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Dokończenie na str. 4

„Oto jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy się i radujmy się nim”

 Dzień pierwszego maja 2012 r. ocze-
kiwany był przez Brzostowian z wielką 
radością, bowiem to czas pierwszej 
rocznicy wyniesienia na ołtarze syna 
polskiej ziemi, Papieża wszechczasów 
Jana Pawła II.
 Nie tylko uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy przygotowali się 
pieczołowicie na ten dzień, ale też cała 
społeczność brzostecka na czele z pro-
boszczem naszej parafii, prałatem dr. 
Janem Cebulakiem oraz ludźmi dobrej 
woli, którzy chcieli aby ten dzień był 
niepowtarzalny i pozostał w pamięci na 
zawsze.
 Żywy Pomnik Jana Pawła II usytu-
owany na terenie dawnej plebanii brzo-
steckiej z dnia na dzień stawał się coraz 
to bardziej 
funkcjonalny 
na rzecz lu-
dzi niepełno-
sprawnych, 
b i e d n y c h , 
starych, sa-
m o t n y c h , 
o p u s z c z o -
nych. Obiek-
ty starej ple-
banii zostały 
wyremonto-
wane, zmo-
dernizowane 
i  p r z y s t o -
sowa ne  do 
prowadzenia 
zajęć.  St a -
rą plebanię 
od nowiono 
w każdym calu, dawne pomieszczenia 
odrestaurowano i dziś w nich tętni 
nowe życie – pracują tutaj instruktorzy 
z grupami ludzi niepełnosprawnych. 
Strych plebanii został zaadoptowany 
na potrzeby Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej, powstała tam sala rekreacyjna, 
gabinety psychologa i pracowników 
administracji, a z balkonów rozciąga się 
piękny widok, nie tylko na całe obejście 
WTZ, ale także na przepiękny pejzaż 
Ziemi Brzosteckiej „oparty” o Kamerę. 
Ciemna zieleń lasów upstrzona bielą 
kwitnących czereśni, krzaków tarniny 
wtapia człowieka w zamyślenie i zadu-
mę nad sensem życia.
 Całe obejście dawnej plebanii unowo-
cześnione, z dawnych spichlerzy, szop, 
obory powstały sale do prowadzenia 
zajęć, warsztat stolarski, naprawczy, ga-
raże na maszyny rolnicze i samochody. 
Pola podzielone są na wybiegi dla koni, 
których jest coraz więcej. Ogrodzone są 
drewnianymi zagrodami, a wydzielone 
poletka zagospodarowane warzywnika-
mi i sadem owocowym.
 Obok budynku WTZ został wybudo-
wany duży obiekt ŚDS, w którym na par-
terze przebywają dzienni pensjonariusze 
– ludzie starsi, schorowani, potrzebujący 

pomocy. Znajduje się tutaj nowocześnie 
wyposażona sala gimnastyczna, gabi-
nety do rehabilitacji, kuchnia, świetlica 
oraz sale do prowadzenia zajęć. Jest też 
winda, którą mogą niepełnosprawni, 
schorowani przemieszczać się na piętro. 
Pokoje na piętrze są jeszcze niezamiesz-
kałe, ale w przyszłości znajdą tu miejsce 
ludzie potrzebujący pomocy na pobyt 
stały. Pracownicy zatrudnieni w tym 
obiekcie sprawują pieczę nad chorymi 
i cierpiącymi, co jest ściśle związane 
„…z misją Kościoła. Kościół od po-
czątku wyznaje, że został powołany 
przez Chrystusa, który nałożył nań 
obowiązek opieki nad biednymi, słaby-
mi, bezbronnymi, cierpiącymi i tymi, 
co płaczą…” mówił Papież Jan Paweł 
II w homilii w Los Angeles 15 XI 1987, 
którego imieniem został nazwany obiekt 
ŚDS w Brzostku. To właśnie ten Żywy 
Pomnik Jana Pawła II ma służyć potrze-

bującym, biednym ludziom starszym, 
a pracujący w nim opiekunowie winni 
mieć ciągle w sercu przeświadczenie, 
że „…coście uczynili jednemu z tych 
maluczkich, mnieście uczynili.”
 Wokół ŚDS cały teren został zagospo-
darowany. Brukiem wyłożono dróżki, 
aleje, parkingi oraz teren wokół pomni-
ka Jana Pawła II i przed pomnikiem 
katyńsko-smoleńskim. Rodziny zamor-
dowanych w Katyniu posadziły tutaj 
brzosty – drzewa, od których wywodzi 
się nazwa naszej miejscowości. Dostoj-
nie rośnie też Dąb Papieski zasadzony 
w 2006 r. z nasiona poświęconego przez 
Papieża Polaka. Stoi tutaj też okazała 
altana, w której można spokojnie usiąść 
i napawać się zapachem bzów, jaśminów, 
konwalii, fiołków, tulipanów i wielu 
innych kwiatów polskich.
 W takiej odświętnej scenerii na po-
sesji plebańskiej, a obecnie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy zebrała się dość 
pokaźna grupa parafian, do której przy-
był Zacny Gość Ordynariusz Diecezji 
Rzeszowskiej Biskup Kazimierz Górny 
wraz z dyrektorem Caritas Diecezji Rze-
szowskiej ks. Stanisławem Słowikiem, 
księżmi pracownikami naukowymi, 

seniorem ks. Edwardem Wilkiem, który 
przed 47 laty pracował jako wikariusz 
w naszej parafii oraz księżmi z deka-
natu. W uroczystości wzięli również 
udział zaproszeni przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, leśnicy 
oraz osoby zaprzyjaźnione z Ziemią 
Brzostecką. Szpalerem ustawiły się 
poczty sztandarowe: Rady Miejskiej, 
„Solidarności RI”, straży pożarnych 
oraz szkół. Uroczystość uświetnił rów-
nież Szwadron Podkarpacie w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego i chór parafialny. Wszyscy 
zebrani oczekiwali na poświęcenie Ży-
wego Pomnika Jana Pawła II w pierwszą 
rocznicę beatyfikacji. Ołtarz liturgiczny 
do koncelebrowanej Mszy świętej usytu-
owany był na balkonie WTZ. Słońce pra-
żyło z całej mocy, na błękitnym niebie 
nie było ani jednej chmurki, ni obłoku, 
tu i ówdzie przelatywały ptaki, a wysoko 

„przesuwał” 
s ię  b o c ia n 
l e c ą c y  d o 
gniazda na 
szkole.
 I oto wy-
szedł dostoj-
ny celebrans 
biskup Kazi-
mierz Górny 
wraz z grupą 
księży przed 
ołtarz, a chór 
b r z o s t e ck i 
o d ś p i e w a ł 
psalm „Oto 
jest kapłan 
w y b r a n y ”. 
P r o b o s z c z 
b r z o s t e ck i 
k s .  d r  Ja n 

Cebulak przywitał gości, a potem roz-
poczęła się Msza święta dziękczynna. 
Homilię wygłosił dyrektor Rzeszowskiej 
Caritas, której treścią było przypo-
mnienie i przesłanie wiernym niesienia 
obowiązku miłości i pomocy ludziom 
potrzebującym. Powoływał się na myśli 
Jana Pawła II, że „Człowiek jest wielki 
nie przez to co posiada, lecz przez to 
kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez 
to czym się dzieli z innymi”. Zwracając 
się do wiernych przypomniał też, że 
istotą miłości jest cierpienie, a najwięk-
szą niepełnosprawnością człowieka 
jest dysfunkcja moralna. Słowa wypo-
wiadane przez kaznodzieję niosły się 
daleko i zapadały w umysłach słuchają-
cych. Wierni w skupieniu uczestniczyli 
w przyjmowaniu Komunii świętej, 
a przed poświęceniem Żywego Pomnika 
Jana Pawła II zgromadzeni odśpiewali 
„Boże coś Polskę” i zanosili modły 
o miłosierdzie Boże za przyczyną błogo-
sławionego Jana Pawła II prosząc o dary 
życia i posługi niesionej w tym obiekcie. 
Chór parafialny wyśpiewał radosne „Al-
leluja” oraz pieśni do Matki Świata „O Ty 
coś świata gwiazdo zaranna, coś ziemi 
naszej Polską Królową” – a że melodie 

W pierwszą rocznicę beatyfikacji jana pawła ii
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niosły się z rozpalonych serc, słychać je 
było daleko, aż hen pod niebiosa. Miłym 
akcentem było wręczenie ks. dr. Janowi 
Cebulakowi Statuetki „Miłosiernego 
Samarytanina”, którą Rzeszowska Cari-
tas nagradza za wybitne zasługi na polu 
miłosierdzia.
 Po Mszy świętej wierni zwiedzali 
cały duży obiekt Żywego Pomnika 
Jana Pawła II, a w nim Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, modlili 
się przy katyńsko-smo-
leńskim pomniku oraz 
przed pomnikiem bło-
gosławionego Papieża. 
Były też wspomnienia. 
Kierowniczka WTZ 
opowiadała o tym, że 
prowadzona jest reha-
bilitacja ruchowa, spo-
łeczna i zawodowa nie-
pełnosprawnych. Wspo-
minała jak 10 lat temu 
powstawał ten obiekt 
organizowany przez 
parafię brzostecką, ów-
czesnego proboszcza ks. 
Czesława Szewczyka 
oraz bezhabitową sio-
strę ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek 
od cierpiących – siostrę 
Małgorzatę Frączek. Jednak najwięk-
szą opiekę i zaangażowanie w budowę 
i modernizację wykazał proboszcz 
brzosteckiej parafii ks. Jan Cebulak. 
Jemu to właśnie jesteśmy wdzięczni za to 
wielkie dobrodziejstwo środowiskowe, 
jakim jest Żywy Pomnik Jana Pawła II, 
w którym to właśnie są żywo realizowa-
ne nakazy miłości bliźniego oraz opieka 
i pomoc biednym cierpiącym, o których 
permanentnie mówił Piotr naszych cza-
sów.
 O tym jak pracują WTZ i ŚDS będzie-
my opowiadać w kolejnych wydaniach 

Wiadomości Brzosteckich.
 Ten radosny dzień nie skończył się na 
poświęceniu obiektu, ale uroczystości 
trwały do późnych godzin wieczornych. 
Młodzież szkolna przygotowała program 
artystyczny. Brzosteccy ułani zapre-
zentowali musztrę oraz pokaz władania 
szablą i lancą, a także skoki przez prze-
szkody. Wokół obiektu ustawione były 
stoiska z pracami uczestników WTZ, 
a to z pracami z wikliny, haftowanymi 
obrazami, wyrobami ceramicznymi, 
stroikami, malowankami. Ponadto 

grupa gastronomiczna przygotowała 
żurek, bigos, frytki, grillowane specjały, 
napoje i lody. Po południu scena tętniła 
tańcami i śpiewami pieśni patriotycz-
nych. Do konkursu pieśni zgłosiła się 
grupa dzieci przedszkolnych. Seweryn 
Bonarek, Aldona Rams, Oliwia Halz 
wykazali się nie tylko znajomością trud-
nych tekstów pieśni „Marsz pierwszej 
brygady”, „Wojenko, wojenko”, „Witaj 
majowa jutrzenko”, ale także kunsztem 
artystycznym i zgrabną interpretacją 
utworu. Otrzymali w nagrodę, dyplomy 
i słodkości, które wręczało jury z ks. 

doktorem Janem Cebulakiem na czele.
 W grupie starszej Agnieszka Bachara, 
zespół klasy IV i VI c ze Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku pieśniami „Rodzinny 
kraj”, „Pałacyk Michla”, „Witaj majowa 
jutrzenko”, „Serce w plecaku” również 
wyśpiewali sobie nagrody. Uczestni-
ków WTZ reprezentowała trzyosobowa 
grupa: Beata Grodzka, Roman Jarmusz 
i Bogdan Gliwa. Za pieśń „Serce w ple-
caku” otrzymali gromkie brawa oraz 
dyplom i nagrody. Popisywała się też 
grupa taneczna ze Studia Tańca Bożeny 

i Adama Berkowiczów 
z Jasła. Wisłoczanie 
w oryginalnych stro-
jach toczyli boje oraz 
prowadzili konkursy 
dla dzieci i dorosłych 
(kręciła, przeciąganie 
liny, turniej łuczniczy, 
rzut „zapałką”). Także 
zawodnicy brzosteckie-
go klubu Kyokushin Ka-
rate prezentowali swoje 
umiejętności. Dużym 
powodzeniem cieszyły 
się przejażdżki na ko-
niach oraz tresura psów. 
Małe dzieci korzystały 
ze zorganizowanego 
placu zabaw, a kapela 
„Brzostowianie” przy-
grywała melodie ludo-
we. Wystąpił również 

zespół muzyczny „Oris” działający przy 
Domu Kultury w Brzostku.
 Atmosfera tego dnia była niezwykła 
jak gdyby była przypomnieniem wiel-
kiej osobowości błogosławionego Jana 
Pawła II, który w młodości był aktorem, 
sportowcem, śpiewakiem, kajakarzem, 
poetą, a dopiero potem stał się Wielkim 
Teologiem i świętym naszym Polakiem. 
 Oby Żywy Pomnik Jana Pawła II był 
nie tylko radosny na święta, ale aby był 
zawsze obiektem z sercem dla niepełno-
sprawnych i potrzebujących pomocy.

Zuzanna Rogala

 W dniach 18-22 kwietnia 2012 roku w Poznaniu trwały 
I Kawaleryjskie Mistrzostwa Świata rozgrywane w trakcie 
XXVII Dni Ułana. Świetnie zaprezentowali się na nich 
kawalerzyści Szwadronu Podkarpacie. Grzegorz Wojtaczka 
za koniu Zament zdobył tytuł wicemistrza świata, zaś Piotr 
Staniszewski na Wotanie zajął 5 pozycję. Zwyciężył Bartło-
miej Przybyś na Elbie ze Szwadronu Toporzysko w barwach 
3 Pułku Strzelców Konnych, a trzeci był Piotr Walter z ROK 
w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Drużynowo 
zwyciężyła ekipa z Niemiec. W zawodach brało udział 40 
zawodników i obserwatorzy z Polski, Austrii, USA, Wielkiej 
Brytanii oraz Niemiec i Szwajcarii. W konkursie Militari 
przeznaczonym tylko dla Polaków Grzegorz Wojtaczka był 
szósty, a Piotr Staniszewski siódmy. Piotr spisał się także 
bardzo dobrze w Memoriale Macieja Frankiewicza, zajmując 
w nim czwarte miejsce. Szwadron Podkarpacie wystąpił 
w składzie: Grzegorz Wojtaczka, Piotr Staniszewski, Paweł 
Urban na koniu Indus oraz Piotr Urban na Miśku.
 Więcej o zawodach można znaleźć pod linkiem www.
stajniaulanska.pl

Wojciech Staniszewski

I Kawaleryjskie Mistrzostwa Świata w Poznaniu zakończone

Grzegorz Wojtaczka wicemistrzem

Dokończenie ze str. 3
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 Dzień 19 kwietnia 2012 roku był 
dla przedszkolaków z Akademii 
Malucha w Brzostku pełen atrakcji. 
Dzieci wybrały się z wizytą do za-
kładu produkującego świeczki FEM 
Polska, którego siedziba znajduje się 
w naszym mieście.
 Pani Monika i pani Agnieszka ser-
decznie nas przywitały i oprowadziły 
po firmie. Wycieczka obejmowała 
cały proces produkcji świeczek, roz-
poczynając od działu maszynowni. 
Maluchy szczególnie zainteresowały 
się maszyną skraplającą parafinę. 
Z zaciekawieniem obserwowały też 
mechaniczne napełnianie ceramicz-
nych form ciekłą parafiną. 
 Kolejnym etapem wycieczki był 
dział form, gdzie maluszki przyglą-
dały się różnorodnym gipsowym 
modelom, dzięki którym parafina 
przybiera fantazyjne kształty, np. róż, sów, jeżyków, za-
jączków, aniołków, choinek itd. Miniaturowe podobizny 
zwierzątek wzbudziły zachwyt wśród dzieci. 
 Następnie miały one możliwość farbowania świeczek na 
różne kolory, a w dziale ręcznego malowania samodzielnie 
mogły namalować wzór, obsypać gotową świeczkę broka-
tem oraz przy pomocy specjalnych pistoletów pomalować 
kilka z nich. Wszystkie dzieci wyrażały chęć uczestnictwa 
w procesie produkcji, niestety, ograniczony czas na to nie 
pozwalał. Maluchy podziwiały też specjalną maszynę do ich 

Wycieczka do zakładu produkującego świeczki fem polska

Z prac Rady Miejskiej
 30 kwietnia br. radni Rady Miejskiej 
w Brzostku obradowali na XVII sesji. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek zło-
żył informację z realizacji uchwał Rady. 
W okresie sprawozdawczym Zarządze-
niem Nr 24/12 z dnia 28 marca 2012 r. 
przyjęto zmiany zestawienia zbiorczego 
planów finansowych jednostek budżeto-
wych na 2012 rok. W związku z Uchwa-
łą Nr XVI/109/12 z dnia 28 marca 
2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów, wystąpiono do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej celem 
uzyskania opinii o możliwości spłaty 
kredytu. Skład Orzekający RIO Uchwa-
łą Nr I/18/2012 z dnia 18 kwietnia br. 
wydał pozytywną opinię w tej sprawie. 
Realizując Uchwałę Nr XIII/83/11 z dnia 
28 października 2011 r., Aktem Nota-

rialnym Nr 2549/2012 z dnia 11 kwietnia 
2012 r. dokonano sprzedaży działki 
leśnej oznaczonej nr ewidencyjnym 261 
położonej w Bączałce. 
 Podczas sesji radni przyjęli uchwałę 
w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2012 rok oraz zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Brzostek. 
Kolejna uchwała dotyczyła zmiany 
w nazwie zadania, na które udzielono 
pomocy finansowej Powiatowi Dębic-
kiemu na realizację zadania własnego 
Powiatu. W dalszej części obrad kierow-
nicy jednostek organizacyjnych złożyli 
sprawozdania finansowe za 2011 rok. 
W związku z tym, Rada Miejska podjęła 
Uchwałę w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Samodzielnego 
Gminnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku za 2011 rok 
oraz Uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego instytucji 
kultury – Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku za 2011 rok. Przyjęto 

program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Brzostek. 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przedstawił Ocenę 
zasobów pomocy społecznej na rok 
2012 dla Gminy Brzostek. Na podsta-
wie przedstawionych danych w ocenie 
zasobów pomocy społecznej gminy 
Brzostek wynika, że głównym proble-
mem społecznym jest ubóstwo. Jest ono 
związane bezpośrednio z wysokim bez-
robociem i niskimi dochodami w rodzi-
nie. Rozwiązanie tego problemu zależy 
od sytuacji na rynku pracy, środków 
przeznaczonych na podnoszenie kwali-
fikacji, dostosowanie zawodu do rynku 
pracy oraz od środków finansowych na 
zasiłki dla osób potrzebujących.
 Treść podjętych uchwał prezentowa-
na jest w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na tronie internetowej Gminy 
Brzostek.

E. Szukała

metalizowania. Później zaprezentowano pakowanie gotowych 
produktów. 
 Ostatnim etapem wycieczki była wizyta we wzorcowni, 
miejscu, w którym wystawione są przygotowane do sprzeda-
ży świeczki – kolorowe, zapachowe, o różnorodnych kształ-
tach i rozmiarach. Dzieci były zachwycone i opuszczając 
zakład, uznały, że chcą tu ponownie wrócić. 
 Składamy szczególne podziękowania za ciepłe przyjęcie 
i możliwość udziału w procesie produkcyjnym.

Uczestnicy wycieczki

 Rada Sołecka w Kamienicy Dolnej 
zastała laureatem 7 edycji konkursu 
w ramach Programu Wspierania Ak-
tywności Lokalnej „Razem Możemy 
Więcej” realizowanego przez Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 
Spośród 781 złożonych wniosków, 
w tym 88 z województwa podkarpac-
kiego wyłoniono najlepszych. Rada 
Rodziców w Kamienicy Dolnej jako 

jedna z trzech organizacji naszego 
województwa uzyskała pozytywną 
opinię Komisji Kwalifikacyjnej. Otrzy-
mała tym samym dotację na realizację 
projektu pt. „Uśmiech i pogoda ducha 
z placem zabaw dla malucha” w wyso-
kości 9 250 zł.
 Otrzymana dotacja jak również 
wkład własny, o który zadbali Rada 
Rodziców, Pani Dyrektor i jej Nauczy-

ciele z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej oraz przychylność 
partnerów pozwoliły na rozpoczęcie 
budowy nowego, bezpiecznego placu 
zabaw dla najmłodszych.
 Pozyskane fundusze pozwolą na 
pokrycie tylko części inwestycji, dla-
tego Rada Sołecka i cała społeczność 
szkoły w Kamienicy Dolnej zwracają 
się z ogromną prośbą do sponsorów 
i ludzi dobrej woli o wsparcie budowy 
placu zabaw. 

Rada Sołecka

nowy plac zabaw dla kamienicy dolnej
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DOMINIKA KAPUT klasa II
„Powinieneś żyć dla innych, jeśli chcesz 
(z pożytkiem) żyć dla siebie”

 Wyróżniająca się uczennica zarów-
no w nauce, jak i w zaangażowaniu 
w życie szkoły. Średnia ocen 5,5. 
Szczególnie uzdolnienia w przedmio-
tach humanistycznych. Uczestniczka 
licznych konkursów. W 2010/2011 
zdobyła II miejsce i tytuł laureatki 
w wojewódzkim konkursie „Mały 
Samarytanin”. Aktywnie uczestniczy 
w akademiach, przedstawieniach. Jest 
inicjatorką wielu akcji charytatywnych 

w szkole podstawowej, gimnazjum oraz 
w środowisku lokalnym. Działa w róż-
nych organizacjach szkolnych i po-

zaszkolnych – jest członkiem 
Samorządu Uczniowskiego, 
Spółdzielni Uczniowskiej, SK 
Caritas, PCK, Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży, 
Szkolnego Koła Misyjnego. 
Reaguje na wszelkie prze-
jawy przemocy psychicznej 
i fizycznej stosowanej przez 
rówieśników wobec swoich 
kolegów. Chętnie i z własnej 
inicjatywy pomaga w nauce 
innym uczniom.

KACPER KLICH klasa II
„Należy żyć jak najlepiej”
 Wyróżnia się otwartością, 
zdyscyplinowaniem i pra-
cowitością. Jego zaintereso-
wania i zdolności dotyczą 
historii i sztuki. Otrzymał 
wyróżnienie dla „Najlepsze-
go aktora” na Wojewódzkim 
Przeglądzie Grup Teatralnych 

w Strzyżowie. Aktywnie włącza się 
w wiele imprez szkolnych i pozasz-
kolnych, między innymi: widowisko 
historyczne „Potyczka z bolszewika-
mi”, program artystyczny „Tacy sami”, 
spektakl słowno –muzyczny „Jesteś 
Pielgrzymem na tej Ziemi”, „Wieczory 
Jadwiżańskie”, bal wolontariuszy itp. 
Swoim zaangażowaniem potrafi zachę-
cić do współpracy swoich rówieśników. 
Cyklicznie bierze udział w kolędzie 

misyjnej, z której corocznie dochód 
przeznaczany jest na misje: w 2009r. 
na Peru, w 2010r. na Ugandę, w 2011r. 

na Sudan. Dla społeczności lokalnej 
zorganizował wystawę „Świat w pla-
stelinie zaklęty”.
 Powyżsi uczniowie Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku zostali 
zakwalif ikowani do tegorocznego 
XVIII Finału Ogólnopolskiego Sa-
morządowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych” i w czerwcu br. 
wyjadą do Białegostoku.

Ewa Raś

laureaci Xii powiatowego etapu do XViii ogólnopolskiej edycji 
samorządowego konkursu nastolatków „ośmiu Wspaniałych”

 To już 20 lat odkąd Jan Paweł II 
powołał Diecezję Rzeszowską. Doko-
nało się to dokładnie 25 marca 1992 
roku. Nasza diecezja powstała z po-
łączenia części diecezji tarnowskiej 
i przemyskiej. Jej dwudziestoletni 
dorobek to między innymi kilkadzie-
siąt nowych kościołów, seminarium 
duchowne, Instytut Jana Pawła II 
i prężnie działający Caritas.
 W niedzielę 25 marca 2012 roku 
w katedrze w Rzeszowie dziękowali 
za to wierni z całej diecezji. We Mszy 
świętej współcelebrowanej prze ks. 
dra Jana Cebulaka uczestniczyła 
także delegacja z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzostku.
 Dziś diecezja liczy blisko 700 ka-
płanów i 242 parafie. Od początku na 
jej czele stoi biskup Kazimierz Górny.

Bogusław Gliwa, Roman Jarmusz, 
Stefan Trychta – uczestnicy WTZ

20-lecie diecezji 
Rzeszowskiej
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„Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także i dzisiaj”
Jan Paweł II. Pielgrzymka do Polski 16-21 VI 1983 r.

 Nadszedł wreszcie najbardziej ukochany miesiąc w roku. 
Dni są dłuższe, ranki jeszcze rześkie, ale rozświetlone wcze-
śnie wschodzącym słońcem. Cały świat zatopiony jest w uro-
czej zieleni przetkanej bielą, żółcią, różem, beżem naszych 
polskich kwiatów, nad którymi uwijają się pszczoły, trzmiele, 
osy, szerszenie i zbierają nektar. 
Zapach pól, łąk, sadów i lasów 
wyzwala u człowieka spokój 
i ukojenie. Kwitnące sady rozja-
śniają duszę człowieka a przelatu-
jące ptaszki od gniazd na gałązki 
drzew w poszukiwaniu pokarmu 
utwierdzają nas w przekonaniu, 
że rodzi się nowe życie.
 Miesiąc maj przynosi wspo-
mnienia wyrosłe z dzieciństwa 
związane z majówkami przy 
przydrożnych kapliczkach. To 
właśnie przy kapliczkach, krzy-
żach układałyśmy, my – dzieci 
– bukieciki zebranych wiosen-
nych kwiatów w darze dla Maryi 
Królowej Polski, oddawałyśmy 
Jej hołd, zanosiłyśmy prośby 
i dziękczynienia, a melodie Ma-
ryjne „Chwalcie łąki umajone”, 
„Po górach dolinach”, „Serdeczna 
Matko”, „Maryjo Królowo Polski, 
jestem przy Tobie, pamiętam, 
czuwam” – roznosiły się po całej 
przestrzeni od morza do gór, od 
Odry po kresy wschodnie i dalej, 
bo taka była nasza tradycja za-
pisana polską historią. Tak żyli 
nasi praojcowie i taki daje nam 
przykład życie.
 Maj to też miesiąc pamięci historycznej związany z ustano-
wieniem Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Jeszcze nie tak dawno 
maj kojarzył się Polakom z wielkimi paradami, przemarsza-
mi, pochodami, zabawami tanecznymi i długimi mowami, 
a właściwie przemówieniami decydentów partyjnych na 
okoliczność Święta Pracy.
 Człowiek związany jest bezpośrednio z historią swojego 
narodu, środowiska, grupy etnicznej i historią swojej rodziny. 
Wszyscy składamy się z przeszłości – przeszłość nie umiera 
nigdy – i na niej budujemy teraźniejszość i przyszłość. Wyra-
stamy z doświadczeń, tradycji i kultury naszych praojców. Nie 
możemy popadać w zapomnienie tego co było. Szczególnie 
nasz kraj należący do „Kraju skrwawionych ziem” nie może 
puszczać w niepamięć swojej historii. Musimy przekazy-
wać młodym pokoleniom ludzi, miejsca i wydarzenia, które 
stały się bezpośrednim przyczynkiem współczesności. Nie 
możemy zapomnieć, albo udawać, że nas to nie dotyczy, bo 
czas wszystko leczy i zaciera. Nie możemy zapomnieć, że 
nasza ziemia nasączona jest krwią i potem pokoleń, którzy 
walczyli o wolność z zaborcą, z okupantem niemieckim 
i totalitaryzmem sowieckim. Nie możemy zapominać o tych, 
którzy wyciągani byli z domów, rozstrzeliwani, torturowani, 
wywożeni do obozów zagłady, o zabijaniu dzieci, a potem 
całych wiosek, o zagładzie Żydów, nie możemy zapomnieć 
własnej historii. Za historykiem T. Snydlerem powtórzę, że 

nie ma teraźniejszości bez przeszłości, za J. Böhlerem powtó-
rzę: „bez znajomości przeszłości nie wiemy kim jesteśmy…”. 
Zatem nauczanie historii we wszystkich typach szkół jest 
bezwzględnie sprawą wielkiej wagi. Chodzi przecież o to, aby 
wykształcić nie tylko dobrych specjalistów różnych dziedzin 
życia ludzkiego, ale przede wszystkim, aby każdy z nich był 
dobrym obywatelem.
 Moje pytanie brzmi – jakim obywatelem będzie człowiek, 

jeżeli jego wiedza historyczna za-
kończy się na roku 1939, a będzie 
ów młody człowiek miał 16 lat. 
Nie będzie znał wydarzeń, które 
przeszły przez Polskę i świat 
w II połowie XX wieku, nie bę-
dzie rozumiał na czym polegała 
budowa socjalistycznej Polski 
kierowana przez mocarza komu-
nistycznego ZSRR, nie pojmie 
potem przemian zachodzących 
w latach osiemdziesiątych ubie-
głego stulecia, wielkich osiągnięć 
Solidarności, dzięki której runął 
berliński mur, a Polska przeżyła 
transformację, nie zrozumie co to 
był okrągły stół i wreszcie nic nie 
będzie młody człowiek wiedział 
o przeobrażeniach społeczno-
-politycznych w kraju, regionie, 
środowisku i w rodzinie. Aby 
o tym wiedzieć, aby zrozumieć 
zdarzenia, fakty i ludzi trzeba 
dać młodemu pokoleniu rzetelną 
wiedzę historyczną – nie może się 
nauka historii kończyć na etapie 
edukacji gimnazjalnej. Wszyst-
kie „ścieżki” edukacji licealnej 
ucznia winny mieć w programie 
nauczania czas na edukację hi-
storyczną. Aby nie trzeba było 

powtarzać za Wyspiańskim: „Myśmy wszystko zapomnieli, 
mego dziadka piłą rżnęli…”. Niewiedza historyczna może 
doprowadzić młode pokolenie do obojętności narodowej do 
nijakości.
 Zatem zainteresujmy się czy aby zakusy obcięcia lekcji 
z historii w szkołach nie godzą w naszą godność narodową. Za 
wybitnym historykiem Polski prof. Wojciechem Roszkowskim 
– autorem dzieła pt. „Najnowsza historia Polski 1914-2011”, 
byłym posłem do Parlamentu Europejskiego – powtórzę: 
„Nie znać historii to tak jak obudzić się ze snu i nie wiedzieć 
kim jestem”. Bez pamięci o cmentarzach nie ma mowy 
o normalności życia. To właśnie przeszłość jest treścią naszej 
tożsamości i o tej przeszłości smutnej, tragicznej, nowej – ale 
prawdziwej – musi się nauczyć młodzież w polskich szkołach 
chyba, że dążymy do nijakości. Historia to nauka wymagająca 
wiedzy humanistycznej, oparta na umiejętności i pozna-
niu faktów, z których wyciąga się wnioski. Do nauczania 
historii nie da się stosować wzorów matematycznych. Bo 
ta nauka musi się opierać na logice, umiejętności analizy 
wydarzeń i wyciągania wniosków. Zatem młodzież szkół 
średnich wchodzi w ten okres rozwoju intelektualnego, 
w którym dorasta do perfekcyjnego myślenia logicznego. Nie 
obdzierajmy jej od historycznych „medytacji” bowiem „Takie 
będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Zuzanna Rogala

co będzie z nauczaniem historii w naszym programie edukacyjnym?

 Z przyjemnością informuję wszystkich Państwa, że w dniu 30 kwietnia wznowiła działalność moja oficjalna strona 
internetowa. Podobnie jak w przeszłości można tam znaleźć informacje dotyczące  mnie, mojej aktywności oraz bieżą-
cych sprawach samorządu gminnego.  Ze swej strony dołożę wszelkich starań, by wiadomości te były rzetelne i aktualne. 
Strona funkcjonować będzie pod dotychczasowym adresem: www.daniel-wojcik.pl
 Serdecznie zapraszam! Radny Rady Miejskiej w Brzostku

Daniel Wójcik

Orzeł strzelecki z tarczy pamiątkowej z 1939 r.
Fot. ze zbiorów ks. Bogdana Stanaszka
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Proszę opowiedzieć o początkach istnienia Koła Gospo-
dyń w Brzostku.
 Koło Gospodyń w Brzostku działa już ponad 60 lat. 
Pierwszą przewodniczącą KGW była Pani Zofia Kaczka, 
a następnie funkcję tę pełniły Panie Zofia Staniszewska i He-
lena Gotfryd. Od 1976 do 2009 roku pracami Koła kierowała 
niestrudzona, oddana i aktywna działaczka Pani Helena 
Krajewska wraz ze swoim Zarządem. W okresie powojen-
nym owocną okazała się współpraca Kół Gospodyń z Sekcją 
Kobiet przy Radzie Gminnej Spółdzielni SCh w Brzostku, 
której organizatorką była Pani Genowefa Niekowal. Z inicja-
tywy tej sekcji, przy wsparciu Prezesa Gminnej Spółdzielni 
Pana Stanisława Szybista w 1964 roku rozpoczął działalność 
w Brzostku Ośrodek „Nowoczesna Gospodyni”. Organizacją 
tą kierowała Pani Stanisława Szybist, a fachowej pomocy 
udzielała Pani Genowefa Szerląg, która organizowała nowe 
Koła Gospodyń na terenie Gminy Brzostek.
 Naszą brzostecką specjalistką Wiejskiego Gospodarstwa 
Domowego przy Urzędzie Gminy była Pani Janina Fryc. 
Działania swoje opierała ściśle na współpracy z Kołami Go-
spodyń Wiejskich. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się kursy gotowania, pieczenia i robótek ręcznych.
 18 lutego 2009 roku na zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym zostałam wybrana na przewodniczącą Koła Gospodyń 
w Brzostku. Było to dla mnie zaskoczeniem, a zarazem 
awansem jako członkini Koła od 18 lat. Został też wtedy 
wybrany nowy Zarząd.
Ile obecnie członkiń należy do Koła i jakie cele stawiacie 
sobie za najważniejsze?
 Obecnie nasza organizacja skupia 48 członkiń, które 
chętnie przychodzą na organizowane spotkania i aktywnie 
uczestniczą w realizowanych przedsięwzięciach.
Do najważniejszych celów naszego Koła należą:

- upowszechnianie postępu w gospodarstwach domo-
wych,

WyWiad z panią kazimierą Gotfryd przeWodniczącą koła Gospodyń W brzostku
- dążenie do poprawy ochrony zdrowia,
- rozwój przedsiębiorczości kobiet,
- kultywowanie kultury ludowej, w tym szczególnie 

regionalnej,
- wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, 

patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.
 Warto wspomnieć, iż wspólne spotkania odbywają się 
w bardzo miłej atmosferze. Lubimy razem pracować, dzielić 
się doświadczeniami, podejmować nowe wyzwania i kulty-
wować tradycje świąteczne.
W jakich uroczystościach gminnych i powiatowych 
bierzecie Panie udział i jak wyglądają przygotowania?
 Co roku bierzemy udział w Dożynkach Gminnych 
organizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku. Uczestniczymy w Powiatowych Konkursach 
na Pisankę Wielkanocną, gdzie zawsze uzyskujemy wyso-
kie lokaty. Brałyśmy również udział w pokazie „Zasmakuj 
tradycji” w Brzyskach, gdzie zdobyłyśmy pierwsze miejsce. 
Staramy się zawsze przygotować jak najlepiej do wszystkich 
konkursów, pokazów i występów. Zostajemy doceniane nie-
mal na każdym szczeblu. Pierwsze miejsce zajęłyśmy także 
w Rzeszowie za przyrządzenie karpia faszerowanego, a dru-
gie za przygotowanie stołu na Święta Bożego Narodzenia. 
Wszystkie czynności związane z organizacją wykonujemy 
wspólnie. W tym roku przygotowałyśmy Powiatowy Zjazd 
Kół Gospodyń dla około 115 osób. Spotkanie to odbyło się 
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
Dzieci szkolne wraz z nauczycielami przygotowały część 
artystyczną, która wprowadziła wszystkich zebranych 
w świąteczny nastrój.
Co uważa Pani za największe osiągnięcie?
 Największym naszym osiągnięciem jest pasja, którą 
możemy dzielić się z innymi. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, 
że mamy swoją siedzibę, którą dzięki uprzejmości Pana 
Leszka Bieńka Burmistrza Brzostku i Pani Marii Przebię-
dy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku 
wyremontowano, za co z całego serca dziękuję w imieniu 
Koła. Dużym osiągnięciem było także przygotowanie doku-
mentacji i zarejestrowanie w sądzie naszej organizacji jako 
Stowarzyszenia „Nasz los w naszych rękach”. W dużym 
stopniu w przygotowaniu dokumentacji pomogła nam Pani 
Lucyna Pruchnik Sekretarz Urzędu Miasta. 
Jakie macie Panie plany na przyszłość?
 W przyszłości chciałybyśmy w dalszym ciągu promować 
Gminę Brzostek. Planujemy pozyskiwanie środków finanso-
wych z różnego rodzaju grantów na organizację uroczystości. 
Pragniemy, aby w dalszym ciągu nasza współpraca ze Szkołą 
Podstawową w Brzostku, Warsztatami Terapii Zajęciowej, 
Centrum Kultury i innymi organizacjami działającymi na 
terenie Gminy układała się pomyślnie.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w reali-
zacji Pani planów i zamierzeń!

atsz

 Kłamstwa, manipulacje, półpraw-
dy, szykanowania, psychiczne znęcanie 
się nad drugim człowiekiem, obarcza-
nie innych winą za swoje niepowodze-
nia, anonimy, donosy to bolszewickie 
metody, które zaszczepiono ubekom 
i komunistycznym przywódcom tzw. 
Polski Ludowej. Przykładem jest wciąż 

ukrywana skala sowieckich zbrodni 
wobec Polaków, które zaczęły się jesz-
cze przed wybuchem wojny. Przykła-
dowo na podstawie jednego rozkazu 
NKWD rozstrzelano ponad 111 tys. 
Polaków!!! Fakty te podaje książka pt. 
„Czarna Księga Komunizmu” napisa-
na pod red. wybitnego historyka prof. 

Andrzeja Paczkowskiego oraz książka 
Mieczysława Łozińskiego „Operacja 
Polska. Stalinowska zbrodnia…”

 Jak to zostało napisane miesiąc temu, 
nadal nieujawnione są miejsca pochówku 
kilku tysięcy Polaków – Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Śledztwo w tej sprawie 

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. XIII) – „Operacja Polska” – nieznane sowieckie ludobójstwo
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pamięć katynia  
i smoleńska
 Prawda i pamięć – to najistotniejsze 
przesłania ogólnoludzkie i edukacyjne. 
Bo nie wart jest przy-
szłości Naród, który swej 
historycznej przeszłości 
nie zna i nie szanuje… 
Wiosną 1940r. władze 
Związku Sowieckiego 
rozkazały wymordo -
wać ok. 25 tys. Polaków 
w Katyniu, Charkowie, 
Miednoje, Twerze. To 
była Zbrodnia Katyńska, 
o której w PRL zakazy-
wano mówić. Jak i o tym, 
że z polskich wschodnich 
Kresów deportowanego 
do Kazachstanu i na Sy-
berię ponad milion Pola-
ków. Większość zmarła. 
Kiedy w 70. rocznicę 
tamtych zbrodni Delegacja Polski 
z Prezydentem Lechem Kaczyńskim 
chciała oddać hołd Pomordowanym 
na wschodzie…, zginęła w katastrofie 
samolotu. 
 Przed południem w dniu 10 kwietnia 
w brzosteckim kościele parafialnym 
odprawiona została uroczysta Msza św. 

w intencji: Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
z 1940r. i Ofiar katastrofy smoleńskiej 
z 10 IV 2010r. Przybyli parafianie, go-
ście, samorządowcy z powiatu i gminy, 
były poczty sztandarowe. Mszę św. 
celebrował i homilię wygłosił Ks. Prałat 
Dr Jan Cebulak, który zwrócił uwa-

gę na współczesne zagrożenia wiary 
i wolności. Powiedział, że dziś od nowa 
atakuje się Kościół, tak hierarchiczny jak 
i wspólnotowy. Decydenci ograniczają 
wolność mediów katolickich, dążąc do 
ich marginalizacji. Strona rządowa nie 
stara się rzetelnie wyjaśnić przyczyn 
katastrofy smoleńskiej. Ministerstwo 

ogranicza edukację historyczną, co 
zmusza nauczycieli do protestów. Dla-
tego zadane zostało pytanie: „W jakim 
my kraju żyjemy…?” Po Mszy św. miała 
miejsce druga część uroczystości na tere-
nie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tam 
jest dla całego Podkarpacia wyjątkowe 

Miejsce Pamięci, oddają-
ce hołd Ofiarom sowiec-
kich zbrodni wojennych 
i niedawnej katastrofy 
smoleńskiej – tak historia 
splata się ze współczesno-
ścią pod krzyżem katyń-
skim. Podczas przemar-
szu, uczestników i poczty 
sztandarowe prowadził 
Poczet Proporczykowy 20. 
Pułku Ułanów im. Króla 
Jana III Sobieskiego. Pod 
Pomnikiem Katyńskim 
i Smoleńskim wiązanki 
kwiatów i znicze złożyli: 
uczniowie i nauczyciele, 
przedstawiciele organiza-
cji społecznych i politycz-

nych oraz gminne władze samorządowe. 
Na zakończenie odmówiono modlitwę 
intencyjną. 

Co postanowisz, niech się ziści
Jaka wola Twoja, niech się stanie
Ale obroń nas od nienawiści
Od pogardy chroń nas Panie

Uczestnik

przerwała strona rosyjska, bo władza 
nadal skrywa fakty stalinowskiego 
ludobójstwa. Ponadto panuje swoista 
zmowa milczenia o tym, że skala so-
wieckich zbrodni na ludności polskiej 
była wielokrotnie większa, a masowe 
represje zaczęły się jeszcze przed 1939 
r. Otóż na dawnych kresach Rzeczpo-
spolitej Szlacheckiej, które znalazły 
się poza granicami odrodzonej Polski 
(1921r.), nasi Rodacy mieszkali na Żyto-
mierszczyźnie (Ukraina) i Mińszczyźnie 
(Białoruś). Ziemie te należały wówczas 
do bolszewickiej Rosji. W wyniku re-
wolucji i wojny domowej Polacy na tych 
terenach utracili wszystko: mowę ojczy-
stą, religię katolicką, kulturę narodową, 
dobytek. Jednak duchowo pozostali 
wierni swym narodowym tradycjom, 
nie wstępowali do partii bolszewickiej 
i byli oporni wobec kolektywizacji 
rolnictwa. Władze sowieckie uznały 
wtedy, że Polacy są przeciwni ideologii 
komunistycznej i zaczęły się represje 
na ogromną skalę. Najpierw w latach 
1935-1936 wywieziono około 100 tys. 
Polaków do Kazachstanu, gdzie zało-
żyli ponad 300 nowych wsi. Natomiast 
druga fali represji miała już ludobójczy 
charakter. W latach 1937-1938 władze 
sowieckie dokonały masowych zbrodni 
na podstawie rozkazu operacyjnego 
NKWD (nr 00485 z dnia 11 sierpnia 
1937r.) podpisanego przez Nikołaja Je-
żowa – ludowego komisarza (ministra) 
spraw wewnętrznych. W rozkazie tym 
czytamy m.in.: „Wszyscy aresztowani 
Polacy, w miarę ujawniania stopnia 
ich przewinienia w procesie śledztwa, 
podlegają podziałowi na dwie kategorie: 

a) pierwsza kategoria podlegająca roz-
strzelaniu (…); b) druga kategoria, mniej 
aktywna, podlegająca osadzeniu w wię-
zieniach i łagrach z wyrokiem od 5 do 
10 lat”. NKWD natychmiast przystąpiła 
do realizacji tego zbrodniczego rozkazu 
nazwanego „Operacja Polska”. Areszto-
wania prowadzono nocą, masowo i bez 
rozgłosu, w atmosferze ponurej tajemni-
cy. Akcje tego typu budziły powszechną 
grozę i paraliżowały strachem ludzi. 
W toku okrutnych śledztw, w których 
wyroki były z góry ustalone, wpisywano 
w protokoły rzekomą winę typu: „polski 
kontrrewolucjonista”, „polski kułak – pił-
sudczyk”, „aktywny działacz katolicki”. 
Protokoły te były, na bieżąco, kierowane 
do wyższych instancji, a ostateczne listy 
skazanych zatwierdzali nieodwołalnie: 
komisarz ludowy Jeżow i główny pro-
kurator Andriej Wyszyński.
 Potem sowieci mordowali Polaków 
strzałem w tył głowy w kaźniach ob-
wodowych komend NKWD. W ciągu 
zmiany zabijano 250 osób. Te masowe 
egzekucje Polaków odbywały się w: 
Kijowie – Bykowni, Mińsku – Kuropa-
tach, Moskwie – Butowo, Lewaszowie 
(k. Petersburga), Smoleńsku, Char-
kowie, Winnicy i innych miejscach. 
Zwłoki pomordowanych wywożono 
skrycie do lasów, zakopywano w głębo-
kich dołach i zacierano ślady. To miały 
być zapomniane mogiły sowieckiego 
ludobójstwa, podobnie jak w Katyniu. 
Generalnie do 15 listopada 1938r. ska-
zano ponad 168 tys. Polaków, w tym 
aż 111 091 osób na karę śmierci!!! 
Pozostali otrzymali kary więzienia lub 
łagru. 

 To nie były wszystkie ofiary po-
twornego bolszewickiego ludobójstwa. 
Na podkreślenie zasługuje bestialstwo 
władz sowieckich podczas Wielkiego 
Głodu na Ukrainie z lat 1932-1933, który 
został sztucznie wywołany po to, aby 
złamać mieszkańców Ukrainy (w tym 
też i Polaków) niechętnych kolektywi-
zacji. Wtedy z polecenia władz NKWD 
zarekwirowało i wywieziono całość 
zboża i wszelkiej żywności, a obszar 
otoczono wojskiem. Wydano bezlitosny 
tzw. „dekret trzech kłosów”, który skazy-
wał każdego (nawet dzieci) na śmierć za 
zabranie jakichkolwiek resztek płodów 
rolnych z kołchozowego pola. W wyniku 
Wielkiego Głodu i egzekucji zginęło 
wówczas na Ukrainie kilka milionów 
mieszkańców (skala tej zbrodni jest 
ukrywana). Na ironię zasługuje fakt, że 
wtedy Związek Sowiecki eksportował 
rekordowe ilości zboża. Ponadto Pola-
cy wraz z innymi obywatelami ZSRR 
mordowani byli podczas tzw. „wielkiej 
czystki” prowadzonej z rozkazu Stalina 
w latach 1936-1938. Taki był początek 
wielkiej martyrologii polskiego naro-
du… Pamiętajmy o Bohaterach…
 Dziś, między innymi dzięki Nim 
cieszymy się wolnością, żyjąc w de-
mokracji. Nie przenośmy pod żadnym 
pozorem ubeckich metod na XXI wiek. 
Nie obrażajmy innych, nie szkalujmy, 
nie rzucajmy fałszywych oskarżeń, 
wybielając w ten sposób siebie.
 Człowieku, a może Ty sam „sko-
pałeś” własne życie, a winą obarczasz 
drugiego!

(cdn.)
Opracował Zespół
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 VI Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę 
Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy 
organizowany przez Starostwo Powiatowe 
w Dębicy rozpatrywany był w czterech 
kategoriach: pisanka tradycyjna, pisanka 
współczesna, stoisko wielkanocne i stół 
wielkanocny. W ramach tego konkursu 
1 kwietnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Dębicy organizowany był 
kiermasz, na którym prezentowały się 33 
stoiska, zarówno wystawców indywidual-
nych, jak też różnych organizacji i placówek 
z terenu całego powiatu.
 Brzostecką gminę reprezentowały cztery 
stoiska wielkanocne przygotowane przez: 
Koło Gospodyń, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy 
im. Jana Pawła II oraz Zespół Szkół im Jana 
Pawła II w Brzostku. Wszystkie wymienione 
stoiska były niezwykle piękne i pomysłowe. 
Prace, wśród których przeważała plastyka 
obrzędowa, wykonane były różnorodną 
techniką artystyczną, a wśród nich znalazły 
się też wielkanocne wyroby kulinarne.
 Komisja konkursowa najwyżej oceniła 
stoisko wielkanocne w wykonaniu Koła 
Gospodyń w Brzostku przyznając mu za-
szczytne I miejsce. Na stoisku tym górowały 
pisanki zarówno tradycyjne jak i współczesne 
wykonane różnorodnymi technikami: deco-
upage, malowane, naklejane oraz haftowane, 
które budziły największe zainteresowanie 
zarówno komisji oceniającej jak i zwiedza-
jących. Oprócz tych przepięknych, bajecznie 
kolorowych jajek na stoisku nie brakowało in-
nych motywów wielkanocnych jak: baranki, 
palmy, zajączki, kurki, a także tradycyjnych 
potraw jak: pięknie udekorowanego mazurka 
z napisem reklamującym brzosteckie koło 
gospodyń, piernikowego zająca, babeczek 
oraz babek drożdżowych i piaskowych, ser-
nika, jajek faszerowanych, chrzanu, i koszyka 
z wędliną. Słowem, były zachowane niemal 
wszystkie elementy wystroju stołu wielka-
nocnego. Warto dodać, że nad wszystkimi 
wyrobami królowała uśmiechnięta Święta 
Marta - patronka wszystkich gospodyń, na 
portrecie wykonanym przez miejscowego 
plastyka Rafała Szczygła. Tak wysoka ocena 
wyróżniająca brzosteckie stoisko wielka-
nocne spośród tylu pięknych i pomysłowych 
stoisk jest niewątpliwie dużym sukcesem dla 
brzosteckich gospodyń.
 Cieszy również, że stoisko przygotowa-
ne przez Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Brzostku zdobyło II miejsce w tej samej 
kategorii i było chyba najbardziej obleganym 
stoiskiem przez kupujących.
 Nagrody te są na pewno dużą promocją dla 
Brzostku, ponieważ świadczą o artystycz-
nych talentach jego mieszkańców, którzy 
tym samym pielęgnują i kultywują tradycje 
oraz obyczaje związane ze Świętami Wielka-
nocnymi. Fakt, iż młodzież z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku prezentowała 
swoje kulinarne i artystyczne wyroby wielka-
nocne na kiermaszu dowodzi, że nauczyciele 
tej szkoły skutecznie zaszczepiają tradycje 
swoim uczniom, ocalając je tym samym od 
zapomnienia.

E.M.

i miejsce w powiatowym konkursie Wielkanocnym dla koła Gospodyń w brzostku

Stół wielkanocny przygotowany przez ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

Stół przygotowany przez ŚDS im. Jana Pawła II w Brzostku

Stoisko przygotowane przez WTZ w Brzostku (II miejsce)

Stoisko wielkanocne w wykonaniu Koła Gospodyń w Brzostku (I miejsce)
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 Tegoroczny dzień otwarty w Ze-
spole Szkół imienia Jana Pawła II 
w Brzostku pokazał szkołę z bardzo 
pozytywnej strony. Gimnazjaliści, 
którzy nadzwyczaj licznie zjechali 
z wielu miejscowości powiatów dębic-
kiego, jasielskiego i strzyżowskiego, 
mogli zapoznać się z bogatą ofertą 
edukacyjną, a także oswoić się z no-
wym miejscem nauki.

 27 kwietnia był w Zespo-
le Szkół w Brzostku dniem 
szczególnym – o godzinie 
9.00 w czasie uroczystej aka-
demii tegoroczni maturzyści 
pożegnali się z nauczyciela-
mi i wychowawcami. Naj-
lepsi otrzymali dyplomy 
i nagrody książkowe. Uro-
czyście wręczono im świa-
dectwa z wyróżnieniem. Po 
akademii abiturienci udali 
się w towarzystwie innych 
uczniów szkoły do kościoła 
parafialnego w Brzostku na 
mszę świętą zamykającą ich 
czteroletni okres nauki. 
 W tym czasie ich miejsce 
– na razie w sposób sym-
boliczny – zajęli uczniowie 
klas trzecich gimnazjów, 
którzy zjechali do budynku szkoły na 
dzień otwarty. Autobusami wynajętymi 
przez ZS w Brzostku dowieziono około 
320 uczniów z gimnazjów w Pilźnie, 
Słotowej, Strzegocicach, Jodłowej, Sie-
dliskach Bogusz, Nawsiu Brzosteckim, 
Brzostku, Lubli, Sieklówce, Bieździe-
dzy, Gogołowie i Januszkowicach. 
 Dzień otwarty odbywał się pod 
hasłem „Nie szukaj daleko tego, co 
znajdziesz blisko”. Dla młodzieży 
przygotowano bardzo rozbudowany 
i ciekawy program pobytu. Goście zwie-
dzali budynek szkoły i budynek warsz-
tatów, a w nim między innymi kuźnię, 
blacharnię i spawalnię. W pracowniach 
żywienia i dietetyki mogli obserwować 
pokazy sztuki kelnerskiej i barmańskiej 
oraz podziwiać stoły okolicznościowe. 

Na placu manewrowym do nauki jazdy 
przygotowano dla nich pokaz sprzętu 
rolniczego i samochodów do nauki jazdy. 
 Gościom zostało udostępnione także 
wyjątkowo starannie przygotowane 
obejście szkoły, w którym na szczególną 
uwagę zasługuje tzw. „zielona klasa”, 
a więc miejsce do odbywania lekcji na 
wolnym powietrzu. 
 W czasie, kiedy większość przyjezd-
nych zwiedzała placówkę, dla chętnych 

odbywał się konkurs „Kilka łatwych 
pytań o Brzostku i okolicy”, w którym 
nagrodami były gadżety komputerowe 
i książki. Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce Paweł Mroczek (Gimnazjum 
w Strzegocicach), II miejsce Dawid 
Nowicki (Gimnazjum w Siedliskach- 
Bogusz), III miejsce Justyna Czachara 
(Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim). 
 O godzinie 11.30, kiedy do szkoły 
przyjechały wszystkie zaproszone 
grupy, młodzież zebrała się w sali gim-
nastycznej. W oczekiwaniu na część 
oficjalną uczniowie mogli obejrzeć 
wystawę kronik szkolnych, wystawę 
zdjęć szkoły oraz plakatów – promują-
cych szkołę i koła zainteresowań w niej 
działające: mechanizacji, żywienia, 
muzyczne, matematyczne, sportowe, 

spółdzielnię uczniowską „”Kłos”, PCK 
i Caritas. Wystawy uzupełniała prezen-
tacja numerów szkolnej gazetki „Plotka”. 
 Część oficjalną otworzyła dyrektor 
Anna Fundakowska, która powitała 
wszystkich gości i przedstawiła tego-
roczną ofertę edukacyjną. W roku szkol-
nym 2012/13 w ZS Brzostek będzie moż-
na rozpocząć kształcenie w zawodach: 
technik architektury krajobrazu, 
technik mechanizacji rolnictwa, tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych 
a także – w ramach szkoły zawodowej: 
mechanik operator pojazdów i maszyn 

rolniczych oraz kucharz. Szkoła będzie 
prowadzić Liceum Ogólnokształcące 
dla dorosłych. 
 Dalej, w części informacyjnej ucznio-
wie Bożena Serwatka i Marcin Pie-
trzycki omówili zasady odbywania 
zagranicznych praktyk zawodowych. 
Uczniowie Agnieszka Reguła i Paweł 
Nylec przedstawili swoje osiągnięcia 
w konkursie gastronomicznym i wra-
żenia z wycieczki do Europarlamentu 
w Brukseli. Zaprezentowano także różne 
formy działania samorządu uczniow-
skiego. W przerwach między wystą-
pieniami zebranym umilał czas szkolny 
zespół muzyczny. 
 W czasie dnia otwartego wszystkim 
uczniom zapewniono poczęstunek w po-
staci ciastek i napojów. 
 Dzień otwarty w ZS Brzostek orga-
nizowany był już po raz kolejny. Zna-
mienne jest to, że w tym roku ilość za-
interesowanych uczniów była wyjątkowo 
duża. Spora w tym zasługa dyrektorów 
i nauczycieli gimnazjów, którzy wyrazili 
zgodę na przyjazd swoich podopiecznych 
do Brzostka i roztoczyli nad nimi opiekę. 
 Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku konsekwentnie prezentuje 
się jako nowoczesna i dynamiczna pla-
cówka posiadająca ciekawą ofertę edu-
kacyjną. To sprawia, że na pewno wielu 
gimnazjalistów powróci tu po wakacjach 
w nowej roli. Chętni do rozpoczęcia 
nauki w ZS w Brzostku mają czas od 
14 maja do 1 czerwca 2012 r., by podjąć 
ostateczną decyzję i złożyć do tej szkoły 
podanie. 

Anna Hudyma

nie szukaj daleko tego, co znajdziesz blisko
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 Na konkurs organizowany przez Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku dostarczono 63 prace, których autorami 
byli uczniowie szkół podstawowych: z Brzostku, Gorzejowej, 
Grudnej Górnej, Januszkowic, Kamienicy Dolnej, Kamieni-
cy Górnej, Smarżowej, Nawsia Brzosteckiego, gimnazjów 
z Brzostku i Nawsia Brzosteckiego, Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Za-
jęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku.
Konkurs rozpatrywany był w trzech katego-
riach wiekowych: dziecięca – szkoły podstawo-
we, młodzieżowa – gimnazja i szkoły średnie, 
osoby niepełnosprawne.
 Komisja oceniając prace brała pod uwagę 
pomysł i samodzielność wykonania pracy 
przez ucznia. Wyróżniono i przyznano nagro-
dy w następujących kategoriach. 
 W kategorii dziecięcej: I miejsce – Karolina 
Kędzior z SP w Grudnej Górnej, II miejsce – 
Magdalena Czernik z SP w Smarżowej, III 
miejsce – Monika Chajec z SP w Januszkowi-
cach oraz dwa wyróżnienia: Paulina Świstak 
z SP w Grudnej Górnej i Natalia Nowicka z SP 
w Brzostku
 W kategorii młodzieżowej: I miejsce – Ka-
rolina Grygiel z Gimnazjum w Nawsiu Brzo-
steckim, II miejsce – Dorota Pieniążek z ZS im. 
Jana Pawła II w Brzostku, III miejsce – Bożena 
Siedlarska z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku 
oraz wyróżnienie – Aleksandra Czarnawska 
z Gimnazjum w Brzostku

 W kategorii osób niepełnosprawnych: I miejsce – Jakub 
Byś z SP w Brzostku, II miejsce – Katarzyna Solecka z WTZ 
w Brzostku, III miejsce – Jolanta Mroczkowska z WTZ 
w Brzostku oraz wyróżnienie – Iwona Nawracaj z WTZ 
w Brzostku
 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy 
powodzenia w kolejnych konkursach.

J. Z.

rozstrzygnięcie Gminnego konkursu na kartkę Wielkanocną

 Jan Zamoyski, hetman wielki koron-
ny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
ale też humanista i f ilolog, w tych 
prostych słowach zawarł cały sens na-
szego państwowego rozwoju. W naszej 
najlepszej tradycji hasło „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” było dla Polaków bezcenne, 
było niczym powietrze, bez którego 
nie da się żyć. Dziś niestety o Bogu 
pisze się coraz gorzej, honor też jakby 
się zdewaluował, a Ojczyzna już nie 
jest dla wszystkich najdroższa. W tej 
sprawie nie zawsze możemy też być 
dumni z naszych dzieci, które są jakby 
kopią nas samych, bo przecież doskonale 
potrafią nas naśladować. Im bardziej 
postępowanie młodego pokolenia budzi 
nasz niepokój, tym bardziej powinni-
śmy zrewidować swoje postępowanie, 
bo młodzi z nas właśnie biorą wzorce. 
Na szczęście znacznie częściej dobre 
przykłady kształtują młodzież, dając 
nadzieję, że gdy dorosną i będą przejmo-
wać stery ojczyzny (i tej małej lokalnej 
i polskiej i europejskiej) my będziemy 
wtedy spokojni o jej losy.
 Szkoły z terenu gminy Brzostek 
podejmują wiele działań kształtujących 
dobre cechy swoich wychowanków. 
Wiele ostatnich uroczystości przygo-
towywanych przez uczniów naszych 
szkół jest tego doskonałym przykładem. 
Brzosteccy gimnazjaliści wspólnie ze 
swoimi nauczycielami przygotowując 
oprawy artystyczne na uroczystości 
odsłonięcia pomnika ofiar katyńskich 
i smoleńskich, a później na rocznicę 

smoleńskiej katastrofy pokazali naj-
wyższy kunszt i perfekcję, a dostar-
czając publiczności niecodziennych 
wzruszeń „wycisnęli” łzy z niejednego 
oka. Wymagało to wielu godzin pracy 
uczniów i nauczycieli i właśnie wtedy, 
przy wspólnym działaniu kształtuje się 
ta lepsza strona naszych dzieci. Młodsi 
uczniowie w brzosteckiej podstawówce, 
kiedy występowali z programem upa-
miętniającym życie zmarłego i później 
beatyfikowanego papieża Jana Pawła II, 
również wywoływali szczere wzrusze-
nie publiczności i owacje na stojąco.
 To tylko przykłady, bo w każdej 
szkole nasze dzieci i młodzież wspólnie 
ze swoimi wychowawcami podejmują 
szereg dobrych działań, udowadniając 
sobie i nam, że wbrew temu co widzimy 
i czytamy w ogólnopolskich mediach, 
świat nie składa się tylko ze zła. Szko-
da niestety, że pokazywanie dobra jest 
tylko lokalną domeną. Kiedy w naszej 
okolicy stanie się jakieś nieszczęście, 
natychmiast pojawiają się dziennikarze 
z gazet, radia, telewizji. Lecz gdy są 
zapraszani na wcześniej opisane czy 
inne ciekawe i dobre wydarzenia, twier-
dzą, że to niemedialne, że nie mają na 
to czasu, albo redakcja ich nie wyśle. 
Dobro trzeba więc promować w naszych 
„Wiadomościach Brzosteckich” albo na 
stronach internetowych gminy i szkół. 
Warto tam zaglądać, żeby nie nabrać 
przekonania, że życie to tylko wypadki 
i nieszczęścia.
 Mocną stroną naszych szkół w pro-

mowaniu dobra szerszemu odbiorcy 
jest coroczne zgłaszanie wielu na-
stolatków z naszej gminy do kon-
kursu „Ośmiu Wspaniałych” Czę-
sto kończy się to sukcesem i zakwa-
lifikowaniem do finałowej ósemki. 
Gmina Brzostek jest w tym konkursie 
zawsze l iczn ie reprezentowana , 
w czym największą zasługę mają 
nauczyciele z brzosteckiego gimnazjum 
i oczywiście sami młodzi ludzie, którzy 
swoją postawą i czynami dają powody, 
żeby o nich jak najlepiej mówić. W 
tegorocznej edycji powiatowej Kacper 
Klich, jeden z naszych laureatów, 
wystąpił w mundurze kawalerzysty 
i na prośbę prowadzących wytłumaczył 
dlaczego ten mundur założył. Jego słowa 
o żołnierzach, którzy w takim mundurze 
walczyli o naszą dzisiejszą Polskę, 
o dumie, że może ten mundur nosić, 
były przykładem pięknego i mądrego 
pat r iotyzmu, a wśród zebranych 
wzbudziły najwyższy szacunek do tego, 
jakże młodego jeszcze, człowieka. Oby 
i nam zdarzało się doświadczać takiej 
radości z naszych pociech, jaką Kacper 
i inni laureaci dali swoim rodzicom.
 Warto więc wierzyć w nasze dzieci, 
warto je wspierać i dawać dobre przy-
kłady codziennego życia, bo tym sposo-
bem budujemy w tych młodych ludziach 
dobro. To chyba jedyny sposób, żeby to 
dobro do nas kiedyś wróciło, gdy z racji 
słusznego wieku będziemy go bardzo 
potrzebować.

P.S.

takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 13

 W dniu 14 marca 2012 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skło-
dowskiej-Curie odbyła się już siódma 
edycja Międzygimnazjalnego Kon-
kursu Języka Angielskiego i Niemiec-
kiego. Patronat nad konkursem objęli: 
Starosta Jasielski – Adam Kmiecik 
oraz Burmistrz Kołaczyc – Małgorzata 
Salacha.
 W tym roku po raz pierwszy 
w konkursie języka niemieckiego 
udział wzięli uczniowie Gimnazjum 

w Brzostku. Uczennica Patrycja Linu, 
przygotowana przez p. Ignacego Woj-
dyłę, stanęła na podium zajmując III 
miejsce. 
 Konkurs skierowany był do uczniów 
gimnazjów z klas drugich i trzecich. 
Pierwszy etap konkursu został prze-
prowadzony w grudniu 2011r. i wzięło 
w nim udział 114 uczniów. Do finału 
zakwalifikowało się 30 uczniów w ka-
tegorii języka angielskiego i 14 w ka-
tegorii języka niemieckiego. Spotkanie 

uczniów z powiatu jasielskiego i dębic-
kiego było okazją nie tylko do spraw-
dzenia umiejętności językowych, ale 
również zabawą i integracją młodzieży 
oraz nauczycieli ze szkół sąsiednich. 
Dla wszystkich gości przygotowane 
zostały liczne atrakcje. Oczekiwania 
na wyniki konkursu uprzyjemnił wy-
stęp anglojęzycznej grupy teatralnej, 
działającej aktywnie przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Kołaczycach.

aa

finał międzygimnazjalnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego

Groch z kapustą
 Dzisiaj chcę poruszyć sprawę od-
powiedniego ubioru do kościoła. Będę 
korzystać z własnych obserwacji, 
relacji innych osób oraz artykułów 
internetowych dotyczących tej kwestii.
 Kilka lat temu w naszym kościele 
parafialnym byłam zaskoczona ubio-
rem dziewczynki w wieku 10–12 lat, 
która przyszła z rodziną na Mszę św. 
Była ubrana w sukienkę z całkowicie 
odsłoniętymi plecami do pasa, a przód 
materiału przytrzymywało jedynie kil-
ka tylnych sznurków. Jak dziewczynka 
w ławce wstała, to wydawało się, że 
jest goła. W tym wieku dziewczynki 
wymuszają na matkach włożenie 
wybranego przez siebie stroju, ale to 
matka ma ostatnie zdanie.
 W tym roku będąc na świętach 
na drugim końcu Polski usłyszałam 
taką historię, że tuż przed ślubem 
ksiądz przyniósł druhnie komeżkę 
ministrancką, aby ją włożyła i w ten 
sposób zakryła bardzo wydekoltowa-
ną i bardzo krótką sukienkę. Nie było 
rady, druhna świadkowała na ślubie 
w komży.
A przecież można włożyć na ślub 
odpowiednią suknię, a na wesele się 
przebrać w „rozrywkową”.
Wydawałoby się, że panna młoda ma 
w tym wypadku więcej praw, ale tak 
nie jest. Dekolt i gołe ramiona powinna 
zakryć bolerkiem, szalem, pelerynką 
itp. – też będzie pięknie.
 „Umiejętność ubrania się odpo-
wiednio do miejsca i okazji świadczy 
o kulturze człowieka. Nikt nie idzie 
z uroczystą wizytą towarzyską w adi-
dasach, dżinsach, spranym podkoszul-
ku i starej podartej kurtce.
Udział w niedzielnej Mszy św. ma 
rangę wyższą niż uroczysta wizyta 
towarzyska. Powinniśmy zatem ubrać 
się w sposób szczególnie elegancki 
i uroczysty podkreślając tym samym 
szacunek i gospodarzom (Bogu i pro-
boszczowi) i pozostałym gościom 
(wiernym, wspólnocie parafialnej)”.

ubiór kobiety
 „Kobieta może występować jako 
pracownik, reprezentant firmy, danego 
środowiska, jako naukowiec, dzien-
nikarz czy po prostu jako człowiek. 

W takim wypadku jej ubiór, jak mówią 
specjaliści reprezentuje opcję „zero 
seksu” – spódnica nie jest krótka, 
ramiona, dekolt i plecy są zasłonięte, 
ubiór nie jest ani obcisły ani prześwitu-
jący, buty zakrywają palce i pięty, biżu-
teria i inne ozdoby są bardzo skromne. 
Za najbardziej reprezentatywne dla 
takiego ubioru uznaje się kostium, 
garsonkę, sukienkę z marynarką, lub 
mniej odświętne – klasyczną szmizjer-
kę z długimi rękawami czy bliźniak”.
 „Kobieta może też występować 
jako przede wszystkim kobieta. Ema-
nuje wtedy kobiecością, podkreśla ją 
i uwypukla, odsłaniając niektóre par-
tie ciała. W takim stroju udaje się na 
randkę, do kawiarni, na spacer, na bal, 
na wieczorne „rozrywkowe” spotkanie 
towarzyskie. 
Kościół jest takim miejscem, w któ-
rym, tak jak zresztą w każdej poważnej 
instytucji, ten drugi typ kobiecego 
stroju nie uchodzi, jest nie na miejscu, 
może komuś przeszkadzać, może kogoś 
gorszyć, a nawet obrażać”.
 „Kobiety wybierając się z wizytą 
towarzyską, a nawet do pracy malują 
się i perfumują. Trzeba jednak pamię-
tać o tym, że nie w każdej sytuacji jest 
to stosowne. Ostrzejszy makijaż jest 
stosowny tylko na wieczorne przyjęcie. 
Savoir vivre uczy, że gdy np. idziemy 
na obiad kobieta nie powinna zbytnio 
się perfumować, bo zapach perfum 
będzie dominował nad zapachem je-
dzenia”.

ubiór mężczyzny
 „Powinien być elegancki i odświęt-
ny. Nie może to zatem być strój roboczy 
czy sportowy, czy ujmijmy to precyzyj-
niej, treningowy.
Kanony elegancji i odświętności w wy-
padku mężczyzny są proste, jasne 
i precyzyjne. Mężczyzna udający się 
do kościoła na Mszę św. powinien 
mieć na sobie garnitur, najlepiej bia-
łą koszulę i oczywiście krawat oraz 
skórzane półbuty (tak ubierają się 
mężczyźni w pracy w zagranicznych 
korporacjach, bankach, administracji 
rządowej i samorządowej itp.). Latem, 
szczególnie w godzinach południo-
wych ten ubiór może być jasny, a nawet 
biały, a zimą szary aż do czerni, którą 
mężczyzna przywdziewa w tych naj-
bardziej uroczystych chwilach”.

czego unikać dobierając 
strój do kościoła
• zbyt krótkich spódnic/sukienek – 

długość do połowy uda jest już za 
krótka

• dżinsów biodrówek, spod których 
wyłażą stringi (lub jeszcze gorzej), 
opiętych getrów z odsłoniętą górą

• odsłoniętych ramion, pleców, klatki 
piersiowej – koszulek na ramiącz-
kach, bluzeczek odsłaniających de-
kolt i pępek, przeźroczystych bluzek, 
przez które widać wrzynający się 
w ciało biustonosz

• krótkich spodenek – u kobiet i męż-
czyzn (od ukończenia 11 lat)

• ubrań zbyt sportowych – dresów, adi-
dasów, siatkowych podkoszulków, 
wytartych dżinsów, rozciągniętych 
swetrów

• mocnego makijażu, mocnych per-
fum, krzykliwej biżuterii

• włączonych telefonów komórkowych 
– przed wejściem do kościoła trzeba 
je koniecznie wyłączyć

 „Wyrzucając ze świątyni kupców 
powiedział Pan Jezus: ”Mój dom ma 
być domem modlitwy…”. Czy nasz 
ubiór sprzyja modlitwie? Czy świad-
czy o tym, że właśnie przyszliśmy się 
modlić?”
 „Ubieramy swoje ciało i dbamy 
o nie, bo jest przybytkiem Ducha Świę-
tego, świątynią Bożą. Dlatego należy 
mu się szacunek i odpowiedni strój, ale 
nie nagość”.
 „Większość turystów odwiedzają-
cych Włochy wie, że by wejść na Mszę 
św. czy zwiedzanie kościoła trzeba 
mieć strój przykrywający ramiona i ko-
lana. W wilgotnym klimacie i wysokiej 
temperaturze jeszcze bardziej odczuwa 
się upał. Na ulicy ludzie chodzą w lek-
kich strojach, ale przed wejściem do 
kościoła na ramiona narzucają chustę, 
lekki szal czy zakładają żakiet”.
 „Na zachodzie np. w Hiszpanii, osób 
nieodpowiednio ubranych po prostu 
nie wpuszcza się do kościoła. Bo tak 
naprawdę te osoby, które przychodzą 
w krótkich spodenkach, gumowych 
klapeczkach, skrawkach materiału 
udających koszulki itd. w podobnym 
stroju nigdy nie pokazałyby się w pracy 
czy w urzędzie. No bo przecież „nie 
wypada”. A do kościoła „wypada”?

Janina Słupek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14
Jak mam czas to siedzę i myślę
A jak nie mam to tylko siedzę

okolice powiatu nr 19 rok Xi
 Modne dziś określenie: mała ojczyzna. Z grubsza wiem 
o co chodzi. Sentyment do rodzinnego domu, najbliższej 
okolicy, życzliwość do współmieszkańców. Wszystko to są 
cechy pozytywne i pożądane. Jednakowoż jest jeden waru-
nek – mała ojczyzna wchodzi w skład Wielkiej Ojczyzny. 
Jest jej cechą nierozerwalną. Jak to powiedział Wojciech 
Cejrowski: nie może być tak, by sukienka Rzeczpospolitej 
była rozdzierana na szmaty. Śląsk jest krainą historyczną 
Polski taką samą jak Wielkopolska, Mazowsze czy Podlasie. 
Nie ma narodu śląskiego bo nie ma wielkopolskiego czy 
mazowieckiego – jest polski. Dlatego nie popieram pewnej 
nauczycielki z Opola, której się polskie piosenki nie podobają. 
To nie jest szowinizm ani nacjonalizm, proszę Pani. Jak kto 
chce oderwać Śląsk od Polski i przyłączyć do Reichu, niech 
nie liczy na sympatię Polaków. Tacy głupi to jeszcze nie 
jesteśmy.
Wszystkie drogi prowadzą do rzymu
 Jeżeli to prawda, to drogi powinny być solidne, tymcza-
sem tak nie jest. Sama autostrada nie spowoduje ożywienia 
gospodarczego na Podkarpaciu, potrzebne są dobre drogi, 
nazwijmy je strategicznymi, w każdej gminie.
 Do 12 kwietnia tego roku można było składać propozycje 
zmian do aktualizowanej obecnie strategii rozwoju woje-
wództwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Taką propozycję 
złożyłem.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Strategii i Planowania Przestrzennego

w Rzeszowie
B. Zgłoszone propozycje
Do części II – Województwo podkarpackie na tle Polski.
Treść proponowanej zmiany:

1. Modernizacja drogi powiatowej Kamienica Dolna – 
Grudna Górna na odcinku Siedliska Bogusz – Grudna 
Górna do granicy ze wsią Brzeziny.

2. Modernizacja drogi powiatowej Jasło – Ryglice na 

odcinku Dębowa – Jodłowa Górna do granicy ze wsią 
Kowalowa.

Uzasadnienie zmiany.
Ważne drogi powiatowe (jak obok) muszą być dostoso-
wane do nośności pojazdów poruszających się po auto-
stradzie, by te mogły dojechać do gmin. W przeciwnym 
wypadku rejony te będą poza zainteresowaniem inwesto-
rów, to znaczy pozostaną bez rozwoju.

Brzostek, 28.03.2012r. 
Bugno Ferdynand

chodniki przy drogach powiatowych są potrzebne
Wniosek

złożony podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady 
Powiatu w dniu 18.04.2012r.
Wnioskuję o przebudowę:

1. Drogi powiatowej Brzostek – Opacionka poprzez wy-
konanie chodnika w miejscowości Brzostek od skrzy-
żowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą na 
cmentarz – 200mb.

1. Drogi powiatowej Brzostek – Smarżowa w miejsco-
wości Brzostek od Ośrodka Zdrowia do ul. Gryglew-
skiego – 150mb

 Inwestycje, o których mowa poprawią bezpieczeństwo 
użytkowników tych dróg oraz jej parametrów użytkowych.

Radny Rady Powiatu w Dębicy
Ferdynand Bugno

 Na ogół nie są to zbyt kosztowne inwestycje. Ok. 70 tys. zł 
na 100mb chodnika. Przy zgodnym współdziałaniu samorzą-
du powiatowego i gminnego zadanie jest do udźwignięcia. Do 
problemu współfinansowania dróg i chodników powiatowych 
należy podchodzić racjonalnie: wprawdzie każdy samorząd 
ma zadania do wykonania i na to budżet, ale pieniążki do 
budżetów samorządowych wpływają od podatników, czyli 
mieszkańców np. gminy Brzostek.
Unikanie współfinansowania inwestycji drogowych w swojej 
gminie nie leży w interesie jej mieszkańców.
 Na szczęście z burmistrzem Brzostku w tych sprawach 
można się dogadać.

Ferdynand Bugno

 26 maja 2012 roku rozpoczną się Amatorskie Zawody 
Hippiczne „Turniej Trzech Miast”. Impreza której patronują 
Burmistrzowie Jasła, Brzostku i Dębicy, to cykl 6 zawodów 
(po dwa w każdym mieście) z inauguracją w maju w Jaśle oraz 
finałem podczas październikowego III Święta Konia i Kawale-

rii w Brzostku. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie 
Podkarpackie Towarzystwo Konne, a impreza skierowana jest 
do wszystkich osób, które amatorsko uprawiają jeździectwo. 
W programie zawodów znajdują się konkursy klasy Mini LL 
do 50 cm, LL do 75 cm oraz L do 95 cm. Osobno rozgrywane 

będą zawody kawaleryjskie obejmujące konkursy 
władania szablą i lancą. Terminarz zawodów wygląda 
następująco:
26-27 maja 2012 roku Jasło
2-3 czerwca 2012 roku Dębica
21-22 lipca 2012 roku Brzostek
18-19 sierpnia 2012 roku Jasło
15-16 września 2012 roku Dębica
6-7 października 2012 roku Brzostek.
 Na terenie Jasła i Brzostku przygotowaniami 
kierować będzie bezpośrednio Stowarzyszenie Pod-
karpackie Towarzystwo Konne, natomiast w Dębicy 
zawody będą koordynowane przez stajnie Rancho 
Hucułek Krzysztofa Kurzawy.
 Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w zawo-
dach. Zapraszamy także osoby wyczynowo jeżdżące 
konno z zastrzeżeniem, że oficjalna klasyfikacja 
generalna konkursów dotyczy tylko amatorów.
 Więcej informacji na www.ptk.brzostek.pl

Wojciech Staniszewski

amatorskie zawody hippiczne „turniej trzech miast”

Fot. P. Batycki

Do wynajęcia budynek przy ul. Rynek 15 lub inne oferty z tym związane. Tel. 604 421 050
Do sprzedania działki budowlane położone w Brzostku, przy ul. Ks. Kazimierza Ostafińskiego. Tel. 604 421 050
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Nazwa miejscowości Rodzaj dopełniacz przymiotnik
Bączałka wieś -ki bączałecki
Brzostek miasto -tku brzostecki
Budy część wsi Bukowa Bud
Budy część wsi Kamienica Górna Bud
Budy część wsi Skurowa Bud
Bukowa wieś -wej bukowski
Czapiec część wsi Skurowa -pca
Ćwierć część miasta Brzostek -ci
Dąbie część wsi Wola Brzostecka -bia
Dąbrówka część wsi Nawsie Brzosteckie -ki
Działy część wsi -łów
Gąsiorówki część wsi Grudna -wek
Głobikówka wieś -ki głobikówecki
Gorzejowa wieś -wej gorzejowski
Góry część wsi Bukowa Gór
Góry część wsi Zawadka Brzostecka Gór
Góry Południowe część wsi Gorzejowa Gór -wych
Góry Północne część wsi Gorzejowa Gór -nych
Granice część wsi Grudna Górna -nic
Granice część wsi Kamienica Górna -nic
Grudna Dolna wieś -ny -nej grudzieński
Grudna Górna wieś -ny -nej grudzieński
Huta część wsi Siedliska-Bogusz -ty
Januszkowice wieś -wic januszkowicki
Kamienica Dolna wieś -cy -nej kamienicki
Kamienica Górna wieś -cy -nej kamienicki
Kamionki część wsi Siedliska-Bogusz -nek
Klecie wieś -cia klecki
Kmiecie część wsi Siedliska-Bogusz -ci
Kopaliny część wsi Siedliska-Bogusz -lin
Kopaliny część wsi Smarżowa -lin
Kopalnia część wsi Grudna Dolna -ni
Kujawy część wsi Grudna Górna -jaw
Laskowiec część wsi Przeczyca -wca
Markosie część wsi Januszkowice -sia
Nawsie Brzosteckie wieś -sia -kiego nawsiński
Odwodzie część wsi Skurowa -dzia
Okrągła część wsi Nawsie Brzosteckie -łej
Opacionka wieś -ki opacionecki
Piaski część wsi Januszkowice -ków
Podklecie część miasta Brzostek -cia
Podkonie część wsi Grudna Górna -nia
Podlesie część wsi Przeczyca -sia
Podlesie część wsi Smarżowa -sia
Pole część miasta Brzostek -la
Poręby część wsi Klecie -rąb
Postronie część wsi Klecie -nia
Półanki część wsi Przeczyca -nek
Przeczyca wieś -cy przeczycki
Równie część miasta Brzostek -ni
Rzeki część wsi Bukowa Rzek
Rzeki część wsi Skurowa Rzek
Siedliska-Bogusz wieś -lisk-Boguszy siedliski
Skurowa wieś -wej skurowski
Smarżowa wieś -wej smarżowski
Stawiska część wsi Klecie -wisk
Wola część wsi Kamienica Dolna -li
Wola Brzostecka wieś -li -kiej wolski
Zagórze część wsi Januszkowice -rza
Zawadka Brzostecka wieś -ki -kiej zawadecki
Zawodzie część wsi Bukowa -dzia
Zawodzie część wsi Klecie -dzia

 Sołtys z Siedl isk-Boguszy 
zaprasza sołtysa bączałeckiego, 
głobikóweckiego, grudzieńskie-
go, kleckiego, nawsińskiego, 
opacioneckiego, zawadeckiego 
oraz wszystkich pozostałych na 
Gminne Zawody Młodzieżowych 
Drużyn OSP, które odbędą się 20 
maja 2012 roku. Tak mniej więcej 
powinno brzmieć zaproszenie we-
dług nowego wykazu miejscowości 
przygotowanego przez Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji.
 Praca nad tym wykazem, liczą-
cym wprawdzie ponad 104 tysiące 
pozycji, trwała aż siedem lat. Ile 
osób przy tym pracowało i ile to 
kosztowało, tego się pewnie nie 
dowiemy. Zakończenia dopełnia-
czy oraz formy przymiotnikowe 
zostały opracowane przez eksper-
tów z dziedziny językoznawstwa. 
Podobno formy dopełniaczy były 
weryfikowane w oparciu o Wykaz 
urzędowych nazw miejscowości 
w Polsce, wprowadzony w życie 
zarządzeniem Nr 15 Ministra 
Administracji, Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Środowiska z dnia 
10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia 
wykazu miejscowości w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. 
Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9), Mo-
nitory Polskie z lat 1946-1952, tzw. 
UN-y, słowniki ortograficzne i po-
prawnościowe, a w razie koniecz-
ności także w terenie (telefony lub 
maile do gmin – dla sprawdzenia, 
jakie formy używa się lokalnie).
 Czy tak było? Nie wiem. Wiem 
natomiast, że u nas zawsze się 
mówiło z Kleci, a nie z Klecia, 
kleciecki, a nie klecki, nawsieński, 
a nie nawsiński itd. A „biedne” Sie-
dliska miały już w swojej historii 
nazwy: Siedliska, Siedliska Bo-
gusz, Siedliska Szeli, Siedliska-Bo-
gusz (pisane przez kreseczkę), a te-
raz jeszcze dołożono im dziwaczny 
dopełniacz: Siedlisk-Boguszy. 
Dobrze, że chociaż w mianowniku 
nazwa jest poprawna.
 W tabeli obok przedstawione 
zostały proponowane nazwy miej-
scowości i przysiółków w naszej 
gminie. Dla wszystkich podana 
jest nazwa w mianowniku (wszę-
dzie poprawna) oraz zakończenie 
dopełniacza (przy czterech miej-
scowościach dość dziwne). Obok 
nazw miejscowości podawany jest 
też przymiotnik. Szkoda tylko, że 
aż w siedmiu przypadkach nie jest 
on taki jakiego my używamy.
 Wykaz urzędowych nazw z całej 
Polski znajduje się na stronie: http://
mac.bip.gov.pl/articles/index/13. Są 
tam również inne informacje na ten 
temat. 

J. Nosal

nazwy miejscowości i przysiółków po weryfikacji
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 Organizowanie spotkania pod nazwą 
„Jajko” stało się już tradycją w brzostec-
kim kole. Jeszcze poprzedni Zarząd Koła 
Gospodyń Wiejskich w Brzostku co roku 
po Świętach Wielkanocnych organizował 
tego typu spotkania. Obecny Zarząd koła 
zarejestrowanego jako Stowarzyszenie 
„Nasz Los w Naszych Rękach” w Brzost-
ku kontynuuje tę działalność.
 Spotkania te zawsze cieszą się du-
żym zainteresowaniem kobiet. Tak było 
i w tym roku. W imprezie, która odbyła 
się w siedzibie koła – dawnej „harców-
ce” w Szkole Podstawowej w Brzostku, 

uczestniczyło ponad 30 kobiet. Nie 
zabrakło na niej również gości zapro-
szonych jak Marii Przebiędy – radnej 
Rady Powiatu i dyrektor miejscowej 
Szkoły Podstawowej oraz Janiny Skór-
skiej – księgowej Stowarzyszenia LGD 
„LIWOCZ”.
 Oprócz kultywowania tradycji była to 
też okazja do podsumowania działalności 
koła, poinformowania wszystkich człon-
kiń o ostatnim sukcesie jakim było zaję-
cie I miejsca w Powiatowym Konkursie 
Wielkanocnym w Dębicy za najlepsze 
stoisko wielkanocne. Miło było usłyszeć 

ciepłe słowa uznania, jakie padły z ust 
Marii Przebiędy, która zabierając głos 
poinformowała, że obecnie brzostecka 
organizacja kobieca ma wśród powia-
towych władz samorządowych bardzo 
pochlebną opinię – jej działalność jest nie 
tylko zauważana ale i doceniana. Padły 
też słowa podziękowania od przewodni-
czącej koła Kazimiery Gotfryd za wkład 
pracy całego Zarządu oraz niektórych 
członkiń w przygotowanie stoiska wiel-
kanocnego do konkursu, szczególnie za 
przepiękne pisanki zdobione różnymi 
technikami, które na pewno w dużej mie-

rze przyczyniły się do zdobycia 
tak wysokiej nagrody. Ponadto 
osobne wyrazy wdzięczno-
ści skierowała przewodniczą-
ca pod adresem sponsorów 
tego przedsięwzięcia Banku 
Spółdzielczego Rzemiosła 
w Brzostku oraz Centrum 
Kultury i Czytelnictwa.
 Na spotkaniu członkinie 
otrzymały zawiadomienie 
o terminie Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
„Nasz Los w Naszych Rękach”, 
które odbędzie się w dniu 
24.05.2012 r. w siedzibie orga-
nizacji.
 Jak zwykle kobiety mile spę-
dziły to popołudnie degustując 
przygotowane przez siebie po-
trawy, dyskutując o bieżących 
sprawach związanych z dalszą 
działalnością w środowisku. 

E.M.

poświąteczne spotkanie w brzosteckim kole Gospodyń

„Tajemnica Miłosierdzia Bożego jest źródłem nadziei czło-
wieka. Pragnę,, aby światło tego orędzia rozjaśniało ludzkie 
umysły i drogi, aby skłaniało człowieka do przebaczania 
i pojednania, do czynnego okazywania miłosierdzia bliźnim”

Bł. Jan Paweł II

 Druga niedziela wielkanocna (15 kwietnia) to Niedziela 
Miłosierdzia Bożego. Została ustanowiona przez papieża Jana 
Pawła II w związku z objawieniami, jakie miała św. Faustyna. 
O godzinie 15.00 licznie zgromadzeni wierni w kościele 
parafialnym w Brzostku odmówili koronkę do Miło-
sierdzia Bożego pod przewodnictwem Krystyny Sza-
rek–Ryndak. Następnie odbyła się Msza św. z homilią 
wygłoszoną przez Księdza Dziekana Jana Cebulaka. Po 
nabożeństwie wierni modlili się i oddawali cześć przez 
pocałunek relikwii siostry Faustyny.
 Niedziela Miłosierdzia Bożego to jednocześnie 
święto patronalne Caritas. W XX-lecie Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej zorganizowano spotkanie członków Pa-
rafialnego Caritas, opiekunów Szkolnych Kół Caritas 
z młodzieżą wraz z katechetami, ks. Markiem Jawor-
skim i ks. Krzysztofem Moszyńskim. Patronalne święto 
Caritas było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 
między pracownikami i wolontariuszami. Przy wspólnie 
przygotowanym posiłku ksiądz Jan Cebulak wręczył 
albumy „Jan Paweł II – święty pielgrzym” seniorce 
pani Zofii Fugiel, przewodniczącej Parafialnego Caritas 
w Brzostku, p. Krystynie Szarek–Ryndak, opiekunom 
SK Caritas przy Szkole Podstawowej w Brzostku, 
p. Agacie Zastawny i SK Caritas przy Gimnazjum 

w Brzostku, p. Ewie Raś. Uczestnicy spotkania rozmawiali 
o działalności Caritas, dzielili się doświadczeniami z dotych-
czasowej pracy, śpiewali pieśni religijne, oglądali kroniki.
 Ksiądz Dziekan Jan Cebulak podziękował za pracę i wysiłek 
włożony w codzienną posługę na rzecz ubogich i potrzebują-
cych. Powiedział między innymi, że Caritas ma na celu troskę 
o dobro wszystkich potrzebujących, przyczynia się do budowa-
nia w regionie klimatu pojednania, integracji oraz tolerancji.

aa

spotkanie modlitewne czcicieli miłosierdzia bożego



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 17

Józefa
Filar

Bartłomiej
Ziaja

polactwo
Co to za naród…
Co gdy na ulicy twarz kogoś uśmiechnięta,
Od razu wzrokiem ludzkim stara się być zdjęta,
„Co go tak bawi?” – pytają między sobą,
Bo radość tutaj nie może być ozdobą.

Co to za naród…
Gdy z rana na słowa powitania,
Słyszysz pełne bólu pojękiwania,
Bo tutaj piecze, bo tutaj boli,
I jak tu wyżyć w takiej niedoli?

Co to za naród…
W którym gdy od serca pomagasz,
Nieufność ludzką tylko wzmagasz,
Bo „Co on tak za nic daje?
Coś to się podejrzane wydaje”

Co to za naród…
Który modlitwę prawi co dzień do Boga,
By tylko drugiemu podwinęła się noga,
Bo nic tak radości tutaj nie wzbudzi,
Jak tylko porażka znanych ci ludzi.

Wiosenną porą
Niech chwała i uwielbienie będzie naszemu Stwórcy
od świata całego, niech Go wielbi słońce skąpane
w perlistej rosie poranka z mgieł wstającego.
Niech wielbią rośliny i kwiatki
rozwijające w pośpiechu swe płatki
i śpiew bujającego w obłokach skowronka.
Niech wielbi wiatr chłodzący spocone czoła
rolników od pracy na roli i gorącego wiosennego słońca,
i pachnące chlebem pola świeżo zaorane
pokornie Bogu dziękujemy za cuda przyrody nam dane.

Wiosenne piękno
Miło żyć wiosną pod lasem
widzieć płową sarenkę i zająca
biegającego drogą czasem.
Zobaczyć bażanta w pięknym upierzeniu
jastrzębia w powietrzu i ptaszki
chwalące Boga swoim świergoleniem.
Drzewa szare w pączkach, zieleń z nich wygląda
dołem kwietne bractwo kolorami tęczy radośnie spogląda.
Najpierw zakwitły pod oknem śnieżyczki
w zadumie nad światem główki pochyliły.
Za nimi pierwiosnki ziemię pozłociły.
Kosmate sasanki różowo-liliowe
i białe zawilce wędrować gotowe.
Rosną już przed domem te kwiatuszki białe
i swoim urokiem dają Bogu chwałę.

Franciszek
Wojnarowski

Majowe wieczory
O wy, niezapomniane
Wieczory majowe,
Serdecznie rozśpiewane,
Wiośniane – godowe;
Wieczory pełne woni
I majowej zieleni,
I kwiatów, kwiatów toni,
Zapachów płodnej ziemi;
Wieczory słowikowe
Wplecione w żabie chóry;
Wy wieczory majowe
Pełne godów natury,
Pełne życia pochwałą,
Powabne, jak dziewica,
Pełne Maryjną chwałą
Po przydrożnych kaplicach,
Tobie lud wiejski prostaczy
I najbliższy naturze
Po całodziennej pracy
Głos swój jednoczy w chóry
Wspólnym z przyrody tony,
Bijącym pod niebiosy
Umajonymi głosy
Majowej antyfony –
 Łączę z wami głos cichy
 Lecz majem przystrojony
 Do pozbawionej pychy
 Przepysznej antyfony!

Marian 
Nosal

stebnikiem maj odpłynął
Zazielenił się nasz czas
Wiosenną zielenią młodą
Majem zielenił się las
A w nas tchnęło pogodą
Dobrą pogodą wiał
Wiatr wiosną po Stebniku
Z wodą zieloność pchał
Pod nogi Oratyku
Tak blisko tej wiosny stał
Oratyk pod nieba błękitem
A włosy na czubie miał
Zjeżone tarniną przekwitłą
I jeszcze jeden w życiu maj
Pod szczytem jego nam minął
Stebnik po progach z pluskiem gnał
A nasz maj z wodą odpłynął

Wielkość 
Zapytałem się niebo o farby
Chciałem namalować wielkość
Jakie wielkości dać barwy
By oddać jej ogrom i piękno
Bezmiaru wielkości przybyło
Wielkości malować się nie da
Więc niebo tak przemówiło
Największy to jest Pan nieba

Matka
Tak nie dawno
pod sercem cię nosiła
gdy płakałeś
mocno cię tuliła
Jeszcze wczoraj
bajki opowiadała
i do snu
cię układała
A dziś już
osiemnaście lat w plecaku
biała suknia 
na wieszaku
Muszka w szafie
jeszcze się kołysze
dziecięcy płacz
przerywa ciszę
Chrzciny, szkoła,
wesele i dzieci
tak czas nam
szybko leci
Lecz czy masz
5 czy 50 lat
Twoja Matka
to cały świat
Bo Mama zawsze
zostanie Mamą
nie inną
lecz tą samą

Jadwiga 
Samborska
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

okupacja niemiecka cd.
 Tymczasem mijały tygodnie i miesią-
ce, a wojna światowa trwa i nie pojawia 
się żadna wiadomość o zmierzaniu do jej 
zakończenia. Zima 1940/1941 dla naszej 
rodziny, a szczególnie dla siostry Gieni 
i dla mnie, była ciężką próbą wytrzy-
małości zaistniałych warunków pracy 
ponad nasze siły. Powodem tego stanu 
rzeczy był brak stodoły oraz wszystkich 
urządzeń gospodarskich napędzanych 
kieratem konnym. Teraz konie stoją 
bezczynnie w stajni, a my musimy siłą 
naszych rąk mleć zboże w żarnach, rżnąć 
słomę na sieczkę w sieczkarni, młócić 
zboże cepami albo w ręcznej maszynie 
i nosić na plecach karmę dla zwierząt ze 
stodół sąsiadów, ścieżkami codziennie 
udeptywanymi albo odwalanymi łopatą 

w grubej warstwie śniegu.
 Nadeszła oczekiwana wiosna (1941 r.), 
a wraz z nią wiosenne roboty w polu. 
Orkę i bronowanie gleby wykonywa-
łem już sam. Tato często wychodził do 
gminnych władz okupacyjnych w Brzost-
ku oraz powiatowych władz w Jaśle 
i w Dębicy, starając się o zezwolenia 
i przydziały na wyrąb drzewa w naszym 
lesie w Grudnej i w Brzezinach na Ber-
dechowie, na przetarcie drzewa w tartaku 
w Wielopolu Skrzyńskim, na dachówkę 
ceramiczną i na gwoździe do budowy 
stodoły. Potrzeba kontaktów taty z róż-
nymi ludźmi w miastach dla załatwienia 
zezwoleń i przydziałów związanych 
z koniecznością budowy nowej stodoły 
a także jego obserwacje własne dostar-
czały naszej rodzinie wielu wiadomości 
o wydarzeniach na świecie i o sytuacji 
w okupowanej Polsce, szczególnie zaś 
w Guberni.
 Wśród wydarzeń wojennych na świe-
cie istotne znaczenie ma ofensywa 
wojsk brytyjskich w Afryce Wschodniej. 
Doprowadziła ona do wyparcia Wło-
chów z Egiptu, Somalii, Kenii, Sudanu 
i Abisynii. Włosi do wiosny 1941 r. utra-
cili wszystkie swoje posiadłości w Afry-

ce Wschodniej. Na pomoc Włochom 
w Afryce Hitler wysłał w lutym (1941 r.) 
do Trypolitanii, włoskiej kolonii w Libii, 
korpus ekspedycyjny (Afrika Korps), 
którym dowodzi feldmarszałek Erwin 
Rommel, jeden z czołowych dowódców 
hitlerowskiego Wermachtu. Od marca 
Afrika Korps stanowi główną siłę zbrojną 
państw „Osi” w Afryce Północnej. 
 Niemcy 6 kwietnia 1941 r. dokonały 
inwazji na Jugosławię, jak zwykle bez 
wypowiedzenia wojny, a 9-go kwietnia 
idąc z pomocą Włochom zaatakowały 
Grecję. Resztki pobitej armii jugosło-
wiańskiej skapitulowały 17-go kwietnia, 
a na początku maja (1941) cała Grecja też 
była już okupowana przez hitlerowskie 
Niemcy.
 W Azji wojska japońskie nadal pro-
wadzą działania wojenne w Chinach. 
Napotykają na słabnący już opór wojsk 
Czang Kaj-szeka, ale wzmaga się opór 
chińskiej Armii Ludowo-wyzwoleńczej 
i oddziałów partyzanckich kierowanych 
przez Komunistyczną Partię Chin.
 W okupowanej Polsce, a szczególnie 
w Generalnej Guberni hitlerowscy oku-
panci zwiększają bezwzględną eksplo-
atację gospodarki przez: w rolnictwie 
egzekwowanie coraz wyższych kontyn-
gentów dostaw płodów rolnych i żywca, 
w lasach masową wycinkę drzew, w prze-
myśle – przestawienie go na intensywną 
produkcję zaopatrzenia wojennego, 
w Centralnym Okręgu Przemysłowym 
także poprzez wywóz niektórych maszyn 
i urządzeń produkcyjnych w głąb III 
Rzeszy.
 Hitlerowcy nasilają terror okupacyj-
ny. Getta żydowskie w miastach zaczęli 
otaczać drutem kolczastym albo mu-
rem. Mieszkańcom getta nie wolno jest 
wychodzić na zewnątrz bez zezwolenia 
władz pod groźbą śmierci. Wielu Żydów 
szuka schronienia w polskich rodzinach 
także na wsi. Polacy ryzykują życiem, 
ponieważ za ukrywanie Żydów grozi 
kara śmierci. Coraz więcej Polaków, 
zwłaszcza wśród inteligencji osadzają 
w obozach koncentracyjnych, a młodych 
Polaków i Polki wywożą na przymusowe 
roboty do fabryk i u bauerów niemiec-
kich.
 Po przegranej wojnie Polacy nadal 
walczą z Niemcami nie tylko w forma-
cjach wojskowych na zachodzie, lecz 
także w okupowanej Ojczyźnie. Mówi 
się o wojskowym oddziale kawalerii, 
który od września 1939 r. ukrywa się 
w lasach kielecczyzny i prowadzi pod-
jazdową walkę z Niemcami, o powstaniu 
pierwszych oddziałów partyzanckich 
w Górach Świętokrzyskich i na Śląsku. 
Ku pokrzepieniu serc czyta się zakazane 
książki o tematyce historycznej i chwale 
oręża polskiego, śpiewa się zakazane 
piosenki i recytuje wiersze o tematyce 
patriotycznej. Rozwija się podziemny 
kolportaż ulotek i gazetek informujących 
o aktywności ruchu oporu, walki zbrojnej 
i sabotażu, o działaniach wojennych na 
świecie i udziale w nich Polaków w walce 
z Niemcami, o Polskim rządzie emigra-
cyjnym Władysława Sikorskiego i jego 
delegaturze w kraju. Uczestnikom ruchu 
oporu, posiadaczom ulotek, gazetek i za-
kazanych książek grożą aresztowania, 
hitlerowskie tortury śledcze i męczeń-
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 12 kwietnia 2012 r. w Mielcu odbyły się 
„Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe” 
na dystansie 10 x 800 m dziewcząt. W za-
wodach startowało 8 najlepszych zespołów 
z całego rejonu. Z powiatu dębickiego: 
Brzostek, Siedliska-Bogusz, z powiatu 
mieleckiego: Radomyśl Wielki, Wola 
Mielecka, z powiatu ropczycko-sędzi-
szowskiego: Iwierzyce, Zagórzyce Górne, 
z powiatu kolbuszowskiego: Gimnazjum 
nr 1 Kolbuszowa i Cmolas. Brzosteckie 
gimnazjalistki występowały w składzie: 
Aleksandra Boroń, Barbara Grzesiakow-
ska, Monika Lemek, Joanna Kasprzyk, Do-
minika Grodzka, Anna Szczur, Agnieszka 
Gwiżdż, Paulina Falarz, Karolina Kmiecik, 
Karolina Szczepańska, Paulina Strojek.
Ostateczne wyniki: 
I miejsce Gimnazjum Wola Mielecka
II miejsce Gimnazjum Zagórzyce Górne
III miejsce Gimnazjum Brzostek
 Opiekunem grupy jest Pani Magdalena 
Machaj

Uczestniczka

iii miejsce na zawodach rejonowych w mielcu
Uroczystość z okazji Święta 3 Maja w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

Fot. G. Kolbusz

ska śmierć. Terror hitlerowski jeszcze 
bardziej aktywizuje walkę Polaków 
przeciwko ich wrogom.

nauka w konspiracji
 W drugiej połowie maja (1941) przy-
jechał do domu rodzinnego w Grudnej 
ksiądz Stanisław Wójtowicz na kilku-
dniowy urlop z Bochni. Jego bracia 
w tym czasie nie posiadali konia, dlatego 
ksiądz przyszedł na piechotę, zresztą nie 
zawiadomił nikogo o dniu swojego przy-
jazdu pociągiem do Dębicy. Moja mama 
zaproponowała tacie bym ja codziennie 
woził księdza do kościoła w Siedliskach 
na odprawianie Mszy świętej. Tato choć 
nie bez zastrzeżeń wyraził na to zgodę, 
ponieważ wiosenne roboty polowe zosta-
ły zakończone. Mieliśmy już własny lekki 
wóz, który tato kupił w ubiegłym roku.
 Wieczorem szykowałem wóz w pół-
koszki i dwa siedzenia, wyczyściłem 
uprząż koni i wymyłem konie wodą 
w rzece, by wszystko miało ładny wy-

gląd. Na drugi dzień rano pojechałem do 
Wójtowiczów gdzie bardzo serdecznie 
powitał mnie ksiądz oraz jego matka 
i bracia. Do kościoła zabrała się z księ-
dzem także jego matka, a przejeżdżając 
koło naszego domu wsiadła też moja 
mama. W drodze do kościoła i z po-
wrotem obydwie sąsiadki rozmawiały 
z księdzem na tematy kościelne i bieżące 
sprawy rodzinne w warunkach okupacji 
hitlerowskiej.
 Następnego dnia do kościoła furman-
ką jechał tylko ksiądz i ja. Od samego 
domu Wójtowiczów, ksiądz wypytywał 
mnie co zamierzam robić w przyszłości? 
Moja odpowiedź sprowadzała się do tego, 
że będę pracował w gospodarstwie, by 
jakoś przetrwać koszmar okupacji. A co 
z twoimi marzeniami o nauce? Spytał 
ksiądz. Zostałem przyjęty do Gimnazjum 
w Jaśle, ale możliwości nauki przekreśliła 
wojna i trwająca okupacja. Wtedy ksiądz 
Wójtowicz zaczął opowiadać mi o istnie-
niu możliwości nauki w konspiracyjnej 
organizacji, która nazywa się „TON”, 

czyli Tajna Organizacja Nauczycielska. 
Na terenie Generalnej Guberni tajną or-
ganizacją nauczania objętych jest tysiące 
młodzieży polskiej zarówno na poziomie 
szkolnictwa średniego ogólnokształcą-
cego, jak i studiów wyższych. Wojna 
światowa i okupacja Polski może jeszcze 
potrwać dość długo, szkoda więc tracić 
cennego czasu młodzieńczych lat. Jeśli 
zechcesz to spróbuję pomóc tobie w tym 
zakresie. Tym co usłyszałem byłem za-
chwycony i oszołomiony. Szczerze i go-
rąco dziękowałem księdzu za wyrażoną 
wolę przyjścia mi z pomocą w spełnianiu 
mojego największego marzenia. Nasza 
rozmowa była przerywana koniecznością 
zwracania uwagi na powożenie końmi, 
które od czasu do czasu brykały. Kiedy 
dojeżdżaliśmy do kościoła ksiądz powie-
dział mi, że w drodze powrotnej jeszcze 
porozmawiamy na te tematy. Podobnie 
jak wczoraj zajechaliśmy na podwórze 
plebani, by nie rzucać się w oczy ewen-
tualnie przejeżdżającym Niemcom.

cdn.
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dalsze losy absolWentóW zespołu szkół im. jana paWła ii W kleciach
Grzegorz kaczmarek

 Bardzo miło wspominam lata spędzo-
ne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku. W latach 2006-2009 uczęsz-
czałem do Liceum Ogólnokształcącego, 
wychowawcą klasy była pani Dorota 
Machaj. Byliśmy bardzo zgrana klasą 
i chętnie angażowaliśmy się w życie 
szkoły. Lata spędzone w szkole, to jeden 
z najpiękniejszych okresów w moim ży-
ciu, to nie tylko chwile nauki ale również 
rozrywka. W szkole należałem do Ka-
wiarenki Literackiej, która była bardzo 

ciekawie prowadzona przez 
panią Teresę Młyniec i panią 
Danutę Wójcik. Wspólnie or-
ganizowaliśmy wieczornice li-
terackie np.: „Historia Karola”, 
„Miłość nigdy nie ustaje” oraz 
Przedmaturalne Spotkania z… 
Żeromskim czy Wyspiańskim. 
Zapraszaliśmy na nie Dyrekcję 
szkoły, nauczycieli oraz kole-
żanki i kolegów. W styczniu 
spotykaliśmy się na Spotka-
niach kolędniczych śpiewając 
polskie kolędy. Miło pamiętam 
również biesiadowanie przy 
ognisku koło szkoły oraz 
wyjazd na spektakl teatralno-

-baletowy pt. „Kot w butach”. Bardzo 
cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tak 
wspaniałej i ciągle tętniącej życiem or-
ganizacji. Dzięki ogromnej życzliwości 
i kompetencji nauczycieli i wychowaw-
ców, w szkole panowała bardzo miła 
i ciepła atmosfera. Zdobyta wiedza i na-
uka pomogły mi w osiągnięciu dobrych 
wyników na maturze oraz w wyborze 
studiów – kierunku filologii germańskiej 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Krośnie. Zainteresowanie tym 

językiem odkryłem właśnie w szkole 
w Kleciach. Nauczyciele organizowali 
liczne konkursy językowe. W jednym 
z nich z języka niemieckiego przygoto-
wanego przez panią Agnieszkę Płaziak 
zająłem I miejsce. Te i inne działania 
sprawiły, że zacząłem interesować się 
kulturą krajów niemieckojęzycznych. 
Już na pierwszym roku studiów miałem 
szansę wyjazdu do Niemiec. Dwutygo-
dniowe praktyki w niemieckiej szkole, 
połączone były ze zwiedzaniem wielu 
miast: Berlin, Hamburg oraz Drezno. Na 
drugim roku studiów dwukrotnie brałem 
udział w konferencji polsko-niemieckiej. 
We wrześniu ubiegłego roku wyjechałem 
na stypendium zagraniczne do Austrii 
w ramach programu Erasmus. Studiuję 
na uczelni pedagogicznej w malowni-
czym, mieście Klagenfurt położonym na 
południu Austrii, gdzie również odby-
wam praktykę w szkole. W Klagenfurcie 
poznałem studentów niemal z każdego 
zakątka świata, uczę się również języka 
angielskiego. 
 Dzisiaj, jeżeli stanąłbym przed wybo-
rem szkoły, to bez wahania wybrałbym 
jeszcze raz Zespół Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku.

 Wyższa Szkoła Biznesu; 1999-2002 
– kierunek: Zarządzanie i marketing, 
specjalność: Zarządzanie przedsiębior-
stwem, studia I stopnia (licencjackie)
 Zespół Szkół Rolniczych w Brzost-

 Ważnym wyborem w życiu młodego 
człowieka jest wybór kolejnej szko-

bogusław bachara ku; 1986-1991 – Technikum 
Rolnicze, specjalność: upra-
wa roślin i hodowla zwierząt

 Fakt nauki w Szkole Rol-
niczej w Kleciach odcisnął 
swoje piętno na całym moim 
życiu. Związał moje losy z zie-
mią brzostecką na wszystkie 
możliwe sposoby. Najpierw 
sprowadził mnie z Jodłowej 
do Brzostku. Ze względu na 
dojazdy, w pierwszej klasie 
zamieszkałem w internacie. 
Byłem pierwszym z rodzi-
ny Bacharów, który został 
w Brzostku zameldowany. W 

czasie nauki w Technikum uczęszczałem 
do jednej klasy wraz z moją przyszłą 
żoną Marzenką. Po odbyciu zasadniczej 
służby wojskowej pobraliśmy się w roku 
1994. Mamy trójkę dzieci, najstarsza 

Agnieszka – 16 lat, Jakub – 12 lat i naj-
młodszy Michał – 6 miesięcy. Od 1995 
roku jestem pracownikiem Poczty Pol-
skiej – z przypadku. Było wolne miejsce 
w ramach zastępstw urlopowych i już tak 
zostałem na stałe. Do roku 2000 pracowa-
łem jako doręczyciel wiejski w Urzędzie 
Pocztowym Brzostek, następnie zostałem 
przeniesiony na stanowisko asystenta-
-administratora w Urzędzie Pocztowym 
Dębica 1. Od lipca 2001 roku powierzono 
mi obowiązki Naczelnika Urzędu Pocz-
towego Brzostek i tak już dwunasty rok 
leci. 
 Dziś, z całą odpowiedzialnością mogę 
stwierdzić, że wybór szkoły ma ogromne 
znaczenie, lecz ważniejsza jest motywa-
cja do nauki i cele, jakie chcemy osiągnąć 
w życiu. Nie bez znaczenia jest postawa 
nauczycieli, którzy swoim zachowaniem 
stanowią wzorzec dla młodzieży, którą 
uczą.

michał trychta ły po gimnazjum. Niewąt-
pliwie ja wybrałem dobrze 
gdyż ukończyłem trzyletnie 
Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół w Brzostku 
pod kierownictwem wybit-
nego wychowawcy jakim jest 
Tadeusz Stokłosa. Następ-
nie kontynuowałem naukę 
w Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej w Tarnowie na 
kierunku Elektronika i Tele-
komunikacja gdzie w 2011 
roku otrzymałem tytuł in-
żyniera. Na dzień dzisiejszy 
pracuję w firmie Sokołów 
Service gdzie pełnię dozór 

nad zautomatyzowanym systemem 
podgrzewania oraz chłodzenia. Prace 

po studiach znalazłem dość szybko 
gdyż umiejętności i doświadczenie 
zdobyte w ich trakcie pozwoliły mi na 
szybkie znalezienie zatrudnienia. Lecz 
niezbędnym elementem pozwalającym 
tego dokonać była wcześniejsza szkoła 
– ZS w Brzostku gdzie zdobyłem nie-
zbędną wiedzę za sprawą nauczycieli 
którzy podchodzili indywidualnie do 
każdego ucznia a także dzięki wycho-
wawcy który ambitnie organizował 
liczne integracyjne a także edukacyjne 
wyjazdy.
 Podsumowując, gimnazjaliści któ-
rzy chcą jak najdalej zajść po schodach 
kariery mogą śmiało wybrać tę szkołę 
dlatego że spotkają tu z nauczycielami 
i wychowawcami którzy im w tym 
pomogą.
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 Jestem absolwentką Zespołu szkół im 
Jana Pawła II w Brzostku. Gdy zakoń-
czyłam edukację gimnazjalną w szkole 
im Królowej Jadwigi w Brzostku (1999-
2002), rozpoczęłam naukę w Liceum 

anna chomiszczak Ogólnokształcącym im Jana 
Pawła II w Brzostku. Moją wy-
chowawczynią była wówczas 
Małgorzata Jop, którą serdecz-
nie wspominam i pozdrawiam. 
Po zdaniu egzaminu dojrzało-
ści, a wspomnę, że byliśmy 
pierwszym rocznikiem, który 
przystąpił do nowej matury, 
kontynuowałam naukę w Po-
licealnej Szkole Towarzy-
stwa Edukacji Bankowej. Tam 
uczęszczałam na roczny kurs 
„Ars Lingua” – języka angiel-
skiego, który zakończył się eg-
zaminem. Równocześnie w tej 
samej szkole rozpoczęłam 

dwuletnią Szkołę Zdrowia i Urody w za-
wodzie technik usług kosmetycznych, 
kończąc na egzaminie uprawniającym 
do zawodu kosmetycznego. W 2006 roku 
rozpoczęłam studia na Uniwersytecie 

Rzeszowskim, wydział Pedagogiczny 
na kierunku Profilaktyka społeczna i Re-
socjalizacja. Studia ukończyłam w 2011 
roku tytułem magistra. W chwili obecnej 
pracuję w placówce opiekuńczo – wycho-
wawczej „Promyki nadziei” w  Dębicy, 
gdzie pełnię funkcję wychowawcy. Mam 
zamiar rozpocząć studia podyplomowe, 
aby podnosić swoje kwalifikacje za-
wodowe i umiejętności, co pozwoli mi 
z większą satysfakcją wykonywać swoje 
przyszłe obowiązki. Bardzo cieszę się 
na dzień dzisiejszy, że uczęszczałam do 
Zespołu Szkół w Brzostku, gdyż miło 
wspominam tamte czasy, wiedzę, jaka 
otrzymałam oraz cierpliwość nauczycieli, 
jaką mieli wówczas do nas.
 Podsumowując, mogę tyko zachęcić 
przyszłych kandydatów, do wybrania 
Zespołu Szkol w Brzostku. Na pewno 
będzie to rozsądny wybór na dalszą ka-
rierę. Pozdrawiam. 

 Jestem absolwentką Liceum Agrobiz-
nesu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku. Szkołę ukończyłam w 2004 
roku wraz ze swoja siostrą Eweliną, 

barbara drechny która obecnie jest farmaceutką 
i pracuje w zawodzie. Po ukoń-
czeniu szkoły średniej rozpo-
częłam naukę w Medycznej 
Szkole Policealnej im. Rudolfa 
Weigla w Jaśle na kierunku 
fizjoterapia. Po jej ukończeniu 
w 2007 roku podjęłam pracę 
w gabinecie rehabilitacyjnym 
w Dębicy. Wraz  z rozpoczę-
ciem pracy kontynuowałam 
naukę w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Tarnowie 
na kierunku fizjoterapia. Po 
uzyskaniu tytułu licencjata 
w 2010 roku podjęłam dalsze 

studia magisterskie na Uniwersytecie 
Rzeszowskim kontynuując naukę na 
tym samym kierunku. W między czasie 
ukończyłam  różne kursy, między innymi 

kurs języka angielskiego, kurs języka 
migowego oraz w okresie wakacji wy-
jeżdżałam do pracy do Niemiec.
 Szkołę średnią wspominam bardzo 
miło, szczególnie w pamięci pozostało 
mi tzw „kółeczko” z lekcji chemii czy 
fizyki. Miałam bardzo zgraną klasę, 
nieraz zajmowaliśmy wysokie miejsca 
w Turnieju Klas, a nasza wychowaw-
czyni  Pani Anna Hudyma umiała nas 
trzymać w przysłowiowych „ryzach”.
 Wszystkim tegorocznym absolwen-
tom gimnazjów którzy jeszcze nie zde-
cydowali do jakich szkół złożyć papiery 
jak najbardziej polecam ZS w Brzostku, 
ponieważ tak jak i ja mogą tam przeżyć 
wspaniały czas, który ja pomimo tego, 
że to już tak dawno było nadal miło 
wspominam. Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich nauczycieli.

 Jestem absolwentką 5-letniego Tech-
nikum Rolniczego w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku. Moim wycho-
wawcą był mgr Marian Pasisz, którego 
wspominam bardzo mile i pozdrawiam. 

natalia skrzynecka Po maturze w 2000 r. rozpoczęłam studia 
dzienne na Uniwersytecie Rzeszowskim 
– Wydział Pedagogiczny. Rok później 
podjęłam dodatkowo studia zaoczne na 
Wydziale Administracji. A w 2002 r. 
zdecydowałam o trzecim kierunku na 
Wydziale Prawa. Podejmując tak duże 
wyzwanie, bałam się, jednak wspo-
minając słowa mojego wychowawcy 
z Technikum „… dokształcajcie się, 
w różnych kierunkach, rozwijajcie się, 
to pozwoli wam czuć się spełnionymi, 
wartościowymi ludźmi. Ja wiem, że 
dacie radę…” . Po dziś dzień towarzyszy 
mi to „motto”, i często w chwilach zwąt-
pienia jako pierwsze pojawia się w mojej 
głowie. Dzięki wsparciu moich rodziców, 
przyjaciół ukończyłam studia z bardzo 
dobrymi wynikami. Uzyskując tytuł 
magistra psychoprofilaktyki społecznej 
podjęłam pracę w Zakładzie Karnym 
w Rzeszowie. Wkrótce wyjechałam 
za granicę gdzie przebywam do chwili 
obecnej. Podjęłam 6–letnią Szkołę Języ-
kową, uzyskałam dyplom i rozpoczynam 
1,5 roczne studia dla tłumaczy przysię-
głych w Madrycie. Zalegalizowanie jed-
nego z moich tytułów i znajomość języka 
pozwoliło mi zarejestrować się w sądzie 

i tłumaczyć sprawy sądowe. W każ-
dą sobotę nauczam w szkole polskiej 
w Segovii, naszego ojczystego języka 
i historii. Dodatkowo kilka kursów z za-
kresu Kosmetyki i Estetyki otworzyło mi 
drogę do prowadzenia Zakładu Kosme-
tycznego, którego jestem właścicielem.  
 Wracając do moich studiów, muszę 
powiedzieć, że gdyby nie wiedza, którą 
wyniosłam ze szkoły średniej było by 
mi niezmiernie ciężko ukończyć trzy 
kierunki studiów. Często wspominam 
panią od biologii A. Mazurczak, pana 
od chemii S. Synowieckiego, dzięki ich 
nauczaniu bez problemu zdałam Bio-
medykę, co było wręcz niemożliwe do 
zaliczenia przez studentów pedagogiki 
a mnie nie stworzyło to dużego proble-
mu. Nie wspomnę już ile wyniosłam 
z lekcji j. polskiego, historii, matematyki 
od pana M. Pasisza, pana Stokłosy i pani 
H. Nowak. Wycieczki, apele, turniej klas, 
studniówka, zawsze mili i uśmiechnięci 
nauczyciele, pani z biblioteki, super kole-
dzy i koleżanki z klasy… Wspomnienia, 
z Technikum z Brzostku będą do mnie 
wracać przez całe życie.

Opracował
Jacek Berrahal
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Projekt pt. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pozalekcyjne zajęcia loGopedyczne oraz psycholoGiczno-
pedaGoGiczne W zespole szkół im. a. mickieWicza W januszkoWicach, 

realizoWane W ramach projektu 
„Wiejska szkoła W środku europy bez różnic”

pozalekcyjne zajęcia logopedyczne
 Zespół Szkół im. Adama Mickiewi-
cza w Januszkowicach realizuje projekt 
„Wiejska szkoła w środku Europy bez 
różnic”, współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W jego bo-
gatej ofercie edukacyjnej znalazły się 
pozalekcyjne zajęcia logopedyczne, 
trwające już od października 2010 
roku. Ich uczestnicy spotykają się 
z trenerem logopedą raz w tygodniu 
na 45-minutowych zajęciach w dwóch 
grupach wiekowych. Starsi uczestnicy 
to uczennice i uczniowie klas: piątej, 
szóstej oraz drugiej gimnazjum, zaś 
młodsi są uczennicami i uczniami klasy 
pierwszej, drugiej i trzeciej. 
 Nadrzędnym celem naszych zajęć 

jest pomoc uczest-
nikom w codzien-
nym funkcjonowa-
niu w rzeczywistości 
szkolnej, jak i poza 
nią. Starsi uczą się, 
co zrobić, by czyta-
nie i pisanie przestało 
być zmorą, a stało się 
przysłowiową pestką. 
Do celu dążymy po-
przez usprawnianie 
percepcji i pamięci 
wzrokowej, koordyna-
cji wzrokowo-rucho-
wej, grafomotoryki. 
Ćwiczymy też funkcje 
umysłowe – koncen-
trację, pamięć i my-
ślenie.
 Wdrażamy się tak-

że do powolnego, 
p ł y n nego mó -
wienia poprzez 
różnego rodzaju 
ćwiczenia odde-
chowe i wydłużające fazę wyde-
chową.
 W młodszej grupie wiekowej 
uczymy się, co robić, kiedy nasz 
język jest nieposłuszny. Dzięki 
ćwiczeniom aparatu artykulacyjne-
go umiemy syczeć jak prawdziwy 
wąż, szumieć jak wiatr i wiemy, co 
zrobić, by „kupić” „…królowej Ka-
rolinie korale koloru koralowego”. 
Przyswajanie wiedzy niejednokrot-
nie odbywa się w formie zabawo-
wej, poprzez różnego rodzaju kon-
kurencje drużynowe i rywalizację 
indywidualną. Wówczas każda 

buzia stara się mówić „na piątkę”, a to 
przecież nasz cel. Wykorzystujemy też 
gry logopedyczne, publikacje multime-
dialne, co wzbogaca i urozmaica nasze 
zajęcia.
 Oprócz tego każdy uczestnik zajęć 
został wyposażony w publikacje książ-
kowe, zakupione w ramach projektu ze 
środków Unii Europejskiej. Stwarza to 
możliwość utrwalania zdobytej wiedzy 
i umiejętności we własnym zakresie 
w domu. 

Trenerka pozalekcyjnych 
zajęć logopedycznych

Magdalena Mokrzycka

zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
 Zajęcia psychologiczno-pedago-
giczne prowadzone są dla uczestniczek 
i uczestników projektu w ośmiu gru-
pach wiekowych. Formy i metody tera-
pii zależą od wieku uczestników. Wśród 
najmłodszych nie może więc zabraknąć 
dobrej zabawy, podczas której dzieci 
chętniej wypowiadają się na wiele 
tematów, uczą się dbać o dobre relacje 
w grupie oraz rozmawiać o nurtujący je 
problemach. 
 Terapia grupowa oparta jest na bu-
dowaniu wzajemnego zaufania między 
uczestnikami grupy jak i prowadzącym. 

Ta forma zajęć jest niezwykle ważna 
z uwagi na dobór tematów. Dotyka 
wrażliwych sfer życia człowieka, uczuć, 
emocji a nawet sfery życia intymnego, 
Stąd zrodziła się potrzeba tzw. konsul-
tacji indywidualnych, mających na celu 
stworzenie uczestnikom zajęć możliwo-
ści kontynuacji swojej rozmowy z pro-
wadzącym w warunkach całkowitej 
dyskrecji. 
 Trudno jest rozmawiać o własnych 
uczuciach, pierwszych miłościach, 
rozczarowaniach, zawiedzionych przy-
jaźniach a nawet sprawach rodzinnych. 
Wymaga to dużej odwagi nawet u osób 
dorosłych. Dlatego tak ważne jest 

przełamanie własnych oporów, lęków, 
zahamowań, otworzenie się na pomoc 
innych. Czasami wystarczy szczera roz-
mowa, nazwanie po imieniu własnych 
uczuć. Pozwala to niejednokrotnie 
na obniżenie poziomu stresu i lęku 
u dzieci i młodzieży. Głównym celem 
tych zajęć było to aby dzieci otworzyły 
się, chciały rozmawiać o swoich lękach, 
problemach, trudnościach. Było to 
zadanie najtrudniejsze. Cel ten osią-
gnęłam i dalsze tematy zajęć pojawiły 
się same. Uczestnicy poszczególnych 
grup chętnie przedstawiali mi tematy 
zajęć, które ich interesowały. Celem 
naszych spotkań było również stworze-
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nie u dzieci mechanizmów, które 
pozwoliłyby im właściwe reago-
wać na sytuacje stresowe tak, 
aby potrafiły szukać dobrych dla 
siebie rozwiązań. Na zajęciach 
uczestnicy nabywali trudnej 
umiejętności budowania u siebie 
poczucia własnej wartości oraz 
akceptacji w grupie rówieśniczej. 
Uczymy się nazywać własne 
emocje i je kontrolować. 
 Uśmiechnięte twarze uczestni-
ków, zawsze chętnych do udziału 
w zajęciach świadczą o ogromnej 
potrzebie prowadzenia takich 
zajęć wśród naszych dzieci i mło-
dzieży i dużym sukcesie projektu 
„Wiejska szkoła bez różnic”. 

Trenerka pozalekcyjnych zajęć  
psychologiczno-pedagogicznych

Halina Dziedzic

 12 kwietnia br. uczennice i ucznio-
wie klasy czwartej Zespołu Szkół im. 
A. Mickiewicza w Januszkowicach wraz 
z opiekunem, panią Marią Przewoźnik, 
nauczycielką muzyki, wzięli udział 
w wycieczce do Skansenu Archeolo-
gicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy, 
zorganizowanej przez wychowawcę 
pana Stefana Kokoczkę. 
 Głównymi celami wycieczki były: 
poznanie Skansenu Archeologicznego 
„Karpacka Troja” w Trzcinicy, obser-
wacja warunków panujących w jednym 
z najstarszych grodzisk w Polsce, któ-
rego początki sięgają wczesnej epoki 
brązu, poznanie skansenu jako okazja 
do uczenia postaw wobec dziedzictwa 
narodowego, poznanie historii obszaru 
własnego regionu oraz rozszerzenie 
wiadomości z zakresu historii i wiedzy 
o kulturze.
 Skansen Archeologiczny Karpacka 
Troja położony jest Trzcinicy koło Jasła, 
nad doliną rzeki Ropy. Miejsce w którym 
powstał Skansen należy do najważ-
niejszych stanowisk archeologicznych 
w Polsce o wyjątkowym znaczeniu dla 
poznania pradziejów całej Europy Środ-
kowo-Wschodniej. 
 W Trzcinicy odkryto jedną z pierw-

Wycieczka uczniów zs w januszkowicach  
do skansenu archeologicznego „karpacka troja”

szych osad znanych z terenu Polski, któ-
ra powstała w początkach epoki brązu. 
 Skansen Archeologiczny Karpacka 
Troja jest oddziałem Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie. 
Cały kompleks składa się 
z terenu grodziska oraz parku 
archeologicznego leżącego 
u jego podnóża. 
 Po przyjeździe na miejsce, 
przed właściwym zwiedza-
niem obiektu z przewod-
nikiem uczestniczyliśmy 
w półgodzinnej projekcji fil-
mu, przedstawiającej dzieje 
z tamtego okresu oraz genezę 
powstania skansenu.
 Półtoragodzinne zwie-
dzanie dostarczyło uczniom 
niesamowitych wrażeń, ak-
tywowało do wykazania się 
wiadomościami z zakresu hi-
storii poznanych na zajęciach 
szkolnych, co w opinii pana 
przewodnika wypadło na oce-
nę celującą. Uczniowie z uwa-
gą wsłuchiwali się w bardzo 
dostępny przekaz informacji, 
zadając szereg pytań. Byli 
zachwyceni organizacją ży-

cia sprzed 
p o n a d 
4000 lat, wykonal-
nością narzędzi oraz 
praktycznymi roz-
wiązaniami funkcjo-
nowania w prasta-
rych domostwach. 
 Skansen oferu-
je również lekcje 
i warsztaty muzeal-
ne oraz zajęcia dla 
przedszkolaków, 
w których ucznio-
wie obecnej klasy 
czwartej, chcieli-
by uczestniczyć na 
kolejnej wycieczce 
w przyszłym roku 

szkolnym. Na zakończenie wszyscy 
zakupili sobie pamiątki, które będą przy-
pominać im o tym ciekawym miejscu. 
 W Karpackiej Troi znajduje się 
poza tym szereg ciekawych atrakcji jak 
m.in. zajęcia dla przedszkolaków oraz 
dedykowana przede wszystkim dla naj-
młodszych „Salka Małego Odkrywcy”, 

gdzie dzieci mogą przenieść się w po-
dróż w odległe czasy, aby poznać świat, 
w którym przed setkami i tysiącami lat 
żyli ich rówieśnicy. Jesteśmy zachwy-
ceni tym obiektem muzealnym i zachę-
camy wszystkich do jego odwiedzenia, 
tym bardziej dlatego, że jest to miejsce 
z naszego regionu.
 Zapraszamy również do obejrzenia 
galerii zdjęć oraz prezentacji multi-
medialnej z naszego wyjazdu, które są 
dostępne na naszej stronie szkolnej pod 
adresem: www.zsjanuszkowice.pl

Wychowawca klasy IV
Stefan Kokoczka

(Część informacji zaczerpnięto ze strony 
internetowej http://www.karpackatroja.pl



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE24

młode talenty piłkarskie
 W dniu 18 kwietnia 2012r. w Dębicy na obiekcie sportowym 
„Moje boisko Orlik 2012” odbyły się powiatowe eliminacje tur-
nieju piłkarskiego „ŁUKACIJEWSKA CUP 2012”, w których 
brali udział uczniowie szkół podstawowych – rocznik 1999 
i młodsi. 
 W grupie eliminacyjnej rywalizowały następujące zespoły: 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy, Szkoła Podstawowa nr 11 
w Dębicy, Szkoła Podstawowa w Nagawczynie i Szkoła Pod-
stawowa w Kamienicy Dolnej. 
 Końcowy wynik rozgrywek przedstawia się następująco:

Miejsce Drużyna Punkty Bramki
zdobyte

Bramki
stracone

Bilans
bramek

1 SP nr 5 w Dębicy 9 17 1 +16
2 SP w Kamienicy Dolnej 4 9 10 -1
3 SP nr 11 w Dębicy 4 4 6 -2
4 SP w Nagawczynie 0 2 22 -20

Do półfinału awansowała drużyna Szkoły Podstawowej nr 5 
w Dębicy. 
 Na szczególną pochwałę zasłużyli młodzi piłkarze z Kamie-
nicy Dolnej, którzy dzielnie rywalizowali z reprezentacjami 
bardzo dużych szkół, gdzie wielu uczniów trenuje w profesjo-
nalnych klubach sportowych. Reprezentanci Szkoły Podstawo-
wej w Kamienicy Dolnej w składzie: w bramce – Tomasz Juda, 
obrońcy – Dawid Lisak i Damian Godek, pomocnicy – Dawid 
Grotkowski i Dawid Podlasek, w ataku – Patryk Machaj, 

rezerwowi – Damian Starościk, Łukasz Lisak i Jacek Machaj 
konsekwentnie realizując plan taktyczny, współpracując ze 
sobą jako zespół strzelili wiele bramek i zdobyli zaszczytne II 
miejsce! Punkty dla Kamienicy Dolnej zdobyli: kapitan druży-
ny – Patryk Machaj – 5, Dawid Podlasek – 3, Dawid Lisak – 1. 
 Całe zawody przebiegały we wzorowej sportowej atmosfe-
rze, zgodnie z zasadami „fair play”. Młodzi piłkarze rywalizo-
wali ze sobą z pełnym zapałem, entuzjazmem i poświęceniem 
oraz prezentowali wysokie umiejętności techniczne. Takie 
mecze to prawdziwa uczta dla kibica! 

Trener grupy – Andrzej Porębski 

 Na terenie Brzostku obowiązuje prędkość taka jak na ob-
szarze zabudowanym, tzn. 50 km/h w godzinach 5:00 – 23:00 
i 60 km/h w godzinach 23:00 – 5:00, ale tylko jadąc od strony 
Kleci, Zawadki, Opacionki, Skurowej czy Nawsia Brzostec-

kiego. Jadąc natomiast nową drogą od strony Siedlisk widzimy 
umieszczony znak informujący nas o obszarze zabudowanym, 
a pod nim ograniczenie prędkości do 40 km/h. Znak zakazu 
umieszczony pod znakiem D-42 (obszar zabudowany) oznacza, 
że znak obowiązuje do znaku D-43 (koniec obszaru zabudo-
wanego). Takie znaki są na granicach Brzostku z sąsiednimi 
miejscowościami. Krótko mówiąc pojazdy wjeżdżające do 

Brzostku od strony Siedlisk mają obowiązek jechać 
przez cały Brzostek, bez względu na porę dnia, tylko 
40 km/h. 
 Wiem, że ten kto stawiał ten znak chciał zaoszczę-
dzić na słupku, ale jest jeszcze Prawo o Ruchu Drogo-
wym, które powinni znać nie tylko kierowcy, ale i ci co 
stawiają znaki. Tym znakiem (jak i innymi w Brzostku) 
akurat nikt się specjalnie nie przejmuje i wszyscy jeżdżą 
tam „normalnie”, czyli z prędkością co najmniej dwu-
krotnie większą, chyba, że ktoś jedzie furmanką.
 Na koniec miła informacja. Po ukazaniu się w ostat-
nich Wiadomościach artykułu o wyblakłych znakach 
drogowych przy ul. Równie, stary znak został wymie-
niony na nowy. Nowy znak lśni kolorami, ma poprawne 
liternictwo, a co najważniejsze 3 t zostały zastąpione 5 t 
i może teraz tu wjechać ciągnik z załadowaną przycze-
pą, a nawet mały kombajn.

J. Nosal

znak nie do końca logiczny

Stary i nowy znak na ul. Równie



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 25



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE26

1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
renata i zbigniew Golec – Brzostek, 
ul. Rynek 29

3. „pmS INTerNATIoNAl” Sp. z o.o. –Marek 
wojnar – zawadka Brzostecka 50

4. DelIkATeSy „ceNTrum”, Małgorzata 
Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

5. BANk SpółDzIelczy rzemIoSłA w KRA-
kowIe oddział w BrzoSTku

6. przeDSIęBIorSTwo proDukcyjNo-
-HANDlowo-uSłuGowe „ekIw” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

7. FIrmA uSłuGowA elSToB, paweł wojnar 
– zawadka Brzostecka 44

8. FHu „ArmeT” – prAcowNIA złoTNIczA, 
marek przewoźnik – Brzostek

9. SAloN FryzjerSkI „ANETA” A. czajka – 
Brzostek, ul. Rynek 18

10. TArTAk „jAN-DAN”, Grygiel jan – wola 
Brzostecka 58

11. Sklep „oleŃkA” (odzież z włoch) 
– Brzostek – Pilzno

12. FIrmA HANDlowo-uSłuGowA Geo-
DezyjNo-BuDowlANA , inż. Adam 
Sieńkowski – zawadka Brzostecka

13. F Irm A uS łuGowo - BuDowl A N A 
„EFEKT”, piotr wójcik – Klecie 123

14. zAkłAD śluSArSkI, edward kmiecik – 
Brzostek, ul. Mickiewicza 16

15. FHu marek zięba – Brzostek
16. kATor wymIANy wAluT – jakub pła-

neta – Brzostek, ul. Rynek 12
17. wINTer-SporT, Dorota i Grzegorz 

Betlej – Brzostek, ul. Szkolna 3
18. zAkłAD kAmIeNIArSko-meBlowy, 

janusz czarnawski – klecie
19. lASzkło, Adam latoszek – klecie
20. ośroDek SzkoleNIA kIerowców, 

l. kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
21. AGeNT uBezpIeczeNIowy, jerzy po-

trzeba – Brzostek, ul. łukasiewicza 48
22. FHup ANex, Aneta Augustyn – Brzostek, 

ul. przedmieście 36
23. FIrmA TrANSporTowo-uSłuGowA, 

jan Dziedzic – Bukowa 42
24. uSłuGI remoNTowo-BuDowlANe kol-

-BuD – Nawsie Brzosteckie 109
25. HurTowNIA FArB „remoNcIk” – wal-

demar Gackowski, Stanisław kaleta 
– jasło, ul. lwowska 4

26. FIrmA HANDlowo-uSłuGowA mI-
KROKOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, 
ul. Mickiewicza

27. mgr farm. ryszard Nalepa
28. FIrmA „wAFelek”, zbigniew Szczuciń-

ski – januszkowice
29. uSłuGI woD. kAN. co. GAz, józef ka-

walec – Brzostek
30. FHu „BrIAN SoFT” – SprzeDAż I NA-

prAwA kompuTerów, jacek Berrahal 
– Brzostek, ul. Rynek 38

31. Sklep wIeloBrANżowy, Artur Potrze-
ba – Brzostek

32. pHup moTor-porT, marek Smoła – 

Brzostek, ul 11-go listopada 14
33. woD-GAz, paweł Bielecki – Brzostek
34. FIrmA zAopATrzeNIA rolNIcTwA 

I rzemIoSłA, Dariusz Kalina – Brzostek
35. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 

Barbara Szybist – kołaczyce
36. Sklep zIelArSko-meDyczNy „melISA”, 

maria maczuga – Brzostek, ul. rynek 2
37. FIrmA HANDlowA SANIT, Tadeusz 

wójcik – Brzostek, pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

38. STAcjA koNTrolI pojAzDów, mgr eu-
geniusz łazowski – Brzostek, ul. Szkot-
nia 18

39. FIRMA EDO, edward Giergowski – Brzo-
stek

40. kwIAcIArNIA, paweł i maria piękoś – 
Brzostek, ul. Rynek

41. SKlEP TARA, Dorota wołowiec-prokop 
– Brzostek, ul. Rynek 24

42. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
maria Szczygieł, józef czekaj

43. Sklep moToryzAcyjNy AGro-moTor, 
joanna Sury – Brzostek, pawilon Her-
mes, ul. łukasiewicza 2

44. PH AGD, zbigniew ramut
45. FIrmA HANDlowA BuDrol, leszek 

Dziedzic – mieczysław Dziedzic Spółka 
jawna – zawadka Brzostecka 2

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów 
i trenerów czuwa BIuro rAcHuNkowe, 
jadwiga olszewska – Brzostek, ul łuka-
siewicza.

firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lks brzostowianka brzostek

Burmistrz Brzostku ogłasza  
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem budynku sklepu położonego w Głobikówce – stanowiącego 
własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest budynek sklepu położony w Głobikówce na działce ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 120/1 o powierzchni 0,03 ha – z przeznaczeniem 
na prowadzenie nieuciążliwej działalności.
Lokal użytkowy (sklep) o powierzchni użytkowej 75 m2 położony w Głobikówce na 
działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/1 o powierzchni 0,03 ha, objętej 
Księgą Wieczystą Nr 45 392 stanowi własność Gminy Brzostek. 
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,31 zł 
+ 23% VAT-u miesięcznie.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę. Najemca po-
nosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz 
nieczystości stałych oraz podatek od nieruchomości. Umowa może być zawarta 
na okres do trzech lat. Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto 
Urzędu Miejskiego.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 16 MAJA 2012 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymie-
nionej wysokości do dnia 11.05.2012 r. w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku 
lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego .
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakoń-
czeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając 
niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy 
wnosić na konto: BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakoń-
czeniu przetargu.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku 
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przezna-
czonych do najmu w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego – stanowiących własność 
Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony 
w Domu Ludowym w Opacionce – przeznaczony na 
prowadzenie działalności gospodarczej.
Lokal położony na parterze budynku Domu Ludowego 
w Opacionce stanowiący własność Gminy Brzostek na 
podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej wynosi 9,10 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 55,59 m2 
(sala sklepowa, pomieszczenie socjalne, magazyn).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz 
i wodę.
Wadium dla lokalu płatne na konto Urzędu Miejskiego 
w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 
0210 2020 0006) wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset 
złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zu-
żytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczysto-
ści stałych i płynnych oraz podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto 
Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie 
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2012 rok.)

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem 
w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia 
niniejszego ogłoszenia.
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krzyżóWka z naGrodą
Poziomo:
1) Pies Janka Kosa; 4) Sąsiad Czecha; 
7) Margines boiska; 8) Człowiek śnie-
gu; 9) Dzielony na dwoje; 10) Marka 
polskiego aparatu fotograficznego; 
11) Imię Disney’a; 13) Sztylet noszo-
ny na pasie rycerskim; 18) Obchodzi 
imieniny 24 grudnia; 19) Trawa po 
wysuszeniu; 22) Mieszanina wybu-
chowa; 25) Brydżowa rozgrywka; 
26) Srebrzystobiały metal, energicznie 
reaguje z wodą; 27) Strach; 28) Pierw-
sza maszyna licząca; 29) Gra z karetą; 
32) Meksykański kaktus; 35) Kozera; 
37) Dnia lub roku; 39) Skrzydło samo-
lotu; 42) Dawne narty; 43) Siedzi na 
grzędzie; 44) Brak czystości; 45) Czas 
geologiczny; 46) Młodszy od seniora; 
47) Futerał na rewolwer.
Pionowo:
1) Rzemień dla psa; 2) Czołowi dzia-
łacze partii; 3) Surdut; 4) Spokojny 
filozof; 5) W długopisie; 6) Sekta; 
12) Zwrot kończący modlitwę; 14) Rze-
ka w zachodnich Niemczech; 15) Krót-
kie zimą; 16) Startuje w dwuboju; 
17) Dowcip, kawał; 19) Powała; 20) Pi-
sarz uzbecki (1905-68); 21) Odznacze-
nie; 22) Starożytna broń miotająca ka-
mienie i inne pociski kuliste; 23) Załoga 
łodzi regatowej; 24) Giermek Zbyszka 
z Bogdańca; 30) Szwedzki grosz; 
31) Oddźwięk; 33) Bogini płodności; 
34) Żołnierz z drużyny Chrobrego; 
36) Sport na łyżwach; 37) Z numera-
mi na dworcu kolejowym; 38) Kwiat 
jesienny; 39) Mazak; 40) Port w Fin-
landii; 41) Miejsce dla suflera.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego na dole strony dostar-
czone do 30 maja 2012 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: KWIECIEŃ GDY 
DESZCZEM PLECIE, MAJ USTROI 
W KWIECIE. Nagrodę książkową wy-
losowała IRENA WÓJCIK z Brzost-
ku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Przyjaźń między kobietami:
Pewnego dnia kobieta nie wróciła na 
noc do domu. Następnego dnia powie-
działa mężowi, że spała u przyjaciółki. 
Mąż zadzwonił do 10 jej najlepszych 
przyjaciółek... żadna nie potwierdziła...

  
Przyjaźń między mężczyznami:
Pewnego dnia mąż nie wrócił do domu 
na noc. Następnego dnia powiedział 
żonie, że spał u kolegi Żona zadzwoniła 

do 10 jego najlepszych przyjaciół. 8 po-
twierdziło, że spał, a 2 – że jeszcze jest...

  
Przychodzi facet do restauracji. Pod-
chodzi do niego kelner i pyta:
– Co podać?
– Pieczeń wołową, ale poproszę bez 
buraczków.
– Bardzo proszę... – odpowiada kelner 
i odchodzi.
Po chwili wraca i mówi:
– Przykro mi, ale buraczków już nie ma. 
Czy może być bez marchewki?

  
Dwaj starzy przyjaciele spotykają się 
po długim czasie.
– Co słychać? – pyta pierwszy.
– A, nic dobrego – odpowiada drugi – 

Cierpię na moczenie nocne i nie wiem, 
co z tym zrobić.
– Wiesz co, tu niedaleko mieszka dobry 
psychoterapeuta. Spróbuj, może on 
znajdzie sposób.
Przyjaciele spotykają się po kilku 
miesiącach.
– No i co, byłeś u tego psychoterapeuty?
– Byłem i jestem ci bardzo wdzięczny.
– Już się nie moczysz?
– Moczę, ale teraz jestem z tego dumny!

  
Kowalski zagaduje starego wędkarza:
– I co, biorą?
– Biorą panie, biorą... Dzisiaj wszy-
scy biorą, tylko nikt nie chce się dać 
złapać...
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 Thuja:
 Smaragd (na żywopłoty)
 Sunkist  (na żywopłoty)

Cyprysy i inne krzewy

Uprawa w doniczkach

K. Fryc
Brzostek – ul. Słoneczna 84

(1 km od kościoła w kier. Opacionki)
tel. kom. 600 616 573

 krzewy
ozDoBNe

Szybkie
pożyczki

na
oświadczenie

tel. 784 921 143

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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materiałów.

Wiosna na talerzu
 Któż nie kocha wiosny? Słońce, 
kwiaty, spacery... Po zimie pełnej cięż-
szych, bardziej tłustych potraw, które 

miały pomóc nam utrzymać ciepło 
w organizmie, możemy znów żywić 
się lżej, polować na nowalijki, korzy-
stać z tego, co daje nam natura. Wraz 
z odejściem zimy pragniemy również 
zmienić coś w swoim wyglądzie, by 
z pierwszymi promieniami wiosennego 

słońca wyglądać i czuć się dobrze.
 Duży zastrzyk zdrowia i energii za-
pewnią nam dostępne o tej porze roku 
owoce i warzywa. Finezyjnie, pomy-
słowo przyrządzone i podane ucieszą 
wszystkie nasze zmysły.

Redakcja

Kotlety z orkiszu
Składniki:

– 500 ml bulionu warzywnego lub rosołu z kury
– 2 łyżki mąki orkiszowej (typ 405)
– 2 jajka
– 1 filiżanka grubo ześrutowanego ziarna orkiszu 

(250 ml)
– 3 łyżki masła 
– 2 cebule 
– przyprawy: gałka muszkatołowa, szczypta soli
– zioła: majeranek, pietruszka, czosnek

Wykonanie:
Cebulę obrać i pokroić w kostkę, następnie poddusić 
na rozgrzanym maśle. Dodać grubo zmielone ziarno 
orkiszu i mieszając, dusić przez 5 minut. Ciągle miesza-
jąc, podlać bulionem lub rosołem. Gotować na wolnym 
ogniu przez 15 minut. Z orkiszową masą zmieszać jajka, 
przyprawy i zioła. Formować małe kotleciki i smażyć na 
niewielkiej ilości oleju z obydwu stron na brązowo-złoty 
kolor przez 10-15 minut. Jeśli masa nie będzie wystarcza-
jąco gęsta, można wzbogacić ją orkiszowymi otrębami.

Zupa krem z brokułów
Składniki:

– 1 brokuł średniej wielkości
– 1 kostka rosołowa
– 2 łyżki śmietany/jogurtu
– pieprz
– sól
– oregano
– ziarna słonecznika

Wykonanie:
Brokuły oczyścić i podzielić na różyczki. Kostkę rosoło-
wą zagotować w litrze gorącej wody. Do rosołu włożyć 
brokuły i podgotować, po czym zmniejszyć ogień i pod 
przykryciem dusić przez 10 minut. Następnie za pomocą 
blendera zmiksować bulion z brokułami. Dodać łyżkę 
śmietany oraz przyprawy do smaku. Serwować z ziarnami 
słonecznika. Idealnie do tego kremu pasuje chleb razowy.

Ser żółty domowej roboty
Składniki:

– 1 kg sera białego
– 1 litr mleka 
– 0,5 kostki masła
– 2 łyżeczki octu
– 1-2 łyżeczki sody
– 3 żółtka
– 1 łyżeczka soli

Wykonanie:
Ser dodać do gotującego się mleka. W osobnym naczyniu 
roztopić masło. Ogrzany ser wygnieść na sitku i włożyć 
do naczynia z masłem. Dodać sól i  żółtka, a  na końcu 
sodę połączoną z octem. Przełożyć szybko do formy 
(najlepiej wąskiej, długiej) gdyż jest bardzo puszyste. 
Poczekać, aż wystygnie. Kroić nożem na plasterki.

Sałatka wiosenna
Składniki:

– ½ główki sałaty lodowej
– 1 duży pomidor
– 1 ogórek
– 1 czerwona papryka
– 1 pęczek szczypiorku
– 1 pęczek rzodkiewki 
– ½ pęczka koperku
– 1 duża papryczka chili

Sos:
– 100 ml oliwy z oliwek
– 1 duża cytryna (sok i otarta skórka)
– sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Wszystkie warzywa umyć i osuszyć. Następnie liście 
sałaty porwać na mniejsze kawałki, a resztę warzyw po-
kroić w dowolne kształty, przełożyć do miski i odstawić. 
Składniki na sos wymieszać w słoiczku, doprawić i przed 
podaniem wymieszać z sałatą.

Brzosteckie smakołyki

podziękowanie
 „Caritas” parafialna w Brzostku serdecznie dziękuje Pani Prezes Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Brzostku oraz pracownikom piekarni za otrzymane 
bezpłatnie chlebki w ilości 450 szt., które były rozprowadzone w Wielki Czwartek. 
Pozyskany z tej okazji dochód został przeznaczony dla rodzin potrzebujących.
 Bóg zapłać!

Przewodnicząca Krystyna Szarek-Ryndak
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Fot. Magdalena Zięba z Bukowej

kącik
fotograficzny

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiadomości 
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. Paulina Baran z Januszkowic Fot. Barbara Raś z Kamienicy Górnej

Sałatka wiosenna Ser żółty domowej roboty

Zupa krem z brokułów Kotlety z orkiszu
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kącik fotograficzny cd.

Fot. Alicja Grodzka z Woli Brzosteckiej Fot. Angelika Wojnar z Zawadki Brzosteckiej

Fot. Robert Sypień z Brzostku Fot. Stefan Kokoczka z Januszkowic

Fot. Filip Czekaj z Kleci Fot. Natalia Owsiak z Bukowej

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Karolina Szczepańska z Jaworza Górnego


