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Fot. Mateusz Młyniec
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wydarzenia w obiektywie

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem – str. 3

Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy „Megamózgi 2013” w ZS w Siedliskach-Bogusz – str. 3
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 Zgodnie z kilkuletnią już trady-
cją początek wiosny to w Zespole 
Szkół w Siedliskach-Bogusz czas na 
międzywojewódzki konkurs mate-
matyczno-przyrodniczy Megamózgi. 
Jest to niezwykłe wydarzenie, do 
którego organizatorzy przygoto-
wują się już właściwie od początku 
roku szkolnego. Dzień finałowy to 
punkt kulminacyjny wcześniejszych 
działań. W tym roku przypadł on na 
21 marca. Zwycięzcami Megamózgów 
2013 roku zostali po raz pierwszy 
w historii rozgrywek tej rangi ucznio-
wie z Siedlisk.

	 Szkoły	 biorące	 udział	w	konkursie	
we	własnym	zakresie	 przeprowadziły	
wewnątrzszkolne	 eliminacje,	 roz-
wiązując	 testy	 przygotowane	 przez	
organizatorów	 i	kwalifikując	 się	 do	
finału,	w	którym	może	się	znaleźć	tylko	
dziesięć	 najlepszych	 drużyn.	W	 tym	
roku	w	finale	 rywalizowały	 gimnazja	
z	Brzostku,	Wielopola	 Skrzyńskiego,	
Iwierzyc,	 Głogowa	Małopolskiego,	
Czemiernik,	Jodłowej,	Mielca,	Szerzyn,	
Rzeszowa	 i	Brzeźnicy,	 a	po	 teście	 pi-
semnym	do	II	etapu	przeszli	uczniowie	
z	Publicznego	Gimnazjum	im.	ks.	J.	Po-
piełuszki	w	Wielopolu	 Skrzyńskim,	
Gimnazjum	w	Głogowie	Małopolskim,	
Gimnazjum	w	Jodłowej,	Gimnazjum	nr	
4	w	Zespole	Szkół	w	Mielcu,	Gimna-
zjum	w	Zespole	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	
w	Brzeźnicy	oraz	reprezentacja	gospo-
darzy	–	Gimnazjum	w	Siedliskach-Bo-
gusz	w	składzie:	Barbara	Raś,	Justyna	
Stanek	i	Natalia	Wójcik.
	 Druga	 część	 zmagań	 to	 dziesięć	
rozmaitych	 konkurencji	 teoretyczno-
-praktycznych,	w	których	 uczestnicy	
muszą	się	wykazać	różnorodną	wiedzą	
i	niezwykłymi	umiejętnościami.	Odpo-
wiadają	na	pytania	z	różnych	dziedzin,	
sami	wybierają	 stopień	 ich	 trudności,	
a	tym	samym	liczbę	możliwych	do	zdo-

bycia	punktów.	Zawodnicy	muszą	więc	
nie	tylko	wykazać	się	wiadomościami,	
ale	obrać	też	odpowiednią	taktykę	odpo-
wiedzi	i	doboru	zadań,	bo	często	za	złą	
odpowiedź	można	 zdobyte	wcześniej	
punkty	stracić.	
	 Zadania	 wymagają	 od	 odpowia-
dających	 skupienia,	mobilizacji,	 ope-
ratywności	 i	szybkiego	 reagowania,	
gdyż	 niejednokrotnie	 czas	 decyzji	
o	naciśnięciu	pilota	decyduje	o	tym,	kto	
będzie	miał	szansę	na	kolejne	punkty.	
Podczas	konkurencji	trzeba	także	umieć	
połączyć	teorię	z	praktyką,	znać	zasady	
ruchu	drogowego,	a	jednym	z	ważniej-
szych	zadań	konkursu	jest	umiejętność	
udzielania	 pierwszej	 pomocy.	W	 tym	
miejscu	dziękujemy	za	fachową	pomoc	
ratownikom	Pogotowia	Medycznego	
p.	Sebastiana	Radzika	i	szkolnej	pielę-
gniarce	Marii	Wójcik.
	 Wszystkie	 konkurencje	 odbywają	
się	przy	licznej	widowni,	wśród	której	
znajdują	 się	mili	 goście.	W	 tej	 edycji	
byli	to	m.in.	burmistrz	Brzostku	Leszek	
Bieniek,	jego	zastępca	Piotr	Szczepko-
wicz,	 radni	 powiatu	Maria	Przebięda	
i	Ferdynand	Bugno,	 radni	 gminni	 Je-
rzy	Kmiecik	 i	Andrzej	Witek,	 sołtysi	
okolicznych	miejscowości	Krystyna	
Wójtowicz	i	Edyta	Krzywińska,	dyrek-
tor	gimnazjum	w	Brzostku	Jacek	Berek	
i	szkoły	podstawowej	w	Brzostku	Ane-
ta	Krajewska,	 przewodnicząca	Rady	
Rodziców	Janina	Straciło,	rodzice	sie-
dliskich	zawodników,	a	także	sponsorzy	
cennych	nagród,	w	tym	przedstawiciel	
PZU	Dębica	Dawid	Słomba,	członko-
wie	i	kibice	innych	drużyn	i	uczniowie	
siedliskiego	 gimnazjum.	 Emocji	 nie	
brakowało	nie	tylko	finalistom,	ich	opie-
kunom,	ale	wszystkim	obserwującym	
rozgrywki,	gdyż	o	zwycięstwie	co	rusz	
decydowały	 niewielkie	 różnice	 punk-
towe.	Nad	prawidłowym	przebiegiem	
konkursu	i	właściwą	punktacją	czuwało	
jury	w	składzie:	Małgorzata	Batycka,	

Katarzyna	Kisielewska,	Leokadia	 Ję-
drzejczyk	i	Franciszek	Ogrodnik.
	 Zwycięzcami	okazali	się	gimnazja-
liści	gospodarzy,	drugie	miejsce	zajęli	
zawodnicy	z	Głogowa	Małopolskiego,	
a	na	podium	znaleźli	się	jeszcze	ucznio-
wie	z	Jodłowej.	Duże	brawa	należą	się	
kolejnym	drużynom,	 które	wykazały	
się	 ogromną	 fachowością	 przedmio-
tów	matematyczno-przyrodniczych.	
Wszyscy	zawodnicy	zostali	obdarowani	
nagrodami.	Otrzymali	m.in.	 tablety,	
aparaty	 fotograficzne,	 drukarki,	 gło-
śniki,	magnetofony,	 teleskopy,	 kaski	
rowerowe.	Wręczali	 je	 sponsorzy,	
goście,	a	także	dyrektor	Zespołu	Szkół	
w	Siedliskach-Bogusz	Stanisław	Wój-
towicz	 i	zastępca	dyrektora	Krzysztof	
Dziedzic,	który	cały	konkurs	prowadził	
i	czuwał	nad	jego	przebiegiem.	W	tym	
miejscu	 dziękujemy	 też	 sponsorom,	
a	szczególne	podziękowania	 ślemy	do	
PZU,	 p.	 Leszka	Bieńka	 i	sponsorów	
lokalnych.	
	 Laureaci	poznali	też	smak	popular-
ności,	 na	 gorąco	 udzielali	wywiadów	
i	dzielili	 się	 swoimi	 przeżyciami,	 od-
powiadając	 na	 pytania	 dziennikarzy,	
bo	patronat	nad	imprezą	sprawuje	nie	
tylko	Podkarpacki	Kurator	Oświaty,	ale	
też	media:	„Wiadomości	Brzosteckie”,	
„Obserwator	Lokalny”,	Radio	Rzeszów,	
„Nowiny”.	Wszystkim	dziennikarzom,	
dziękujemy	 za	 życzliwość	 i	towarzy-
szenie	 nam	 od	 początków	 imprezy,	
a	specjalne	 podziękowania	 kierujemy	
do	panów	Józefa	Nosala,	Janusza	Graj-
cara	i	Sławomira	Oskarbskiego.
	 Po	 rywalizacji	 i	wręczeniu	 nagród	
przyszedł	 czas	 na	wspólne	 spotkanie	
przy	 obiedzie,	wymianę	 spostrzeżeń	
i	doświadczeń	oraz	na	zaproszenia	do	
udziału	w	przyszłorocznych	 rozgryw-
kach.	Organizatorzy jeszcze raz 
dziękują Wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób pomogli w przebiegu 
finałowych zmagań turnieju Mega-
mózgi 2013. 

W imieniu gospodarzy
Z.C.

dla kogo tablety, czyli Megamózgi 2013

	 Wielkanoc	 to	najważniejsze	 święto	
chrześcijańskie	 upamiętniające	Zmar-
twychwstanie	 Jezusa	 Chrystusa.	 To	
czas	spokoju	i	wyciszenia.	Z	obchodami	
Zmartwychwstania	Pańskiego	związa-
nych	jest	wiele	tradycji	ludowych,	które	
towarzyszą	nam	od	wieków.
	 W	 środowy	 ranek,	 20	marca	 spo-
łeczność	 przedszkolna	 Publicznej	
Szkoły	 Podstawowej	w	Brzostku	 zo-
stała	wprowadzona	w	niezwykły	klimat	
zbliżających	się	już	wielkimi	krokami	
świąt	 oraz	 pierwszego	 dnia	wiosny.	
Stało	 się	 to	 za	 sprawą	 najmłodszych	
uczniów	 szkoły,	 którzy	 na	 tę	 okazję	
przygotowali	minispektakl	 teatralny	
pt.	 „Święta	Wielkanocne	 z	jajkiem	
i	zającem”.	O	 scenariusz,	 dekorację,	
stroje,	rekwizyty,	przygotowanie	dzieci	

zadbały	Panie	wychowawczynie:	Elż-
bieta	Czaja,	Barbara	Samborska,	Agata	
Szydłowska,	Edyta	Olszowy.
	 Mali	 aktorzy	 zebraną	 publiczność	
powitali	 radosną	 piosenką	 „Kiedy	
wiosna	 przyjdzie	 do	 nas…”.	Pomimo	
śniegu	 za	 oknami	 w	ciepły	 nastrój	
wprowadziła	wszystkich	 Pani	Wio-
sna	wraz	 z	pszczółką.	 Nie	 zabrakło	
także	 tańców	w	tradycyjnych	 strojach	
ludowych,	 dzieci	 bowiem	 zatańczyły	
krakowiaka.	Wiele	 radości	wzbudziła	
rozmowa	dziewczynki	 z	kurką,	 która	
nie	chciała	oddać	jajek	na	nic	 innego,	
jak	tylko	na	pisanki.	Następnie	wystą-
piły	pisanki	i	kraszanki	toczące	między	
sobą	 spór,	 która	 z	nich	 jest	 najpięk-
niejsza.	Wielkim	 zaskoczeniem	 było	
również	pojawienie	 się	 dużego	 zająca	

rozdającego	słodkie	prezenty	i	małych	
zajączków	tańczących	w	rytm	muzyki.	
Nie	 pominięto	 także	 zwyczaju	woże-
nia	 kogucika	 oraz	 śmigusa-dyngusa.	
Spektakl	zakończył	się	życzeniami	dla	
wszystkich	zgromadzonych	gości.
	 Występ	przed	wspaniałą	publiczno-
ścią	wzbudził	w	dzieciach	emocje,	wiele	
radości	 i	satysfakcji.	Maluszki	mogły	
zaprezentować	 swoje	 umiejętności	
wokalne,	 taneczne	 i	recytatorskie,	 za	
co	zostały	nagrodzone	gromkimi	okla-
skami.
	 Na	 zakończenie	 głos	 zabrała	 Pani	
dyrektor	Maria	 Przebięda,	 która	 po-
dziękowała	wychowawczyniom	i	dzie-
ciom	 za	 przepiękne	 przedstawienie.	
Zebranym	Rodzicom,	Nauczycielom	
i	Przedszkolakom	 złożyła	 życzenia	
zdrowych,	 radosnych	 i	spokojnych	
Świąt	Wielkanocnych.

atsz

Święta wielkanocne z jajkiem i zającem
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Nowy system gospodarowania  
odpadami komunalnymi

cena porządku
sTawka
	 Za	 śmieci	 będziemy	 płacić	 4,5	 zł	
–	 6	 zł	 miesięcznie	 od	 osoby	 jeżeli	
zdecydujemy	 się	 na	 segregowanie.	
W	przypadku	gospodarstw	domowych	
do	 3	 osób	 będzie	 to	 6	 zł	miesięcznie	
od	osoby,	przy	4	i	5	osobach	w	gospo-
darstwie	 domowym	obniżona	 opłata	
wyniesie	 5	 złotych	miesięcznie	 od	
osoby,	a	przy	6	i	więcej	osobach	–	4,5	
zł	miesięcznie	 od	 osoby.	 To	 stawki	
obniżone	dla	segregujących,	 jeśli	 jed-
nak	 nie	 zdecydujemy	 się	 segregować	
śmieci,	lecz	będziemy	wystawiać	worki	
(czarne)	 z	odpadami	 zmieszanymi,	
zapłacimy	 stawkę	 podstawową,	 czyli	
dwukrotnie	 wyższą.	 Opłaty	 będzie	
można	wpłacać	 przelewem	na	 konto,	
albo	gotówką	w	kasie	Urzędu	Miejskie-
go,	 lub	 gotówką	u	sołtysa.	Wysokość	
wpłaty	będzie	wynikała	z	wypełnionej	
przez	nas	deklaracji,	któ-
rą	 trzeba	 będzie	 złożyć	
w	Urzędzie	 miejskim	
w	Brzostku	 do	 15	maja	
(kolejną	do	14	dni	od	dnia	
zmiany	mającej	wpływ	
na	wysokość	opłaty,	 lub	
od	 dnia	 zamieszkania	
na	 danej	 nieruchomości	
pierwszego	mieszkańca	
lub	 powstania	 na	 danej	
nieruchomości	 odpadów	
komunalnych).	 Druki	
deklaracji	będą do pobra-
nia	u	sołtysa,	w	Urzędzie	
Miejskim	 w	Brzostku	
i	na	 stronach	 interneto-
wych:	www.bipbrzostek.
mserwer.pl oraz www.
brzostek.pl.	 Deklarację	
składają:	właściciel,	współwłaściciel	
oraz	inni	posiadacze	i	zarządcy	nieru-
chomości.	W	 przypadku	 niezłożenia	
deklaracji	 w	wymaganym	 terminie,	
zobowiązanym	 do	 złożenia	 takiej	
deklaracji	 zostaną	 wydane	 decyzje	
administracyjne	określające	wysokość	
opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	
komunalnymi	(będą	to	opłaty	za	odpady	
niesegregowane	–	12,	10	lub	9	złotych	
od	osoby	miesięcznie).	Pierwszą	wpłatę	
zadeklarowanej	kwoty	należy	dokonać	
nie	 później	 niż	 do	 15	września	 2013	
roku.	Będzie	to	opłata	za	3	kwartał,	bo	
1	i	2	kwartał	będzie	na	starych	zasadach	
–	 otrzymaliśmy	 rachunki	 z	Zakładu	
Gospodarki	Komunalnej	na	1	półrocze	
wraz	z	drukiem	rozwiązania	dotychcza-
sowej	umowy	z	dniem	30	czerwca	2013	
roku.
	 Zbierane	w	ten	sposób	od	drugiego	
półrocza	 pieniądze	 trafią	 do	 budżetu	
gminy	z	WYŁĄCZNYM	przeznacze-
niem	 na	 system	 zagospodarowania	
odpadów	(to	znaczy,	że	zebrane	w	ten	
sposób	środki	nie	można	przeznaczyć	
na	 nic	 innego,	więc	 nie	ma	 żadnych	

powodów	by	stawki	opłaty	ustalać	zbyt	
wysokie).	W	maju	lub	czerwcu	będzie	
musiał	 odbyć	 się	 przetarg,	 na	 odbiór	
śmieci	od	1	lipca	2013	r.	z	całej	naszej	
gminy	i	jego	wynik	jest	nie	do	przewi-
dzenia.	 Startujące	w	przetargu	firmy	
powinny	dobrze	policzyć	koszt	zbiórki	
śmieci	z	całej	gminy	w	sposób	zgodny	
z	przyjętym	regulaminem	(w	zasadzie	
podobnym	do	dotychczas	obowiązują-
cego	u	nas	systemu),	przewidzieć	dużo	
wyższe	niż	dotąd	stawki	za	dostarczenie	
tony	 odpadów	 do	 sortowni,	wydatki	
na	 system	monitoringu	 samochodów	
przewożących	 śmieci	 i	wiele	 innych	
wydatków	wymuszonych	przez	 nową	
ustawę	 śmieciową.	 Po	 otwarciu	 ofert	
przetarg	wygra	 firma	 oferująca	wy-
konanie	całej	„roboty”	za	najmniejszą	
kwotę	i	spełniająca	pozostałe	warunki	
zapisane	w	specyfikacji	 przetargowej.	
Można	 jednak	mieć	 obawę,	 czy	 nie	
pojawi	się	bogata	firma,	która	oferując	
usługę	poniżej	kosztów,	pomimo	ewi-
dentnej	 straty	w	pierwszym	 okresie,	
będzie	 starała	 się	 oszczędzić	 poprzez	
nierzetelne	wykonywanie	 swojej	 pra-

cy,	 a	potem	 odrobi	 sobie	 wszystko	
z	nawiązką	 zwiększając	 stawki	w	na-
stępnych	 latach,	 kiedy	 już	 upadną	 jej	
potencjalni	konkurenci	(w	tym	obecne	
Zakłady	Gospodarki	Komunalnej).	

segregacja
	 Przyjęty	 przez	 Radę	 Miejską	
w	Brzostku	 regulamin	 zmienia	 tylko	
to	co	niezbędne,	resztę	zostawiając	„po	
staremu”.	W	dalszym	ciągu	 posegre-
gowane	 śmieci	 będziemy	wystawiać	
w	kolorowych,	 opisanych	 workach	
w	dotychczasowych	 miejscach,	 co	
miesiąc	lub	co	dwa	tygodnie.	Zmienią	
się	zasady	związane	z	dotychczasowym	
brązowym	workiem,	który	do	tej	pory	
kosztował	4	złote,	a	teraz	będzie	bez-
płatny	 i	„podzieli”	 się	na	 trzy	kolory:	
czarny,	 brązowy	 i	bezbarwny.	Worek	
czarny	będzie	dla	tych,	którzy	nie	za-
deklarują	segregowania	śmieci,	zapłacą	
stawkę	dwukrotnie	wyższą	i	będą	mogli	
do	niego	włożyć	prawie	wszystko	(poza	
popiołem,	żużlem,	odpadami	zielonymi,	
budowlanymi,	wielkogabarytowymi,	
odzieżą,	sprzętem	elektrotechnicznym	

i	odpadami	 niebezpiecznymi).	Worek	
bezbarwny	 będzie	 dla	 segregujących	
śmieci	 i	włożymy	do	 niego	wszystko	
to	czego	nie	można	włożyć	do	innych	
kolorowych	worków	(i	poza	tymi	samy-
mi	wyjątkami	co	przy	worku	czarnym).	
Worek	brązowy	będzie	używany	tam,	
gdzie	nie	ma	kompostownika	i	posłuży	
do	 odpadów	biodegradowalnych	 (np.	
resztki	 z	obiadu,	 obierki	 ziemniaków,	
mokry	 papier)	 z	wyjątkiem	 skoszo-
nej	 trawy	 i	odpadów	 z	ogrodu,	 którą	
trzeba	będzie	odwieźć	do	Punktu	Se-
lektywnej	 Zbiórki	Odpadów	 (będzie	
urządzony	na	terenie	Zakładu	Gospo-
darki	Komunalnej).	Do	 tego	 punktu	
będzie	 również	 można	 przywozić	
tekstylia,	 leki,	 baterie	 i	akumulatory,	
sprzęt	elektrotechniczny,	meble	 i	inne	
odpady	 wielkogabarytowe,	 odpady	
budowlane,	 szkło	 okienne,	 styropian,	
opony,	zimne	popioły	i	żużle.	Do	tego	
punktu	 będziemy	mogli	 przywieźć	
również	odpady,	które	włożyliśmy	do	
kolorowych	worków,	ale	nie	zdążyliśmy	
z	ich	wystawieniem	i	nie	chcemy	cze-
kać	na	kolejny	termin	zbiórki.	Oprócz	

opisanego	wyżej	punktu,	
planowana	 jest	 również	
(jak	dotychczas)	obwoź-
na	zbiórka	odpadów	wiel-
kogabarytowych,	mebli	
i	sprzętu	AGD.

Poza gMiną
	 Z eb r a ne 	 z 	n a sze j	
gminy	 śmieci	 trafią	 do	
sortowni	w	Paszczynie,	
Mielcu	 lub	 Kozodrzy	
(gmina	Ostrów)	 i	tylko	
tam,	 ponieważ	 do	 tego	
zmusza	ustawowa	rejoni-
zacja	(trochę	to	na	prze-
kór	wolnemu	 rynkowi,	
a	podobnie	jak	w	czasach	
gospodarki	 nakazowo-
-rozdzielczej).	W	 przy-

padku,	gdy	mieszkańcy	niezbyt	dobrze	
posegregują	 swoje	 śmieci	 i	z	 koloro-
wych	worków	wysypanych	 na	 taśmę	
sortowni	zostanie	odebrane	dużo	tzw.	
balastu,	będziemy	obciążeni	dodatkową	
opłatą	za	składowanie	tego	balastu	na	
wysypisku,	a	ceny	za	to	już	dochodzą	
do	kilkuset	złotych	za	tonę	i	przy	bra-
ku	swobodnej	konkurencji	 (z	powodu	
wspomnianej	wcześniej	 rejonizacji)	
trudno	przewidzieć	do	jakiego	pułapu	
dojdą.	 Zwiększy	 to	wydatek	 gminy	
i	spowoduje	podniesienie	stawek	opłaty	
śmieciowej	w	następnym	okresie.	Jeśli	
system	zbiórki	odpadów	będzie	działał	
dobrze	(na	początku	będzie	o	to	trudno	
–	wszystko	musi	się	„dotrzeć”)	i	na	ko-
niec	roku	powstaną	jakieś	oszczędności,	
to	stawki	będą	malały,	ponieważ	tych	
pieniędzy	gmina	nie	może	przeznaczyć	
na	nic	innego.	Wiele	z	planowanych	re-
gionalnych	instalacji	(w	tym	najbliższa	
dla	nas	Paszczyna)	nie	jest	jeszcze	do	
końca	gotowych	 i	trudno	przewidzieć	
czy	 zdążą	wystartować	 na	 czas.	Nie	
wiadomo	 zatem	 gdzie	 tak	 naprawdę	
w	lipcu	2013	 roku	 trafią	nasze	 śmieci	
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i	ile	 to	 nas	 będzie	 kosztowało.	 Nas	
czyli	budżet	gminy	–	wynik	przetargu,	
a	więc	 także	mieszkańców	 –	 stawka	
opłaty.

PodsuMowanie
	 W	 całym	 tym	 śmieciowym	 za-
mieszaniu	 nasuwa	 się	 porównanie	 do	
sytuacji	gdy	ustawodawca	(sejm)	wraz	
z	projektodawcą	 ustawy	 (rząd)	wrzu-
cili	 gminy	wraz	 z	mieszkańcami	 do	
burzliwej	i	mętnej	wody	z	przesłaniem:	
„radźcie	sobie	jakoś”	i	wpuścili	jeszcze	
stado	rekinów	(duże,	najczęściej	zagra-
niczne	firmy,	które	już	liczą	olbrzymie	
zyski	z	tego	interesu).	Niektórzy	jeszcze	
pytają	 ile	 i	komu	 te	 firmy	wcześniej	
„dały”.
	 Rzeczywiście	 dotychczasowy	 sys-
tem	ma	wiele	wad.	Zbyt	 dużo	 śmie-
ci	 trafia	 na	wysypisko,	 zamiast	 być	
skierowane	 do	 odzysku.	 Płacenie	 za	
śmieci	uzależnione	od	ich	ilości	sprzyja	
nielegalnemu	 zmniejszaniu	 tej	 ilości	
przez	mieszkańców	(dzikie	wysypiska).	
W	naszej	gminie	 też	wielu	mieszkań-

ców	zamiast	kupić	brązowy	worek	za	4	
złote	na	te	przysłowiowe	pampersy,	woli	
nimi	palić	lub	wyrzucać	do	skarpy,	po-
toku,	czy	rzeki.	Teraz	worek	na	to	–	bez-
barwny	(dla	segregujących)	lub	czarny	
(dla	niesegregujących)	będzie	bezpłatny	
i	nielimitowany,	więc	nie	będzie	sensu	
nielegalnie	pozbywać	się	takich	odpa-
dów.	Lecz	czy	ta	rewolucja,	kosztowna	
dla	 budżetów	domowych	 i	gminnych,	
naprawdę	 naprawi	 wszystkie	 wady	
starego	systemu	–	trochę	w	to	wątpię.	
Zostaną	 przecież	 przedsiębiorcy	 (np.	
sklepy)	 ze	 swoimi	 śmieciami,	 którzy	
będą	płacić	w	dalszym	ciągu	od	ilości,	
więc	może	niektórzy	z	nich	znowu	sku-
szą	się	by	przejeżdżając	obok	naszych	
miejscowości	wyrzucić	po	cichu	kilka	
kartonów	koło	drogi	czy	do	lasu.
	 Wszystkie	 te	 niedogodności	 nie	
zwalniają	nas	jednak	od	wprowadzenia	
ustawy	w	życie,	czy	nam	się	to	podoba	
czy	nie.	Trzeba	zrobić	wszystko,	żeby	
nowy	system	jak	najlepiej	wdrożyć,	ma-
jąc	nadzieję,	że	ujawnią	się	jego	zalety,	
a	wady	 zostaną	 poprawione.	Bardzo	

istotne	będzie	prawidłowe	segregowa-
nie	swoich	odpadów,	które	na	bieżąco	
obniży	koszt	zbiórki	śmieci	i	będzie	też	
miało	długofalowe	znaczenie,	bo	 jeśli	
w	kolejnych	terminach,	począwszy	od	
tego	roku,	nie	osiągniemy	zakładanych	
przez	ustawę	poziomów	recyklingu,	zo-
staną	nałożone	na	gminę	wysokie	kary,	
które	 przełożą	 się	 potem	 na	wyższe	
koszty	zbiórki,	a	więc	także	na	stawki	
opłat	od	mieszkańca.	Przyjmuje	się,	że	
teraz	w	Polsce	aż	80%	masy	odpadów	
trafia	w	nieprzetworzonej	 formie	 na	
wysypiska	zamiast	do	recyklingu,	a	za-
kładany	w	ustawie	docelowy	poziom	to	
tylko	30%.
	 Więcej	 szczegółowych	 informacji	
na	 ten	 temat,	Regulamin	 utrzymania	
czystości	i	porządku	na	terenie	gminy	
Brzostek,	 druki	 deklaracji	wraz	 z	in-
strukcją	wypełniania	można	 pobrać	
w	Urzędzie	 Miejskim	 w	Brzostku	
(biuro	nr	 8),	 u	sołtysów	oraz	na	 stro-
nach	internetowych:	www.bipbrzostek.
mserwer.pl oraz www.brzostek.pl.

P.S.

	 W	okresie	 przedświątecznym	 roz-
strzygnięty	został	konkurs	wielkanocny	
pod	hasłem	„Koszyczek	Wielkanocny”	
ogłoszony	 przez	 Centrum	 Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku.	Celem	kon-
kursu	 było	 zachowanie	 i	przybliżenie	
polskich	tradycji	ludowego	zdobnictwa	
i	wytwarzanie	 przedmiotów	 techniką	
ludową.	Wszystkie	prace	należało	umie-
ścić	w	koszyku,	 tworząc	 tradycyjny	
kosz	ze	święconką.	Konkurs	obejmował	
teren	 gminy	Brzostek	 i	rozpatrywany	
był	w	trzech	 kategoriach	wiekowych:	
dziecięcej	–	szkoły	podstawowe,	mło-
dzieżowej	–	gimnazja	i	szkoły	średnie	
oraz	 osób	 niepełnosprawnych.	 Na	
konkurs	dostarczono	16	koszyków	jako	
prace	zbiorowe	ze	szkół:	SP	Brzostek,	
SP	Gorzejowa,	ZS	w	Januszkowicach,	
SP	Kamienica	Dolna,	 SP	Smarżowa,	
SP	Przeczyca,	Gimnazjum	w	Brzost-
ku,	ZS	 im.	 Jana	Pawła	 II	w	Brzostku	
oraz	z	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	

i	Środowiskowego	Domu	Samopomocy	
w	Brzostku.
	 Komisja	 doceniła	wysoki	 poziom	
prac	 konkursowych	 i	ogromny	wkład	
pracy	wszystkich	wykonawców	 bio-
rących	 udział	w	konkursie	 oraz	 dużą	
różnorodność	wykorzystanych	 pomy-
słów.	Nie	mniej	 jednak	 przy	 ocenie	
brała	 pod	 uwagę	 zgodność	 z	tradycją	
oraz	samodzielność	w	wykonaniu	prac.	
Biorąc	 pod	uwagę	kategorie	wiekowe	
przyznano	następujące	miejsca:	I	miej-
sce	Szkoła	Podstawowa	w	Kamienicy	
Dolnej,	II	miejsce	Szkoła	Podstawowa	
w	Smarżowej	 (2	 prace),	 III	miejsce	
ex	 aequo	 dla	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Brzostku	 (oddziały	 przedszkolne)	
i	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku	(kl.	
IV	 –	VI).	W	kategorii	młodzieżowej	
(gimnazja	 i	szkoły	 średnie)	 I	miejsce	
przyznano	 dla	 Zespołu	 Szkół	 im.	
Jana	Pawła	 II	w	Brzostku,	 II	miejsce	
ex	 aequo	dla	Gimnazjum	w	Brzostku	

praca	Dominiki	Michońskiej,	Wero-
niki	Roli	 i	Kamili	Łukasik	oraz	praca	
Natalii	 Czech	 i	Magdaleny	Macko	
także	 z	Gimnazjum	w	Brzostku,	 III	
miejsce	 dla	 pracy	Agaty	 Jędrzejczyk	
i	Macieja	Kuli	z	Gimnazjum	w	Brzost-
ku.	Natomiast	w	kategorii	III	I	miejsce	
ex	 aequo	dla	 prac	wykonanych	przez	
uczestników	Warsztatów	Terapii	Zaję-
ciowej	w	Brzostku	 i	Środowiskowego	
Domu	Samopomocy	im.	Jana	Pawła	II	
w	Brzostku.
	 Wszyscy	biorący	udział	w	konkursie	
otrzymali	nagrody	książkowe	i	pamiąt-
kowe	dyplomy.	Organizatorzy	dziękują	
szkołom	biorącym	udział	w	konkursie	
za	 szerokie	 zainteresowanie	 uczniów	
konkursem	i	duży	wkład	pracy	w	przy-
gotowanie	 ciekawych,	 niezwykle	 po-
mysłowych	i	barwnych,	artystycznych	
prac.

j.z.
Zdjęcia na str. 20-21

wyróżnienie dla wojciecha staniszewskiego
	 Wyłoniono	 już	 tegorocznych	 zwycięzców	 spośród	 nomino-
wanych	 do	 tytułu	Człowieka	Roku	Obserwatora	 Lokalnego.	
Zadecydowali	o	tym	czytelnicy	i	kapituła,	w	skład	której	oprócz	
dziennikarzy	 tygodnika	weszli:	Laureatka	Roku	2011	Lucyna	
Samborska,	Czesław	Korzeń	i	Paweł	Morawczyński	–	zasłużeni	
dla	lokalnej	społeczności.	
 Cieszymy	się,	że	tym	razem	mieszkaniec	Brzostku	Wojciech 
Staniszewski	–	Prezes	Podkarpackiego	Towarzystwa	Konnego,	
zdobył	Laur	Czytelników.	Doceniono	Jego	działalność	społeczną,	
w	tym	współpracę	z	instytucjami	lokalnymi.	
	 Członkowie	Towarzystwa	osiągali	sukcesy	m.in.	na	mistrzo-
stwach	świata	ułanów.	Także	Turniej	Trzech	Miast	organizowany	
przez	Wojciecha	cieszył	się	dużym	zainteresowaniem	i	przyniósł	
popularność	nie	tylko	Prezesowi,	ale	i	naszej	miejscowości.	Gra-
tulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów.

M. Kawalec
Fot. Obserwator Lokalny

konkurs na koszyczek wielkanocny rozstrzygnięty
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	 11	marca	2013	roku	w	Urzędzie	Wo-
jewódzkim	w	Rzeszowie	odbył	się	finał	
Wojewódzkiego	Konkursu	„Naziemna	
Telewizja	Cyfrowa	w	Moim	Domu”,	
którego	 organizatorem	 był	 Podkar-
packi	Kurator	Oświaty,	 a	honorowy	
patronat	objął	Wojewoda	Podkarpacki.	
W	uroczystości	uczestniczyli	uczniowie	
klasy	III	d	brzosteckiego gimnazjum,	
Wiktor Prokop i Szymon Przewoźnik 
wraz	 z	opiekunem,	 panem	Pawłem 
Batyckim.
	 Zgromadzonych	gości	powitała	pani	
Alicja	Wosik,	wicewojewoda	podkar-
packi,	która	doceniła	działania	uczniów	
i	nauczycieli	 przy	 przygotowywaniu	
materiałów	do	konkursu.	
	 Gimnazjum	w	Brzostku	 zgłosiło	
pracę	w	kategorii	 prezentacja	multi-
medialna,	 która	 zdobyła	 III	miejsce	
w	rywalizacji	 pomiędzy	 140	 pracami	
zgłoszonymi	 przez	 gimnazja	 i	szkoły	
ponadgimnazjalne.	Wykonanie	 owej	
prezentacji	 nie	 było	 łatwe,	 ponieważ	
regulamin	konkursu	ograniczał	 liczbę	
slajdów	 i	czas	 poświęcony	 na	 przed-
stawienie	tak	obszernego	tematu,	jakim	

jest	 cyfryzacja	 telewizji	 naziemnej.	
Jednak	trafne	umiejscowienie	w	pracy	
najważniejszych	 cech	 projektu	 oraz	
połączenie	 ich	 z	odpowiednią	 kolory-
styką	 i	elementami	multimedialnymi,	

pomogły	 trafić	w	wymagające	 gusta	
jury.	W	konsekwencji,	dzięki	wysokiej	
ocenie,	udało	się	wypracować	III	miej-
sce	w	tak	szerokim	gronie	uczestników.	
	 Uczniom	 gimnazjum	 gratulujemy	
miejsca	na	wojewódzkim	podium!

agb
Fot. Zbigniew Szczuciński

szymon i wiktor na wojewódzkim podium!

	 Coroczne	 eliminacje	 na	 szczeblu	
gminnym	Ogólnopolskiego	Turnieju	
Wiedzy	 Pożarniczej	 odbyły	 się	 20	
marca	w	Domu	Kultury	w	Brzostku.	
Uczestniczyło	w	nich	po	dwóch	uczniów	
z	każdej	szkoły.	W	tym	roku	brzostecką	
podstawówkę	 reprezentowali:	Kamil	
Dziadura	i	Karol	Wójcik	(obaj	z	kl.	VI	
b).	Trudne	pytania	testowe	przygotowali	
oficerowie	Państwowej	Straży	Pożarnej	
z	Dębicy,	 którzy	 również	 przeprowa-
dzili	 eliminacje.	 Po	 poprawie	 testów	
ogłoszono	wyniki	–	zwycięzcą i gmin-
nym Mistrzem Wiedzy Pożarniczej w 
kategorii szkół podstawowych został 
nasz uczeń Kamil Dziadura	 –	 tym	

eliminacje gminne ogólnopolskiego Turnieju wiedzy Pożarniczej
samym	awansował	do	Turnieju	Powia-
towego.	Natomiast	Karol	Wójcik	zajął	
też	wysokie	miejsce.	Uczestnicy	otrzy-
mali	cenne	nagrody	ufundowane	przez	
Urząd	Miejski,	które	wręczał	zastępca	
burmistrza	 pan	Piotr	 Szczepkowicz.	
Najserdeczniej	 gratulujemy	uczniom	
i	życzymy	dalszych	sukcesów!

atsz

Wyniki w poszczególnych 
grupach wiekowych

I	grupa	wiekowa	–	szkoły	podstawowe:
1	miejsce	–	Kamil	Dziadura	–	Szkoła	
Podstawowa	w	Brzostku

2	miejsce	 –	 Piotr	 Świętoń	 –	Szkoła	
Podstawowa	w	Grudnej	Górnej
3	miejsce	 –	 Piotr	 Świstak	 –	 Szkoła	
Podstawowa	w	Grudnej	Górnej

II	grupa	wiekowa	–	gimnazja:
1	miejsce	–	Konrad	Stasiowski	–	Gim-
nazjum	w	Brzostku
2	miejsce	–	Wiesław	Chajec	–	Gimna-
zjum	w	Siedliskach-Bogusz
3	miejsce	–	Kacper	Gąsior	–	Gimna-
zjum	w	Siedliskach-Bogusz

III	grupa	wiekowa	–	szkoły	ponadgim-
nazjalne:
1	miejsce	–	Seweryn	Cabaj	–	Zespół	
Szkół	w	Kleciach
2	miejsce	 –	Karol	 Berek	 –	 Zespół	
Szkół	w	Kleciach

	 Zdobywcy	 1	 i	 2	miejsca	w	 każdej	
grupie	zakwalifikowali	 się	do	udziału	
w	eliminacjach	powiatowych	w	DębicyZwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych

Karol Wójcik i Kamil Dziadura ze 
Szkoły Podstawowej w Brzostku
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	 W	dniach	6	 i	7	marca	w	Domu	Kultury	w	Brzostku	było	
bardzo	gwarno,	a	to	za	sprawą	zapowiedzianych	już	wcześniej	
warsztatów	wielkanocnych.	Organizatorów	 cieszył	 fakt,	 że	

ponad	20	pań	z	gminy	Brzostek	znalazło	czas,	aby	nauczyć	się	
wykonywać	ozdoby	wielkanocne.	Były	baranki,	pisanki	deko-
rowane	bibułą	we	wszystkich	kolorach	tęczy	a	także	wszelkie	

kojarzone	 z	wiosną	 akcesoria:	miniaturki	
kurczaków,	bazie,	gałązki.	Takie	oryginalne	
ozdoby	cieszyły	nie	tylko	oczy,	ale	również	
roztaczały	 wokół	 aurę	 wprowadzającą	
wszystkich	w	świąteczny	nastrój.	
	 Okazało	 się,	 że	 Panie	 są	 nadzwyczaj	
uzdolnione	 plastycznie,	 bo	 już	 po	 chwili	
surowe,	acz	wielobarwne	materiały,	zaczęły	
nabierać	kształtów.	Oczom	naszym	ukazały	
się:	palmy	wielkanocne,	krokusy,	zawilce,	
róże,	goździki	i	stroiki,	które	z	pewnością	
zagoszczą	na	naszych	stołach	wielkanoc-
nych.
	 Efekty	pracy	można	podziwiać	również	
za	sprawą	Pani	Ani	Rozwadowskiej,	która	
znalazła	czas,	ażeby	wykonać	kilka	foto-
grafii.	

Agnieszka Zaranek

warsztaty wielkanocne organizowane przez lgd „liwocz”

nalot 41 bocianów na klecie
	 Pawlak	(sąsiad	Kargula),	kiedy	„po	lesie	z	pastowanym	ka-
banem	spacerował”,	powiadał,	że	„we	mgle	zwierz	tumanieje”.	
Może	podobny	problem	spotkał	stado	bocianów,	które	lecąc	na	
północ	mogły	stwierdzić,	że	są	już	za	daleko,	bo	wszędzie	biało	
i	żab	nie	widać.	Niektórzy	złośliwie	mówi-
li,	że	to	te,	które	z	Białorusi	zawróciły,	ale	
to	chyba	nieprawda,	bo	przecież	zwierzęta	
na	polityce	zagranicznej	na	szczęście	się	
nie	znają.
	 Siadły	więc	 na	 podmokłej	 łące	 obok	
domu	sołtysa	Kleci	Jana	Sarneckiego,	żeby	
odpocząć.	Pan	 Jan	wiedząc,	 że	pod	 jego	
opieką	 jest	 cała	wieś,	 szybko	 je	 policzył	
i	postanowił	pomóc	nieborakom.	Podzielił	
się	 nowiną	 z	innymi	 i	zaczął	 dokarmiać	
bociany	zakupionymi	w	pobliskim	sklepie	
smakołykami.	Ptaki	 z	początku	nieufnie	
przeleciały	na	drugą	stronę	łąki,	ale	pewnie	
zaraz	wróciły,	pomyślawszy,	że	kto	jak	kto,	
ale	sołtys	krzywdy	im	nie	zrobi.
	 Mówią,	że	„pierwsza	jaskółka	wiosny	
nie	czyni”,	ale	41	bocianów	to	może	bar-
dziej	(a	przydałoby	się).	Może	też	poprawi	

się	przyrost	naturalny	w	naszej	gminie	(także	by	się	przydało).	
Oby	tylko	ta	poprawa	przyrostu	nie	skumulowała	się	na	samych	
Kleciach.	Wszakże	Pan	Jan	jest	człowiekiem	szczerym,	więc	
może	podzieli	się	bocianami	(i	zwiększonym	przyrostem	na-
turalnym)	z	mieszkańcami	innych	wsi	naszej	gminy.

P.S.

Małe Megamózgi
	 22	marca	2013	 roku	o	godzinie	9:00	
w	Zespole	Szkół	w	Siedliskach	–Bogusz	
odbyły	 się	Małe	Megamózgi	 czyli	Dni	

Otwarte	naszego	gimnazjum.	Dało	nam	
to	możliwość	pierwszego	spotkania	z	na-
szymi	przyszłymi	kolegami,	a	jednocze-
śnie	było	okazją	do	wspólnej	rywalizacji	
w	kilku	konkurencjach,	przygotowanych	

przez	 organizatorów.	W	 zmaganiach	
udział	wzięli	 uczniowie	 szkół	 należą-
cych	 do	 naszego	 obwodu	 czyli	 szkoły	
z:	Grudnej	Górnej,	Kamienicy	Górnej,	
Smarżowej,	Gorzejowej	i	przedstawiciele	
gospodarzy.
	 Rywalizowaliśmy	w	kilku	konkuren-
cjach:	W	 jakiej	 to	melodii?	 –	 odgady-
waliśmy	 tytuły	 utworów	muzycznych.	
W	konkursie	„Kto	to	jest?”	rozpoznawa-
liśmy	 imię	 i	nazwisko	sławnego	Polaka	
na	podstawie	odczytywanego	życiorysu.	
Kolejnym	 zadaniem	 było	 odgadnięcie	
nazwy	 przedmiotu	 ukrytego	w	czaro-
dziejskiej	 skrzyni	 za	 pomocą	 dotyku.	
Następnie	przeprowadzono	quiz	o	szkole	
w	Siedliskach-Bogusz	 i	tutaj	 należało	
wykazać	 się	 nie	 tylko	wiadomościami,	
lecz	 także	 refleksem.	Najlepsi	 okazali	
się	 uczniowie	Zespołu	Szkół	w	Siedli-
skach-Bogusz.	Zwycięzcom	gratulujemy	
i	życzymy	dalszych	sukcesów.

Uczestnicy
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 Kwiecień jest miesiącem bolesnej 
pamięci o kilku milionach Polaków 
bestialsko torturowanych i mordo-
wanych przez hitlerowskich oraz 
sowieckich zbrodniarzy podczas 
drugiej wojny światowej. Osobny 
rozdział powojennego męczeństwa 
tworzą tragiczne losy Żołnierzy 
Wyklętych – Niezłomnych, których 
katowała i rozstrzeliwała komuni-
styczna władza narzucona Polsce. 
Historyczny wymiar ma też kata-
strofa smoleńska z 10 IV 2010 r. 
i śmierć Prezydenta Polski oraz całej 
Delegacji udającej się na obchody 70 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Oto 
kwietniowe „Pomniki Pamięci”.

	 POCZĄTEK	ZBRODNI	KATYŃ-
SKIEJ	 –	 3	KWIETNIA	 1940	 roku.	
W	tym	dniu	sowieccy	funkcjonariusze	
wywieźli	 polskich	 oficerów	 z	obozu	
w	Kozielsku	do	lasu	katyńskiego	koło	
Smoleńska.	 Egzekucji	 dokonywano	
bezpośrednio	 nad	mogiłą,	 sowieccy	
enkawudziści	strzelali	z	pistoletu	w	tył	
głowy.	 Sowieci	w	Katyniu	 zamordo-
wali	4410	Polaków,	których	zasypano	
ziemią	w	ośmiu	zbiorowych	mogiłach	
i	zasadzono	las.	Z	obozu	w	Starobiel-
ska	 przewożono	 polskich	 jeńców	 do	
Charkowa,	gdzie	w	więzieniu	NKWD	
funkcjonariusze	rozstrzelali	3739	osób.	
Polaków	 z	Ostaszkowa	 enkawudzi-
ści	mordowali	w	Kalininie.	 Stamtąd	
zwłoki	zabitych	przewozili	do	ośrodka	
NKWD	w	Miednoje	 i	ciała	wrzucano	
do	wielkich	dołów.	W	ten	sposób	za-
mordowano	 ponad	 6314	Polaków.	Te	
znane	miejsca	 ludobójstwa	 skrywają	
niespełna	15	tyś.	osób.	Gdzie	są	mogiły	
pozostałych	więzionych	 i	zamordo-
wanych?!	Dlaczego	22	lata	po	upadku	
komunizmu	nie	znamy	pełnej	prawdy	

o	Zbrodni	Katyńskiej,	 a	władze	Rosji	
nadal	nie	uznają	tego	za	ludobójstwo?!	
Trzeba	pamiętać	że	od	kwietnia	1943	r.,	
kiedy	to	zostały	odkryte	masowe	mogi-
ły	polskich	oficerów,	władze	sowieckie	
bezwstydnie	 zapewniały	 o	swej	 nie-
winności	 i	zaczęły	 rozpowszechniać	
KŁAMSTWO	KATYŃSKIE.	W	ukry-
waniu	 prawdy	 pomogli	 Stalinowi	
przywódcy	Wielkiej	Brytanii	i	Stanów	
Zjednoczonych,	mimo	że	od	początku	
wiedzieli,	 kto	był	 sprawcą	 tego	 ludo-
bójstwa.	 Przez	 45	 lat	 komunistyczna	
władza	 zakazywała	mówić	 prawdy	
o	sowieckiej	Zbrodni	Katyńskiej.	 Za	
jakiekolwiek	wspomnienie	 o	Katyniu	
groziły	 ubeckie	 tortury	 i	więzienie	
w	czasach	 stalinowskich,	 a	dotkliwe	
prześladowania	 jeszcze	 30	 lat	 temu.	
Akceptacja	 tego	 bezprecedensowego	
kłamstwa	była	wręcz	miernikiem	 lo-
jalności	 obywateli	wobec	 „ludowego	
państwa”.
	 NIEMCY	 ZAKŁADAJĄ	OBÓZ	
ZAGŁADY	W	MAJDANKU	–	KWIE-
CIEŃ	1942	roku.	Ludobójczym	celem	
okupacji	Niemiec	 hitlerowskich	 było	
wymordowanie	 wszystkich	 Żydów	
(Holokaust)	 oraz	większości	Polaków	
–	szczególnie	przywódców	i	wykształ-
conych.	Pozostali	przy	życiu	mieli	być	
niewolniczą	siłą	roboczą	służącą	Niem-
com,	jako	„rasie	panów”.	Ten	zbrodni-
cze	zamiary	hitlerowcy	realizowali	po-
przez	masowe	egzekucje	setek	tysięcy	
osób	oraz	obozy	koncentracyjne	nazy-
wane	też	obozami	zagłady.	Największy	
powstał	w	Oświęcimiu	wiosną	1940	r.,	
w	którym	przez	niemal	5	lat	Niemcy	za-
mordowali	ponad	1	milion	100	tyś.	osób	
w	większości	Żydów,	w	tym	około	80	
tys.	Polaków!	Tam	masowo	i	bestialsko	
zabijano	ludzi	w	komorach	gazowych,	
a	ciała	 palono	w	piecach,	 aby	 zatrzeć	

ślady	 ludobójstwa!	Naziści	 kolejny	
duży	obóz	utworzyli	w	Majdanku	pod	
Lublinem	w	kwietniu	1942	r.,	gdzie	za-
mordowali	w	podobny	sposób	kilkaset	
tysięcy	 osób.	 Inne	miejsca	masowej	
zagłady	hitlerowcy	wybudowali	m.in.	
w:	 Treblince,	 Sobiborze,	 Sztutowie,	
Dachau.	 Również	w	naszej	 okolicy	
w	Pustkowiu	 i	Warzycach	 są	miejsca	
zagłady	kilkunastu	tysięcy	osób.
	 KATASTROFA	 SMOLEŃSKA	 –	
10	KWIETNIA	2010	roku.	Pamiętamy	
tamte	 tragiczne	 obchody	70	 rocznicy	
Zbrodni	Katyńskiej.	Mijają	właśnie	
trzy	 lata	 i…	nadal	 jest	więcej	 pytań	
i	wątpliwości	 co	 do	 przyczyn	 i	oko-
liczności	 katastrofy.	Nawet	 rodziny	
ofiar	 nie	 są	 pewne	 tożsamości	 swo-
ich	 najbliższych.	 Czy	 te	 wszystkie	
zaniedbania,	 opóźnienia	 są	 dziełem	
przypadku?	Miejmy	nadzieję,	że	to	nie	
cynicznie	zaplanowane	kłamstwo	oraz	
demonstracja	siły	i	arogancji	ze	strony	
Rosji.	
 Nie zapominajmy, że w Polsce ko-
muniści oddali część władzy w 1989 
roku, ale nie oddali swoich wpływów. 
Nie wydalono też z kraju tysięcy 
sowieckich agentów, którym nadal 
służą dawni: esbecy, tajni współpra-
cownicy, pezetpeerowscy dygnitarze 
i „postępowi twórcy”. Oni pamiętają 
z czyjego „nadania” byli i w większo-
ści nie zmienili swych poglądów, a są 
ich setki tysięcy „oddanych towarzy-
szy”…
 Oddajmy hołd ofiarom kwietnio-
wych wydarzeń i pochylmy się nad 
okolicznościami ich śmierci. Niech te 
tragiczne dzieje staną się okazją do 
zadumy nad losem polskiego narodu, 
państwa i indywidualnego człowieka.

(cdn.)
Oprac. Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XXiV. Polskie miesiące – kwiecieŃ)

Dotknij teatru

bajka o szczęściu
	 Dla	miłośników	teatru	powodów	do	
świętowania	może	być	wiele.	Interesu-
jący	spektakl,	ciekawa	premiera	czy	
przybycie	teatrzyku	do	szkoły.	Dzisiaj	
do	tej	listy	dodajemy	jeszcze	jeden	–	
Międzynarodowy	Dzień	Teatru.
	 Dnia	6	marca	2013	r.	z	okazji	zbli-
żającego	się	święta	teatru	Publiczną	
Szkołę	Podstawową	w	Brzostku	od-
wiedził	Teatrzyk	TOMCIO	z	Nowego	
Sącza.	 Zaprezentował	 on	 przedsta-
wienie	 teatralne	 z	kukiełkami	 pt.	
„Bajka	o	szczęściu”.	Tematem	bajki	
była	 niezwykła	 przyjaźń	 i	przywią-
zanie	 staruszka	 do	 zwierząt,	 które	
sprzedał	dla	mało	znaczących	przed-
miotów.	Aby	 ich	odzyskać	wyrusza	
w	drogę,	gotów	oddać	nawet	własne	
życie...	Ale	jak	to	w	życiu	bywa,	bajka	
zawsze	dobrze	się	kończy.	Zwierzęta	

wróciły	do	staruszka,	który	zrozumiał,	
że	 najcenniejszą	wartością	w	życiu	
człowieka	jest	przyjaźń.	Bogate	treści	
dydaktyczne,	wartka	 akcja	 i	dialogi	
pełne	humoru,	 piękne	dekoracje	 oraz	
duże	oryginalne	kukiełki,	jak	również	

oprawa	muzyczna	sprawiły,	że	przed-
stawienie	zachwyciło	małych	widzów.	
Po	zakończonym	spektaklu	dzieci	mia-
ły	możliwość	rozmowy	z	aktorami	oraz	
obejrzenia	profesjonalnych	kukiełek.

atsz
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Jest Pan niezwykłą osobą, bardzo 
prosimy przedstawić się czytelnikom 
„Wiadomości Brzosteckich”.

	 Bez	 przesady	 –	 z	pewnością	 nie	
niezwykłą.	No	najwyżej,	że	założymy,	
że	nie	ma	zwykłych	ludzi	(ku	temu	się	
skłaniam)	 i	stwierdzimy,	 że	wszyscy	
jesteśmy	w	pewnym	stopniu	niezwykli.	
Siebie	zaliczyłbym	do	grupy	tych	mniej	
niezwykłych.	Po	prostu	jestem	człowie-
kiem,	który	pewnego	dnia	postanowił	
zacząć	 realizować	 swoje	marzenia.	
Zacząłem	poznawać	świat!

W jakich okolicznościach zrodziła się 
u Pana pasja podróżowania?

	 Wszystko	zaczęło	się	jeszcze	w	szko-
le	podstawowej.	Odkąd	pamiętam	bar-
dzo	lubiłem	czytać,	interesowało	mnie	
to,	jak	ludzie	żyją	„gdzieś	tam,	daleko”,	
za	górą,	za	morzem,	oceanem.	Moto-
rem	 do	 głębszego	 zastanowienia	 się	
nad	światem	było	wydarzenie	w	jakim	
wziąłem	udział	będąc	w	trzeciej,	może	
czwartej	 klasie	 szkoły	 podstawowej.	
Otóż	 do	mojej	 szkoły	 przyjechał	 po-
dróżnik	 i	pokazał	 nam,	małym	dzie-
ciakom	slajdy	z	wyprawy	do	Indii.	Dla	
mnie	Indie	to	był	kosmos,	inna	planeta.	
Równie	daleko	było	na	Księżyc,	jak	do	
Indii.	Jednak	wtedy	zrodziło	się	marze-
nie,	że	kiedyś	tam,	chciałbym	zobaczyć	
ten	kraj	na	własne	oczy.	Jak	mówiłem	
wcześniej	–	od	tego	wydarzenia	minę-
ło	 kilka	 lat	 –	 i	w	pewnym	momencie	
mojego	 życia,	 postanowiłem	przestać	
tylko	marzyć.	Kupiłem	bilet,	wsiadłem	
w	samolot	 i	poleciałem	do	 Indii.	 Tak	
w	wielkim	skrócie	to	się	zaczęło.

W jakich miejscach świata Pan już 
był? Którą wyprawę wspomina Pan 
najmilej?

	 Jestem	w	drodze	od	blisko	dziesięciu	

wywiad z panem ryszardem stabachem – podróżnikiem

lat.	W	tym	czasie	kilka	chwil	spędziłem	
w	Azji:	między	 innymi	wspomniane	
Indie,	Iran,	Wietnam,	Kambodża,	Laos,	
Tajlandia,	Chiny,	 Syberia,	Mongolia,	
byłem	też	w	Afryce:	Etiopia,	Republika	
Południowej	Afryki	 oraz	w	Ameryce	
Południowej.	W	 sumie	 dopiero	 za-
czynam…	Każda	z	tych	wypraw	była	
inna,	jedyna	w	swoim	rodzaju.	Jednak	
najbardziej	wspominam	kilka	miejsc:	
Kambodżę	–	niezwykły	kraj,	historia,	
ludzie;	Iran	–	miejsce,	w	którym	czas	
płynie	inaczej	niż	u	nas,	mógłbym	tam	
spędzić	kilka	lat;	Wietnam;	oczywiście	
Afrykę…

Jak planuje Pan następną podróż?

	 W	sumie	planów	jest	wiele.	Razem	
z	przyjaciółmi	 z	grupy	 podróżników	
„trzask.pl”	myślimy	w	najbliższym	
czasie	 odwiedzić	 Egipt,	 Himalaje,	
planujemy	też	wyjazd	do	Brazylii.	To	
najbliższy	rok.	Zawsze	przed	wyprawą	
sporo	 czytamy,	 zbieramy	 informacje	
o	miejscach,	które	planujemy	zobaczyć,	
o	ludziach,	których	możemy	spotkać	na	
naszej	drodze.	Aby	dobrze	przygotować	
się	do	wyjazdu	trzeba	poświęcić	na	to	
setki	godzin.

Czasem odkrywanie ciekawych 
miejsc na świecie wiąże się z fundu-
szami? Czy każdy wyjazd jest bardzo 
kosztowny?

	 Powiedziałbym:	nie	„czasem”,	a	„za-
wsze”.	Każdy	wyjazd	jest	kosztowny.	
I	 niezależnie	 od	 tego,	 czy	mówimy	
o	pieniądzach,	czy	czasie	(bo,	czas	to	
pieniądz,	podobno),	koszt	poznawania	
świata	 jest	 spory.	Mówiąc	 „koszt”	
mam	 na	myśli:	 wyrzeczenia,	 czas,	
nie	raz	zdrowie,	brak	relacji,	kontakty	
z	bliskimi	osobami	–	 to	wszystko,	 co	
człowiek	musi	poświęcić,	by	dotrzeć…	
za	horyzont.	Oczywiście	każdą	wypra-

wę	można	zorganizować	na	wiele	
sposobów:	 jeden	poleci	do	Chin,	
spędzi	tam	miesiąc	i	za	wszystko	
zapłaci	pięć	tysięcy	złotych,	drugi	
powie,	że	dziesięć	tysięcy	to	mało	
na	taką	eskapadę.	Jesteśmy	różni,	
różnie	postrzegamy	świat	i	różne	
jest	 nasze	 patrzenie	 na	 koszty.	
Moim	 zdaniem,	 nie	 trzeba	mieć	
wiele	 pieniędzy,	 by	 poznawać	
świat.	Przekonany	jestem,	że	tym	
co	naprawdę	 się	 liczy	 jest	 pasja.	
Myślę,	 że	w	życiu	 trzeba	 odpo-
wiedzieć	 sobie	 na	 jedno	ważne	
pytanie:	„Co	lubię	robić?”	i	zacząć	
to	 robić.	 Jeśli	 chcesz	 poznawać	
świat,	pieniądze	się	znajdą.	Wcze-
śniej,	 bądź	 później	 –	 kwestia	
cierpliwości,	wytrwałości	 (ale	 to	
już	całkiem	inny	temat.

Czy podróżuje Pan po Polsce?

	Oczywiście!	 Przede	wszystkim	
mieszkam	w	Polsce,	 tu	 spędzam	naj-
więcej	 czasu.	Dlatego	 staram	 się	 po-
znawać	mój	kraj.	Przecież	mając	wolny	
weekend	łatwiej	pojechać	w	Tatry,	czy	
Sudety,	niż	do	Chin,	czy	Peru.	Znajo-
mi	często	pytają	mnie,	gdzie	warto	się	
wybrać:	na	urlop,	 zwiedzanie,	wypo-
czynek?	Niezmiennie	od	jakiegoś	czasu	
mówię	o	Polsce.	Uważam,	że	podróż,	
ta	bardziej	świadoma,	zaczyna	się	od	
poznania	 własnej	 historii,	 swojego	
miejsca	w	świecie,	swojej	małej	ojczy-
zny.	Myślę,	że	nie	trzeba	lecieć	od	razu	
do	Australii,	 czy	 na	Madagaskar,	 by	
zobaczyć	coś	ciekawego.	Wokół	nas	jest	
mnóstwo	 interesujących	miejsc,	które	
czekają	na	odkrycie.	Pamiętam,	kiedyś	
odkryłem	zdanie	wypowiedziane	przez	
Anthony’ego	 de	Mello:	 „Właściwsze	
jest	 zachowanie	 w	nienaruszonym	
stanie	zdolności	cieszenia	się,	niż	za-
robienie	mnóstwa	pieniędzy”.	 Jestem	
przekonany,	 że	wokół	 nas	 jest	wiele	
miejsc	 niezwykłych,	wspaniałych	 lu-
dzi,	krajobrazów,	którymi,	poświęcając	
im	swój	czas,	możemy	szczerze	cieszyć	
się.

Ma Pan ulubione miejsce w naszym 
kraju, do którego lubi Pan wracać?

	 Myślę,	że	każdy	z	nas	ma	takie	miej-
sce.	 I	 dla	większości	 z	nas,	miejscem	
tym	jest	dom.	W	moim	przypadku	jest	
podobnie,	z	tym,	że	ja,	często,	by	wró-
cić	do	domu	muszę	pierwsze…	okrą-
żyć	prawie	 cały	 świat!	Gdybym	miał	
wskazać	jedno	miejsce,	wyjąwszy	dom,	
powiedziałbym:	w	Polsce	–	Tatry.	Góry	
stanowią	dla	mnie	jedną	z	najpiękniej-
szych	ucieczek	od	nieszczęść	naszego	
współczesnego	 świata.	 Królestwo	
prawdziwej	wolności,	mały	 skrawek	
raju.	Dziękuję	i	pozdrawiam!

Bardzo dziękujemy za rozmowę.
atsz
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 Wybór	patrona	to	jedna	z	najważniej-
szych	 decyzji	w	życiu	 każdej	 szkoły.	
Patron	to	osoba,	której	życie	i	działal-
ność	 służą	 pokoleniom.	To	 autorytet	
reprezentujący	treści	i	wartości	bliskie	
dzieciom	i	młodzieży,	którego	postawa	
ma	być	wykorzystywana	w	codziennej	
pracy	 dydaktyczno-wychowawczej	
szkoły.
	 Wybierając	na	patrona	naszej	szkoły	
ks.	dra	Józefa	Jałowego,	naszego	rodaka	
postawiliśmy	sobie	za	cel	ukazanie	jego	
osoby	jako	wzo-
ru,	 autorytetu	
dla	 współcze-
snego	 ucznia,	
gdyż	jego	życie	
i 	d z ia ła lność	
wzbudzają	chęć	
do	 naśladowa-
nia.
	 K s . 	 J ó z e f	
Jałowy	 urodził	
się	w	Skurowej	
27	grudnia	1885	
roku	 w	wielo-
dzietnej	 rodzi-
nie	 chłopskiej	
Jana 	 i 	Ma r i i	
z 	 N aw r a c a -
jów.	Matka	 od	
najmłodszych	
lat	 prowadziła	
swojego	 kilku-
letniego	 syna	
codziennie	 do	
kościoła	 w	Przeczycy,	 przed	 obraz	
Maryi.	Ojciec,	sam	niepiśmienny	i	nie-
oświecony	chłop,	marzył,	by	jego	syn	
obok	wdrażania	 się	w	gospodarskie	
zajęcia	posiadał	również	sztukę	pisania	
i	czytania.	Pierwsze	lekcje	młody	Józef	
pobierał	 u	miejscowego	 nauczyciela	
Józefa	Chajca.	Ukończył	czteroklasową	
szkołę	ludową	w	Brzostku,	a	następnie	
zdał	egzamin	do	Państwowego	Gimna-
zjum	 im.	 króla	Stanisława	Leszczyń-
skiego	w	Jaśle.	Wśród	grona	profesorów	
jasielskiego	gimnazjum	 spotkał	wielu	
pedagogów	 i	wychowawców	 dużego	
formatu.	W	 czasie	 uczęszczania	 do	
gimnazjum	 kształtowała	
się	 chrześcijańska	 posta-
wa	 Józefa.	 Po	 maturze,	
w	roku	 1905	 wstąpił	 do	
Seminarium	Duchowne-
go	w	Przemyślu.	 Podczas	
cz teroletn ich	 st udiów	
zdobył	 gruntowne	 wy-
kształcenie	 filozoficzno-
-teologiczne	 oraz	 dobre	
przygotowanie	 pastoralne	
do	 posługi	 kapłańskiej.	
Etap	ten	uwieńczył	dnia	24	
czerwca	1909	r.	przyjęciem	
sakramentu	 kapłaństwa	
z	rąk	bp.	Józefa	Sebastiana	
Pelczara.	W	1916	r.	uzyskał	
na	Wydziale	Teologii	Uni-
wersytetu	we	Lwowie	tytuł	
doktora	teologii.

	 Ks.	 Józef	 Jałowy	w	swojej	 duszpa-
sterskiej	posłudze	bardzo	wiele	czasu	
poświęcał	 sprawom	nauczania	 dzieci	
i	młodzieży	oraz	zagadnieniom	wycho-
wania.	Zasłynął	jako	wielki	przyjaciel	
i	opiekun	ubogiej	młodzieży.	Pomagał	
dzieciom	z	ochronek,	wspierał	kuchnie	
dla	ubogich,	opiekował	się	samotnymi	
kobietami.	 Zyskał	miano	 przyjaciela	
biedaków,	 a	po	 latach	 „rzeszowskie-
go	 brata	Alberta”	 Chcąc	 umożliwić	
młodym	 ludziom	 łatwiejszy	 dostęp	

do	 kościoła	 i	wykonywanie	 praktyk	
religijnych	 podjął	 inicjatywę	 budowy	
kościoła.	 Był	 otwarty	 na	 problemy	
młodych	ludzi,	organizował	 im	liczne	
zajęcia.	Mobilizował	 do	 prac	 przy	
budowie	 kościoła	 oraz	 składania	 na	
ten	cel	drobnych	składek	pieniężnych.	
Z	powodu	braku	funduszy	sam	wyje-
chał	do	Stanów	Zjednoczonych,	gdzie	
wśród	tamtejszej	Polonii	pełnił	posługę	
duszpasterską.	Głosił	misje,	rekolekcje	
i	kazania,	organizował	zbiórki	pienięż-
ne,	a	prawie	wszystkie	zarobione	pienią-
dze	przekazał	na	budowę	kościoła.
	 Ks.	 Józef	 Jałowy	 to	 postać,	 która	

odegrała	 ogromną	 rolę	w	życiu	 lokal-
nej	 społeczności.	W	 latach	1924-1925	
wydał	trzytomowe	„Dzieje	Przeczycy.”	
Był	inicjatorem	koronacji	figury	Matki	
Bożej	w	rodzinnej	 parafii	 Przeczyca.	
Znał	 historię	 figury	 i	wiedział,	 że	 od	
pokoleń	słynęła	Ona	łaskami,	a	pątnicy	
zwracali	się	do	Matki	Bożej	w	trudnych	
momentach	 swojego	 życia.	 Razem	
z	proboszczem	 parafii	 przeczyckiej	
księdzem	Konopackim	wystosowali	
pismo	do	biskupa	przemyskiego	w	spra-

wie	 koronacji.	
W	 1925	 roku	
nastąpiła	 uro-
czysta	 korona-
cja	figury	Matki	
Bożej,	 co	 było	
osobistym	 suk-
cesem	księdza.
	 W	 d z i s ie j -
szych	 czasach	
kryzysu	warto-
ści	i	braku	auto-
rytetów	mamy	
św i a domo ś ć	
jakie	 t rudno-
ści	 stoją	 przed	
nami.	 Pracując	
z 	m łodz ieżą ,	
s t a r amy 	 s i ę	
wychowywać	
ich	 na	 dobrych	
i 	wa r t o ś c io -
wych 	 l ud z i .	
Nasza	 Szkoła	

wspólnie	 z	rodzicami	 dba	 o	wszech-
stronny	rozwój	każdego	ucznia,	uczymy	
prawdy	 oraz	wychowujemy	 zgodnie	
z	tradycjami	 chrześcijańskimi.	 Podej-
mujemy	różne	formy	pracy	dydaktycz-
no	–	opiekuńczej	nie	tylko	na	zajęciach	
edukacyjnych,	ale	i	w	różnych	formach	
pracy	 pozaszkolnej.	 Uczestniczymy	
w	akcjach	i	imprezach	charytatywnych.	
Obok	wielu	osiągnięć,	nie	brakuje	nam	
też	 i	problemów.	 Tylko	 wspólnymi	
siłami	 będzie	można	 je	 przezwycię-
żyć.	W	 przyszłość	 należy	 patrzeć	
z	nadzieją.	 Tą	 nadzieję	 pokładamy	
w	Patronie	szkoły,	którego	idee	i	prze-

słania	 będziemy	 realizo-
wać	w	programie	wycho-
wawczym	szkoły.	Co	roku	
w	naszej	 szkole	 odbywa	
się	uroczysty	apel	z	okazji	
Święta	 Patrona	 Szkoły.	
Aby	 przybliżyć	 dzieciom	
i	młodzieży	 sylwetkę	 ks.	
J.	 Jałowego,	w	szkole	 or-
ganizowane	 są	 konkursy	
związane	z	życiem	 i	dzia-
łalnością	 księdza.	W	 tym	
roku	wiadomościami	 na	
temat	patrona	szkoły	mogli	
pochwalić	się	starsi	ucznio-
wie	 klas	 IV-VI,	 którzy	
prezentowali	swoją	wiedzę	
na	forum	szkoły.
	 Z a 	 p r z yg o t ow a n i e	
uczniów	odpowiadali	 na-

ŚwięTo PaTrona szkoŁy w szkole PodsTawowej w Przeczycy
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Mały też potrafi
	 W	piątek,	 8	marca	 2013	 r.	 około	
godz.	2	w	nocy	kierowca	 jadący	sa-
mochodem	od	strony	Jasła	„skosił”	na	
brzosteckim	rynku	10	słupków	stoją-
cych	przy	drodze	oraz	znak	drogowy.	
Nie	dokonał	tego	żaden	TIR,	jak	nie-
którzy	mówili,	ale	samochód	osobowy	
i	 to	 całkiem	 nieduży.	 Podobno	 nie	
jechał	też	nawet	zbyt	szybko,	a	słupki	
posypały	się	jak	kostki	domina.	Czyż-
by	 były	 tylko	wsadzone	w	 ziemię?	
	 Na	 szczęście	 nikomu	 nic	 się	 nie	
stało,	 choć	wyglądało	 to	 dość	 groź-
nie.	Dobrze	 też,	 że	 zdarzenie	miało	
miejsce	w	 nocy,	 bo	w	 ciągu	 dnia,	
z	uwagi	na	przejście	dla	pieszych,	jest	
w	tym	miejscu	wyjątkowo	ruchliwie.

Józef Nosal

	 Łacińską	sentencją,	która	w	tłuma-
czeniu	na	język	polski	brzmi:	„Nauka 
daje radość”,	można	określić	ostatnie	
osiągnięcia	literackie	uczennic	janusz-
kowickiej	szkoły.	
	 11	marca	 2013	 roku	 uczestniczyły	
one	 wraz	 z	polonistką	 C.	Węgrzyn	
w finale wojewódzkie-
go konkursu „Naziem-
na telewizja cyfrowa 
w moim domu”,	 który	
odbył	się	w	sali	kolumno-
wej	Urzędu	Wojewódz-
kiego	w	Rzeszowie.	Pod-
czas	uroczystości	Wice-
wojewoda	 Podkarpacki	
Alicja	Wosik	 podzięko-
wała	uczniom	za	piękne	
prace	konkursowe,	a	na-
uczycielom	 i	rodzicom	
za	 zaangażowanie	 i	po-
moc.	Następnie	wręczyła	
nagrody	 i	wyróżnienia	
laureatom.
	 Konkurs,	który	został	
zorganizowany	 przez	
Podkarpackiego	Kuratora	Oświaty	Jac-
ka	Wojtasa,	odbył	się	pod	patronatem	
honorowym	Wojewody	Podkarpackiego	
Małgorzaty	Chomycz	 –	Śmigielskiej.	
Wzięły	w	nim	udział	publiczne	i	niepu-
bliczne	przedszkola	oraz	szkoły	różnego	
typu	z	naszego	województwa.	Placówki	
zgłaszały	 projekty	 autorskie	 lub	 ze-

społowe	w	następujących	kategoriach:	
plakat,	obraz,	grafika,	reportaż,	hasło,	
spot	i	film	edukacyjny,	a	także	prezen-
tacja	multimedialna.	Zainteresowanie	
konkursem	było	ogromne.	Przedszkola	
i	szkoły	 podstawowe	 zgłosiły	 ponad	
1	 tysiąc	 prac	 plastycznych,	 natomiast	

gimnazja	 i	szkoły	 ponadgimnazjalne	
209	prac	plastycznych	i	178	projektów	
w	kategorii	słowo	i	obraz.
	 Wśród	 130	 reportaży	 nadesłanych	
na	 konkurs	 II miejsce zajęła Kinga 
Węgrzyn, uczennica	 klasy	 pierwszej	
gimnazjum,	za	tekst	„Telewizja	wczoraj	
i	dziś”.	Na III miejscu uplasowała się 

Karolina Winiarska,	uczennica	klasy	
szóstej	szkoły	podstawowej,	za	repor-
taż	 pt.	 „Naziemna	 telewizja	 cyfrowa	
–	nasze	nowe	i	lepsze	okno	na	świat”.	
Natomiast	wyróżnienie zdobyła Do-
minika Karmelita,	 uczennica	 klasy	
trzeciej	 gimnazjum,	 która	 napisała	

reportaż	„Nie	dajmy	się	
zaskoczyć	naziemnej	te-
lewizji	cyfrowej!”	Laure-
atki,	dzięki	zdolnościom	
pisarskim	i	wiedzy	zdo-
bywanej	pod	okiem	polo-
nistek	oraz	wskazówkom	
opiekuna	prac	pani	Alicji	
Czapli,	wykazały	się	cie-
kawym	ujęciem	 tematu	
oraz	doskonałą	znajomo-
ścią	specyfiki	gatunków	
publicystycznych.
	 Szeroka	 wiedza	 na	
temat	telewizji	cyfrowej	
oraz	 innych	 nowocze-
snych	 zdobyczy	 techni-
ki,	 zdolność	 obserwacji	
i	trafne	wnioskowanie,	

które	 zostały	 zauważone	 i	docenione	
przez	 jury	 konkursu,	 będą	 na	 pewno	
przydatne	 uczennicom	 także	w	co-
dziennym	życiu.
	 Gratulujemy	i	życzymy	im	dalszych	
sukcesów	w	konkursach	 oraz	 radości	
płynącej	z	wiedzy!

C. Węgrzyn

Gaudium in litteris est

dziennikarskie sukcesy uczennic zespołu szkół w januszkowicach

uczyciele	wychowawcy,	którzy	przybli-
żyli	im	wcześniej	postać	ks.	Józefa	Jało-
wego	oraz	zachęcili	do	samodzielnych	
poszukiwań	 i	korzystania	 z	różnych	
źródeł	 informacji.	 Konkurs	 składał	
się	z	trzech	części:	wiedzy	ogólnej,	pi-
semnej	i	plastycznej.	Zadania	cieszyły	
się	dużym	zainteresowaniem	całej	wi-
downi	ze	względu	na	to,	że	wymagały	
od	uczestników	nie	 tylko	wiedzy,	 ale	
i	sprytu.	 Uczniowie	 zaprezentowali	
obszerną	wiedzę,	 za	 co	 nagradzani	
byli	ogromnymi	brawami.	Ostatecznie	

zwyciężył	 zespół	 z	klasy	 IV.	Oprócz	
wiadomości	 uczniowie	wykazali	 się	
również	umiejętnościami	plastycznymi.	
Wykonali	portrety	ks.	Józefa	Jałowego	
różnymi	 technikami	 oraz	 gazetki	 te-
matyczne	związane	z	postacią	patrona	
szkoły.	Były	to	samodzielne	działania	
zespołów	 klasowych	 koordynowane	
przez	wychowawców.	 Forma	 i	dobór	
materiałów	zależały	od	pomysłowości	
uczniów.	Kolejną	konkurencją	były	listy	
do	Patrona	 szkoły,	w	których	ucznio-
wie	sugerowali	 i	argumentowali,	 iż	są	

dumni	z	tego,	że	szkoła	nosi	Jego	imię.	
Prace	pisemne	były	pomysłowe	i	orygi-
nalne.	Miały	formę	listów	urzędowych	
jak	 również	bardzo	prywatnych.	Przy	
ocenie	 prac	 brano	 pod	 uwagę	 język,	
poprawność	 gramatyczną	 i	stylistycz-
ną.	Każda	 praca	 została	 nagrodzona,	
uczniowie	 otrzymali	 skromne	 upo-
minki	oraz	dyplomy.	Atmosfera	apelu	
była	 bardzo	podniosła	 ze	względu	na	
niezwykłą	 osobowość	Patrona	 naszej	
szkoły.

M. Augustyn
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Technik Mechanizacji 
rolnicTwa
	 Zawód	technik mechanizacji rolnic-
twa, to	zawód szerokoprofilowy,	którego	
zadaniem	 jest	 przygotowanie	uczniów	
do	pracy:	w	przemyśle, handlu, trans-
porcie, drogownictwie, spawalnic-
twie, a także do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.	Praktyczna	
nauka	zawodu	odbywa	się	w	szkolnych	
pracowniach	 –	warsztatach,	 a	także	
u	pracodawców	w	przedsiębiorstwach	
prowadzących	produkcję,	sprzedaż,	na-
prawę	i	konserwację	pojazdów,	maszyn	
i	urządzeń	rolniczych.	W	trakcie	kształ-
cenia	uczniowie	mają	możliwość wyjaz-
du na płatne zagraniczne praktyki za-
wodowe	organizowane	przez	szkołę	do	
Holandii.W	zawodzie technik	mecha-
nizacji	 rolnictwa	kształcenie	obejmuje	
naukę	jazdy	samochodem,	ciągnikiem,	
a	także	 naukę	 pracy	 kombajnem	 zbo-
żowym	–	w	związku	z	tym	uczniowie	
bezpłatnie zdobywają	 uprawnienia:	
prawo jazdy kat. „B” i „T” oraz 
uprawnienia do pracy kombajnem 
zbożowym. Szkoła	 umożliwia	 także	
uczestnictwo	w	różnych	 kursach,	 np.:	
kursy modułowe z zakresu obrabiarek 
sterowanych numerycznie i montażu 
instalacji specjalnych, kursy spawania 
metodą MAG, MIG, TIG, gazowe 
i łukowe, kursy na wózki jezdniowe, 
a także na ciągniki gąsienicowe (spy-
charki) z rodziny DT – 75. Ze	względu	
na	 szerokoprofilowe	 kształcenie	 oraz	
posiadanie	 dyplomu	potwierdzającego	
kwalifikacje	zawodowe,	absolwent	bez	
trudu	znajduje	pracę	w	kraju	i	poza	jego	
granicami.

Technik Żywienia i usŁug 
gasTronoMicznych
	 Kształcenie	 w	zawodzie	 technik	
żywienia	 i	usług	 gastronomicznych	
ma	 za	 zadanie	 przygotować	 uczniów	
do pracy w restauracjach, barach, 
pizzeriach, stołówkach, kawiarniach, 
przy produkcji żywności, organizacji 
przyjęć okolicznościowych oraz do 
prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Kształcenie praktyczne 
obejmuje zajęcia praktyczne prowa-
dzone w szkolnych pracowniach ga-
stronomicznych oraz praktyki zawo-
dowe krajowe, m.in. w nadmorskich 
domach wczasowych lub zagraniczne, 
(np. w Holandii) organizowane w for-
mie stażu. W	trakcie	nauki	uczeń	naby-
wa	następujące	umiejętności:	organiza-
cji	żywienia	i	usług	gastronomicznych	
w	zakładach	sieci	otwartej	i	zamkniętej,	
sporządzania	dań	gorących	i	przekąsek,	
organizowania	 przyjęć	 okolicznościo-
wych,	 określania	wartości	 odżywczej	
żywności,	dekorowania	potraw,	obsługi	

konsumenta,	 prowadzenia	 dokumen-
tacji.	Ponadto	szkoła	organizuje	kursy	
specjalistyczne	 dla	 zawodu:	kelner, 
barman, obsługi kas fiskalnych. W	
ramach	tego	kierunku	prowadzone	jest	
także	kształcenie	w	języku	obcym	spe-
cjalistycznym,	dzięki	czemu	zwiększone	
zostają	szanse	absolwenta	na	międzyna-
rodowym	rynku	pracy. 

Technik archiTekTury 
krajobrazu
	 Kształcenie	w	zawodzie	technik ar-
chitektury krajobrazu ma	za	zadanie	
przygotować	 uczniów	do	 pracy	w	fir-
mach	zajmujących	się	projektowaniem,	
wykonywaniem,	 zagospodarowaniem	
terenów	zielonych,	projektowaniem	i	za-
kładaniem	ogrodów	w	różnych	stylach,	
(japońskim, angielskim, francuskim),	
prowadzeniem	parków	 i	zieleni	miej-
skiej,	 zakładaniem	 i	prowadzeniem	
ozdobnych	 ogrodów	w	posiadłościach	
prywatnych,	firmach	związanych	z	ho-
dowlą	roślin	ozdobnych	oraz	prowadze-
niem	własnej	działalności	gospodarczej.	
Kształcenie	praktyczne	obejmuje	zajęcia	
prowadzone	w	warsztatach	 szkolnych	
oraz praktykę zawodową realizowaną 
w specjalistycznych firmach. W	trakcie	
nauki	uczeń	nabywa	następujące	umie-
jętności:	aranżacji	przestrzeni	i	wnętrz	
(łączenie	 kamieni,	 wody	 i	zieleni),	
projektowania	 i	wykonywania	kompo-
zycji	kwiatowych,	dekorowania	wnętrz	
materiałem	 roślinnym,	 projektowania	
i	wykonywania	 systemów	 nawadnia-
nia	 (oczka	 wodne,	 kaskady,	 baseny	
ozdobne),	 produkcji	 roślin	 ozdobnych,	
projektowania,	wykonywania	i	konser-
wacji	 ogrodów,	 budowy	 i	urządzania	
terenów	zieleni	zgodnie	z	przygotowaną	
dokumentacją.	 Dodatkowym	 atutem	
jest nieodpłatny kurs prawa jazdy kat. 
„B” (samochód).	Po	ukończeniu	szkoły	
absolwent	może	kontynuować	naukę	na	
wydziałach	 architektury,	 architektury	
krajobrazu,	 ogrodnictwa	 i	innych	kie-
runkach	 zależnie	 od	 indywidualnych	
zainteresowań.

Mechanik – oPeraTor Pojaz-
dów i Maszyn rolniczych
	 Mechanik	 operator	 pojazdów	 i	ma-
szyn	rolniczych	,to	kierunek	dla	uczniów	
o	zainteresowaniach	 techniczno-me-
chanicznych.	 Nauka	 w	zasadniczej	
szkole	trwa	3	lata.	Absolwent	może	zna-
leźć	zatrudnienie	jako:	kierowca pojaz-
dów mechanicznych, operator maszyn 
i kombajnów samobieżnych, mecha-
nik pojazdów i maszyn, spawacz, ko-
wal wyrobów artystycznych, tokarz, 
konserwator instalacji w budynkach 
gospodarczych.	Kształcenie	praktyczne	
prowadzone	 jest	w	dobrze	wyposażo-
nych	 pracowniach	warsztatów	 szkol-

nych,	 dodatkowo	obejmuje:bezpłatny 
kurs prawa jazdy kat. „B” (samochód) 
,	bezpłatny kurs prawa jazdy kat. 
„T” (ciągnik rolniczy z przyczepą),	
bezpłatny kurs obsługi i pracy kom-
bajnem zbożowym.	Szkoła	umożliwia	
także	uczestnictwo	w	kursach:	spawania	
metodą	MAG, MIG, TIG,	gazowe	i	łu-
kowe,	na	wózki	jezdniowe,	na	ciągniki	
gąsienicowe	(spycharki)	z	rodziny	DT-
-75,obsługi	kas	fiskalnych,	Ze	względu	
na	 szerokoprofilowe	 kształcenie	 oraz	
posiadanie	 dyplomu	potwierdzającego	
kwalifikacje	 zawodowe,	 absolwent	
zdobywa	duże	możliwości	zatrudnienia	
w	kraju	i	za	granicą.	Absolwent	szkoły	
kształcącej	 w	zawodzie	mechanik	 –	
operator	pojazdów	i	maszyn	rolniczych	
po	 potwierdzeniu	 kwalifikacji	 „użyt-
kowanie	 pojazdów,	maszyn,	 urządzeń	
i	narzędzi	 stosowanych	w	 rolnictwie”,	
„obsługa	techniczna	oraz	naprawa	po-
jazdów,	maszyn	i	urządzeń	stosowanych	
w	rolnictwie”	może	uzyskać	dyplom	po-
twierdzający	kwalifikacje	w	zawodzie	
technik mechanizacji rolnictwa po 
potwierdzeniu	dodatkowo	kwalifikacji	
„organizacja	 prac	 związanych	 z	eks-
ploatacją	środków	technicznych	stoso-
wanych	w	rolnictwie”	 oraz	 uzyskaniu	
wykształcenia	średniego.	

cukiernik
	 Cukiernik	to	zawód	dla	osób	o	zain-
teresowaniach	kulinarnych.	Kształcenie	
w	zasadniczej	szkole	trwa	3	lata.	Zaję-
cia	praktyczne	odbywają	 się	w	dobrze	
wyposażonych	szkolnych	pracowniach	
gastronomicznych.	Absolwent	może	po-
dejmować	pracę	w	cukierniach,	restau-
racjach,	 kawiarniach	 oraz	 prowadzić	
własną	działalność	gospodarczą.	Praca	
w	zawodzie	 cukiernika	polega	na	wy-
twarzaniu	różnego	rodzaju	ciast,	ciastek,	
tortów	i	deserów	a	także	na	tworzeniu	
dekoracji	 wyrobów	 gotowych,	 które	
dostarczają	konsumentowi	wrażeń	sma-
kowych	i	wizualnych.	W	trakcie	nauki	
uczeń	nabywa	następujące	umiejętności:	
wyposażania	 zakładu	 cukierniczego,	
produkcji	półproduktów	cukierniczych,	
mas	 i	wyrobów	 z	ciasta,	 dekorowania	
wyrobów	 cukierniczych,	 obsługi	ma-
szyn	w	przetwórstwie	 spożywczym,	
rozliczania	 produkcji.	 Ponadto	 szkoła	
organizuje	 kursy	 specjalistyczne	 dla	
zawodu:	kelner, barman, obsługa kas 
fiskalnych.	 Kształcenie	w	zawodzie	
cukiernik	 obejmuje	 naukę	 języka ob-
cego zawodowego	niezbędnego	podczas	
pracy	zarówno	w	kraju	jak	i	za	granicą.
	 Absolwent	szkoły	kształcącej	w	za-
wodzie	 cukiernik	 po	 potwierdzeniu	
kwalifikacji	„organizacja i nadzorowa-
nie produkcji wyrobów spożywczych”,	
może	uzyskać	dyplom	potwierdzający	
kwalifikacje	 zawodowe	w	zawodzie	
technik technologii żywności.

kierunki kształcenia w zespole szkół  
im. jana Pawła ii w brzostku w roku szkolnym 2013/2014
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TerMiny rekruTacji do 
szkóŁ PonadgiMnazjalnych 
	 1.	Od	13	do	31	maja	2013	r.	–	skła-
danie	podań	przez	kandydatów.	
	 2.	28	czerwca	–	2	 lipca	2013	 r.	do	
godz.	 15.00	 –	 przyjmowanie	 kopii	
świadectw	ukończenia	gimnazjum	oraz	
kopii	zaświadczeń	o	wynikach	egzami-
nu	gimnazjalnego	otrzymanych	z	OKE,	
poświadczonych	przez	dyrektora	gim-
nazjum,	które	kandydat	ukończył.	
	 3.	Do	 5	 lipca	 2013	 r.	 do	 godziny	
12.00	 –	 ogłoszenie	 list	 kandydatów	
zakwalifikowanych	do	szkoły.	
	 4.	Do	8	lipca	2013	r.	do	godz.	13.00	
–	 potwierdzenie	woli	 podjęcia	 nauki	
w	szkole	poprzez	złożenie	oryginałów	
dokumentów.

liceuM ogólnokszTaŁcące 
dla dorosŁych
	 Liceum	Ogólnokształcące	jest	prze-
znaczone	dla	absolwentów	ośmioletniej	
szkoły	 podstawowej	 starego	 typu,	
gimnazjum	 lub	 zasadniczych	 szkół	
zawodowych.	Nauka	trwa	trzy	lata	i	od-
bywa	 się	w	systemie	 stacjonarnym	–	
czyli	trzy	razy	w	tygodniu	w	godzinach	
popołudniowych.	 Program	 obejmuje	
naukę	przedmiotów	ogólnych:	humani-
stycznych,	matematyczno-fizycznych,	
przyrodniczych	oraz	takich	jak	podsta-
wy	przedsiębiorczości	 i	informatyka.	
Nauka	 języka	 obcego	 nowożytnego	
odbywa	 się	w	wymiarze	 co	 najmniej	
180	 godzin.	Celem	 kształcenia	w	li-
ceum	 jest	 przygotowanie	 do	matury,	
ale	 jej	 zdawanie	 nie	 jest	warunkiem	
ukończenia	szkoły.
 Terminy rekrutacji – do 16 sierp-
nia 2013 r. składanie podań i doku-
mentów do szkoły.

	 W	Publicznej	Szkole	Pod-
stawowej	w	Kamienicy	Dolnej	
z	inicjatywy	Rady	Rodziców	
pod	 kierunkiem	przewodni-
czącej	 Pani	Moniki	Machaj	
realizowany	 był	 Program	
Grantowy	DANONE	 „Masz	
pomysł	podziel	się	posiłkiem”.
	 Projekt	 zakładał	 edukację	
regionalną,	 prozdrowotną,	
ekologiczną	 i	patriotyczną.	
W	 ramach	 działań	 organi-
zowane	 były	 różne	 imprezy	
tematyczne	 np.:	 „Stoliczku	
nakryj	 się”,	 „Lato	w	słoiku”,	
„Zdrów	 jak	 ryba”,	 „Podkar-
packie	kochajmy,	ale	co	pol-
skie	 poznajmy”,	 „W	mlecz-
nym	 raju	 u	górali”,	 „Kanap-
kowy	dzień”,	„Dzień	pieroga”,	
„Dzień	 owocowy”,	 „Turniej	
DANONE	Cup”,	 „Ciastecz-
kowy	dzień”.
	 Dzięki	 akcji	 „Talerzyki	
na	 sprzęciki”	 udało	 się	 nam	
zdobyć	 lodówkę	 do	 kuchni	

szkolnej,	 czekamy	 również	
na	dostawę	 stołu	 i	wózka	do	
przewożenia	naczyń.	Ucznio-
wie	mocno	zaangażowali	 się	
w	tę	akcję	zbierania	wieczek	
z	jogurtów	 „Gratka”	 firmy	
Danone	 opatrzonych	 logo	
„Podziel	się	posiłkiem”.	Z	po-
mocą	przyszli	nam	uczniowie	
zaprzyjaźnionych	szkół	–	Pu-
blicznej	Szkoły	Podstawowej	
w	Brzostku	 i	Gimnazjum	
w	Brzostku.
	 Dyrek tor, 	 nauczyciele	
i	cała	 społeczność	 szkolna	
dziękuję	wszystkim,	 którzy	
w	jakikolwiek	 sposób	 przy-
czynili	 się	 do	 realizacji	 tego	
przedsięwzięcia.	Wymienić	tu	
pragniemy	przede	wszystkim	
Panią	Magdalenę	Machaj,	
Panią	Monikę	Machaj,	Panią	
Małgorzatę	Berek,	Pana	Pawła	
Hipszera	i	Pana	Pawła	Macha-
ja.

aa

Talerzyki na sprzęciki
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zbiorczy raport z ankiet rodziców w projekcie 
„indywidualizacja nauczania uczniów klas i – iii w gminie brzostek”

	 W	miesiącu	marcu	2013	r.	przeprowadzono	badania	ankietowe	wśród	rodziców	uczniów	uczestniczących	w	zajęciach	
w	projekcie	pt.	„Indywidualizacja	nauczania	uczniów	klas	I	-	III	w	Gminie	Brzostek”.	W	badaniu	wzięło	udział	w	sumie	330	
rodziców	(nie	wszyscy	rodzice	odpowiedzieli	na	wszystkie	pytania).	Badanie	miało	na	celu	zobrazowanie	efektów	i	oceny	
przez	rodziców	prowadzonych	zajęć	w	projekcie.
	 Z	przeprowadzonych	ankiet	wynika,	że	odpowiedzi	rodziców	na	pytania	w	ankiecie	były	następujące:

Pytanie	/	odpowiedź
1

zdecydo-
wanie	nie

2
raczej	nie

3
trudno	po-
wiedzieć

4
tak

5
zdecydo-
wanie	tak

1.	Czy	Pan/i	uważa,	że	zajęcia	w	których	dziecko	weźmie	udział	wpłynie	na	wy-
równanie	trudności	z	jakimi	boryka	się	dziecko? 3 6 50 145 124
2.	Czy	Pan/i	uważa,	że	udział	Pana/i	dziecka	wpłynie	na	wyrównanie	szans	edu-
kacyjnych? 2 4 39 165 110
3.	Czy	dzięki	udziałowi	Pana/i	dziecka	w	projekcie	zostanie	podniesiona	Pana/i	
świadomość	w	zakresie	edukacji	wczesnoszkolnej? 2 10 63 144 100
4.	Czy	Pana/i	zdaniem	udział	dziecka	w	projekcie	przyczyni	się	do	zwiększenia	
dostępu	do	zajęć	dodatkowych?	 2 3 39 151 122
5.	Czy	Pana/i	zdaniem	udział	w	projekcie	Pana/i	dziecka	wpłynął	na	pogłębienie	
wiedzy	w	zakresie	realizowanych	zajęć? 1 1 34 166 117
6.Czy	udział	w	zajęciach	przyczyni	się	do	aktywizacji	rozwoju	emocjonalnego	
i	psychomotorycznego? 1 2 56 139 122
7.	Czy	dzięki	udziałowi	w	projekcie	Pana/i	dziecko	stanie	się	bardziej	samodziel-
ne? 1 5 33 155 124
8.	Czy	dzięki	udziałowi	w	projekcie	Pana/i	dziecko	będzie	bardziej	tolerancyjne? 1 2 55 146 113
9.	Czy	jest	Pan/i	zadowolony/a	z	oferty	zajęć	dodatkowych? 4 10 166 141
10.	Czy	 uważa	Pan/i,	 że	 udział	w	 projekcie	wpłynie	 na	 rozwój	 zainteresowań	
dzieci? 1 3 33 145 137
11.	 Czy	 Pana/i	 zdaniem	 udział	 dziecka	w	 zajęciach	 przyczyni	 się	 do	 rozwoju	
uzdolnień	dziecka? 1 1 24 155 139

	 Zdaniem	większości	rodziców	udział	uczniów	w	projekcie	został	pozytywnie	przez	nich	oceniony.	Rodzice	są	również	
zadowoleni	z	oferty	dodatkowych	zajęć	realizowanych	w	ramach	projektu	(166	rodziców	odpowiedziało	–	tak	i	141	–	zde-
cydowanie	tak).	Realizacja	zajęć	w	ramach	projektu	przyczyni	się	do	wyrównania	szans	edukacyjnych	dzieci,	ich	rozwoju	
emocjonalnego	i	psychomotorycznego.	Udział	w	zajęciach	wpłynie	również	na	rozwój	zainteresowań	i	uzdolnień	dzieci.
	 Na	podstawie	powyższych	wyników	można	stwierdzić,	że	założone	we	wniosku	wskaźniki	realizacji	projektu	są	osią-
gnięte	na	odpowiednim,	wysokim	poziomie.

Kierownik projektu – Irena Nosal

nauka w konspiracji cd.
	 Na	pierwszych	zajęciach	po	niedzieli,	
kierownik	 szkoły	dla	 trójki	 jego	kon-
spiracyjnych	 uczniów	gimnazjalnych	
przygotował	i	przeprowadził	repetycje	
z	języka	 niemieckiego,	matematyki	
i	botaniki.	Cała	trójka	Ewelina,	Halina	
i	ja	 dobrze	odpowiadała	 na	 zadawane	
pytania	z	czego	nasz	profesor	był	rad,	
ale	rzadko	okazywał	nam	swoje	zado-
wolenie.	Zawsze	wobec	nas	był	zasad-
niczy	i	wymagał	perfekcji.	Po	zajęciach	
nie	śpieszyłem	się	z	wyjściem,	dając	do	
zrozumienia	koleżankom,	że	dziś	wyjdę	
ostatni.	Kiedy	 zostałem	 sam	 na	 sam	

z	panem	Krawczykiem	powiedziałem	
mu,	że	we	wrześniu	mam	zdawać	eg-
zamin	z	przedmiotów	pierwszej	klasy	
gimnazjalnej.	Jednocześnie	zapytałem	
go	co	jeszcze	pozostało	mi	do	przero-
bienia?	W	odpowiedzi	usłyszałem,	po-
wtarzać	to	co	już	przerobiliśmy.	Zaraz	
też	 zapytał	mnie,	 czy	 powiedziałem	
koleżankom	o	moim	 egzaminie.	Nie,	
nie	powiedziałem.	Przecież	obowiązują	
mnie	 zasady	konspiracji.	Oczywiście,	
ale	chciałem	się	upewnić.	Na	następnej	
repetycji	 z	pozostałych	 przedmiotów	
odpowiadaj	źle,	nie	na	temat.	To	będzie	
powodem	do	ustalenia	dla	ciebie	dodat-
kowych	zajęć	powtórkowych.	Podczas	
dodatkowych	powtórek	poznasz	swoje	
braki	i	będziesz	mógł	je	uzupełnić	przy	
mojej	pomocy.	Wyszedłem	wzruszony	
życzliwością	pana	Krawczyka	dla	mnie.
	 Szybko	mijały	tygodnie	intensywnej	
nauki,	 która	 zbiegała	 się	 z	ciężkimi	
pracami	przy	żniwach	zbóż	oraz	z	póź-
niejszymi	robotami	w	polu.	Jednocze-
śnie	trwały	roboty	przy	budowie	nowej	

stodoły,	 które	mnie	 też	 absorbowały	
w	charakterze	pomocnika	oraz	furma-
na.	W	tych	warunkach	doskonaliła	się	
podzielność	mojej	uwagi	i	osobowości.	
W	 tym	 samym	czasie	wykonywałem	
pracę	fizyczną	i	umysłową.	Moją	uwagę	
skupiałem	na	dwóch	niezależnych	ce-
lach,	na	wykonywaniu	określonej	pracy	
fizycznej	oraz	na	 zrozumieniu	 i	zapa-
miętaniu	 tego	 co	miałem	 się	 nauczyć	
w	wyznaczonym	przez	siebie	zakresie	
z	przedmiotu	 objętego	 programem	
tajnego	nauczania.	Innych	myśli	niż	te	
nie	dopuszczałem	do	siebie.	Często	od-
nosiłem	wrażenie,	że	żyję	w	nierealnym	
świecie,	 gdzie	 nie	 istnieje	 nic	więcej	
poza	pracą	i	nauką.
	 W	pierwszej	połowie	września	1942	
r.	przyszła	do	moich	rodziców	Wójto-
wiczowa,	matka	 księdza	 Stanisława,	
z	prośbą	 by	 rodzice	 pozwolili	mi	 po-
jechać	 z	nią	 do	 księdza	w	Bochni.	W	
niedzielę	 ksiądz	 proboszcz	w	Siedli-
skach	dał	jej	list	od	syna,	w	którym	ten	
prosi	by	go	odwiedziła	i	zabrała	ze	sobą	

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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	 W	Zespole	 Szkół	 im.	 Jana	Pawła	 II	
w	Brzostku	 pierwszy	 dzień	 wiosny,	
czyli	 tradycyjny	„Dzień	Wagarowicza”,	
to	 od	wielu	 lat	 czas	 zmagań	 uczniów	
w	Turnieju	Klas.	Czym	jest	Turniej	Klas?	
To	konkurs,	w	którym	klasy	rywalizują	
o	prymat	 w	szkole,	 czyli	 tytuł	 klasy	
najaktywniejszej,	 najwszechstronniej	
uzdolnionej,	najdowcipniejszej.	
	 Turniej	ma	już	ponad	dwudziestoletnią	
tradycję.	W	każdym	 roku	ustalany	 jest	
oryginalny	zestaw	konkurencji.	W	obec-
nym	na	turniej	składały	się:	stworzenie	
plakatu	 o	tematyce	 antyalkoholowej,	
konkurs	karaoke,	przedstawienie	skeczu	
o	dowolnej	 tematyce,	wykonanie	 krót-
kiego	 filmu	 promującego	 szkołę	 oraz	
konkurencja	sportowa	–	skok	w	dal.	

	 Zmagania	 tradycyjnie	 odbywają	 się	
w	sali	gimnastycznej	i	angażują	całą	spo-
łeczność	szkolną.	Wypełniają	cały	dzień,	
ale	nie	zdarzyło	się,	by	komuś	przyszło	do	
głowy	w	tym	dniu	wagarować.	Już	same	
przygotowania	do	turnieju	traktowane	są	
przez	 uczniów	bardzo	poważnie.	Przez	
wiele	 dni,	 a	nawet	 tygodni	 trwa	obmy-
ślanie	 scenariuszy,	 przygotowywanie	
rekwizytów	i	odbywanie	prób.	
	 Organizatorem	 turnieju	 jest	 Samo-
rząd	Uczniowski,	działający	pod	opieką	
Małgorzaty	Augustyn.	W	Turnieju	Klas	
2013	wzięły	 udział	 klasy:	 I	TŻ	 (wych.	
M.	Oprządek)	,	I	TŁ	(wych.	J.	Nawracaj),	
II	TŁ	(wych.	M.	Jop)	III	TŻa	(wych.	A.	
Hudyma),	III	TŁ	(wych.	F.	Berrahal),	I	ZS	
(wych.	M.	Stelmach).	Występy	oceniało	

jury	w	składzie	uczennica	klasy	IV	TŻ	b	
Angelika	Marcinek,	nauczycielki:	Elżbie-
ta	Kurzawa,	Mariola	Gozdecka,	Monika	
Sieradzka	–	Łukowicz,	ks.	Damian	Czy-
żewski.
	 Rywalizacja	była	bardzo	wyrównana.	
W	 ostatecznej	 klasyfikacji	 niewielką	
różnicą	punktów	zwyciężyła	klasa	II TŁ	
(116	pkt),	 II	miejsce	 III TŻa	 (112	pkt),	
III	miejsce	 III TŁ	 (110	 pkt).	Nagrody	
dla	 zwycięzców	ufundowała	Rada	Ro-
dziców	a	wręczyła	je	wraz	z	dyplomami	
dyrektor	pani	Anna	Fundakowska.	Klasa	
II TŁ	otrzymała	300	złotych,	zdobywcy	
kolejnych	miejsc	200	zł	i	100.	Indywidu-
alnością	Turnieju	został	Artur	Skowron	
–	uczeń	klasy	III	TŻa.
	 Warto	 w	tym	miejscu	 wspomnieć	
o	najlepszych	w	poszczególnych	konku-
rencjach.	Najwięcej	 punktów	 za	 skecz	
uzyskała	 klasa	 III	 TŻa,	 za	wykonanie	

piosenki	uczennica	kl.	II	TŁ	Anna	
Rogowska,	 natomiast	 za	film	pro-
mujący	 szkołę	 klasa	 II	 TŁ	 i	III	
TŻa.	Podobnie	 za	 plakaty	 o	tema-
tyce	 antyalkoholowej	 –	 II	TŁ	 i	III	
TŻa.	 Najbardziej	 pracochłonne	
i	wymagające	 kreatywności	 było	
przygotowanie	 filmów,	w	których	
występowali	 uczniowie	 i	zapro-
szeni	 nauczyciele.	 Powstały	filmy	
żartobliwie	ukazujące	życie	szkoły,	
łączące	 rzetelną	 informację	 o	kie-
runkach	 kształcenia	 z	dużą	 dozą	
humoru.	
	 Według	uczestników	i	organizato-
rów	tegoroczny	konkurs	był	bardzo	
udany.	 Był	 udany	 także	 dlatego,	
że	–	jak	każdy	poprzedni	–	włączył	
kolejne	roczniki	w	tradycję	szkoły.	

Anna Hudyma

Turniej klas… i nikt nie poszedł na wagary

Zwycięska klasa II TŁ z dyrektor szkoły panią Anną Fundakowską Fot. Małgorzata Jop

mnie.	Kiedy	wróciłem	od	roboty	w	polu	
z	końmi	 na	 obiad,	mama	przyszła	 do	
stajni	 i	powiedziała	mi	 o	tej	 radosnej	
dla	mnie	nowinie.	Zastrzegła,	bym	jak	
przyjdę	 na	 obiad,	 nie	 dawał	 po	 sobie	
znać,	 że	 już	wiem.	 Podczas	 obiadu	
zagadnąłem	o	zakresie	wykonanej	orki	
pola	do	południa.	Tato	miał	zatroskaną	
minę	i	nie	zainteresowała	go	moja	rela-
cja.	Po	obiedzie,	jak	zwykle	wyszedłem	
do	 stajni	napoić	konie.	Następnie,	 jak	
gdyby	 nigdy	 nic	 pojechałem	w	pole	
kontynuować	moją	robotę.	Tam	już	nie	
mogłem	myśleć	 o	niczym	 innym,	 jak	
tylko	o	tym	czy	 tato	wyrazi	zgodę	na	
mój	wyjazd	do	Bochni.
	 Po	kolacji	jak	zwykle	zabierałem	się	
wyjść	do	stajni.	Wtedy	tato	odwrócił	się	
od	swojego	stołu	zegarmistrzowskiego	
i	powiedział.	Jak	napoisz	konie	przyjdź	
do	domu,	bo	chcę	z	tobą	porozmawiać.	
Starałem	 się	 ukryć	moje	 podniecenie	
i	spokojnie	 odpowiedziałem.	Dobrze.	
Przyzwyczajony	 już	 do	 trudnych	 dla	
mnie	rozmów	z	tatą	bez	pośpiechu	wró-
ciłem	do	mieszkania.	Usiadłem	obok	
stołu	zegarmistrzowskiego	i	spokojnie	
czekałem	na	 rozmowę.	Po	 chwili	 tato	
zdjął	z	oka	lupę	zegarmistrzowską	i	za-
czął	mówić	o	bytności	Wójtowiczowej	
u	nas.	Wreszcie	zapytał.	Czy	ty	wiesz	

po	 co	 ksiądz	 chce	 byś	 przyjechał	 do	
niego?	Odpowiedziałem.	Nie	wiem	i	do-
dałem	przyciszonym	głosem	by	siostry	
nie	 słyszały.	Domyślam	 się,	 że	może	
chodzi	o	egzamin	z	łaciny,	religii	i	nie-
mieckiego,	 jako	 przygotowanie	mnie	
do	 seminarium	duchownego.	Tato	 już	
wcześniej	widział	w	kościele	 jak	 słu-
żyłem	do	mszy	św.	odprawianej	przez	
księdza	wikarego.	Po	chwili	milczenia	
tato	z	zatroskaniem	mówił	o	niebezpie-
czeństwach	 jakie	mogą	mnie	 spotkać	
od	hitlerowców	za	udział	w	zakazanej	
nauce.
	 Spokojnie	wysłuchałem	wszystkich	
jego	 ostrzeżeń	 i	argumentów	przeciw	
wyjazdowi	do	Bochni.	Nie	podejmując	
rozmowy	na	 temat	 niebezpieczeństw,	
ucałowałem	 tatę	 w	rękę	 prosząc	 go	
o	wyrażenie	 zgody	 na	mój	 wyjazd	
z	Wójtowiczową	 do	Bochni.	Niespo-
dziewanie	od	razu	otrzymałem	zgodę.	
W	podziękowaniu	 po	 raz	 drugi	 uca-
łowałem	 rękę	 taty	 i	powiedziałem,	 że	
jestem	mu	bardzo	wdzięczny	za	zrozu-
mienie	moich	dążeń.
	 W	dniu	 przyjazdu	 do	Bochni,	 po-
danym	 przez	 księdza	w	liście,	 rano	
poszliśmy	z	Wójtowiczową	do	Dębicy	
na	stacje	kolejową.	Szło	się	nam	lekko,	
ponieważ	nie	mieliśmy	żadnego	bagażu,	

bo	ksiądz	w	liście	stanowczo	prosił,	by-
śmy	nie	przywozili	ze	sobą	nic.	Na	stacji	
w	Dębicy	wykupiliśmy	bilety	kolejowe	
na	przejazd	do	Bochni,	ale	długo	jeszcze	
czekaliśmy	na	przyjazd	pociągu	osobo-
wego	z	Rzeszowa	do	Krakowa.	Po	raz	
pierwszy	w	moim	życiu	miałem	jechać	
pociągiem,	chociaż	widok	pociągu	nie	
był	mi	obcy.	Przed	wjazdem	pociągu	na	
peronie	pojawili	się	Niemcy	w	czarnych	
mundurach	 z	pełnym	 uzbrojeniem.	
Trzech	 z	nich	 prowadziło	 na	 smyczy	
wilczury,	zwane	owczarkami	niemiec-
kimi.	Ciarki	przeszły	mi	po	skórze	na	
myśl,	że	może	to	być	łapanka	na	roboty	
do	Niemiec,	przed	którą	ostrzegał	mnie	
tato.	Stojąc	obok	Wójtowiczowej	stara-
łem	 się	być	 zupełnie	 spokojny.	Mimo	
woli	serce	zaczęło	mi	walić,	gdy	jeden	
z	Niemców	z	psem	przechodził	tuż	koło	
nas.	Kiedy	nadjechał	pociąg	w	wagonie	
jaki	zatrzymał	się	przed	nami	otworzyły	
się	drzwi	kilku	przedziałów,	z	których	
wysiadali	 pasażerowie.	Przez	otwarte	
drzwi	wsiedliśmy	do	przedziału.	Jakaś	
młoda	 dziewczyna	 ustąpiła	miejsca	
Wójtowiczowej,	 a	ja	 stanąłem	 obok	
okna	i	widziałem	jak	Niemcy	na	peronie	
zatrzymują	pasażerów	z	bagażami.	Po	
chwili	pociąg	ruszył	w	dalszą	drogę.

cdn.
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„Kwiecień plecień wiosną rządzi
A zew zimy mocno trzyma
To słoneczko czasem błyśnie
To się kryje i o wiośnie zapomina
Lasy jeszcze smutne stoją 
Jak złe wróżki ciut uśnięte
Czubki drzew niemocą ścięte 
Jakby bezruchem zamknięte
Tylko ptaki lecą w górę
Pokrzykują głosem cienkim
Że	to	wiosna choć z niemocą
Budzi się i rodzi nowe…”

	 Kwietniowe	niebo	2013	roku	jest	ja-
kieś	wyblakłe	i	bez	błękitnych	kolorów.	
Jeszcze	tu	i	ówdzie	leżą	kupki	brudnego	
śniegu,	a	wokół	nich	rozlewają	się	szare	
kałuże	wody.	Ostry	wicher	zrywa	się,	
to	 znowu	milknie,	 jakby	 stracił	moc	
otrząśnięcia	 się	 z	zimy.	Wokół	 do-
mów	 jeszcze	 panuje	 cisza	 i	nie	widać	
wiosennej	 krzątaniny.	Może	 ta	 cisza	
i	spokój	to	efekt	dobrze	przeżytych	dni	
rekolekcyjnych.	Nawet	 stojące	 grupki	
kobiet	są	jakby	bardziej	uważne	na	siłę	
głosu	 i	sposób	wypowiadanych	 słów.	
Pewnie	myśl	przewodnia	dotycząca	ży-
cia	ludzkiego	i	przeżywania	wielkiego	
tygodnia	„…zatrzymaj	się,	post	kończy	
się	…”	dotarła	głęboko	do	serc	ludzkich.	
W	 takich	 chwilach,	 jak	 w	Wielkim	
Tygodniu,	pamięć	ludzka	przypomina	
dawniejsze	 lata	 spędzone	w	naszych	
brzosteckich	domach.
	 Idę	 ulicą	 Gryglewskiego,	 staję	
z	kobietami	mieszkającymi	 już	 dziś	
w	Brzostku.	Z	 rozrzewnieniem	wspo-
minają	życie	na	dawnej	Okrągłej,	bo	tak	
nazywał	się	ten	przysiółek,	który	roz-
ciągał	się	od	Dąbrówki,	przez	Kamie-
niec,	aż	pod	samą	Kamerę.	Stały	 tam	
małe	mieszkalne	domy	z	dobudowaną	
oborą	w	podwórzu,	a	obok	były	stodo-
ły	oraz	bróg	na	 słomę.	Gdzieniegdzie	
w	ziemi	wbudowana	 była	 piwniczka,	
która	 zwana	była	 ziemianką,	 a	w	niej	
stały	 gliniane	 garnki	 z	mlekiem,	 gar-
nuszki	 z	masłem,	 zakręcone	w	lnianą	
koszulkę	 osełki	 białego	 sera.	 Pod	
półkami	zaś	leżały	ziemniaki,	buraki,	
jarzyny,	 bo	 też	 owe	 piwniczki	 były	

prototypami	 lodówek.	Poczesne	miej-
sce	 na	 podwórku	 zajmowała	 studnia	
z	drewnianą	 cembrowiną	 –	 dopiero	
u	schyłku	 lat	 sześćdziesiątych	 XX	
wieku	do	studni	wkopywane	były	kręgi	
betonowe.	Nad	studnią	był	daszek,	zaś	
na	walez	korbą	zawieszone	było	wiadro	
do	czerpania	wody.	Gdzieniegdzie	stały	
studnie	 z	żurawiem,	 ale	 przy	 każdej	
zawieszony	był	blaszaczek	–	garnuszek	
dla	 spragnionego	przechodnia,	wszak	
gościnność	 staropolska	 i	tutaj	 dotarła	
pod	wiejskie	strzechy.
	 Dziś	nie	ma	już	tych	domków	i	star-
sze	 pokolenie	 odeszło,	 a	część	miesz-
kańców	wyjechała	 w	poszukiwaniu	
wygodnego	 życia.	 „Dzieci	wojenne”	
pochodzące	z	Okrągłej	bardzo	skrupu-
latnie	garnęły	się	do	wiedzy.	W	szkole	
uważnie	 wsłuchiwały	 się	 w	słowa	
nauczycieli,	 aby	 nic	 nie	 uronić	 i	nie	
zgubić,	a	potem	z	książką	w	ręku	pasły	
krowy	i	czytały.	Nawet	i	pasionka	była	
inna,	bo	wypasane	były	wąskie	miedze	
pomiędzy	 zagonami	 uprawnych	 pól,	
gdyż	każdy	kawałek,	połeć	pola	musiał	
być	 zagospodarowany	 –	 zasiany	 lub	
zasadzony.	Biednie	 było	 na	 polskiej	
ziemi	–	zniszczenia	wojenne,	a	potem	
słaba	 kultura	 uprawy,	 prymitywne	
środki	 techniczne,	 nie	 stosowanie	
płodozmianów	itp.	–	wszystko	to	spra-
wiało,	że	trzeba	było	„wydrzeć”	z	ziemi	
jak	najwięcej	plonów,	którymi	musiano	
podzielić	się	z	państwem	oddając	obo-
wiązkowe	 dostawy.	 Pozostała	 część	
plonów	zostawała	w	rodzinie.	Na	 tym	
biednym	przysiółku	Ziemi	Brzosteckiej	
zwanym	Okrągłą	 żyli	 ludzie	 ubodzy,	
ale	 bogobojni,	 zaradni	 i	pracowici.	
Własnymi	 rękoma	 potrafili	wszystko	
zrobić,	od	butów	przez	odzież	i	ubranie,	
do	wszystkich	 urządzeń	 potrzebnych	
w	prowadzeniu	 gospodarstw	 rolnych	
i	wreszcie	do	umiejętności	wybudowa-
nia	i	wyposażenia	własnych	domów.
	 W	tamtych	domach	Wielki	Tydzień	
był	 niezwykle	 pracowity.	 Niemalże	
w	każdym	większym	 gospodarstwie	
odbywało	się	świniobicie	 i	obdarowy-
wanie	„świeżyzną”.	Dzielono	się	mię-

sem	 i	wyrobami	 z	najbliższą	 rodziną	
i	sąsiadami,	a	zjadano	go	tylko	w	świą-
teczne	dni.	Zapachy	wędzonych	kiełbas,	
boczków,	gotowanych	pasztetek,	salce-
sonów,	kaszanek	wyzwalały	niezwykły	
smak	na	ich	spożycie.	Jednak	spożywa-
nie	mięsnych	pokarmów	odbywało	się	
dopiero	w	Niedzielę	Wielkanocną,	gdyż	
jeszcze	w	sobotę	był	post.
	 Kobiety	 omiatały	w	domu	 każdy	
kątek,	 szorowały	 podłogę,	 czyściły	
szafki	 i	półki,	 a	potem	obijały	 je	 ko-
lorowymi	 papierami.	Na	 płotach	 zaś	
suszyły	 się	wyprane	ubrania,	 pościel,	
obrusy,	a	nawet	serwetki	do	koszyków	
ze	święconką.
	 Mężczyźni	ogarniali	całe	podwórze,	
obory	 i	stajnie.	Z	godziny	na	godzinę	
było	 coraz	 odświętniej	w	zagrodach.	
Dzieci	biegały	do	szkoły,	a	po	południu	
pomagały	w	pracach	 gospodarskich.	
Zimą	 chłopcy	 zjeżdżali	 z	górki	 na	
butach,	inni	wychodzili	na	Kamieniec	
–	dzisiaj	na	tej	górce	stoi	piękna,	oka-
zała,	nowoczesna	rezydencja	i	prowadzi	
do	niej	ulica.	A	przed	laty	z	Kamieńca	
chłopcy	 szusowali	 na	 nartach	 aż	 na	
Przedmieście.	Pomysłowość	chłopców	
była	wielka,	dlatego	też	budowali	skocz-
nie	śnieżne,	aby	uatrakcyjnić	sobie	trasę	
zjazdową.	Było	przy	tym	zawsze	dużo	
gwaru,	śmiechu	i	radości.
	 Wiosną	 całe	 to	wzgórze	 okrywało	
się	bielą	kwitnącej	tarniny,	czeremchy	
i	trześni	 i	tak	 rozciągała	 się	 kwitnąca	
przestrzeń	 aż	 pod	Kamerę,	 a	widoki	
były	cudne	jak	z	bajki.	Zaś	latem	grzy-
biarzy	 było	więcej	 niż	 grzybów	oraz	
kobiet	 z	wiaderkami	 i	dzbankami,	 do	
których	 zbierano	maliny,	 a	później	
czernice.	Czasami	 przychodzili	męż-
czyźni	z	ogromnymi	wiązkami	suchych	
gałęzi…	utrudzeni,	pochyleni	dźwigali	
opał	do	własnych	domów.	Koni	też	nie	
było	za	wiele	na	Okrągłej,	bo	tylko	u	bo-
gatszych	gospodarzy.	Za	to	solidarność	
ludzka	trzymała	tę	społeczność	w	wiel-
kiej	przyjaźni.	Pani	Zofia	ze	wzrusze-
niem	opowiada	jak	to	nawzajem	sobie	
sąsiedzi	 pomagali	 przy	 sianokosach,	
żniwach,	wykopkach,	 jak	 dzielili	 się	
upieczonym	 chlebem	w	piecu,	 czy	
świeżo	udojonym	mlekiem	od	krowy.	
Te	 opowieści	 o	zażyłościach	 sąsiedz-

opowieści dawnej treści – okrągła

Fragment ulicy Okrągła
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kich	 i	miłości	 rodzinnej	 już	dzisiaj	 są	
jakby	opowieścią	z	bajki.	Nawet	domy	
w	tamtych	czasach	nie	były	zamykane	
na	klucz,	a	psy	domowe	dokładnie	znały	
sąsiadów	i	nie	próbowały	nawet	ujadać.
	 W	Triduum	Paschalnym	brała	udział	
niemalże	cała	ludność	Okrągłej.	Tylko	
schorowani	 i	starcy	 zostawali	w	do-
mach	i	opiekowali	się	małymi	dziećmi.	
Wszyscy	przestrzegali	 ścisłego	postu.	
Podstawowym	pokarmem	postnym	był	
barszcz	biały	z	ziemniakami,	bądź	paj-
da	chleba	i	garnuszek	mleka,	a	czasami	
skibka	chleba	posypywana	była	cukrem	
i	kropiona	wodą	 i	to	 był	 już	 wielki	
rarytas.	Wieczorem	kobiety	 śpiewały	
pieśni	wielkopostne	„Dobranoc	głowo	
święta	Jezusa	mojego…”,	czy	też	„Ludu	
mój	ludu,	cóżem	ci	uczynił…”.	Melodie	
te	 słychać	 było	 niemalże	 z	każdego	
domu.	Nie	 było	 też	 przeglądania	 się	
w	lustrach,	gdyż	te	były	tyłem	odwró-
cone	 do	 domowników,	 nie	 było	 też	
śmiechów,	zabaw,	ani	pojadania	przez	
cały	święty	post.	Nic	też	dziwnego,	że	
z	tamtych	stron	wyrosło	dwóch	księży	–	
ksiądz	Jacek	Miszczak	i	ksiądz	Andrzej	
Ogrodnik.	
	 W	Wielką	Sobotę	od	rana	ścieżkami	
podążały	 dzieci	 z	koszykami	 z	tzw.	
święconką	–	a	była	tam	kiełbasa,	chleb,	
masło,	sól,	woda,	chrzan,	jajka	i	bara-
nek	upieczony	z	ciasta,	przyozdobione	
oziminą,	bądź	wiosennymi	kwiatkami.	
Święcone	niesiono	nie	 tylko	w	koszy-
kach,	 ale	 także	 na	 talerzach	 owinię-
tych	białymi	 serwetami.	Po	przyjściu	
z	kościoła	 ze	 święconym	 gospodyni	
obchodziła	cały	dobytek,	aby	szczęściło	
się	w	tym	domu,	zaś	do	domu	wchodziła	
z	pozdrowieniem	 „Chrystus	 zmar-
twychwstał”,	a	domownicy	odpowiadali	
„prawdziwie	zmartwychwstał”,	a	potem	
święcone	ustawiane	było	na	ustrojonym	
stole	 i	czekało	 aż	 do	 śniadania	wiel-
kanocnego.	Patrzyły	dzieci	 łakomymi	
oczyma	na	kolorowe	i	smakowite	dary,	
ale	nie	wolno	było	podskubywać.	Nie	
było	 też	 jak	 dzisiaj	 czekoladowych	
zajączków,	kurczątek,	pisanek	itp.

	 A	 kiedy	 zabrzmiały	 rezurekcyjne	
dzwony	 niemalże	 cała	Okrągła	 opu-
stoszała,	prawie	wszyscy	ludzie	dobrej	
woli	 z	całej	 Ziemi	 Brzosteckiej	 szli	
w	radosnej	 procesji	 i	wyśpiewywali	
„Alleluja”,	 a	potem	przy	 śniadaniach	
składali	 sobie	 życzenia,	 częstowali	
się	 i	całe	 rodziny	 spotykały	 się	w	to	
wielkie	święto.	Wokół	domów	zieleniły	
się	drzewa,	rozkwitały	pąki	kwiatowe,	
brzęczały	pierwsze	owady,	świergotały	
ptaki	 lecące	 do	 swoich	gniazd,	 a	cała	
Kamera	 szumiała	w	takt	wiosennego	
przebudzenia.
	 Dzisiaj	Okrągłej	 już	nie	ma,	 a	ślad	
po	niej	pozostał	w	nazwie	ulicy	ciągną-
cej	 się	od	stadionu	do	ulicy	Szkotnia.	
Ślad	Okrągłej	 pozostał	 też	w	sercach	
dawnych	mieszkańców	tej	ziemi.	Cza-
sami	 z	sentymentem	wspominają	 oni	
o	ogromnych	połaciach	pól	uprawnych,	
na	których	zostawili	swoje	młodzieńcze	
siły,	na	których	wylali	strugi	potu.	
	 Na	 południowym	 stoku	Kamień-
ca,	 gdzie	 dawniej	 rozciągały	 się	 pola	
uprawne,	powstało	nowe	osiedle	miesz-
kaniowe.	Stoi	tutaj	dom	koło	domu,	a	co	
jeden	to	bardziej	nowoczesny,	ozdobio-
ny,	 ogrodzony	 i	do	każdego	prowadzi	
ulica.	I	tak	jak	mieszkańcy	tego	osiedla	
rekrutują	się	z	różnych	wsi	naszej	gmi-
ny,	 tak	 też	 i	nazwy	ulic	 pochodzą	 od	
mieszkańców	Ziemi	Brzosteckiej.
	 I	 tak	 główna	 ulica	 Aleksandra	
Gryglewskiego	prowadzi	od	ulicy	My-
słowskiego	aż	do	stadionu.	Aleksander	
Gryglewski	żył	w	Brzostku	w	poł.	XIX	
wieku,	tutaj	rozpoczynał	edukację,	a	że	
obdarzony	 był	 talentem	malarskim	
podjął	 studia	 w	Krakowie.	 Tam	 też	
wykładał,	 a	potem	był	 kierownikiem	
Katedry	Perspektywy	w	Szkole	Sztuk	
Pięknych.
	 Od	tej	ulicy	odchodzą	dwie	równole-
głe	uliczki,	ks.	Józefa	Jałowego	pocho-
dzącego	ze	Skurowej,	który	ma	wielkie	
zasługi	w	dziele	koronacji	Figury	Matki	
Bożej	Przeczyckiej	oraz	w	pracy	z	ubo-
gimi	i	bezdomnymi	w	Rzeszowie,	gdzie	
pracował	jako	duszpasterz	–	ta	postać	

była	już	tematem	kilku	artykułów	w	na-
szym	miesięczniku.
	 Kolejna	uliczka	ma	 imię	ks.	Piotra	
Niezgody	 pochodzącego	 z	Bukowej.	
Był	to	kapłan	żyjący	na	przełomie	XIX	
i	XX	wieku	 i	był	 kapelanem	Wojsk	
Polskich	w	stopniu	 generała.	Był	 też	
dziekanem	V	Okręgu	Korpusu	w	Kra-
kowie,	 a	w	 czasie	 II	wojny	 światowej	
dziekanem	Obszaru	Południe	AK.	Za	
swą	 działalność	 został	 odznaczony	
Złotym	Krzyżem	Zasługi,	Krzyżem	
Walecznych	i	Krzyżem	Niepodległości.
	 Następna	ulica	nosi	imię	Mieczysła-
wa	Woronieckiego.	Książę	Woroniecki	
był	właścicielem	ziemskim	w	Skurowej.	
W	czasie	Wiosny	Ludów	był	dowódcą	
legionu	polskiego	na	Węgrzech.
	 Ulica	Teodora	Furgalskiego	ma	imię	
wielkiego	 brzostowianina,	 żołnierza	
i	legionisty	 żyjącego	w	I	 połowie	XX	
wieku.	Był	 on	 pułkownikiem	Wojsk	
Polskich	walczących	w	Modlinie	i	tam	
też	zmarł	z	odniesionych	ran.	
	 Kolejna	ulica	nosi	imię	znanego	nam	
prof.	Jana	Winiarza.	Był	on	absolwen-
tem	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Ja-
śle	oraz	studentem	prawa	cywilnego	na	
Uniwersytecie	Warszawskim.	W	latach	
1982	–	1990	kierował	rzeszowską	filią	
UMCS	jako	prorektor	tej	uczelni.	Jest	
autorem	stu	kilkudziesięciu	publikacji	
naukowych.
	 I	tak	Okrągłej	już	nie	ma	na	mapce	
brzosteckiej.	 Jednak	 żyją	 tam	 nowi	
ludzie,	którzy	wrośli	w	tę	ziemię.	Przy-
nieśli	oni	ze	sobą	nowe	tradycje	i	oby-
czaje,	 ale	 z	sentymentem	wracają	 do	
własnych,	młodzieńczych	wspomnień.
	 „Prawda,	 dobro	 i	piękno…”	mówi	
nowy	Papież	Franciszek	–	winny	być	
mottem	życia	każdego	człowieka.	My-
ślę,	że	ludzie	żyjący	na	tej	ziemi	zwanej	
Okrągłą	są	żywym	dowodem	na	wia-
rygodność	tych	słów.	Niech	w	każdym	
z	nas	 rozrasta	 dobroć	 dla	 bliźniego,	
niech	prawda	będzie	 drogą,	 po	której	
idziemy	każdego	dnia,	a	wtedy	odczu-
jemy	piękno	i	wartość	naszego	życia…

Zuzanna Rogala

w marcu jak w garncu
	 Przysłowie	to	sprawdziło	się	w	tym	roku	
jak	nigdy.	Wprawdzie	początek	marca	był	
dość	znośny,	ale	już	15-tego	w	piątek	zima	
zagościła	w	Brzostku	na	dobre.	W	ciągu	kil-
kunastu	godzin	spadło	ponad	30	cm	śniegu,	
a	opadom	przez	cały	czas	towarzyszył	silny	
wiatr,	który	nawiewał	śnieg	tworząc	potęż-
ne	zaspy.	Do	akcji	musiał	wkroczyć	sprzęt	
odśnieżający,	 któremu	nie	 zabrakło	pracy	
przez	całe	piątkowe	popołudnie	i	najbliższą	
noc.	Przez	kilka	następnych	dni,	dzięki	do-
datnim	temperaturom,	śniegu	trochę	ubyło,	
ale	22	marca	znowu	sypnęło	i	zima	powróci-
ła,	a	poranek	Niedzieli	Palmowej	przywitał	
nas	20-stopniowym	mrozem.	Takiego	po-
czątku	wiosny	już	dawno	nie	było.	Jest	jesz-
cze	inne	przysłowie:	„Kwiecień	plecień,	bo	
przeplata,	trochę	zimy,	trochę	lata”,	ale	mam	
nadzieję,	że	w	tym	roku	się	nie	sprawdzi.	

Józef Nosal
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Marian
Nosal

na łące
Już	trzeci	dzień	pada
Kwiecień	łąki	czyści
Deszczu	maskarada
Tak	smutno	w	Bieszczadach

Niebo	ciągle	płacze
Wylewa	łez	morze
Ja	też	płakać	zacznę
Swoich	łez	dołożę

Żale	swe	przemieszam
W	deszczu	klawiaturze
Swój	smutek	wyleję
W	deszczowe	kałuże

I	pójdę	nad	rzekę
Pomyśleć	o	życiu
W	deszczowej	etiudzie
W	kropli	deszczu	biciu

By	posłuchać	dzwonków
Na	łące	w	Dwerniku
Karpackiej	śnieżycy
Patrzącej	z	trawników

W	deszczowej	muzyce
Na	dzwonków	dywanie
Myślę	czy	w	mym	życiu
Deszcz	padać	przestanie

Nad	Sanem	na	łące
W	mokrej	trawie	tonę
Czekam	na	me	słońce
Aż	w	sercu	zapłonie

Kwiecień 1998 – Dwernik

księga marzeń
Zawstydzone	skryte	myśli
Pod	powieki	pochowane
Z	nieśmiałością	ze	mnie	wyszły
Prostym	wierszem	zapisane
W	księdze	marzeń

Moje	księgi	me	marzenia
Skrycie	w	duszy	napisane
Inne	mają	dziś	znaczenie
Pod	cierpieniem	pochowane
Już	nie	widzą

Przeczytałem	wszystkie	wiersze
Obnażyłem	swe	marzenia
I	wyjąłem	słowa	pierwsze
Zmuszając	je	do	milczenia
Proste	słowa

Czy	zamykać	księgę
Czy	jeszcze	raz	czytać
Od	nowa

Franciszek
Wojnarowski

już wiosna...
Już	ruszyły	rzeki	wody,
już,	już	stopniał	śnieg;
zaszumiały	bystre	wody,
wiosny	słychać	bieg.
 Już,	już	wszystkie	drzew	korzenie,
	 soki	w	górę	ślą,
	 już	słońce	całuje	ziemię,
	 już	dnie	słońcem	drżą...
Już	pod	chałupą	na	przyzbie,
dziadek	w	słońcu	siadł;
całą	zimę	cępiał	w	izbie,
więc	przedwiośniu	rad.
	 Na	murawie,	niemurawie,
	 pierwszy	zakwitł	kwiat,
	 walkę	wydał	zeschłej	trawie,
	 przyszłej	wiosny	świat.
Jeszcze	minuta,	godzina,
jeszcze	tydzień,	dwa	–
życie	wskrześnie	na	ruinach,
i	wiosna,	że	ha!
	 Już	skowronek,	inne	ptaki,
	 zanuciły	śpiew,
	 już	się	cieszy	jaki	taki,
	 wiosny	czując	wiew.
Już	na	drzewach	trudno	pączkom,
dłużej	skrywać	liść,
już	Grześ	mały	własną	rączką,
rwał	pierwiosnki	dziś.
	 Już	ogarek	Józefowy,
	 ogrzał	ziemi	twarz,
	 już	się	zaczął	okres	nowy	–
	 wiosny	cudny	czas.
Już	wiosenne	pierwsze	deszcze,
zmyły	zimy	brud,
w	ziemię	tchnęły	życia	dreszczem
i	zdziałały	cud.
	 W	oczach	przybywa	zieleni,
	 i	kwiatów,	i	sił,
	 i	wiosennych	mocy	ziemi,
	 świeżej	krwi	do	żył.
Gospodarze,	jeden,	drugi,
jadą	do	swych	ról;
zabłysnęły	w	słońcu	pługi,
wśród	chlebowych	ról.
	 Nic,	że	pot	im	z	czoła	spływa;
	 patrz,	na	radość	lic!
	 –	Im	w	tej	pracy	sił	przybywa;
	 pot	płynie	–	to	nic!
Gdzie	się	zwrócisz,	wszędy	słyszysz
tę	tętniącą	krew,
po	zimowej,	głuchej	ciszy
wiosny	rozbrzmiał	śpiew.
	 Czymże	wobec	wiosny	zima,
	 zimy	noce,	dni?
	 –	Wiosna	rany	zabliźniła,
	 siłą	życia	tchnie!

Józefa
Filar

Jadwiga 
Samborska

odejście Papieża
Żałosny	głos	dzwonów
zmącił	nocną	ciszę,
nasz	Papież	nie	żyje
smutna	wieść	się	niesie.
Szlachetny,	pokorny
ten	syn	Polskiej	doli
wysączył	do	kropli
Kielich	Bożej	Woli.
Ty	jeden	oddałeś
należny	hołd	ziemi,	w	jej	prochu	klękając
za	dostatek	chleba
pokornie	dziękując.
Sterany	życiem	wszedłeś	w	błogą	ciszę
żałosny	jęk	dzwonów	do	snu	Cię	kołysze.
Odeszła	z	radością	z	tej	ziemi	Dusza	Twa,
do	Ojca,	a	On	jej	nagrodę	wieczną	da.

kraina wyobraźni
W	wyobraźni	krainie
Czas	szybko	Ci	nie	minie
Bo	tu	wszystko	zdarzyć	się	może
Nawet	śnieg	w	żółtym	kolorze
Nawet	drzewo	co	mówi
I	listków	nigdy	nie	gubi
Nawet	lalki	w	dzień	uśpione
Tutaj	tańczą	jak	szalone
Misie	z	półek	wyskakują
I	nam	też	pięknie	tańcują
Mój	ma	bardzo	ładne	łatki
Twój	spodenki	w	małe	kratki
Po	pokoju	konik	bryka
Aż	poduszka	przed	nim	zmyka
Tu	żaby	fruwające
Jak	i	szafy	grające
Nie	zdziwią	tego	kto	czyta
Bo	w	książkach	kraina	ta	skryta

gdybym mogła
Gdybym	mogła	na	nowo
Znaleźć	się	w	Twoich	objęciach
Poczuć	Twą	silną	dłoń
I	spleść	nasze	ręce
Gdybym	mogła	na	moment
Znów	spojrzeć	w	Twoje	oczy
Szepnąć	coś	na	uszko
I	cofnąć	trochę	czas
Gdybym	mogła	raz	ostatni
Podziękować	Ci	za	miłość
Przeprosić	za	cierpienie
I	o	nic	więcej	nie	pytać
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TriduuM Paschalne w brzosTeckiej Parafii

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielki Sobota

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Fot. Paweł Batycki
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Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

SP w Januszkowicach

SP w Kamienicy Dolnej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku

SP w Brzostku - oddziały przedszkolne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzostku

Prace, które wzięły udział w organizowanym przez centrum

SP w Brzostku

SP w Gorzejowej



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 21

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

SP w Przeczycy

SP w Smarżowej

SP w Januszkowicach

SP w Przeczycy

SP w Smarżowej

kultury i czytelnictwa konkursie „koszyczek wielkanocny”

Fot. J. Nosal

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
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wydarzenia w obiektywie

Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez uczniów SP w Przeczycy

Niedziela Palmowa w Przeczycy

Brzosteckie gospodynie na konkursie w Skołyszynie i Dębicy
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	 Polskie	misteria	pasyjne	przebiegają	
zwykle	w	sposób	 tradycyjny	 –	 czyli	
drogi	krzyżowej	rozbudowanej	o	sceny	
nawiązujące	do	poszczególnych	stacji.	
Obrazy	Męki	 Pańskiej,	 Chrystusa	
cierpiącego	 na	 krzyżu,	 biczowanego	
i	pędzonego	przez	rzymskich	żołdaków	
na	Golgotę	 to	motywy	poprzedzające	
Zmartwychwstanie	Pańskie.
	 W	tym	roku	po	raz	pierwszy	w	Nie-
dzielę	Palmową	uczniowie	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Przeczycy	po	kierunkiem	
p.	Urszuli	 Przybyło	 przygotowali	 dla	
swoich	kolegów,	 koleżanek,	 rodziców	
i	zaproszonych	gości	Misterium	z	okazji	
zbliżających	się	Świąt	Wielkanocnych.	
Piękna	scenografia	i	wspaniała	oprawa	
muzyczna	pozwoliły	wszystkim	zgro-
madzonym	w	sali	widowiskowej	Domu	
Ludowego	w	Przeczycy	poczuć	atmos-
ferę	 nadchodzących	 Świąt.	Młodzi	
aktorzy	(kl	IV–VI)	w	bardzo	poważny	
i	wiarygodny	sposób	starali	się	odtwo-
rzyć	sceny	z	ostatnich	dni	życia	Jezusa	

Chrystusa.	Inscenizacja	nakłaniała	do	
refleksji	nad	cierpieniem	Jezusa	i	ludz-
kim	grzechem	 („To	nie	 gwoździe	Cię	
przybyły	lecz	mój	grzech”).	Zaprezen-
towano	najważniejsze	momenty	Męki	
Pańskiej	 –	 obmycie	 nóg	 apostołów,	
ostatnią	wieczerzę,	modlitwę	 Jezusa	
w	ogrodzie	 oliwnym,	 biczowanie,	
ukrzyżowanie	i	zmartwychwstanie.	Te	
tak	ważne	chwile	 z	życia	 Jezusa	uka-
zano	w	malowniczy,	ale	prosty	sposób	
tak,	aby	przekaz	był	zrozumiały	nawet	
dla	najmłodszych.
	 Wśród	 zaproszonych	 gości	 swoją	
obecnością	 zaszczycili	 nas:	 poseł	
na	 Sejm	RP	 p.	 Jan	Warzecha,	 radny	
gminy	Brzostek	 p.	Alfred	Nawracaj,	
właścicielka	 restauracji	 „Stomilanka”	
w	Dębicy	p.	Czesława	Kasowicz	(którzy	
obdarowali	małych	aktorów	słodycza-
mi),	sołtys	wsi	Przeczyca	p.	Stanisław	
Wal,	 rodzice	 i	mieszkańcy	Przeczycy	
oraz	 okolicznych	miejscowości:	 Jasła,	
Kołaczyc,	Lubczy.

	 W	 poniedziałek	 25	marca	młodzi	
aktorzy	wystąpili	w	Domu	Ludowym	
w	Skurowej	przed	mieszkańcami	miej-
scowości.	Publiczność	dopisała,	a	wśród	
zaproszonych	 gości	 znalazł	 się	 Pan	
Burmistrz	 Leszek	Bieniek,	 p.	 sołtys	
Stanisława	Błoniarz	 i	przedstawiciele	
Rady	Sołeckiej.
	 Widowisko	 pasyjne	w	wykonaniu	
uczniów	pomogło	przenieść	się	zgroma-
dzonym	widzom	w	atmosferę	dni	Męki	
Chrystusa	zapisanych	na	kartach	Biblii.	
Sala	widowiskowa	„pękała	w	szwach”,	
a	wśród	 zgromadzonych	widzów	dało	
się	 zauważyć	osoby	ocierające	 z	oczu	
łzy.	 Udział	 w	scenach	Męki	 Jezusa	
był	dla	dzieci	wielkim	emocjonalnym	
przeżyciem,	 a	na	widzach	 przedsta-
wienie	wywarło	duże	wrażenie.	Dzieci	
zaistniały	w	swoim	środowisku,	miały	
możliwość	 uczestniczenia	w	tradycji,	
a	także	 zaprezentowania	 własnych	
umiejętności	artystycznych.

U.P.

Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez uczniów sP w Przeczycy

	 Obchody	 Świąt	Wielkanocnych	
zaczynają	 się	od	Niedzieli	Palmowej.	
W	ten	właśnie	dzień	przynosimy	do	ko-
ścioła	palmy,	jako	symbol	najbardziej	
powszechnej	tradycji	wywodzącej	się	
z	triumfalnego	wjazdu	Jezusa	do	Jero-
zolimy.
	 W	 latach	wcześniejszych	w	Prze-
czycy	tradycja	przygotowywania	palm	
była	 bardzo	 popularna.	Mieszkańcy	
Przeczycy	 i	Skurowej:	 dorośli,	mło-

dzież	i	dzieci	starali	się,	aby	wykona-
ne	 przez	 nich	 palmy	były	 najwyższe	
i	najpiękniejsze,	 organizowano	nawet	
konkursy.	W	ostatnich	 latach	zaczęto	
odchodzić	 od	 zwyczaju	 i	w	 kościele	
można	 było	 zobaczyć	 tylko	 gotowe,	
kupione	palmy.
	 Aby	uświetnić	Niedzielę	Palmową,	
młodzież	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Przeczycy	 powróciła	 do	 dawnej	
tradycji.	 Przygotowała	 palmy	 różnej	

wysokości	od	2	m	do	10	m	i	pięknie	je	
ozdobiła.	Dzieci	naszej	szkoły	z	p.	Ur-
szulą	Przybyło	 i	p.	Agatą	Rachowicz	
przygotowały	 palmy,	w	których	wy-
konanie	włożyły	 dużo	 cierpliwości	
i	serca.	Wszystkie	palmy	zarówno	duże	
i	mniejsze	 były	 bardzo	 pomysłowe,	
oryginalne	 i	pięknie	prezentowały	się	
podczas	procesji	Niedzieli	Palmowej.
	 Mamy	nadzieję	,że	nasz	pomysł	bę-
dzie	kultywowany	przez	innych,	a	tym	
samym	przyczyni	się	do	podtrzymania	
tradycji.

U.P.

niedziela Palmowa w Przeczycy

brzosteckie gospodynie z sukcesem kultywują wielkanocne tradycje
 Wielkanoc	to	piękny	czas	wspólne-
go	świętowania	w	gronie	rodzinnym,	
w	którym	najbardziej	żywe	są	dawne	
tradycje	 przekazywane	w	różnorod-
nych	formach:	poprzez	wspólne	wyko-
nywanie	pisanek	różnymi	technikami,	
poprzez	strojenie	koszyczków	wielka-
nocnych	ze	„święconką”,	jak	również	
przez	przygotowanie	wielkanocnych	
stołów.
	 O	tym,	że	kobiety	z	brzosteckiego	
Koła	Gospodyń	starają	się	pielęgno-
wać	dawne	tradycje	świadczy	fakt,	że	
tak	chętnie	wzięły	udział	aż	w	dwóch	
konkursach	 kultywujących	wielka-
nocne	zwyczaje.
	 Pierwszy	 z	tych	 konkursów	 zo-
stał	 zorganizowany	w	przededniu	
Niedzieli	 Palmowej	 przez	 Lokalną	
Grupę	Działania	„LIWOCZ”	w	Sko-
łyszynie	 pod	 hasłem	 „Świąteczne 
smaki”.	Wzięło	w	nim	udział	12	kół	
gospodyń	 z	pięciu	 ościennych	 gmin	
należących	 do	 LGD	 „LIWOCZ”	
(Brzyska,	Brzostek,	Jodłowa,	Pilzno,	
Skołyszyn).	Na	uwagę	zasługuje	fakt,	
że	spośród	tuzina	kół	gospodyń	repre-
zentujących	przepiękne,	różnobarwne	

stoły	wielkanocne,	 komisja	 szcze-
gólnie	upodobała	sobie	prace	kobiet 
z brzosteckiego koła nagradzając je 
zaszczytnym pierwszym miejscem. 
Ta	nagroda	jest	przepustką	do	dalsze-
go	 etapu	 tego konkursu	na	 szczeblu	
wojewódzkim,	który	odbędzie	się	14	
kwietnia	 b.r.	w	Nowej	Dębie.	Wów-
czas	to	brzosteckie	gospodynie	będą	
reprezentować	 LGD	 „LIWOCZ”.	
Należy	 nadmienić,	 że	 był	 to	 sukces	
w	pełni	 wypracowany.	 Niezwykle	
barwna	 i	bogata	wystawa	 składała	
się	nie	 tylko	z	przepięknych	pisanek	
wykonanych	różnorodną	techniką,	ale	
też	z	innych	symboli	Wielkanocy	jak	
baranki,	 zajączki,	 kurki,	 koszyczki	
własnoręcznie	wykonane,	no	i	trady-
cyjne	jadło	–	przygotowano	około	30	
potraw	wielkanocnych.	Kosztowało	
to	wiele	pracy	i	wysiłku	–	przez	dwa	
dni	kilkanaście	kobiet	z	brzosteckiego	
KG	 przygotowywało	 te	 świąteczne	
smakołyki.	A	mieli	okazję	to	oglądać	
najmłodsi	 brzostowianie	 –	 dzieci	
z	oddziałów	 przedszkolnych	 przy	
Szkole	 Podstawowej	 w	Brzostku,	
które	wówczas	odwiedziły	lokal	koła	

i	z	 dziecięcą	 żarliwością	 podziwiały	
wypieki	 i	kolorowe	 ozdoby	wielka-
nocne.
	 Jak	co	roku	nie	mogło	też	zabraknąć	
naszej	 reprezentacji	w	Powiatowym	
Konkursie	na	Pisankę	Ludową	orga-
nizowanym	 corocznie	w	Niedzielę	
Palmową	przez	Starostwo	Powiatowe	
w	Dębicy.	 Tutaj	 brzosteckie	 gospo-
dynie	prezentowały	stół	wielkanocny	
i	choć	 co	 prawda,	 nagrodą	 było	 tu	
tylko	wyróżnienie,	to	zważywszy	na	
ilość	prac	(38	wystawców)	i	niezwykle	
silną	konkurencję,	był	to	też	niemały	
sukces,	z	którego	należy	się	cieszyć.
	 Warto	 nadmienić,	 że	w	tym	kon-
kursie,	 choć	w	nieco	 innej	 kategorii	
„Współczesne	 ozdoby	wielkanocne”	
pierwszą nagrodą zostały uhono-
rowane brzosteckie Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej.	Gospodynie	z	KG	
w	Brzostku	szczerze	im	gratulują.
	 Tak	wysoka	 ocena	 brzosteckich	
wystawców	w	konkursach	 ponadlo-
kalnych	 znakomicie	 promuje	 naszą	
miejscowość	w	regionie	 i	świadczy	
o	tym,	że	tradycja	nie	jest	jej	obca.

E.M.
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dzień kobiet w brzosteckim kole gospodyń
	 „Świat	 bez	 kobiet	 byłby	 jak	
ogród	 bez	 kwiatów”	 –	 to	 słowa	
f rancuskiego	 pisarza	 z	doby	
renesansu	Pierre’a	 de	Brantôme,	
które	 dziś	 są	 aforyzmem	 obra-
zującym	wartość	 kobiety	w	spo-
łeczeństwie.	 Jak	mówią	 źródła	
historyczne,	 już	w	starożytnym	
Rzymie	 rola	 kobiety	 była	 zna-
cząca	 i	już	 wtedy	 obchodzono	
święto	 pod	 nazwą	 „Matronalia”,	
w	czasie	 którego	 kobiety	 skła-
dały	 bogom	kwiaty	 i	modliły	 się	
o	szczęście	w	małżeństwie,	 a	w	
domach	 urządzały	 poczęstunek	
dla	swoich	niewolników.	Mężowie	
zaś	 w	tym	 dniu	 obdarowywali	
swoje	 żony	 prezentami.	 Święto	
to	można	 uznać	 za	 pierwowzór	
obecnego	Dnia	Kobiet,	 gdyż	 ob-
chodzono	je	właśnie	początkiem	marca,	
w	okresie	 rozpoczęcia	 nowego	 roku	
związanego	z	płodnością	ziemi,	a	więc	
i	macierzyństwem.	W	 tym	 samym	
okresie,	 dokładnie	 8	marca	w	1908	 r.,	
w	Nowym	Jorku	odbył	się	strajk	kobiet	
–	 pracownic	 zakładów	 odzieżowych,	
które	 odważyły	 się	 domagać	 swych	
praw	–	zginęło	wówczas	129	kobiet.	Na	
tę	pamiątkę	po	raz	pierwszy	w	Stanach	
Zjednoczonych	zaczęto	obchodzić	Dzień	
Kobiet.	 Jednak	 na	 skalę	międzynaro-
dową	 święto	 to	 ustanowione	 zostało	
dopiero	w	1910	r.	na	Międzynarodówce	
Socjalistycznej	w	Kopenhadze,	 a	jego	
inicjatorką	 była	 niemiecka	 socjalistka	
Klara	Zetkin,	 która	 zauroczona	 ame-
rykańskimi	 koleżankami	walczącymi	
o	równouprawnienie	 kobiet,	wysunęła	
postulat,	aby	święto	to	obchodzono	na	
całym	świecie.	Postulat	ten	został	przy-
jęty	i	kolejno	poszczególne	kraje	wpro-
wadzały	 to	 święto	w	życie.	W	Polsce	
ten	dzień	zaczęto	świętować	dopiero	po	
II	wojnie	światowej.	Obowiązkowo	i	z	
tzw.	„pompą”	organizowano	uroczyste	
akademie	w	szkołach	i	zakładach	pracy.	
Starsze	kobiety	pamiętają	czasy,	kiedy	
z	tej	okazji	dostawały	w	pracy	goździka,	
rajstopy,	czy	inne	skromne	podarunki.	
Wprawdzie	 od	 1993	 roku,	 po	 okresie	

transformacji,	zakłady	nie	przyznają	już	
tego	typu	upominków,	ani	nie	organizuje	
się	już	okolicznościowych	akademii,	ale	
zwyczaj	 obdarowywania	 kobiet	 przez	
mężczyzn	 symbolicznym	 kwiatkiem	
pozostał	i	jest	bardzo	miły,	a	z	roku	na	
rok	coraz	bardziej	popularny.
	 O	zwyczaju	świętowania	Międzyna-
rodowego	Dnia	Kobiet	 nie	 zapomnia-
ły	 też	 kobiety	 z	brzosteckiego	 koła	
gospodyń,	 które	 w	przededniu	 tego	
święta	zaplanowały	uroczyste	spotkanie	
swych	 członkiń.	To	 okazjonalne	 spo-
tkanie	połączono	z	Walnym	Zebraniem	
Członków	Stowarzyszenia	 „Nasz	Los	
w	Naszych	Rękach”.	 Jak	wiadomo,	od	
kilku	 lat	 brzosteckie	 koło	 gospodyń	
działa	w	formie	 stowarzyszenia,	więc	
raz	w	roku	 zarząd	 stowarzyszenia	ma	
obowiązek	 organizowania	 tego	 typu	
zebrania,	 aby	 podjąć	 odpowiednie	
uchwały.	
	 W	 tym	 roku	w	walnym	 zebraniu	
uczestniczyły	34	 członkinie,	 co	na	46	
zarejestrowanych	 dało	 prawomocność	
w	podejmowaniu	 uchwał.	 Przewodni-
czącą	 zebrania	 została	wybrana	Zofia	
Skórska.	Na	zebraniu	przez	nią	prowa-
dzonym	zostały	podjęte	uchwały	w	spra-
wie	przyjęcia	sprawozdań	z	działalności	
merytorycznej	 i	finansowej	 stowarzy-

szenia	za	rok	2012	oraz	przedstawiono	
protokół	 komisji	 rewizyjnej	 stowa-
rzyszenia	wnioskującej	 o	udzielenie	
zarządowi	absolutorium.
	 Po	krótkiej	dyskusji	dotyczącej	oceny	
działalności	zarządu,	z	której	wynikało,	
że	jego	członkinie	znakomicie	wywią-
zały	się	z	zadań	i	obowiązków	ustano-
wionych	w	statucie	stowarzyszenia,	jed-
nogłośnie	 przyjęto	 uchwalę	w	sprawie	
udzielenia	zarządowi	absolutorium.
	 Prezes	Zarządu	Kazimiera	Gotfryd	
podziękowała	wszystkim	za	docenienie	
i	pomoc	w	dotychczasowej	pracy	stowa-
rzyszenia	 i	poinformowała	 o	planach	
w	bieżącym	roku.
	 Po	 zamknięciu	 oficjalnych	 obrad	
przystąpiono	 do	 części	 towarzyskiej	
spotkana	z	okazji	Dnia	Kobiet.	A	w	niej,	
oprócz	degustacji	przygotowanych	po-
traw,	była	miła	chwila,	w	czasie	której	
zaproszeni	 panowie:	 Jan	 Krajewski	
z	OSP	w	Brzostku	oraz	Ryszard	Toma-
szewski	dyrektor	Banku	Spółdzielczego	
Rzemiosła	w	Brzostku	wręczali	 obec-
nym	na	spotkaniu	kobietom	symbolicz-
ne	róże.	Należy	tu	wspomnieć,	że	obaj	
wymienieni	 panowie	mieli	 niemały	
wkład	w	realizację	 zadań	 statutowych	
stowarzyszenia.	 Prezes	 brzosteckiej	
straży	pożarnej	niejednokrotnie	służył	

strażackim	wozem	w	charakterze	
transportu	 na	wyjazdy	 ponadlo-
kalne	 związane	 z	działalnością,	
a	to	na	konkurs,	a	to	na	Dożynki	
Powiatowe,	 gdzie	 trzeba	 było	
przetransportować	wieniec	dożyn-
kowy.	Natomiast	dyrektor	Banku	
Spółdzielczego	często	sponsorował	
finansowo	 te	wyjazdy.	W	dowód	
wdzięczności	za	znakomitą	współ-
pracę	 obu	 jednostek,	 co	 zostało	
wymienione	w	sprawozdaniu	 za	
rok	 2012,	 zarząd	 postanowił	 za-
prosić	 obu	panów	na	 tę	 imprezę.	
To	 dzięki	 nim	 członkinie	 koła	
mogły	spędzić	mile	swoje	dorocz-
ne	święto	i	zgodnie	z	tradycją	być	
obdarowane	przez	mężczyzn	sym-
bolicznym	„kwiatkiem	dla	Ewy”.

E.M.
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	 6	marca	 2013	 roku	 członkinie	 Stowarzyszenia	Kobiet	
Aktywnych	„BOGUSZANKI”	spotkały	się	w	pięknie	od-
remontowanej	sali	Domu	Strażaka	w	Siedliskach-Bogusz.	
Okazją	do	spotkania,	po	zimowej	przerwie,	był	zbliżający	
się	Dzień	Kobiet.	Na	wszystkie	Panie	 oczekiwał	 pięknie	

nakryty	stół	i	tradycyjne	tulipany.
	 Przy	okazji	tego	miłego	spotkania	zostało	przedstawione	
sprawozdanie	z	podejmowanych	działań	w	ubiegłym	roku	
oraz	omówiono	plan	działań	na	rok	bieżący.	Plan	ten	został	
przyjęty	i	zatwierdzony,	a	Panie	pełne	werwy	w	doskonałych	
humorach	rozeszły	się	do	domów.

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych  
„BOGUSZANKI”

dzień kobiet u „boguszanek”

„…Systematyczna edukacja zdrowotna w szkole jest
uważana za najbardziej opłacalną, długofalową

inwestycję w zdrowie społeczeństwa.”
H. Nakajima

	 1	marca	2013r.	w	auli	Małopolskiego	Urzędu	Wojewódz-
kiego	w	Tarnowie	 odbyła	 się	 konferencja	 podsumowująca	
realizację	III	edycji	projektu	„Szkoła	Promująca	Zalecenia	
„Europejskiego	Kodeksu	Walki	z	Rakiem”.	Zorganizowano	
ją	we	współpracy	z	Wojewódzkim	Szpitalem	im.	Św.	Łuka-
sza	w	Tarnowie	i	Tarnowskim	Ośrodkiem	Onkologicznym.	
Gościem	honorowym	spotkania	był	prof. Witold Zatoński, 
autor	 „Europejskiego	Kodeksu	Walki	 z	Rakiem”.	Profesor	
przeprowadził	wykład	 pt.	 „Zdrowie	Polaków”.	Następnie	
wystąpili	 zaproszeni	 goście:	Wiceminister	Zdrowia	 -Igor	
Radziewicz,	Posłowie	na	Sejm	RP	województwa	małopol-
skiego,	Wojewoda	Małopolski,	Marszałek	Województwa	
	Małopolskiego,	Prezydent	Miasta	Tarnowa	dr	Ryszard	Ściga-
ła	oraz	organizatorzy:	Dyrektor	Szpitala	Wojewódzkiego	im.	
Św.	Łukasza	w	Tarnowie	–	Anna	Czech,	Małopolski	Kurator	
Oświaty	–	Aleksander	Palczewski,	Dyrektor	Tarnowskiego	
Ośrodka	Onkologicznego	–	prof.	Leszek	Kołodziejski.
	 W	ramach	realizowanego	projektu	podejmowano	długo-
falowe	działania	 dydaktyczne	 i	wychowawcze	 sprzyjające	
budowaniu	społeczeństwa	promującego	Zalecenia	Europej-
skiego	Kodeksu	Walki	z	Rakiem.	Zorganizowano	konkurs	
skierowany	do	przedszkoli,	szkół	podstawowych,	gimnazjów	
i	szkół	 ponadgimnazjalnych	 z	terenu	województwa	mało-
polskiego	 i	podkarpackiego.	 Jego	 celem	było	 promowanie	
i	popularyzowanie	w	środowisku	 szkolnym	 i	lokalnym	
działań	prozdrowotnych	 (szkodliwość	palenia	 papierosów,	
picia	alkoholu,	aktywność	fizyczna,	prawidłowe	odżywianie,	
wystrzeganie	się	otyłości,	stosowanie	środków	chroniących	
przed	słońcem,	przestrzeganie	przepisów	mających	na	celu	
ochronę	przed	narażeniem	na	znane	substancje	rakotwórcze,	
szczepienia	 ochronne	 przeciwko	wirusowemu	 zapaleniu	
wątroby	typu	B).
	 Gimnazjum	im.	Królowej	Jadwigi	w	Brzostku,	realizując	
projekt,	współpracowało	 z	licznymi	 instytucjami	 i	orga-
nizacjami	 działającymi	w	środowisku	 lokalnym,	w	tym	
organizacjami	pozarządowymi	(m.in.	Stacją	Sanitarno-Epi-
demiologiczną	w	Dębicy,	Zakładem	Piekarniczym	„Kołacz”	
w	Kołaczycach,	Przedsiębiorstwem	Handlowo-Usługowym	
„Perfekt”	w	Ryglicach,	Ośrodkiem	Zdrowia	w	Brzostku,	Klu-
bem	Sportowym	„Herkules”,	Gminną	Komisją	ds.	Rozwiązy-

wania	Problemów	Alkoholowych,	Klubem	AA	w	Brzostku).	
Za udział w realizowanych przedsięwzięciach gimnazjum 
otrzymało wyróżnienie (w	projekcje	wzięło	udział	ponad	
trzy	tysiące	szkół	z	województwa	małopolskiego	i	podkar-
packiego).

agb

wyróżnienie dla gimnazjum w brzostku
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anna Żurowska
 Jestem	absolwentką	Techni-
kum	Żywienia	w	Zespole	Szkół	
im.	 Jana	Pawła	 II	w	Brzostku,	
do	którego	uczęszczałam	w	la-
tach	2007–2011.	Po	zdaniu	eg-
zaminu	dojrzałości,	kontynuuję	
naukę	w	Wyższej	Szkole	Prawa	
i	Administracji	 w	Rzeszowie	
na	 kierunku	Bezpieczeństwo	
Wewnętrzne.
	 Gimnazjal istom,	 k tórzy	
wybierają	szkołę	średnią	dora-
dziłabym,	aby	rzetelnie	dobierali	kierunek	swojej	edukacji,	
ponieważ	jest	to	pierwszy	krok,	od	którego	zazwyczaj	zależy	
ich	start	na	studiach,	wybór	wymarzonej	pracy	oraz	sukces	
zawodowy.
	 Dobranie	 odpowiedniej	 szkoły	 ponadgimnazjalnej	 na	
pewno	jest	trudną	decyzją.	Ja	uważam	że	Zespół	Szkół	im.	
Jana	Pawła	II	to	idealne	miejsce	dla	osób,	które	chcą	nieprze-
rwanie	dążyć	do	celu	oraz	rozwijać	swoje	pasje.
	 Dzisiaj	żałuję,	że	w	Zespole	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	spę-
dziłam	tylko	cztery	lata,	gdyż	był	to	wspaniały	okres	w	moim	
życiu.	Z	perspektywy	czasu	zapominamy	o	sprawdzianach,	
o	czasie	który	musieliśmy	poświęcić	na	naukę.	Te	wyrze-
czenia	w	przyszłości	 procentują,	 ale	w	pamięci	 pozostają	

również	niezapomniane	chwile	spędzone	w	klasowym	gronie.	
Szczególnie	utkwiły	mi	w	pamięci	wycieczki	szkolne,	dzięki	
którym	wraz	 z	rówieśnikami	mogliśmy	obejrzeć	 ciekawe	
miejsca,	wspólnie	spędzać	czas	i	dzielić	się	swoimi	pasjami.	
Czasem,	gdy	spotykamy	się	w	gronie	absolwentów,	wspomi-
namy	różne	zabawne	sytuacje	ze	szkolnego	okresu,	wspólne	
wigilie	klasowe,	 turnieje	klas,	a	także	naszych	ulubionych	
nauczycieli.	
	 Warto	 także	wspomnieć,	 iż	 Zespół	 Szkół	w	Brzostku	
oferuje	 coroczne	wyjazdy	 zagraniczne	w	ramach	praktyk	
zawodowych.	 Ja	miałam	okazję	wyjechać	do	Holandii	 na	
trzy	miesiące.	Poznałam	nowych	ludzi	z	różnych	państw,	ich	
kultury	oraz	poglądy.	Dzięki	szkole	miałam	też	możliwość	
wzięcia	udziału	w	kursie	kelnerskim	oraz	barmańskim.
	 Wspominając	ten	czas	mam	wrażenie,	że	Nasza	Szkoła	ma	
w	sobie	„to	coś”,	niepowtarzalny	klimat,	który	przyciąga	do	
siebie	bardzo	wartościowych	 i	wspaniałych	 ludzi.	Szkolne	
czasy	to	również	znakomici	pedagodzy,	którzy	poza	obowiąz-
kowym	materiałem	uczyli	nas	także	wartości	uniwersalnych,	
takich	jak	otwartości,	motywacji,	rozwijania	pasji	oraz	wiary	
we	własne	siły	i	możliwości.	
	 Decyzja	która	podjęłam	podczas	wyboru	szkoły	była	jedną	
z	najlepszych	w	moim	życiu.	Jeśli	musiałabym	wybierać	po	
raz	 drugi	 bez	 chwili	 namysłu	wskazałabym	Zespół	Szkół	
w	Brzostku.	Czas	tam	spędzony	wspominam	naprawdę	miło	
i	pouczająco.

kl. PaweŁ PŁaziak
	 Jestem	 absolwentem	 Ze-
społu	Szkół	 im.	 Jana	Pawła	 II	
w	Brzostku	–	Kleciach.	Uczęsz-
czałem	do	Licem	Ogólnokształ-
cącego	w	latach	2005-2008.	Po	
zdaniu	matury	 w	2008	 roku	
moje	 kroki	 skierowały	 się	 do	
Rzeszowa.	Tam	zapukałem	do	
furty	Wyższego	 Seminarium	
Duchownego.	 Po	 egzaminach	
wstępnych	 zostałem	 przyjęty	
do	grona	kleryków	Seminarium.	
Dzisiaj	 jestem	już	na	V	roku	formacji	przygotowującej	do	
przyjęcia	święceń	kapłańskich.
	 Chęć	wstąpienia	do	Seminarium	była	we	mnie	obecna	od	
lat	najmłodszych,	 jednak	najmocniej	ożyła	właśnie	w	cza-
sie	 pobytu	w	szkole	 średniej,	 gdy	 pytałem	Boga	 i	siebie	
samego	o	dalszą	drogę	życia.	Wracając	do	 lat	 spędzonych	
w	szkole	średniej	mam	zawsze	przed	oczami	wiele	ważnych	
i	radosnych	chwil.	W	moich	myślach	pozostały	miłe	wspo-
mnienia	 rodzinnej	 atmosfery.	 Tą	 atmosferę	 pełną	 troski,	
dobroci	 i	ludzkiej	życzliwości,	 tworzyli	w	pierwszym	rzę-
dzie	nauczyciele.	Postawa	oddania,	pomocy,	troski	o	nasze	

wykształcenie	i	wychowanie	zawsze	była	dla	mnie	budująca,	
szczególnie	ze	strony	moich	wychowawców.	Byli	nimi:	pani	
profesor	M.	Augustyn	i	pan	profesor	J.	Berrahal.	Atmosferę	
w	szkole	tworzą	także	uczniowie.	Bardzo	miło	wspominam	
moich	kolegów	i	koleżanki	z	klasy.	Zawsze	mogłem	liczyć	
na	ich	pomoc.	Nie	da	się	zapomnieć	wspólnych	wspaniałych	
chwil,	rozmów,	czasu	spędzonego	czy	to	w	murach	szkoły	
czy	poza	nią,	szczególnie	na	wspólnych	wyjazdach.	Przez	
okres	pobytu	w	szkole	średniej	towarzyszyły	mi	słowa	Jana	
Pawła	II	jakie	skierował	do	młodych:	„Wymagajcie	od	siebie,	
nawet	wtedy	gdyby	inni	od	was	nie	wymagali”.
	 Wszystkim,	którzy	dzisiaj	stają	przed	decyzją	wybierania	
szkoły	 średniej,	 polecam	ZS	w	Brzostku.	Daje	 ona	moż-
liwości	 kształcenia	 się	w	różnych	 zawodach,	wyjazdu	 na	
zagraniczne	praktyki.	ZS	w	Brzostku	jest	szkołą,	która	wpaja	
młodemu	pokoleniu	wartości,	którymi	winno	kierować	się	
przez	całe	życie.	Jest	szkołą,	dla	której	liczy	się	każdy	uczeń.	
Szkołą,	która	przekazuje	nie	tylko	wiedzę,	ale	uczy	stawania	
się	coraz	bardziej	dojrzałym	człowiekiem	i	chrześcijaninem.	
Uczy	otwartości	na	drugiego	człowieka,	zauważenia,	że	obok	
mnie	jest	drugi	człowiek	ze	swoją	historią	życia	i	z	konkret-
nymi	problemami.	
	 Gdy	dzisiaj	przyjeżdżam	do	„mojej”	szkoły,	to	za	każdym	
razem,	coraz	mocniej	przekonuję	się,	że	wybór	sprzed	ośmiu	
laty	był	słusznym	wyborem.	

dalsze losy absolwenTów zesPoŁu szkóŁ iM. jana PawŁa ii w kleciach

doroTa Pasek
	 Jestem	absolwentką	Techni-
kum	Żywienia	Zespołu	 Szkół	
im.	 Jana	Pawła	 II	w	Brzostku.	
Po	ukończeniu	 szkoły	 średniej	
w	roku	2011	postanowiłam	kon-
tynuować	naukę	w	Tarnowie	na	
kierunku	Fryzjer-Stylista,	jest	to	
2-letnie	studium,	dzięki	któremu	
zdobędę	Tytuł	Technika	Usług	
Fryzjerskich.	Aktualnie	pracuję	
w	gazecie	„INFORMACJE	DĘ-
BICKIE”.	Od	 lat	 fascynowała	
mnie	praca	dziennikarza,	 którą	 zapoczątkowałam	właśnie	
w	Zespole	Szkół	w	Kleciach,	pod	czujnym	okiem	prof.	Jacka	

Berrahala.	To	jemu	zawdzięczam	sporą	dawkę	wiedzy,	którą	
teraz	mam	możliwość	wykorzystać	w	praktyce.	Pozwolił	mi	
rozwijać	swoją	pasję	mimo,	że	byłam	dopiero	w	pierwszej	
klasie.	Przez	4	lata	pełniłam	funkcję	redaktora	szkolnej	ga-
zety	„PLOTKA”.	W	obecnej	pracy	mam	okazję	uczestniczyć	
w	konferencjach	prasowych,	przeprowadzać	wywiady	oraz	
poznawać	nowych	ludzi,	każdego	dnia	można	liczyć	na	nowe	
zadania.	
	 Jak	z	perspektywy	czasu	oceniam	lata	spędzone	w	Zespole	
Szkół	w	Brzostku?
	 Spędzone	w	nim	4	lata	minęły	w	mgnieniu	oka,	a	szko-
łę	 oceniam	 jako	najlepsze	 lata	w	moim	życiu!	 Jeśli	miała	
bym	po	 raz	drugi	wybrać	 szkołę	 to	wybrała	bym	ponow-
nie	 szkołę	w	Kleciach.	 Szkoła	 oferuje	 coroczne	wyjazdy	
w	ramach	praktyk.	Ja	miałam	okazję	wyjechać	nad	morze.	
Dzięki	praktykom	poznałam	wiele	nowych	znajomych	oraz	
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nawiązałam	współpracę	z	dwoma	ośrodkami	wczasowymi	
z	czego	jestem	bardzo	zadowolona.	Już	po	raz	trzeci	mam	
możliwość	wyjazdu	na	sezon	do	pracy.	Dodatkowo	szkoła	
organizuje	wiele	kursów	m.in.	kurs	kelnerski	oraz	barmański,	
w	którym	miałam	okazję	uczestniczyć.	Kiedy	myślę	o	szkole,	
to	mam	 same	miłe	wspomnienia,	 szczególnie	 tych	 chwil,	
gdy	byliśmy	wszyscy	razem,	tak	zwana	wspólna	integracja.	
Z	perspektywy	czasu	sprawy,	które	były	dla	nas	stresujące,	
dzisiaj	wydają	się	śmieszne.	Dla	niektórych	stresujące	były	
nawet	lekcje	historii	i	geografii.	Ale	były	też	przyjemne	lek-
cje	biologii	„na	czas”.	Do	dziś	wspominamy	naszego	kolegę	
który	zawsze	korzystał	z	15	min.	spóźnienia	na	lekcję.	(miał	
10	minut	do	szkoły)	Oj	to	były	piękne	czasy!	Z	przekonaniem	
mogę	 powiedzieć,	 że	 szkoła	 ta	 dostarcza	 niesamowitych	
wrażeń	i	wspomnień,	Podziwiam	wszystkich	nauczycieli	za	
cierpliwość,	wyrozumiałość	dla	szalonych	pomysłów,	których	

w	tym	okresie	nie	brakowało	nikomu.	Wśród	nauczycieli	zna-
leźli	się	tacy,	z	którymi	się	dobrze	dogadywałam	i	z	których	
można	brać	przykład.	Zawsze	najbardziej	pamięta	się	tych,	
którzy	nie	tylko	uczyli,	ale	i	wychowywali.	To	ich	nauki	po-
zostają	najdłużej	w	pamięci.	Nauka	w	tej	szkole	to	na	pewno	
nie	był	czas	stracony!
	 Co	mogę	radzić	gimnazjalistom,	którzy	dopiero	zastana-
wiają	się	nad	swoją	przyszłością?
	 Po	gimnazjum	przychodzi	czas	na	wybór	szkoły	średniej.	
Jest	to	nie	lada	wyzwanie,	gdyż	tą	decyzją	wstępujemy	w	do-
rosłe	życie.	Uważam	że	szkoła	w	Kleciach	to	idealna	szkoła	
dla	ludzi	pragnących	rozwijać	swoje	zainteresowania.	Dzięki	
przyjaznej	atmosferze	uczniowie	nie	czują	stresu	związanego	
ze	zmianą	szkoły.

Opracował
Jacek Berrahal

gimnazjalisto!
Technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół 

im. Jana Pawła II w Brzostku
	 Jeśli	radzisz	sobie	z	obsługą	komputera,	jednocześnie	
lubisz	 kontakt	 z	przyrodą,	 ten	 kierunek	 kształcenia	
będzie	idealny	dla	Ciebie!!!
	 Architekt	krajobrazu	przygotowuje,	urządza	i	pielę-
gnuje	tereny	zieleni	miast	i	obszarów	wiejskich;	nadzo-
ruje	pielęgnację	parków,	starodrzewu;	produkuje	rośliny	
ozdobne	i	materiał	szkółkarski;	nadzoruje	podległych	
pracowników.
Zadania zawodowe: 
1.	planowanie	 i	projektowanie	 terenów	 zieleni	miast	
i	obszarów	wiejskich

2.	wyznaczanie	miejsc	do	zakładania	trawników,	rabat	
bylinowych,	nasadzeń	drzew	i	krzewów

3.	posługiwanie	się	dokumentacją	projektową	w	poszczegól-
nych	etapach	realizacji	i	konserwacji	terenów	zieleni

4.	urządzanie	terenów	zieleni	miast	i	obszarów	wiejskich	wg	
przygotowanego	projektu

5.	przygotowywanie	terenów	do	obsadzeń,	miejsc	do	sadzenia	
drzew	 i	krzewów,	 zakładania	 trawników	 i	kwietników,	
obsadzania	waz	kwiatowych

6.	wybór	drzew,	krzewów,	bylin	i	innych	roślin	do	zaplano-
wanych	nasadzeń

7.	przygotowywanie	receptur	mieszanek	ziemi	ogrodowych,	
torfu	i	nawozów	mineralnych

8.	rekultywacja	terenów	zdegradowanych:	wyznaczanie	drzew	
do	karczowania	i	ścinania	itp.

9.	opieka	nad	powierzoną	 zielenią	 na	 osiedlach,	w	parkach	
oraz	przed	obiektami	użyteczności	publicznej

10.	wyznaczanie	drzew	i	krzewów	do	cięć	sanitarnych,	nadzo-
rowanie	przycinania	żywopłotów,	strzyżenia	trawników,	
usuwania	konarów	i	gałęzi	drzew	w	bliskim	sąsiedztwie	
nadziemnych	urządzeń	inżynieryjnych

11.	pielęgnowanie	parków	i	starodrzewu

12.	odczytywanie	projektów	terenów	zieleni	i	wykonywanie	
ich	w	terenie

Perspektywy zatrudnienia:
	 Zgodnie	z	posiadaną	wiedzą	i	umiejętnościami	absolwent	
przygotowany	będzie	do	podejmowania	pracy	w:

• jednostkach	opracowujących	projekty	zagospodarowania	
obiektów	architektury	krajobrazu	

• jednostkach	 realizacyjnych	 i	pielęgnujących	obiekty	 ar-
chitektury	krajobrazu	

• jednostkach	administracyjnych	sprawujących	nadzór	nad	
obiektami	architektury	krajobrazu	

• jednostkach	administracji	samorządowej	/m.in.	w	wydzia-
łach:	geodezji	i	kartografii,	ochrony	środowiska,	kształto-
wania	i	pielęgnacji	zieleni	itp.

• w	placówkach	służb	ochrony	zabytków	i	ochrony	przyrody	
• u	właścicieli	obiektów	krajobrazowych	
• w	szkółkach	drzew,	krzewów	i	roślin	ozdobnych

	 Naszą	ofertę	kierujemy	również	do	uczniów	o	bardzo	do-
brych	i	dobrych	wynikach	w	nauce,	planujących	w	przyszłości	
studiować	architekturę	krajobrazu	lub	inny	kierunek	przyrod-

niczo	techniczny.	Jest	to	bardzo	dobra	alternatywa	dla	
liceów	ogólnokształcących.	Fachowa,	 specjalistyczna	
wiedza	zdobyta	na	przedmiotach	zawodowych	znacz-
nie	lepiej	przygotuje	Was,	w	porównaniu	z	liceum,	do	
przyszłych	studiów	przyrodniczych	lub	technicznych.
	 Wymagania	psychofizyczne	wskazane	w	zawodzie	
technik	architektury	krajobrazu:

• systematyczność	i	dokładność;	
• zainteresowanie	przyrodą	i	ochroną	środowiska;	
• uzdolnienia	plastyczne;	
• ogólna	sprawność	ruchowa;	
• rozróżnianie	barw;	
• wyobraźnia	przestrzenna.	

	 Wszystkie	 z	powyższych	wymagań	 nie	 są	 jednak	
konieczne	do	spełnienia.	Obecnie	obiekty	architektury	
krajobrazu	projektuje	się	w	programach	komputerowych	
co	pozwala	wykonywać	ten	zawód	osobom	bez	uzdol-
nień	plastycznych.

Dorota Machaj
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groch z kapustą
„Szlachetne zdrowie,
  Nikt się nie dowie,
  Jako smakujesz, aż się zepsujesz” 

(Jan Kochanowski)
	 Ja	„zepsułam	się”	w	sierpniu,	wypo-
czywając	nad	Bałtykiem.	Tak	właściwie	
bez	powodu	złapały	mnie	„korzonki”,	
czyli	 ból	w	okolicy	 kręgosłupa	 lędź-
wiowego.	Samo	weszło,	samo	wyjdzie	
–	pomyślałam	i	pomęczyłam	się	kilka	
dni,	 a	następnie	 w	aptece	 kupiłam	
najmocniejsze	 tabletki	 przeciwbólowe	
możliwe	 do	 zakupu	 bez	 recepty	 i	tak	
dotrwałam	do	końca	turnusu,	nie	rezy-
gnując	wiele	z	dostępnych	atrakcji.	Po	
powrocie	do	domu	ból	stał	się	trudny	do	
wytrzymania	–	poszłam	do	pani	doktor,	
która	zapisała	mi	10	zastrzyków	(chyba	
przeciwbólowych)	i	po	pierwszym	na-
stąpiła	gwałtowna	redukcja	bólu	–	po-
czułam	się	panią	sytuacji.	Po	ostatnim	
zostało	 tego	 bólu	 sporo,	 dodatkowo	
przez	miesiąc	bolały	miejsca	ukłucia,	
ale	mogłam	funkcjonować.	W	paździer-
niku	ból	 objął	 staw	biodrowy	 i	górną	
tylną	część	uda	–	zaczęły	się	trudności	
ze	 staniem	 i	chodzeniem.	 Poszłam	
więc	do	lekarza	i	solidnie	zużyłam	całą	
niemałą	porcję	leków.	Ponieważ	nieco	
się	poprawiło,	dotrwałam	do	listopada.	
Ból	objął	miejsce	pod	kolanem	i	część	
podudzia	–	bolał	taki	pas	wzdłuż	tylnej	
części	nogi	od	stawu	biodrowego	(ko-
rzonki	już	nie	bolały)	prawie	do	pięty.	
Zaczęły	 się	 bardzo	 bolesne	 skurcze	
mięśni	 zewnętrznych	 części	 podudzi,	
stóp	 i	czasami	 ud	 –	 po	 kilka	 razy	
wstawałam	w	nocy,	 aby	 jakoś	 rozpro-
stować	podudzia	i	stopy.	Obrócenie	się	
w	łóżku	i	znalezienie	najmniej	bolesnej	
pozycji,	 aby	 choć	 trochę	wypocząć	
w	nocy	wiązało	 się	 z	niesamowitym	
bólem.	Poszłam	więc	znów	do	lekarza,	
wykupiłam	inne	 leki,	ale	 ich	zażywa-
nie	 przyniosło	 tylko	nieznaczną	ulgę.	
Spróbowałam	więc	 tygodniowej	 reha-
bilitacji	–	różne	zabiegi	i	masaż	bolącej	
nogi	w	celu	rozmasowania	przykurczów	
przyniosło	poprawę,	ale	niestety	tylko	
na	tydzień.	W	grudniu	okazało	się,	że	
ja	nie	mogę	przejść	na	własnych	nogach	
nawet	50	m	–	od	apteki	do	sklepu,	a	w	
domu	muszę	siadać	co	chwilę	i	się	kiwać	
na	boki,	co	powodowało	odblokowanie	
nerwu	 i	chwilową	 ulgę.	Doszłam	 do	
wniosku,	że	tak	żyć	się	nie	da.
	 Udałam	się	na	SOR	(Szpitalny	Od-
dział	Ratunkowy),	gdzie	wykonano	mi	
podstawowe	badania,	między	 innymi	
magnezu	 i	potasu	 (wynik	 okazał	 się	
w	normie),	 a	ponieważ	 nie	mogłam	
chodzić	z	bólu,	przyjęto	mnie	na	oddział	
szpitalny,	 gdzie	wykonano	 prześwie-
tlenie	 kręgosłupa	 i	rezonans	magne-
tyczny,	przepisano	leki	przeciwbólowe,	
otrzymałam	skierowanie	do	neurologa	
i	wypisano	do	domu.
	 W	 rodzinie	mamy	 znajomego	 bio-
terapeutę,	 który	 leczy	 akupunkturą	
igłową.	 Jest	 to	 człowiek	 techniczny,	
nie	 lekarz,	 ale	 akupunktury	 nauczył	

się	w	Mongolii	 i	stosuje	 ją	 od	 30	 lat	
dla	 rodziny	 i	przyjaciół,	 zwróciłam	
się	więc	 do	 niego	o	pomoc.	Najpierw	
wypytał	mnie	o	położenie	domu	i	żyły	
wodne	 –	wiedziałam,	 że	 pod	 domem	
mamy	 ich	 skrzyżowanie	 i	łóżka	 do	
spania	ustawiliśmy	już	dawno	w	najbez-
pieczniejszych	miejscach.	 Pan	 jednak	
poinformował,	że	żyły	wodne	przesu-
wają	 się	 z	biegiem	 czasu	 i	na	 pewno	
jesteśmy	narażeni	 na	 promieniowanie	
żył,	co	zresztą	stwierdził	wahadełkiem	
na	planie	naszego	mieszkania.	Kupili-
śmy	 dwa	 odpromienniki	 i	zostaliśmy	
poinstruowani,	 jak	 je	w	domu	po	 po-
wrocie	ustawić.	Pan	zalecił	10	zabiegów	
akupunktury,	 a	ponieważ	 zbliżały	 się	
święta,	powiedział,	że	postara	się	trze-
ma	 zabiegami	 przygotować	mnie	 do	
podróży,	a	resztę	wykona	za	tydzień.
	 Bardzo	 bałam	 się	 tej	 akupunktury	
–	kupiłam	50	specjalnych	 igieł	 różnej	
długości	 (tylko	 do	mojego	 użytku),	
a	pan	wbijał	 je	 począwszy	od	 czubka	
głowy	 poprzez	 kręgosłup,	 uda,	 pod-
udzia	 i	okolice	 pięt,	 a	następnie	 po	
upływie	określonego	czasu	wyjmował	
je,	 ja	obracałam	się	na	plecy	i	miałam	
je	wbijane	w	klatkę	piersiową,	brzuch,	
uda,	 okolice	 kolan,	 podudzia	 i	stopy.	
„Wbijał”	to	brzmi	strasznie	–	tak	wła-
ściwie	to	nie	bolało,	tylko	czasami	jak	
trafił	dokładnie	w	nerw.
	 Już	pierwszej	nocy	poczułam	dużą	
ulgę	–	 bolesne	 skurcze	niemal	 usłały,	
a	po	drugim	zabiegu	mogłam	wreszcie	
spać.	 Po	 trzecim	 zaczęłam	 czuć,	 że	
mam	 piętę,	 której	 nie	 czułam	 kilka	
miesięcy.	Uszczęśliwiona	jechałam	do	
domu	na	święta,	ból	ustąpił	w	70%,	rwa	
dokuczała	jedynie	w	górnej	części	uda.	
Musiałam	co	jakiś	czas	siadać	i	kiwać	
się	 na	 boki,	 aby	 zmniejszyć	 ból,	 nie	
mogłam	 też	 stać	dłużej	 niż	2	minuty.	
Po	 świętach	 następne	 7	 zabiegów	 już	
nie	dały	tak	spektakularnych	efektów,	
tych	25%	bólu	nie	mogłam	się	pozbyć,	
ale	i	tak	z	efektów	byłam	zadowolona.
	 Jednak	w	lutym	ból	znów	dał	o	sobie	
znać	 –	 nie	 była	 to	 już	 rwa	kulszowa,	
nie	 było	 skurczów	mięśni	 ani	 braku	
przewodzenia	 nerwów.	 Z	 opisu	 do	
rezonansu	magnetycznego	wynikało,	
że	mam	 naprawdę	 dużą	 przepuklinę	
międzykręgową	 i	wielopoziomowe	
zmiany	w	kręgosłupie.	Ucisk	na	nerw	
powodował	ten	nieznośny	ból.	Pewnej	
niedzieli	w	lutym	okazało	się,	że	nie	je-
stem	w	stanie	uczestniczyć	w	niedzielę	
we	Mszy	św	–	nie	dojdę	od	samochodu	
do	kościoła	ani	nie	mogę	stać	w	odpo-
wiednich	częściach	nabożeństwa.	
	 Wykorzystałam	informację	od	zna-
jomej,	weszłam	na	 Internet	 i	przeczy-
tałam	wszystko	na	 temat	 działalności	
Niepublicznego	Zakładu	Opieki	Zdro-
wotnej	w	Mariówce	 koło	 Przysuchy	
woj.	 mazowieckie,	 który	 świadczy	
turnusy	rehabilitacyjne.	Jest	to	Zakład	
prowadzony	 przez	 siostry	 zakonne	
bezhabitowe	„Służki”	 (www.promien.
mariowka.net,	 www.mariowka.sluz-
ki.opoka.org.net)	 tel.	 48	 675-01-37	
w	soboty	 i	niedziele	 nieczynny.	Pobyt	

kosztuje	100	zł/dziennie,	w	tym	hotel,	
bardzo	dobre	wyżywienie,	10	zabiegów	
rehabilitacyjnych	 dziennie	 i	stały	 do-
stęp	do	lekarza	neurologa,	którym	jest	
Siostra	Barbara,	zakonnica.	Oferowana	
liczba	zabiegów	rehabilitacyjnych	oraz	
gwarancja	 solidnego	 ich	wykonania	
przez	 Siostry	 lub	 pod	 ich	 nadzorem	
pod	czujnym	okiem	lekarza	neurologa	
–	Siostry	Barbary	dawały	nadzieję	na	
odzyskanie	 przynajmniej	 częściowej	
sprawności.	Udało	mi	 się	 dodzwonić	
na	jakiś	telefon	komórkowy	do	siostry	
(była	 niedziela)	 i	poprosić	 o	przyjęcie	
już	w	dniu	dzisiejszym.	Po	uzyskaniu	
zgody	 zaczęłam	 się	 pakować	 na	 14-
sto	dniowy	pobyt	 i	zanim	mąż	wrócił	
z	kościoła,	 byłam	niemal	 spakowana.	
O	godz.	17-tej	byliśmy	już	na	miejscu,	
czekała	na	nas	kolacja.	Od	poniedział-
ku	 rozpoczęłam	 zabiegi,	 najbardziej	
lubiłam	diatermię	krótkofalową,	kąpiel	
perełkową	i	lampę	Sollux.	Przez	pierw-
sze	trzy	dni	prosiłam	lekarkę	neurologa	
o	zastrzyki	 przeciwbólowe,	 a	potem	
nastąpiła	poprawa.
	 Dodatkowo	 chodziłam	 na	masaże	
ręczne	do	Siostry	Teresy,	która	masaż	
zaczynała	od	stóp	i	ucisków	receptorów	
dotyczących	poszczególnych	organów,	
które	znajdują	się	na	stopach	i	rękach,	
następnie	masowała	całe	nogi	i	plecy	aż	
do	ramion.	Intensywny	masaż	rozcierał	
przykurcze	nóg,	ożywiał	przewodzenie	
nerwowe,	docierał	do	głębokich	mięśni.	
Siostra	 poczęstowała	mnie	 chlebem	
i	imbirowymi	 ciasteczkami,	 które	
wypiekała	 dla	 całego	Zgromadzenia.	
Siostry	prowadzą	gospodarstwo	rolne,	
mają	chyba	9	krów	(twarożek	jadaliśmy	
na	śniadanie),	prowadzą	podstawówkę,	
gimnazjum,	liceum,	Zakład	Rehabilita-
cyjny	(zabiegi	mają	tam	też	dochodzący	
pacjenci	ze	skierowaniem	z	FOZ),	mają	
własny	 sad	 i	ogród.	Można	 tam	zdro-
wieć	fizycznie	i	odpoczywać	duchowo	
wśród	życzliwych	ludzi	w	ciszy	i	spo-
koju,	a	kaplica	Sióstr	jest	otwarta	cały	
dzień.
	 W	końcówce	pobytu	było	mi	znacz-
nie	 lepiej,	 umówiłam	 się	 jednak	 tele-
fonicznie	 na	wizytę	 u	neurochirurga	
w	Mielcu	w	Centrum	Medycyny	Spe-
cjalistycznej	na	prywatną	wizytę	za	2	
dni	po	powrocie,	oraz	zarejestrowałam	
się	 u	lekarza	Rosjanina	w	Ostrowcu	
Świętokrzyskim,	 który	 leczy	 innymi,	
„swoimi”	metodami,	 za	 4	 dni	 po	 po-
wrocie.
	 Jadąc	do	neurochirurga	 czułam	się	
całkiem	dobrze,	jednak	wzięłam	skiero-
wanie	na	operację	w	Szpitalu	Powiato-
wym	w	Mielcu.	Termin	operacji	został	
ustalony	na	24	kwietnia,	ale	chyba	na	
nią	nie	zdecyduję	się	teraz.
	 W	 czwartek	 odwiedziłam	 gabinet	
lekarza	Rosjanina.	 Jakież	 było	moje	
zdziwienie,	gdy	po	obejrzeniu	wyników	
rezonansu	magnetycznego	(takie	bada-
nia	muszą	być	zrobione	przed	wizytą)	
powiedział,	 że	 zbyt	 długo	 zwlekałam	
z	leczeniem	 i	że	 nie	ma	na	 co	 czekać	
–	 leczenie	zaczynamy	już	dziś.	Kazał	
mi	się	położyć	na	brzuchu	na	kozetkę	
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i	wkłuł	4	zastrzyki	po	2	z	każdej	strony	
kręgosłupa	 –	 na	wysokości	 odcinka	
piersiowego	 i	lędźwiowego,	 bardzo	
bolesne.	Pokazał	jedno	ćwiczenie	(taki	
półmostek,	wykonywany	w	specyficzny	
sposób)	i	kazał	ćwiczyć	3	razy	dziennie	
po	 40	 powtórzeń,	 czyli	 120	 dziennie	
oraz	przyjechać	za	4	dni.	W	domu	ro-
biło	mi	się	niedobrze	i	było	mi	bardzo	
zimno,	ale	 tylko	za	pierwszym	razem	
–	lekarz	powiedział,	że	to	normalne,	bo	
każdy	organizm	inaczej	reaguje.	Byłam	
już	u	niego	2	razy	i	przed	Wielkanocą	
mam	przyjechać	 jeszcze	 2	 razy,	 a	to	

chyba	nie	koniec.
	 Do	 tego	 lekarza	 nie	 trafiłam	przez	
przypadek	–	leczy	się	u	niego	moja	ko-
leżanka	już	od	6	lat,	opinie	w	Internecie	
są	pozytywne,	sporo	ludzi	tam	się	leczy,	
rozmawiam	z	pacjentami	 przy	 każdej	
wizycie.	Jak	dotychczas	skutki	są	pozy-
tywne	–	przy	ćwiczeniach	już	mnie	nie	
boli	kręgosłup,	mogę	stać	przy	myciu	
zębów	 czy	 naczyń	 oraz	w	kościele,	
a	dzisiaj	nawet	przeszłam	2,5	km	pieszo.	
Nie	wolno	mi	nic	podnosić	i	daleko	cho-
dzić,	na	razie.	Będą	chyba	dodatkowe	
ćwiczenia.	Najgorsze,	że	mam	wizytę	

w	Wielką	Sobotę	 na	 9	 rano,	 a	to	 160	
km	w	tłoku	w	jedną	 stronę	–	 i	kto	mi	
poświęci	święconkę?
	 Jeśli	to	wszystko	nie	pomoże,	zostaje	
operacja	–	jedni	chwalą,	a	drudzy	narze-
kają.
	 Życzcie	mi	zdrowia	na	Święta.

Janina Słupek

	 Proszę	wybaczyć	popełnienie	dwóch	
błędów	w	tekście	z	poprzedniego	nume-
ru	Wiadomości	–	powinno	być	Łukasie-
wicz	 (nie	Łukaszewicz)	 oraz	Berezka	
(nie	Bereza).

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 kwietnia 2013 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych 

w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek, 

Działając	na	podstawieart.35	ust.1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.	U.	z	2004	r.	Nr	261,	
poz.2603	z	późn.	zm.)	w	związku	z	uchwałą	Nr	V/59/03	Rady	Gminy	w	Brzostku	z	dnia	7	kwietnia	2003	roku,	w	sprawie	ustalania	
zasad	nabywania,	zbywania	 i	obciążania	nieruchomości	wchodzących	w	skład	zasobu	Gminy	Brzostek	oraz	 ich	wydzierżawiania	
i	wynajmowania	na	okres	dłuższy	niż	3	lata	i	Zarządzeniem	Nr	65/10	Burmistrza	Brzostku	z	dnia	31.08.2010	roku	w	sprawie	określenia	
minimalnych	stawek	czynszu	dzierżawnego	gruntów	wykorzystywanych	rolniczo,	stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres do 10 lat w trybie przetargo-
wym następujące nieruchomości: 

Lp Nr	działki
Tytuł	prawny

Powierzchnia	 
(ha)

Opis	nieruchomości
(położenie)

Przeznaczenie	w	planie	
zag.przestrzennego

Forma 
zbycia

Cena	wywoławcza	rocznego	
czynszu	dzierżawnego	netto	(zł)

Wadium
(zł)

1 691/1,	691/2
KW	Nr	20	353

0,2298
RIIIa	-	0,2298

Brzostek
rolna Brak	planu dzierżawa	-	

przetarg 55,- 6,-

2 535
KW Nr 15601

0,0606
RIIIa	-	0,0606

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa	-	

przetarg 30,- 3,-

3 537
KW Nr 15601

0,0599
RIIIa	-	0,0599

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa	-	

przetarg 30,- 3,-

4 575
KW Nr 15601

0,0355
RIIIb	-	0,0355

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa	-	

przetarg 30,- 3,-

5 581
KW Nr 15601

0,1131
RIIIb	-	0,1181

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa	-	

przetarg 30,- 3,-

6 619
KW Nr 15601

0,3261
RIVa-0,3119
PsV	-	0,0142

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa	-	

przetarg 75,- 8,-

7 621/1
KW Nr 15601

0,4007
ŁVI-0,3068
RIIIb	-	0,0939

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa	-	

przetarg 75,- 8,-

8 część 
dz.691/7

0,35
PsIV-0,35

Przeczyca
rolna Brak planu dzierżawa	-	

przetarg 75,- 8,-

Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.
Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku
Wysokość	czynszu	będzie	 regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	 towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	
prezesa	GUS-u	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenie	o	przetargu	na	dzierżawę	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni .
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim,	pokój	nr	7	tel.(14)	6803005
Brzostek	dnia	02.04.2013	r.
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	 Wy j a z d 	 d o 	 Wa -
lii	 w	dniach	 od	 25	 lu-
tego	 do	 2	 marca	 był	
ko l e j nym 	 pu n k t em	
real i zowanym	 w	ra-
mach	 projektu	 Come-
nius.	Miasto	Wrexham,	
w	k tór ym	 miel i śmy	
przyjemność	 spędzić	
pięć	 fantastycznych	 dni	
jest	miastem	partnerskim	
Raciborza.	Szkoła	Borras	
Park	 Infant	 z	Wrexham	
jest	 partnerem	Zespołu	
Szkół	 z	Siedlisk-Bogusz	
w	projekcie	 Comenius.	
Naszą	 szkołę	 podczas	
pobytu	 w	Walii	 repre-
zentowały	 panie	Marta	
Śniadach	 oraz	 Jadwiga	
Kluza.
	 25	lutego	wieczorem,	
gdy	wszyscy	uczestnicy	
projektu	byli	już	w	kom-
plecie,	spotkaliśmy	się	na	powitalnej	kolacji	i	zapoznaliśmy	
się	z	planem	naszego	pobytu	w	Borras	Park	Infant	School.	
Udaliśmy	się	na	wycieczkę	po	szkole,	gdzie	mieliśmy	okazję	
zobaczyć	jak	wyglądają	sale	lekcyjne,	biblioteka,	stołówka	

walia – kraina zamków i malowniczych wybrzeży

i	inne	pomieszczenia.	W	szkole	uczy	się	250	uczniów	w	wie-
ku	od	3	do	7	 lat,	w	tym	grupa	dzieci	 głuchoniemych.	Na	
drugi	dzień	zaplanowana	została	również	wizyta	w	szkole	
i	obserwacja	zajęć	z	dziećmi.	Uczestniczyliśmy	w	zajęciach	

z	liczenia,	czytania,	zajęciach	artystycznych	oraz	
kulinarnych.	Kolejnym	punktem	była	lekcja	w	ple-
nerze,	podczas	której	wszyscy	uczestnicy	projektu	
rozpalali	ognisko	oraz	budowali	szałas.	Wycieczka	
na	Akwedukt	Pontcysyllte	przysporzyła	nam	wiele	
wrażeń.	Miejsce	to	uznane	jest	jako	jeden	z	cudów	
świata.	Ogromną	satysfakcję	przyniosła	nam	prze-
jażdżka	łodzią	po	Akwedukcie,	zjedzenie	pyszne-
go	obiadu	oraz	spacer.	Miłym	zaskoczeniem	dnia	
było	spotkanie	z	przedstawicielem	Towarzystwa	
Przyjaciół	Rudyarda	Kiplinga	z	Londynu	panem	
Johnem	Walkerem.	Pani	Tatiana	Contras	zapre-
zentowała	książkę	 z	zebranymi	historiami	napi-
sanymi	przez	dzieci	ze	szkół	krajów	partnerskich,	
opartych	na	Księdze Dżungli	Rudyarda	Kiplinga	
oraz	przekazała	5	egzemplarzy	książki	do	biblio-
teki	Towarzystwa	Przyjaciół	Rudyarda	Kiplinga	
w	Londynie.	Po	krótkim	przedstawieniu	życiorysu	
Rudyarda	Kiplinga	wygłoszonego	 przez	 pana	
Johna	Walkera,	na	pamiątkę	spotkania	każda	ze	
szkół	partnerskich	otrzymała	zbiór	poezji	Rudy-
arda	Kiplinga.	Trzeci	dzień	pobytu	upłynął	nam	
równie	ciekawie.	Pojechaliśmy	na	wycieczkę	do	
Staffordshire	w	Anglii	nad	jezioro	Rudyard.	Miej-
sce	to	związane	było	z	osobą	Rudyarda	Kiplinga.	
Zwiedziliśmy	okolicę	 jeziora	 jadąc	mini	 koleją	
parową.	28	lutego,	w	czwartym	dniu	pobytu	po-
znaliśmy	szkołę	podstawową	i	średnią	miasteczka	
Wrexham.	Po	południu	wyjechaliśmy	do	zabyt-
kowego,	 słynącego	 z	wyjątkowej	 architektury	
miasta	Chester.	Ostatni	dzień	pobytu	spędziliśmy	
na	świętowaniu	dnia	św.	Dawida,	patrona	Walii.	
Podczas	uroczystości	wręczone	zastały	certyfikaty	
Comeniusa,	 a	następnie	 przysłuchiwaliśmy	 się	
walijskim	opowieściom	 i	piosenkom.	Kolejnym	
punktem	była	wycieczka	 do	 średniowiecznego	
zamku	Chirk,	niedaleko	Wrexham.	To	były	wspa-
niałe	dni,	które	bardzo	szybko	minęły,	ale	wraże-
nia	 i	wspomnienia	 zostaną.	W	2014	 roku	 to	my	
będziemy	gościć	uczestników	projektu	w	naszej	
szkole	i	postaramy	się,	aby	i	oni	czuli	się	u	nas	tak	
dobrze	jak	my	u	nich.

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

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

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

4. FIrmA USłUGowA elSToB, paweł woj-
nar – zawadka Brzostecka 44

5. DelIkATeSy „ceNTrUm”, Małgorzata 
Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

6. BANk SpółDzIelczy rzemIoSłA w KRA-
kowIe oddział w BrzoSTkU

7. „rUBIcello”, marek przewoźnik – Brzo-
stek, ul. łukasiewicza 2

8. przeDSIęBIorSTwo proDUkcyjNo-
-HANDlowo-USłUGowe „ekIw” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

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

10. zAkłAD ślUSArSkI, edward kmiecik 
– Brzostek, ul. Mickiewicza 16

11. FHU marek zięba – Brzostek
12. F IrmA USłUGowo -BUDowl ANA 

„EFEKT”, piotr wójcik – Klecie 123
13. FIrmA HANDlowo-USłUGowA Geo-

DezyjNo-BUDowlANA, inż. Adam 

Sieńkowski – zawadka Brzostecka
14. kATor wymIANy wAlUT – jakub pła-

neta – Brzostek, ul. Rynek 12
15. zAkłAD kAmIeNIArSko-meBlowy, 

janusz czarnawski – klecie
16. ośroDek SzkoleNIA kIerowców, 

l. kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
17. AGeNT UBezpIeczeNIowy, jerzy po-

trzeba – Brzostek, ul. łukasiewicza 48
18. USłUGI remoNTowo-BUDowlANe 

kol-BUD, Dariusz kolman – Nawsie 
Brzosteckie 109

19. FIrmA HANDlowo-USłUGowA mI-
KROKOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, 
ul. Mickiewicza

20. mgr farm. ryszard Nalepa
21. Sklep wIeloBrANżowy, Artur Potrze-

ba – Brzostek
22. FIrmA „wAFelek”, zbigniew Szczuciń-

ski – januszkowice
23. USłUGI woD. kAN. co. GAz, józef 

Kawalec – Brzostek
24. Sklep zIelArSko-meDyczNy „melI-

SA”, maria maczuga – Brzostek, ul. 
Rynek 2

25. FIrmA HANDlowA SANIT, Tadeusz 
wójcik – Brzostek, pawilon Hermes, 

ul. łukasiewicza 2
26. STAcjA koNTrolI pojAzDów, mgr 

eugeniusz łazowski – Brzostek, 
ul. Szkotnia 18

27. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
Barbara Szybist – kołaczyce

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

29. FIrmA zAopATrzeNIA rolNIcTwA 
I rzemIoSłA, Dariusz Kalina – Brzo-
stek

30. PHUP MOTOR-PORT, marek Smoła – 
Brzostek, ul 11-go listopada 14

31. FIrmA TrANSporTowo-USłUGowA, 
jan Dziedzic – Bukowa 42

32. lASzkło, Adam latoszek – klecie
33. FIRMA EDO, edward Giergowski – Brzo-

stek
34. Sklep „oleŃkA” (odzież z włoch) 

– Brzostek – Pilzno
35. SAloN FryzjerSkI „ANETA” A. czajka 

– Brzostek, ul. Rynek 18
36. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 

maria Szczygieł, józef czekaj
37. Sklep moToryzAcyjNy AGro-moTor, 

joanna Sury – Brzostek, pawilon Her-
mes, ul. łukasiewicza 2

firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek
Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów czuwa  

Biuro rachuNkoWe, Jadwiga Olszewska – Brzostek, ul Łukasiewicza

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lks brzostowianka brzostek

 krzysztof fryc
brzostek 

ul. słoneczna 84
(1 km od kościoła 

w kierunku opacionki)

tel. kom. 600 616 573

krzewy
ozDoBNe
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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

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

 Do sprzedania działki budowlane	położone	
w	Brzostku,	przy	ul.	Ks.	Kazimierza	Ostafińskie-
go.	Tel.	604	421	050

 Redakcja Wiadomości Brzosteckich infor-
muje,	że	od	1	stycznia	2013	roku	wzrosły	ceny	za	
reklamę	w	naszym	czasopiśmie	i	przedstawiają	się	
następująco:	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	kolo-
rowe	nie	przyjmujemy	reklam	i	ogłoszeń.

 Burmistrz Brzostku wspólnie ze Stowarzysze-
niem Obrony Praw Człowieka Zarząd Krajowy 
w Dębicy organizuje	w	każdy	pierwszy	piątek	
miesiąca	2013	r.	(wyjątek:	10	maja	i	8	listopada)	
w	godzinach	od	10.00	–	14.00	w	sali	konferencyjnej	
Nr	5	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	nieodpłatne	
porady	 prawne	 i	 informacje	 prawne,	w	 ramach	
realizacji	zadań	statutowych	Stowarzyszenia.
	 Porady	prawne	świadczone	będą	przez	adwokata	
lub	radcę	prawnego.

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

Do sprzedania ziemniaki jadalne, sortowane. 
Cena	60	gr.	za	kg.

Brzostek,	tel.	500 403 261	lub	14 68 30 778
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

ROZWIĄZANIE:
kWIEcIEń 2013

Trudne	wyrazy:	TEMPO,	TACYT,	FIFKA,	EGIDA,	PIGWA,	PEJCZ,	OSTIA,	IOWA,	DĘBY,	ASUAN

Mama	patrzy	przez	okno	i	widzi,	 jak	
Jaś	pije	wodę	z	kałuży:	
–	Nie	pij	 tej	wody,	przecież	 tam	żyje	
mnóstwo	bakterii!	
–	Już	nie!	Przejechałem	je	kilka	razy	
rowerkiem!

  
Przychodzi	Jasio	do	taty:
–	Tato,	czy	dzisiaj	jest	piękny	dzień?

–	Nie,	a	dlaczego	pytasz?
–	Bo	 pani	w	 szkole	 powiedziała,	 że	
któregoś	 pięknego	 dnia	 przeze	mnie	
zwariuje...

  
Klient	zasnął	przy	stoliku	w	kawiarni.	
Podchodzi	do	niego	kelner	i	mówi:
–	Proszę	pana,	zamykamy!
–	Dobrze,	tylko	nie	trzaskajcie	drzwia-
mi!

  
Mama	pyta	się	Jasia:
–	Czemu	nie	bawisz	się	 już	z	Kamil-
kiem?
–	Mamo!	A	czy	ty	chciałabyś	się	bawić	
z	kimś,	kto	cię	bije?

–	Oczywiście	że	nie!
–	No	widzisz,	Kamilek	też	nie	chce!

  
–	Dlaczego	kobiety	żyją	dłużej?
–	Bo	nie	mają	żon!

  
Najnowsze	badania	wskazują,	że	3	na	
10	Polaków	żyje	w	stresie.	Pozostałych	
7	żyje	w	Londynie...

  
Mama	woła	Jasia	do	domu:
–	Jasiu	do	domu!
–	A	co	głodny	jestem?
–	Nie,	spać	ci	się	chce!
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krzyŻówka z nagrodą
Poziomo:
1)	Las	syberyjski;	5)	Kasowy	niedobór;	
8)	Firmament;	9)	Wzrasta	 na	 finiszu;	
10)	Historyk	 rzymski;	 11)	Podnoszą	
wartość	 zamkowych	 ruin;	12) Samica 
jelenia;	15)	Egzotyczne	pnącze;		19)	Or-
der;	22)	Cygarniczka;	25)	Wizerunek	
postaci;	26)	Czerwony	kamień	szlache-
ty;	27)	Dawny	 radny;	28)	Toną	w	nich	
ludzie;	29)	Słynna	postać	ze	Smarżowej;	
32)	Tarcza	 Zeusa;	 35)	Karne	 lub	 cy-
wilne;	39)	Huba	lub	kania;	42)	Lennik;	
43)	Impreza	 handlowa;	44)	Śmietanka	
towarzyska;		 45)	Obchodzi	 imieniny	
25	listopada;	46)	Wymierzany	w	pupę;	
47)	Azjatycki	 krzew	o	 gruszkowatych	
owocach.
Pionowo:
1)	Nagłówek;	2)	Ze	stolicą	Sana;	3)	Elek-
troda	dodatnia;	4)	Do	chłostania;	5)	Ko-
lorowy	 owad;	6)	Narodowość;	7) Port 
rzymski	 nad	M.	 Tyreńskim;	 13)	Ko-
chanka	Nerona;	14)	Stan	w	środk.	części	
USA;	16)	Obchodzi	imieniny	1	września;	
17)	Stolica	Grenlandii;	18)	Dom	na	wsi;	
19)	Kolega	Engelsa;	20)	Przysiółek	Woli	
Brzosteckiej;	21)	Bogusław,	aktor	filmo-
wy;	22)	Zimowe	wakacje;	23)	Potocznie	
o	papierosach;	24)	Sukulent	z	kolcami;	
30)	Protestancka	świątynia;	31)	Miasto	
Szczepka	i	Tońka;	33)	Harmider;	34) Po-
wieść	Edwarda	Góry;	35)	Sucha	gałąz-
ka;	36)	Główna	 tętnica;	37)	Ziarno	dla	
konia;	38)	Miasto	w	Egipcie	nad	Nilem;	
39)	Niedawno	 zmarły	polski	 kardynał;	
40)	Uciekinier;	41) Wrota.
Rozwiązania	wpisane	 do	 kuponu	 za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczone	
do	30	kwietnia	2013	r.	do	Centrum	Kul-
tury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	
udział	w	losowaniu	nagrody	książkowej.
Rozwiązanie	krzyżówki	z	poprzedniego	
numeru:	KIEDY MARZEC ZIELONY 
TO NIEDOBRE PLONY. Nagrodę	
książkową	 wylosowała	 DANUTA 
CZEKAJ z Brzostku. Po	odbiór	nagród	
prosimy	zgłaszać	się	do	Domu	Kultury	
w	Brzostku.

J. Nosal
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Drożdżowe bułeczki 
Składniki:

– ½ kg mąki
– 10 dag masła
– ½ szklanki cukru
– 5 dag drożdży
– 1 ½ szklanki mleka
– 4 żółtka
– całe jako
– szczypta soli

Wykonanie:
Do miski wsypać: 6 łyżek mąki, 4 łyżki cukru, drożdże, 
½ szklanki letniego mleka. Wszystko wymieszać i od-
czekać, aż drożdże ”ruszą”. Pozostałe mleko podgrzać 
i rozpuścić w nim masło. Gdy drożdże wyrosną, wlać 
mleko z masłem, dodać pozostałe składniki i wyrobić 
ciasto. Można dodać cukier waniliowy, rodzynki. Po 
wyrobieniu ciasta zaplatać bułeczki (jak warkocze) 
i zwijać ślimaczki. Przed włożeniem do pieca posmaro-
wać roztrzepanym jajkiem. Piec w 180°C ok. 20 minut. 
Podawać z masłem i dżemem.

Zupa szpinakowa 
Składniki:

– 450 dag szpinaku
– 1 cebula
– 3 ząbki czosnku
– jarzyny: marchew, seler, pietruszka
– 1 litr bulionu warzywnego
– 3 jajka
– 1 łyżka masła
– 2 łyżki jogurtu naturalnego
– sól, pieprz

Wykonanie:
Szpinak usmażyć na maśle z roztartym czosnkiem. Do 
bulionu dodać obrane i pokrojone jarzyny. Dołożyć 
usmażony szpinak. Gotować zupę do miękkości jarzyn. 
Ugotować 3 jajka na twardo, zetrzeć na tarce i dodać 
do zupy. Podbić jogurtem naturalnym. Doprawić solą 
i pieprzem. Zagotować. Zmiksować. Podawać z grzan-
kami lub jajkiem.

Kotlety selerowe 
Składniki:

– 1 duży seler 
– 1 pomidor
– ziarna sezamu 
– 5 plastrów żółtego sera
– 2 jajka
– 1 łyżkę ziół: rozmaryn, bazylia, tymianek i majera-

nek
– sól, pieprz
– olej

Wykonanie:
Selera obrać i pokroić w plastry. Gotować 15 minut 
w osolonej wodzie. Ostudzić i osuszyć. Pomidora po-
kroić w plastry. Układać: krążek selera, pomidor, ser 
żółty, krążek selera. Tak przygotowane selerowe kotlety 
obtoczyć w rozkłóconych jajkach z ziołami, a następnie 
w sezamie. Smażyć na oleju z obu stron na rumiano.

Ciastka babci Romy
Składniki:

– 3 szklanki mąki
– 1 szklanka cukru pudru (może być zwykły, wtedy 

ciastka będą bardziej chrupiące)
– 3/4 kostki masła lub margaryny
– 2 żółtka + 1 całe jajko
– 2 łyżki śmietany
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia
– 1 cukier waniliowy
– szczypta soli

Wykonanie:
Mąkę wymieszać z cukrem pudrem, proszkiem do pie-
czenia i posiekać z masłem. Dodać resztę składników, 
zagnieść (jeśli ciasto za bardzo się lepi - dosypać trochę 
mąki), schłodzić w lodówce przez godzinę. Następnie 
kręcić ciastka przez maszynkę ze specjalną przystawką. 
Układać na blasze wyłożonej pergaminem lub lekko 
natłuszczonej. Piec ok. 20 minut w temperaturze 200°C. 

	 W	 końcu , 	 po	 d ł ug ie j	
i	chłodnej	 zimie	 przyszła	
upragniona	wiosna.	 Zielona	
i	świeża	oraz	gwarna	za	spra-
wą	śpiewu	ptaków.	Czas	więc	
na	zmiany	na	talerzu.	Wiosną	
gęste	zupy	i	gulasze	zastępu-
jemy	 lekkimi	 kremami.	Nie	
używamy	do	ich	doprawiania	
ostrych,	 rozgrzewających	
przypraw.	Warzywa	gotujemy	
krótko,	 najlepiej	 na	 parze.	

Ponieważ	wiosna	to	najlepszy	
czas	 na	 oczyszczanie	 orga-
nizmu,	 częściej	 sięgamy	 po	
pokarmy	 o	właściwościach	
dietetycznych…	Obowiązko-
wo	wtedy	na	naszych	stołach	
powinny	 znaleźć	 się:	 zupa	
szpinakowa	i	kotlety	selerowe,	
a	energii	dodadzą	nam	droż-
dżowe	bułeczki	 oraz	 aroma-
tyczne	ciasteczka	z	maszynki.	

Redakcja

Brzosteckie smakołyki
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Drożdżowe bułeczki Ciastka babci Romy

Kotlety selerowe Zupa szpinakowa

kącik fotograficzny

Fot. Katarzyna Zięba z BrzostkuFot. Maria Śliwa z BrzostkuFot. Paulina Baran z Januszkowic

Lilia	Voodoo
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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. Robert Sypień z Brzostku Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Karolina Szczepańska z Jaworza Górnego Fot. Katarzyna Czachara ze Skurowej

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej

Fot. Joanna Ramut ze Skurowej

Widok	na	Tatry	ze	Skurowej

Fot. Aleksandra Foryś z Brzostku


