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Obchody 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 3. rocznicy tragedii Smoleńskiej

Diamentowe gody
 23 kwietnia 1953 roku w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Przeczycy zawarli związek małżeński 
Daniela Gil ze Skurowej i Włodzimierz Staniszew-
ski z Brzostku. Zamieszkali w rodzinnym domu 
Włodzimierza przy obecnej ulicy Mysłowskiego, 
a ich wspólne życie i gospodarowanie trwa już 
60 lat. Diamentowe gody Jubilatów obchodzono 
w obecności ich dzieci oraz wnuków. 
 Jubilatom życzymy długich i pogodnych lat 
życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, 
zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów, 
długiej jeszcze wspólnej drogi życia i doczekania 
brylantowych godów, czyli 75-lecia pożycia mał-
żeńskiego.

Redakcja Wiadomości Brzosteckich
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Z prac Rady Miejskiej
 23 kwietnia br. radni Rady Miejskiej 
w Brzostku obradowali na XXVII sesji. 
Obradom przewodniczyła Zofia Skór-
ska – Przewodnicząca Rady. Zgodnie 
z przyjętym porządkiem obrad Bur-
mistrz Brzostku Leszek Bieniek przed-
stawił informację z realizacji uchwał 
Rady. W okresie sprawozdawczym 
Zarządzeniem Nr 20/13 Burmistrza 
Brzostku z dnia 18 marca 2013 r., przy-
jęto sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy za 2012 rok. Sprawozdanie z wy-
konania budżetu Gminy wraz z informa-
cją o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego przekazano Radzie Miej-
skiej i przesłano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie. Zawarto 
umowę w Urzędzie Marszałkowskim na 
dofinansowanie realizacji projektu pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach Januszkowice 
i Opacionka – Gmina Brzostek, z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W wykonaniu uchwały Nr XXIV/188/13 
z dnia 31 stycznia 2013 r., został roz-
strzygnięty przetarg na udzielenie 
kredytu z przeznaczeniem na spłatę 
kredytów z poprzednich lat. Przetarg 
wygrał Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
w Krakowie Oddział w Brzostku.
 Realizując uchwałę Nr XXV/196/13 
z dnia 28 lutego 2013 r. dokonano sprze-
daży bezprzetargowej działki położo-
nej w Smarżowej, dotychczasowemu 
wieczystemu użytkownikowi. Aktem 
notarialnym Nr 1712/2013 przyjęto da-
rowiznę działki położonej w Kamienicy 
Górnej pod poszerzenie drogi, zgodnie 
z uchwałą Nr XXIII/184/12 z dnia 28 
grudnia 2012 r. Aktem notarialnym Nr 
1705/2013 sprzedano lokal mieszkalny 
w budynku usługowo mieszkalnym 
przy ul. Szkolnej w Brzostku. Na pod-
stawie uchwały Nr XIX/141/12 z dnia 
30 sierpnia 2012r. aktem notarialnym 
Nr 1717/2013 ustanowiono służebność 

gruntową korzystania z ujęcia wody na 
działce położonej w Gorzejowej. Za-
warto umowę dzierżawy nieruchomości 
położonej w Brzostku z przeznaczeniem 
na budowę farmy fotowoltaicznej, zgod-
nie z uchwałą Nr XXIII/185/12 z dnia 28 
grudnia 2012 roku, zmienionej uchwałą 
Nr XXV/197/13 z dnia 28 lutego 2013 
roku. 
 W dalszej części obrad zostało 
przedstawione sprawozdanie z wy-
konania planu gospodarki odpadami 
oraz programu ochrony środowiska dla 
Gminy Brzostek za lata 2011 – 2012. 
Sprawozdanie obrazuje system gospo-
darki odpadami na terenie Gminy na 
dzień 31 grudnia 2012 r. Znaczącym 
sukcesem we wdrażaniu gminnego pla-
nu gospodarki odpadami oraz programu 
ochrony środowiska było utrzymanie 
selektywnej zbiórki odpadów na terenie 
całej gminy, znaczący wzrost ilości ze-
branych odpadów i przekazanych do od-
zysku jak również pozyskanie środków 
zewnętrznych na inwestycje w zakresie 
gospodarki wodno–ściekowej. 
 Z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzą 
w życie zmiany w systemie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, które 
mają sprawić, że nikomu nie będzie 
opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie 
wysypiska. Celem zmian jest również 
zwiększenie poziomu recyklingu i od-
zysku odpadów zebranych selektywnie, 
a także zmniejszenie masy odpadów 
ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania. Uczestnictwo Gminy 
Brzostek w Projekcie pod nazwą „Insta-
lacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych na terenie gmin 
należących do Związku Gmin Dorze-
cza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko–
Polskiego Programu Współpracy jest 
dużym osiągnięciem w pozyskiwaniu 
energii z odnawialnych źródeł. Program 
ochrony środowiska jest dokumentem, 
który pozwala uporządkować działania 
gminy w zakresie ochrony środowiska.

 W kolejnym punkcie porządku ob-
rad Rada Miejska w Brzostku podjęła 
uchwały w sprawie:
 1) zasad przyznawania dotacji celo-
wej na dofinansowanie kosztów inwe-
stycji związanych z ochroną środowiska 
– usuwanie wyrobów zawierających 
azbest pochodzących z wymiany po-
kryć dachowych lub elewacji. Uchwała 
ta określa zasady przyznawania dotacji 
celowej w zakresie demontażu, trans-
portu i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest, w przypadku 
realizacji planowanych inwestycji oraz 
transportu i unieszkodliwiania wyro-
bów zawierających azbest, w przypadku 
zrealizowanych inwestycji.
 2) zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Brzostek oraz zmia-
ny uchwały budżetowej na 2013 rok Nr 
XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Brzost-
ku z dnia 28 grudnia 2013 r. Zmiany 
te są spowodowane koniecznością 
wprowadzenia zmian w wysokościach 
planowanych dochodów i wydatków 
w roku 2013 oraz zwiększeniem za-
kresu zadania inwestycyjnego ujętego 
w przedsięwzięciach.
 3) określenia przystanków komuni-
kacyjnych udostępnionych operatorom 
i przewoźnikom oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków. Przyjęcie 
zasad korzystania z przystanków uła-
twi organizację publicznego transportu 
zbiorowego przewoźnikom i operato-
rom, a także podróżującym pasażerom. 
 4) nieodpłatnego nabycia na własność 
Gminy nieruchomości Skarbu Państwa. 
Przedmiotowe nieruchomości stanowią 
tereny mieszkaniowe wraz z budynkami 
mieszkalnymi oraz gruntem rolnym, 
położone w Brzostku i Bukowej.
 Wszelkie pisemne opracowania do-
tyczące sesji dostępne są w Urzędzie 
Miejskim – biuro Nr 6. Treść podjętych 
uchwał prezentowana jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Gminy Brzostek.

Ewa Szukała

Obchody 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
oraz 3. rocznicy tragedii Smoleńskiej
 Kwiecień już na stałe wpisał się 
w polski historyczny kalendarz. W tym 
miesiącu bowiem wspominamy pol-
skich żołnierzy, którzy 73 lata temu 
stracili swoje życie w Katyniu, Miedno-
je, Twerze i Harkowie. Niestety, miesiąc 
ten zapisał się tragicznie również w na-
szej współczesnej historii. 10 kwietnia 
2010 r. doszło do wypadku – pod 
Smoleńskiem rozbił się polski samolot 
z najważniejszymi osobami na pokła-
dzie. Zginęło w nim 96 osób: prezydent 
RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu 
i Senatu, grupa parlamentarzystów, 
dowódcy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii 

Prezydenta, szefowie instytucji pań-
stwowych, duchowni, przedstawiciele 
ministerstw, organizacji kombatanckich 
i społecznych oraz osoby towarzyszące, 
stanowiący delegację polską na uro-
czystości związane z obchodami 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej, a także 
załoga samolotu.
 Obchody rozpoczęły się uroczystym 
nabożeństwem, jakie zostało odprawio-
ne w kościele parafialnym w Brzostku, 
któremu przewodniczył ks. dr Jan 
Cebulak, a współcelebransem był ks. 
Władysław Depa – Proboszcz z Bieź-
dziedzy. Proboszcz brzosteckiej parafii 
w swej homilii nawiązał do tych tragicz-
nych wydarzeń. W szczególny sposób 
zwrócił się do obecnej młodzieży, aby 

wciąż interesowali się polską historią, 
aby te wydarzenia nigdy się nie powtó-
rzyły. W ciepłych słowach podziękował 
wszystkim delegacjom przybyłym na te 
uroczystości.
 Po zakończonej Mszy św. zebrani 
udali się na teren Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, gdzie złożyli kwiaty i zni-
cze pod pomnikiem katyńskim.
 W uroczystościach rocznicowych 
wzięli udział: Leszek Bieniek – Bur-
mistrz Brzostku, Jerzy Potrzeba – Prze-
wodniczący Zarządu Miasta, Maria 
Przebięda – Dyrektor SP w Brzostku, 
Jacek Berek – Dyrektor Gimnazjum 
w Brzostku, przedstawiciele WTZ 
i ŚDS oraz spora grupa brzosteckich 
parafian. Uroczystość została także 
uświetniona przez poczty sztandaro-
we z Zespołu Szkół im Jana Pawła II 
w Brzostku, Gimnazjum w Brzostku 
i Szkoły Podstawowej w Brzostku. 

Józef Nosal
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 3 maja to dla nas Polaków podwójne 
święto. Tego dnia obchodzimy bowiem 
rocznicę uchwalenia pierwszej Konsty-
tucji w naszym kraju, a także oddajemy 
hołd Matce Bożej Królowej Polski.
 Aby w sposób szczególny uczcić ten 
dzień, społeczność Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, przygo-
towała spektakl „Pielgrzymujemy 
z Maryją”. Motywem przewodnim tego 
przedstawienia była wędrówka grupy 
pielgrzymów składającej się między 
innymi z dzieci szkolnych, górali, kra-
kowiaków, dzieci komunijnych, księży, 
zakonnic oraz przedstawicieli lokalnej 
społeczności po miejscach objawień 
Matki Przenajświętszej.
 Na początku głos zabrała Pani Ma-
ria Przebięda – dyrektor szkoły, która 
w kilku słowach nawiązała do przeży-
wanego święta, jak również podkreśliła 
fakt, iż przedstawienie o takiej tematyce 
zostanie zaprezentowane w podzięce za 
Konstytucję i w hołdzie Maryi. Przywi-
tała również wszystkich Szanownych 
Gości, którzy zechcieli w ten świątecz-
ny dzień przybyć w progi brzosteckiej 
szkoły.
 Pierwsza scena spektaklu przedsta-
wiała Lourdes we Francji, gdzie Ma-
ryja objawiła się trójce dzieci prosząc 
ich, aby przekazały całemu światu 

Jej przesłanie o nieustanną modlitwę 
i szczególne ukochanie różańca. Mali 
aktorzy niezwykle wiernie odtworzyli 
rozmowę Maryi z małą Bernadettą i jej 
rodzeństwem.
  Z Francji pielgrzymi śpiewając 
w drodze radosne pieśni udali się do 
Fatimy w Portugalii. Na scenie pojawili 
się: anioł, dzieci – Łucja, Franciszek, 
Hiacynta oraz postać Matki Bożej 
w białym płaszczu i niebieskim welo-
nie, która skierowała do Łucji między 
innymi słowa… „Odmawiajcie różaniec 
codziennie, abyście uprosili pokój dla 
świata…”. Scena ta nawiązywała rów-
nież do cudownego ocalenia od śmierci 
Papieża Jana Pawła II i wdzięczności 
jaką czuł do ukochanej Fatimskiej Pani.
 W montażu nie mogło zabraknąć 
także odniesienia do dalekiego meksy-
kańskiego miasta Guadalupe, w którym 
ukazanie się Maryi wywarło zasadniczy 
wpływ na szybką ewangelizację całej 
Południowej Ameryki.
 Wielu wzruszeń dostarczyły szcze-
gólnie sceny rozgrywające się w na-
szych rodzimych miejscowościach: 
Częstochowie, Licheniu Starym i naj-
bliżej położonej Przeczycy. Pielgrzymi 
dotarli wreszcie na Jasną Górę przed 
Cudowny Obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Tutaj byli świadkami wy-

darzeń z polskiej historii, kiedy to król 
Jan Kazimierz zawierzył losy naszej 
Ojczyzny Matce Przenajświętszej. Ob-
serwowali także wydarzenia jakie miały 
miejsce w Licheniu, gdzie śmiertelnie 
ranny żołnierz Tomasz Kłossowski roz-
mawiał z Matką Przenajświętszą i obie-
cał Jej budowę sanktuarium w miejscu 
objawienia. Swoją pielgrzymkę pątnicy 
zakończyli w Przeczycy. Pięknym wier-
szem i symbolicznymi kwiatami dzieci 
podziękowały Nadwisłockiej Pani za 
opiekę i prosiły o wsparcie w kroczeniu 
drogą miłości, prawdy i wiary.
 Na całość spektaklu „Pielgrzymu-
jemy z Maryją” złożyły się między 
innymi: wspaniała scenografia, nie-
zwykle bogata oprawa muzyczna, 
barwne stroje, piękne tańce, a przede 
wszystkim zaangażowanie małych 
aktorów w odtworzenie każdej sceny. 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż 
w przygotowania do montażu włączyła 
się młodzież z Gimnazjum im. Królo-
wej Jadwigi w Brzostku. 
 Po spektaklu o godzinie 11.30 odbyła 
się uroczysta Msza święta w intencji 
Ojczyzny, której przewodniczył ks. 
dr Jan Cebulak – Dziekan Dekanatu 
Brzosteckiego. Wierni wraz z księdzem 
Proboszczem modlitwą podziękowali 
Matce Bożej Królowej Polski za otrzy-
mane łaski. 

atsz
Zdjęcia na str. 20-21
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 25 marca bieżącego roku w Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku 
odbyło się nadzwyczajne spotkanie 
w ramach działań profilaktycznych. 
Otóż do naszej szkoły przybyli dwaj 
„bracia” z grupy Cenacolo, która zaj-
muje się przywracaniem 
nadziei ludziom zagubio-
nym w życiu.
 Kiedy uczniowie za-
jęli miejsca pan dyrektor 
Jacek Berek przedstawił 
nam gości, którymi byli 
członkowie grupy Cenaco-
lo mającej swoją siedzibę 
w Porębie Radlnej koło 
Tarnowa. W prelekcji do 
młodzieży dawali oni swo-
je świadectwo życia. 
 Jeden z braci był alko-
holikiem i opowiadał, że 
wyprowadził się z domu 
w bardzo młodym wieku 
i powoli „gasł” w oczach. 
Nadzieję na „nowe życie” przyniosła 
mu Międzynarodowa Wspólnota zało-
żona w 1983r, przez włoską zakonnicę 
– siostrę Elwirę Petrozzi, która poświę-
ciła swoje życie Bogu i zaczęła służyć 
zagubionym młodym ludziom, zwłasz-
cza narkomanom. Sama doświadczyła 
w swoim życiu wiele bólów i strapień, 
ponieważ miała ojca alkoholika, za 
którego musiała się wstydzić. 
 Natomiast drugi z członków zgroma-

dzenia opowiadał, że był narkomanem 
i też bardzo wcześnie opuścił dom 
rodzinny, uciekając z niego w wieku 
czternastu lat. Będąc dwudziestoletnim 
mężczyzną był już cieniem człowieka. 
Trzykrotnie poddawano go kuracji 

odwykowej, jednak ciągle powracał do 
nałogu. Kiedy wydawało się, że życie 
jego chyli się ku końcowi, wówczas 
Wspólnotę poleciła mu bliska osoba 
z rodziny. Resztką sił zdecydował się na 
podjęcie gruntownych zmian w swoim 
życiu. 
 Na zakończenie prelekcji obaj bracia 
przestrzegali nas przed zagrożeniami 
jakich możemy doświadczyć w życiu. 
Przede wszystkim przed braniem nar-

kotyków, piciem alkoholu, czy wreszcie 
nadużywaniu pornografii.
 Zaproszeni goście mówili, także 
o swoim codziennym życiu w grupie 
wspólnotowej. Żyjąc jak normalni 
ludzie, wypracowują własnymi umie-
jętnościami i zdolnościami wszystko 
to co jest im niezbędne do egzysten-
cji: uprawiają ziemię; malują; rysują; 

organizują akcje charyta-
tywne; nagrywają płyty; 
uczą się języków obcych; 
biorą udział w zajęciach 
sportowych; ewangelizują. 
Żyją bardzo skromnie, nie 
mając dostępu do środków 
medialnych typu: tele-
wizja, internet, telefonia 
komórkowa. Jednak czują 
się bardzo szczęśliwi, gdyż 
Los dał im drugą szansę, 
drugie życie…
 Myślę, że to „żywe” 
świadectwo, było bardzo 
cenną lekcją dla mło-
dzieży, świadczy o tym 
chociażby fakt atmosfery 

ciszy, skupienia jaka panowała wśród 
słuchaczy.
 Obecnie stopień zagrożenia nałoga-
mi jest bardzo duży. Młodym ludziom 
imponują używki, wygodne życie, brak 
odpowiedzialności, luz. Być może po 
tym spotkaniu wielu spośród nas za-
trzyma się na chwilę i zastanowi nad 
sensem swojego życia.

Albert Rams
uczeń klasy Ic

Cenacolo – żywe świadectwo zwycięstwa…
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Jak zaczęła się Pana 
pr z ygo d a  z  a k t or -
stwem?

 Już w Szkole Pod-
stawowej w Strzegoci-
cach skąd pochodzę, pod 
czujnym okiem nauczy-
cielki języka polskiego 
Pani Zofii Pacany, bra-
łem udział w teatrzykach 
szkolnych i konkursach 
recytatorskich. Następ-
nie w liceum rozwijałem 
teatralne zainteresowania 
wspomagany troskliwie 
przez profesorkę Marię 
Skopek. Jeszcze wcze-
śniej, w dzieciństwie, 
chętnie brałem udział 
w sztukach wystawia-
nych przez mego stryja 
Mariana Modelskiego, 
np. Stara baśń. Także 
pod z iwia łem k iedyś 
w jasełkach mojego ojca 
Józefa Gromadzkiego, 
który przez ponad 50 lat 
był organistą w Kościele 
Karmelitów w Pilźnie. 
Myślałem, że może kie-
dyś też będę tak pięknie 
grał jak on. Podziwiałem też aktorów 
Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, 
do którego jeździłem bardzo często. Do 
Dębicy zaś zaglądał regularnie Teatr 
im. W. Siemaszkowej z Rzeszowa. Nie 
opuściłem wtedy żadnego przedsta-
wienia, a aktor tego teatru, Tadeusz 
Czarnowski, udzielał mi pierwszych 
wskazówek aktorskich. Poznałem go 
dzięki Julii Klimaszewskej, wielkiej 
pasjonatki teatru, która przez wiele lat 
i z niezwykłym oddaniem prowadziła 
Bibliotekę Publiczną w Strzegocicach. 

Pochodzi Pan ze Strzegocic. Proszę 
nam opowiedzieć o swojej drodze 
życiowej i pasji.

 Moja nauczycielka Zofia Pacana 
marzyła, abym nauczył się w całości 
koncertu Jankiela z Pana Tadeusza 
A. Mickiewicza. Tak też się stało. Mój 
trud po wielu latach wędrówek został 
nagrodzony przez Adama Hanuszkie-
wicza. Reżyserował on Pana Tadeusza 
w Teatrze Miejskim w Gdyni i obsadził 
mnie właśnie w roli Jankiela. Był w tym 
jakiś mistyczny pomost pomiędzy wiej-
skim dzieckiem nieśmiało myślącym 
o aktorstwie, a późniejszym przyszłym 
aktorem występującym w teatrach za-
wodowych. Zanim jednak to się stało, 

Wywiad z Panem Adamem gromadzkim – aktorem

STOWARZYSZENIE  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU SKŁADA SERDECZNE  
PODZIĘKOWANIE PANI MAŁGORZACIE  DROZD ZA POMOC FINANSOWĄ  

ORAZ WSPARCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI
PREZES

MARGARETA STELMACH

w 1973r. zdałem do PWST im. Ludwi-
ka Solskiego w Krakowie, wydział 
zamiejscowy we Wrocławiu. Po ukoń-
czeniu Szkoły Teatralnej pracowałem 
jako aktor w Teatrze Dramatycznym 
w Gdyni. Zagrałem tam wiele ról. Z 
tego okresu najmilej wspominam rolę 
Strymodorosa w sztuce Arystofanesa 
pt. Gromiwoja (reż. K. Łastawiecki), 
Chłopca z deszczu w „Dwu Teatrach” 
Jerzego Szaniawskiego (reż. W. Lachni-
t),a także Kristiana von Zieten w „Wiel-
kim Fryderyku” A. Nowaczyńskiego 
(reż. L. H. Gurzyński). Potem były 
teatry dramatyczne w Słupsku, Elblą-
gu, Częstochowie, ale zawsze z chęcią 
wracałem do teatru w Gdyni, obecnie 
zwanego Teatrem Miejskim im. Witolda 
Gombrowicza. W 1993 r. założyłem 
w Gdańsku Teatr Rozmaitości, którego 
dyrektorem jestem do dziś i w którym 
nadal występuję jako aktor. Teatr spe-
cjalizuje się głównie w sztukach dla 
dzieci.

Jest Pan reżyserem, scenarzystą i ak-
torem. Skąd bierze Pan inspiracje do 
swojej pracy?

 To przede wszystkim sprawa wy-
obraźni, doświadczeń i pasji do tego 
zawodu.

Ma Pan świetny kontakt z dziecięcą 
publicznością. Czy występy przed 
najmłodszymi są źródłem satysfakcji?

 Oczywiście, te występy są niezwy-
kle satysfakcjonujące, a energia jaka 
wychodzi od dziecięcej publiczności 
daje mi siłę do dalszych działań. Gram 
swoje przedstawienia nie tylko dla 
dzieci polskich. Dwukrotnie byłem ze 
swoim teatrem na tournee artystycz-
nym w Kanadzie, ostatnio w 2011r. ze 
sztuką mojego autorstwa „Zło tańcem 
zwyciężaj”. Przedstawienie to obejrzały 
dzieci Polonii Kanadyjskiej w wielu 
miastach rejonu Ontario m.in. w To-
ronto, London, Kitchener, Cambridge, 
Guelph. Wszędzie przyjmowani byli-
śmy ze spontaniczną radością. Grywam 
również nierzadko dla dzieci Polonii 
Szwedzkiej w Sztokholmie, niedawno 
na zaproszenie Ambasady Polskiej. 
Jednakże najbardziej cennym przeży-
ciem było dla mnie granie w ubiegłym 
roku dla dzieci z Pilzna, Brzostku, 
Jodłowej, Dębicy, Pustkowa. Byłem 
wzruszony, gdy dowiedziałem się, że 
na przedstawieniu w Pilźnie były też 
dzieci ze Strzegocic. To tournee w mo-
ich rodzinnych stronach zorganizował 
niezwykle sprawnie Zygmunt Krawiec, 
mój przyjaciel z liceum w Pilźnie. 
Obecnie po raz drugi goszczę w Brzost-
ku na zaproszenie Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Pani Marii Przebiędy.

Proszę podać kilka rad dla tych, 
którzy marzą o karierze aktorskiej.

 Nie ma na to określonej recepty. 
Drogi do aktorstwa są różne. Nieko-
niecznie wszyscy, którzy od dzieciń-
stwa interesują się teatrem, zostają 
później aktorami. Często decyduje 
o tym przypadek, który sprawia, że ktoś 
odkrywa w sobie to powołanie nawet 
w późniejszych latach. Przykładem tu 
może być wybitny aktor Tadeusz Łom-
nicki, który uczęszczał do Gimnazjum 
Handlowego w Dębicy, a dopiero póź-
niej odkrył w sobie chęć i wolę życia 
w teatrze. Ale na pewno odkrywanie 
w sobie już od dziecka tych umiejęt-
ności jest wskazane i to najlepiej pod 
opieką fachowców. Warto też odnaleźć 
swojego mistrza teatralnego, na którym 
można się wzorować i nim inspirować. 
Moim guru pozostanie do końca życia 
nieżyjący już wybitny aktor francuski 
Jean Louis Barrault, którego miałem 
zaszczyt poznać osobiście.

Dziękujemy za rozmowę.
atsz
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 Od 1 lipca 2013r. zacznie funkcjonować nowy system go-
spodarowania odpadami i obejmie wszystkie nieruchomości, 
w których zamieszkują mieszkańcy (domy, mieszkania), oraz 
te, w których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne (np. firmy, instytucje, szkoły, sklepy, banki, domy 
w budowie).
 Zasady funkcjonowania nowego systemu określone zostały 
w „Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” 
oraz w przyjętych na tej podstawie uchwałach Rady Miej-
skiej w Brzostku. Jedną z podstawowych uchwał w zakre-
sie gospodarowania odpadami jest Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek przyjęty 
Uchwałą Nr XXV/193/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 
28 lutego 2013 roku, który precyzuje podstawowe obowiązki 
mieszkańców naszej Gminy w zakresie utrzymania czystości, 
sposobu i zakresu selektywnej zbiórki odpadów, rodzaju 
worków i częstotliwości ich opróżniania.
 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi 
zakłada zniesienie obowiązku podpisywania umów przez 
właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne. Ten obowiązek musi przejąć gmina, która 
po przeprowadzonym przetargu podpisze z wybranym przed-
siębiorcą umowę na odbiór i zagospodarowanie wszystkich 
odpadów z naszego terenu. Właściciele nieruchomości, po 
złożeniu do 15 maja 2013 roku deklaracji, będą zobowiązani 
do wpłaty kwoty wynikającej z tej deklaracji. Opłaty będą 
zależne od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, albo 
od liczby i rodzaju pojemników (w przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych) oraz od tego czy deklarujący zobowiąże 
się i będzie segregował oddawane odpady (wtedy opłaty będą 
mniejsze o połowę).

Nieruchomości za-
mieszkałe (domy, 

mieszkania)

Stawka miesięczna 
od osoby, odpady 
niesegregowane

Stawka miesięcz-
na od osoby, odpa-

dy segregowane
1-3 osób 12 zł 6 zł
4-5 osób 10 zł 5 zł
6 i więcej osób 9 zł 4,5 zł

Nieruchomości nie-
zamieszkałe (firmy, 
instytucje, szkoły, 

sklepy, banki, domy 
w budowie)

Stawka miesięcz-
na za pojemnik, 
odpady niesegre-

gowane

Stawka miesięcz-
na za pojemnik, 
odpady segrego-

wane

Pojemnik – worek 
110 – 120 litrów

16 zł 8 zł.

Pojemnik – kontener 
6 – 7 m3

430 zł 215 zł.

 Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 
i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych 
bez ograniczeń ilościowych odbywał się będzie jeden raz 
w miesiącu.
 Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 
i nieselektywnie z nieruchomości niezamieszkałych oraz 
z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mie-
ście odbywał się będzie dwa razy w miesiącu.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości 
z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące 
kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku
3) za III kwartał do 15 września danego roku
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku

Dodatkowo informujemy, że w nowym systemie gospoda-
rowania odpadami, zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, Urząd Miejski 

w Brzostku nie będzie wystawiał faktur za usługi odbioru 
odpadów. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 
15 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 
września 2013 r. 
 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uisz-
cza się w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku, przelewem 
na rachunek bankowy Gminy Brzostek (BSRo/Brzostek: 
59 8589 0006 0080 0120 2020 0005) lub inkasentom, którymi 
są sołtysi poszczególnych sołectw.
 W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustale-
nia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów ko-
munalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Brzost-
ku korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmian. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.
 W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym 
terminie właścicielom lub innym użytkownikom nierucho-
mości zostaną wydane decyzje administracyjne, określające 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(w wysokości podstawowej, jak za odpady niesegregowane). 
Na terenie Gminy Brzostek system selektywnej zbiórki odpa-
dów obejmuje następujące frakcje oddawane w odpowiednio 
oznaczonych workach, dostarczonych bezpłatnie (również 
worek brązowy, bezbarwny i czarny) przez przedsiębiorstwo, 
które wygra przetarg:
Odpady segregowane:
1) szkło – worek zielony
2) papier – worek niebieski
3) tworzywa sztuczne i (uwaga! zmiana) opakowania wielo-

materiałowe – worek żółty
4) metale – worek czerwony
5) odpady biodegradowalne (z wyjątkiem odpadów zielo-

nych) – worek brązowy
(uwaga! do 30 czerwca worek brązowy był na odpady 
zmieszane)

6) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – worek 
bezbarwny

Odpady niesegregowane (zmieszane) – worek czarny
Dopuszcza się i zaleca kompostowanie odpadów biodegrado-
walnych (odpady kuchenne, odpady zielone, mokry papier) 
w przydomowych kompostowniach.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny oraz:
1. meble i inne odpady wielkogabarytowe
2. zużyte opony
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4. odpady zielone
5. tekstylia
6. odpady niebezpieczne, w szczególności przeterminowa-

ne leki i chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, 
środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji 
drewna oraz opakowania po tych substancjach, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym 
termometry rtęciowe) 

7. zużyte baterie i akumulatory
8. odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach 

remontów, które nie są prowadzone na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Z 
2010 R. Nr 243, poz.1623 z późn. zm), wykonywane we 
własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości

9. szkło budowlane, lustra
10. odzież i tekstylia
11. popioły i żużle z domowych palenisk
będzie można bezpłatnie dostarczyć do Gminnego Punktu 

nowy system gospodarki odpadami komunalnymi – 
informacja dla mieszkańców gminy brzostek
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Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzostku ul. 
Szkotnia 22, w godzinach pracy tego punktu. Ponadto pod-
czas ulicznej zbiórki odpadów, jaka odbywać się będzie raz 
w roku, odbierane będą ww odpady (z wyjątkiem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego i popiołu).

Deklaracje
 Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i nieza-
mieszkałej ma obowiązek wypełnić i przekazać do Urzędu 
Miejskiego w Brzostku deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kto składa deklarację: właściciel, współwłaściciel, współ-
posiadacz, użytkownik wieczysty, posiadacz, jednostka 
organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarzą-
dzie lub inny podmiot władający nieruchomością (najemca, 
podnajemca).
Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których 
w całości zamieszkują mieszkańcy (domy i mieszkania):
 Właściciel nieruchomości w deklaracji będzie musiał 
wypełnić część: B, C, D, E, G, a w części E.2 wskazać 
liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, w części 
E. 1 wybrać sposób gromadzenia odpadów komunalnych 
(selektywny lub nieselektywny) i na tej podstawie wyliczyć 
miesięczną (część E.2. poz. 48) i kwartalną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (część E.2. poz. 
49). Składający deklarację podaje również informację, czy 
kompostuje odpady biodegradowalne i w jakiej ilości w ciągu 
roku (część E.1. poz. 37 i 38)
Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
(przedsiębiorstwa usługowe, lokale gastronomiczne, lo-
kale handlowe, szkoły, przedszkola itp.):
 Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest 
wszelkiego rodzaju działalność: handlowa, usługowa, rze-
mieślnicza a także każda nieruchomość na której powstają 
odpady komunalne zobowiązani są wypełnić deklarację 
w części: B, C, D, E.1, F, G. Wysokość miesięcznej opłaty 
dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn ilości worków 
lub kontenerów oraz stawki opłaty określonej w Uchwale Nr 
XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 
2012 roku (zbierane w sposób nieselektywny: 16,00 zł za 
worek i 430,00 zł za kontener, zbierane w sposób selektywny: 
8,00 zł za worek i 215,00 zł za kontener).
Ilość i objętość worków do zbierania odpadów, w które 
zostanie wyposażona nieruchomość niezamieszkała musi 
być dostosowana do potrzeb właściciela, uwzględniając 
następujące normy miesięczne:
1. dla budynków użyteczności publicznej, placówek dzien-

nego pobytu i placówek oświatowych – 3 litry na każdego 
pracownika, ucznia, uczestnika jednak co najmniej 2 worki 
o pojemności 120 litrów

2. dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produk-
tów spożywczych – 50litrów na każde 10m2 powierzchni 
użytkowej lokalu jednak co najmniej 2 worki o pojemności 
120 litrów

3. dla lokali handlowych innych niż spożywcze – 50 litrów 

na każde 10m2 powierzchni użytkowej lokalu jednak co 
najmniej 1 worek o pojemności 120 litrów

4. dla lokali gastronomicznych, stołówek – 15litrów na jedno 
miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej 1 worek o po-
jemności 120 litrów

5. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyj-
nych – worek 120 litrowy na każdych 10 pracowników

6. dla moteli, pensjonatów – 30 litrów na łóżko, jednak co 
najmniej 2 worki o pojemności 120 litrów

 Prowadzący działalność handlową w zakresie handlu ar-
tykułami spożywczymi lub gastronomią zobowiązani są do 
dodatkowego ustawienia kosza na odpady w pobliżu wyjścia 
lub na zewnętrz lokalu o pojemności od 20 litrów do 70 litrów.
Informacja dla właścicieli nieruchomości, która w części 
stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkań-
cy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
 Właściciele nieruchomości, na których znajdują się budyn-
ki mieszkalne w części zamieszkałe i niezamieszkałe (gdzie 
prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, 
usługowa lub rzemieślnicza) zobowiązani są wypełnić de-
klarację w części B, C, D, E, F, G. Opłata za odbiór odpadów 
w tym przypadku będzie sumą wyliczonych opłat w części 
E.2 poz. 49 i w części F poz. 54.
 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości 
obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Brzostku 
w terminie do 15 maja 2013 roku, a kolejną w terminie 14 dni 
od dnia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi lub od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powsta-
nia na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Jeżeli liczba osób zameldowanych nie pokrywa się z liczbą 
osób zamieszkałych, osoba składająca deklarację musi 
uzasadnić i udokumentować różnicę.
 Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane 
zawarte w deklaracji (część G) o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi:
1) zaświadczenie ze szkoły / uczelni lub kserokopia ważnej 

legitymacji szkolnej/studenckiej,
2) umowa najmu, kupna lokalu mieszkalnego w którym 

zamieszkują mieszkańcy poza terenem Gminy Brzostek,
3) umowa o pracę za granicą, albo
4) oświadczenie o nie zamieszkiwaniu danej osoby.
 Informacje zawarte w deklaracji będą sprawdzane i we-
ryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w poro-
zumieniu z Biurem Pracy i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. 
 Przypominamy, że zgodnie z art. 15 ust.1 i 3 Ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz.U.2006.139.993 j.t.) osoba, która opuszcza 
miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 
3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie 
gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce 
jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. 

M. K.

O g Ł O S Z E n I E
Właściciele, posiadacze, najemcy i zarządcy nieruchomości

 W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski w Brzostku 
przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości położonych na terenie gminy Brzostek o obowiązku złożenia de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji oraz materiały informacyjne 
dostępne są u sołtysów, na stronach internetowych gminy: www.bipbrzostek.mserwer.pl www.brzostek.pl oraz w Urzędzie 
Miejskim w Brzostku. Wypełnione druki deklaracji należy osobiście złożyć do 15 maja 2013 roku w Urzędzie Miej-
skim w Brzostku w biurze nr 1. 
 Niezłożenie deklaracji do 15 maja 2013 r. spowoduje wszczęcie administracyjnej procedury naliczenia opłaty, 
w której przyjęte zostaną stawki jak za śmieci niesegregowane czyli dwukrotnie wyższe.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek
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Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje,
Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem,
Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje
I większej chluby, niźli być Polakiem

Jan Lechoń

 W maju – maryjnym miesiącu – pa-
miętamy o tym, że najnowsza historia 
Polaków naznaczona jest honorem 
i heroiczną odwagą. Nie ma dziejów 
piękniejszych i tragiczniejszych niż 
dzieje Polski. Czym się mogą po-
chwalić naziści… ludobójstwem, albo 
komuniści… zbrodniami i łagrami? 
Polacy powinni rozsławiać najwspa-
nialsze karty swojej historii. Tymcza-
sem ciągle słyszymy o marginalnych 
postawach ze strony lewicowych me-
diów? Dlaczego to robią? Odpowiedź 
jest prosta. W środkach masowego 
przekazu zbyt często słyszymy głosy 
postkomunistów i ich zwolenników. 
Należy nadmienić także, że właści-
cielami mediów są niejednokrotnie 
niemieckie koncerny. Dlatego warto 
przypominać o polskim honorze 
i heroizmie. 

 PR ZEMÓWIENIE POLSK IE -
GO MINISTRA JÓZEFA BECKA 
– 3 MAJA 1939 rok. Wtedy Hitler do-
magał się od Polski oddania Pomorza 
i sojuszu z Niemcami. To sprowadziło-
by państwo polskie do roli niemieckiego 
satelity i kolaboranta, a w konsekwencji 
do utraty suwerenności. Na tak nik-
czemne niemieckie żądania odpowiedzi 
udzielił w sali obrad Sejmu RP minister 
spraw zagranicznych Polski – Józef 
Beck: „Jest tylko jedna rzecz w życiu 
ludzi narodów i państw, która jest 
bezcenna. Tą rzeczą jest honor!” Kil-
ka miesięcy później na naszą Ojczyznę 
napadły Niemcy i Związek Sowiecki. 
Rozpoczęła się II wojna światowa, która 
mogłaby się zakończyć szybko, gdyby 
Francja i Wielka Brytania zaatakowały 
Niemcy czyli wypełniły swe zobowią-
zania sojusznicze wobec Polski. Jednak 
politycy zachodnich państw: „Mieli do 
wyboru wojnę lub hańbę. Wybrali hań-
bę, a wojnę i tak później mieli” (słowa 
Churchilla). W tej wojnie pokolenie 
młodych Polaków zdało z nawiązką 
egzamin z patriotyzmu i heroizmu 
w walce z okupantami. Takie bezkom-
promisowe i patriotyczne postawy były 
zwalczane przez komunistycznych 
funkcjonariuszy i aparatczyków. Dla 
czerwonych zdrajców i kolaborantów 
zawsze wyrzutem sumienia byli praw-
dziwi Polacy.
 SAMOBÓJCZY PROTEST SZMU-
LA ZYGIELBOJMA PRZECIWKO 
OBOJĘTNOŚCI MOCARSTW WO-
BEC ZAGŁADY ŻYDÓW – MAJ 1943 
rok. W ten sposób członek polskich 
władz konspiracyjnych zaprotestował 
przeciwko obojętności USA, Anglii 

i amerykańskich Żydów, wobec zagłady 
Żydów w Europie jakiej dokonywali 
hitlerowcy. Mocarstwa nie zrobiły nic, 
aby temu zapobiec, mimo dokładnych 
meldunków polskich emisariuszy np. 
Jana Karskiego. Nie dowierzali, że 
ludobójczym celem rasistowskiego 
planu Hitlera było wymordowanie 
wszystkich Żydów. W Polsce miesz-
kało połowę populacji, około 3,1 mln 
osób, dlatego tu hitlerowcy zakładali 
pierwsze getta, a później obozy zagła-
dy. Niemcy wprowadzili nieludzkie 
przepisy karne, w których za jakąkol-
wiek pomoc udzieloną Żydowi, karano 
śmiercią. Wystarczyło podanie kromki 
chleba, udzielenie schronienia lub 
podwiezienie, a nawet kupowanie od 
nich towarów. Nawet brak donosu na 
ukrywającego się Żyda było przestęp-
stwem. Za to wszystko Polacy byli roz-
strzeliwani wraz z całymi rodzinami!!! 
Tak nieludzko drastyczne hitlerowskie 
prawo powodowało olbrzymie zastra-
szenie społeczeństwa polskiego. Jednak 
mimo takich represji Polacy uratowali 
od zagłady ponad 100 tyś. Żydów. Oto 
przykłady ogromnego heroizmu w imię 
chrześcijańskiej miłości bliźniego. 
W Markowej koło Łańcuta w dniu 
24 marca 1944 r. Niemcy zamordowali 
polską rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów 
wraz z szóstką małych dzieci wieku 
od 2 do 8 lat, a ponadto Wiktoria była 
w zaawansowanej ciąży. Wraz z rodzi-
ną Ulmów zginęli ukrywani przez nich 
Żydzi z rodzin Szalów i Goldmanów 
– razem 17 osób. Podobny los spotkał 
w Siedliskach koło Miechowa rodzinę 
Wincentego i Łucji Baranków wraz 
dwójką dzieci i ich babcią. W Ciepie-
lowie Niemcy zamordowali 20 osób 
za ratowanie Żydów, w tym rodzinę 
Adama i Bronisławy Kowalskich wraz 
z pięciorgiem dzieci w wieku od roku 
do 16 lat. Na Kielecczyźnie hitlerowcy 
zastrzelili lub spalili żywcem około 
200 mężczyzn za udzielanie pomocy 
Żydom. Także w naszej okolicy w Woli 
Brzosteckiej 8 grudnia 1942 r. Niemcy 
zastrzelili Jana Jantonia za to, że zaniósł 
żywność sześcioosobowej rodzinie 
Fischów, która ukrywała się w pobli-
skim lesie. Spoczywają razem w jednej 
mogile, a rocznicowe uroczystości 
zostały opisane w Wiadomościach 
Brzosteckich (numer z października 
2012). Te przykłady jednoznacznie 
świadczą, że heroizmem i poświęce-
niem wykazywali się nie tylko żołnie-
rze – na najwyższe uznanie zasługują 
tysiące rodzin polskich ratujących 
współmieszkańców także żydowskiego 
pochodzenia. Oprócz indywidualnych 
postaw trzeba pamiętać o działaniu kon-
spiracyjnych władz Polski Podziemnej, 
które utworzyły Radę Pomocy Żydom 
( kryptonim „Żegota”). Jej członkowie 
oprócz pomocy żywnościowej wyko-

nali tysiące fałszywych dokumentów 
np. dla dzieci żydowskich ukrywanych 
w polskich rodzinach i przytułkach. 
Wielką postacią Rady była m.in. Irena 
Sendlerowa – ona uratowała z warszaw-
skiego getta aż 2500 dzieci żydowskich, 
które umieszczała w rodzinach polskich 
i klasztorach katolickich. Za swą posta-
wę i przynależność do Armii Krajowej 
była prześladowana przez władze 
komunistyczne, które perfidnie dążyły 
do eskalacji zachowań antysemickich, 
aby przed opinią światową wykreować 
negatywny obraz społeczeństwa pol-
skiego. Dopiero w wolnej Polsce Irena 
Sendlerowa została uhonorowana.
 ZDOBYCIE PRZEZ POLAKÓW 
MONTE CASSINO – 18 MAJA 1944 
roku. Latem 1942 roku z sowieckiej 
ziemi zostali ewakuowani do Iranu 
polscy żołnierze oraz cywile (ok. 116 
tys.) pod dowództwem generała Wła-
dysława Andersa. Oni później utworzyli 
II Korpus Polski i w sile ponad 50 tys. 
żołnierzy stanęli do walki o masyw 
Monte Cassino wiosną 1944 r. Zdoby-
cie ufortyfikowanej pozycji otwierało 
aliantom drogę na Rzym. Od kilku 
miesięcy bezskutecznie walczyli o to 
Anglicy i Amerykanie. W końcu do-
wództwo alianckie zaproponowało 
Polakom wykonanie tego zadania. Atak 
połączonych sił nastąpił 11 maja i po 
tygodniu niezwykle ciężkich walk Po-
lacy zdobyli ruiny klasztoru na Monte 
Cassino i zatknęli biało-czerwona flagę. 
Poległo prawie tysiąc bohaterskich 
polskich żołnierzy. Niestety za męstwo 
i waleczność żołnierze Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, a w 1945 r. 
było ich ponad 200 tysięcy, nie mogli 
bez obaw wracać do swej Ojczyzny. 
Najwyższych oficerów bezprawnie 
pozbawiły obywatelstwa polskiego 
władze komunistyczne, a ci co wrócili 
narażeni byli na represje. Urzędy Bez-
pieczeństwa nazywały bohaterskich 
kombatantów pogardliwie andersow-
cami lub maczkowcami, na nich zakła-
dano specjalne teczki obserwacyjne, 
byli przesłuchiwani, czasem więzieni 
i torturowani – szczególnie oficerowie. 
Ci polscy żołnierze byli szykanowani, 
mieli trudności w znalezieniu godnej 
pracy, nie mogli zajmować stanowisk 
zgodnie z wykształceniem i kwalifika-
cjami, utrudniano im codzienne życie 
oraz ich rodzinom…
 Teraz dawni komunistyczni apa-
ratczycy cynicznie stroją się w piórka 
„demokratów, postępowych intelek-
tualistów i obrońców praw mniejszo-
ści”. Głoszą górnolotne hasła typu 
„Wybierzmy przyszłość”. Wszystko 
jedynie po to, aby odwrócić uwagę od 
zbrodni, niegodziwości totalitarnego 
systemu, który tworzyli i popierali…

(cdn.)
Oprac. Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XXV. Polskie miesiące – MAJ)
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niedziela Miłosierdzia bożego
„Głoszenie miłosierdzia we współczesnym świecie dokonuje się
poprzez świadectwo własnego życia, poprzez okazywaną
drugiemu człowiekowi bezinteresowną pomoc”

S. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 7 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00 w kościele para-
f ialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Brzostku została odprawiona Msza św. z okazji Niedzieli 
Miłosierdzia Bożego, którą celebrował ksiądz proboszcz 
dr Jan Cebulak. Uroczystość rozpoczęła się Koronką do 
Miłosierdzia Bożego, którą prowadziła przewodnicząca 
parafialnego oddziału Caritas, p. Krystyna Szarek-Ryndak. 
Z tej okazji Episkopat Polski przygotował list pasterski pt. 
„Przedłużenie miłosiernych dłoni Boga”. Wierni, w tym licz-

nie zgromadzona młodzież, którzy uczestniczyli we Mszy 
św. oddali cześć relikwiom siostry Faustyny poprzez ich 
ucałowanie. Część parafian wraz z księdzem Krzysztofem 
Moszyńskim wyjechała na tę uroczystość do Łagiewnik.
 Święto Miłosierdzia Bożego zostało ustanowione 
w kościele katolickim na całym świecie w 2000 r. przez 
papieża Jana Pawła I I .  Niedziela Miłosierdzia to uro-
czystość patronalna największej katolickiej organizacji 
charytatywnej Caritas. Z tej okazji po Mszy św. ks. pro-
boszcz zorganizował spotkanie członków Parafialnego 
Oddziału Caritas, SK Caritas przy Szkole Podstawowej 
w Brzostku i SK Caritas przy Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku wraz z asystentami kościelnymi, ks. 
Dariuszem Porzuczkiem i ks. Damianem Czyżewskim. 
Było ono doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 
między wolontariuszami. Pani Krystyna Szarek-Ryndak 
podziękowała zebranym za codzienną troskę o chorych, 
starszych i samotnych. Powiedziała, że z pomocy material-

nej i finansowej z roku na rok 
korzysta coraz więcej osób, 
a następnie przedstawiła spra-
wozdanie z działalności para-
fialnego Caritasu za 2012 r. 
Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze. Oglądano kroni-
kę, śpiewano pieśni religijne, 
rozmawiano o potrzebie naj-
różniejszej pomocy drugiemu 
człowiekowi, działaniach 
udzielanych systematycznie 
i często bez żadnego rozgło-
su. Ksiądz proboszcz pod-
kreślił, że ogrom czynionego 
dobra zdumiewa, pokazuje 
troskę chrześcijan o potrze-
bujących, przyczynia się do 
kształtowania postawy mi-
łosierdzia i wychowywania 
w duchu autentycznej miłości 
bliźniego.

Ewa Raś

„Są takie święta raz do roku
co budzą życie, budzą czas.
Wszystko rozkwita w słońca 
blasku i w naszych sercach 
radość trwa”

 Dbając o tradycję w okresie 
Wielkanocy – 16 kwietnia 2013 
roku, odbyło się spotkanie eme-
rytów i rencistów z terenu całej 
Gminy Brzostek. W Domu 
Kultury w Brzostku przy wiel-
kanocnym stole spotkali się 
seniorzy wraz z zaproszonymi 
przedstawicielami Zarządu 
Związku Emerytów i Ren-
cistów z Pilzna i Dębicy. Na 
wstępie przewodnicząca koła 
brzosteckiego Jadwiga Wę-
grzyn podziękowała wszystkim 
za przybycie, a koleżankom 
z zarządu za wkład w przygoto-
wanie spotkania. Złożyła także 
wszystkim przybyłym serdecz-
ne życzenia wielkanocne. 
 Jednym z symboli tych radosnych 
świąt są jajka, które znalazły się na świą-
tecznym stole pod różnymi postaciami. 

Zarząd brzosteckiego koła przygotował 
też tradycyjny żur wielkanocny, ciasta, 
baby, sałatki i oczywiście baranka. 
 Spotkanie uświetniły członkinie śpie-

wem, humorem i wierszami. Wszyscy 
uczestnicy bawili się w miłej świątecz-
nej atmosferze.

Sekr. K. Szarek-Ryndak

Spotkanie wielkanocne emerytów i rencistów
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„Majowe słońce blaskiem
Ogarnia cały świat
barwami swych promieni
ogrzewa każdy kwiat
Zielenią mocno trawy
Kryje połacie pól
A wśród nich kwiecia barwy
Wdzierają grupki pszczół
Ptaki szczebiocą głośno
Z młodymi ćwiczą trel
A niebo tak błękitne jak cały haftu ścieg.
Maju pachnący i kolorowy 
Przyniosłeś radość i nadzieję też…”

 Zapachniało kolorową wiosną dooko-
ła. Wzgórze Kamery ukwiecone jest bar-
wami bieli i różu i na tle monumentalnej 
zieleni wygląda jak zaczarowana wróżka. 
Wiatr wstrząsa płatki tarniny, czeremchy, 
trześni, śliw, jabłoni, które spadają na 
trawę tworząc jasny dywan barw. Spo-
śród gałęzi drzew unoszą się coraz to 
cieńsze dźwięki 
trelów ptasich, 
jakby cała su-
ita brzostecka 
w y p ł y w a ł a 
w przest rzeń. 
W  o g r o d a c h 
moc kwiecia , 
bratków, nie -
zapominajek , 
pierwiosnków, 
fiołków, żonkili, 
narcyzów, tuli-
panów krocie, 
a  wokó ł  n ich 
brzęczą przela-
tujące owady, 
osy, pszczoły, 
trzmiele, waż-
ki i stubarwne 
motyle. Cała przyroda mocno pracuje 
i nadrabia spóźnioną wiosnę. Oziminy 
„podskoczyły” do góry, ale już nie nadą-
żą za przysłowiowym określeniem „Sta-
nisław kłósko wystaw”. Zatroskani rol-
nicy sprawdzają stan zasianych ozimych 
zbóż, wschód jarych ziaren wrzuconych 
w ziemię w tym roku i stwierdzają, że 
wszystko jest o dwa tygodnie spóźnione. 
Wre praca na polach ziemniaczanych, 
buraczanych, kukurydzianych, w wa-
rzywnikach i ogrodach. W wiejskim 
społeczeństwie istnieje przekonanie, że 
praca na roli – na swoim – jest podstawą 
życia całej rodziny. Przez wieki praca na 
własnych poletkach, ziemia ojczysta była 
żywicielką rodzin. Nasz błogosławiony 
Papież Jan Paweł II w Encyklice Cente-
simus annus 1991 zapisał „...Istotnym 
bogactwem człowieka jest wraz z ziemią 
sam człowiek…”. Zatem z nakazu bło-
gosławionego i z własnej przyzwoitości 
winniśmy dbać o rodzinną ziemię i na 
niej trwać…
 Oglądam ze wzgórza spod Kamery 
całą panoramę Nawsia Brzosteckiego 
zatopioną zielenią pól, barwami sadów 
i ogrodów wyrosłych wokół domów 
dużych, obszernych, wymyślnie ogro-
dzonych i z podziwem zatapiam się 

w wyobraźni. 
 Wieś Nawsie Brzosteckie powstała 
na przedmieściu miasteczka Brzostek. 
Założyli ją benedyktyni tynieccy osa-
dzając tu chłopów pańszczyźnianych. 
W przeszłości była to wieś, w której 
mieszkali kmiecie, zagrodnicy oraz 
rzemieślnicy tacy jak: kowal, krawiec, 
szewc, stolarz, garncarz. Wieś podzie-
lona była na przysiółki: Okrągła, Wieś, 
Pola, Ćwierci, Role, Żabi Rynek… Dziś 
jednak część tych przysiółków została 
przyłączona do Brzostku, a o innych już 
tylko pamięta starsze pokolenie.
 Idąc drogą nawsieńską – ulicą My-
słowskiego z Rynku w stronę Kamienicy 
Górnej widzimy duże przeobrażenie ar-
chitektoniczne. Stare, drewniane domki 
są już prawie wyburzone, a w ich miejsce 
powstają duże, nowoczesne budowle 
mieszkalne. Za Słonym Potokiem – pa-
miętam – stał dom kościelnego Tadeusza 

Szarka i jego brata Jana – zawołanego 
stolarza, który zapisał się w pamięci 
naszej parafii, iż przygotował pochówek 
dla stuletniego księdza prałata Szym-
kiewicza podczas wojny. Dziś już tych 
domów nie ma, ale wspomnienia o tej 
rodzinie pozostały. 
 Po drugiej stronie drogi nawsieńskiej 
stoi dom mieszkalny rodziny Madej-
czyków, w którym mieszka 96-letnia 
Michalina – matka, babcia i prababcia 
tego rodu. Ten dom wpisał się bardzo 
dobrze w historię naszej ziemi. W cza-
sie II wojny światowej w tym budynku 
organizowane było tajne nauczanie pro-
wadzone przez nauczycieli brzosteckich 
takich jak: Kazimierza Ratowskiego, Ja-
dwigę Kwiatkowską i Brzózkę. To matka 
Michaliny Madejczyk Ewa Kopacz była 
odważną patriotką i udostępniła lokum 
do tajnego nauczania, chociaż groziło to 
represjami ze strony okupanta. To z tego 
właśnie domu syn Tadeusz Kopacz i zięć 
Stanisław Madejczyk działali podczas 
okupacji w oddziałach AK. Po wojnie zaś 
ten dom, chociaż zniszczony działaniami 
nieprzyjaciela, przyjął na mieszkanie 
lekarza Kurzeję profesora weterynarii 
ze Lwowa oraz Płoszczawa oficera ma-
rynarki wojennej. To z tego domu trzech 

synów Michaliny i Stanisława Madejczy-
ków – Tadeusz, Emil i Jan – wyruszyło 
w świat szukać nauki, a potem pracy 
i znaleźli ją, a wnuk Stanisław, syn Emila 
został księdzem i pracuje w Elblągu. 
Inne wnuki po ukończonych studiach 
też rozpierzchły się niemalże po całym 
świecie. 
 Idąc od Madejczyków pod górkę 
widnieje posesja Owsiaków. Ta rodzina 
też godnie zapisała się w historii naszej 
Ziemi Brzosteckiej. Właśnie z tej rodzi-
ny wywodzi się ksiądz Jerzy Owsiak 
dyrektor Krajowego Apostolstwa Ma-
ryjnego. Ukończył też trzyletnie studia 
teologiczne w Rzymie, wykładał w se-
minarium w Gdańsku – Oliwie, ponadto 
prowadzi oazy rodzin, głosi rekolekcje, 
a nade wszystko jest czcicielem Maryi 
i rozpowszechnia Jej cudowny medalik. 
Na urlop przyjeżdża do matki Kazimiery 
i w naszym kościele parafialnym sprawu-

je ofiarę Mszy 
świętej. W swo-
je j  p ros toc ie 
i cichości serca 
zamyka sukcesy 
duszpasterskie. 
Jest On przykła-
dem oddanego, 
skromnego, ci-
chego pasterza, 
rozmodlonego 
i wielkiego czci-
ciela Matki Bo-
żej.
 I d ą c  d a l e j 
w kierunku Ka-
mienicy Gór-
ne j  w id z i my 
wysoki krzyż 
wkomponowany 

w ogród Kapałów. Zasadzone sezonowe 
kwiaty upiększają nasz symbol wiary. 
Nieco dalej, tuż przed Domem Ludo-
wym, znajduje się drugi krzyż na posesji 
Zofii Dachowskiej. Również i ona dba 
o jego godny wygląd.
 Nie można pominąć posesji Anny 
i Edwarda Ogrodników ludzi, których 
już nie ma (pozostała córka z rodziną), 
ale na stałe wpisali się w historię tej wio-
ski. Anna wzorowa matka i gospodyni – 
chyba pierwsza w tej wiosce – uprawiała 
rozsady warzyw kwiatów oraz sadzonek 
truskawek, porzeczek, agrestu i malin. 
Edward Ogrodnik uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939, uciekinier z transpor-
tu do Oświęcimia, a po wojnie pracowity, 
bogobojny, uczciwy i miłosierny ojciec, 
mąż, gospodarz, sąsiad i parafianin. 
Z tego też domu wnuk Stanisław, syn 
Marii, został powołany do posługi ka-
płańskiej. Dziś ks. Stanisław Szczepanik 
jest wikariuszem w Trzcianie k/Rze-
szowa, a cała rodzina jest przykładem 
wielkiej miłości rodzinnej i umiejętności 
dzielenia się z innymi. 
 Ciut dalej rozciąga się posesja Pienią-
dzów. Na środku działki stał drewniany 
domek, wokół był warzywnik i ogród 
z kwiatami oraz staw rybny. W rowach 

Opowieści dawnej treści – nawsie brzosteckie

Centrum Nawsia Brzosteckiego
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rosły kaczeńce, stokrotki i kacze stop-
ki. Mieszkali tam zacni gospodarze, 
wzorowi rodzice, bogobojni małżonko-
wie. Matka Maria rozpoczynała każdy 
dzień uczestnictwem we Mszy świętej, 
zaś ojciec Józef wzorowo gospodarzył 
i wspominał walki w kampanii wrze-
śniowej, obronę Węgierskiej Górki, 
gdzie walczył i w zamian za bohaterstwo 
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
tej miejscowości. Dziś już tych ludzi 
nie ma, stary drewniany dom został 
rozebrany, a w dali stoi duży rodzinny 
dom córki Danuty, która wraz z mężem 
Ryszardem Sieńkowskim podtrzymuje 
tradycje rodzinne.
 Rodzina Ryszarda Sieńkowskiego 
też przeszła długą drogę z Nawsia Brzo-
steckiego do Francji, potem na Ziemie 
Zachodnie i powrót w rodzinne strony. 
Ojciec rodu Jan należał do grona zarad-
nych i zdolnych ludzi. Już przed wojną 
w poszukiwaniu „grosza” na godziwe 
życie wyemigrował do Francji, a potem 
wojna i okupacja zniweczyła wszystkie 
plany rodzinne. Jednak nadzieja na lep-
sze życie i solidna rzetelna praca były 
podstawą do dobrego rodzinnego życia.
 W dali pod Kamerą rozciąga się pose-
sja wielodzietnej rodziny Filarów. Dziś 
już tylko seniorka rodu Józefa Filar wraz 
z synem Krzysztofem mieszkają w tym 
domu. Jednak często odwiedzani są przez 
wszystkie dzieci, wnuków i prawnuków, 
bo matka, babcia i prababcia zaszczepiła 
w rodzinie miłość i odpowiedzialność 
jednych za drugich. Józefa Filar jest przy-
kładem niezwykłej kobiety, tytanem pra-
cy, rozmodlonej i zaczytanej szczególnie 
w prasie katolickiej. Zakochana też jest 
w przyrodzie i nie ma nic piękniejszego 
jak widok z górki spod Kamery. Obda-
rzona też jest talentem poetyckim i często 
układa wiersze liryczne, opisowe, reli-
gijne i refleksyjne. Bardzo dbała o wy-
kształcenie dzieci i wszystkie posiadają 
średnie wykształcenie, a czworo nawet 
wyższe magisterskie – Lucyna, Marek, 
Henryk i Barbara. Ta rodzina jest przy-
kładem pracowitości oraz bogobojności.
 Nawsie Brzosteckie jest to wioska 
mająca glebę piaszczystą, a gospodar-
stwa rolne są tu drobne, każde oddzie-
lone miedzą. Najwięcej tutaj uprawiano 
ziemniaków, zboża i warzyw. Stąd też 
gospodarze wozili do skupu truskawki, 
porzeczki, maliny, agrest, groszek, ogór-
ki – ale było to dawniej. Dzisiaj i ta wieś 
się wyludnia. Młode dziewczęta i chłop-
cy, jak przed laty ich rodzice i dziadko-
wie, wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy 
do Europy Zachodniej: Francji, Włoch, 
Hiszpanii, Anglii, Irlandii, Holandii, 
Belgii, czy też daleko na kontynent ame-
rykański i australijski i tam odnajdują 
swoje miejsce na ziemi, tam też zakładają 
rodziny, a w rodzinne strony przyjeżdża-
ją tylko w odwiedziny. Szkoda naszych 
Rodaków, bo umniejsza się liczebność 
Polaków, a tym samym siła i moc Polski. 
Bez młodego pokolenia żyjącego i pracu-
jącego tu i na tej ziemi stajemy się coraz 
mniejszym i słabszym krajem, z którym 
też inne większe narody przestaną się 
liczyć. Warto i o tym rozmawiać przy 

rodzinnych spotkaniach.
  Żabi Rynek w Nawsiu Brzosteckim 
ma swoją historię. Na tej połaci ziemi 
był duży staw obrośnięty szuwarami, 
tatarakiem, a w nim kumkały żaby, które 
były smakowitym kąskiem dla przylatu-
jących bocianów. W latach powojennych 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych przygo-
towała to miejsce jako plac z maszynami 
rolniczymi gotowymi do pracy na ziemi. 
Tutaj też wybudowano prowizoryczne 
biura, w których pracowała miejscowa 
ludność prowadząc usługi rolnicze. 
Chłoporobotnicy, bo tacy pracowali 
w tym zakładzie – po godzinach pracy 
w zakładzie wracali do własnych domów 
i pracowali we własnych gospodarstwach 
rolnych. Kontraktowali oni nie tylko 
owoce i warzywa, ale także buraki cu-
krowe i tytoń. W tych pracach pomagały 
rodzicom dzieci szkolne, które też miały 
wyznaczone obowiązki w gospodar-
stwach. Dopiero wieczorami dziatwa 
zasiadała przy jednym stole i odrabiała 
lekcje, czytała lektury szkolne, uczyła 
się wierszy… Zaraz po wojnie prace te 
wykonywały dzieci przy lampie nafto-
wej, ale pomimo niewygód każde z nich 
pisało, liczyło, czytało i garnęło się do 
nauki. Młodzież w tamtych czasach nie 
uczyła się „na skróty”, nie przepisywała 
z Internetu, nie czytała streszczeń lek-
tur, bo tych środków po prostu nie było. 
Jednak rzetelna praca nad książką dawała 
dobre rezultaty. Wielkim udogodnieniem 
było światło elektryczne, które zabłysło 
na naszym terenie pod koniec lat pięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia. Wtedy 
to młodzież zaczęła pracować w wygod-
nych jasnych pokojach, zaczęła słuchać 
radia, a przez to szerzej poznawać świat. 
Dzisiaj nowoczesność wkroczyła w całej 
okazałości. Na placu zwanym Żabim 
Rynkiem, na którym były maszyny 
rolnicze do wypożyczania jest pusto 
i byle jak. Ot nowoczesność wnosi nie 
tylko postęp, ale także absolutny regres, 
a wszystko zależy od człowieka.
 Szkoła nawsieńska to dzisiaj rozbu-
dowany nowoczesny obiekt z boiskiem 
sportowym, też przeszła swoją historię. 
Od małego domku do dużej budowy, 
a plac pod budowę dał Górka. Cała wieś 
pracowała przy budowie tego obiektu, 
a nauczyciele zaś dbali o kształtowanie 
osobowości i postaw uczniów oraz wy-
posażanie w wiedzę. Dużą rolę odegrali 
tutaj pedagodzy: Helena Kopczyńska, 
Kazimierz Ratowski, Zofia Wojdyła, 
Maria Nawracaj, czy emerytowana 
długoletnia dyrektorka szkoły Emilia 
Kalina. Szkoła nawsieńska zawsze nale-
żała do czołówki oświatowej w gminie, 
jak również żywo była związana z orga-
nizacjami działającymi we wsi, takimi 
jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Straż 
Pożarna, Gminna Spółdzielnia i klub 
Rolnika. 
 Z Nawsia Brzosteckiego wyrośli też 
wielcy ludzie, którzy byli pionierami 
oświaty na tej ziemi, do nich należą: 
lekarz weterynarii Zbigniew Grygiel 
obecnie mieszkający we Francji, pierw-
szy prokurator wywodzący się z Ziemi 
Brzosteckiej Aleksander Nawracaj, mgr 

inż. Jan Sowiżdżał, mgr Henryk Zięba, 
mgr Tadeusz Madejczyk, mgr Emil Ma-
dejczyk, mgr inż. Leszek Bieniek, a po 
nich całe rzesze młodszych absolwentów 
uczelni. 
 Ważne miejsce w życiu wsi odegrała 
rodzina Jadwigi i Jana Nosalów, gdzie 
dominowały trzy pojęcia: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. Ojciec tej rodziny Jan – nie-
zwykły bohater – już od najmłodszych 
lat był uczestnikiem walk, bitew i wojen. 
Wojna polsko-rosyjska w 1920 r., walki 
z bolszewikami na wschodzie, kampania 
wrześniowa i II wojna światowa, którą 
przeszedł z Armią Andersa przez całą 
Europę – od Syberii, przez Uzbekistan, 
potem przez Persję (obecny Iran) przez 
pustynię, Palestynę, Egipt do Italii – 
gdzie walczył pod Monte Casino. Z taką 
historią życia Jan Nosal nie tylko w domu 
rodzinnym, ale także w całej okolicy stał 
się niepowtarzalnym bohaterem naszych 
czasów. Nic też dziwnego, że właśnie 
z tej rodziny najstarszy syn Szymon był 
pierwszym kapłanem wywodzącym się 
z tej ziemi – obecnie jest emerytem. Za 
jego przykładem poszły do zakonu córka 
siostry Janiny Przewoźnik – Jadwiga 
i Iwona Gac. W tym domu modlitwa 
i praca, miłość i szacunek do bliźnich 
zawsze chodziły w parze. Za przykładem 
siostry Służebniczki Jadwigi Przewoźnik 
i Iwony Gac siostry Orionistki do furty 
zakonnej zapukała też z tej wsi Krystyna 
Sołtys, która wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepokalanej.
 Nic też dziwnego, że z tej ziemi jest 
dużo powołań kapłańskich i zakonnych. 
Przykład rodziców, ich wiara i tradycje 
katolickie są przyczynkami do obiera-
nia takiej drogi życiowej. To właśnie 
na tej ziemi do dziś zbierają się siostry 
i bracia różańcowi przy murowanej 
kapliczce z figurą Matki Bożej – rzeźba 
też wykonana jest przez miejscowego 
artystę Franciszka Niemca – i odmawiają 
modlitwy różańcowe, litanię loretańską, 
a w maju wielbią naszą polską Madonnę 
słowami: „chwalcie łąki umajone, góry, 
doliny zielone…”, czy też innymi pie-
śniami Maryjnymi. Poprzez te melodie 
podziękowania i prośby mieszkańców 
Nawsia Brzosteckiego płyną daleko 
i ściągają też młodszych czcicieli Maryi. 
Dzisiaj, współczesnym takim organi-
zatorem modlitw jest Stefan Trychta. 
I chociaż sam naznaczony jest „krzyżem 
boleści” z wielkim oddaniem zaprasza 
sąsiadów na wspólne modlitwy do ka-
pliczki. Niezwykła jest atmosfera życia 
w tej rozległej i wielkiej wsi. 
 Dziś patrzymy na przestrzeń pól 
wznoszących się aż pod Kamerę, słu-
chamy szumu Słonego Potoku, zatapia-
my się w jasnych kolorach wiosennych 
i nadzwyczajnym zapachu f iołków. 
Zatrzymujemy się, stajemy, dumamy… 
Cała przyroda też zmusza nas do wspo-
mnień i refleksji nad przemijaniem i tym 
wszystkim co w dal odchodzi, gdzieś 
znika jakby woalem przykryte, a życie 
snuje się dalej… Wszystko to przywołuje 
refleksje – zatrzymaj się, pomyśl i nie 
zapomnij.

Zuzanna Rogala
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„Oto jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy się i radujmy się w nim… 
Panie kapłanów, królów i proroków
Złota świątynia przybytkiem twym była
Tyś jednak wybrał dom w naszych 
sercach Boże Miłosierdzia”

 Pieśń liturgiczna

 Cała radość przeżywania Tygodnia 
Miłosierdzia rozpoczęła się od głośnego 
bicia dzwonów rezurekcyjnych na znak, 
że dobro zwyciężyło zło, na znak, że 
śmierć została pokonana przez Jezusa 
Zmartwychwstałego.
 I tak pierwsza niedziela po Wielkiej 
Nocy została ustalona przez nasze-
go błogosławionego Jana Pawła II 
Niedzielą Miłosierdzia. Pielgrzymi 
z wszystkich zakątków polskiej ziemi, 
a także z całej Europy i świata podą-
żali do Jezusa Miłosiernego i świętej 
Faustyny w krakowskich Łagiewni-
kach. Tam o godzinie 10.00 rozpoczęła 
się uroczysta koncelebrowana Msza 
święta sprawowana przez kardynała 
Stanisława Dziwisza – długoletniego 
współpracownika naszego Papieża 
Jana Pawła II. Stamtąd też popły-
nęły czytania i psalmy responso-
ryjne w różnych językach świata. 
Tam też była brzostecka pielgrzymka 
rozmodlonej grupy parafian.
 Kardynał Stanisław Dziwisz, ze 
wzruszeniem w głosie, wygłaszał homi-
lię mówiąc między innymi: „uczmy się 
czerpać radość z życia płynącą, z bycia 
chrześcijaninem, przeciwstawiajmy 
się destrukcji życia we współczesnym 
świecie, uczmy się optymistycznego 
spojrzenia na każdą chwilę życia. Od 
świętego Franciszka uczmy się głębi, 
prostoty i miłości do Boga”.
 W brzosteckiej świątyni też została 
odprawiona uroczysta Msza święta, na 
której proboszcz parafii ksiądz dziekan 

Jan Cebulak wygłaszał homilię, a w niej 
przypominał wiernym o zawierzeniu 
Miłosierdziu Bożemu w każdej chwili 
życia. Przypomniał o posłudze mi-
łosiernej niesionej osobom chorym 
i niepełnosprawnym, dziękował też 
organizacji Caritas za bezinteresowne 
zaangażowanie w pracę charytatywną. 
Mszę Świętą wzbogaciły pieśni do Jezu-
sa Miłosiernego zaśpiewane przez chór 
parafialny. Cały Tydzień Miłosierdzia 
był przyczynkiem do modlitw i dobrych 
uczynków, w których uczestniczyli 
także uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Modlitwą i spotkaniem 
z ludźmi potrzebującymi pomocy 
towarzyszyła w tych dniach myśl wy-
powiedziana przez Papieża Franciszka 
w homilii w Niedzielę Bożego Miło-
sierdzia: „Gdy poczujemy Jego czułość 
i odczujemy Jego objęcie – Jezusa Miło-
siernego – będziemy bardziej zdolni do 
miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia 
i miłości…”.
 W tym tygodniu obchodziliśmy też 
ósmą rocznicę śmierci Jana Pawła II. 
W modlitwach prosiliśmy Jezusa Mi-
łosiernego o Jego rychłą kanonizację. 
Modląc się mieliśmy w uszach Jego 
słowa: „pamiętajcie o mnie na Jasnej 
Górze i wszędzie, pamiętajcie o mnie 
w modlitwie za życia i po śmierci…”. 
Kiedy w trudnych sytuacjach życio-
wych zapalamy znicz przed obrazem, 
posągiem, pomnikiem błogosławionego 
Papieża, wierzymy że mamy w niebie 
naszego orędownika, który jak nikt 
rozumiał biedę i nędzę ludzką, który 
jak nikt umiał powierzyć życie Matce 
Bożej – Totus Tuus. Cieszy nas polskich 
katolików fakt, że współcześni papieże 
Benedykt XVI i Franciszek modlą się 
w Castel Gandolfo przed Jasnogórską 
Madonną, której zawierzył naród polski 

prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński. 
W tym szczególnym dniu zapłonęły zni-
cze i lampki przed pomnikiem na placu 
dawnej plebanii przed WTZ i ŚDS.
 Kolejną datą smutną, tragiczną i nie-
zapomnianą był dzień 10 kwietnia, tj. 
trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej, 
z którą myślą zespala się każdy Polak. 
Rodziny tragicznie zmarłych w żałobie, 
a cały naród ze współczuciem patrzy 
na skłócone elity polityczne, na ciągłe 
oskarżenia, na kłamstwa i na nijakość 
szukania przyczyn tragedii. Nieustanne 
niepokoje płyną ze wschodu, gdzie 
rozbił się Tupolew. Wrak – dziś już wy-
myty i wyczyszczony, na pewno bez za-
bezpieczonych śladów katastrofy, ciągle 
leży na nieludzkiej ziemi smoleńskiej. 
Ciągle ogląd naszej polskiej tragedii 
jest dostępny dla Rosjan, a przecież 
przynajmniej ten relikt tragedii winien 
być przetransportowany i otoczony sza-
cunkiem przez Polaków. Ciągle „coś” 
jeszcze znajdują zwiedzający lotnisko 
smoleńskie. Wygląd tego lotniska nie 
przypominał miejsca do lądowania 
samolotu prezydenckiego wraz z eli-
tami państwowymi. Ciągle brzoza 
jest inaczej mierzona i podaje się inne 
parametry… Czytamy o wykrytych 
śladach trotylu, czy innych materiałach 
wybuchowych i co z tego wynika? – do-
kładnie nic – jeszcze jeden przyczynek 
do kłótni, a największym skandalem 
jest zamiana zwłok, ponowne badania 
DNA, ponowny pochówek… Boże mój, 
ileż to jeszcze cierpień przeżyje rodzi-
na? A nasz rząd? Jak się zachowuje, co 
robi?
 Wiele pytań i niepokojących myśli 
nasuwa się zwykłemu człowiekowi. 
Cierpliwie czekajmy na wyjaśnienie 
tragedii smoleńskiej. Czekajmy w mo-
dlitwie na rzetelny osąd tej katastrofy. 
Oby tylko myśl filozoficzna: „po to ci 
dałem rozum człowieku byś dobrze 
czynił” była prawdziwa.

Zuzanna Rogala

My też jesteśmy wiernymi świadkami

 W listopadzie 2012 roku na wniosek Dyrekcji Szkoły 
powołane zostało przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
i zatwierdzone przez Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimie-
rza Górnego Szkolne Koło Caritas. Koło jest organizacją 
młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem 
Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działal-
ność charytatywno-opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną 
przez Caritas. Asystentem kościelnym Koła mianowany 
został Ks. Kanonik Stanisław Mirek. Za patrona wybrany 
został Błogosławiony Jan Paweł II. Praca opierać się będzie 
na regulaminie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej. Celem jest podejmowanie szlachetnej działalności na 
rzecz ubogich, chorych, cierpiących i samotnych. Patrząc na 
trudne zadania i wyzwania oraz gotowość poświęcania się 
innym za motto wybrane zostało hasło „Miłosierna miłość.” 
Nawiązana została współpraca z Samorządem Uczniowskim 
oraz parafialnym Caritas. Na zakończenie tygodnia miłosier-

dzia w niedzielę 14 kwietnia 2013 roku na sumie nastąpiło, 
uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich.

Opiekun Wanda Jamróz
Szkolne Koło caritas w Zespole 
Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Januszkowicach
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Szukałem Was...
 26 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Przeczycy odbył się uroczysty apel 
z okazji drugiej rocznicy beatyfikacji 
Jana Pawła II, człowieka, który służy 
nam za wzór, który wciąż pozostaje 
największym ideałem. Chcieliśmy uczcić 
Jego pamięć i przypomnieć, że Karol 
Wojtyła nie tylko był wielkim Papieżem, 
ale też najlepszym wychowawcą i przy-
jacielem młodzieży.
 Uczniowie przedstawili historię życia 
Jana Pawła II pod hasłem „Szukałem 
Was, a teraz Wy przyszliście do mnie”, 
przeplataną twórczością poetycką oraz 
przygotowaną wcześniej prezentacją 
multimedialną na temat Jego wspania-
łego życia i pontyfikatu. W ten sposób 
wszyscy mogliśmy jeszcze raz przeży-
wać papieskie podróże, wsłuchiwać się 
w mądrość Jego słów, znowu być z Nim.
 Apel swoją obecnością uświetnił pro-
boszcz naszej parafii ks. M. Marcićkie-
wicz, który opo-
wiedział uczniom 
kilka ciekawostek 
z życia Papieża. 
Wspomniał ,  że 
Ojciec Święty Jan 
Paweł II, najwięk-
szy z Polaków, jest 
niezwykle bliski 
n a sz e j  pa r a f i i 
i miejscowości. 
Tutejszy kościół 
to Sanktuarium 
Mat k i  Bosk ie j 
P r z e c z y c k i e j , 
w którym znaj-
duje się słynąca 
łaskami cudowna 
figura.Figura ta 
ma bardzo burzliwą historię, trzykrotnie 
zostały skradzione korony, a w 1975 r. 
w jej rekoronacji brał udział kardynał 
Karol Wojtyła-wówczas metropolita 
krakowski, potem Jan Paweł II, papież.
 Karol Wojtyła w obecności kardynała 
Pawła Zoungrana z Górnej Wolty(Afry-
ka) i wielu biskupów, nałożył na skronie 
Matki Bożej nowe korony, które są zna-
kiem wynagrodzenia za zniewagę, jaka 
Ją spotkała przed laty i równocześnie 
znakiem wdzięczności za wszelkie łaski, 
jakie za Jej pośrednictwem spłynęły 
na pielgrzymów, którzy przychodzili 
do Przeczycy. Ordynariusz diecezji 
bp.Jerzy Ablewicz witając koronatora 
powiedział, że po ziemi przeczyckiej 
po raz pierwszy stąpa kardynał kościoła 
katolickiego. Dziś można dodać słowa-
…i pierwszy papież z rodu Polaków, Jan 
Paweł II. Rekoronacja cudownej figury 
Matki Bożej w Przeczycy w 1975 roku 
stała się momentem przełomowym dla 
Sanktuarium, które na nowo odżyło. 
Świadczy o tym ruch pielgrzymkowy, 
comiesięczne nabożeństwa dziękczynne 
czy tygodniowe odpusty na Wniebowzię-
cie Matki Bożej, które każdego roku 
gromadzą tysiące pielgrzymów.
 Wierni, którzy pielgrzymują do Sank-

tuarium Matki Bożej w Przeczycy, mogą 
w nim oddać hołd i prosić o łaski bło-
gosławionego Jana Pawła II. Przeczyca 
bowiem to druga parafia w gminie Brzo-
stek, do której trafiły relikwie zmarłego 
papieża Polaka..
 Papież Jan Paweł II zafascynował 
ludzi na całym świecie swoją niezwy-
kłą osobowością.Przez całe życie starał 
się pełnić wolę Boga i spełnił ją jak 
najlepiej. Podziwiał Go cały świat i za-
pamiętał jako człowieka rozmodlonego, 
mądrego, kochającego, cierpiącego, 
niosącego dobroć do serca każdego 
człowieka. Każdy, kto mógł się z nim 
spotkać, odczuwał promieniowanie 
świętości i bliskość samego Boga.
 Jego życie było świadectwem czło-
wieka w pełni autentycznego, który 
nigdy nie krył swoich słabości, służąc 
każdemu człowiekowi, swoją siłą ducho-
wą do ostatnich chwil. Na przestrzeni lat, 
na każdym etapie swojego życia starał się 
być blisko wszystkich ludzi, nazywając 
ich swoimi braćmi i siostrami. Młodość 

duchowa, wykształcenie, cierpienia, 
których doświadczał w swoim życiu po-
zwoliły mu docierać do wszystkich grup 
wiekowych, zawodowych i kulturowych. 
Przez swoje prawdziwe świadectwo 
łączył pokolenia, łamał bariery religijne 
i wprowadzał pokój tam, gdzie panował 
reżim i wojna.
 Jan Paweł II miał decydujący wpływ 
na życie świata pod koniec XX wieku. 
Niestrudzenie przemierzający wszystkie 
kontynenty głosił orędzie wiary, nadziei 
i miłości. W czasie swojego pontyfikatu 
szczególną uwagę poświęcał dzieciom 
i młodym pokoleniom, pokładając 
w nich nadzieję na przyszłość. Wszędzie 
gdziekolwiek się pojawiał miał z nimi 
wspaniały kontakt. Razem z nimi modlił 
się i śpiewał, rozmawiał na poważne 
tematy i żartował. Jak nikt potrafił do 
nich dotrzeć. Dawał im wskazówki jak 
żyć, wielu z nich traktowało Go jak Ojca.
 Kiedy został powołany na Tron Pio-
trowy, nie zapomniał o swoich młodych 
przyjaciołach. Kilka dni po wyborze wy-
powiedział słynne już dziś słowa: „Nie 
lękajcie się! Otwórzcie drzwi, a nawet 
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. 
Zaś podczas inauguracji pontyfikatu 22 
października 1978r. zwrócił się do mło-

dych: „Wy jesteście nadzieją Kościoła 
i świata – Wy jesteście moją nadzieją”.
 Było to wydarzenie dotąd niespo-
tykane, gdyż papieże nie zwracali się 
w takich okolicznościach bezpośred-
nio do młodzieży. Młodzież zawsze 
zajmowała szczególne miejsce w sercu 
Papieża. To On w 1985 r. zainicjował 
tradycję Światowych Dni Młodzieży, 
które gromadziły rzesze młodych z ca-
łego świata. Na zaproszenie Papieża do 
Wiednia, Częstochowy, Toronto czy 
Manili przybywały miliony młodych 
ludzi, chcąc, by Papież kierował do 
nich słowa trudne, stawiał przed nami 
wysokie wymagania, wytyczał cele.
 Młodzież w osobie Papieża znalazła 
autorytet, człowieka, który zachowywał 
harmonię między tym, co głosił i tym, 
co czynił.. Sam od siebie wymagał i tego 
samego uczył innych. Pamiętamy Jego 
słowa, wypowiedziane w 1983r. na Ja-
snej Górze: „Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali”, 
a cztery lata później na Westerplat-

te dodał: „Każ-
dy z was, młodzi 
przyjaciele, znaj-
duje też w życiu 
jakieś swoje „We-
sterplatte”. Jakiś 
wymiar zadań, 
które musi podjąć 
i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, 
o którą nie moż-
na nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, 
powinność ,  od 
której nie można 
się uchylić.”
W ciągu całego 
Pontyfikatu mło-
dzież z ogromnym 

entuzjazmem odpowiadała na słowa Jana 
Pawła II. 
 Było to zjawisko niespotykane. Im 
Papież był starszy i cierpiący, tym bar-
dziej chwytał młodych ludzi za serce, 
tym bardziej młodzież lgnęła do Niego 
i bardziej Go kochała. Młodzi, po prostu, 
czuli jego szczerość i gorące, auten-
tycznie kochające serce. On zawsze ich 
szukał, wychodził naprzeciw, pielgrzy-
mował do krajów, w których młodzież 
go oczekiwała. A kiedy zabrakło Mu sił, 
to młodzież towarzyszyła mu na placu 
Św. Piotra w ostatnich chwilach. To do 
nich 2 kwietnia 2005 roku powiedział: 
„Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście 
do mnie i za to Wam dziękuję”. Słowa 
pełne miłości, bliskości Boga i bliskości 
człowieka. W tych słowach odchodzący 
Jan Paweł II wypowiadał treść całego 
swojego kapłaństwa, treść swojego pa-
pieskiego życia. 
 Nie sposób zebrać wszystkich myśli, 
jakie skierował do nas. Niech te, które 
wypowiedział w ostatnich godzinach 
swojego życia padną na żyzną glebę 
i wydadzą owoc stokrotny. Niech to, co 
się w Nim zrodziło, w nas nieustannie 
trwa.

Marta Augustyn
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Podróż marzeń
Jeśli ktoś miałby tylko jedno spojrze-
nie, aby dać światu, powinien spojrzeć 
na Stambuł

Alphonse de Lamartine

 Stambuł – zna-
ny kiedyś jako Bi-
zancjum, a potem 
Konstantynopol – 
jest największym 
i najbardziej egzo-
tycznym miastem 
Europy. Tętniące 
ż yciem miasto 
może pochwalić 
się bogatą kultu-
rą i historią. Jest 
też jedynym mia-
stem na świecie 
po łożony m na 
dwóch kontynen-
tach, europejskim 
i azjatyckim, po 
obu stronach Bos-
foru. Tu spotyka 
się Wschód z Za-
chodem. Tutaj między stuletnimi 
meczetami, bazarami i hammamami 
są klimatyzowane centra handlowe 
i jeżdżą elektryczne tramwaje. Wła-
śnie odwiedziny w tym mieście były 
kolejnym etapem realizowanego przez 
Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz 
Programu Comenius. W tę podróż ma-
rzeń (07–13.04.2013r.) udali się nauczy-
ciele: Panie – Marta Śniadach, Mariola 
Czapla, Renata Wadas i Pan Dyrektor 
Stanisław Wójtowicz oraz uczniowie: 
Maria Czyż, Lidia Wierzbicka, Agata 
Stanek, Karolina Wójcik, Patrycja Świ-
stak, Damian Czekaj i Kacper Gąsior.
 7 kwietnia (niedziela) wczesnym 
rankiem uczestnicy wsiedli do samo-
lotu z Balic do Monachium (niektórzy 
z lekkim drżeniem serca, albowiem dla 
większości był to pierwszy lot w życiu), 
a stamtąd do Stambułu. 
 Uczniowie zostali przedstawieni 
swoim nowym kolegom i koleżankom 
oraz ich rodzinom, u których mieli 
zamieszkać przez kolejnych 5 dni. Na-
uczyciele udali się do hotelu, a wieczo-
rem spotkali się na powitalnej kolacji 
ze swoimi kolegami i koleżankami 
z Czech, Belgii, Walii, Włoch, Rumu-
nii, Słowenii i oczywiście Turcji.
 W poniedziałek wszyscy uczest-
nicy programu spotkali się w szko-
le Küçükçekmece Arif Nihat Asya 
İlköğretim Okulu z Beril Erkan, or-
ganizatorką spotkania w Stambule. 
Zostaliśmy powitani przez szkolny ze-
spół muzyczny, a następnie zaproszeni 
do degustacji narodowych tureckich 
przekąsek. Następnie zapoznaliśmy 
się z częścią administracyjną szkoły 
– gabinety dyrektora i wicedyrekto-
rów, sekretariat, pokój nauczycielski 
oraz salę narad, w której odbyło się 
krótkie spotkanie z dyrektorem szkoły 
Horizonem Balci. Kolejnym etapem 

poniedziałkowego spotkania była 
wycieczka po szkole. Zapoznaliśmy 
się z uczniami, klasami, wyposaże-
niem. Na każdym kroku spotykaliśmy 
się z uśmiechniętymi i życzliwymi 
nauczycielami, uczniami, a także 
rodzicami. Zachwyciły nas kolorowe 
i bogato wyposażone sale lekcyjne, sala 

gimnastyczna. Po krótkim odpoczynku 
w komfortowo wyposażonym pokoju 
nauczycielskim, przy kawie po turec-
ku i wszechobecnym çayu (herbacie) 
zostaliśmy zaproszeni na degustację 
potraw narodowych przygotowanych 
przez rodziców uczniów uczęszcza-
jących do tej szkoły. To co zobaczy-
liśmy i próbowaliśmy przekraczało 
nasze wyobrażenia o tureckiej kuchni 
– faszerowane liście winogron (dolma), 
pilavy, borek (rodzaj francuskiego 
ciasta, przekładanego białym serem, 
mięsem, kapustą), chleb – tradycyjne 
cienkie placki z mąki i wody, słodkie 
lokum i baklawa, budyń ryżowy oraz 
ayran – jogurt z dodatkiem wody i soli, 
a więc rozrzedzony, bardzo smaczny 
i pasujący niemalże do każdej ciepłej 
i zimnej potrawy, świeże owoce, wśród 
których brylowały dorodne czerwone 
truskawki. Tych potraw było bardzo 
dużo, niestety nie byliśmy w stanie 
spróbować wszystkich, a szkoda – były 

pyszne.
 Kiedy zaspokoiliśmy nasze podnie-
bienia udaliśmy się do auli, w której 
czekała na nas uroczystość powitania 
wszystkich uczestników programu 
Comenius. Na scenie pięknie zapre-
zentowali się uczniowie szkoły tańcząc, 
śpiewając i grając na instrumentach. 

Furorę zrobił wy-
stęp zespołu – ka-
peli janczarskiej, 
który przedstawił 
h is tor ię  Impe -
rium Osmańskie-
go, powiewając 
sztandarami, wy-
machując buławą 
oraz posługując 
się bębnami, sur-
mami, f letami. 
Dzień zakończyła 
kolacja w restau-
racji znajdującej 
się nad Morzem 
Marmara.
 Wtorek rozpo-
częliśmy od wizy-
ty w dwóch przed-
szkolach – jedno 

państwowe Gelincik Anaokulu, drugie 
prywatne Özel Batı Yıldızı Atakent 
Anaokulu. W pierwszym z nich po sym-
patycznym powitaniu przez najmłod-
szych (oczywiście poczęstowano nas 
słodkościami) obejrzeliśmy pomiesz-
czenia, które zachwyciły wszystkich 
bez wyjątku. Każda z sal jest wspaniale 
wyposażona, kolorowa, ma bezpośred-
nie wyjście na wspaniale wyposażony 
ogród, własną szatnię, oraz sypialnię 
i ubikację. Z każdą grupą pracuje dwie 
panie. Przedszkolaki mają salę do zajęć 
plastycznych i wspaniałe miejsce do 
ćwiczeń oraz przedstawień. Z okazji 
naszego przybycia zaprezentowano 
nam program artystyczny – układy ta-
neczne połączone ze śpiewem, a także 
dzieci pochwaliły się umiejętnościami 
muzycznymi. Po lunchu udaliśmy się do 
następnej placówki, tym razem prywat-
nej. To przedszkole jest jeszcze lepiej 
wyposażone, niż poprzednie. Posiada 
własne mini gospodarstwo hodowlane, 
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Dokończenie na str. 16

sad, plac zabaw z fragmentem ulic i sy-
gnalizacją drogową. Tyle o otoczeniu 
– teraz wnętrza. Kolorowo, bezpiecz-
nie, wszystkie sprzęty i urządzenia 
dostosowane do wieku dziecka. Wiele 
pomocy naukowych, sprzęt do obser-
wacji i przeprowadzania doświadczeń. 
Sala muzyczna, sala gimnastyczna 
z siłownią, sto-
łówka, w której 
przedszkolaki nie 
tylko spożywają 
posiłki, ale też na-
krywają do stołu, 
podają, sprzątają, 
a resztkami kar-
mią swoje zwie-
rzątka. Przedszko-
le posiada swoją 
własną pracow-
nię k rawiecką, 
która produkuje 
na potrzeby im-
prez, występów. 
Pani dyrektor za-
pewniała nas, że 
dzieci uczą się nie 
tylko poznawać 
świat, zdobywają 
wiedzę, kształcą swoje umiejętności, 
ale również uczą się samodzielności 
i odpowiedzialności. Oba przedszkola 
biorą udział w wielu projektach edu-
kacyjnych, wśród których pojawia się 
program działań ekologicznych. Tak 
naprawdę to dbałość o środowisko wi-
doczne jest na każdym kroku.
 Po wizytach w przedszkolach uda-
liśmy się do szkoły, aby wziąć udział 
w zajęciach projektowych. Były to 
przede wszystkim zajęcia plastyczne, 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 
Nauczyciele z towarzyszeniem nastro-
jowej tureckiej tradycyjnej muzyki 
malowali na szkle. Poznawali także 
tajniki tradycyjnej tureckiej techniki 
„malowania na wodzie” lub „mar-
murkowego”, czyli Ebru Art. Sztuka 
Ebru była już ponoć znana w VI wieku 
w Azji Środkowej, wykonywano ją 
także w Chinach i Japonii, natomiast 
na terenie Turcji została rozpowszech-
niona w XVI wieku, za czasów Impe-

rium Osmańskiego. Do dziś tę sztukę 
uprawia się w niezmienionej formie 
i barwi w ten sposób zarówno papier, 
jak i jedwab.
 Uczniowie podczas działań związa-
nych z realizacją projektu pt: „Jesteście 
przyszłością. Odkrywanie wartości 
moralnych człowieka w historiach 

z morałem”, w grupach wykonywali 
plakaty, których tematami były war-
tości człowieka takie jak miłość, życz-
liwość, wyciszenie, spokój i przyjaźń. 
Zajęcia plastyczne wszystkim upłynęły 
w sympatycznej atmosferze.
 Środa to dzień, w którym rozpoczę-
liśmy podziwianie Stambułu. Rozpo-
częliśmy od podróży po zatłoczonych 
ulicach miasta, aby dostać się na 
azjatycka stronę Stambułu przez Most 
Bosforski – most wiszący, o długości 
1510 metrów i szerokości 39 metrów, 
wznoszący się na 64 metry nad wodami 
cieśniny Bosfor. Warto w tym miejscu 
przytoczyć kilka ciekawostek dotyczą-
cych tej budowli: 
• W chwili otwarcia most był pierwszą 

konstrukcją łączącą Europę z Azją od 
czasów pontonowego mostu wznie-
sionego przez perską armię pod 
dowództwem Kserksesa w 480 roku 
p.n.e. Tamta budowla znajdowała się 
jednakże w innej lokalizacji – nad 

cieśniną Dardanele.
• 29 grudnia 1997 roku most przekro-

czył miliardowy pojazd.
• W pełni obciążony most ugina się na 

90 centymetrów.
• W 2007 roku most został oświetlony 

przez w pełni skomputeryzowany sys-
tem diod elektroluminescencyjnych 

firmy Philips.
• Most Bosforski 
był przedstawio-
ny na rewersie 
10 0 0 -l i rowego 
banknotu w latach 
1978-1986.
• 15 maja 2005 
roku słynna ame-
rykańska tenisist-
ka Venus Wil-
liams rozegrała 
na moście mecz 
pokazowy prze-
ciwko zawodnicz-
ce tureckiej İpek 
Şenoğlu. Był to 
pier wszy mecz 
tenisowy rozgry-
wany na dwóch 
kontynentach. 

 Zabytkiem w Azji, który obejrzeli-
śmy był Pałac Beylerberyi wzniesiony 
w stylu barokowym. Został wybu-
dowany dla sułtana Abdülaziza jako 
letnia rezydencja. Najbardziej repre-
zentacyjnym pomieszczeniem Beyler-
beryi jest sala audiencyjna z basenem 
i fontanną. Podłogi pałacu wyściełają 
egipskie maty, kryształowe żyrandole 
wykonane zostały głównie w Czechach, 
a dywany pochodzą z Hereke. W pałacu 
tym sułtan przyjmował głowy państw 
i utytułowanych gości.
 Kolejnym etapem były odwiedzi-
ny w przemiłym Muzeum Zabawek 
w Göztepe, w którym zgromadzono 
mnóstwo eksponatów z niekiedy od-
ległych zakątków świata. Zabawki 
zostały wyeksponowane tematycznie, 
więc był Dziki Zachód, lot w kosmos, 
najstarsze egzemplarze lalek barbie, 
domki dla lalek, sklepy i warsztaty 
i wiele, wiele innych tak samo cieka-
wych nie tylko dla dzieci. My dorośli 
z rozrzewnieniem patrzyliśmy na 
zabawki drewniane, nakręcane kluczy-
kiem – zabawki naszego dzieciństwa. 
 Pobytu w Stambule nie można uznać 
za kompletny, jeśli nie odbędzie się 
wycieczki statkiem wzdłuż cieśniny 
Bosfor. Jej wyjątkowe wybrzeża obra-
zują przeszłość i teraźniejszość, wielki 
splendor i proste piękno. Nowoczesne 
hotele stoją obok yali (drewnianych 
nadmorskich willi), marmurowe pałace 
stykają się z rustykalnymi kamienny-
mi fortecami, a eleganckie zamknięte 
osiedla łączą się z małymi rybackimi 
wioskami. Na wodę Bosforu cień 
rzuca jeden z największych na świecie 
mostów linowych – Most Boğaziçi. 
Jest imponujący. Łączy ze sobą dwa 
kontynenty: Europę i Azję.
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 Czwartek, kolejny dzień zwie-
dzania. Tym razem jest to Hagia So-
phia i Błękitny Meczet. Hagia Sophia 
(Kościół Mądrości Bożej), zwana 
dziś Muzeum Ayasofya, jest jedną 
z największych budowli ludzkości. 
Zbudowana zo-
stała przez cesa-
rza Konstantyna 
Wielkiego i prze-
budowana przez 
cesarza Justynia-
na w VI wieku. 
Jej ogromna ko-
puła (o średnicy 
31 metrów) wzno-
si się 55 metrów 
nad ziemią. Będąc 
w kościele, warto 
zatrzymać się na 
chwilę, uważnie 
przyjrzeć się jej 
przepięknym zdo-
bieniom i bizan-
tyjskim mozai-
kom, poczuć ma-
jestatyczny spokój 
panujący w jej wnętrzu. Uznawana 
jest za jedno z największych osiągnięć 
architektury światowej. Świątynia ta 
liczy ponad 1400 lat i pierwotnie była 
świątynią chrześcijańską. Wnętrze 
kościoła było zaprojektowane jako 
odzwierciedlenie nieba na ziemi. Wspa-
niałe mozaiki, Mihrab, wielka kopuła 
zdobiona cytatami z Koranu – to trzeba 
było zobaczyć. Naprzeciw Hagia Sophia 
wznosi się imponujący Meczet Sultan 
Ahmet Camii, powszechnie znany jako 
Błękitny Meczet. Meczet, zbudowany 
przez architekta Mehmeta w latach 
1609-1616, posiada sześć minaretów, 
a jego wnętrze ozdobione jest błękit-
no-białymi płytkami ceramicznymi 
z Izniku. Przepych tej budowli wywołał 
oburzenie, a wzniesienie 6 minaretów 
poczytano za bluźnierstwo. Latem 
wieczorne światło i sygnały dźwiękowe 
zachęcają do jego odwiedzenia. 
 Obok Błękitnego Meczetu znajduje 
się Obelisk Egipski, zwany również 
Obeliskiem Teodozjusza. Został prze-
wieziony ze Świątyni Boga Amona 
w Karnaku w Egipcie. Obelisk jest 
najstarszym dziełem sztuki w Stambule 
– jego powstanie datuje się je na XV w. 
p.n.e. Wybudował go Faraon Totmes 
III na pamiątkę swojego zwycięstwa 
w Mezopotamii. Na bokach pismem 
hieroglificznym opisano bohaterskie 
czyny faraona, a na szczycie przed-
stawiono jego postać wraz z bogiem 
Amonem.
 W czasie wizyty w Stambule mo-
gliśmy też poćwiczyć umiejętność 
targowania się na Wielkim Bazarze. 
To wyjątkowe miejsce ma wiele wejść, 
trzeba uważać, aby się nie zgubić. 
Jest to prawdziwy labirynt uliczek 
mieszczący pod swoimi dachami około 
4000 sklepików, straganów, kramików. 
Oszałamia natłokiem barw i zapachów. 

Zwracają uwagę namalowane na suficie 
orientalne wzory i bogactwo kolorów. 
Handluje się tu towarami z całego 
świata i kupimy tu wszystko! Stambuł 
jest zagłębiem dywanowym i odzieżo-
wym. Stragany są pełne złotych ozdób 
i egzotycznych przypraw kulinarnych. 
Nawet ten, co nie przepada robić zaku-

pów widząc różnorodność i ogromny 
wybór towarów oferowanych na tu-
reckich bazarach, łatwo da się skusić 
okazji. Kupcy zazwyczaj wywierają 
nacisk na klienta. Na straganach znaj-
dziemy przedmioty często unikatowe, 
charakterystyczne dla danego regionu. 
Od solidnej laski, przez tradycyjną faj-
kę po narzuty z wełny kóz angorskich 
i dywany. Bazar opływa złotem, małe 
sklepiki przepełnione są turecką chałwą 
i miejscowymi słodkościami, tzw. „tur-
kish delight”. Zakupy, czyli pamiątki to 
Wielki Bazar z mnóstwem ciekawych 
produktów, a z porozumieniem się nie 
ma problemów – Turcy to naród poli-
glotów.
 Po niezwykle udanych zakupach 
udaliśmy się w kierunku Wieży Galata. 
Wieża ta została zbudowana w 1384 
jako część fortyfikacji ówczesnej kolo-
nii Genui i była jej najwyższym punk-
tem (wieża ma wysokość 63 metrów). W 
czasach Imperium osmańskiego w wie-
ży stacjonował oddział janczarów. W 
XVI w. znajdowało się tu więzienie. Po 
pożarze w 1794 wieżę odrestaurowano. 
Do 1964 z wieży wypatrywano poża-
rów, następnie wieżę zamknięto, odre-
staurowano i w 1967 roku otworzono 
ją dla zwiedzających. Obecnie znajdują 
się tutaj: klub, restauracja, sklep z pa-
miątkami oraz punkt widokowy. Ze 
szczytu można podziwiać wody zatoki 
i Bosforu, a wieczorem – spędzić miło 
czas w popularnej restauracji, klubie 
nocnym lub barze.
 W ostatnim dniu pobytu odwiedzi-
liśmy Pałac Topkapi, czyli pierwszą 
siedzibę sułtanów. To tu sprawowali 
swoje rządy. Na terenie pałacu toczyło 
się bogate życie – mieściły się tu men-
nica, szpital, szkoła i piekarnia. Topkapi 
zwiększał się i zmieniał na przestrzeni 
wieków, lecz jego podstawowy cztero-

dziedzińcowy układ został zachowany. 
Pierwszy dziedziniec wypełniają pełne 
wspaniałych drzew ogrody. Drugi, po-
łożony w cieniu malowniczych drzew 
cyprysowych i platanów, prowadzi do 
pałacowych kuchni, w których dziś 
podziwiać można imperialne zbiory 
kryształów, sreber i chińskiej por-

celany. Na trze-
cim dziedzińcu 
mieszczą się: Sala 
Audiencji, Biblio-
teka Ahmeda III, 
wystawa strojów 
noszonych przez 
sułtanów i ich ro-
dziny, skarbiec ze 
słynnymi klejno-
tami i biżuterią 
(np. sztylet z Top-
kapi, 86-karatowy 
diament „wytwór-
cy łyżek”) a także 
bezcenna kolekcja 
malowideł ze śre-
dn iowiecznych 
manuskryptów. 
Po drugiej stronie 
dziedzińca znaj-

duje się Sanktuarium Proroka, a w jego 
centrum – Sanktuarium Płaszcza Pro-
roka (w której najświętszą relikwią jest 
płaszcz, niegdyś noszony przez Proroka 
Mahometa).
 Oczywiście był też Harem, który 
w czasach świetności mieścił około 
1000 nałożnic, w którym do dziś pa-
nuje atmosfera zamierzchłych czasów. 
Niestety do haremu nie udało się nam 
wstąpić ze względu na ograniczony 
czas.
 Niestety, nadszedł czas pożegnań. 
W szkole Küçükçekmece Arif Nihat 
Asya İlköğretim Okulu spotkaliśmy 
się z nauczycielami i naszymi uczniami 
na uroczystości kończącej kolejne spo-
tkanie w ramach programu Comenius. 
Tureccy uczniowie wykonali kilka 
piosenek w języku angielskim, odbyła 
się loteria, w której wygraliśmy wiele 
ciekawych pamiątek. Na zakończenie 
zostały wręczone certyfikaty, jeszcze 
wspólne zdjęcia, serpentyny i niestety 
czas było się pożegnać z gościnnymi 
gospodarzami.
 W sobotę o godzinie 4 rano wy-
braliśmy się w drogę powrotną. Jako, 
że było to 13-go, podróż odbyła się 
z przygodami i z niewielkim opóźnie-
niem dotarliśmy do Siedlisk-Bogusz. 
Młodzież wpadła w ramiona swoich 
rodziców, mając jeszcze przed oczami 
przepiękny Stambuł i swoich nowych 
przyjaciół.
 Na pewno każdy z nas będzie miło 
wspominał ten wyjazd. Być może 
jeszcze wrócimy do tego gościnnego, 
tętniącego życiem, brzmiącego melo-
dyjnymi głosami muezinów nawołują-
cymi do modlitwy, a także pachnącego 
hiacyntami i kolorowymi tulipanami 
miasta.

Uczestnicy wyjazdu 
do Stambułu

Dokończenie ze str. 15
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1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej, adres:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej
39-230 Brzostek
ul. 20-go Czerwca 4
tel. 14 6273474
e-mail: TMZBrzostek@interia.pl

2. Cele konkursu:
- rozwijanie wiedzy o regionie
- oddanie hołdu uczestnikom powstań narodowych 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej 

młodzieży i dorosłych
3. Przedmiot konkursu:

- przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy pla-
stycznej przedstawiającej projekt miejsca upamiętnia-
jącego postać księcia Mieczysława Woronieckiego1 ze 

1 Mieczysław Woroniecki (ur. 7 marca 1825 r. w Skurowej, zm. 
20 października 1849 r. w Budapeszcie). Książę był w czasie 
Wiosny Ludów organizatorem i dowódcą pułku jazdy Legionu 
Polskiego na Węgrzech (w stopniu pułkownika), który wystawił 
własnym kosztem. 2 września 1849 r. w bitwie pod Segedynem 
osobiście prowadził swój oddział do ataku. Dostał się wówczas 

Skurowej oraz uczestników powstania listopadowego, 
Wiosny Ludów i powstania styczniowego.

- Planowana lokalizacja – park za Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku.

4. Techniki wykonania:
- praca, może być wykonana w dowolnej technice pla-

stycznej: malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, rękodzieło 
artystyczne (np. haft, koronka, witraż, wyroby gliniane, 
itp.) techniki mieszane (format prac płaskich – min. A4 
– max. A2).

Prace należy złożyć do 10.06.2013r. w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku.
Jeden uczestnik może zgłosić 1 pracę. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.06.2013 r. 
Na laureatów konkursu czekają dyplomy i nagrody.
Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę konkursową 
umieszczoną na odwrocie pracy.

do niewoli. Austriacki sąd wojskowy skazał go na karę śmierci. 
W przeddzień wykonania wyroku Woroniecki ożenił się z na-
uczycielką z Pesztu Amalią Schweighofer, wypełniając w ten 
sposób swą wcześniejszą obietnicę. 20 października 1849 r. został 
powieszony. Pod szubienicą krzyknął: „Bóg z tobą piękny świecie, 
umieram chętnie, tylko niech Węgrzy zwyciężą”.

KARTA KONKURSOWA

Imię i nazwisko autora ................................................................................    klasa ............................

Tytuł pracy ............................................................................................................................................

Adres .....................................................................................................................................................

Tel. ................................................... E-mail ..........................................................................................

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs:
 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają 
sobie prawo do wykorzystywania prac we wszystkich publika-
cjach i materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem 
nazwiska autora, tytułu pracy oraz prawo do umieszczania 
zdjęć na stronach internetowych. Organizatorzy zastrzegają 

także, że zwycięska praca/prace nie obligują do koniecznego 
wykorzystania pomysłu przy budowie pomnika. 
 Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na 
zastosowanie się do niniejszego regulaminu i wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 
29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr.133. poz. 883 z późn. zm).

Otwarty konkurs plastyczny dot. projektu pomnika upamiętniającego postać księcia Mieczysława Woroniec-
kiego ze Skurowej oraz uczestników powstania listopadowego, Wiosny Ludów i powstania styczniowego

 Powielkanocne spotkanie pod nazwą 
„Jajko” jest już tradycyjnie organizowane 
w brzosteckim Kole Gospodyń. Dlatego 
też nie mogło go zabraknąć również 
w tym roku.
 „Jajko, to początek nowego życia” – 
tymi słowami zaczęła swe powitanie sze-
fowa koła Kazimiera Gotfryd – składając 
wszystkim zebranym serdeczne życzenia 
z okazji minionych świąt. W okoliczno-
ściowy nastrój wprowadziły zebranych 
wielkanocna dekoracja stołu oraz tra-
dycyjne potrawy: żur z jajkiem, chrzan 
z jajkami i wielkanocne ciasto. Podniosłej 
atmosfery dopełniły świąteczne wyroby 
plastyczne: pisanki, zajączki, baranki, 
koszyczki itp., pozostałe z wystawy Po-
wiatowego Konkursu na Pisankę Ludową 
i Plastykę Obrzędową, w którym trady-
cyjnie, jak co roku, koło brało udział. 
I chociaż od czasu świątecznego minęło 
ponad półtora tygodnia, spotkanie odbyło 
się w typowo wielkanocnym klimacie. 

Wzięło w nim udział ponad trzydzieści 
kobiet – członkiń koła, pośród których nie 
zabrakło honorowego gościa – Sekretarza 

Urzędu Miejskiego Lucyny Pruchnik.
 Tak liczny udział kobiet w tej imprezie 
świadczy o potrzebie organizacji tego 
typu spotkań, które są przecież prze-
jawem upowszechniania świątecznych 
tradycji.          E.M.

„Jajko” w Kole gospodyń w brzostku
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 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
Oddział Operacyjny w Brzostku, 
ul. Rynek 5 zaprasza na wystawę 
numizmatyczną pt. „Błogosławiony 
Jan Paweł II na monetach, medalach 
i pocztówkach” z kolekcji jasielskich 
numizmatyków.
 Na wystawie można obejrzeć m.in. 
monety wyemitowane przez Narodowy 

Bank Polski i pamiątkowe medale. 
Bardzo ciekawe są też nadruki oko-
licznościowe na banknotach sprzed 
denominacji. Ekspozycję przygotował 
oraz zaprezentował Józef Biernacki, 
członek jasielskiego koła Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego im. 
dr. Stanisława Kadyiego. Na uroczyste 
otwarcie wystawy, które miało miejsce 

23 kwietnia br. przybyli: Janusz Bur-
belka – prezes koła PTN w Jaśle, Wa-
cław Polański – dyrektor PBS Oddział 
Jasło, Wojciech Bobula – Menedżer 
Klienta oraz ks. dr Jan Cebulak – brzo-
stecki proboszcz.
 Wystawę będzie można oglądać do 
końca maja 2013 roku.

Józef Nosal

błogosławiony Jan Paweł II na monetach, medalach i pocztówkach

 Zgodnie z przepisami Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego, raz na 5 lat odbywa 
się w każdej parafii wizytacja kano-
niczna. Takie wydarzenie dokonało 
się w parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Brzostku 28 i 29 kwietnia. 
Parafię wizytował J.E. Ks. Bp Edward 
Białogłowski. 
 Wizytacja rozpoczęła się powita-
niem Ks. Biskupa w kościele filialnym 
w Bukowej o godz. 8.30. O godz. 10.00, 
11.30 i 17.00 w kościele parafialnym 

Ks. Biskup wygłosił homilie. Spotkał 
się też z Różami Różańcowymi, Grupą 
Modlitewną, Caritas Parafialną, Ko-
łem Gospodyń, Radą Duszpasterską, 
Poradnią Rodzinną, Akcją Katolicką, 
Strażakami, Chórem Parafialnym, Li-
turgiczną Służbą Ołtarza, Katolickim 
Stowarzyszeniem Młodzieży, Szkol-
nymi Kołami Misyjnymi i Szkolnymi 
Kołami Caritas. Wieczorem została 
odprawiona Msza św. dla ludzi chorych 
i starszych.

 W drugim dniu wizytacji odbyły się 
spotkania z uczniami i pracownikami 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kle-
ciach, Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku, Zespołu Szkół w Nawsiu Brzo-
steckim, oraz Gimnazjum w Brzostku. 
W ramach wizytacji odbyło się też 
spotkanie z uczestnikami Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzostku.
 Wizytację zakończyła Msza św. 
sprawowana przez Ks. Biskupa z udzie-
laniem Sakramentu Bierzmowania 
młodzieży z brzosteckiej parafii.

Józef Nosal

Wizytacja kanoniczna brzosteckiej parafii

 Przypadająca w kwietniu bieżącego 
roku 73 rocznica zbrodni katyńskiej po 
raz kolejny przypomina o tragicznych 
losach polskich jeńców. Wydarzenia 
z 1940 roku zapisane na kartach histo-
rii Polski krwią i męczeńską śmiercią 
Polaków należą do najbardziej drama-
tycznych. Tam, na nieludzkiej ziemi, za-
bito wiarę, nadzieję, miłość… jednym 
strzałem w tył głowy.(…)
 8 kwietnia 2013 roku w brzostec-
kim gimnazjum odbyła się uroczysta 
akademia poświęcona pamięci ofiar 
Katynia oraz katastrofy smoleńskiej. 
Uczniowie przedstawili zarys histo-
ryczny tamtych tragicznych wydarzeń 
oraz z powagą recytowali wiersze 
wybitnych polskich poetów traktujące 
o nich „(…) Wprawdzie jeńców zabi-
to pośród leśnej głuszy,
lecz zabito ich ciała nie zabito du-
szy (…). 
 Przywołano też trudne chwile 
sprzed trzech lat, gdy w pobliżu Smo-
leńska w katastrofie prezydenckiego 
samolotu ponownie straciliśmy kwiat 
polskiej inteligencji…
I zapamięta ma wieki przyszłość
dla sensu polskiego istnienia,
że w czarnych skrzynkach Katynia
zniknęły dwa pokolenia… 
 W trakcie inscenizacji na ekranie 
filmowym pojawiały się zdjęcia – do-
kumenty odkrytych grobów z tysią-
cami ciał równo ułożonych jedno obok 
drugiego – ludzi z rękoma spętanymi 
drutem kolczastym, bestialsko zamor-
dowanych. Ponadto przebrzmiewały 
utwory: „Ostatni list”, „Czas zatarł 
ślad”, „Piosenka ludzi bez domu”, 
„Miejcie nadzieję”, „Lot Orląt przerwa-
ny we mgle”.

 Zbrodnia sowiecka była starannie 
zaplanowaną eksterminacją biologiczną 
wybranej i wyselekcjonowanej polskiej 
elity intelektualnej i państwowej. Nale-
ży zachować pamięć: o wojsku, które 
nie poległo, lecz zostało skrytobójczo 
zamordowane strzałem w tył głowy, 
jak również ofiarach polskiej inteligen-

cji: lekarzach, naukowcach, artystach, 
duchownych, dyplomatach. Dlatego 
uczestnicząc w akademii ku pamięci 
ofiar Katynia, Charkowa, Miednoje 
aktorzy i widzowie pochylali się z sza-
cunkiem i z powagą nad mogiłami, aby 
pamięć o tej straszliwej zbrodni była 
żywa w pokoleniach polskiego narodu. 

 Ta wzruszająca uroczystość z roku 
na rok pogłębia naszą wiedzę na temat 
Zbrodni Katyńskiej w powiązaniu z tra-
giczną historią naszej ojczyzny podczas 
II wojny światowej. 
Bo o stalinowskich zbrodniach nie 
wolno zapomnieć – „Przebaczyć tak, 
zapomnieć nie!”.

 Na koniec wypowiedziane w za-
dumie słowa modlitwy z symboliką 
krzyża, który wszystko zwycięża… 
– Pośród sosen Lasu Katyńskiego 
stanął dębowy krzyż – znak ofiary 
Chrystusa i wszystkich niewinnych 
ofiar, symbol zwycięstwa w ciszy 
i pokoju. Postawiono go, aby teraz 
i w przyszłości zaobfitował łaską prze-
baczenia, modlitwy i ciągle rodzącego 
się dobra….
„Jeśli zapomnę o nich Ty Boże na 
niebie, zapomnij o mnie”! 
 W akademii udział wzięli: Dominika 
Kaput, Kamil Lisak, Kacper Klich, 
Karolina Ryba, Monika Lemek, Moni-
ka Kawalec, Aleksandra Czarnawska, 
Karmena Kluza, Karolina Michońska, 
Daria Sieńkowska, Dorota Juszkie-
wicz, Albert Rams, Natalia Kula, Na-
talia Trucina, Natalia Czech, Julianna 
Wojdyła, Monika Stawarz, Karolina 
Sepioł, Klaudia Kowalczyk, Dominika 
Michońska, Karina Lechwar, Olga 
Nawracaj, Klaudia Kopacz, Monika 
Wojnar, Weronika Rola, Magdalena 

Macko, Szymon Przewoźnik, Wiktor 
Prokop.
 Kilka dni później – 11 kwietnia – tę 
samą akademię mogli obejrzeć rodzice 
uczestniczący w spotkaniu wywiadow-
czym . Była to dla wszystkich doskonała 
lekcja historii.

R. Rams

Jeśli zapomnę o nich ty boże na niebie, zapomnij o mnie…

Fot. Paweł Batycki
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Wydarzenia w obiektywie

Podróż marzeń – str. 14

Akademia poświęcona pamięci ofiar Katynia oraz katastrofy smoleńskiej w Gimnazjum w Brzostku

Wizytacja kanoniczna brzosteckiej parafii – spotkanie z uczniami i nauczycielami SP w Brzostku

Wystawa numizmatyczna pt. „Błogosławiony Jan Paweł II na monetach, medalach i pocztówkach”

Szukałem Was... – str. 13
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gMInnE ObcHODY ŚWIętA 3 MAJA 
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Fot. J. Nosal
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Marian
Nosal

Marta
Foryś

Anioł
Anioł bezsilności 
usiadł na swych skrzydłach,
dłonie swe zacisnął na zsiniałych ustach,
czarne chmury nocy weszły na bezdroże, 
drogę wskaż mi Boże 
do domu mojego,
nieba ukrytego 
w przestworzach niebieskich,
słońcem oblanego.
Jestem w nim bezpieczny 
jak dziecko w ramionach 
kochanych i ciepłych,
przez matkę tulone.
Miłość Twa o Boże jest z serca płynąca,
napojem dla duszy miłości pragnącej.
Chcę być blisko Ciebie 
Skrzydła swe rozłożyć 
na białym posłaniu chmur chcę się ułożyć.
I nigdy nie gubić drogi swej do domu 
w krainie wieczności NIEBEM nazywaną.

Krzyż
Szept kwiatu polnego i śpiew skowronka, 
w oddali szelest traw pachnących życiem. 
Samotny Krzyż przy drodze stoi.
Przystań wędrowcze ubogi,
przed skromnym Jego obliczem.
On stoi mocno wbity w ziemię,
potężną mocą chroni,
każdy Twój krok niepewny, 
Twą myśl i nawet to co boli.
Przystań wędrowcze ubogi 
i pokłoń Mu się nisko, 
zerwij kwiat z polnej drogi,
a wraz z nim oddaj Mu wszystko,
troski, kłopoty, wiarę i lęk przed drogą,
przed nieznanym,
a wnet poczujesz w duszy
blask i ufność zwierzenia. 
Usiądź u Jego bosych stóp 
i spójrz na twarz stroskaną
nie tym, że cierpiał przez ciemny świat,
lecz tym, że co dzień tak samo, 
że wielu takich jak teraz Ty 
przechodząc blisko Niego 
swą głowę kryli w ramionach swych, 
nie patrząc w oczy Jego. 
Obiecaj Mu wędrowcze dziś, 
że idąc ścieżką życia, 
przy drodze kiedy ujrzysz krzyż,
a na Nim Ciało Święte
Przystaniesz, zerwiesz kwiaty z pól 
i złożysz Mu w podzięce 
za życie, wiarę, śmiech i łzy.
Tak prosto, najgoręcej.

Zuzanna
Rogala

Franciszek
Pokorny sługo Jezuito
Co gdzieś daleko żyłeś tam
Dzisiaj pokornie podnosisz głowę
Stoisz u wielkich świata bram
Tak jak święty z Asyżu skromny
Co kocha biedę, prostaków krąg
Umiał zachłysnąć się zapachem ziemi
I też zespolić z przyrodą tą
Czuł głód biedaka
I ból chorego
Nie umiał błyszczeć
Tym blichtrem złym
Z pokorą klęczał przed swym krzyżem
Zamknięty w myślach
I w walce ze złym.
Tak i ty z końca świata przyszedłeś
Na te niezwykłe nowe dni
Kuszony mocą współczesności
Pozostań z nami z wszystkich sił
Prowadź nas Ojcze 
Do świętości
Współczesny Piotrze – Franciszku.

trzecia rocznica Smoleńska
Już trzecia wiosna niepokoju
Zbliża się z daty nieludzkiej tej
Już trzeci kwiecień niepogody
Wkomponowany w tragiczny dzień
Myśli i serca są tam z Wami
Nasi zabici lotem złym
Na obcej ziemi tej nieludzkiej
Co chowa w sobie prawdę też
A tutaj spory, waśnie, kłótnie
Płyną z ust Wielkich
Jak strumień rzek
I też nie widać pojednania
Wspólnej modlitwy, pokornej tej
Mały człowieku stań się orłem
I wzbij się w górę myślą swą
Pozostaw strach i pychę innym
Bądź sprawiedliwy i mocny też
By nic nie mogło ci zakłócać
Myślenia i bicia serca też.
Bądź chociaż chwilę wielki duchem
Bądź sprawiedliwy w ocenach swych
Bądź pochylony nad prochami
Rozrzuconymi na obcej ziemi
I to już nie pierwszy raz.

Źródło życia
Gdy stąpam po suchej trawie
Słyszę jak latem szeleści
Jak echa życia w murawie
Wracają w wyschniętej pieśni
W łamanej trawy odgłosy
Wsłuchany szukałem życia
W milionach kropelek rosy
Co dała życie i wyschła
Bez słońca nie rośnie trawa
Do życia potrzeba słońca
Słońcem wyrośnie i uschnie
Bo nic nie rośnie bez końca
Gdy stąpam po suchej trawie
O słońca promieniach myślę
Kiedy się one wypalą
Czy zdążą nim trawa wyschnie
Spoglądam na raj zniszczony
Na łąki co nie ożyją
Lasy cięte kaleczone
Na źródła co już nie biją
Wypatruję śladów życia
Słońca czy jeszcze się świeci
Słucham chrzęstu trawy suchej
Która zmierza ku swej śmierci
Gdy wypali się już słońce
Gdy wyschnie ostatnie morze
Źródło życiem pałające
Pokaże nam Serce Boże
W nim się życie nie wypali
Nigdy nie wyschnie do końca
Myśmy to źródło dostali
Od dobrego Boga Ojca

Jedno słowo
Czy to nie za mało
Jedno słowo nabrzmiałe
Więcej słów by się zdało
W krainie milczenia
W kręgu pędzących słów
Po obwodzie zdarzeń
W radianach na sekundę
Słowo za słowem się maże
Słowotok wypuszczony
Wciąż bez sensu płynie
I w tym potoku mowy
To jedno słowo ginie
Chciałbym to jedno słowo
Co sens życia zmienia
Dziękuję kocham przepraszam
Ocalić od zapomnienia

02-02-2011
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Kierunki kształcenia w Zespole Szkół  
im. Jana Pawła II w brzostku w roku szkolnym 2013/2014
tEcHnIK MEcHAnIZAcJI 
ROLnIctWA
 Zawód technik mechanizacji rol-
nictwa, to zawód szerokoprofilowy, 
którego zadaniem jest przygotowanie 
uczniów do pracy: w przemyśle, han-
dlu, transporcie, drogownictwie, spa-
walnictwie, a także do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. 
Praktyczna nauka zawodu odbywa się 
w szkolnych pracowniach – warszta-
tach, a także u pracodawców w przed-
siębiorstwach prowadzących produkcję, 
sprzedaż, naprawę i konserwację po-
jazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. 
W trakcie kształcenia uczniowie mają 
możliwość wyjazdu na płatne za-
graniczne praktyki zawodowe orga-
nizowane przez szkołę do Holandii. 
W zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa kształcenie obejmuje naukę 
jazdy samochodem, ciągnikiem, a także 
naukę pracy kombajnem zbożowym – 
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 róż-
nych 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 (spycharki) 
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 pro-
wadzone w szkolnych pracowniach 
gastronomicznych oraz praktyki 
zawodowe krajowe, m.in. w nad-
morskich domach wczasowych lub 
zagraniczne, (np. w Holandii) orga-
nizowane w formie stażu. W trakcie 
nauki uczeń nabywa następujące umie-
jętności: organizacji żywienia i usług 
gastronomicznych w zakładach sieci 
otwartej i zamkniętej, sporządzania dań 
gorących i przekąsek, organizowania 
przyjęć okolicznościowych, określania 

wartości odżywczej żywności, deko-
rowania potraw, obsługi konsumenta, 
prowadzenia dokumentacji. Ponadto 
szkoła organizuje kursy specjalistyczne 
dla zawodu: kelner, barman, obsługi 
kas fiskalnych. W ramach tego kierun-
ku prowadzone jest także kształcenie 
w języku obcym specjalistycznym, 
dzięki czemu zwiększone zostają szan-
se absolwenta na międzynarodowym 
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 zakładaniem ogrodów w różnych 
stylach, ( japońskim, angielskim, 
francuskim), prowadzeniem par-
ków i zieleni miejskiej, zakładaniem 
i prowadzeniem ozdobnych ogrodów 
w posiadłościach prywatnych, firmach 
związanych z hodowlą roślin ozdobnych 
oraz prowadzeniem własnej działal-
ności gospodarczej. Kształcenie prak-
tyczne obejmuje zajęcia prowadzone 
w warsztatach szkolnych oraz praktykę 
zawodową realizowaną w specjali-
stycznych firmach. W trakcie nauki 
uczeń nabywa następujące umiejęt-
ności: aranżacji przestrzeni i wnętrz 
(łączenie kamieni, wody i zieleni), 
projektowania i wykonywania kompo-
zycji kwiatowych, dekorowania wnętrz 
materiałem roślinnym, projektowania 
i wykonywania systemów nawadniania 
(oczka wodne, kaskady, baseny ozdob-
ne), produkcji roślin ozdobnych, projek-
towania, wykonywania i konserwacji 
ogrodów, budowy i urządzania terenów 
zieleni zgodnie z przygotowaną doku-
mentacją. 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 maszyn rolniczych, to kierunek dla 
uczniów o zainteresowaniach technicz-
no-mechanicznych. Nauka w zasadni-
czej szkole trwa 3 lata. Absolwent może 
znaleźć zatrudnienie jako: kierowca 
pojazdów mechanicznych, operator 
maszyn i kombajnów samobieżnych, 
mechanik pojazdów i maszyn, spa-
wacz, kowal wyrobów artystycznych, 

tokarz, konserwator instalacji w bu-
dynkach gospodarczych. Kształcenie 
praktyczne prowadzone jest w dobrze 
wyposażonych pracowniach warszta-
tów szkolnych, dodatkowo obejmuje: 
bezpłatny kurs prawa jazdy kat. „B” 
(samochód), bezpłatny kurs prawa 
jazdy kat. „T” (ciągnik rolniczy 
z przyczepą), bezpłatny kurs obsłu-
gi i pracy kombajnem zbożowym. 
Szkoła umożliwia także uczestnictwo 
w kursach: spawania metodą MAG, 
MIG, TIG, gazowe i łukowe, na wózki 
jezdniowe, na ciągniki gąsienicowe 
(spycharki) z rodziny DT-75,obsługi 
kas fiskalnych, Ze względu na szeroko-
profilowe kształcenie oraz posiadanie 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, absolwent zdobywa duże 
możliwości zatrudnienia w kraju i za 
granicą. Absolwent szkoły kształcą-
cej w zawodzie mechanik – operator 
pojazdów i maszyn rolniczych po po-
twierdzeniu kwalifikacji „użytkowanie 
pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w rolnictwie”, „obsługa 
techniczna oraz naprawa pojazdów, 
maszyn i urządzeń stosowanych w rol-
nictwie” 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 
podejmować pracę w cukierniach, 
restauracjach, kawiarniach oraz prowa-
dzić własną działalność gospodarczą. 
Praca w zawodzie cukiernika polega 
na wytwarzaniu różnego rodzaju ciast, 
ciastek, tortów i deserów a także na 
tworzeniu dekoracji wyrobów goto-
wych, które dostarczają konsumentowi 
wrażeń smakowych i wizualnych. 
W trakcie nauki uczeń nabywa następu-
jące umiejętności: wyposażania zakładu 
cukierniczego, produkcji półproduktów 
cukierniczych, mas i wyrobów z ciasta, 
dekorowania wyrobów cukierniczych, 
obsługi maszyn w przetwórstwie spo-
żywczym, rozliczania produkcji. Po-
nadto szkoła organizuje kursy specja-
listyczne dla zawodu: kelner, barman, 
obsługa kas fiskalnych. Kształcenie 
w zawodzie cukiernik obejmuje naukę 
języka obcego zawodowego niezbęd-
nego podczas pracy zarówno w kraju 
jak i za granicą.
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Absolwent szkoły kształcącej w zawo-
dzie cukiernik po potwierdzeniu kwa-
lifikacji „organizacja i nadzorowanie 
produkcji wyrobów spożywczych”, 
może uzyskać dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie 
technik technologii żywności. 

tERMInY REKRutAcJI DO SZKÓŁ 
POnADgIMnAZJALnYcH 
1. Od 13 do 31 maja 2013 r. – składanie 

podań przez kandydatów. 
2. 28 czerwca – 2 lipca 2013 r. do 

godz. 15.00 – przyjmowanie kopii 
świadectw ukończenia gimnazjum 
oraz kopii zaświadczeń o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego otrzyma-
nych z OKE, poświadczonych przez 

dyrektora gimnazjum, które kandydat 
ukończył. 

3. Do 5 lipca 2013 r. do godziny 12.00 
– ogłoszenie list kandydatów zakwa-
lifikowanych 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 ośmiolet-
niej szkoły podstawowej starego typu 
i gimnazjum – nauka wówczas trwa 
trzy lata – lub dla absolwentów dwu 
i trzyletnich szkół zawodowych, którzy 

rozpoczynają naukę od klasy drugiej 
(nauka wówczas trwa dwa lata). Zajęcia 
odbywają się w systemie stacjonarnym 
– czyli trzy razy w tygodniu w go-
dzinach popołudniowych. Program 
obejmuje naukę przedmiotów ogólnych: 
humanistycznych, matematyczno-fi-
zycznych, przyrodniczych oraz takich 
jak podstawy przedsiębiorczości i in-
formatyka. Nauka języka obcego no-
wożytnego odbywa się w wymiarze co 
najmniej 180 godzin. Celem kształcenia 
w liceum jest przygotowanie do matury, 
ale jej zdawanie nie jest warunkiem 
ukończenia szkoły.
 Terminy rekrutacji – do 16 sierpnia 
2013 r. składanie podań i dokumen-
tów do szkoły.

 26 kwietnia nasza szkoła gościła na dniach otwartych 
uczniów 3 klas gimnazjów oraz towarzyszących im nauczy-
cieli. Dni otwarte są organizowane już od kilku lat, cieszą 
się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży i stały się już 
tradycją naszego Zespołu.
 Nie inaczej było i w tym roku. Przy pięknej, słonecznej 
niemal letniej pogodzie dopisali uczniowie, których przyje-
chało prawie 300. Na zaproszenie odpowiedziały gimnazja 
w Brzostku, Siedliskach-Bogusz, Januszkowicach, Nawsiu 
Brzosteckim, Jaworzu Górnym, Parkoszu, Słotowej, Strze-
gocicach, Gogołowie, Bieździedzy, Sieklówce, Lubli, Lubliny 
i Jodłowej za co serdecznie dziękujemy.
 Głównym celem tegorocznych dni otwartych była kom-
pleksowa prezentacja szkoły a przede wszystkim tego, co 
przygotowaliśmy dla absolwentów gimnazjów na przyszły 
rok szkolny. Chcemy, by dokonali świadomego wyboru i na 
podstawie tego co sami zobaczą, usłyszą, zrobią czy posma-
kują ukształtują swoje własne opinie.
 Centrum organizacyjnym była sala gimnastyczna, gdzie 
o 10.30 Dyrektor Szkoły Pani Anna Fundakowska przywi-
tała przybyłych gości i skierowała kilka ciepłych słów do 
młodzieży wskazując na zasadność podjęcia kształcenia 
zawodowego. O kształceniu w poszczególnych zawodach 
opowiedziała swoim młodszym kolegom młodzież naszej 
szkoły, a czas umilił koncert szkolnego zespołu muzycznego, 
w którym uzdolnieni uczniowie mogą rozwijać swoje pasje. 
 Na sali gimnastycznej nastąpiło również wręczenie nagród 
laureatom konkursów, które towarzyszyły dniom otwartym. 
W konkursie „Kilka łatwych pytań o Brzostku” najlepszym 

Dni otwarte w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w brzostku

okazał się Michał Krzyszczuk z brzosteckiego gimnazjum. 
Najlepiej poradził sobie z pytaniami dotyczącymi historii, 
geografii oraz naszej gminy i regionu. W konkursie ku-
linarnym pod hasłem „Tak, to smak” przeprowadzonym 
przez uczniów działających w Kole Żywienia gimnazjaliści 
startowali w czterech konkurencjach. Uczestnicy wykazali 
się dobrym wyczuciem smaków i zapachów i wszyscy zostali 
zwycięzcami. Ich odwaga i determinacja została nagrodzona 
stosownymi dyplomami. Kolejny konkurs został przeprowa-
dzony w dziedzinie plac plastycznych. Był częścią kampanii 
edukacyjnej pod hasłem „Alkoholizmowi mówimy NIE!” 
przeprowadzonej przez Gminę Brzostek we współpracy 
z naszą szkołą, która była skierowana do gimnazjalistów 

z gminy Brzostek. Wszystkie pra-
ce zostały zaprezentowane na sali 
gimnastycznej a jury, w którym 
zasiadała pani Barbara Garstka – 
Przewodnicząca Gminnej Komisji 
ds. Przeciwdziałania Alkoholizmo-
wi w Brzostku, wyłoniło laureatów. 
Trzy czołowe miejsca przypadły 
w udziale Gimnazjum w Brzost-
ku a autorkami najlepszej pracy 
okazały się Karolina Michońska 
i Sylwia Stanek z klasy III B.
 Także na sali gimnastycznej za-
prezentowano działalność wszyst-
kich organizacji i kół zaintereso-
wań działających w szkole. Mło-
dzież, która w nich działa i pracuje 
przygotowała stoiska, na których 
zaprezentowała swoje zaintereso-
wania i dotychczasowe dokonania.

Dokończenie na stronie 26
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 Drugą składową dni otwartych była prezentacja bazy 
dydaktycznej szkoły, parku maszynowego oraz specyfiki 
kształcenia w poszczególnych zawodach. Podobnie jak 
w poprzednich latach dla obecnych klas trzecich gimnazjów 
przygotowano w naszej szkole trzy zawody w technikach: 

architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa i żywienia 
oraz usług gastronomicznych, a także dwa zawody w za-
sadniczej szkole zawodowej: mechanik i operator pojazdów 
rolniczych oraz – po raz pierwszy – cukiernik.
 By przybliżyć na czym polega kształcenie w każdym 
z nich, uczniowie gimnazjów podzieleni na 11 grup mieli 
możliwość osobistego kontaktu z nauką zawodu. Zwiedzili 
pracownie związane z żywieniem i dietetyką zapoznając się 
z ich bogatym wyposażeniem technicznym. Warto podkre-
ślić, że właśnie tam będzie w całości realizowana praktyczna 
nauka w zawodzie cukiernik. Tam też odbyła się realizacja 
pozostałych elementów wspomnianej już kampanii anty-
alkoholowej tj. pokaz przyrządzania i degustacja napojów 
bezalkoholowych oraz prezentacja multimedialna na temat 
zgubnych skutków nadużywania alkoholu, która została 
przygotowana przez szkolnego pedagoga.
 W pozostałej części warsztatów szkolnych oraz na 
zewnątrz zostało zaprezentowane bogactwo możliwości 
szkoły w zakresie nauki w zwodach technika mechanizacji 
rolnictwa i mechanika operatora pojazdów rolniczych. Liczne 
pracownie – obróbki ręcznej, kuźnia, spawalnia, obróbki 
mechanicznej czy hala naprawy maszyn cieszyły się sporym 
zainteresowaniem ze strony gości i to zarówno ze strony 
męskiej i jak żeńskiej. 
 Także i tym razem powtórzyła się tendencja widoczna 
w ubiegłych latach. Największą furorę wśród młodych ludzi 
zrobiła możliwość spróbowania swoich sił za kierownicą 
samochodu do nauki jazdy i ciągnika rolniczego. Dużą popu-
larnością cieszyła się możliwość obsługi maszyn rolniczych, 
z którymi dzielnie radziły sobie także dziewczęta.
 Zielona klasa, kompozycje nasadzeń, liczne rabaty, ścieżka 
ekologiczna to domena przyszłych architektów krajobrazu. 
To wciąż jeszcze mało znany zawód na naszym terenie. 

Mamy nadzieję, że prezentacja absolwentom gimnazjów te-
renów zielonych wokół szkoły projektowanych, nasadzanych 
i pielęgnowanych przez przyszłych architektów krajobrazu 
przybliży specyfikę tego nowego zawodu.
 Poza kształceniem zawodowym została zaprezentowana 
baza kształcenia ogólnego. Dwie pracownie informatyczne 
ze stanowiskiem komputerowym dla każdego ucznia, klaso-

pracownie zaopatrzone w nowoczesne środki dydaktyczne 
w postaci tablicy multimedialnej, zaplecze sportowe – sala 
gimnastyczna, siłownia, boiska zewnętrzne oraz biblioteka 
szkolna z bogatym księgozbiorem i kilkoma stanowiskami 
komputerowymi z dostępem do Internetu.
 Cieszymy się z tak dużego zainteresowania ze strony 
uczniów ostatnich klas gimnazjum. Ostatnie grupy wyjechały 
po godzinie 14.00, co mówi samo za siebie. Mamy nadzieję, 
że otrzymali solidną porcję wiedzy o naszej szkole, o tym 
kogo, czym, w jaki sposób kształcimy.

Nauczyciele Zespołu Szkól  
im. Jana Pawła II w Brzostku

Dokończenie ze str. 25
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 Do sprzedania działki budow-
lane położone w Brzostku, przy 
ul. Ks. Kazimierza Ostafińskiego. 
Tel. 604 421 050

 Redakcja Wiadomości Brzo-
steckich informuje, że od 1 stycz-
nia 2013 roku wzrosły ceny za 
reklamę w naszym czasopiśmie 
i przedstawiają się następują-
co: 1 cała strona – 100,00 zł, 
½ strony – 55,00 zł, ¼ strony 
– 30,00 zł. Są to ceny stron czar-
no-białych wewnątrz numeru. Na 
strony kolorowe nie przyjmujemy 
reklam i ogłoszeń.

 Burmistrz Brzostku wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Obrony 
Praw Człowieka Zarząd Krajo-
wy 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 nieodpłat-
ne porady prawne i informacje 
prawne, w ramach realizacji zadań 
statutowych Stowarzyszenia.
 Porady prawne świadczone będą 
przez adwokata lub radcę prawne-
go.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

 Dobiegły końca rozgrywki I ligi tenisa stołowego kobiet. 
Na zakończenie sezonu drużyna LKS Brzostowianka Brzo-
stek zremisowała z Chomik-Rokicie Gdów. W tabeli zespół 
uplasował się na 5 miejscu (w 18 meczach zdobył 15 punk-
tów). Najskuteczniejszą zawodniczką była 
Iwona Kuszaj, która w całym sezonie 
przegrała tylko trzy spotkania. Oprócz 
wspomnianej Kuszaj w naszej drużynie 
występowały: Magdalena Brzezowska, 
Katarzyna Kubas, Magdalena Kawalec 
i Ewelina Wojdyła. 
 Oprócz wysokiego miejsca w lidze ze-
spół odniósł historyczny sukces zajmując 
4 miejsce w finale Pucharu Polski rozgry-
wanym w Gdańsku. Także w rozgrywkach 
indywidualnych tenisistki zdobyły kilka 
medali na Mistrzostwach Województwa: 
Magdalena Kawalec – 2 miejsce w grze 
pojedynczej, Katarzyna Kubas/Magdalena 
Kawalec – 2 miejsce w grze podwójnej, 
Magdalena Brzezowska / Ewelina Woj-
dyła – 3 miejsce w grze podwójnej, Ewe-
lina Wojdyła / Damian Wojdyła (GMKS 
Strzelec Frysztak), Katarzyna Kubas 
/ Krzysztof Niemiec (GMKS Strzelec 
Frysztak) – 3 miejsce w grze mieszanej. 

 Wymienione powyżej rezultaty świadczą o pracy jaką 
tenisistki włożyły w ich osiągnięcie. Dobre chęci, ambicja 
i wola walki, a także motywacja i dobra klubowa atmosfera – 
wszystko to sprzyja kolejnym sukcesom, czego im serdecznie 
życzymy!

Zarząd Klubu 
LKS Brzostowianka Brzostek 

tenisistki zakończyły sezon

Od lewej: Trener S. Król, K. Kubas, M. Kawalec, I. Kuszaj, M. Brzezow-
ska, E. Wojdyła, Zastępca Burmistrza Piotr Szczepkowicz
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groch z kapustą
 W poprzednim numerze „Wiado-
mości Brzosteckich” pisałam o moich 
perypetiach związanych z dolegli-
wościami kręgosłupa, dzisiaj przed-
stawiam ciąg dalszy. Podczas wizyty 
w Wielką Sobotę dostałam od lekarza 
(jak się okazało z Ukrainy, nie Rosjani-
na) zalecenie wykonywania następnego 
trudnego ćwiczenia, które ma utrzymać 
mój kręgosłup w nie pogorszonym 
stanie i bez bólu, jeśli będę ćwiczyć 
prostowniki grzbietu na specjalnym 
przyrządzie o nazwie „Ławka do ćwi-
czeń prostowników grzbietu”. Doktor 
pokazał na rysunku taki przyrząd i za-
demonstrował sposób wykonywania 
tego ćwiczenia. Rodzaj ćwiczeń jest 
dobierany indywidualnie do rodzaju 
schorzenia kręgosłupa. Zaczęłam szu-
kać w Internecie i znalazłam nadające 
się do domu dwa urządzenia – za 369 
zł i 375 zł. Różniły się wagą, wytrzy-
małością i tym, że jeden był składany. 
Odwiedziłam siłownię w Domu Kul-
tury w Brzostku i okazało się, że jest 
tam przyrząd o bardzo prostej kon-
strukcji, na którym można kręgosłup 
rehabilitować. Innym wyjściem było 
wykonanie takiego przyrządu w do-
mowym warsztacie lub kupienie go 
na „szrotach”, czyli przywiezionego 
z wystawek w Niemczech. Ostatecz-
nie zakupiłam przez Internet składany 
przyrząd, który mogę zabierać ze sobą 
w podróże autem, a mąż sam wykonał 
drugi, stacjonarny, na którym ćwiczę 
w domu. Termin operacji w Mielcu 
przesunęłam na 9 lipca.
 Na Ukrainie uczą na medycynie spo-
sobów leczenia schorzeń kręgosłupa, 
a w Polsce nie – po zdiagnozowaniu 
schorzenia z reguły przepisywane są 
leki przeciwbólowe i otrzymuje się 
skierowanie do neurologa lub neuro-
chirurga. Lekarz z Ukrainy sprowadza 
lek tam stosowany i wstrzykuje go 
w głębokie mięśnie okolic kręgosłupa, 
co powoduje rozluźnienie mięśni i po-
zbawia przykurczów, a tym samym 
bólu, co z kolei pozwala na rozpoczęcie 

intensywnych ćwiczeń wzmacniają-
cych mięśnie okolic kręgosłupa. Zakres 
ćwiczeń jest dla każdego pacjenta do-
brany do schorzenia. Lekarz ten leczy 
w Polsce kręgosłupy już od 12 lat, 
mieszka i pracuje w Polsce.
 W sobotę 6.04 odbyłam ostatnią wi-
zytę w Ostrowcu Świętokrzyskim, do-
stałam znów cztery zastrzyki w okolice 
kręgosłupa i ostre zalecenie, że muszę 
ćwiczyć systematycznie. Cóż – sama to 
rozumiem, że ćwiczenia są konieczne, 
a najważniejsze, że rwa i kręgosłup nie 
dokuczają (i niech tak już zostanie na 
zawsze). 

* * *
 Po świętach postanowiłam napisać 
o zjawiskach, które mnie niepokoją, 
a dotyczą naszej wspólnoty parafialnej. 
Ponieważ nie mogłam wziąć udziału 
w spowiedzi rekolekcyjnej, przyszłam 
do kościoła wcześniej w Niedzielę Pal-
mową i zajęłam miejsce w ławce. Gdy 
pojawił się ksiądz w konfesjonale, na 
swoim miejscu położyłam „ocieplacz 
ławki”, na nim rękawiczki i palmę, po-
prosiłam osobę siedzącą obok o „przy-
pilnowanie” miejsca (nie mogłam stać) 
i poszłam do spowiedzi. Przede mną 
było kilka osób. Po spowiedzi wracam 
do ławki, a na moim miejscu siedzi 
młody mężczyzna – palmę przełożył 
wyżej. Cóż było robić? Poprosiłam 
o podanie palmy i rękawiczek, które 
wyciągnął spod ... swojego siedzenia, 
uśmiechnął się i tyle. Na szczęście było 
jedno wolne miejsce przed ławkami, 
które zajęłam.
 Podobnie jest na Mszy Rezurek-
cyjnej. Ludzie, którzy nie mogą stać 
z różnych powodów, przychodzą wcze-
śniej i zajmują miejsca w ławkach, a na-
stępnie idą w procesji za Najświętszym 
Sakramentem. A na to tylko czyhają 
ci, którzy przyszli później i nie zamie-
rzają brać udziału w procesji (to po co 
przyszli akurat na tę Mszę św.?) – bez 
skrupułów zajmują wolne wtedy miej-
sca. Sporo ludzi wraca po pierwszym 
okrążeniu kościoła licząc na to, że 
jeszcze usiądą na „swoich” miejscach, 
część wraca po drugim okrążeniu licząc 
na łut szczęścia i zajęcie siedzącego 

miejsca, natomiast ci po trzecim okrą-
żeniu na miejsca siedzące szans już 
nie mają – chociaż zadali sobie trud 
i przyszli dużo wcześniej. Wygląda na 
to, że niebawem nikt z wiernych nie 
będzie wychodził z kościoła na pro-
cesję, a ksiądz z Panem Jezusem sam 
pobiega naokoło kościoła. „Procesja 
ta jest naszym osobistym, a zarazem 
wspólnotowym świadectwem wiary 
w zbawienie i zwycięstwo Jezusa nad 
śmiercią, piekłem i szatanem. Jest ona 
także zaproszeniem i wezwaniem do 
wzięcia udziału w tryumfalnym po-
chodzie Zmartwychwstałego.”
 Analogicznie jest podczas Wigilii 
Paschalnej (Wielka Sobota), kiedy na 
dziedzińcu kościoła rozpala się ogień 
(Liturgia Światła, Wody Chrzcielnej 
i Słowa Bożego). Tylko nieznaczna 
część wiernych bierze w tym udział, 
reszta pilnuje miejsc siedzących – bo 
jak tylko wyjdą, natychmiast usiądą 
młodsi lub ci, którzy przyszli później. 
A to taka piękna liturgia!
 No i jeszcze dzieci z przedszkola, 
podstawówki i gimnazjum. Te z przed-
szkola zazwyczaj biorą na kolana 
siedzący rodzice (ale nie babcie czy 
dziadkowie), z podstawówki siedzą 
wygodnie obok rodziców czy dziad-
ków nie zwracając uwagi na starszych, 
którym kiedyś grzeczność nakazywała 
ustąpić miejsca. Ci z gimnazjum siedzą 
i drzemią – nie śpiewają, nie biorą 
udziału słownego, nawet podczas „Oj-
cze nasz” nie ruszają ustami – gdyby nie 
siedzieli, to pewnie by upadli drzemiąc 
na stojąco.
 Jak już jestem przy tym temacie, 
to jeszcze zwracam się z prośbą, 
aby miejsca w ławkach zajmować od 
środka, a nie siadać na końcach ławek 
blokując swoją osobą środkowe miej-
sca siedzące, jakby nie można było po 
prostu przesunąć się na środek ławki. 
Wskazane też byłoby rozejrzeć się, czy 
ktoś obok nie stoi nie dostrzegłszy, że 
jest wolne miejsce – przesunąć się i je 
uwidocznić.
 Przecież wspólnota parafialna to 
jedna wielka rodzina.

Janina Słupek

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

tel. 507 566 333
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Przystanek: bRZOStEK
Kierunek godziny odjazdu

bĄcZAŁKA 6:56D, 7:52S, 10:15F, 10:43F6, 12:18F, 13:18S, 14:20S, 15:01D, 15:10S, 
16:03Fn6, 17:28F, 18:58Dn, 22:56Dn

DębIcA PKP 4:46D, 4:51D, 5:49F6, 6:46F, 7:26F, 8:00F6, 8:35S, 9:00F, 10:10F, 12:46Dn, 
12:46Dn, 13:24S, 14:15S, 15:18F, 16:56Dn, 20:46Dn, 20:51Dn

DębIcA RAJ 06:15S

gRuDnA gÓRnA 14:25S, 15:30S

JAnuSZKOWIcE 6:55D, 7:05S, 14:55D, 19:53F, 22:55Dn

KLEcIE 7:24S, 7:43S, 7:44S, 13:03S, 13:18S, 14:07S, 14:48S, 15:10S, 15:14S

Legenda:
6  - kursuje w soboty
7  - kursuje w niedziele
D  - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia 

i w święta wielkanocne
F  - kursuje w dni robocze od poniedział-

ku do piątku
S  - kursuje w dni nauki szkolnej
n  - nie kursuje 24 XII, 31 XII i w Wielką 

Sobotę

Informacja tel.: 14 670-27-10

Rozkład jazdy autobusów – „MOnIS” (ważny od 1 kwietnia 2013 r.) 

Informację zaczerpnięto z tabliczek przystankowych w brzostku

teatrzyk kukiełkowy
 Spektakle teatralne najczęściej oglądamy na deskach te-
atru. Najbliżej mamy do teatru w Tarnowie lub Rzeszowie. 
Jednak młodzież naszej szkoły nie zawsze może korzystać 
z udziału w takim spektaklu. Wyjazd należy zaplanować 
i zorganizować wybierając odpowiednią dla dzieci sztukę lub 
bajkę lecz nie wszystkie dzieci mogą sobie na to pozwolić. 
Rodziny biednieją i nie zawsze mogą zezwolić dziecku na 
taki wyjazd.
 Dlatego w dniu 15 kwietnia 2013r. do Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przeczycy przyjechał teatrzyk kukiełkowy 
z Nowego Sącza z przedstawieniem teatralnym pt. „Królo-
wa Śniegu”. Tematem bajki było czarodziejskie działanie 
okruchów z rozbitego lustra. Kiedy okruch z rozbitego lustra 
wpadł komuś do oka to wszystko wydawało się złe i brzydkie, 
a gdy wpadł do serca, człowiek stawał się nieczuły, złośliwy 
a jego serce przypominało kawał lodu.
 Kiedy pewnego razu Kaj i Gerda siedzieli pośród swoich 

ukochanych róż i czytały książkę chłopiec poczuł silne 
ukłucie w okolicach serca, następie odniósł wrażenie iż coś 
wpadło mu do oczu. Od tego czasu stawał się bardziej nie-
grzeczny i złośliwy. Zimową porą Kai został porwany przez 
królową śniegu, która swoimi pocałunkami sprawiła, że nie 
odczuwał zimna i zapomniał o wszystkich których kiedyś 
kochał. Jednak Gerda nie zapomniała o swoim przyjacielu 
i wyruszyła na poszukiwanie Kaja. Trafiła do pałacu królowej 
śniegu gdzie swoimi łzami sprawiła iż zlodowaciałe serce 
chłopca stopniało, a kiedy zaczął płakać z jego oczu wypłynął 
kawałek diabelskiego lustra. Ale jak to w życiu bywa, bajka 
zawsze się kończy. Zwyciężyła przyjaźń i przywiązanie do 
drugiego człowieka. 
 Mimo tego, że większość dzieci bardzo dobrze znała bajkę, 
to jednak w wykonaniu kukiełkowym spektakl zachwycił 
szkolną widownię. Była piękna dekoracja, duże kukiełki 
i świetna muzyka. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci 
z ciekawością oglądały kukiełki i zadawały pytania na temat 
pracy aktorów w teatrze kukiełkowym.

U. Przybyło
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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. ślUSArSTWo-proDUkcjA-HANDel-
-USłUGI, Władysław radzik  –  Brzo-
stek, ul. Szkotnia 23

12. F IrmA  USłUGoWo-BUDoWlANA 
„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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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 kwietnia 2013
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Działając na podstawie Uchwały XXI/164/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w drodze przetargu działki zabudowanej oznaczonej nr. ew. 487/1 o powierzchni 0,38 ha położonej 
w Smarżowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego następująca nieruchomość:
działka oznaczona numerem ewidencyjnym 487/1 o pow. 0,38ha (3800 m2) położona w Smarżowej, objęta Księgą 
Wieczystą Nr RZ1D/00048272/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, 
wolnej od obciążeń.
Nieruchomość działka ewidencyjna 487/1 o powierzchni 0,38 ha położona jest w obrębie rozproszonej zabudowy siedli-
skowej, gruntów rolnych i leśnych w odległości około 1 km od centrum wsi. Dojazd i dojście poprzez sąsiednie działki. 
Teren pofałdowany, porośnięty samosiejkami różnych drzew. Działka ogrodzona płotem z siatki stalowej, brama stalowa. 
Na dzień wizji (02.04.2013 r.) ogrodzenie z siatki długości 122 m, wysokości 1,20m, słupki stalowe. Użytki działki nr 
487/1: RV-0,38 ha. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym. Obiekt niepodpiwniczony, parterowy o konstrukcji 
drewnianej, o powierzchni zabudowy: 43,05 m 2, powierzchni użytkowej: 37,96 m2 i kubaturze: 94,90 m 2. Dane konstruk-
cyjno-materiałowe: fundamenty betonowe, ściany drewniane, konstrukcja obita deskami i płytami drewnopodobnymi, 
posadzka z desek, stolarka drewniana, dach drewniany pokryty papą na lepiku, instalacja elektryczna, elewacja z desek. 
Budynek w złym stanie technicznym, przyłącz elektryczny nieczynny. Na działce rosną lipy o pierścienicy 45 cm - 
7 sztuk, akacja o pierścienicy 55 cm - 1 sztuka, trześnia o pierścienicy 55 cm - 1 sztuka. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest 
w terenie upraw rolnych wyłączony z zabudowy. 

Lp Tytuł własności
KW

Nr działki
położenie

Powierzch-
nia (m2)

Wartość rynkowa gruntu, drzewostanu 
i budynku wraz z ogrodzeniem wg 

wyceny (zł)

Koszt sporządzenia wyceny 
przez Biegłego Rzeczoznawcę 

(zł)

Łączna war-
tość brutto 

(zł)
1 RZ1D/00048272/2 Smarżowa

487/1 3800 16 700,00 700,00 17 400,00

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 19.04.2013r. do 10.05.2013 
roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli 
złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel./014/ 6803005.
Brzostek, dnia 19.04.2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 kwietnia 2013 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez-

przetargowej – stanowiącej własność Gminy Brzostek 
 Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 102, poz.651 z późn. zm) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Lokal mieszkalny nr 6 stanowi własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00044589/9, położony jest w budynku wielorodzinnym nr 5 
w Brzostku przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
216/3 o powierzchni 0,4835 ha.

Lp
Nu-
mer

lokalu

Pow.
użytko-

wa
lokalu
w m2

Położenie
lokalu w bu-
dynku nr 5 
przy ulicy 

A.Gry-
glewskiego 
w Brzostku

Przeznaczenie w stu-
dium uwarunkowań
i kierunków zago-

spodarowania prze-
strzennego 

Wartość 
rynkowa 

lokalu 
/zł/

Udział w działce nr 216/3 objętej KW 
RZ1D/00044589/9 Wartość rynkowa prawa 

własności do lokalu
pomniejszona o nakłady 
poniesione przez najem-

cę /zł/

wielkość udziału
w częściach wspól-

nych budynku i grun-
cie

wartość rynko-
wa gruntu /zł/

1 6 58,50 parter
Teren zabudowy 

mieszkaniowo–usłu-
gowej

100 
945,00 5850/121263 7 810,00 77 233,00

Do wartości rynkowej prawa własności do lokalu (pomniejszonej o nakłady) dolicza się koszty wyceny lokalu w kwocie 
440,00 zł.
Stosownie do art. 34 ust.1 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcy opisanego wyżej 
lokalu mieszkalnego, który może skorzystać z bonifikaty przy zakupie lokalu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 
XXXII/293/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 roku.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww ustawy, winny 
złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres 21 dni oraz znajduje się na 
stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
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KRZYżÓWKA 
Z nAgRODĄ
Poziomo:
1) Opis własnych cech i upodobań; 
10) Kierat; 11) Część oceanu wyodręb-
niona przez występy lądu; 12) Miasto 
portowe w Brazylii; 13) Łóżko na okrę-
cie; 14) Kończyna dolna; 15) Zimne 
z octem; 17) Rzucane w grze hazardo-
wej; 20) Lekarz z powieści Żeromskie-
go; 24) Sprząta szpital; 25) Kasowany 
w tramwaju; 26) Przyjemny zapach; 
27) Obchodzi imieniny 29 września; 
30) Kaleta, mieszek; 33) Polecenie; 
35) Największy kontynent; 36) Koncer-
towanie w pojedynkę; 37) Mieszkanie 
świń; 38) Atak samolotów na określony 
cel; 39) Kontur; 40) Zwolennik antyin-
telektualizmu.

Pionowo:
1) Zarządzanie; 2) Pojemność statku 
lub jego wyporność; 3) Małe obcążki; 
4) Rasowy koń; 5) Słodkowodna ryba 
z karpiowatych; 6) Piosenkarka grec-
kiego pochodzenia; 7) Góra Mojżesza; 
8) Port w Szwecji z promem do Świno-
ujścia; 9) Przystosowanie do nowych 
warunków środowiska; 16) Rzucana 
pod nogi; 18) Płynny tłuszcz; 19) Larwa 
pszczoły; 21) Pójście na kompromis; 
22) Zbiornik na paliwo; 23) Liście mar-
chewki; 28) Potrawa z płata mięsa lub 
ryby; 29) Meble w parku; 30) Pojazd na 
płozach; 31) Ma je jeż i róża; 32) Pro-
mieniotwórczy pierwiastek chemiczny; 

33) Nazwisko autora tej krzyżówki; 
34) Orzech bogaczy.

 Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 30 maja 2013 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej. 
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: KTO NA WIOSNĘ PRA-
CUJE W ZIMIE WOZY łADUJE. 
Nagrodę książkową wylosowała KLAU-
DIA TRYCHTA z Bukowej. Po odbiór 
nagród prosimy zgłaszać się do Domu 
Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Nauczycielka fizyki chce wyjaśnić 
uczniom pojęcie ciepła i mówi:
– Złóżcie dłonie i pocierajcie jedną 
o drugą. Co się teraz dzieje?
Zgłasza się Jasio:
– Robią się takie czarne okruszki!

		
Pogrzeb. Trumna spoczęła w grobie, 
rodzina i znajomi rzucają kwiaty. Nagle 

coś uderza w wieko. Zmieszany facet, 
który to rzucił mówi:
– Bardzo przepraszam, kwiaciarnia 
była już zamknięta, to kupiłem bom-
bonierkę...

		
Nowo przybyły więzień pyta klawisza: 
– Po co wam te kraty? 
– Ze względów bezpieczeństwa.
– Pogięło was, a kto by się chciał tu 
włamać?

		
Komendant policji strofuje swoich 
podwładnych: 
– Jak mogliście dopuścić, aby wy-
mknął się wam ten groźny przestępca? 
Przecież mówiłem wyraźnie abyście 

obstawili wszystkie wyjścia... 
– Tak, ale on widocznie wymknął się 
wejściem – odpowiada jeden z poli-
cjantów.

		
Sędzia do oskarżonej:
– Czy przyznaje się pani do zabójstwa 
męża podczas transmisji meczu?
– Tak.
– A jakie było jego ostatnie słowo?
– Strzelaj, no strzelaj, więc strzeliłam 
durniowi w łeb!

		
– Ożeniłeś się i sam sobie guziki do 
płaszcza przyszywasz?
– A skąd! To nie mój, to żony...
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 Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku, przyroda 
rozkwita kolorami, które powinny także zagościć na 
naszych stołach. To czas najbardziej wyczekiwany przez 
amatorów nowalijek i smakoszy. Wiosenne, coraz cie-
plejsze dni to czas kolorowych kanapek z rzodkiewką, 
szczypiorkiem, liściem sałaty oraz obiadów z dodatkiem 
świeżej zieleniny. 
 Tym razem proponujemy naszym Czytelnikom przepi-
sy na majowe potrawy: zupę rybną, roladki z pokrzywą, 
amoniaczki oraz barwne kanapki wiosenne.

Redakcja

Brzosteckie smakołyki

Zupa rybna
Składniki:

– 50 dag filetów rybnych
– 2 duże marchewki
– 1 pietruszka 
– 2 ziemniaki
– kawałek selera
– kawałek pora
– sok z połowy cytryny
– łyżka koncentratu pomidorowego
– 2 ząbki czosnku
– 2 łyżki jogurtu naturalnego
– sól, pieprz
– zioła do ryb
– łyżka posiekanej natki pietruszki

Sposób przygotowania:
Filety umyć. Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę. 
Warzywa obrać, umyć i pokroić w kawałki. Składniki 
zalać 2 l wody i gotować ok. 15- 20 minut. Filety rybne 
wyjąć, obrać z ości, pokroić w kawałki i wrzucić do zupy. 
Dodać koncentrat pomidorowy i sok z cytryny. Dopra-
wić solą i pieprzem, ziołami do ryb, natką pietruszki. 
Wszystkie składniki zupy zmiksować i ponownie zago-
tować. Przed podaniem doprawić jogurtem. Podawać 
z grzankami lub rybnymi kuleczkami. 

Roladki z pokrzywą
Składniki:

– podwójny filet z kurczaka
– 50 czubków młodych pokrzyw
– pieprz kolorowy
– suszone warzywa marchew, pasternak, cebula, 

seler, pietruszka
– sól ziołowa

Sposób przygotowania:
Pokrzywy umyć pod bieżącą wodą, odcisnąć i drobno 
posiekać. Mięso przekroić na cztery duże kotlety, a na-
stępnie cienko rozbić. Natrzeć solą ziołową i pieprzem. 
Na każdym filecie układać dużą ilość pokrzyw. Pokrzywy 
lekko posypać suszonymi warzywami. Filety zwijać ściśle 
w roladki. Posypać solą i pieprzem. Roladki szczelnie 
zawinąć w dość duże kawałki folii spożywczej, boki 
mocno związać nitką. Włożyć do wrzącej wody i gotować 
na małym ogniu pod przykryciem 30 minut. Wyjąć, folię 
rozciąć. Podawać na ciepło lub zimno.

Amoniaczki
Składniki:

– ½ kg mąki 
– 10 dag cukru
– 4 łyżki masła lub margaryny
– 2 jajka
– ½ szklanki mleka
– 5 dag amoniaku
– sól
– 1 cukier waniliowy

Sposób przygotowania:
Masło utrzeć z cukrem, dodać jajka, odrobinę soli, cu-
kier waniliowy, amoniak rozpuszczony w mleku i mąkę. 
Wyrobić ciasto. Rozwałkować, a następnie foremką 
wykrawać ciasteczka. Kłaść je jedną stroną na cukier 
i lekko przyciskać, aby nie odpadł po upieczeniu. Ukła-
dać na blasze, piec w piekarniku w temperaturze 180° 
na jasnozłoty kolor. Smacznego!

Wiosenne kanapki z pastą jajeczną
Składniki:

– 6 jajek
– 2 łyżki stołowe majonezu
– 1 łyżeczka musztardy
– sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:
Ugotowane jajka zetrzeć na drobnej tarce. Dodać musz-
tardę, majonez, doprawić solą i pieprzem. Po schłodzeniu 
w lodówce posmarować pastą chleb, udekorować rzod-
kiewką,  szczypiorkiem i liściem sałaty. 
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Kącik fotograficzny

Zupa rybna Roladki z pokrzywą

Wiosenne kanapki z pastą jajeczną Amoniaczki

Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy D. Fot. Karolina Szczepańska z Jaworza G. Fot. Maria Skowronek z Krakowa
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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. Natalia Owsiak z Bukowej Fot. Aleksandra Foryś z Brzostku

Fot. Artur Betlej z Brzostku Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz

Fot. Magdalena Zięba z Bukowej

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Regina Raś z Kamienicy Górnej

Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej


