT”

Adam DACHOWSKI
SPECJALIZACJA KANCELARII:
•	 PRAWO BANKOWE, PRAWO CYWILNE
•	 ODSZKODOWANIA	Z	TYTUŁU	WYPADKÓW	 
KOMUNIKACYJNYCH	I	WYPADKÓW	PRZY	PRACY

ZAPRASZAM	W	KAżDą	śRODę
od 900 do 1400

39-230 Brzostek 
ul. Rynek 7

tel. + 48 508 250 412
www.adamdachowski.pl
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krzyżówka 
z naGrodą
Poziomo:
1) Bywa rodzajowa lub kabaretowa; 
4) Zapalenie kopyta końskiego; 9) Spe-
cjalistka od esperanto; 10) Ciągnie 
dalej sprawę; 11) Przerabia kłody na 
deski; 14) Nawóz potasowy; 16) Żart; 
18) Przeciwnik rejenta; 20) „Problem” 
w desce; 21) Bóg zbawca w hinduizmie; 
22) Ustronne miejsce; 23) Fronton; 
26) Siostra Antygony; 31) Uprawiana 
na stadionie; 32) Szybowiec z silnikiem; 
33) Gryzoń hodowany na futro; 34) Sto-
lica Mali.
Pionowo:
1) Terytorium podległe szejkowi; 2) To-
warzysz Odyseusza; 3) Wyspa na Morzu 
Śródziemnym; 5) Usuwanie niepożąda-
nych osób; 6) Uczestnik minionej wojny; 
7) Plastikowy samochód z NRD; 8) Rze-
ka w Chinach, Indiach i Pakistanie; 
12) Niższy duchowny w kościele katolic-
kim; 13) Kabina kosmiczna; 14) Inaczej 
krakowianie; 15) Wynik mnożenia; 
17) Pierwiastek, który z wodą reaguje 
wybuchowo; 19) Własne ja 23) Kry-
styna, aktorka, która zagrała Nikifora; 
24) Zespół 6 muzyków; 25) Roman, 
przywódca ruchu narodowego; 27) Kie-
rowniczka, przełożona, zwierzchniczka; 
28) Benzyna o podwyższonej liczbie 
oktanowej; 29) Miasto i port na Kor-
syce, miejsce urodzenia Napoleona I; 
30) Brat ojca.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczo-
ne do 31 maja 2011 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: ŚWIATOWY DZIEŃ PA-
MIęCI OFIAR KATYNIA.
Nagrodę książkową wylosowała KLAU-
DIA TRYCHTA z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

W sklepie z komputerami sprzedawca 
zachwala klientowi swój najnowszy 
towar: 
– Ten komputer wykona za pana połowę 
pracy! 
– w takim razie biorę dwa.

		
Na posterunek policji w małym mia-
steczku wbiega zdyszany facet.
– Szybko! Aresztujcie mnie, rzuciłem 
w żonę młotkiem!

– I co, zabił ją pan?
– Nie, ale ona zaraz tu będzie!!!

		
Rano w biurze: 
– Stary, skąd masz takie limo pod 
okiem? 
– A bo jak się wczoraj wieczorem mo-
dliliśmy przy stole i właśnie mówiliśmy: 
„ale zbaw nas ode złego”, ja niechcący 
spojrzałem na teściową...

		
Z czego się składa syberyjska latryna?
– Z dwóch pali, na jednym wiesza się 
kufajkę, a drugim odpędza się wilki.

		
Zdenerwowana matka pisze do nauczy-
cielki:

– „Bardzo prosimy nie bić Jasia! Bo to 
słabe, dobre, biedne dziecko. My sami 
nigdy go nie bijemy. Chyba, że w obro-
nie własnej...”

		
Blondynka już dłuższy czas stoi na 
przystanku autobusowym. Przechodzą-
cy obok niej chłopak zauważa to i mówi: 
– Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko 
w święta. 
– No, to mam wielkie szczęście, bo 
dzisiaj są moje imieniny...

		
– Szukamy człowieka, nie uchylającego 
się od pracy i nie wykorzystującego 
chorobowego.
– Świetnie, zatrudnijcie mnie, to pomo-
gę wam szukać...
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wszystko o kreskach
 W tekście możemy spotkać trzy rodzaje poziomych kre-
sek, które nastręczają nam wiele kłopotów z ich użyciem. 
Są to:
  myślnik (pauza)  —
  półpauza    –
  dywiz (łącznik)  -
 Myślnik jest najdłuższą kreską i uzyskujemy go kombi-
nacją klawiszy: CTRL + ALT + NUM - (minus z klawiatury 
numerycznej). Pełni on funkcję znaku międzywyrazowego, 
dlatego stosuje się go pomiędzy wyrazami, a nie wewnątrz, 
np. myślnik — to najdłuższa kreska. Pamiętajmy o spacji 
przed i po myślniku.
 O połowę krótszą od myślnika jest półpauza, którą mo-
żemy napisać za pomocą kombinacji klawiszy: CTRL + 
NUM - (minus z klawiatury numerycznej). Półpauza zastę-
puje myślnik, który powoli wychodzi z użycia. Nawet Word 
zmienia automatycznie dywiz na półpauzę, pod warunkiem, 
że będzie miał spację po obu stronach.
 Najkrótszą kreską jest dywiz. Aby go napisać należy 
nacisnąć klawisz „-” umieszczony koło cyfry 0 na górze kla-
wiatury. Służy on przede wszystkim do tworzenia różnego 
rodzaju złożeń. Np. biało-czerwony, koszałki-opałki, czy 
Bielsko-Biała. Pamiętajmy, że dywiz czyli łącznik, nigdy 
nie ma spacji wokół siebie.

dzielenie wyrazów jest też ważne
 Aby włączyć automatyczne dzielenie wyrazów w całym 
dokumencie należy kliknąć na „Narzędzia”, wskazać po-
lecenie „Język” i kliknąć polecenie „Dzielenie wyrazów”. 
Następnie należy zaznaczyć pole wyboru „Dziel wyrazy 

automatycznie”. Można też w strefie dzielenia wyrazów 
wprowadzić wielkość obszaru między końcem ostatniego 
wyrazu w wierszu a prawym marginesem. 
 Aby ręcznie dzielić wyrazy w całym dokumencie należy 
postąpić tak samo jak poprzednio, z tą różnicą, że klikamy 
przycisk „Ręcznie”. Program Word będzie nam znajdował 
wyrazy, które mają być podzielone a my będziemy mogli 
decydować, w którym miejscu ma to nastąpić. 
 Można też ręcznie dzielić wyrazy tylko w części dokumen-
tu. Wtedy najpierw zaznaczamy fragment tekstu, w którym 
ma być dzielenie i postępujemy dokładnie tak jak poprzednio.
 Jeśli mamy włączone automatyczne dzielenie wyrazów, 
a chcemy w jakimś fragmencie tekstu go wyłączyć postępu-

jemy w taki sposób: 
- zaznaczamy tekst, w którym wyrazy nie mają być dzielone.
- w menu „Format” klikamy polecenie „Akapit”, następnie 

klikamy kartę „Podziały wiersza i strony” i zaznaczamy 
pole wyboru „Nie dziel wyrazów”.

- klikamy przycisk OK.

Gdy się nie ma, co się lubi
 Bardzo często zdarza się, że podczas tworzenia dokumen-
tu są nam potrzebne znaki których nie ma na klawiaturze, 
np.: £, §, ¼. Pa-
miętajmy, że do 
ich wstawienia 
służy okno dia-
logowe „Sym-
bol”. W oknie 
tym znajdujemy 
potrzebny nam 
znak i klikamy przycisk wstaw. 
 Jeśli jakiś znak występuje w tekście dość często, to jego 
wprowadzanie możemy sobie ułatwić. Najpierw wstawia-
my potrzebny nam znak do naszego dokumentu w opisany 
powyżej sposób, a nastepnie zaznaczamy go, kopiujemy do 
schowka i w potrzebnych miejscach wklejamy, np. kombina-
cją klawiszy CTRL + V.
 Wstawianie symbolu można też zautomatyzować za pomo-
cą autokorekty. Aby to zrobić należy otworzyć okno „Sym-
bol”, kliknąć na znak, który 
chcemy dołożyć do autokorekty 
(w tym przypadku §) i kliknąć 
na przycisk „Autokorekta” znaj-
dujący się w dolnym lewym rogu 
okna (rysunek obok). W otwar-
tym oknie autokorekty (rys. 
poniżej) wpisujemy sekwencję 
liter, które będą automatycz-
nie  zamieniane na odpowied-
ni symbol (w tym przypadku 
sekwencja liter „parag” będzie 
zamieniana automatycznie na  
znak §) i naciskamy przycisk 
„Dodaj”. Od tego momentu po 
wpisaniu „parag” otrzymamy 
znak §. Pamiętajmy, że wybór 
ciągu liter służących do zamiany 
na symbol musi być tak dobrany, 
aby nie był wyrazem.

cdn.
J. Nosal

Poradnik obsługi edytora WORD

pisać każdy może... (3)
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W rok po pamiętnej Katastrofie Smo-
leńskiej z 10 kwietnia i jednocze-

śnie w 71. rocznicę Zbrodni Katyńskiej 
miały miejsce okolicznościowe obcho-
dy. Najpierw w brzosteckim kościele 
parafialnym została odprawiona uroczy-
sta Msza św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem Ks. Prał. Tadeusza Preisa, 
który wprowadził wiernych w symbo-
likę czczonych rocznic. Homilię o nie-
zbadanych wyrokach Bożych wygłosił 
O. Rekolekcjonista. Po Mszy św. mul-
timedialny spektakl słowno-muzyczny 
przedstawiła społeczność Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku. 
Młodzież wierszem, pieśnią i obrazem 
próbowała ukazać sens ludzkiego życia, 
cierpienia i umierania…
 Potem na czele licznych pocztów 
sztandarowych zebrani udali się pod Po-
mnik Katyński, odsłonięty 11 listopada 
ubiegłego roku z inicjatywy i fundacji 
Ks. Proboszcza Dr. Jana Cebulaka, 
Burmistrza Leszka Bieńka i Urzędu 
Gminy w Brzostku. W tym miejscu 12 
kwietnia ubiegłego roku były uroczy-
stości ku czci Polaków, którzy zginęli na 
wschodzie. Rodziny pomordowanych 
zasadziły wtedy brzosty upamiętnia-
jące Rodaków z Ziemi Brzosteckiej. 
Wcześniej jednak 10 kwietna 2010 roku 
była katastrofa samolotu – zginęła cała 
Delegacja państwowa z Prezydentem 
Polski Lechem Kaczyńskim. Wszyscy 
mieli uczestniczyć w obchodach 70. 

rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Niestety, 
kilka kilometrów od mogił polskich ofi-
cerów wydarzyła się kolejna narodowa 
tragedia.
 Przy tej okazji przypomniano histo-
rię – o agresji Związku Radzieckiego na 
Polskę w dniu 17. września 1939 roku. 
Wtedy to tysiące Polaków dostało się do 
sowieckiej niewoli. Byli to: oficerowie 
wojska, funkcjonariusze policji i straży 
granicznej, urzędnicy, prawnicy, na-
ukowcy, lekarze, inżynierowie, nauczy-
ciele, działacze, kombatanci. Stanowili 
oni elitę intelektualną i społeczną Na-
rodu. Sowiecka NKWD (czyli policja 
polityczna) więziła Polaków w trzech 
specjalnych obozach: Kozielsku, Sta-
robielsku, Ostaszkowie oraz w innych 
miejscach do wiosny 1940r. Jeńcom 
obiecywano uwolnienie, ale wcześniej 
wywieziono i skrycie zamordowano 
kapelanów wojskowych. Jednocześnie 
5 marca 1940 roku szef NKWD Beria 
wysłał do akceptacji Stalinowi rozkaz 
egzekucji. Jeszcze tego samego dnia naj-
wyższa władza ZSRR jaką było Biuro 
Polityczne Wszechzwiązkowej Komu-
nistycznej Partii (bolszewików) wydało 
decyzję o rozstrzelaniu 14 700 polskich 
jeńców wojennych i 11 000 polskich 
cywilów! w sumie aż 25 700 osób. Ten 
masowy wyrok śmierci zapadł bez 
żadnego procesu, bez jakiejkolwiek 
możliwości obrony! w kwietniu i maju 
przetransportowano Polaków do miejsc 

egzekucji w: Katyniu, Charkowie, 
Miednoje, Twerze i innych. Wszystkich 
okrutnie mordowano strzałem w tył 
głowy. Ciała zabitych wrzucano do 
wspólnych mogił i zasadzono las. To 
miały być zapomniane cmentarzyska…
 Po zakończeniu wojny komunistycz-
na władza ludowa bezwzględnie tłumiła 
prawdę o sowieckim ludobójstwie na 
polskim Narodzie. Szczególnie cierpia-
ły rodziny ofiar, którym zakazano czcić 
pamięć najbliższych. Oficjalnie dopiero 
w 1992r. Rosja ujawniła dokumenty 
o Zbrodni Katyńskiej, dokonanej z roz-
kazu najwyższych władz ZSRR. Wtedy 
też zaczęto prace ekshumacyjne przy 
grobach w Charkowie i Miednoje oraz 
budowano cmentarze. Nadal jednak 
nieznane są miejsca pochówku i nazwi-
ska kilku tysięcy Rodaków. Śledztwo 
w tej sprawie przerwała obecnie strona 
rosyjska, która nie chce zaakceptować 
oczywistego faktu sowieckiego ludo-
bójstwa na Narodzie Polskim. 
 Ten kontekst historyczny został 
przedstawiony, aby lepiej zrozumieć to, 
dlaczego w wyjaśnianiu całej prawdy 
o Katastrofie Smoleńskiej, ciągle jest 
więcej pytań niż wiarygodnych odpo-
wiedzi.
 Następnie uczczono minutą ciszy 
Pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Ka-
tastrofy Smoleńskiej. Na zakończenie 
delegacje: urzędów, samorządów, partii, 
związków i szkół złożyły wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim. 

Uczestnik

poLska GoLGota wschodu

Każdego dnia świat, w którym żyjemy 
zachwyca nas swoim pięknem. 

Dzięki darom natury funkcjonujemy 
i ubogacamy swoje życie. Czerpiąc z jej 
zasobów, powinniśmy pamiętać także, 
by ją chronić. Tą wiedzę nauczycielki 
przedszkola w Brzostku przekazują 
dzieciom od najmłodszych lat. W tym 
roku szkolnym braliśmy udział w dwóch 

dużych programach ekologicznych, 
których finał przypada właśnie na 
kwiecień. Pierwszy z nich to program 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
którego inicjatorem jest firma Tymbark 
we współpracy z Fundacją Partnerstwo 
dla Środowiska, a jego celem jest 
edukowanie dzieci w zakresie przyrody 
i ekologii. Całoroczny cykl zajęć we 

wszystkich grupach wiekowych obej-
mował m.in. obchody pierwszego dnia 
wiosny, zielonego dnia, dnia marchewki, 
dnia oszczędzania energii, dnia warzyw, 
owoców i soków i wiele innych działań. 
Pomysłowość nauczycielek sprawiła, że 
każdy z tych dni był wyjątkowy, aktyw-
ny i niepowtarzalny, a w jego realizację 
włączono także rodziców, którzy brali 
udział w zajęciach otwartych w grupie 
6-latków – obchody pierwszego dnia 
wiosny, a w grupie najmłodszej w dniu 

warzyw, owoców i soków. Dzięki 
podjętym działaniom przedszkole 
otrzyma tytuł „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”.
 Również w kwietniu odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego 
w ramach realizacji programu „Czyste 
powietrze wokół nas” organizowanego 
przez PSSE w Dębicy. Prace trójki 
uzdolnionych przedszkolaków: Julii, 
Sary i Seweryna, reprezentowały 
nasze przedszkole. Sukcesem jest 
otrzymanie wyróżnienia przez Sewe-
ryna Bonarka – jego praca jako jedyna 
otrzymała wyróżnienie wśród niemal 
dwustu nadesłanych prac. 
 Poprzez udział dzieci w różnorod-
nych akcjach, programach, zajęciach 
staramy się podnosić świadomość 
ekologiczną dzieci, od których zależy 
przyszłość naszego środowiska. Dzię-
ki temu przyroda będzie nas zachwy-
cać i wzbogacać przez wiele pokoleń. 

D. N.

przedszkolaki przyjaciółmi natury
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Fot. J. Nosal

obchody 71. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 1. rocznicy tragedii smoleńskiej

Młodzież z Gimnazjum w Brzostku wierszem, pieśnią i obrazem ukazała sens ludzkiego życia, cierpienia i umierania…

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Prał. Tadeusza Preisa

Na zakończenie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod Pomnikiem Katyńskim

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości
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kącik
fotograficzny

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.

pl lub też dostarcz je do redakcji osobiście. Przesyłając zdjęcia 
prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

/fl/

Fot. Monika Kolbusz z Januszkowic Fot. Magdalena Zięba z Bukowej

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Anna Wodzień z Siedlisk-BoguszFot. Maciej Boroń z Kleci

Fot. Joanna Boroń z Kleci Fot. Joanna Kasprzyk z Bukowej


