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awansu nie było
 Jeśli nie liczyć czasów bardzo za-
mierzchłych, kiedy w Brzostku roz-
wijały się rzemiosła, uważane wtedy 
za przejaw przemysłu, nie miał on 
nigdy szczęścia cieszyć się statusem 
miasta przemysłowego. Warto więc 
chyba wspomnieć, że w okresie mię-
dzywojennym niewiele zabrakło, aby 
stał się jednym z ośrodków Central-
nego Okręgu Przemysłowego; przy-
najmniej takie świadectwo zostawił 
wybitny i niezwykle kiedyś popularny 
reporter, Melchior Wańkowicz.

 W zakrojonym – a i zrealizowanym 
z odpowiednim rozmachem: 532 stro-
nice oraz, jak zaznaczono w kolofonie, 
„4 wielobarwne plansze, 386 ilustracji 
i 19 karykatur” – na wielką skalę dziele 
o wszystko mówiącym tytule „Sztafeta. 
Książka  o polskim  pochodzie  gospo-
darczym”, wydanym w Wydawnictwie 
Biblioteka Polska w 1939 r., wspomniał 
on  o interesującym  epizodzie  poszu-
kiwania  rodzimych  złóż  rud  żelazna, 
mogących  zapewnić  bodaj  częścio-
wą  samowystarczalność  budowanym 
w COP-ie zakładom hutniczym.
 Oddajmy głos wielkiemu pisarzowi, 
mistrzowi  reportażowej  gawędy.  Jego 
narracji żadna inna nie zastąpi…
  (…) urządzili sobie po Polsce zabawę 
w berka, którą nazwali „poszukiwaniem 
rudy”.
 Więc – nie żaden instytut geolo-
giczny. Więc – nie żadni inżynierowie, 
ekspedycje badawcze, studia wstępne. 
A po prostu – zalepili cały południowy 
kąt Polski plakatami, wzywającymi, 
aby każdy, kto znajdzie ciężki kamień, 
przesłał go do Wspólnoty Interesów, 
a ta mu wypłaci 5 złotych. A jeśli wyśle 
na skutek tego komisję na miejsce – 50 
zł. A jeśli ta komisja orzeknie, że warto 
kopać i poczną kopać – 1.000 zł. A jeśli 
ten grunt gospodarza zostanie zabrany 

na eksploatację… (…)
 Dosyć, że przysłano 140 kamieni. 
Jeden był specjalnie zasobny w żelazo. 
Nadesłał go chłop Boroń ze wsi Gogo-
łów, koło Frysztaka.
 Wspinamy się do tego Gogołowa, 
który wisi nad doliną jak pobliski ongiś 
zamek Odrzykoń, w którym rezydował 
„Pan Zamczyska” opiewany przez 
Goszczyńskiego. Chałupa Boronia nie 
wygląda na zamek, ale też wisi w kra-
jobrazie jakoś dekoracyjnie i teatralnie. 
Wspinamy się drożyną-wąwozem pod 
górkę, słońce ukośnie oświetla chałupi-
nę, w snopy strzyżone w schodki krytą. 
Nad chałupiną dwa drzewa – liściaste 
i szpilkowe na tle kumulusa i dalekich 
dolin, biegnących zielonymi garbami. 
Coś, niby widok z jakiejś Fudżijamy, 
a może zgoła z marzeń dziecinnych 
o chałupce na kurzych nóżkach, ze sty-
lizacyj obrazków w książkach dla dzieci. 
(…)
 Ogarnia nas wzruszenie. Ruda? – Te 
wszystkie kolosalne zakłady, któreśmy 
widzieli, tu, na miejscu, w Okręgu Cen-
tralnym może znajdą dla siebie źródła 
surowca.
 Skoro tylko zjechała do Boronia 
komisja i wypłaciła mu pięćdziesiąt 
złotych – jużci w krąg rzuciły się chłopy 
do szukania popod krzakami tęczowego 
papierka. W mig podjęto badania przy 
pomocy sztolni, szybików i wierceń.
 Stwierdzono, że rudy są. Wielkie 
perspektywy mogą otworzyć się przed 
nami, jeśli nadają się do eksploatacji. 
Sprawa się waży”.
 Choć  gra  była  naprawdę  war ta 
świeczki  –  nieco  dalej Wańkowicz 
przytacza opinię dyrektora Wspólnoty 
Interesów,  że  (…) wobec przypusz-
czalnej produkcji przyszłorocznej stali 
surowej w wysokości 600.000 ton, musi 
Wspólnota Interesów importować rudy 
i złomu za łączną sumę 39 milionów 
złotych, komentując ją stwierdzeniem: 
Jeśli zwiększymy zużycie krajowej rudy, 
co dla jakości stali jest obojętne, to 

zmniejszymy znacznie zapotrzebowanie 
na dewizy i damy zatrudnienie wielkiej 
liczbie robotników i urzędników. A zdo-
bycie niezależności ekonomicznej jest 
tą najcenniejszą premią – to w gruncie 
rzeczy  jedynym  jej  beneficjentem  stał 
się  ów Boroń:  zgodnie  z zapowiedzią 
z plakatów,  pokwitował  nie  tylko  50 
złotych  za  przybycie  komisji  na  jego 
pola, ale odebrał też ekstrapremię w po-
staci tysiąca należnego za rozpoczęcie 
poszukiwań  na  podstawie  jego wska-
zówek.  Był  jedynym  beneficjentem, 
gdyż – wbrew oczekiwaniom i nadzie-
jom  –  nadających  się  do  eksploatacji 
złóż na pagórkach między Frysztakiem 
a Brzostkiem nie odnaleziono.
 A mogło przecież być tak pięknie… 
Mogło rozwinąć się górnictwo, na ubo-
gie wsie mógł sypnąć się  istny deszcz 
złotówek, wypłacanych w zamian  za 
pracę, za oddanie gruntów pod obiekty 
kopalniane, za usługi, wymagane przez 
górników; za wszystko. I mógł przy tej 
nagłej hossie skorzystać Brzostek – jeśli 
nawet  nie  jako  ośrodek przemysłowy, 
to  bodaj  jedno  z miast  obsługujących 
zagłębie…
 Tak  się  jednak  nie  stało. Ale mi-
strzowi Wańkowiczowi  nie  należy 
zarzucać  hurraoptymizmu. W  tejże 
samej „Sztafecie” przestrzegał bowiem 
przytomnie: Okrutne rozczarowanie 
dają poszukiwania geologiczne i niesa-
mowite dreszcze nadziei.
 Pamiętam, ile hałasu podniosły 
pisma o złoto znalezione na Polesiu. 
Istotnie, z piasku Polesia można wydo-
bywać złoto, ale koszt wydobycia jedne-
go grama będzie chyba równy kosztowi 
pierwszorzędnego złotego chronometru.
 Stare ćwiki kręcą głowami: czy ta tu 
ruda, wynaleziona przez pełnych fan-
tazji eksploatatorów nie będzie również 
zbyt droga w eksploatacji?
 Jak się okazało – stare ćwiki miały 
nosa. Rudy nie było. I awansu Brzostku 
– też…

(wald)

stulecie urodzin Pani anny jedziniak

 25  stycznia  2013  r. w Kołaczycach 
miał miejsce Jubileusz setnej rocznicy 
urodzin Pani Anny Jedziniak – emery-

towanej nauczycielki.
  Szanowna  Jubilatka  urodziła  się 
25  stycznia  1913  r.  w Kołaczycach. 
Naukę  rozpoczęła w tamtejszej Szkole 
Podstawowej, a 25 czerwca 1934 r. 
otrzymała świadectwo ukończenia 5-cio 
letniego prywatnego żeńskiego Semina-
rium Nauczycielskiego w Jaśle. W roku 
1937  ukończyła  kurs  nauczycielski 
prowadzony  przez Państwową Szkołę 
Zawodową Żeńską w Krakowie, okręg 
szkolny Gorlice. 
  Pracę zawodową rozpoczęła 20 lutego 
1939 r. w Bujanach Ruskich na Wołyniu 
i pracowała  tam  do  czasu  wybuchu 
wojny. W tym samym okresie uczyła na 
kursach dla przedpoborowych, na które 
została  skierowana  przez  Inspektorat 
Szkolny w Łucku.
  Po  zakończeniu  działań wojennych 
(wyzwolenie  Jasła  –  17.01.1945  r.)  od 

1 utego 1945 r. do 31 sierpnia 1946 r. pra-
cowała w Szkole Podstawowej w Janusz-
kowicach, a od 1 września 1946 r. do 31 
sierpnia 1957 r. w Błażkowej. Ostatnią 
placówką oświatową, w której uczyła 
była Szkoła Podstawowa w Bukowej. 
  Na  początku  tego  roku  Pani Anna 
obchodziła piękny Jubileusz – stulecie 
urodzin. Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością Pani Maria Przebięda – Dy-
rektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brzostku,  Pan  Piotr  Szczepkowicz 
–  zastępca  burmistrza Brzostku  oraz 
samorządowcy. Złożyli oni najserdecz-
niejsze  życzenia  dostojnej  Jubilatce, 
a także podziękowali  za  trud włożony 
w nauczanie wielu  pokoleń młodych 
ludzi z naszej gminy.
  Cała  uroczystość  przebiegła w bar-
dzo miłej  i prawdziwie  przyjacielskiej 
atmosferze,  a wrażenia  i przeżycia  na 
pewno pozostaną długo w pamięci.

atsz
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  W sobotę 12 stycznia 2013 r. delegacje 
oddziałów  Stowarzyszenia  Przyjaciół 
Wyższego  Seminarium  Duchownego 
w Rzeszowie  z regionu  jasielsko-gorlic-
kiego przybyły do Brzostku na  coroczne 
spotkanie  bożonarodzeniowe  z przedsta-
wicielami Wspólnoty  Seminaryjnej. Na 
to  okolicznościowe  spotkanie  przyjechał 
z Rzeszowa  opiekun Stowarzyszenia  ks. 
dr Stanisław Kamiński  i kilku kleryków, 
a wśród nich nasi krajanie; Paweł Smoleń 
z Brzostku i Paweł Płaziak z Januszkowic. 
Obaj są klerykami V roku.
  Na godzinę  14.00 wszyscy  zebrali  się 
w kościele,  aby  uczestniczyć we Mszy 
świętej. Ks.  dr  Jan Cebulak,  proboszcz 
i dziekan brzostecki przywitał przybyłych 
gości, podał porządek spotkania i zachęcił 
wszystkich do modlitwy o nowe powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne. Prezes SP 
WSD ks. Stanisław Kamiński również skierował do zebranych 
kilka słów powitania wyrażając głęboką wdzięczność wszyst-
kim przyjaciołom rzeszowskiego Seminarium Duchownego 
za modlitwę i wszelkie dobro. Następnie odprawił Mszę św. 
w intencji członków Stowarzyszenia – żyjących i zmarłych. 
Mottem wygłoszonej przez niego homilii były słowa z od-
czytanej Ewangelii, 
które wypowiedział 
św.  Jan Chrzciciel 
w odniesieniu do 
Osoby   J e z u s a : 
„Potrzeba, by On 
wzrastał,  a ja  się 
umniejszał”. Wszy-
scy,  którzy  czynią 
dobro w stosunku 
do  swych bliźnich, 
umniejszają  się,  by 
oni mogli wzrastać. 
Klerycy zapewnili 
oprawę  liturgiczną 
Mszy  św.  łącznie 
z funkcją organisty. 
Obecność i postawa 
tych młodych,  roz-
modlonych  chłop-
ców przygotowujących się do kapłaństwa napełniały radością 
serca zebranych i zapewne przyczyniły się do ich szczerej 
modlitwy w intencji wszystkich alumnów. Po Mszy św. ks. 
Proboszcz przybliżył gościom historię świątyni brzosteckiej 
ze zwróceniem uwagi na znajdujące się w niej zabytki.
  Druga  część  spotkania  odbyła  się w Środowiskowym 

Opłatek sP WsD tym razem w brzostku

Domu Samopomocy im. Bł. Jana Pawła II. Było to spotkanie 
przy wspólnym stole. Po odmówieniu modlitwy i pobłogosła-
wieniu opłatków przez opiekuna Stowarzyszenia, nastąpiło 
wzajemne składanie sobie życzeń i łamanie się opłatkiem. 
Wspólny  posiłek,  przygotowany  przez  gospodarzy,  był 
kolejnym  etapem  spotkania. W  części  sprawozdawczej 

prowadzonej przez 
ks.  Kamińskiego 
była  okazja  do  za-
bierania głosu. Był 
też  program  arty-
styczny. Brzostecka 
schola,  nad  którą 
sprawuje opiekę ks. 
Krzysztof Moszyń-
ski, prowadzona 
przez  pana  organi-
stę, śpiewała na trzy 
głosy  kolędy  przy 
akompaniamencie 
gitary. Klerycy zaś 
wystąpili przebrani 
za  kolędników mi-
syjnych z gwiazdą, 
wykonując  swój 
montaż  słowno-

muzyczny. Wszystko to wpłynęło na miłą atmosferę, a radość 
płynąca z uczestnictwa w „OPŁATKU SP WSD 2013” była 
obopólna.
  Na koniec pragnę poinformować drogich czytelników, że 
Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie istnieje od 30 
lipca 1993 r. i posiada osobowość prawną. Ma ono na celu 

troskę o nowe powołania duchowne oraz 
niesienie duchowej i materialnej pomocy 
przygotowującym się do kapłaństwa alum-
nom. Życzeniem noworocznym naszego 
Stowarzyszenia  jest, aby wszyscy wierni 
podjęli  jakieś  zobowiązania modlitewne 
w intencji  kleryków  i o  nowe powołania 
do stanu duchowego, których liczba z roku 
na rok jest coraz mniejsza. Zachętą do tego 
niech będą słowa z Listu św. Pawła:
„Każdy niech przeto postąpi tak,

jak mu nakazuje jego własne serce,
nie żałując i nie czując się przymuszonym,
albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg”

(2Kor 9,7)
Janina Przewoźnik

Fot. K. Szarek-Ryndak
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  Mówiąc  często  o Patronie  naszej 
szkoły – Janie Pawle II należy pamiętać, 
że to także poeta, filozof i dramaturg. 
Jego twórczość dramatyczna jest waż-
nym elementem jego osobowości. Karol 
Wojtyła jest autorem sześciu dramatów, 
wśród  których wyróżnia  się  sztuka 
Przed sklepem jubilera. Jest to opowieść 
o trzech parach, ludziach kochających 
się  i przeżywających  kryzys miłości 
i jej utraty, dotkniętych trudnym losem, 
ale  zdolnych  przezwyciężyć  osobiste 
tragedie.  Przeczytanie  tego  dramatu, 
to świetna okazja do 
przemyślenia  nad 
sakramentem mał-
żeństwa,  głębszego 
zastanowienia  się 
nad  ok reślen iem 
jego  istoty.  Sztuka 
pokazuje nadprze-
ciętność  osobowo-
ści,  intelektu  oraz 
prostoty obserwacji 
naszego Papieża  na 
sprawy przyziemne.
 Uczniowie na-
szej  szkoły  repre-
zentujący Samorząd 
Uczniowski i Ka-
wiarenkę Literacką 
przedstawili impre-
sję  teatralną  opartą 
na motywach sztu-
ki  Karola Wojtyły 

Przed sklepem jubilera. Sztuka została 
przedstawiona w sposób odmienny od 
oryginału, w sposób prostszy, wzboga-
cona scenkami z życia współczesnych 
małżeństw  –  stała  się w ten  sposób 
łatwiejsza w odbiorze. Starannie przy-
gotowane  dekoracje  (witryna  sklepu 
jubilera,  zdjęcia  ślubne  par małżeń-
skich,  przyćmione  światło, muzyka, 
a także chór) – przybliżyły namiastkę 
sceny teatralnej. Uczniowie byli bardzo 
zaangażowani w przygotowania, przed 
występem  towarzyszyły  im wielkie 

emocje. Wykazali  się  dużymi  zdol-
nościami  aktorskimi,  pokonali  tremę, 
pokazali umiejętność zaprezentowania 
się na scenie. Dali tym samym przykład 
innym uczniom,  że  szkoła  daje wiele 
możliwości  –  uczy,  rozwija  zainte-
resowania, wzbogaca  intelektualnie 
i duchowo.

Wystąpili:
Anna Gac, Agnieszka Reguła, Mate-
usz Straciło, Staszek Jedziniak, Marta 
Gacoń, Sylwia Wójcik, Tomek Skocz, 
Grzesiek Nowak, Beata Kurek, Joanna 
Pieczonka, Artur Skowron, Kamil Bie-
lecki, Paweł Nylec, Katarzyna Golec, 
Grzesiek Błoniarz, Urszula Chajec

Małgorzata Augustyn

twórczość Patrona inspiracją dla młodzieży 
zespołu szkół im. jana Pawła ii w brzostku

„Mędrcy świata, monarchowie, 
gdzie spiesznie dążycie”

 Tradycyjnie, jak co roku, 6 stycznia 
w święto Objawienia Pańskiego o go-
dzinie 10.30 w kościele parafialnym pw. 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Pan-
ny w Januszkowicach odbył się koncert 
kolęd, w trakcie którego nastąpiło uro-
czyste wejście Trzech Króli niosących 
Nowonarodzonemu dary  i pragnących 
złożyć Mu pokłon. Uczniowie z Zespo-

łu  Szkół w Januszkowicach wykonali 
kilka pięknych kolęd i pastorałek przy 
akompaniamencie muzycznym wyko-
nanym na organach, akordeonie  i sak-
sofonach. Dzieci także przygrywały na 
skrzypcach  i fletach prostych. Występ 
rozpoczął się kolędą „Cicha noc”. Na-
stępnie  śpiewając wesołą  pastorałkę 
„Skrzypi wóz” wprowadziliśmy wszyst-

kich w nastrój  święta Trzech 
Króli. Kolędy „Wśród nocnej 
ciszy” i „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki” przypomniały zebra-
nym charakter Betlejemskiej 
Nocy. O złości i przebiegłości 
Heroda oraz ucieczce Świętej 
Rodziny do Egiptu mogliśmy 
usłyszeć w pastorałce  „Ucie-
kali, uciekali”. Następnie ado-
rowaliśmy Bożą Dziecinę przy 
żłóbku śpiewając „Gdy śliczna 
Panna”, „Oj maluśki maluśki” 
i „Maleńka miłość”. Na koniec 
prosząc o Boże błogosławień-
stwo wykonaliśmy wspólnie 
kolędę „Bóg się rodzi”. 
  Ksiądz proboszcz Stanisław 
Mirek  podziękował  „małym 
artystom”  za  piękny występ 
oraz  nauczycielom  za  jego 
przygotowanie.

Maria Przewoźnik

koncert kolęd w januszkowicach
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 Rozpoczynamy nową  edycję Mię-
dzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
MEGAMÓZGI 2013. Konkurs prze-
znaczony jest dla uczniów gimnazjum 
z województw: podkarpackiego, ma-
łopolskiego, lubelskiego i świętokrzy-
skiego.
Główne cele konkursu to:
• popularyzacja wiedzy z przed-

miotów matematyczno – przy-
rodniczych,

•  doskonalenie umiejętności udzie-
lania pierwszej pomocy,

• podnoszenia stanu wiedzy z za-
kresu ruchu drogowego,

• motywowanie uczniów zdolnych 
do prezentowania swojej wiedzy 
poza szkołą.

  Konkurs  odbywa  się  pod  pa-
tronatem Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie. Patronat medialny 
zapewniają: Radio Rzeszów, Ob-
serwator Lokalny oraz Wiadomo-
ści Brzosteckie.

Konkurs przebiega dwuetapowo:
Etap I – Eliminacje
  Odbywa  się  w szkole  ucznia. 
Mogą w nim wziąć  udział  wszyscy 
chętni  uczniowie.  Polega  on  na  roz-
wiązywaniu  w określonym  czasie 
testu z zakresu nauk matematyczno-
-przyrodniczych,  bezpieczeństwa  ru-
chu drogowego  i udzielania  pierwszej 
pomocy. Test i klucz odpowiedzi prze-
syła organizator konkursu (Gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz). Opiekunowie 
uczniów z każdej ze szkół poprawiają 
testy na podstawie przesłanego klucza 
i wybierają 3 uczniów ze  szkoły, któ-
rzy  najlepiej  rozwiązali  test. Wyniki 
uczniów przesyłają najpierw e-mailem 

na wskazany adres, następnie pocztą na 
załączonym formularzu i potwierdzone 
przez dyrektora. Po zebraniu wszyst-
kich wyników organizatorzy konkursu 
wybierają 10 zespołów, które uzyskały 
największą ilość punktów i zapraszają 
je do etapu II.

Etap II – Finał konkursu
  Część  I  – wszystkie  10  zespołów 
rozwiązuje  test  przygotowany  przez 
organizatorów. Na podstawie  uzyska-
nych wyników zewnętrzne jury wybiera 
5 zespołów, które przechodzą do części 
finałowej konkursu.
W finale  bierze  udział  6  zespołów,  5 
wyłonionych w drodze  eliminacji  + 
zespół gospodarzy. 
  Część II – Finał konkursu to 10 wi-
dowiskowych konkurencji, które obser-
wuje widownia. Nad  prawidłowością 
konkursu  czuwa  zewnętrzne  jury, 

a konkurencje  przygotowują  eksperci 
z wybranych przedmiotów. Na wszyst-
kich uczestników finału konkursu cze-
kają  cenne nagrody w postaci  sprzętu 
elektronicznego. Sponsorami konkursu 
są:  PZU,  Burmistrz  Brzostku  oraz 
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 

w Siedliskach-Bogusz. 
 Wszystkie  szkoły,  które  zgłoszą 
udział  w konkursie,  otrzymają 
szczegółowe  informacje  oraz  ar-
kusze eliminacyjne do konkursu 
„MEGAMÓZGI 2013”. Konkurs 
jest dla uczestników bezpłatny. 
Uczestnicy finałów muszą tylko 
na własny koszt dojechać do 
Gimnazjum w Siedliskach-Bo-
gusz. Wszystkim uczestnikom 
i opiekunom zapewniamy obiad 
oraz dużo pozytywnych emocji.

Terminarz konkursu:
Zgłoszenia  do  konkursu  –  do  15 
lutego 2013 r.
Eliminacje wewnątrzszkolne – do 
28 lutego 2013r.
Wysyłanie  wyników  konkursu 
szkolnego – do 6 marca 2013 r.

Podanie listy zakwalifikowanych szkół 
do finału konkursu – 10 marca 2013 r.
Finał konkursu – 21 marca 2013 r.
  Gimnazja zainteresowane udziałem 
w konkursie  prosimy  o zgłoszenia 
w terminie do 15.02.2013r., na adres 
email: megamozgi@poczta.fm, lub 
wypełniając  formularz  zgłoszeniowy 
na stronie www.megamozgi.cba.pl. 
Sponsorów  lub  osoby  zainteresowane 
udziałem w konkursie prosimy o kon-
takt na powyższy adres lub telefonicz-
nie: /14/ 68 35 987.

Organizatorzy

nowa edycja konkursu „meGamÓzGi 2013”
 Jesteś uczniem gimnazjum? Sprawdź swoją wiedzę i zostań laureatem międzywojewódz-
kiego konkursu wiedzy „MEGAMÓZGI 2013”. Stań w szranki z najtęższymi umysłami 
z czterech województw. Uzyskaj dodatkowe punkty na świadectwie i zdobądź cenne nagrody!

 W historii Polski każdy miesiąc ma 
swą tragiczną wymowę. W grudnio-
wym numerze Wiadomości Brzostec-
kich przedstawiono: strajk z 1970r. 
i wybuch stanu wojennego z 1981r. 
Natomiast w styczniowym: rozwią-
zanie Armii Krajowej w 1945r. oraz 
wybuch Powstania Styczniowego 
w 1863r. Aktualnie warto pamiętać 
o dwóch bardzo tragicznych w skut-
kach wydarzeniach, których dale-
kosiężne konsekwencje ponosimy po 
dzień dzisiejszy. Prawdę o tamtych 
wydarzeniach niszczyła komuni-
styczna bezpieka stosując kłamstwo 
i manipulację. 
  PIERWSZA DEPORTACJA  PO-

LAKÓW NA SYBERIĘ 10 LUTEGO 
1940 r. 17 IX 1939 r. Związek Sowiecki 
dokonał zbrodniczej agresji na Polskę. 
Potem wspólnie z bestialskimi Niem-
cami  hitlerowskimi  dokonał  rozbioru 
II Rzeczypospolitej  i całe wschodnie 
Kresy  znalazły  się  pod  okupacją  so-
wiecką.  Ludobójczym  celem Stalina 
było zniszczenie Polaków m.in. poprzez 
wywózki, czyli deportacje na Syberię. 
Decyzję  o tym  podjął  rząd Związku 
Socjalistycznych Republik Sowieckich 
w dniu 5 grudnia 1939 r. W przygoto-
wanie tych masowych deportacji Pola-
ków włączyło się NKWD (zbrodnicza 
policja) oraz lokalne sowieckie urzędy 
i administracja. Pierwsze wielkie dzia-

łania  deportacyjne władze  sowieckie 
rozpoczęły  o świcie  10  lutego  1940r. 
w setkach wiosek na całych Kresach. 
Mróz w tamtym  dniu  dochodził  do 
minus  40  stopni.  Do  domów  pol-
skich rolników i leśników gwałtownie 
wdzierali się funkcjonariusze NKWD 
i lokalni działacze partii bolszewickiej 
(komunistycznej).  Terroryzowano 
domowników,  a mężczyzn  stawiano 
pod uzbrojoną strażą, za próbę oporu 
enkawudziści bili  lub mordowali. Po-
tem zarządzano rewizje i dokonywano 
rabunków,  następnie  ogłaszano decy-
zję  o przymusowym „przesiedleniu”. 
Na  spakowanie  się  i przygotowanie 
do wyjazdu Polacy mieli od 15 minut 

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XXii. Polskie miesiące – luty)
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 Lepsze jest wrogiem dobrego – tego 
przewrotnego  powiedzenia  najpraw-
dopodobniej  nie  znają  nasi  posłowie, 
którzy bardzo się teraz starają, żebyśmy 
żyli w czystym i niezaśmieconym kraju. 
Uchwalając  nadchodzącą nieuchronnie 
„śmieciową  rewolucję”  nie  używali 
chyba swojego rozumu, bo przecież (re-
prezentując podobno nas – wyborców) 
musieliby się zastanowić kto naprawdę 
na tej zmianie skorzysta czyli „spije 
całą śmietankę”, a komu zostanie tylko 
„kwaśne mleko”.
  Na początku trzeba by określić akto-
rów występujących w tym dramacie  (a 
może tragikomedii). Głównym aktorem, 
a może  rozgrywającym  są  duże  firmy 
z tak zwanym „światowym” kapitałem, 
które już liczą przyszłe zyski (olbrzymie 
zyski)  „przekonując”  naszych  rządzą-
cych i ustawodawców, że ustawa śmie-
ciowa jest najlepsza z możliwych (szkoda 
tylko, że mało kto myśli dla kogo najlep-
sza). Nasi posłowie też nie muszą się nad 
tym zastanawiać, po przecież zazwyczaj 
na czas głosowań dostają przygotowane 
ściągi, w których mają podane numery 
głosowań i rodzaj guzika do naciśnięcia.
  Kolejnym uczestnikiem tego przedsta-
wienia są gminy, które do tej pory orga-
nizowały zbiórkę śmieci poprzez Zakła-
dy Gospodarki Komunalnej i sprawdzały 
czy mieszkańcy mają podpisane umowy 
na odbiór śmieci. Od połowy roku pie-
niądze  na  zbiórkę  śmieci  gminy  będą 
musiały zebrać na zasadach zbliżonych 
do  podatku,  przeprowadzić  przetarg 
i wyłonić firmę odbierającą śmieci (za-
rejestrowało się  już wiele nowych firm 
wietrzących w tym wspaniały  interes). 

Nawiasem mówiąc  kto  przed  przetar-
giem ogłasza ile ma do wydania? (stawkę 
opłaty  śmieciowej należało w gminach 
uchwalić  do  końca  ubiegłego  roku, 
a przetargi będzie można ogłaszać przed 
lipcem 2013 roku). Teraz firmy mają czas, 
żeby policzyć sobie ile pieniędzy mają do 
wzięcia w każdej  gminie  (stawka  razy 
liczba mieszkańców), a potem podzielić 
się między sobą strefami wpływów. Ktoś 
może powiedzieć, że to czarnowidztwo 
które się nie spełni i oby miał rację…
  Ostatnimi  w tej  tragikomedii  są 
mieszkańcy,  którym  jednak  na  pewno 
nie  będzie  do  śmiechu,  bo do  tej  pory 
w naszej gminie płacili poniżej 2 złotych 
miesięcznie od osoby, a teraz zanosi się 
na  znacznie więcej,  bo oprócz niezna-
nych na  razie kosztów odbioru  śmieci, 
z tych  pieniędzy  trzeba  będzie  pokryć 
rosnące koszty obsługi nowego i bardziej 
skomplikowanego  systemu,  oraz  nowe 
większe  opłaty  za  składowanie  śmieci 
i budowę  regionalnych  instalacji  sorto-
wania odpadów. Oczywiście gminy będą 
miały określony  i sztywny „przydział” 
do  regionalnej  sortowni, więc  choćby 
bliżej i taniej było np. do Jasła to nasze 
śmieci i tak trafić muszą do Paszczyny 
za Dębicą.
  Wyrabiając sobie pogląd na tę sprawę 
warto także zapoznać się z informacjami 
dostępnymi na  stronach  internetowych 
i poczytać  komentarze  różnych  osób 
profesjonalnie zajmujących się tematyką 
śmieciową.
  Poniżej kilka zdań z artykułu „Późno, 
ale czy lepiej?” z Serwisu Samorządowe-
go oraz z komentarzy pod tym artyku-
łem: 

 „Posłowie w trakcie głosowania 
odrzucili poprawki …w tym tę, która 
pozwalała gminom na bezprzetargowe 
powierzenie gospodarki odpadami lo-
kalnym spółkom komunalnym”.
  „Nie sposób jednak nie zauważyć 
faktu, że ustawa śmieciowa budzi wielkie 
kontrowersje w samorządach, ale przede 
wszystkim budzi niepokój, wielkie nie-
zadowolenie, wręcz oburzenie zwykłych 
mieszkańców”.
 „…mówił o lobbingu, w wyniku 
którego powstała ustawa śmieciowa 
i  braku programu pilotażowego, 
który – jego zdaniem – powinien być 
przeprowadzony przed wejściem w życie 
zmian. «W wyniku czyjego nacisku taka 
ustawa powstała? (...) Kto ma wygrać 
przetargi?» – pytał poseł. Dodał, że 
większość samorządów uchwaliła już 
stawki za wywóz śmieci, tymczasem po 
zmianach będą musiały ogłosić przetar-
gi, co oznacza, że cena za wywóz śmieci 
dopiero wtedy się rozstrzygnie. «To 
postawiono na głowie» – ocenił poseł”.
 „…monopol instalacji regionalnych, 
już dziś ponad 400 zł za tonę, odległości 
wydłużone od 50 km wzwyż, a za chwilę 
bankructwa ponad 2000 małych firm 
prywatnych i gminnych. A kto odda kasę 
za projekty gmin ze środków unijnych? 
Panie ministrze... kto na tym zarobi???”
 „Pan minister zapomina, że diabeł 
zawsze tkwi w szczegółach. Piękne pu-
stosłowie o tym jak przetargi obniżają 
ceny, ale wystarczy wprowadzić sytu-
ację, której do tej pory nie było i różne 
wymagania dla firm i już mamy dużo 
drożej. …Chciałbym, żeby np. CBA zba-
dało jak przebiegały prace nad ustawą. 
Kto lobbował?”

Źródło: http://www.samorzad.pap.pl
P.S.

Śmieciowy złoty interes

do  godziny. W  tym ogromnym  stra-
chu  i rozpaczy  rodzinom  często  nie 
pozwalano  zabrać  żadnego  dobytku, 
a czasem  nawet  żywności.  Tak wy-
rzucone z domów całe polskie rodziny 
transportowano do wyznaczonych 
stacji  kolejowych  i ładowno  do wa-
gonów  towarowych  z okratowanymi 
okienkami. W  każdym  zamykanym 
wagonie  umieszczano około 50 osób. 
Tak  uwięzieni  w wagonach  ludzie 
sporadycznie  otrzymywali w małych 
ilościach  coś  do  jedzenia. Nie mogło 
to zaspokoić narastającego głodu, który 
przyczyniał  się  do  osłabiania  i wy-
niszczania  organizmu,  a transport  na 
wschodnie obszary ZSRS trwał od 2 do 
4 tygodni. Mrozy, głód, przeziębienia, 
choroby i odmrożenia powodowały, że 
najpierw masowo umierały niemowlęta 
i dzieci na oczach swych rodziców. Nie 
pozwalano nawet na pochówek zwłok, 
a wszelkie przejawy nieposłuszeństwa 
karano rozstrzelaniem. W taki sposób 
w lutym 1940 r. wywieziono około 220 
tys. Polaków! Ich dalsze losy zależały 
od miejsca  zesłania  na  syberyjskie 
krainy z obozami morderczej pracy. 
Niestety to był dopiero początek ludo-

bójczych deportacji…
  KONFERENCJA MOCARSTW W 
JAŁCIE od 4 do 11 LUTEGO 1945 r. 
Wówczas  nieunikniona  była  klęska 
zbrodniczej III Rzeszy Niemieckiej. 
Wtedy  to  zwycięscy  przywódcy: 
Związku Sowieckiego – Stalin, Wiel-
kiej Brytanii – Churchill, USA – Ro-
osevelt ustanowili powojenny porządek 
w Europie.  Niestety  był  to  kolejny 
rozbiór Polski dokonany przez Stalina 
za  zgodą USA  i Wielkiej  Brytanii. 
Najgorszym było to, że Polacy znaleźli 
się pod władzą totalitarnego Związku 
Sowieckiego.  Samozwańczy  rząd 
komunistyczny kierowany z Moskwy 
i sowieckie wojsko dokonywały maso-
wych zbrodni na polskich żołnierzach 
z Armii Krajowej, Narodowej Orga-
nizacji Wojskowej, Narodowych  Sił 
Zbrojnych oraz na  ludności  cywilnej. 
Wszystkich  prześladowano  za  to,  że 
przez 5 lat heroicznie walczyli z Niem-
cami  i reprezentowali  niepodległą 
Polskę. W  taki  sposób w lutym 1945 
r. wolny  świat,  reprezentowany przez 
państwa zachodnie, zgodził się na od-
danie Polaków pod stalinowski reżim. 
Nie pomogły protesty polskiego rządu 

na  uchodźstwie  oraz wielkie  zasługi 
polskich żołnierzy na frontach drugiej 
wojny  światowej. Wtedy  już  niczym 
nie skrępowana władza komunistyczna 
dokonywała nowych zbrodni oraz fał-
szowała wyniki  referendum i wybory 
z lat 1946-1947 oraz każde kolejne. 
 Przypominamy dramatyczne fak-
ty z historii Polski po to, aby ukazać 
wydarzenia, które nigdy nie mają 
prawa się powtórzyć. Czasem pada 
pytanie: „Dlaczego tak się stało?”. 
Główną przyczyną takiego stanu 
rzeczy był zły wybór ludzi na przy-
wódców. Bardzo często jest tak, że 
jeśli ktoś nieodpowiedni dochodzi do 
władzy, to zmienia oblicze, zapomina 
o swoich obietnicach i wprowadza 
terror. Po pierwsze – należy powie-
rzać rządy ludziom przewidywal-
nym, którzy życiem i pracą zaświad-
czyli, że są dobrymi obywatelami. Po 
drugie – nie każdy może sprawować 
władzę, bo nie jest sztuką rządzić de-
strukcyjnymi metodami. Ważne jest, 
żeby swoją właściwą postawą i służbą 
pociągnąć ludzi za sobą… 

(cdn.)
Oprac. Zespół
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  9 stycznia w Domu Kultury w Brzost-
ku  odbyło  się  spotkanie  opłatkowe 
emerytów  i rencistów  z naszej  gminy 
zorganizowane  przez  zarząd  koła. 
W spotkaniu, oprócz licznie przybyłych 
emerytów i rencistów, uczestniczyli 
również  zaproszeni  goście: Burmistrz 
Brzostku Leszek Bieniek,  Proboszcz 
brzosteckiej parafii ks. dr Jan Cebulak 
oraz  przedstawiciele Zarządu Emery-
tów i Rencistów z Dębicy i Pilzna.
 Po powitaniu wszystkich przez prze-
wodniczącą koła Jadwigę Węgrzyn, ks. 
Proboszcz odmówił modlitwę, pobłogo-
sławił opłatki i złożył wszystkim zebra-
nym  serdeczne  życzenia  noworoczne. 
Życzenia  składali  również: Burmistrz 
Brzostku oraz przedstawiciele kół EiR 
w Dębicy  i Pilźnie. Następnie  zebrani 
mieli możliwość wysłuchania wiersza 
pt.  „Wigilia”  i obejrzenia  występu 
brzosteckich  gimnazjalistów,  którzy 
uświetnili uroczystość śpiewem pasto-
rałek,  tańcem i muzyką. Przy stołach, 
na których znalazły się tradycyjne dania 
świąteczne, przygotowane przez zarząd 
brzosteckiego  koła,  śpiewano  kolędy 
i wspominano dawne czasy.
  W drugiej  części  spotkania odbyły 
się wybory  nowego  zarządu.  Jedno-
głośnie wybrano zarząd, którego skład 
jest  taki  sam  jak dotychczas:  Jadwiga 
Węgrzyn  –  przewodnicząca, Maria 
Stasiowska – skarbnik, Krystyna Sza-
rek-Ryndak – sekretarz, Lucyna Górna 
– członek zarządu i Wiesława Gawrych 
– członek zarządu.
  W imieniu zarządu życzę wszystkim 
emerytom i rencistom w Nowym 2013 
Roku dużo zdrowia oraz błogosławień-
stwa Bożej Dzieciny na  każdy dzień. 
Serdecznie też dziękuję gimnazjalistom 
i ich opiekunom za piękny występ.

Sekr. K. Szarek-Ryndak

spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów z Gminy brzostek

Nowy zarząd. Od lewej: Krystyna Szarek-Ryndak, Maria Stasiowska, 
Jadwiga Węgrzyn, Wiesława Gawrych, Lucyna Górna 

Występ brzosteckich gimnazjalistów

  21.  Finał WOŚP  jest  już  za  nami. 
Wprawdzie ostateczny wynik zbiórki 
będzie znany na początku marca, jednak 
już wiemy,  że  deklarowana  kwota,  to 
prawie 40 milionów złotych. W Brzost-
ku  pieniądze  zostały  już  przeliczone 
i dostarczone do sztabu w Dębicy, pod 
który podlegaliśmy. Tegoroczna zbiórka 
zakończyła się kwotą 4.491,42 zł, 1,92 € 
i 11  centów kanadyjskich,  z czego  do 
puszek wolontariuszy w czasie  cało-
dziennej kwesty trafiło 4.151,42 zł, a po-
zostałą kwotę 340 zł udało się uzyskać 
z przeprowadzonej licytacji.
  Od wczesnych godzin  rannych wo-
lontariusze rozpoczęli zbiórkę pieniędzy 
do puszek, a od godziny 15-tej w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury rozpoczęły 
się prezentacje artystyczne i licytacje.
  W brzostecki Finał, jak zawsze nie-
zawodnie, włączyły się szkoły z terenu 
gminy  i  strażacy. Nie  zabrakło  także 
przedszkolaków z Brzostku, którzy 
swoimi  występami  zainaugurowali 

21.  Finał WOŚP.  Później  przyszedł 
czas na uczniów z: SP w Brzostku, SP 
w Przeczycy, ZS w Siedliskach-Bogusz, 
ZS  w Januszkowicach,  Gimnazjum 
w Brzostku, ZS Jana Pawła II w Brzost-
ku  i zespół muzyczny  „ORIS” działa-
jący  przy Domu Kultury w Brzostku, 
który  zakończył  część  artystyczną. 
W tym miejscu należy wspomnieć też 
o SP w Kamienicy Dolnej, która corocz-
nie bierze udział w tej akcji, jednak tym 
razem sytuacja zdrowotna uczniów nie 
pozwoliła im być obecnymi, ale wspie-
rali ją całym sercem.
  Na  godzinę  19.30  strażacy  z OSP 
w Brzostku  zaprosili  na Rynek,  gdzie 
odbył  się  pokaz  i nauka  udzielania 
pomocy  przedmedycznej,  który  zgro-
madził wielu zainteresowanych. Mimo 
dużego mrozu wszyscy wytrwali  do 
godziny  20-tej,  kiedy  to  na  ciemnym 
niebie rozbłysło „Światełko do nieba”, 
którym zakończyliśmy 21.Finał WOŚP. 
Organizatorzy  dziękują właścicielowi 

firmy „MONIS” za bezpłatne dowiezie-
nie dzieci na występy.
  Tym razem WOŚP zagrała nie tylko 
dla dzieci, ale i dla seniorów. Tegorocz-
na zbiórka pieniędzy odbywała się pod 
hasłem  „Dla  ratowania  życia  dzieci 
i godnej  opieki medycznej  seniorów”. 
Pieniądze  zebrane  podczas  21.  Finału 
zostaną podzielone na dwa cele, połowa 
ma być przeznaczona na wsparcie terapii 
noworodków i niemowlaków, a połowa 
na wyposażenie w sprzęt  oddziałów 
geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-
-leczniczych. WOŚP  stawia  na  dobry 
sprzęt i chce by na oddziały geriatryczne 
i do zakładów opiekuńczo-leczniczych 
trafiły m.in.  kardiomonitory,  aparaty 
EKG,  łóżka  rehabilitacyjne,  balkoniki 
ułatwiające chodzenie, wózki inwalidz-
kie, czy materace przeciwodleżynowe. 
  Ta wyjątkowa  akcja  charytatywna, 
która  corocznie  odbywa  się w drugą 
niedzielę  stycznia,  jest  niezaprzeczal-
nym  dowodem  ludzkiej  życzliwości, 
ofiarności i wielkiego serca!

j.z.
Zdjęcia na str. 20-21

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Bardzo cieszymy się, że możemy w tym miesiącu przepro-
wadzić wywiad z człowiekiem z pasją, bo krawiectwo, to 
zapewne zajęcie, które Pani lubi?
Od lat zajmuję się szyciem. Gdy zaczęłam swoja „przygodę 
z igłą” nie przypuszczałam, że przerodzi się to w moją pasję. 
Dziś z perspektywy czasu wiem, że aby dobrze szyć, trzeba 
wkładać w to serce. Tworzenie rzeczy to moja pasja, stąd mi-
łość do krawiectwa. Szycie jest też pewnego rodzaju sztuką.
Jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby wykonywać ten 
zawód?
Przede wszystkim trzeba ukończyć szkołę o tym kierunku 
kształcenia  i trzeba  to  zajęcie  po prostu  lubić! Krawcowa 
musi umieć szyć, skracać ubrania i sprostać wszystkim ocze-
kiwaniom klientów. Czasem, ktoś przychodzi z materiałem 
i pomysłem na  sukienkę,  ale  gdy widzę  na  zdjęciu  fason, 
uprzedzam, że nie każdy materiał nadaje się do danego kroju. 
Klientki zazwyczaj słuchają moich rad. Zasypiam i budzę się 
z myślami o pracy. Ale to niełatwy i nie zawsze wdzięczny 

Wywiad z Panią lidią Płaziak – krawcową
kawałek chleba. Zawód krawcowej to wbrew pozorom bardzo 
odpowiedzialne  zajęcie. Klientki  powierzają w moje  ręce 
materiał i oczekują, że uszyję kreację zgodną z ich wyobra-
żeniami. Zazwyczaj mi się to udaje i wtedy czuję ogromną 
satysfakcję widząc, że strój świetnie leży. 
Dwie najważniejsze cechy każdej krawcowej?
Dokładność  i cierpliwość,  bo  to  jest  praca  bardzo  precy-
zyjna i wymagająca hartu ducha. Krawiectwo wymaga też 
konkretnych umiejętności. By szyć na miarę potrzeba trochę 
wyobraźni, przestrzennego myślenia, zdolności matematycz-
nych, bo przecież trzeba zrobić wykrój, obliczyć wymiary, 
a także  kreatywności.  Staram  się  również  być na  bieżąco 
z najnowszymi  trendami w modzie. Od  lat  prenumeruję 
profesjonalne czasopisma jak na przykład magazyn „Burda”. 
Lubię swoją pracę, bo nie jest anonimowa. Można porozma-
wiać z drugą osobą, a jak ktoś przychodzi po raz kolejny, to 
już zawsze jest okazja do rozmowy. 
W czym jest Pani wyspecjalizowana jako krawcowa?
Szyję praktycznie wszystko, co da się przeszyć na maszynie. 
Wykonuję także ubrania na miarę. Bardzo często przychodzą 
do mnie klientki, chcące coś zamówić bez określonego wzoru, 
wtedy siadam i szkicuję to, co mi przedstawiają, tzn. jak ma 
wyglądać dany model. Nic tak nie cieszy, jak możliwość „wy-
czarowania” z niedrogiego materiału czegoś szczególnego, 
w czym można zabłysnąć. 
Czy zawód krawcowej jest dziś wciąż potrzebny?
Wiele osób zarówno wśród młodzieży, jak i rodziców boi się, 
że krawiec to ciężki i mało opłacalny zawód. W rzeczywisto-
ści, jeśli ktoś wybiera go z powołania, to daje mu on ogromną 
satysfakcję. Efekty cieszą, można realizować własne ambicje, 
wyzwania. Jeśli ktoś ma zdolności manualne, to powinien 
poważnie zastanowić się nad wyborem właśnie tej profesji. 
Zapotrzebowanie na nasze usługi jest wciąż ogromne!
Dziękujemy za rozmowę!

atsz

  1 lutego 2013 r. w Publicznej Szko-
le  Podstawowej  w Brzostku  odbył 
się  niecodzienny  koncert. Dzieci  dla 
zebranych Rodziców i nauczycieli 
wyśpiewały  najpiękniejsze  polskie 
kolędy i pastorałki. Zaprezentowały się 
również w niezwykle lirycznym i cie-
płym  tańcu  aniołów,  który  emanował 
delikatnością i prostotą. 
  Spotkanie  rozpoczęła  Pani Maria 

Przebięda – dyrektor szkoły, która po-
witała wszystkich serdecznie i omówiła 
bieżące sprawy związane z funkcjono-
waniem placówki. Podziękowała Rodzi-
com za przybycie oraz chęć spotkania 
z wychowawcami. 
  Wizyta Rodziców w szkole stała się 
także okazją do wysłuchania prelekcji 
Pana  asp.  Jerzego Wojnara  z Komen-
dy Policji w Brzostku,  który  omówił 

największe  zagrożenia  cywilizacyjne 
czyhające na dzieci  i młodzież w dzi-
siejszych czasach. Nawiązał do pozor-
nej anonimowości jaką daje internet, do 
cyberprzemocy oraz odpowiedzialności 
za swoje zachowanie.
  Ksiądz  katecheta Krzysztof Mo-
szyński w swoim wystąpieniu poruszył 
problem odpowiedzialności  za wypo-
wiadane dobre i złe słowo, które ma po-
tężną moc. Przekonujemy się o tym, nie 
tylko wtedy, gdy wypowiadamy słowa 
o miłości, ale i wtedy, gdy wywołujemy 
inne strony naszego ducha – obma-
wiamy, plotkujemy i pomawiamy.
  Następnie głos zabrała Pani Graży-
na Maziarz – prezes Stowarzyszenia 
„Razem w Przyszłość”.  Zachęcała 
ona do przekazania 1% podatku na 
cele  stowarzyszenia,  które  prężnie 
współpracuje  z Publiczną  Szkołą 
Podstawową w Brzostku. 
  Zaproszeni Goście mieli też możli-
wość zapoznania się z ilustrowanym 
zeszytem  zawierającym  „Najpięk-
niejsze polskie kolędy”, który został 
specjalnie opracowany przez nauczy-
cieli na tę okazję. Spotkanie przebie-
gało w bardzo miłej atmosferze i było 
dla wszystkich niezapomnianym 
przeżyciem. Rodzice  podziękowali 
dzieciom gromkimi  brawami  i sło-
dyczami.                                     atsz

koncertowe spotkanie rad Oddziałowych



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE10

inFOrmacja O PrOjekcie
„indywidualizacja nauczania uczniów klas i–iii w gminie brzostek”

 Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX POKL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w Regionach Dzia-
łanie nr 9. 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-041/12
  Celem głównym projektu jest wyrów-
nanie szans edukacyjnych oraz rozwinię-
cie zainteresowań poprzez indywidualny 
proces kształcenia uczniów z klas I – III 
w 90% szkół podstawowych funkcjonu-
jących na terenie gminy Brzostek.
  Projekt  jest  realizowany w szkołach 
podstawowych w: Brzostku, Gorzejowej, 
Grudnej  Górnej,  Kamienicy Dolnej, 
Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzostec-
kim,  Przeczycy,  Siedliskach-Bogusz 
i Smarżowej.
Cele szczegółowe projektu to:
1. Zmniejszenie dysproporcji edukacyj-

nych i rozwojowych uczniów poprzez 
udział w  zajęciach dodatkowych dla 
uczniów  z trudnościami w czytaniu 
i pisaniu,

2. Zmniejszenie dysproporcji edukacyj-
nych i rozwojowych uczniów poprzez 
udział w  zajęciach dodatkowych dla 
uczniów  z trudnościami w matema-
tyce,

3. Zmniejszenie zdiagnozowanych pro-
blemów wad wymowy uczniów po-
przez udział w zajęciach logopedycz-
nych, 

4. Zmniejszenie zdiagnozowanych pro-
blemów wad postawy uczniów po-
przez udział w zajęciach gimnastyki 
korekcyjnej,

5. Rozwinięcie  zainteresowań uczniów 
w zakresie nauk matematyczno-przy-
rodniczych, sportowych, tanecznych, 

plastycznych,  artystycznych  i języ-
kowych  poprzez  udział w zajęciach 
rozwijających zainteresowania,

6. Doposażenie  szkół w materiały  dy-
daktyczne, aby umożliwić stworzenie 
odpowiednich warunków indywi-
dualnej  pracy  z uczniem w szkołach 
objętych wsparciem.

We wszystkich szkołach zostały wpro-
wadzone  standardy  I,  II,  III  zgodnie 
z „Zasadami  przygotowania,  realizacji 
i rozliczania projektów systemowych 
w zakresie indywidualizacji nauczania 
realizowanych przez organy prowadzące 
szkoły w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki”.
  Wyniki  przeprowadzonej  diagnozy 
przez  zespoły  powołane w szkołach 
wykazały, iż niezbędne jest przeprowa-
dzenie dodatkowych i specjalistycznych 
zajęć wspomagających rozwój i edukację 
uczniów.
 Obserwacje nauczycieli i praca 
z uczniami wykazały,  iż wpływ zabu-
rzeń na  trudności w nauce przejawiają 
się we wszystkich  przedmiotach wy-
magających  od  uczniów  poprawności 
pisania, czytania oraz wypowiadania się.
  Dużo  problemów  sprawia  czytanie 
i pisanie (107 uczniów).
  Istotne  okazało  się  również wspar-
cie w postaci  dodatkowych  zajęć  dla 
uczniów mających trudności w matema-
tyce (78 uczniów).

  Kolejną  grupą  zaburzeń  jest  zdia-
gnozowanie wad wymowy (16 uczniów) 
i wad postawy (36 uczniów).
  Dla  uczniów  szczególnie  uzdolnio-
nych  niezbędne  jest  wprowadzenie 
zajęć  rozwijających  ich  zaintereso-
wania.  Dostosowany  do  ich  potrzeb 
program  zapobiegnie  znudzeniu  pod-
stawowym programem  oraz  pojawie-
niu  się  zniechęcenia  do  szkoły. Zdia-
gnozowano:  uzdolnienia  spor towe 
(22  uczniów),  uzdolnienia w zakresie 
zajęć matematyczno-przyrodniczych 
(95 uczniów), zainteresowania taneczne 
(40 uczniów), zainteresowania artystycz-
ne  (16  uczniów),  zainteresowania  pla-
styczne  (32  uczniów),  zainteresowanie 
językiem angielskim (70 uczniów).
  W miesiącu  listopadzie  przeprowa-
dzona  została  rekrutacja  uczniów  do 
projektu.
  Od  1  grudnia  2012  r.  prowadzone 
są  w szkołach  zajęcia  dla  uczniów 
biorących  udział w  projekcie.  Projekt 
będzie  trwał  do  31  lipca  2013  roku. 
O korzyściach płynących z prowadzenia 
dodatkowych zajęć dla uczniów będzie-
my informować na bieżąco w kolejnych 
wydaniach „Wiadomości Brzosteckich”.

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Irena Nosal

„Wystarczy DObry POmysł, aby WykrzesaĆ talenty Dzieci” 
czyli – jak rOzWijaĆ kOmPetencje Dzieci i młODzieŻy
 Bawiąc – uczyć, ucząc – bawić. 
Takie motto przyświeca organizo-
wanemu w Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim oraz Gimnazjum w Sie-
dliskach Bogusz w Gminie Brzostek 
projektowi pod znaczącym tytułem: 
„Kompetencje kluczowe w szkołach 
w gminie Brzostek”.
 222 uczniów przez dwa lata szkolne 
aż do czerwca 2014 roku będzie brało 
udział w zajęciach języka angielskie-
go, języka polskiego, matematyki, 
f izyki, zajęć z przedsiębiorczości 
i informatyki. Dodatkowo wszyscy 
uczniowie objęci są wsparciem Szkol-
nego Ośrodka Kariery, którego zada-
niem jest pomoc uczniom w wyborze 

dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodo-
wej. Wszystko po to, aby w przyszłości 
zapewnić naszym uczniom lepszy 
start i lepsze możliwości.

  Od września 2012 roku gmina Brzo-
stek jest wnioskodawcą i beneficjentem 
projektu  finansowanego  ze  środków 
unijnych. Dzięki zaangażowaniu władz 
gminy  –  burmistrza  Leszka Bieńka, 
kierownik Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Brzostku – Irenie 
Nosal oraz samych dyrektorów Gimna-
zjów powstał projekt unijny skierowany 
bezpośrednio  dla  uczniów oraz  szkół, 
które dzięki w/w projektowi otrzymały 
doposażenie w postaci sprzętu i innych 
materiałów dydaktycznych.
  Zainteresowanie społeczności samym 
projektem było bardzo duże zwłaszcza, 
że w bieżącym  roku  szkolnym gmina 
zadbała  również  o uczniów  klas  I-III 
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Projekt „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminie Brzostek” realizowany w Gminie Brzostek , współfinansowany jest  ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio-
rytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

szkół  podstawowych,  gdzie  dzieci  od 
września korzystają z zajęć unijnych.
 Naszym celem jest zmiana postaw 
rodziców wobec edukacji oraz zapew-
nienie wszechstronnego rozwoju dzieci 
i młodzieży z naszej gminy. W związku 
z tym zaproponowaliśmy cykl bezpłat-
nych  zajęć,  które  nie  tylko  pozwolą 
uczniom  rozwinąć  ukryte  talenty,  ale 
i wyrównać  szanse w stosunku do  ró-
wieśników z dużych miast  – wyjaśnia 
Irena Nosal  –  kierownik Gminnego 
Zespołu Obsługi  Szkół  i Przedszkoli 
w Brzostku.
  Oprócz atrakcyjnej formy zajęć do-
datkowych zakupiliśmy w ramach pro-
jektu doposażenie do szkół, co pozwoli 
zarówno uczniom jak i nauczycielom 
efektywniej  korzystać  z zajęć.  Poza 
tym zakupiony  sprzęt w postaci  tablic 
interaktywnych  i sprzętu  komputero-
wego, a także inne pomoce i materiały 
dydaktyczne  będą  służyć  kolejnym 
pokoleniom uczniów.
  Projekt realizowany jest od września 
a czas spędzony na zajęciach pokazuje 
zaskakujące efekty wśród dzieci i mło-
dzieży. Uczniowie szybko przyswajają 

wiedzę, ale również integrują się w gru-
pie  i nabierają pewności siebie – prze-
konuje Kierownik Projektu – Marcin 
Janiszewski. Efekty  i zainteresowanie 
uczniów  ciekawymi  formami  zajęć 
pokazują, że trud pozyskania środków 
unijnych się opłacił.
  Sami rodzice podkreślają istotę zajęć 
dodatkowych  organizowanych w ra-
mach projektu. 
   – To dla nas bardzo dobre rozwią-
zanie. Bez  takich  zajęć  oferta  szkoły 
byłaby z pewnością uboższa. Poza tym 
mój syn jest bardzo zadowolony. Jestem 
przekonana, że zaprocentuje to w przy-
szłości  –  opowiada Marta Matyasik, 
mama 16-letniego Damiana.

  Projektodawcy zadbali również o to, 
aby  zajęcia  dodatkowe były  tak  skon-
struowane,  aby przemycać  treści  rów-
nościowe, związane z zasadą równości 
szans oraz niwelowania stereotypów. 
– Angażowanie w edukację  każdego 
ucznia,  który wymaga wsparcia,  ni-
welowanie  różnic  edukacyjnych  oraz 
edukacja zawodowa, zwrócenie uwagi 
na tolerancję i wrażliwość na innych – 
to wszystko mieści się w nowoczesnym 
i efektywnym wychowaniu młodych 
pokoleń. Zadbaliśmy również o to, aby 
promować  te  zajęcia,  które wynikają 
wprost z konieczności rozwijania kom-
petencji kluczowych uczniów. Projekty 
unijne wdrażane w naszej gminie przy-
gotowujemy po to, aby ułatwić młodym 
ludziom edukację szkolną, bezstresowe 
zdawanie  egzaminów w szkołach oraz 
podejmowanie mądrych decyzji w kie-
runku  kolejnego  etapu  kształcenia. 
Projekt jest w pierwszej fazie realizacji, 
ale już dziś mogę stwierdzić, że warto 
inwestować w edukację.  Sądzę,  że  cel 
zostanie  osiągnięty  –  przekonuje  bur-
mistrz – Leszek Bieniek.

aa

  24  stycznia  br.  w Galerii  Sztuki 
MOK w Dębicy  został  rozstrzygnięty 
Powiatowy Konkurs Szopek Bożona-
rodzeniowych, w którym brali  udział 
laureaci eliminacji gminnych organizo-
wanych przez Dom Kultury w Brzost-
ku. W tym roku na konkurs do Dębicy 
zostało dostarczonych 80 szopek, wśród 
których 9 było z Gminy Brzostek.
  Komisja konkursowa oceniając szop-
ki,  zauważyła  prace wykonane  przez 
naszych uczniów. Szopki te zdobywają 
wysokie miejsca i co roku jest ich więcej 
wśród wyróżnionych. W tegorocznym 
konkursie  zostało  nagrodzonych  aż  7 

prac.
  W  kategorii  szkół  podstawowych 
I miejsce  zajęła  praca Antoniego  Jur-
kiewicza  z Zespołu  Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim. Nadmienię,  że w ubie-
głym  roku  szopka  Antosia  zajęła 
także  I miejsce. Również w kategorii 
gimnazjów  na  I miejscu  znalazła  się 
praca Kacpra Klicha z Gimnazjum 
w Brzostku, a szopka wykonana przez 
Patryka Machaja, także ucznia Gimna-
zjum w Brzostku, zdobyła wyróżnienie. 
W kolejnej kategorii – prac wykonanych 
przez osoby niepełnosprawne – szopka 
ze  Środowiskowego Domu  Samopo-

mocy  im.  Jana  Pawła  II w Brzostku 
zajęła  II miejsce,  a III miejsce  przy-
znano szopce wykonanej przez Iwonę 
Nawracaj i Wojciecha Białasa z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Brzostku. 
W tym roku było znacznie więcej prac 
wykonanych przez całe rodziny, które 
oceniane były jako szopki rodzinne. W 
tej  kategorii  II miejsce  zajął  Szymon 
Rachwał  z rodziną  z Siedlisk-Bogusz, 
a rodzina Pociców ze Smarżowej zdo-
była wyróżnienie.
  Jesteśmy dumni, że brzosteckie szop-
ki spotykają się z tak dużym uznaniem 
na szczeblu powiatowym. Gratulujemy 
wszystkim  laureatom  i życzymy  dal-
szych sukcesów w tej dziedzinie sztuki.

j.z.

brzosteckie szopki nagrodzone w powiecie

Antoni Jurkiewicz odbiera nagrodę Laureaci z brzosteckiego gimnazjum z dyr. Jackiem Berkiem
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„Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę prze-

szłości
 głęboko zakorzenionej w sercach i pamięci ludzkiej…”

P. Bosman 

z życia szkoły...
  Czasu nie da się zatrzymać, ale warto powracać do chwil, 
które na długo pozostają w pamięci. Początek nowego roku 
jest  dobrą  okazją  do  podsumowania,  prześledzenia  drogi, 
którą przebyła społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brzostku.  Takie  zatrzymanie  się  na  chwilę,  spojrzenie 
wstecz pozwoli na zaplanowanie dalszych działań oraz snucie 
planów na przyszłość. Za nami długie miesiące intensywnej 
pracy, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Był to rok 
wyzwań, wielu  cennych  inicjatyw  i efektywnych  działań. 
Wszystko to stało się możliwe dzięki wytężonej pracy uczniów, 
wsparciu  rodziców,  zaangażowaniu  dyrekcji  i twórczym 
nauczycielom – pasjonatom oraz niepowtarzalnej, rodzinnej 
atmosferze panującej w naszej szkole. Każde dziecko odnala-
zło tutaj drugi dom i mogło w pełni realizować swoje talenty 
i uzdolnienia, gdyż od lat działamy zgodnie z myślą: „Szkoła 
nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz 
to nowe horyzonty do zdobycia”.

akcje cHarytatyWne
  Rok  2012  zainaugurowały  dzieci  należące  do Ogniska 
Misyjnego, które pod opieką pani katechetki, przebrane w ko-
lorowe stroje wyruszyły na ulice Brzostku z kolędą i dobrym 
słowem. Z ogromnym zaangażowaniem przez kilka godzin 
wędrowały od domu do domu, pukając od drzwi do drzwi, 
dzieląc się dobrą nowiną. Choć byli mali wzrostem to wielcy 
sercem i z głębi ludzkich serc otrzymywali datki, które miały 
pomóc w zapewnieniu wody dla dzieci  z Sudanu. Nie byli-
śmy obojętnymi na  cierpienie  innych,  dlatego włączaliśmy 
się w różnorodne  akcje  charytatywne  podejmowane  przez 
Szkolne Koło Caritas i Ognisko Misyjne. Zapach cynamonu 
i kardamonu unosił  się  na  korytarzach  i salach w ostatnich 
dniach przed Bożym Narodzeniem. W ten przedświąteczny 
klimat wprowadzili wszystkich szkolni wolontariusze pod 
kierunkiem opiekuna Szkolnego Koła Caritas  i przewodni-
czącej Rady Rodziców, którzy zorganizowali „pierniczkową” 
akcję dobroczynną. Zainteresowanie wypiekami było ogromne 
i dziś już wiemy, że za rok aromatyczne piernikowe gwiazdki, 
reniferki i serduszka znów zagoszczą w naszej szkole. Boże 
Narodzenie to okres, kiedy myślimy o innych i staramy się im 

sprawić przyjemność. Wiedząc o tym, w okresie przedświą-
tecznym włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 
paczka”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i hojności udało 
nam się zebrać wiele darów materialnych dla ludzi potrzebu-
jących wsparcia.
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wspaniałe przed-
sięwzięcie, które już na stałe wpisało się w polski kalendarz. 
W  ubiegłym  roku,  podobnie  jak  i w  latach  poprzednich, 
uczniowie brzosteckiej podstawówki przygotowali z tej okazji 
piękny występ, na który złożyły się tańce i piosenki. Kierując 
się chęcią pomocy podejmowaliśmy także akcje wielkopostne: 
„Daj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi w krajach mi-

syjnych”, „Biblia dla potrzebujących”, Jałmużna Wielkopostna 
–  „Pomagam  starszym”, wykonanie  ozdób wielkanocnych. 
Dzieciom, które nie miały planów na ciekawe wakacje, nasza 
szkoła pospieszyła z pomocą i przygotowała mnóstwo atrakcji 
w pierwszym  i drugim  tygodniu  letniego wypoczynku.  Ich 
udział w półkolonii, był wspaniałą zabawą i przygodą eduka-
cyjną niosącą wiele radości. Nasi uczniowie mogli rozwijać 
swoje  pasje,  umiejętności  i zainteresowania. Wyjątkowości 
zajęciom dodawała piękna aura, ruch na świeżym powietrzu 
oraz atrakcyjne wycieczki. 
  Po raz kolejny Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Brzostku  swą  inicjatywą  udowodnili,  że można  zawsze 
liczyć na ich oddanie i poświęcenie w trosce o dzieci. 

urOczystOŚci
  Corocznie uroczyście obchodzimy ważne rocznice i święta 
narodowe,  z okazji  których  uczniowie  przygotowują  apele 
i przedstawienia. Święto Komisji Edukacji Narodowej jest jed-
nym z najważniejszych dni w kalendarzu szkolnym. Z tej oka-
zji został przygotowany koncert życzeń pod hasłem „Sercem za 
serce”. Podczas wzruszającego programu artystycznego padło 
wiele słów wdzięczności za przekazywaną wiedzę i trud wło-
żony w kształtowanie uczniowskich serc i umysłów. „Polskie 
drogi do wolności” – uroczystość pod takim tytułem odbyła 
się w naszej szkole z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie 

klas IV-VI pod kierunkiem opiekunów przygotowali piękną 
inscenizację  słowno-muzyczną,  dekorację  oraz  prezentację 
multimedialną. Występ był podniosły i wzruszający. Zawierał 
przesłanie o wolności, pokoju i miłości do ojczystego kraju – 
Polski. Uczniowie przedstawili  zebranym niezwykłą  lekcję 
patriotyzmu. Przypomnieli  trudną historię  naszego narodu 
i drogę Polaków do  upragnionej wolności. Uczcili  pamięć 
tych, którzy nie szczędzili krwi, łez i potu w walce o odzy-
skanie niepodległości naszej Ojczyzny. Dzięki Nim uczymy 
się, pracujemy w wolnym kraju i z dumą śpiewamy „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. 
  Boże Narodzenie to czas radości i przebaczenia, to okres, 
kiedy myślimy o innych i staramy się im sprawić przyjemność. 
W magię tych wyjątkowych dni wprowadził nas już po raz ko-
lejny występ najmłodszych wychowanków szkoły. Opowieść 
o Jezusie,  żłóbku,  stajence,  przedstawiona  została  z wielką 
wrażliwością i czułością. Podczas przekazania wychowawcom 
i przewodniczącym klas  opłatków w powietrzu  unosiło  się 
ciepło życzeń płynących prosto z serc naszych Pań Dyrektor 
i księdza katechety.
  Naszych uczniów wychowujemy w duchu miłości, poszano-
wania drugiego człowieka i kultywowania więzi rodzinnych, 
dlatego w kalendarzu uroczystości szkolnych nie mogło za-
braknąć akademii z okazji Dnia Babci  i Dziadka oraz Dnia 
Matki. Wspaniałe stroje i piękna scenografia wystarczyły, aby 
stworzyć w tych dniach magiczny, niepowtarzalny, rodzinny 
nastrój. Występy małych pociech i wyśpiewane z serca pio-
senki wywoływały wśród najbliższych łzy wzruszenia. 
  Niezwykle miłym  akcentem  spotkania Dyrekcji  i Na-
uczycieli  z Rodzicami Rad Oddziałowych było widowisko 
artystyczne  „Witajcie w naszej  bajce”,  które przeniosło nas 
w świat  twórczości  Jana Brzechwy. Wielką  uroczystością 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 13
w szkole było również pasowanie na ucznia. Bohaterami i ak-
torami tego dnia byli wszyscy pierwszoklasiści, a widownię 
stanowili uczniowie ze starszych klas, nauczyciele oraz rodzi-
ce. W pięknie udekorowanej sali uczniowie klas pierwszych, 
ubrani w galowe stroje zajęli honorowe miejsca, by po części 
artystycznej przygotowanej pod kierunkiem wychowawców 
i po odśpiewaniu hymnu złożyć ślubowanie na sztandar szkoły. 

PrOjekty i Granty
 Projekty edukacyjno – wychowawcze to przede wszystkim 
atrakcyjny sposób poszerzania wiedzy, zdobywania nowych 
doświadczeń. Dzięki nim uczymy się poznawać świat, innych 
ludzi i samych siebie. Droga prowadząca do realizacji zamie-
rzonych działań jest bardzo długa i trudna. Rozpoczyna się 
od odszukania oferty odpowiadającej aktualnym potrzebom 
szkoły. Kolejny, niełatwy krok to uzupełnianie dwuetapowe-
go wniosku na który składa się część opisowa i budżetowa. 
Następnie należy wygrać konkurs, pokonując czasem wielu 
wnioskodawców. Wszystko to wymaga od nauczycieli dużego 
zaangażowania, czasu i wysiłku. Każdy pozyskany grant jest 
jednak wielką  dumą  całej  społeczności  szkolnej  i przynosi 
satysfakcję. 
  Dużym przeżyciem było zaproszenie nas przez Stowarzy-
szenie „Razem w Przyszłość” do uczestnictwa w Konkursie 
Grantowym  „Działaj  Lokalnie  2012”  – Brzosteckie  dary 

natury w słoiku. Udział  całej  społeczności  szkolnej w tym 
przedsięwzięciu „zaowocował” powstaniem wielu lokalnych 
smakołyków i ekologicznego suplementu diety „Brzosteckiego 
specjału”. 
  „Żyj zdrowo, a wokół będzie kolorowo” to kolejny realizo-
wany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem w Przy-
szłość” projekt, którego celem było kształtowanie właściwych 
nawyków  i zachowań  zdrowotnych,  podniesienie  poziomu 
wiedzy żywieniowej wśród uczniów. W trakcie zajęć warsz-
tatowych beneficjenci nauczyli się przede wszystkim doboru 
produktów zawierających wartości  odżywcze,  niezbędnych 
do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. 
  Wiemy, że sposób odżywiania, aktywność fizyczna i tryb 
życia wpływają na nasze zdrowie oraz samopoczucie, dają nam 
energię do nauki i pracy. Dlatego chcąc zapewnić naszym pod-
opiecznym jak najlepszy start w przyszłość, kontynuowaliśmy 
udział w projektach „Owoce w szkole”  i „Szklanka mleka”. 
Jesteśmy przekonani,  że poprzez  te  akcje uczniowie wzbo-
gacą swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i nabiorą 
właściwych nawyków.
  Przykładem lat ubiegłych nasza szkoła przystąpiła do pro-
gramu antynikotynowego „Nie pal przy mnie, proszę!”, który 
miał  charakter  profilaktyczny. Nie  zabrakło  także  naszego 
uczestnictwa w programie „Trzymaj formę”, który promował 
aktywność fizyczną oraz uczył prawidłowego, czyli zróżni-
cowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci. 
Kontynuowaliśmy  programy:  „Radosny  uśmiech,  radosna 
przyszłość”,  „Klub  bezpiecznego  Puchatka”,  „Ratujemy 
i uczymy ratować”, „Mamo, tato już wiem jak być bezpiecz-
nym”.
  W minionym roku przystąpiliśmy do projektów współfi-
nansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  „Indywidualizacja w procesie  na-
uczania i wychowania uczniów kl. I-III” oraz „Usprawnianie 
funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Pod-
stawowej w Brzostku w klasach IV-VI”. Głównym celem pro-
jektów było wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie 
poziomu  kształcenia  uczniów.  Podczas  zajęć  instruktorzy 
wykorzystywali metody aktywizujące z położeniem nacisku 
na zindywidualizowany proces nauczania zgodnie z potrzeba-
mi i możliwościami rozwojowymi uczniów. W realizację tak 
dużych przedsięwzięć zaangażowani są nie tylko nauczyciele, 
instruktorzy, ale również pracownicy Gminnego Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli i firm zewnętrznych. Zajmują się oni 
skomplikowaną unijną ekonomią i matematyką.
  W grudniu 2012 r. zakończyliśmy realizację zadania w ra-
mach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej pod hasłem „Sześciolatku, witaj w przyjaznej 
szkole!”.  Zorganizowane  zajęcia  i warsztaty  o charakterze 
edukacyjno-informacyjno – promocyjnym skierowane były do 
dzieci 5 letnich, rodziców i nauczycieli. Zadanie polegało na 
ukazaniu dobrych praktyk w szkole podstawowej, związanych 
z przyjaznym wdrażaniem dzieci do edukacji na pierwszym 
szczeblu nauczania. Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się 
również do doskonalenia umiejętności nauczycieli  edukacji 
wczesnoszkolnej oraz innych pracowników szkoły w zakresie 
współpracy z Radami Rodziców i Samorządem Uczniowskim 
w sytuacji objęcia dzieci sześcioletnich nauką w klasie pierw-
szej. 
  Celem  projektów  i programów  realizowanych w naszej 
szkole  była  poprawa  jakości  kształcenia. Uczniowie mieli 
możliwość własnego  rozwoju poprzez udział w ciekawych, 
różnorodnych zajęciach. 

Wycieczki
  Nasi uczniowie doskonale wiedzą  jak wspaniale  jest po-
dróżować, zwiedzać nieznane dotąd zakątki kraju, poznawać 
ciekawych ludzi czy doznawać bezpośrednich przeżyć w ze-
tknięciu  z otaczającą  przyrodą. Wraz  z nadejściem wiosny 
każdy  z naszych wychowanków miał możliwość  uczestni-
czenia w wycieczkach dydaktycznych, rekreacyjnych czy 
krajoznawczych. Cykl wycieczek szkolnych rozpoczęło sym-
boliczne pożegnanie ekologicznej Marzanny. Potem przyszedł 
czas na zwiedzanie zakładu produkującego świeczki, wyjścia 
do straży pożarnej, na pocztę, do biblioteki publicznej i stajni 
ułańskiej. Wszędzie spotkaliśmy się z życzliwym i serdecznym 
przyjęciem. W każdej zwiedzanej placówce poświęcono nam 

dużo uwagi mimo wielu własnych obowiązków zawodowych. 
Odbywaliśmy jednodniowe wyjazdy w Bieszczady, do Krako-
wa, Wieliczki, Bałtowa, do „Rancza w Dolinie” w Łękawce 
czy Miejsca Piastowego. Chcieliśmy, by nasi uczniowie mieli 
równe szanse udziału w kulturze, stąd cykliczne wyjazdy na 
spektakle filmowe do kina Helios w Rzeszowie.

szukanie autOrytetu
  Poszukiwanie autorytetu rozpoczęliśmy od pokłonienia się 
Janowi Pawłowi II. Siódmą rocznicę Jego śmierci uczciliśmy 
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piękną ekspozycją fotografii „Ojciec Święty w sercach dzieci”. 
Pierwsza rocznica beatyfikacji była także okazją do włączenia 
się  naszej  szkoły w uroczystości  związane  z poświęceniem 
Żywego Pomnika Jana Pawła II w Brzostku. Piękny występ 
artystyczny w wykonaniu uczniów był hołdem miłości i po-
dziękowania za Jego pontyfikat. Trzydziestej czwartej rocznicy 
wybrania Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową przyświecało 
hasło „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Uczciliśmy ten dzień 
katechezami  i gazetkami  okolicznościowymi,  projekcjami 
filmów dotyczącymi najważniejszych wydarzeń z życia Pa-
pieża, uczestnictwem we Mszy św. i prowadzeniem modlitwy 
różańcowej. Jana Pawła II wspominaliśmy jako poetę, patriotę, 
miłośnika  gór,  opokę młodzieży,  a przede wszystkim  jako 
Człowieka Modlitwy. 
  Nie zaprzestaliśmy również poszukiwań autorytetów wśród 
nas, ludzi dobrych, którzy pokazują innym właściwą drogę, 
umieją się dzielić swoim doświadczeniem, posiadają życiową 
pasję i nigdy nie ranią drugiego człowieka złym słowem. Każ-
de dobre zachowanie, miły gest był zauważany i doceniany 
przez nauczycieli. 

kOnkursy
  Wielu uczniów naszej szkoły po siada uzdolnienia wystar-
czające do osiągnięcia sukcesu w wybranej przez siebie dzie-

dzinie. Na zdobycie zaszczytnego tytułu laureata konkursów 
gminnych,  powiatowych  czy wojewódzkich  potrzebna  jest 
wytężona, systematyczna praca samego ucznia oraz rodzica 
i nauczyciela. Stworzenie ku temu odpowiednich warunków 
to  zadanie  dyrektora  szkoły. W  naszej  placówce wszyscy 
dokładają starań, aby uczniowie uzdolnieni osiągali sukcesy. 
Zdobywaliśmy  czołowe miejsca w konkursach  gminnych, 
powiatowych, rejonowych i wojewódzkich: 
• Jaromir Hunia – I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu 
z przyrody  organizowanym  przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, tytuł laureata wojewódzkiego etapu konkursu 
humanistycznego organizowanego przez Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie,

• Dominik Sobczyk – finalista Powiatowego Konkursu Ma-
tematycznego „As matematyczny” dla szkół podstawowych 
i gimnazjów,

• Grzegorz Grygiel – I miejsce w Gminnym Turnieju Pożar-
niczym, awans do etapu powiatowego konkursu,

• Natalia Czech, Natalia Kula, Aleksandra Nowicka – I miejsce 
w Gminnym Przeglądzie Artystycznym Szkół,

• Natalia Brocławik – laureatka powiatowego konkursu pla-
stycznego „Niepodległość jest z nas. Sylwetki niezłomnych 
z Podkarpacia w trosce o prawdę i niepodległość Rzeczypo-
spolitej w XX wieku”,

• I miejsce w kategorii  chłopców  i II miejsce w kategorii 
dziewcząt w Międzyszkolnych Zawodach w Tenisa Stoło-
wego,

• I miejsce w Międzyszkolnych  Zawodach w Mini  Piłkę 
Nożną,

• I miejsce w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda 
Tuska,

• II miejsce w biegu podczas Słonecznych Dni ze Związkiem 

Gmin Dorzecza Wisłoki,
• Anna Lemek, Aleksandra Kawalec – finalistki etapu rejo-
nowego Konkursu Plastycznego „Szukamy  rady na nasze 
odpady”.

  To tylko niektóre z osiągnięć naszych wychowanków, ale 
wszystkie dodają nam skrzydeł i potwierdzają słuszność pod-
jętych działań.

inne WyDarzenia
  Klimat przyjaźni i wspólnej zabawy wniesiony przez czwar-
toklasistów w „Dniu Życzliwości” 21 listopada był wymow-
nym przesłaniem. Każdy – dziecko i dorosły został tego dnia 
powitany uśmiechem, życzliwym słowem oraz słodkością. 
  Nie jest tajemnicą, że dzieci są fanami pluszaków i po pro-
stu  je  uwielbiają. Mimo coraz  nowocześniejszych  i bardziej 
atrakcyjnych zabawek nie przemija moda na misie. Czy wiec 
wypada zapomnieć o jego urodzinach? Stąd zrodził się pomysł 
zorganizowania dla najmłodszych zabawy z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. Dzieciaki w barwnym korowodzie 
wędrowały po salach przytulając misie – symbole bezpiecznego 
i radosnego dzieciństwa. 
  Niezwykle atrakcyjnymi przedsięwzięciami, w których brali 
udział wszyscy uczniowie były, m.in.: Dzień Dziecka, tema-
tyczne konkursy szkolne i międzyklasowe, sprzątanie świata, 
wyjazdy na basen, kolorowe akcje samorządu szkolnego, an-
drzejki, mikołajki, spotkania wigilijne i zabawy karnawałowe, 
jak również spotkania z udziałem zaproszonych gości. Niezwy-
kłych doznań artystycznych dostarczały dzieciom obejrzane 
spektakle teatralne „Wesoła szkoła”, „Zło tańcem zwyciężaj”. 
Uroczystości szkolne są integralnym i stałym elementem życia 
placówki, upowszechniają jej dorobek kulturalny i naukowy. 
Dostarczają uczniom wielu bodźców emocjonalnych,  sprzy-
jają  ich  aktywności,  rozwijają  zdolności  i zainteresowania. 
Sprzyjają również kształtowaniu poglądów i przekonań oraz 
właściwych postaw. 

PODsumOWanie
  Publiczna  Szkoła  Podstawowa w Brzostku  to miejsce 
przyjazne dzieciom i środowisku, dające poczucie wspólnoty, 
opartej na tradycji regionu i przygotowujące do życia. Tutaj nie 
tylko zdobywa się wiedzę, ale również rozwija pasje i zaintere-
sowania oraz miło i bezpiecznie spędza wolny czas. Uczniowie 
współpracują z pedagogami, którzy systematycznie doskonalą 
swój warsztat pracy, starają się stosować nowoczesne i twórcze 
metody nauczania. Każdy uczeń znajduje u nas odpowiednie 

warunki  oraz wszechstronną  pomoc,  by  rozwijać  intelekt, 
osobowość, talenty na miarę swych możliwości.
  Szkołę  łączą  silne więzy współpracy  z rodzicami,  co 
sprawia, że oddziaływania wychowawcze są spójne, oparte 
na uniwersalnym systemie wartości. Zawsze możemy liczyć 
na pomoc ze strony Rady Rodziców, która wspiera działania 
opiekuńczo-wychowawcze  szkoły. Nie można  też  pominąć 
kwestii dobrych relacji ze środowiskiem lokalnym, z którym 
integrujemy się przygotowując wspólne przedsięwzięcia. 
  Dziękujemy wszystkim,  którzy w jakikolwiek  sposób 
wspierali nasze całoroczne działania, nie szczędzili ciepłych 
słów i doceniali wielkie starania całej społeczności szkolnej. 

nauczyciele SP w Brzostku
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„Tam w lesie pod buczyną 
Stoi żelazny krzyż
A po nim się cicho wspina
Powoju kręta nić
Idziesz i stoisz w ciszy
Z myślami pełnymi trwóg
Co się tu kiedyś działo
W lesie u samych wrót…”

  Luty  2013  roku  za-
mroził cały świat. W pu-
chowej bieli otulone po-
łacie pól, a w nich jarzą 
się  błyszczące  świateł-
ka  zmrożonych  grudek 
lodu, które w promykach 
słońca wyglądają jak pe-
rełki  rozrzucone wkoło. 
Miękkie,  śnieżne  czapy 
zwisają  z dachów  do-
mów, a z okapów zasty-
głe sople lodu mienią się 
kolorami  tęczy. Ciężkie 
grube kożuchy bieli zwi-
sają  z drzew,  krzewów, 
krzaczków  i zapraszają 
przechodnia do zatrzy-
mania się i zadumy. Za-
grody  domowe  puste, 
jakby  uśpione w czasie, 
nawet psy schowały się głęboko w budy. 
Tu i ówdzie przefruwają stadka gołębi, 
a gdzieniegdzie  sikorki  wydziobują 
zawieszone  pasemka  słoniny. Wszę-
dzie cisza i spokój, tylko ludziki ze 
śniegu –  bałwanki  –  z wielkimi mar-
chewkowymi  nosami,  dużą miednicą 
na głowie i miotłą w ręku czuwają nad 
bezpieczeństwem domostw.  Zimowy 
odpoczynek  ogarnął  całą  przestrzeń, 
którą  przemierzam  idąc  ulicą  11–go 
Listopada  aż  hen  do Zawadki. Ulicą 
mkną samochody. Na chodniku jest bez-
piecznie, a ja myślami wracam wstecz, 
kiedy  to  grupy  dzieci  szkolnych  szły 
poboczami ulicy, a czasami nawet ro-
wami. Bywało też, że latem na pasionkę 
przeganiało się tędy bydło. Było wtedy 
spokojnie na szosie, przejeżdżało mniej 
samochodów  i pobocza  były  bardzo 
wąskie. Dziś wszystko ożyło, w tempie 
i szybkości zapisany jest czas.
  Równolegle do szosy w dali ciągnie 
się Stara Droga – dawny trakt węgierski 
– i to właśnie tutaj odkrywamy tajemni-
ce współczesnego Brzostku. Przed laty 
rozciągały się  tam pola uprawne, dziś 
widnieją wąskie działki budowlane, na 
których wyrastają jak grzyby po desz-
czu  nowoczesne, wymyślne  budynki 
mieszkalne  tworząc  okazałe  osiedle 
mieszkaniowe.
  Przemieszczam  się  w stronę  Za-
wadki  Brzosteckiej  i widzę  niski, 
rozłożysty dom z garażem,  a nad nim 
tablicę z napisem – lekarz weterynarii. 
To właśnie  tutaj  lekarz weterynarii 
Wiesław Wojnarowski  udziela  porad 
hodowcom zwierząt domowych. Nieco 
dalej  rozciągają  się włości Cisoniów, 
ale już niestety nie ma kuźni, w której 

Jan Cisoń miechem rozniecał ogień, kuł 
konie, wykonywał  narzędzia  rolnicze 
potrzebne  do  uprawy  roli.  Stoi  tam 
warsztat samochodowo-naprawczy pro-
wadzony już przez wnuka kowala, a syn 
Stanisław w dużej oborze hoduje krowy 
i prowadzi  nowoczesne  gospodarstwo 
rolne. Obok stoi dom rodzinny nieży-
jącego już murarza Franciszka Cisonia, 

w którym mieszka córka Irena, a obok 
na  zagrodzonej  posesji  zięć  Adam 
Sieńkowski  prowadzi firmę wynajmu 
rusztowań.  Jest  tam nieustanny  ruch, 
jedni ładują rusztowania potrzebne do 
budowy domów na  samochody  cięża-
rowe,  inni  załatwiają  sprawy  zakupu 
materiałów na budowę domu, a jeszcze 
inni po prostu oglądają.
  A w dali przy Starej Drodze – dawny 
trakt węgierski  –  stoi monumentalna 
kaplica  słupowa,  która  była  granicą 
między  posiadłościami  opactwa  ty-
nieckiego,  a majątkiem  kmieci  i zie-
mian. Legenda o tej kapliczce głosi, że 
owładnięci pomorem zakaźnej choroby 
mieszkańcy  tych włości  uciekali  z tej 
ziemi i właśnie tutaj, gdzie stoi kaplica 
dopadła  ich  śmierć. Obok  rozciągają 
się  posiadłości  dworu  ziemiańskiego. 
Wokół budynku są pozostałości parku 
oraz mały  staw,  w którym  dawniej 
pluskały się ryby hodowane na potrze-
by kuchni  dworskiej. Dwór u schyłku 
XVIII wieku był posiadłością ziemian 
Długoszewskich,  a potem  przeszedł 
w ręce Żydów. Po wojnie w tym budyn-
ku mieszkała rodzina Grzesiakowskich, 
a potem zakupił ową posiadłość ksiądz 
Józef Kuczek. Obok przechodzi droga 
gminna wiodąca  do Gorzejowej.  Jest 
ona bardzo dobrze utrzymana, wyas-
faltowana i nawet w tym miejscu, gdzie 
był wielki wąwóz, można nią bezpiecz-
nie przejechać. Przy tej drodze u wzgó-
rza  stoi  kapliczka  cały  rok  zadbana, 
ukwiecona  –  było  to miejsce,  gdzie 
dzieci z gór zawadzkich odśpiewywały 
pieśni maryjne w maju i październiku. 
Wyżej widnieje  las  przykryty  czapą 
śniegu oraz domy Wojnarów, Cisoniów, 

Kurczów i wszystkie te domy noszą już 
znamiona nowoczesności.
  Od dworu zawadzkiego aż po Wisłokę 
rozciąga  się  przestrzeń  pól,  dawniej 
żydowskich,  a dziś  podzielonych  na 
działki  rolnicze  i budowlane. Myślą 
cofam się do opowieści ojców, wujków 
i ciotek, którzy to wylali wiele potu 
w uprawę tej ziemi, bo przecież praca 

na  roli  nie  znała  nowoczesnych ma-
szyn. Wszystko wyrywane było z ziemi 
rękoma  przy  użyciu motyki,  sierpa, 
kosy, a po latach dopiero weszły konie 
do pomocy, a za nimi traktory i ma-
szyny. Młócenie zbóż cepami, czy też 
ręcznymi młocarniami, to już przeszło 
do  lamusa. Z opowieści  tych wynika, 
że w Zawadce Brzosteckiej było dużo 
biedoty, a chłopcy od najmłodszych lat 
byli  stajennymi  –  sypiali  na  łóżkach 
zbitych z desek usytuowanych w stajni 
i bardzo  często  podkradali  ziarno 
koniom, aby zaspokoić głód. Przygląda-
li się też dworskim paniom siedzącym 
wśród  rabat  kwiatowych w ogrodzie, 
czytających  książki.  Smutne  to  były 
czasy dla biednych ludzi. Potem wojna 
„zwojowała im” dorastanie, a dziś ko-
lejne pokolenie młodych musi wyruszać 
w nieznane za chlebem.
  Przy głównej szosie idąc w kierunku 
wsi widzimy duży sklep delikatesowy 
„Hitpol”, przed którym widnieje par-
king. Obok, przed laty, w małym domu 
mieszkała rodzina Sokołów. Właściciel 
był  szewcem –  reperował  stare  buty, 
wymieniał  fleki,  podbijał  podkówki, 
a czasami też robił całkiem nowe buty. 
Dziś  na  tej  działce mieszka  jego  syn 
z rodziną.
  Idąc  dalej  zatrzymuję  się  przed fi-
gurą wybudowaną ku czci Matki Bożej 
i Dzieciątka  Jezus  z rzeźbą  św.  Jana 
Nepomucena powstałą u schyłku XIX 
wieku. Fundatorem owej kapliczki był 
Jan Krzyżak. Ciut  dalej  na  rozległej 
posesji Dziedziców jest hurtownia z ma-
teriałami  budowlanymi,  opałowymi 

Opowieści dawnej treści – zawadka brzostecka

Dokończenie na str. 16
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„Być zwyciężonym i nie ulec – 
to zwycięstwo.
Zwyciężyć i spocząć na laurach – 
to klęska”

  Marszałek Józef Piłsudski

  Losy naszej Ojczyzny przeplatają się 
chwilami i latami wzniosłymi, pełnymi 
pokoju, wolności i szczęścia z chwilami 
pełnymi  grozy,  cierpienia  i niebytu 
niepodległości. Nasza historia uczy, że 
zawsze w chwilach  nieszczęść  naro-
dowych wyrastają  jak  iskry z popiołu 
wielkie  postacie  i osobowości,  które 
poprzez swoją moc i postawę nieugię-
tych patriotów zrywały społeczeństwo 
do walki z zaborcą, okupantem czy też 
despotą. Tysiące właśnie  takich  osób 
oddawało  życie  za  swe  przekonania 
i nieugiętą  postawę.  Bywało  też,  że 
wraz z całymi rodzinami „niepokorni” 
tracili majątek poprzez konfiskatę, byli 
zsyłani do łagrów czy też na katorgę na 
Sybir. Ale o wolność i niezawisłość oj-
czyzny zawsze patrioci polscy walczyli, 
ponieważ wolność nie przychodzi sama. 
Wiele  pokoleń  Polaków  przelewało 
krew w walce z zaborcami, w bojach 
powstańczych,  walkach  i wojnach. 
Poddawane było okrutnym cierpieniom, 
siedziało  w nieludzkich warunkach 
w więzieniach,  tułało  się w mrozach 
Syberii, wysiedlane było jako polityczni 

emigranci. Zawsze wspólnym mianow-
nikiem działań tych ludzi była Ojczy-
zna i jej byt niepodległy. Taką właśnie 
ojczyznę  wycierpianą,  wypłakaną, 
wymodloną otrzymaliśmy 11 Listopada 
1918 roku. To właśnie wtedy po 150-ciu 
latach  niewoli  Polacy  poczuli  się,  że 
mają wolną i niepodległą Ojczyznę.
  Inną próbą – tragiczną próbą – była 
II wojna światowa i okupacja hitlerow-
ska. I znowu trzeba było walczyć wręcz 
z nieprzyjacielem, ale także przejść do 
konspiracji, walcząc z okupantem. Zaś 
następne  lata  pokazały,  że walka  ze 
stalinowskimi metodami  była  jeszcze 
bardziej  tragiczna. Przybywało mogił 
i coraz więcej mogił zbiorowych rozsia-
nych nie tylko w kraju, ale także w całej 
Europie i na okrutnej ziemi rosyjskiej. 
Jeszcze do dziś nie wszystkie te miej-
sca  do  końca  są  odkryte,  a szczątki 
pomordowanych Polaków wzywają nas 
żyjących do odszukania  ich  i oddania 
im należnej czci.
  Nic  też  dziwnego,  że  zaraz  po  za-
kończeniu II wojny światowej powstały 
konspiracyjne organizacje niepodległo-
ściowe, wyrosłe  z działalności Armii 
Krajowej, a oparte na harcerskim 
haśle  „Bóg, Honor, Ojczyzna”,  które 
nie  godziły  się  z systemem  i polityką 
narzuconą przez komunistów.
  Na  naszej  ziemi  brzosteckiej  też 

działały  takie organizacje. Kamienica 
Górna może  pochwalić  się,  że  tam 
ukrywali  się  dawni  oficerowie Armii 
Krajowej i zaraz po wojnie zawiązali or-
ganizację Wolność i Niepodległość. Do 
nich należeli: Władysław Piątek, Wła-
dysław Kasprzyk, Elżbieta Motykowa 
z synem Janem, Władysław Osmólski 
i jego  córka Zofia,  Stanisław Gawlik 
– nauczyciel, Franciszek Wojnarowski 
–  kierownik  szkoły, Adolf Rzędziń-
ski, Genowefa Staniszewska, Andrzej 
Dachowski.  Jednak  członkowie  tej 
organizacji byli inwigilowani, a potem 
schwytani  i osadzeni w więzieniach. 
Większość z nich  już dzisiaj nie  żyje. 
Ze mną  do  Liceum Pedagogicznego 
w Krośnie chodziła córka Elżbiety Mo-
tykowej, Danuta  –  dziś  emerytowana 
nauczycielka, magister  historii. Nikt 
w tamtym  czasie  z nas  koleżanek  nie 
wiedział o działalności konspiracyjnej 
rodziny. Danuta trzymała te wszystkie 
troski w ukryciu,  gdyż wiedziała,  że 
zostałaby wyrzucona ze szkoły za nie-
legalną działalność rodziców i siedziała 
jak mysz pod miotłą, solidnie uczyła się 
i sama  też musiała  zarobić  na  opłatę 
internatu. Dowódcą tego ugrupowania 
był podporucznik AK Franciszek Szara 
ps. „Pęk”. Należał też do tej organizacji 
ożeniony  u Bochenków  z Głobikówki 
Karol Kubik ps. „Wicher”. To właśnie 

niepokorni XX wieku na ziemi brzosteckiej

i do produkcji rolnej prowadzona przez 
synów. Dalej wchodzimy  już  do wsi. 
Na uwagę zasługuje dawna posesja zie-
miańska, w której mieszkał Franciszek 
Grabowiecki, oficer wojska polskiego, 
odznaczony krzyżem Virtuti Militari. 
Dalej rozciągają się włości Oprządków, 
Surdelów, Doboszów, Strączków, …
  Dalej  przy  głównej  szosie  stoi 
nowoczesna  stacja  paliw  „ORLEN”. 
Wyżej rozciąga się masyw leśny, który 
kryje mroczne tajniki tej ziemi. Wśród 
drzew  ukryty  jest  stary  żołnierski 
cmentarz z czasów  I wojny  światowej 
oraz zbiorowa mogiła Romów rozstrze-
lanych  podczas  II wojny  światowej. 

Tutaj  odbywały  się  uroczyste  zbiórki, 
na  których  składane  były  obietnice 
zuchowe i przyrzeczenia harcerskie, 
nadawane  były  sprawności  i stopnie 
harcerskie, młodzież  czyściła mogiły, 
paliła świece, a potem przy płonących 
ogniskach wysłuchiwała gawęd. Wsłu-
chiwała się  też w tekst pieśni: „płonie 
ognisko  i szumią  knieje  drużynowy 
jest wśród nas. Opowiada starodawne 
dzieje,  bohaterski wskrzesza  czas…”, 
a potem wracała do domów mądrzejsza 
o wiedzę historyczną.
  Po drugiej stronie szosy, aż po samą 
Wisłokę  rozciągają  się  pola  uprawne. 
Dawniej ta część Zawadki Brzosteckiej 
zwana była „Gawrońcem” –  jak sama 
nazwa mówi wśród gałęzi wierzb gnieź-

dziły  się  stada  gawronów. Z wikliny 
tam  rosnącej  chłopi wyrabiali  kosze. 
Do Gawrońca  przylegała  część wsi 
zwana „budkową”. Legenda mówi,  że 
to właśnie tutaj brzosteccy kupcy mieli 
swoje  budki  –  stragany  z wyrobami 
z gliny, z drewna  i płótna. Dziś po  tej 
stronie wsi gospodarzą Grzesiakowski, 
Drechny, Oprządek. 
  Zawadka Brzostecka to wieś bardzo 
spokojna, w której zawsze można było 
odczuć bliskość rodzinną. Tutaj nawza-
jem sobie pomagali sąsiedzi, wspierali 
się dobrą radą, a w świąteczne dni spo-
tykali się i długo ze sobą gawędzili. Ob-
raz współczesnej wsi zmienia się i jaka 
będzie ta spokojna wieś w przyszłości?

Zuzanna Rogala

Franciszek Wojnarowski Stanisław GawlikElżbieta Motykowa z córką Lucyną (ze zbiorów D. Cockiewicz)

Dokończenie ze str. 15
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on  zlikwidował Stefana Trzcińskiego 
sługusa UB  pracującego  na  terenie 
powiatu  jasielskiego.  Po  jego  śmierci 
rozpoczęły się przesłuchania i ściganie 
dawnych AK-owców. 
  Dzisiaj w 150-tą  rocznicę  Powsta-
nia  Styczniowego  dobrze wiemy,  że 
było ono potrzebne,  chociaż upadło – 
„chwała zwyciężonym” – to było motto 
dla poetów, którzy upamiętniali tamte 
chwile i tamtych bohaterów. Było ono 
przyczynkiem do dalszych zrywów 
o wolność  narodu  podczas  I  wojny 
światowej,  a potem podczas kampanii 
wrześniowej, w Powstaniu Warszaw-
skim, w walkach żołnierzy wyklętych, 
jak również na emigracji. Jakby na nowo 
odżywają słowa pieśni „Obok Orła znak 
Pogoni.  Poszli  nasi w bój  bez  broni. 
Niechaj Polska zna jakich synów ma…” 
ten duch wielkich patriotów pozostał do 
dziś w naszym narodzie. 
  Młodzieżowa organizacja niepodle-
głościowa  „Żołnierze Wolnej  Polski” 
została  utworzona w latach  1950-51. 
Ze  statutu ŻWP wynikało,  że  każdy 
członek tej organizacji będzie walczył 
o wolną  i sprawiedliwą  Polskę.  Na 
terenie ziemi pilzneńskiej powstała jed-
nostka  organizacyjna  i każdy  członek 
ŻWP był upoważniony do zorganizo-
wania nowego ogniwa składającego się 
z kilku lub kilkunastu osób. Wojciech 
Grzesiakowski  ps.  „Grzegorz”  był 
upoważniony  do  zorganizowania  na 
terenie  gminy  Jodłowa  i Brzostek  do 
zakodowanej szyfrem KJ tj. Kamienica 
Jodłowa  nowego  ogniwa  organizacji. 
Do tej organizacji należeli: Władysław 
Ziaja z Gorzejowej obecnie przewodni-
czący Związku Więźniów Politycznych 
w Tarnowie, Bronisław Duda z Grudnej 
Dolnej  –  działacz AK  i więzień  poli-
tyczny, Michał Grzesiakowski i August 
Grzesiakowski  z Kamienicy Dolnej 
oraz Gustaw Lesiak  –  nauczyciel.  Z 
Jodłowej  należeli  Stanisław  Janiga, 
Stanisław Słota i Włodzimierz Kurek.
  2 października 1952 roku Wojciech 
Grzesiakowski  został  osaczony  przez 
funkcjonariuszy UB i MO i aresz-

Brzostecka delegacja PiS na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w Dębicy

towany.  Potem  aresztowano Wła-
dysława  Ziaję  i przesłuchiwano  ich 
w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Jaśle,  a następnie 
przewieziono  do  Rzeszowa,  gdzie 
przesłuchiwano w budynku  zwanym 
„Monopol”  przy  ulicy  Jagiellońskiej 
18. Po dwudniowej rozprawie sądowej 
Wojciecha Grzesiakowskiego przewie-
ziono  na  zamek w Rzeszowie  gdzie 
mieściło się więzienie. Przesłuchiwano 
go w nocy, stosując tortury cielesne, bito 
i kopano, a potem polewano wodą. Nie-
którzy z aresztowanych członków ŻWP 
próbowali nawet popełnić samobójstwo. 
Po rozprawie osadzono Wojciecha 
Grzesiakowskiego w celi dla więźniów 
politycznych,  która  usytuowana  była 
w podziemiach i w jednej celi mieściło 
się 70-ciu więźniów. Były to nieludzkie 
warunki – ciasnota, ciemno, głód, spa-
nie na workach z plewami, wszystko 
to  urągało  człowieczeństwu.  Potem 
przewieziono go do Nowego Wiśnicza, 
a tam cele w starym zamku były bardzo 
zimne – a zima była ciężka tego roku – 
na jedną celę przypadało 1,5 kg węgla. 
Było tak zimno, że woda w wiadrze za-

Wojciech Grzesiakowski podczas marszu w obronie Telwizji Trwam

marzała, ratunkiem okazały się papiery, 
z których więzień robił sobie kamizelkę, 
żeby nie zamarznąć. Potem przewiezio-
no go do Wronek nad Wartą i do Potulic, 
gdzie pracował w kamieniołomach przy 
ręcznym  ładowaniu kamienia. Trzeba 
było wyrobić  normę 15  ton  dziennie. 
Była to mordercza praca, a jeszcze przy 
skromnym wyżywieniu  egzystencja 
stawała  się  nie  do wytrzymania. Na-
stępnie przewieziono go do Raciborza, 
a stamtąd  do  kopalni  „Dymitrow” 
w Bytomiu. W sumie cztery lata więzie-
nia z zapisem więzień polityczny było 
dla  naszego  rodaka wiekiem. Przeżył 
to  jednak, dziś  awansował do  stopnia 
kapitana i ciągle widać go w mundurze 
na patriotycznych zebraniach, wiecach 
i uroczystościach.
  Władza ludowa okrutnie rozprawiła 
się z ŻWP ziemi pilzneńsko-jasielskiej 
i wszystkimi tymi, którzy nie byli słu-
gusami władzy komunistycznej.
Są to właśnie niepokorni, to właśnie oni 
potem zakładali ogniwa „Solidarności” 
i czynnie  uczestniczyli w działalności 
tej  organizacji  i chociaż  dziś  są  leci-
wi  to  ciągle  żywo  reagują na decyzje 
obecnego  rządu  takie,  jak  chociażby 
walka o telewizję „TRWAM” – odmowa 
umieszczenia telewizji katolickiej na 
multipleksie – czy radia „Maryja”. To 
właśnie  niepokorni  zawsze  tworzyli 
trzon odnowy społecznej i politycznej 
w naszym kraju. Coraz więcej czytamy 
o niepokornych dziennikarzach, którzy 
zwalniani są z etatów, bo ośmielili się 
napisać „inaczej” o katastrofie smoleń-
skiej. Ale nie są pokonani, bo zakładają 
i redagują nowe czasopisma. Pojawiają 
się coraz to nowi niepokorni, ciągle ro-
dzą się i wyrastają ludzie, którzy widzą 
nieco  inaczej  rzeczywistość,  a wizję 
Rzeczpospolitej mają  bardziej  czystą, 
uczciwą, sprawiedliwą i wolną.
  Myśl Marszałka Józefa Piłsudskiego 
„Być zwyciężonym i nie ulec – to zwy-
cięstwo” jest ciągle żywa i zmusza nas 
do refleksji.

Zuzanna Rogala
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  Przez kilka ostatnich tygodni uczest-
nicy WTZ w Brzostku pod bacznym 
okiem  instruktora  pani Marzeny Da-
chowskiej  –  Skocz  zmagali  się  z wy-
uczeniem swoich  ról, by wziąć udział 
w przedstawieniu pt. ,,Misterium bo-
żonarodzeniowe”,  którego  premierę 
zaplanowano na niedzielę 27  stycznia 
2013 roku.
  W całe przedsięwzię-
cie zaangażowanych było 
21 uczestników WTZ. 
Bogusław Gliwa  swoim 
donośnym i wyrazistym 
głosem wcielił się w po-
stać  groźnego Heroda, 
Roman  Jarmusz  grał 
Hetmana, Maryję – Ka-
tarzyna Solecka, a Józefa 
– Leszek Łukasik. Dia-
belskiego czarta, władcy 
piekieł,  zagrała  Zofia 
Sobczyk. W  rolę  anio-
łów wcieliły  się:  Iwona 
Białas,  Justyna  Stręk, 
Beata Grodzka,  Justyna 
Grodzka  i Małgorzata 
Smoleń,  a pastuszkami 
byli: Łukasz Zachara, Wojciech Białas, 
Wiesław Piłat,  Jolanta Mroczkowska, 
Iwona Nawracaj, Mateusz Lipka, Marek 
Rakowski i Marek Nykiel. Adam Cha-
jec zagrał postać sługi, a Piotr Rogala, 
Robert Łukasik i Kacper Klich (wolon-
tariusz) to trzej królowie – przybysze ze 
Wschodu.
  Siedmioro wolontariuszy  z Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 
którzy na co dzień współpracują z naszą 
placówką, wsparło owe przedstawienie 

zastępując z powodu choroby nieobec-
nych uczestników. Byli to: Natalia Kula, 
Natalia Czech, Kacper Klich, Paulina 
Giergowska, Paulina Maziarz, Ewelina 
Ryba i Konrad Zięba.
  Oprawę muzyczną do Jasełek przy-
gotował p. Wiesław Płaziak, rekwizyty 
do dekoracji wykonał instruktor p. Pa-

weł Bachara ze swoimi podopiecznymi, 
a stroje wyszły  spod  igły  instruktora 
p. Marzeny  Dachowskiej  –  Skocz. 
Instruktor  p.  Jadwiga Kwiatkowska 
czuwała  z p. Marzeną  nad  całością 
przedstawienia uczestnicząc w licznych 
próbach i przygotowaniach do występu. 
Jasełka na scenie brzosteckiego Domu 
Kultury wystawione  były  pięć  razy. 
Obejrzeli je:
– uczniowie Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku i uczestnicy Śro-

dowiskowego Domu  Samopomocy 
w Brzostku,

– dzieci  z Publicznego  Przedszkola 
w Brzostku,

– uczniowie SP w Kamienicy Górnej,
– zaproszeni  przedstawiciele  władz 
powiatowych i gminnych, dyrektorzy 
placówek oświatowych z naszej gmi-

ny, mieszkańcy Brzost-
ku, Bukowej i okolic,
– rodzice i opiekunowie 
uczestników WTZ.
  Szkoda,  że  z powodu 
choroby uczestników, 
trzeba było odwołać po-
zostałe z zaplanowanych 
występów i nie wszyscy 
mogli  obejrzeć  piękne 
Jasełka  w wykonaniu 
uczestników WTZ.

Pracownik socjalny 
WTZ

Danuta Kutyna

 Uczestn icy,  kad ra 
i kierownik Warszta-
tów Terapii  Zajęciowej 
składają  serdeczne  po-

dziękowania dla uczniów Gimnazjum 
im. Królowej  Jadwigi w Brzostku  za 
współudział w przygotowaniu Miste-
rium Bożego Narodzenia.
  Dziękujemy Panu dyrektorowi Jacko-
wi Berkowi, Pani Ewie Raś oraz Gronu 
Pedagogicznemu  za  przychylność  dla 
naszego przedsięwzięcia.
  Rodzicom i wychowawcom gratulu-
jemy wspaniałej młodzieży!

Kierownik WTZ
Aleksandra Kamińska – Paluch

misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez uczestników Wtz

  Zimowe, mroźne,  długie wieczory 
można  spędzać  różnie: w domowym 
zaciszu, z dobrą książką, przed telewi-
zorem, na kartach lub „na 
bojkach” mówiąc gwaro-
wo. Ale nie w Bukowej, 
szczególnie  w okresie 
karnawału. Wszystko za-
czyna się już po Nowym 
Roku. Bo wszyscy chętni, 
zainteresowani, starsi, 
młodzież  i dzieci, Rada 
Sołecka, Rada Kaplicy, 
OSP  w sposób  bardzo 
zaangażowany włączają 
się w przygotowania tra-
dycyjnego  bukowskiego 
spotkania  opłatkowego. 
Termin – nie przypadko-
wy – sobota w styczniu, 
jasełka  –  obowiązkowo, 
orkiestra – obowiązkowo, 
menu – godne biesiad na 
szlacheckich dworach, dekoracje i wy-
strój  – wszystko musi  być  zapięte  na 
ostatni guzik.
  Tak było i tego roku 26 stycznia, gdy 

w Domu Ludowym zasiedli mieszkańcy 
wsi przy suto zastawionych stołach. Na 
„scenę” wtargnęli przebierańcy z jaseł-

kami  na wesoło, w barwnych  strojach 
i charakteryzacji. Dali popis aktorstwa, 
dobrej zabawy, humoru.
  Na wysokości zadania stanęły także 

nasze gospodynie, a przygotowane przez 
nie smakowite dania, przystawki, ciasta 
przypadły do gustu i smaku wszystkich.
  Miłą,  serdeczną  atmosferę  tego 
wieczoru uświetnili  swoją obecnością, 
a przede wszystkim modlitwą i dobrym 

słowem, drodzy nam Go-
ście w osobach: ks. Pro-
boszcza  Jana Cebulaka, 
wikariuszy: ks. Krzysz-
tofa Moszyńskiego,  ks. 
Dariusza Porzuczka i ks. 
Damiana Czyżewskiego. 
Bóg zapłać za to, iż w ta-
kim dniu zawsze możemy 
liczyć na waszą obecność 
wśród nas.
  Występy naszych dzie-
ci  i młodzieży  w „Ja-
sełkach  na wesoło”  tak 
spodobały  się  gościom, 
że  zaproszeni  zostali 
przez ks. Proboszcza na 
występy do Domu Kultu-
ry w Brzostku obok rów-
nie wspaniałych aktorów 

z Warsztatów Terapii Zajęciowych.
  Za wszystkie miłe słowa i gratulacje 
dziękujemy. Do Siego Roku!

M. Smoroń

W bukowej się nie nudzą
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jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z bukowej

misterium bożonarodzeniowe w wykonaniu Wtz

Fot. J. Nosal



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE20

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Tegoroczni wolontariusze Przedszkolaki z Brzostku

Uczniowie SP w Brzostku Krakowiak w wykonaniu uczniów z Przeczycy

Zespół wokalno-instumentalny z ZS w Siedliskach-Bogusz Uczniowie z ZS w Januszkowicach

Publiczność nie zawiodła



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 21

Młodzi artyści w oczekiwaniu na występ

Gimnazjalistki z Brzostku Młodzież z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

W programie przewidziane były także licytacje Zespół „ORIS” działający przy DK w Brzostku

Pokaz przygotowany przez OSP w Brzostku Światełko do nieba
Fot. J. Nosal
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niezapomniana przygoda w królestwie pszczół

Święto babci i Dziadka w brzosteckim przedszkolu

Fot. Anna Rozwadowska
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  Mimo  że  styczeń  jest  zimowym 
miesiącem, pełnym chłodnych dni,  są 
takie dwa dni w roku, kiedy każdemu 
robi  się  cieplej  na  sercu,  bo  przecież 
jest to święto naszych kochanych babć 
i dziadków. Babci i dziadka nie da 
się  przecenić, wiedzą o tym nie  tylko 
dzieci  i rodzice, ale  także pracownicy 
Przedszkola Publicznego w Brzostku. 
Dlatego,  aby  im  okazać  jak  wnuki 
bardzo ich kochają 23 stycznia 2013 r. 
w Domu Kultury w Brzostku odbyła się 
uroczystość z tej okazji. 
 Po przywitaniu zaproszonych gości 
przez Panią Dyrektor Dorotę Nawracaj 
przedszkolaki  zaprezentowały  swój 
program  artystyczny.  Jako  pierwsze 
na  scenie  pojawiły  się  dzieci  z grupy 
4,5  latków,  które  zaprezentowały  się 
z montażem  słowno muzycznym. Na 
twarzach  gości można  było  zaobser-

wować uśmiech, radość, łzy szczęścia 
i wzruszenia.  Tuż  po  nich  odbyło 
się  przedstawienie  baśni muzycznej 
„Calineczka”, na motywach utworu 
H. C. Andersena, w wykonaniu małych 
aktorów z grupy najstarszej. Na osłodę 
w części  końcowej wystąpiły  dzieci 
najmłodsze tańcząc wraz z Calineczką 
i Elfem „Taniec kwiatów”. W tym miej-
scu  trzeba  zaznaczyć,  iż mimo wielu 
przeszkód, które stanęły na drodze do 
realizacji tego przedsięwzięcia (choroby 
dzieci,  niesprzyjająca  pogoda)  udało 
się  doprowadzić  to  zadanie  do  końca 
z wielkim sukcesem. 
  Serdeczne podziękowania należą się 
dzieciom, ich rodzicom, pracownikom 
przedszkola  i Domu Kultury  –  dzięki 
pracy tych wszystkich osób ta uroczy-
stość mogła się odbyć. Bardzo wzrusza-
jącym momentem było podziękowanie 

dla dzieci za występy i dla nauczycieli 
za  przygotowanie  uroczystości  od 
przedstawicielki  wszystkich  „Babć 
i Dziadków” – Pani Marii. Wielką przy-
jemność sprawiły Babciom i Dziadkom 
drobne upominki w postaci laurek, 
wręczone  przez  wnuków. Wspólny 
poczęstunek  był  okazją  do  rozmów, 
w czasie  których mogliśmy  podzielić 
się wrażeniami. Dziadkowie byli pełni 
uznania dla swoich wnuków. Podziwiali 
ich postawę i umiejętności. 
  Wspaniała atmosfera, która towarzy-
szyła spotkaniu była okazją do umocnie-
nia więzi rodzinnej, miłego spędzenia 
czasu, bliższego poznania się. Jeszcze 
raz wszystkim Babciom  i Dziadkom 
składamy najserdeczniejsze  życzenia, 
aby kolejne lata życia upływały w zdro-
wiu, szacunku i miłości najbliższych.

Bożena Cholewiak

Przedszkolaki uczciły święto babci i Dziadka

  25  stycznia  do  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej w Brzostku został zapro-
szony specjalny gość – Pan Aleksander 
Rębacz, który przyjechał wraz z niety-
powym ekspozycyjnym szklanym ulem 
pełnym pszczół. 
  Pan Aleksander  zapoznał dzieci  ze 
zwyczajami  panującymi w królestwie 
tych niezwykle ciekawych owadów 
i zaprezentował dawne barcie. Uczest-

nicy  spotkania  dowiedzieli  się  jak 
pracowitymi stworzeniami są pszczoły, 
poznali  ich  hierarchię  oraz  rozmiesz-
czenie gniazd z podziałem na komnaty.
Najciekawszym momentem spotkania 
pszczelarza  z dziećmi  było  podgląda-
nie  owadów  przez  lupę  – wzbudziło 
to  ogromne  zainteresowanie  wśród 
zgromadzonych. Dodatkową  atrakcją 
była także degustacja różnego rodzaju 

miodów. Każda przybyła na spotkanie 
osoba  wykonywała  własnoręcznie 
świeczkę z wosku pszczelego.
  Spotkanie  z pszczelarzem było  dla 
dzieci  ogromnym  przeżyciem,  a na 
zakończenie wszyscy otrzymali w pre-
zencie słoiczek miodu z pasieki „Boża 
iskierka”. 

atsz

niezapomniana przygoda w królestwie pszczół

FERIE W DOMU KULTURY
 DOM KULTURy W BRZOSTKU ZAPRASZA DZIECI I MłODZIEż

• klub - bilard, piłkarzyki, gry planszowe, dart – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00, 
sobota 10.00 – 14.00 

• siłownia – wtorek, czwartek w godz. 15.00 – 17.00
• kafejka internetowa – od wtorku do piątku w godz. 12.00 – 17.00, sobota 10.00 – 14.00
• zajęcia teatralne –poniedziałek, piątek w godz. 12.30 – 14.00
• zajęcia plastyczne – od poniedziałku do środy w godz. 10.00 – 12.00
• aerobik – środa godz. 16.30 
• warsztaty  instrumentalne  dla  gitarzystów  i  pianistów  –  czwartek  godz.  10.00  i  12.00  

(zapisy pod nr. tel. 509 614 554. Tematyka zajęć dostosowana do poziomu grupy od początkują-
cych do zaawansowanych)

Wszystkie zajęcia są bezpłatne
• niedziela 17.02.2013 r. godz.15.00 – program rozrywkowy dla dzieci „SHOW Z KROPECZKĄ 

I MALWINKIEM” w wykonaniu Studia Teatralno-Muzycznego „FAMA” z Dębicy – wstęp wolny
Pełne humoru interaktywne show dla dzieci i całych rodzin. Młodzi widzowie, wybiorą się do Krainy Uśmiechu, Ra-
dości i Zabawy, gdzie czeka na nich wiele atrakcji i niespodzianek. Zabierze ich tam wesoła i zabawna Kropeczka. Do 
wyprawy dołączy się sympatyczny Pingwinek Malwinek (pluszowa maskotka), w osobie aktora. Kropeczka i Pingwinek 
poprzez specjalnie skomponowane zabawy, taniec, piosenki śpiewane na żywo, dowcipne dialogi, fantastyczne konkursy 
z nagrodami, sprawią ogromne wrażenie w odbiorze młodego widza. Dodatkowymi atutami programu są: deszcz baniek 
mydlanych, wystrzałowe konfetti, dmuchana dekoracja, windymany – wietrzni tancerze.  

Zapraszamy!
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Franciszek
Wojnarowski

Marian
Nosal

Józefa
Filar

Krzysztof
Filar

Gromniczna Pani
Święta Pani Gromniczna na ziemię przybyła
i płomykiem świecy świat nam rozjaśniła.
Przed Gromnicy światłem burze się cofają,
uciszają gromy, nieszczęścia mijają.
Przed gniewem Wszechmocnego u Ciebie Pani
ratunku szukamy.
Matko Gromniczna opiekuj się nami.

Roztopy
Ubrał luty mocne buty
na roztopy i na mróz,
czekają go niespodzianki,
bo do wiosny blisko już.
Zima nie myśli ustąpić,
Bo jeszcze jej czas.
Słońce coraz mocniej grzeje
chce przepędzić ją od nas.

Popiół i szarość
Z czegoś powstał człowieku
Z odwiecznej Bożej miłości
Czy z prochu ziemi i grzechu
Z popiołu i szarości

O tym musisz pamiętać
Gdy głowę podnosisz dumnie
Że dusza twa jest ujęta
Na Bożej liście sumień

Popiołu na głowę ci dali
W sumieniu popiół piecze
I niech cię popiół pali
Jak pragnienie odwieczne

Powstałeś z prochu
A proch z czego powstał

9 marca 2011

Wysłuchaj nas
Wysłuchaj nas na obłoku
Na tronie wywyższony
Nie odwracaj Swego wzroku
Gdy jesteś przez nas proszony

Wysłuchaj proszących szczerze
Cichych błogosławionych
Pokój czyniących w wierze
Wyśmianych i poniżonych

Ubogich w duchu i myślach
Płaczących i zrozpaczonych
Mimo to pokój czyniących
Dla Ciebie uwięzionych

Lecz proszą Cię także tacy
Co lepiej wiedzą od Ciebie
Co sądy Tobie zabrali
I myślą że o tym nie wiesz

Wysłuchaj Panie daleki
Co widzisz tak jak na dłoni
Wysłuchaj tych co Cię kuszą
Odpisz im palcem na ziemi

Portret
Odbity w wodzie pejzaż chmur
I moja twarz wykrzywiona
Kontury nieba i gór
Kompozycja urojona
Szukam Twej twarzy
Pojawiła się zasłona
Obraz odwrócony

Na szczęście zgasło światło

Odnalazłem Twój portret
Prosty wymarzony

Gdybym, gdyby...
Gdybym ja mógł rozwiązać
Dręczące mnie zagadki, 
Gdybym mógł pięknie mówić,
Gdybym miał język gładki, 
Gdybym mógł zawsze jasno
Wyrażać myśli swoje, 
Gdybym mógł niepokoje
Odsunąć precz od siebie, 
(Gdyby to życie – wiosną!)
Gdybym mógł kochać ciebie 
Tak jak Chrystus nakazał:
„Kochaj nieprzyjacioły!!!”
Gdybym się krwią nie mazał –
Może bym był wesoły…
  Gdyby nie było bólu,
 Na który nie ma rady,
  Gdyby przy każdym domu
  Kwitnące rosły sady,
  Gdyby nie było wojny,
  (O, Królu Ty nasz, Królu!)
  Gdyby człek bogobojny
  Miał to, na co zasłużył,
 Gdyby czas niespokojny
  Nie dłużył się, nie dłużył,
  Gdyby Naród mój miły
  Zjednoczył się, zespolił,
  Ojców kochał mogiły
  I nie było niewoli,
  Gdyby sierot nie było
  I wdów, matek płaczących,
  Słońce jaśniej świeciło
  Nie było z głodu mrących,
  I obłudy, i złości,
  (Gdyby więcej miłości!!!)
  I gdyby wszystkie dzieci
  Uczęszczały do szkoły
  I nie było zamieci –
  Może bym był wesoły...
I gdybyśmy wiedzieli,
Co będzie w przyszłym wieku,
Gdyby mniej krwią zbroczonych,
Gdybym wiedział, człowieku,
Skąd wyszedłem, dokąd idę,
I Konstruktora cele,
W szczęście mógł zmienić biedę,
I zmienić, zmienić wiele,
Gdybym nie słyszał jęku,
Ale śmiech dokoła,
Gdyby nie było lęku,
Lot miał orła sokoła,
Gdyby ta moja Ziemia
Rozkwitła, rozśpiewała,
I gdyby wyszła z cienia
i mocarną się stała,
I gdyby pot się nie lał
Mojemu bratu z czoła,
I piękna szosa była
Do miasta z mego sioła,
Gdybym miał sny różowe
I świat był mniej okrutny,
I lat miał mniej o połowę –
Może bym nie był smutny...

Brzeziny 1946

techno poetica – Deszcz
Deszcz pada wściekłe krople

jego
biją bębnią.

Dzwonią o parapet okna
deszcz pada…
Syczy, szumi
deszcz pada…

Wokół błyskawice oślepiają
gromy ogłuszają a

deszcz pada i pada…
Zmywa brudy,
Zalewa zatapia
wszystko i ciągle

Pada pada – wściekle…

Przysięga
Powiedziała „dotrzymam”
Ja uwierzyłem zaufałem
Ale ona zapomniała.
O naszych spacerach

planach i deszczowych dniach.
Odeszła na zawsze

gdy jak ptak
Rozpostarła skrzydła.
Ze słowem „wybacz’

skoczyła
Gdy spadała z dachu

przypominała do złudzenia
spadającą gwiazdę.
Zgasła na zawsze.
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Groch z kapustą
  Jak wiemy, w Polsce znaleźć pracę 
jest bardzo trudno, a jeszcze trudniej 
pracę  zgodną  z wykształceniem  i za-
interesowaniami.  Z  drugiej  strony 
pracodawcy narzekają,  że wprawdzie 
podaż  rąk  do  pracy  jest  duża,  ale 
znaleźć  odpowiedniego  pracownika 
nie  jest  łatwo.  Pracodawcy w Polsce 
mają ciężko – płacą wysokie podatki, 
odpowiadają za bezpieczeństwo pracy, 
za  rozliczenia  z bankami, Urzędem 
Skarbowym, ZUS-em, płacą za poru-
szanie się ich taboru samochodowego 
po  autostradach,  zabiegają  o zbyt 
wytworzonych  produktów,  dobierają 
pracowników,  kooperantów.  Samych 
przepisów podatkowych w Polsce jest 
przeszło  1200  – więc  nikt  dokładnie 
ich nie zna  i zawsze można coś prze-
oczyć. A  od wypracowanego  zysku 
zależą miejsca  pracy,  zysk  powoduje 
rozwój  firm  i przyrost  zatrudnienia. 
Pracownicy też chcieliby otrzymać ta-
kie wynagrodzenie, aby żyć z niego na 
wyższym poziomie, niż klienci opieki 
społecznej.
  Aby znaleźć pracę, absolwent musi 
już na wczesnym etapie rekrutacji prze-
konać przyszłego pracodawcę, że  jest 
kandydatem,  którego  poszukuje.  Jak 
to  zrobić,  podpowiada  raport  z prze-
prowadzonych badań. Autorzy badania 
poprosili przedstawicieli ponad dwustu 
firm, by określili najważniejsze cechy 
idealnego pracownika. Pracodawcy za-
trudniający absolwenta patrzą głównie 
nie na wiedzę zdobytą na studiach, ale 
na charakter i predyspozycje osobiste, 
takie  jak  organizowanie  czasu  czy 
zdolność  do motywowania  się  oraz 
umiejętności  interpersonalne,  które 
obejmują m.in. sprawne komunikowa-
nie się z ludźmi, przekonywanie ich do 
swoich racji czy kierowanie zespołem. 
To są tzw. kompetencje miękkie.

  Na drugim miejscu znalazły się wa-
lory intelektualne i wiedza akademicka 
absolwenta  (25%  odpowiedzi),  a na 
trzecim – udział w stażach i praktykach 
(22% wskazań).
  Szefowie firm biorących udział w ba-
daniu raczej nie kierowali się tym, czy 
kandydat ukończył uczelnię publiczną, 
czy prywatną, oraz jaką ocenę miał na 
dyplomie. Liczył  się  kierunek  ukoń-
czonych studiów oraz to, czy kandydat 
zdobył dyplom licencjata, czy magistra.
Młody pracownik powinien się wyka-
zywać komunikatywnością,  elastycz-
nością  i pomysłowością  przy  rozwią-
zywaniu  problemów. Liczy  się  także 
entuzjazm i pasja, bo osoba znudzona 
swoją pracą nie jest dobrą inwestycją.
  Na liście najwyżej ocenianych kom-
petencji znalazły się: chęć uczenia się, 
umiejętność współpracy  z osobami 
pochodzącymi  z różnych  środowisk, 
krajów, kultur, religii, w różnym wieku, 
płci i o różnej orientacji seksualnej, bie-
głość korzystania z narzędzi informa-
tycznych, znajomość  języków obcych 
i umiejętność logicznego myślenia. Na 
korzyść działają odbyte staże, dlatego 
warto  o nie  powalczyć  już  od  pierw-
szych lat studiów. Procentuje również 
zaangażowanie w organizacjach  stu-
denckich, wolontariat czy sport.
  Badanie  pozwoliło  również  na 
określenie  luki  kompetencyjnej,  czyli 
braków w umiejętnościach  absolwen-
tów. Szefowie firm wytknęli absolwen-
tom niewystarczające  przygotowanie 
praktyczne. Nawet najlepszy student 
może mieć  kłopoty  z praktycznym 
zastosowaniem swojej wiedzy. Co 
więcej, absolwenci nie potrafią określać 
i uzasadniać  priorytetów,  nie  zawsze 
szybko mogą  zdefiniować  problem 
i znaleźć  sposób  jego  rozwiązania. 
Szefowie narzekają również na kłopoty 
magistrów z logicznym i analitycznym 
myśleniem. Absolwenci w pierwszej 
pracy  zwykle  nie  są w stanie  efek-

tywnie  zarządzać czasem  i właściwie 
zorganizować sobie pracy. Kiepsko jest 
oceniana znajomość  języków obcych. 
A to jeden z podstawowych wymogów 
stawianych  pracownikom między-
narodowych koncernów. Absolwenci 
podejmujący pierwszą pracę chcieliby 
szybko  awansować,  a gdy  się  tak  nie 
dzieje, zmieniają pracę na inną. Trzeba 
im więcej pokory i zrozumienia, że na 
karierę w firmie  trzeba  zapracować. 
Ankietowanych  pracodawców drażni 
również to, że początkujący pracowni-
cy oczekują podwyżek niezależnie od 
wkładu pracy.

Kompetencje najważniejsze  
dla pracodawców:
1. Efektywna komunikacja.
2. Znajomość języków obcych
3. Otwartość na uczenie się i rozwój
4. Zaangażowanie
5. Umiejętność pracy w zespole
6. Umiejętność określania i uzasadnia-

nia priorytetów
7. Etyczne postępowanie jako podstawa 
w działaniu

8. Odpowiedzialność
9. Umiejętność organizacji pracy i efek-
tywnego zarządzania czasem

10. Elastyczność i zdolność do adapta-
cji

Czego pracodawcom najbardziej 
brakuje u absolwentów:
1. Określania  i uzasadniania  prioryte-

tów
2. Dobrej organizacji pracy i efektyw-
nego zarządzania czasem

3. Poprawnej samooceny. Rozumienia 
własnych mocnych stron i ograniczeń

4. Efektywnej komunikacji
5. Umiejętności formułowania i rozwią-

zywania problemów
6. Umiejętności pracy w zespole
7. Zaangażowania
8. Umiejętności zarządzania projektami

Janina Słupek

  27 stycznia 2013 roku w siedzibie Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku odbyło  się. Udzielono absolutorium 
ustępującemu zarządowi, a następnie wyłoniono nowe wła-
dze Stowarzyszenia. Prezesem ponownie wy-
brano Wojciecha Staniszewskiego, który przez 
najbliższe  dwa  lata  kierował  będzie  pracami 
zarządu. Walne Zebranie dokonało zmian w sta-
tucie, przyjmując nową nazwę – Podkarpackie 
Towarzystwo Konne „Szwadron Podkarpacie” 
oraz  przyjęło  uchwałę  o potrzebie  budowy 
w Brzostku  hali  jeździeckiej,  która  umożliwi 
całoroczny  trening  zawodnikom  i jazdę  tym, 
którzy przygodę z koniem traktują tylko rekre-
acyjnie. W pracę władz Stowarzyszenia włączył 
się  pan  Robert  Kukułka,  który  odpowiadał 
będzie za szkolenie jeździeckie oraz Krzysztof 
Kukułka, który już sprawuje funkcję sędziego 
głównego zawodów skokowych organizowanych 
przez PTK. Przy  ich  pomocy Stowarzyszenie 
ma nadzieję stać się liczącą się na Podkarpaciu 
grupą jeździecką. Priorytetem nadal pozostaną 
zawody militari, w których Podkarpackie Towa-

rzystwo Konne jest obecnie jedną z najsilniejszych formacji 
kawaleryjskich w Polsce.

W. Staniszewski

Walne zebranie członków Podkarpackiego towarzystwa konnego

Fot. Monika 
Staniszewska
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Drogi powiatowe w gminie Brzostek

Pchamy taczki cz. ii
  Sto lat temu wójt Wierzchosławic Wincenty Witos posta-
nowił drogę  idącą przez wieś  rozszerzyć. Zwołał zebranie 
i zażądał uchwały co do ustąpienia potrzebnego gruntu i da-
nia bezpłatnej robocizny. Zgodzili się wszyscy bez żadnego 
oporu. Później jednak zaczęły się schody. Chłopi nie chcieli 
nic ze swego odstąpić i do wójta ze skargami przychodzili. 
Witos opisuje rozmowę z najbardziej opornym chłopem:
  „ – No cóż, Wawrzyńcze, musicie metr waszego ogródka 
odstąpić, bo inaczej drogi nie będzie, a asesor mi doniósł, że 
wy się upieracie. Czy to prawda? – zapytałem.
   – Ja się tam nie upieram, bom się zgodził i wiem, że droga 
potrzebna, ale przecie moglibyście wziąć więcej gruntu moje-
mu sąsiadowi, po tamtej stronie, a nie mnie psuć ogródek, bo 
żona ma w nim kwiaty i strasznie lamentuje. Ja rano zacząłem 
już płot odgradzać, a ona wsiadła na mnie z gębą, że się tak 
palę, gdy u was, co macie dać pola najwięcej, to jeszcze nic 
nie ruszono.
  Zrozumiałem w lot o co chodziło. Za chwilę wszyscy ro-
botnicy byli już na moim gruncie. Zasypali studnie z bardzo 
dobrą wodą, wykopali dwie śliczne lipy, ścięli zboże, wyrzu-
cili płot i rozpoczęli rozszerzanie drogi od mojego gruntu. Jak 
ludzie ujrzeli, jakie „spustoszenie” robi się u wójta, rzucili się 
hurmem i za parę dni droga była gotowa.” /Wincenty Witos. 
Moje wspomnienia/

jeśli nie ja – to kto?
  Po  długich  i ciężkich  cierpieniach, wreszcie w 2011r. 
wyrównano  nawierzchnię  asfaltową  oraz  przebudowano 
mosty i mostki od Kamienicy Dolnej do Siedlisk Bogusz – na 
długości niespełna 6 km. Cechą charakterystyczną działań 
powiatu w temacie naprawiania dróg jest tzw. odcinkowość. 
Najczęściej  są  to  odcinki  1-3  km,  trochę  tu,  trochę  tam. 
Niektóre drogi powiatowe starosta chętnie by oddał burmi-
strzowi, żeby je przeflancować na drogi gminne. No ale: nie 
ma głupich, poszli las bielić!
  Mając na uwadze fakt, że młyny w Dębicy mielą powoli, 
postanowiłem w grudniu  2012r. wszcząć  procedurę  inwe-
stycyjną na drodze powiatowej Siedliska Bogusz – Grudna 
Górna. A oto moje pismo złożone w starostwie 12.12.2012r.

Radny Rady Powiatu w Dębicy
Bugno Ferdynand, zam. w Brzostku

Zarząd Powiatu
w Dębicy

Wniosek 
w sprawie dokończenia modernizacji drogi powiatowej Nr 
1317R na odcinku Siedliska Bogusz, skrzyżowanie z drogą nr 
1318R – do Grudnej Górnej, skrzyżowanie z drogą nr 1296R 
(granica powiatu), długość odcinka – 7,850 km.
  Wnioskuję, by powiat dębicki w 2013r. sporządził doku-
mentacje  na w/w  inwestycję,  natomiast w 2014r wykonał 
prace modernizacyjne. W uzasadnieniu mojego wniosku 
podaję, iż rozwój obszarów wiejskich nie jest możliwy bez 
modernizacji istniejących dróg powiatowych. Pragnę zwrócić 
uwagę, że w Grudnej Górnej, Grudnej Dolnej, Smarżowej 
i Siedliskach Bogusz wybudowano w ostatnich latach dużo 
nowych domów mieszkalnych, co świadczy o tym, że młodzi 
ludzie wiążą  swą przyszłość z tą  częścią gminy. Powstało 
również kilka firm dających zatrudnienie dla pewnej liczby 
mieszkańców. Północna część gminy Brzostek jest terenem 
bardzo  atrakcyjnym dla  przyszłych  inwestorów,  pod wa-
runkiem jednak wykonania podstawowej infrastruktury. W 
pierwszej kolejności musi tutaj być porządna droga. Wniosku-
ję, by Zarząd Powiatu dokończył inwestycję, o której mowa 
w latach 2013-2014.

jeśli nie teraz – to kiedy?
  Jakoś tak po Trzech Królach tego roku otrzymałem odpo-
wiedź. Oto ona.

Dębica 2012-31
Pan
Ferdynand Bugno
Radny Rady Powiatu Dębickiego

  W odpowiedzi na pismo z dnia 2012-12-12 informuję, iż 
w 2013r. w Grudnej Górnej  będzie modernizowana droga 
1296R Wielopole – Dębica. Na to zadanie Powiat Dębicki 
zabezpieczył środki finansowe na rok 2013.
  Remont wnioskowanej drogi 1317R Kamienica Dolna – 
Grudna Górna będzie realizowany w latach następnych.

Starosta
mgr inż. Władysław Bielawa

  Czyli umiarkowany optymizm. A trzeba się spieszyć, bo 
środki unijne wnet się skończą – i co wtedy?

jak to jest gdzie indziej?
  Jak donosi TEMI /28XI 2012/ starostwo w Brzesku wyre-
montowało w ciągu kilku ostatnich lat ponad 100km dróg. W 
rekordowym pod tym względem 2011 roku uzyskano dotacje 
na remont 52km.
Skąd mają pieniądze na drogi?

1. Dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego

2. Środki na usuwanie skutków powodzi
3. Dotacja  z Narodowego  Programu Odbudowy Dróg 

Lokalnych
4. Środki własne

Starosta Andrzej Potępa mówi, że powiat ma także pieniądze 
od firm, które eksploatują drogi, między innymi od firm bu-
dujących autostradę, od PGNiG oraz od właściciela żwirowni.
  Można pozyskiwać pieniądze z zewnątrz? Można.

Humor żydowski.
  Rabbi wynajął  furmankę,  która miała  go przewieźć do 
pobliskiego miasteczka. Przed serpentyną woźnica zwraca 
się do pasażera:
– Ulitujcie się nad moją chuderlawą szkapą i pomóżcie mi 
popychać wóz. 
Rabbi spełnia życzenie woźnicy. Kiedy droga zaczyna opadać 
w dół, woźnica znowu apeluje do rabina: 
– Mam słabe hamulce u wozu. Lepiej idźmy na piechotę!
Gdy przybyli na miejsce, rabbi zwraca się do furmana wrę-
czając mu umówioną kwotę:
– Dlaczego ciebie wynająłem, to jasne – chciałem pojechać do 
miasteczka. Dlaczego ty się podjąłeś przewieźć mnie za pół-
tora rubla, też jasne – ty i twoja rodzina musicie z czegoś żyć.
Ale powiedz mi, na Boga, co ma z tym wszystkim wspól-
nego – koń?!

/Horacy Safrin, Przy szabasowych świecach, 1962/

Psy szczekają, karawana jedzie dalej
  To przysłowie  dedykuję moim oponentom,  którym nie 
podoba się, iż w Radzie Powiatu w Dębicy moje wnioski o re-
monty dróg w gminie Brzostek i Jodłowa są uwzględniane. 
Nie wszystkie, oczywiście.
  Swego czasu Mariusz Pudzianowski wyznał, iż dał w gębę 
intruzowi, za co wsadzili go do paki. Jak to powiedział: nie 
na darmo mamuśka jeść mi dawała!
  Coś w tym jest. Nie po to ludzie na mnie głosowali, żebym 
siedział cicho  jak strusia  i wyjadał konfitury. Nie ma tego 
dużo, więc można tylko łyżeczką. Inni nic nie robią, mają 
dużo więcej, a konfitury wyjadają chochlą. /stara baśń/.

Ferdynand Bugno

Chichot Piotra I – cara
Petent w urzędzie powinien mieć wygląd lichy i durnowaty,
tak by swoją osobą nie peszyć urzędnika.
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z prac rady miejskiej
  31  stycznia  2013  roku  odbyła  się 
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzost-
ku. Obrady prowadziła Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Zofia Skórska. Na 
początku  obrad Burmistrz Brzostku 
Leszek  Bieniek  złożył  informację 
z realizacji  uchwał Rady. W okresie 
międzysesyjnym podjęto  następujące 
działania:  Zarządzeniem Nr  133/12 
z dnia 28 grudnia 2012 roku, wprowa-
dzono zmiany do zestawienia zbior-
czego planów finansowych  jednostek 
budżetowych  na  2012  rok,  zgodnie 
z uchwałą  Nr  XXIII/171/12  z dnia 
28 grudnia  2012  roku. Na podstawie 
Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek 
Nr XXIII/178/12  z dnia  28  grudnia 
2012  roku,  wystosowano  pisma  do 
wszystkich jednostek organizacyjnych 

gminy  o wysokości  kwot  przyjętych 
w budżecie na 2013 rok, celem opraco-
wania planów finansowych. Realizując 
uchwałę Nr XXIII/169/12  z dnia  28 
grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu  długoterminowego na  spłatę 
wcześniej  zaciągniętych  kredytów, 
zawarto aneks do umowy o kredyt, 
przesuwając raty z 2014 roku na 2015 
rok. W kolejnym punkcie obrad Rada 
Miejska  podjęła  uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 
rok Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej 
w Brzostku  z dnia  28  grudnia  2012 
roku,  polegającej  na  zwiększeniu  re-
zerwy  budżetowej  do  kwoty  60.000 
zł oraz uchwałę w sprawie ogłoszenia 
tekstu  jednolitego Uchwały Budżeto-
wej Gminy Brzostek Nr XXII/178/12 
Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 
grudnia  2012  roku. W dalszej  części 
obrad radni podjęli uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowe-
go na  spłatę wcześniej  zaciągniętych 
kredytów oraz uchwałę dotyczącą usta-
lenia wysokości środków finansowych 
na realizację projektu w ramach Pod-
działania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek. 
Projekt ten skierowany jest do osób 
bezrobotnych, służy do zdobycia zawo-
du. W ramach projektu 50 uczestników 
może realizować szkolenia w zakresie: 
obsługa koparko – ładowarki, wózków 
widłowych,  spawanie,  gospodarka 
magazynowa  i obsługa  kas  fiskal-
nych, praca w administracji, aranżacja 
wnętrz, masarz klasyczny i leczniczy, 
wizażysta fryzjer. 
  Treść  podjętych  uchwał  prezen-
towana jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej 
Gminy Brzostek.

E. Szukała

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNy PRZETARG USTNy (LICyTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz – stano-

wiącego własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 63240
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz, z przeznaczeniem 
na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7,76 zł (słownie: siedem zł 76/100) + 23% VAT-u 
miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 7,82 m2.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych oraz podatek od nierucho-
mości i inne opłaty, które obciążają najemcę. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 

I PUBLICZNy PRZETARG USTNy ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 15 lutego 2013 r. O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 12.02.2013 r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 328589 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 zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Uczestnik przetargu zgodnie z art. 40 ust.5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz.651) 
może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, 
zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Brzostku.
Wadium może być wniesione w pieniądzu –zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania 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).

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2013 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieogra-

niczonego- stanowiących własność Gminy Brzostek 
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Kleciach - przeznaczony na prowadzenie działalności go-
spodarczej.
Lokal użytkowy położony na parterze budynku Domu Ludowego w Kleciach stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej Nr 38 568. 
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 99,79 m2 (wiatrołap, 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 zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres 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 konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2013 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE28

  W październiku 2010 roku w Zespole 
Szkół im Adama Mickiewicza w Janusz-
kowicach  rozpoczęły  się  różnorodne 
zajęcia  pozalekcyjne w ramach  projektu 
„Wiejska szkoła w środku Europy bez 
różnic”,  finansowane  przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Uczestnicy  tego  projektu, 
czyli  uczniowie  szkoły  podstawowej 
i gimnazjum, mogli zapisywać się zajęcia, 
które  odpowiadały  ich  potrzebom  oraz 
zainteresowaniom. 
  Największą popularnością cieszyły się 
zajęcia  aikido,  tańca  i języków obcych, 
o czym  świadczyła  liczba  uczestników 
biorących w nich udział.
  Zajęcia  z języka  angielskiego  i nie-
mieckiego  były  bardzo  przydatne,  gdyż 
w dzisiejszych czasach znajomość języków 
obcych jest bardzo potrzebna nie tylko 
w szkole, ale przede wszystkim podczas wyjazdów zagranicz-
nych.
  Uczestnicy  zdobywali wiedzę  poprzez  bardzo  ciekawe 
techniki i formy pracy, a nawet zabawę. Często przy tej okazji 

na przykład śpiewali piosenki ulubionych 
artystów.  Nauka  słówek w ten  sposób 
przynosiła  lepsze  rezultaty,  a przy  tym 
wszyscy świetnie się bawili. Na zajęciach 
mogli wcielać się także w różne role i od-
twarzać  sytuacje  z życia  codziennego. 
Dzięki  takim  formom  pracy  z wielkim 
entuzjazmem  brali  udział w zajęciach. 
Każde następne spotkania były okazją, by 
dowiedzieć się czegoś więcej. Uczestnicy 
tych zajęć coraz lepiej mówią, więcej ro-
zumieją,  a czytanie  i wymowa  trudnych 
słówek  nie  sprawia  im  już większych 
problemów. Zajęcia językowe były dla nas 
formą bezpłatnych korepetycji przygoto-
wujących do dalszej edukacji. Dzięki nim 
uczestnicy mieli takie same możliwości jak 
ich rówieśnicy, którzy mieszkają w mieście 
i uczą się w różny sposób języków obcych.
  Z kolei zajęcia taneczne dla wielu były 

szansą na rozwinięcie swoich pasji i dotychczasowych umiejęt-
ności. Dawały młodszym i starszym wiele radości i stwarzały 
okazję do poprawy sylwetki dzięki ćwiczeniom ruchowym. 
 Uczestnicy mieli również możliwość realizowania własnych 

lePszy start W PrzyszłOŚĆ
eFekty PrOjektu „Wiejska szkOła W ŚrODku eurOPy bez rÓŻnic”

zrealizOWaneGO Przez zesPÓł szkÓł im. a. mickieWicza W januszkOWicacH
  W  grudniu  2012  roku  zakończył  się 
w Zespole  Szkół  im.  A. Mickiewicza 
w Januszkowicach  projekt  pt. „Wiejska 
szkoła w środku Europy bez różnic” 
współfinansowany  przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego  Funduszu 
Społecznego, który dzięki zaangażowaniu 
koordynatora,  pana  Stefana Kokoczki 
trwał od 1 września 2010 roku.
  Z dniem rozpoczęcia projektu wszyscy 
uczniowie  naszej  szkoły  z zaciekawie-
niem,  niecierpliwością  oraz  ogromnym 
zainteresowaniem czkali na wyniki 
pierwszej rekrutacji. Po utworzeniu grup 
na poszczególne zajęcia dodatkowe z chę-
cią  przychodziliśmy  na  nie,  gdzie wraz 
z trenerami  nabywaliśmy  coraz  to  nowe 
wiadomości  i umiejętności.  Atmosfera 
panującą  na  zajęciach  oraz  sposób  ich 
prowadzenia w niczym nie przypominały 
naszych  szkolnych  zajęć  obowiązkowych,  co  napawało  nas 
dużą motywacją  dobrowolnego w nich  uczestniczenia. Do 
dyspozycji mieliśmy najróżniejsze pomoce dydaktyczne w tym 
nowe podręczniki zakupione w ramach projektu. 
  Dzięki projektowi u większości uczestników poprawiła się 
średnia  ocen  z matematyki,  polskiego  czy  języków obcych, 
a szóstoklasiści i gimnazjaliści otrzymali lepsze przygotowanie 
do pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu.
  Projekt umożliwiał rozwijania pasji takich jak taniec, czyta-
nie w ramach zajęć bibliotecznych, a nawet sztuka samoobrony 
Aikido. W miejscowości, w której mieszkamy młodzież nie 
ma zbyt wielu miejsc do spotkań i spędzania wolnego czasu. 
Te zajęcia pozwoliły zagospodarować aktywnie i w atrakcyj-

ny sposób nasz wolny czas, a uczestnicy 
mogli połączyć przyjemne z pożytecznym 
ucząc się w gronie rówieśników. Ci którzy 
się nie zdecydowali mogli oglądać postępy 
kolegów.
  Młodzież  zapisana  na  zajęcia  tańca 
towarzyskiego na koniec roku szkolnego 
przygotowywała  układy  taneczne,  któ-
re  ubarwiały  pożegnania  ze  szkołą  na 
czas wakacji. Nowe umiejętności nabyte 
podczas  zajęć  samoobrony Aikido  tak 
spodobały  się młodszym  i starszym  ich 
uczestniczkom i uczestnikom, że pokazy-
wali je swoim nauczycielom wychowania 
fizycznego  i innym  kolegom.  Podobnie 
było  z zajęciami  czytelniczymi. Uczest-
nicy otrzymali piękne książki, które po-
dobały się wszystkim.
  Oprócz tego były zajęcia logopedycz-
ne, na których uczestnicy projektu ćwiczyli 

wymowę i chyba najbardziej lubiane zajęcia pedagogiczno-psy-
chologiczne. Na tych zajęciach pani psycholog przeprowadzała 
rozmowy  z uczestnikami  o zachowaniach  ludzi w różnych 
sytuacjach, a czasami wyświetlała specjalne filmy ukazujące 
problemy innych dzieci z poradami jak sobie z nimi radzić.
  Z odczuć uczestników projektu wywnioskować można, iż 
realizowany projekt był przysłowiowym „strzałem w dziesiąt-
kę”! Przedsięwzięcie dało uczniom wiele satysfakcji nie tylko 
z faktu  przebywania w tym  ciekawym gronie,  ale  również 
poszerzyło  ich horyzonty myślowe, które z pewnością będą 
miały wpływ na dalsze wykształcenie.

Uczestniczka projektu
Karolina Winiarska
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1%
PODatku

Dla
Damianka
  Dam ianek   ma 
4  lata.  Urodził  się 
z  obustronnym głę-
bok im  n iedosł u -
chem.  Jest  bardzo 
wesołym  i  kocha-
nym chłopcem, któ-
ry wymaga  dalszej 
systematycznej i fachowej rehabilitacji. 
  Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o przekazanie 1% 
podatku. Pieniążki pozyskane w ten sposób pozwolą nam 
sfinansować np. turnus rehabilitacyjny, baterie do implantu 
ślimakowego i aparatu słuchowego, dojazdy na rehabilitacje, 
materiały edukacyjne, jak również koszty związane z ser-
wisowaniem procesora mowy, które są bardzo wysokie.
Dane potrzebne do PIT:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2. KRS: 0000037904
3. Imię i nazwisko podopiecznego (Damian Raś) wpisu-
jemy w rubryce informacje uzupełniające 1%

Ważne! W PIT nie wpisujemy nigdzie nr. konta.

ZA POMOC I WSPARCIE  
Z GÓRy SERDECZNIE DZIĘKUJEMy

propozycji  tanecznych. Dzięki  profesjonalnej  instruktorce 
poznali najbardziej popularne tańce towarzyskie: latynoame-
rykańskie,  standardowe  i ludowe. Opanowali  podstawowe 
kroki  np.  samby, walca wiedeńskiego  oraz  polki. Ponadto 
mogli  pożytecznie  spędzić  sobotni  czas wolny,  rozwijając 
jednocześnie swoją sprawność fizyczną. Każda grupa zdobyte 
umiejętności  prezentowała  podczas  uroczystości  szkolnych 
i środowiskowych.
  Chętni mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach poza-
lekcyjnych samoobrony aikido, czyli japońskiej sztuki walki.
Podczas  cotygodniowych  treningów  z ciekawością  dowia-
dywali się, że aikido uczy samodyscypliny, obowiązkowości 
i eliminuje  agresję.  Poznawali  podstawy  samoobrony,  czyli 
prawidłową postawę, sposoby poruszania się oraz charaktery-
styczne zwroty w j. japońskim niezbędne w komunikowaniu 
się podczas treningu.
  Oprócz  wyżej  wymienionych  zajęć  uczniowie mogli 
rozwijać  także  swoje  uzdolnienia  z języka  polskiego,  czy 
matematyki, a ci, którym przyswajanie wiedzy sprawia trud-
ności, uzupełniać braki w wiadomościach i umiejętnościach. 
Duża grupa uczestniczyła w zajęciach przygotowujących do 
sprawdzianu  szóstoklasisty  oraz  egzaminu  gimnazjalnego, 
czego bardzo pozytywne efekty były widoczne w tegorocznych 
wynikach.
  Zajęcia z języka polskiego rozwijały umiejętności w zakre-
sie czytania, pisania, analizy i interpretacji tekstu literackiego, 
dzieła sztuki oraz konstruowania różnych form wypowiedzi. 
Na zajęciach z matematyki uczestnicy dużo uwagi poświęcali 
zadaniom  tekstowym wymagającym  logicznego myślenia, 
rozwiązywali przykładowe sprawdziany z lat ubiegłych. Za-
jęcia  prowadzone  różnymi metodami mogły  zainteresować 
każdego  uczestnika,  a przyswajanie wiedzy  odbywało  się 
w bezstresowy i ciekawy sposób. W ramach zajęć z przyrody 
uczestnicy  zdobywali wiedzę  i umiejętności,  które miały 
charakter w znacznej mierze praktyczny i prowadziły do ro-
zumienia otaczającego świata. Treści nauczania realizowane 

były w oparciu  o zakupione  ze  środków projektu  podręcz-
niki, z których uczestnicy mogli też pracować samodzielnie 
w domu.
  Dla wszystkich, którzy lubią książki, zorganizowane były 
zajęcia czytelnicze. Uczestniczyli  też w nich ci, dla których 
czytanie wydaje się czynnością nieciekawą lub nudną. 
  Trenerka  podejmowała  ciekawe  działania  inicjujące 
pierwszy kontakt z książką i biblioteką oraz motywujące do 
czytelnictwa zwłaszcza najmłodszych uczestników i uczest-
niczek. Zakupione pozycje książkowe cieszyły się ich dużym 
zainteresowaniem.
  W  ramach  projektu  uczestniczki  i uczestnicy mogli  ko-
rzystać również, nie tracąc czasu na dojazdy do specjalistów, 
z pomocy psychologicznej i logopedycznej.
  Urozmaicone zajęcia oraz często zabawowa forma sprzy-
jały temu, że uczestnicy chętnie wykonywali różne ćwiczenia 
wdrażające do płynnego mówienia i rozwijające koncentrację, 
pamięć  i myślenie. Oprócz  tego  każdy  został wyposażony 
w publikacje, które dają możliwość utrwalania zdobytej wiedzy 
i umiejętności we własnym zakresie.
  Na  zajęciach  psychologicznych  uczniowie  rozmawiali 
o trudnych problemach z rówieśnikami czy kłopotach rodzin-
nych. Uczestniczyli w terapii grupowej, ale także w konsulta-
cjach  indywidualnych, które dawały  im możliwość szczerej 
rozmowy z prowadzącym. Chętnie zgłaszali sami tematy zajęć, 
które ich interesowały.
  Warto podkreślić, że koordynator projektu Pan Stefan Ko-
koczka co roku przeprowadzał dodatkową rekrutację do zajęć 
pozalekcyjnych,  dzięki  czemu wszyscy w równym  stopniu 
mieli możliwość, aby się zapisać i brać w nich udział.
Realizacja  zajęć  projektowych  ostatecznie  zakończyła  się 
w grudniu  2012  roku.  Jesteśmy wdzięczni  za możliwość 
uczestniczenia w tak wspaniałym projekcie, który wszystkim 
jego uczestniczkom i uczestnikom przyniósł wiele korzyści. 

Uczestniczka projektu
Kinga Węgrzyn

1%
PODatku
Dla kuby
  J a k ub   Wojn a r 
urodził  się  1 wrze-
śnia 1998 roku z ze-
społem Downa, mó-
zgowym porażeniem 
dziecięcym oraz pa-
daczką. W  szóstm 
miesiącu  był  opero-
wany  na  zwężenie 
odźwiernika,  a  trzy 
lata temu leczony na ropnie prawego płuca. Chłopiec ma nie-
dowład rąk oraz nóg i nie mówi. Cały czas potrzebuje stałej 
opieki. Kubie można pomóc dokonując wpłaty na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Można także przekazać 1% podatku. Wystarczy w roz-
liczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZA-
NIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGA-
NIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać:

KRS: 0000037904
a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”:

17846 Wojnar Jakub

ZA WSZELKĄ POMOC SERDECZNIE DZIĘKUJEMy
Bogusława i Janusz Wojnar
tel. 14 68 30 552
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Dalsze lOsy absOlWentÓW zesPOłu szkÓł im. jana PaWła ii W kleciacH
barbara 
Hołowicka-Grygiel

  Jestem  absolwentką  Li-
ceum Agrobiznesu  w Ze-
spole Szkół  im.  Jana Pawła 
II w Brzostku,  do  którego 
uczęszczałam w latach 2000 
– 2005. Po zdaniu egzaminu 
dojrzałości,  a wspomnę,  że 
byliśmy  ostatnim  roczni-
kiem,  który  przystąpił  do 
starej matury, kontynuowa-
łam naukę w Instytucie Edu-
kacji Zawodowej w Tarnowie 
w zawodzie  technik  usług 
kosmetycznych,  kończąc na 
egzaminie  uprawniającym 
do wykonywaniu zawodu 
kosmetycznego.  W  2007 
roku  rozpoczęłam  naukę 
w Medycznej  Szkole  Poli-
cealnej  im. Rudolfa Weigla 
w Jaśle  na  kierunku  tech-
nik farmaceutyczny. Po jej 
ukończeniu  podjęłam pracę 
w aptece  „Na Węgierskiej” 
w Pilźnie,  gdzie  ukończy-
łam obowiązkową dwuletnią 
praktykę. W chwili obecnej 
pracuję w aptece  „Na Wę-
gierskiej  II”  w Brzostku, 
z której jestem bardzo zado-
wolona i usatysfakcjonowa-
na. W tym roku wyszłam za 
mąż, również za absolwenta 
Liceum Profilowanego w Ze-
spole  Szkół  w Brzostku.  
 Szkołę średnią wspominam 
bardzo  miło,  szczególnie 
liczne wycieczki, kursy do-
kształcające, audycje prowa-
dzone przez  radio  „Węzeł”, 
Turniej Klas – w którym co 
roku braliśmy udział i nieraz 
zajmowaliśmy wysokie miej-
sca. Oprócz zabawy uczyli-
śmy się również jak nieść po-
moc innym, warto tu wspo-
mnieć  akcje  organizowane 
przez Pana Stokłosę  i Pana 
Synowieckiego,  w ramach 

których  co  kilka miesięcy 
jako  pełnoletnie  osoby  ho-
norowo oddawaliśmy krew.  
  Bardzo  zachęcam  przy-
szłych kandydatów do kon-
tynuowania  pogimnazjal-
nej  nauki w Zespole  Szkół 
w Brzostku. Tutaj nie tylko 
zdobędziecie wysokie wy-
kształcenie,  ale  spotkacie 
się  również  z serdecznością 
i życzliwością  nauczycieli 
oraz całego personelu szkoły.

angelina sypień

  Jestem  absolwentką  Li-
ceum  Ogólnokształcące-
go  w ZS  w Brzostku.  Po 
ukończeniu  szkoły  średniej 
w 2008  roku  kontynuowa-
łam  naukęw  Państwowej 
Wyższej  Szkole  Zawodo-
wej w Krośnie  na  kierunku 
Filologia  polska,  specjal-
ność nauczycielska. Były to 
3-letnie studia licencjackie. 
Obecnie nadal się uczę. Roz-
poczęłam  dwuletnią  naukę 
w systemie niestacjonarnym 
w Szkole Wizażu i Stylizacji 
w Rzeszowie, na kierunku-
Kosmetyka, Wizaż i Styliza-
cja,  którą  planuję  ukończyć 
w czerwcu  bieżącego  roku. 
Jednocześnie  odbywam 
staż  na  stanowisku: młod-
szy bibliotekarz w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w Brzostku. Wykorzystując 
dotychczaszdobytą wiedzę 
w wolnych chwilach zajmu-
ję  się  poprawą  tekstów,  jak 
również wykonuje makijaże 
okazjonalne. Każdego  dnia 
doskonalę swoje umiejętno-
ści w technice makijażu, tak 
by w najbliższym czasie móc 
zająć się tym profesjonalnie. 
  Co mogę  radzić  gimna-
zjalistom, którzy dopiero 
zastanawiają  się  nad  swoją 
przyszłością? Pamiętajcie, że 

w szkole średniej podejmuję 
się  decyzje,  mające  duży 
wpływ na wasze dalsze ży-
cie. Osoby, napotkane w tym 
czasie ukształtują w pewnym 
stopniu wasz  światopogląd, 
dlatego  wybór  szkoły  nie 
może  być  dziełem  przy-
padku. 
  Jak  z perspektywy  cza-
su  oceniam  lata  spędzone 
w Zespole  Szkół w Brzost-
ku? Z czystym sercem mogę 
stwierdzić, że jak najbardziej 
na moją  korzyść.  3-letnie 
Liceum  o profilu  ogólnym 
pozwoliło mi na uporządko-
wanie tysiąca planów, które 
równie  szybko  rodziły  się 
jak  i umierały w mojej  gło-
wie  i obranie  dalszej  drogi 
życiowej.  Patrząc  wstecz 
podziwiam wszystkich na-
uczycieli za ich cierpliwość, 
wyrozumiałość, i dużą dozę 
zrozumienia dla szalonych 
pomysłów,  których w tym 
okresie nie brakowało w na-
szych  głowach.  Czas  spę-
dzony w szkolnych murach 
to dla mnie trzy wesołe lata 
z fajnymi,  pomysłowymi 
ludźmi.  Jestem  pewna,  że 
gdybym  ponownie  stanęła 
przed wyborem szkoły posta-
wiłabym na to samo miejsce.

katarzyna nawracaj

  Uczęszczałam do Liceum 
Ogólnokształcącego w ZS 
w Brzostku.  Po  ukończeniu 
szkoły  średniej  studiowa-
łam  na  PWSZ w Krośnie. 
Obecnie studiuje na II roku 
II stopnia filologii polskiej – 
edytorstwo na Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Zawodowo 
stawiam małe  kroki  jako 
grafik. 
  Mimo  że  od  zakończe-
nia szkoły minęło już 5  lat, 
często wspominam czas tam 

spędzony.  Przypominam 
sobie wycieczki, które nie-
zwykle  integrowały  klasę, 
ale  też  pozwalały  na  zwie-
dzanie  niezwykle  pięknych 
i ciekawych miejsc. W pa-
mięci  utkwiła  również  bar-
dzo wymagająca i niezwykle 
cierpliwa kadra nauczycieli.
  Właśnie w tej szkole spo-
tkałam  wspaniałe  osoby, 
nauczycieli jak i znajomych. 
Tutaj przygotowano mnie do 
studiów. Nigdy nie  żałowa-
łam wyboru  tej  szkoły,  lat 
tam  spędzonych nie  zamie-
niłabym na żadne inne.

Paweł liszka

  Zespół Szkół w Brzostku 
ukończyłem w 2007  roku. 
Uczęszczałem  do  Liceum 
Ogólnokształcącego.  Lata 
spędzone w murach  szkoły 
wspominam bardzo przy-
jemnie.  Nie  da  się  zapo-
mnieć  o wielu wspaniałych 
przeżyciach z rówieśnikami 
oraz o panującej na lekcjach 
i przerwach atmosferze. Pa-
miętam  wiele  wydarzeń 
z życia szkoły, lecz najwięk-
szym było pożegnanie przez 
młodzież  zmarłego papieża 
Jana Pawła II. Wszyscy po-
deszli  do  tego wydarzenia 
z sercem  i godnie  uczcili 
śmierć Patrona szkoły. 
  Zawsze  lubiłem wycho-
wanie fizyczne, matema-
tykę,  ale moim  ulubionym 
przedmiotem była  informa-
tyka,  zwłaszcza  z tak  sym-
patycznym nauczycielem, 
dzięki  któremu  obrałem 
właściwy kierunek studiów. 
Po zdaniu matury postano-
wiłem dalej  rozwijać  swoją 
wiedzę  i zdolności,  dlatego 
też udałem się na studia do 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej  w Krośnie  na 
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kierunek Informatyka. Z 
sukcesem obroniłem pracę 
inżynierską  i ukończyłem 
studia.  Aktualnie  pracuję 
przy  sprzęcie  komputero-
wym. W najbliższym czasie 
chciałbym rozpocząć studia 
magisterskie,  na  których 
mógłbym  dalej  pogłębiać 
swą wiedzę.
  Z  roku  na  rok  czasy  są 
coraz  cięższe  i trzeba  za-
dbać  o wykształcenie,  bez 
którego teraz bardzo ciężko 
o pracę w naszej ojczyźnie. 
Dlatego  uczniom  naszej 
szkoły  dałbym następującą 
radę:  Uczcie  się,  by  móc 
zadbać  o swoją  przyszłość. 
Szanujcie  nauczycieli,  bo 
to  oni  przekazują wiedzę, 
której Wy potrzebujecie 
i bez  której  będzie Wam 
ciężko poradzić sobie w dzi-
siejszym  świecie.  Dbajcie 

o przyjaciół, bo na nich za-
wsze możecie liczyć.

Paweł lorek

  Jestem absolwentem tech-
nikum mechanizacji rolnic-
twa w ZS w Brzostku. Do 

szkoły w Kleciach  uczęsz-
czałem w latach 2003 – 2007. 
Zdecydowałem  się  na  na-
ukę właśnie tutaj, ponieważ 
chciałem zdobyć konkretny 
zawód,  brać  udział w róż-
nych kursach  i mieć możli-
wość wyjazdu  na  praktyki 
zagraniczne.  Szkołę wspo-
minam bardzo miło. Najbar-
dziej w pamięci utkwiły mi 
cotygodniowe  zajęcia  prak-
tyczne, na których zdoby-
wałem umiejętności obsługi 
maszyn (tokarka) i urządzeń 
rolniczych (kombajn zbożo-
wy).  Szkoła  przygotowała 
mnie do wykonywania zawo-
du, dała możliwość wyjazdu 
na czteromiesięczną prakty-
kę zawodową do Szwajcarii, 
gdzie zdobyłem doświadcze-
nie  niezbędne  do wykony-
wania  fachu,  co  pozwoliło 
mi na kontynuowanie pracy 

za granicą. Bezpośrednio po 
zdaniu matury i egzaminów 
potwierdzających  kwalifi-
kacje zawodowe ponownie 
wyjechałem do Szwajcarii, 
gdzie pracuję do dnia dzisiej-
szego.
  Warto  uczyć  się  w Ze-
spole  Szkół  w Brzostku. 
Szkoła dobrze przygotowuje 
uczniów do pracy. Można tu-
taj poprzez udział w licznych 
dodatkowych kursach zdo-
być dodatkowe kwalifikacje, 
co daje absolwentom szkoły 
dużą możliwość zatrudnienia 
zarówno w kraju jak i poza 
jego  granicami. Można  tu 
także  rozwijać  swoje  zain-
teresowania  poprzez  udział 
w różnego  rodzaju  kołach 
zainteresowań  i zajęciach 
pozalekcyjnych.

Opracował  
Jacek Berrahal

F.H.U. „Brian Soft” 
Farhat Berrahal

39-230 Brzostek, ul. Rynek 38
telefon/fax: 14 68 17 107

Kasy i drukarki fiskalne w naszej ofercie
Kasa Fiskalna + Fiskalizacja + Programowanie

Cena sprzedaży kasy fiskalnej obejmuje:
• sprzedaż kasy fiskalnej,
• fiskalizację kasy,
• szkolenie z obsługi kasy,
• zaprogramowanie kasy (do 8 produktów lub grup),
• pomoc w zgłoszeniu kasy do Urzędu Skarbowego i uzyskaniu 

odliczenia od podatku,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Polecamy kasy firmy NOVITUS, ELZAB i POSNET
Oferta specjalna dla Lekarzy - Kasa NOVITUS Nano E

kasa przenośna z elektroniczną kopią wydruku

USłUGI REMONTOWE
układanie glazury
		adaptacja poddaszy
				gładzie szpachlowe
						malowanie
								inne prace remontowe

tel. 507 566 333
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2013 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia 
do  sprzedaży w drodze przetargu działki  oznaczonej numerem ewidencyjnym 662 położonej w Brzostku,  stanowiącej własność 
Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 662 o pow. 2,7643 ha (27643 m2) położona w Brzostku, objęta KW Nr RZ1D/00085400/0 
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.

Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 662 położona w Brzostku w pobliżu koryta Wisłoki i pól użytkowanych rolniczo. Tereny eksploatacji 
żwiru w latach 1980-1990 r. Działka ozn. nr ewid. 662 o powierzchni 2,7643ha, gdzie użytki stanowią Ps VI - 0,2244ha, N- 1,9752ha, 
Lz- Ps VI- 0,5647 ha, to teren porośnięty samosiejkami o zróżnicowanej konfiguracji terenu po eksploatacji kruszywa. Teren może 
być objęty eksploatacją kruszywa po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji geologicznej i prawnej. Teren zalewowy. Dojazd z dróg 
o nawierzchni gruntowej.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach rolnych 
na obszarze eksploatacji kruszywa.

Lp Tytuł
własności Nr działki Powierzchnia 

(ha)
Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość
brutto (zł)

1. KW Nr 
RZ1D/00085400/0 662 2,7643 149 770,00zł 400,00zł 150 170,00zł

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 23.01.2013r. do 14.02.2013roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2010 roku: Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 07.03.2013.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel. /014/ 6830111

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia 2013roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały XXIII/183/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze przetargu działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 475/3 i 475/4 położonych w Nawsiu Brzosteckim, stano-
wiących własność Gminy Brzostek ogłaszam: z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży 
w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działki położone w Nawsiu Brzosteckim oznaczone numerem ewidencyjnym 475/3 o pow. 0,69 ha (6900 m2) i ozn. nr ewid. 475/4 
o powierzchni 0,02 (200 m2), objęte KW NR 27 795, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiące własność Gminy 
Brzostek, wolne od obciążeń.
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 475/4 o powierzchni 0,02ha stanowi drogę dojazdową do działki ozn. nr ewid. 475/3. Brak dostępu 
do drogi publicznej. Teren obecnie nie używany, płaski, porośnięty chwastami o wydłużonym kształcie, położony w sąsiedztwie zabu-
dowy zagrodowej. W pobliżu sieci komunalne: gazowa, elektryczna, wodociąg. Użytki stanowią RIVb- 0,38 ha; ŁV-0,21; RIVb-0,02 ha.
Obecnie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego dz. ewid. 475/3 i 475/4 w Nawsiu Brzostec-
kim. Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działki położone są w terenach 
rolnych w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyką 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN, RM.

Lp Tytuł
własności Nr działki Powierzchnia (m2) Wartość rynkowa 

wg wyceny (zł)
Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość
brutto (zł)

1 KW Nr 27 795 475/3
475/4

6900 m2 

200 m2

7100 m2 

koszt nabycia prawa 
dostępu do drogi 

34211,00
+ 992,00
35203,00
- 5000,00
=30203,00

400,00 30 603,00

Działki nr ewid. 475/3, 475/4 nie posiadają dostępu do drogi publicznej. W związku z koniecznością nabycia prawa drogi koniecznej 
pomniejszona została wartość rynkowa nieruchomości o kwotę 5000,00zł.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 23.01.2013r. do 14.02.2013 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2010 roku: Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 07.03.2013r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel./014/ 6830111.

Do sprzedania działki 
budowlane położone w Brzostku, 

przy ul. Ks. Kazimierza 
Ostafińskiego. Tel. 604 421 050

Redakcja Wiadomości Brzosteckich informuje, że od 1 stycznia 3013 roku 
wzrosły ceny za reklamę w naszym czasopiśmie i przedstawiają się następu-
jąco: 1 cała strona – 100,00 zł, ½ strony – 55,00 zł, ¼ strony – 30,00 zł

Są to ceny stron czarno-białych wewnątrz numeru.
Na strony kolorowe nie przyjmujemy reklam i ogłoszeń.
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Zdyszany mężczyzna biegnie za jadą-
cym autobusem. Autobus jedzie coraz 
szybciej.  Z  okna  wychyla  się  inny 
mężczyzna i woła: 
– Chyba nas już pan nie dogoni... 
A biegnący facet krzyczy: 
– Muszę,  jestem kierowcą  tego  auto-
busu!

		

Biznesmen tłumaczy swojej zonie naj-
nowszy interes:
– Podpisujemy umowę na trzy lata. On 
daje pieniądze ja doświadczenie.
– No, a co będzie za trzy lata?
– On będzie miał doświadczenie a  ja 
pieniądze...

		
Blondynka  dzwoni  na  policję  żeby 
zgłosić, że okradziono jej samochód:
– Ukradli mi tablicę rozdzielczą, kie-
rownicę, pedał hamulca i pedał gazu...
Za chwilę ponowny telefon:
– Już nie ważne, przez pomyłkę usia-
dłam na tylne siedzenie.

		

Jasiu wraca  do  domu  po  pierwszym 
dniu w szkole:
–  Czego  nowego  się  dowiedziałeś 
w szkole? – pyta go tata. 
– Że inne dzieci mają znacznie większe 
kieszonkowe.

		
Do  gabinetu  dyrektora  wpada  bez 
pukania jego podwładny. Wylewa dy-
rektorowi kawę na koszulę,  pokazuje 
mu  język,  puszcza  bąka  i wygarnia 
wszystko. W tym samym momencie do 
gabinetu wpadają koledzy.
– Stasiu, Stasiu! To był żart, wcale nie 
wygrałeś w totka.
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krzyŻÓWka z naGrODą
Poziomo:
1) Na  kołowrotku wędki;  7) Nie bu-
duj  go  z  kart; 10) Tabletka,  drażetka; 
11) Naczynie służące do kąpieli; 12) Pie-
ni  się w  rękach;  13) Szybka  i  trafna 
odpowiedź;  17) Materiał  na  ubranie; 
20) Nadużywa leków; 23) Miasto i port 
w Tunezji; 24) Sukcesy,  sława,  powo-
dzenie; 25) 12  sztuk; 26) Wysyła  list; 
27) Schowek, miejsce  zamaskowane, 
kryjówka; 30) Oblężnicza pod zamkiem; 
34) Nocleg  dla wojska; 38) Popularny 
klawisz  komputera; 39) Kraj królowej 
Kleopatry; 40) Konwój; 41) Elektroda 
ujemna; 42) Niska temperatura.

Pionowo:
1) Opis  życia,  bieg  życia;  2) Samica 
jelenia  lub daniela; 3) Marka dawnego 
komputera domowego; 4) Krótka moda; 
5) Złote lub leśne; 6) Śląska gra w karty; 
7) Mała  smużka dymu; 8) Łączy kom-
puter  ze  światem; 9) Komik  cyrkowy; 
13) Grabież; 14) Kobieta  zajmująca  się 
przędzeniem; 15) Materiały do dalszej 
obróbki;  16) Stan w USA  ze  stolicą 
Montgomery; 18) Odgłos  powstający 
przy klaskaniu. 19) Biegówki lub zjaz-
dowe; 21) Tępa  część  siekiery; 22) Jon 
ujemny;  27) Bardzo  obfity  deszcz; 
28) Styl  odnoszący  się  do  przeszłości; 
29) Dziecko  płci  żeńskiej;  31) Płyn; 
32) Nieprzetłumaczalne  wyrażenie; 

33) Bardzo małe auto; 35) Z ula na świe-
ce; 36) Królewskie krzesło; 37) Roślina 
na wianki.
  Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 28 lutego 2013 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: GDy NOWy ROK W PRO-
GI, TO STARy ROK W NOGI. Na-
grodę  książkową wylosowała ANNA 
WĘDRyCHOWICZ z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal
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Zupa paprykowa
Składniki:

– 4 strąki czerwonej papryki
– 1 strąk żółtej papryki
– 1 strąk zielonej papryki
– 10 dag cebuli
– 4 szklanki rosołu
– 2 łyżki masła
– pół szklanki kwaśnej śmietany 18%
– sól
– świeżo zmielony czarny pieprz

Wykonanie:
Papryki umyć, przekroić na połowy, usunąć nasiona 
i pokroić na drobną kostkę. Cebulę obrać, pokroić. 
Paprykę podsmażyć razem z cebulą na 2 łyżkach 
masła do lekkiego zeszklenia. Do rosołu wrzucić 
podsmażoną paprykę z cebulą i gotować przez około 
10 minut. Zupę zmiksować, ponownie zagotować, 
doprawić solą i pieprzem. Do śmietany wlać kilka 
łyżek gorącej zupy, wymieszać dokładnie i następnie 
wlać do zupy zestawionej z ognia.

Przysmak z kaszy gryczanej
Składniki:

– 25 dag kaszy gryczanej
– 0,5 l  rosołu
– 3 jajka
– 10 dag sera pleśniowego
– 4 plasterki sera żółtego
– 4 połówki suszonych pomidorów w oleju
– 1 cebula
– 2–3 łyżki tartej bułki
– 2 ząbki czosnku
– 5–6 łyżek sezamu
– majeranek
– tymianek
– mielona papryka
– sól
– pieprz
– olej do smażenia

Wykonanie:
Kaszę opłukać, zalać rosołem, gotować na małym 
ogniu (ok. 20 minut). Przykryć, odstawić do napęcz-
nienia na 30 minut, rozmieszać widelcem i ostudzić. 
Kasza powinna być nieco rozgotowana. Cebulę i czo-
snek posiekać, zrumienić na łyżce oleju i dodać do 
kaszy razem z roztartym serem pleśniowym, 2 jajka-
mi i tartą bułką. Doprawić do smaku majerankiem, 
tymiankiem, papryką, solą i pieprzem. Dokładnie 
wymieszać. Plasterki żółtego sera pokroić na szersze 
paski. Suszone pomidory osączyć z zalewy, przekroić 
na połówki i owinąć paseczkami sera. Z kaszy ufor-
mować  gałki, wkładając do środka każdego kawałek 
pomidora owiniętego serem. Panierować w jajku 
i sezamie. Usmażyć na rumiano na oleju.

Pączki
Składniki:

– 1 kg mąki
– 10 dag drożdży
– 15 dag cukru
– 10 żółtek
– 0,5 l mleka
– 1,5 l oleju
– 2 łyżki masła 
– kieliszek spirytusu
– marmolada

Wykonanie:
Drożdże rozpuścić w ćwiartce mleka, ze szczyptą cukru i 3-ma 
łyżkami mąki. Przykryć rozczyn i odstawić na chwilę (około 
10 minut). W międzyczasie oddzielić żółtka od białek. Do 
żółtek wsypać cukier i utrzeć do białości. Dodać mąkę, wlać 
podrośnięte drożdże i resztę mleka. Wyrobić ciasto, aż będzie 
odchodzić od ręki. Roztopione masło wlać do ciasta, dodać 
spirytus i chwilę wyrobić. Ciasto przykryć ściereczką i odstawić 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy będzie gotowe, wyłożyć 
na stolnicę, lekko rozwałkować. Wykrawać szklanką krążki. 
Na jeden krążek  nakładać marmoladę, przyłożyć drugim i de-
likatnie skleić. Tak przygotowane pączki smażyć z obu stron 
w rondlu wypełnionym olejem. Pączki mają pływać w tłuszczu 
luźno. Odpowiednia temperatura tłuszczu jest wtedy, gdy po 
wrzuceniu kawałeczka ciasta od razu wypłynie na powierzchnię. 
Usmażone pączki wyjąć na papierowe ręczniki do odsączania 
tłuszczu, posypać cukrem lub polukrować według uznania.

Herbatka na anemię
Składniki:

– 10 g liści pokrzywy
– 10 g ziela krwawnika
– 10 g owoców głogu
– 10 g owoców dzikiej róży
– 10 g liści czarnej porzeczki

Wykonanie:
Zioła wymieszać i przechowywać w szczelnym pojemniku. Do 
przygotowania herbatki potrzeba 1 łyżeczkę suszu. Zalać ją 
szklanką wody. Parzyć przez 5 minut. Przy stanach osłabienia 
pić napar 3 razy dziennie.

Brzosteckie smakołyki
  W miesiącu  lutym, w ostatki o północy kończy  się  czas kar-
nawału.  Poprzedzający  je  tydzień wypełniały w dawnej Polsce 
huczne zabawy. Smażono okolicznościowe ciasta - pączki i faworki. 
Szczególnie bawiono się w ostatni czwartek karnawału, zwanym 
tłustym czwartkiem. Zwyczaj ten pozostał w naszej tradycji do dnia 
dzisiejszego. W  tym miesiącu proponujemy przepis  na domowe 
pączki.
  Ze względu na to, że zima wciąż nie odpuszcza, a do wiosny jesz-
cze daleko, nie zapominajmy o ciepłych, energetycznych daniach 
i napojach. Dobra więc będzie zupa paprykowa, przysmak z kaszy 
gryczanej, jak również herbatka uzupełniająca niedobór witamin. 

Redakcja
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Pączki Przysmak z kaszy gryczanej

Herbatka na anemię Zupa paprykowa

Szopka wykonana przez Kacpra Klicha z Gimnazjum w Brzostku - I miejsce w Powiatowym Konkursie w Dębicy
Fot. P. Batycki
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kącik
fotograficzny

  Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.pl lub 
też dostarcz je do redakcji osobiście. Przesyłając zdjęcia prosimy 
o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

J. Nosal

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Karolina Długosz z Januszkowic

Fot. Roksana Kawalec z Nawsia Brzosteckiego Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku


