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Wydarzenia w obiektywie

Uroczyste obchody XXIII Światowego Dnia Chorego w Januszkowicach

Święto Trzech Króli w Januszkowicach

Opłatek Emerytów i Rencistów z Brzostku (fot. Paweł Batycki)

Koncert Charytatywny pod patronatem burmistrza Wojciecha Staniszewskiego

	 W	 niedzielne	 popołu-
dnie	1	lutego	b.r.	w	brzoste-
ckim	Domu	Kultury	 odbył	
się	Koncert	Charytatywny	
pod	patronatem	burmistrza	
Wojciecha	 Staniszewskie-
go.	Koncert	 zorganizowa-
ła	 Szkoła	Muzyczna	 YA-
MAHA	 z	 Pilzna,	 a	wzięli	
w	nim	udział	uczniowie	i	na-
uczyciele	 tejże	 szkoły	 (ok.	
70	osób).	Podczas	koncertu	
odbyła	się	zbiórka	pieniędzy	
dla	 pogorzelców	 z	 Kleci.	
Udało	się	zebrać	1412,09	zł.

al
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Mądrością serca jest służba bliźniemu.
(Papież Franciszek)

	 Światowy	Dzień	Chorego	 to	 święto	
ustanowione	 13	maja	 1992	 roku	 przez	
papieża	 Jana	 Pawła	 II	w	liście	 do	 ów-
czesnego	 przewodniczącego	 Papieskiej	
Rady	ds.	Duszpasterstwa	Służby	Zdrowia	
kardynała	Fiorenza	Angeliniego.	Było	to	
w	75.	rocznicę	objawień	fatimskich	i	11.	
rocznicę	zamachu	na	życie	świętego	pa-
pieża.	We	wspomnianym	liście	Jan	Paweł	
II	zaznaczył,	że	„ma	on	na	celu	uwraż-
liwienie	 ludu	Bożego	 i	w	konsekwencji	
wielu	katolickich	instytucji	działających	
na	rzecz	służby	zdrowia	oraz	społeczności	
świeckiej	 na	 konieczność	 zapewnienia	
lepszej	opieki	chorym;	pomagania	chorym	
w	dowartościowaniu	cierpienia	na	płasz-
czyźnie	ludzkiej,	a	przede	wszystkim	na	
płaszczyźnie	nadprzyrodzonej;	włączenie	
w	duszpasterstwo	służby	zdrowia	wspól-
not	chrześcijańskich,	 rodzin	zakonnych,	
popieranie	coraz	cenniejszego	zaangażo-
wania	wolontariatu...”
	 Papież,	 sam	 doświadczony	 liczny-
mi	 chorobami,	wiele	miejsca	w	swoim	
nauczaniu	 poświęcił	 sprawom	 ludzi	
chorych.	Często	 spotykał	 się	 z	nimi	 za-
równo	w	Rzymie,	jak	i	podczas	podróży	
apostolskich.	 Już	 na	 samym	 początku	
swojego	pontyfikatu	prosił	ich	o	wsparcie	
modlitewne. 
	 W	Kościele	powszechnym	święto	cho-
rych	obchodzone	 jest	 11	 lutego,	w	dniu	
wspomnienia	 pierwszego	 objawienia	
w	Lourdes.	W	orędziu	 na	 tegoroczny	
Światowy	Dzień	Chorego	Ojciec	Święty	
Franciszek	 pisze	 o	mądrości	 serca	wy-
rażającej	 się	 słowami	 z	Księgi	Hioba:	

„Niewidomemu	byłem	oczami,	chrome-
mu	 służyłem	 za	 nogi.”	 (29,15)	 Papież	
podkreślił,	 że	 podstawą	 prawdziwej	
chrześcijańskiej	mądrości	jest	otwartość	
umysłu	i	serca	na	cierpiących	braci	oraz	
umiejętność	dostrzegania	w	nich	obrazu	
Boga.	Konsekwencją	 jest	 służba	 bliź-
niemu	 z	cierpliwością	 i	wytrwałością.	
Niejednokrotnie	 jest	 to	 trudne,	 ale	 daje	
potrzebującym	pokrzepienie.
	 W	 parafii	 Januszkowice	 Światowy	
Dzień	Chorego	obchodzony	był	31	stycz-
nia	 2015	 roku.	 Zorganizowany	 został	
przez	Księdza	 Proboszcza	 Stanisława	
Mirka	 oraz	 Parafialne	 i	Szkolne	Koło	
Caritas.
	 W	uroczystej	liturgii	połączonej	z	sa-
kramentem	namaszczenia	chorych	uczest-
niczyli	chorzy,	starsi	mieszkańcy	parafii	
oraz	zaproszeni	goście:	Dyrektor	Zespołu	
Szkół	w	Januszkowicach	Pani	Ewa	Ziaja,	
sołtysi	 Januszkowic	 i	Opacionki:	 Pan	
Bolesław	Pieniądz	 i	Pan	Andrzej	Mok-
rzycki	 oraz	 radny	Pan	Ryszard	Chajec.	
Modlitwą	 otoczeni	 byli	 chorzy	 i	wszy-
scy,	którzy	służą	chorym.	Zgromadzeni	
w	kościele	otrzymali	pamiątkowe	obrazki	
z	fragmentami	 papieskiego	 orędzia	 na	
Światowy	Dzień	Chorego	 oraz	 słowem	
Biskupa	Rzeszowskiego	 Jana	Wątroby	
zapewniającym	 o	modlitwie	w	intencji	
chorych	i	cierpiących.
	 Na	drugą	część	obchodów	Dnia	Cho-
rego	organizatorzy	 zaprosili	wszystkich	
do	 szkoły.	Zebrani	obejrzeli	 część	arty-
styczną,	podczas	której	wystąpiła	grupa	
teatralna	 z	przedstawieniem	„Czerwony	
Kapturek	 szuka	 księcia”,	 chór	 szkolny	
prezentujący	piękne	polskie	kolędy	oraz	

grupa	 taneczna	 z	klasy	 III	 i	V.	W	tym	
szczególnym	dniu	nie	zabrakło	 również	
życzeń	oraz	upominków,	które	przygoto-
wali	wolontariusze	Szkolnego	Koła	Cari-
tas.	Dla	uczestników	spotkania	członkinie	
Parafialnego	Koła	Caritas	przygotowały	
poczęstunek	–	ciasto,	kawę	i	herbatę.	
	 W	przygotowanie	 uroczystości	włą-
czyli	 się	 również	 nauczyciele:	 Celina	
Węgrzyn,	Maria	 Przewoźnik,	Wanda	
Jamróz	i	Jan	Palar.	
	 Spotkanie	 przebiegało	w	miłej	 atmo-
sferze,	występujący	 zostali	 nagrodzeni	
gromkimi	brawami,	a	uśmiechnięci	i	za-
dowoleni	 goście	 złożyli	 organizatorom	
podziękowania.	
	 Uroczystość	Dnia	Chorego	była	okazją	
do	modlitwy,	refleksji,	wzruszeń,	podzie-
lenia	się	doświadczeniami	i	napotkanymi	
problemami	oraz	możliwością	spotkania	
z	innymi	ludźmi,	dostrzeżenia	wszystkich	
tych,	którzy	cierpią	na	duszy	i	ciele.	
Spotkanie	to	pokazało	również,	jak	ważne	
jest	dla	człowieka	chorego	towarzyszenie	
drugiej	osoby	w	przeżywaniu	bólu	i	cier-
pienia.	 Pomoc	 chorym	 niosą	 nie	 tylko	
lekarz	czy	pielęgniarka.	Również	każdy	
z	nas	może	być	samarytaninem,	przynieść	
ulgę	w	cierpieniu	 i	podnieść	chorego	na	
duchu.	Jesteśmy	sobie	wzajemnie	potrzeb-
ni,	bo	cierpienie	fizyczne	i	psychiczne	jest	
wpisane	w	życie	każdego	człowieka.
	 Jednak	każde	 cierpienie	ma	 sens,	 bo	
jak	powiedział	ksiądz	Jan	Twardowski:
„...	są takie krzyże ogromne, 
gdy kochając – za innych się kona – 
To z nich spada się, jak grona wyborne 
w	Matki	Bożej	otwarte	ramiona”.

aa

uroczyste obchody XXiii światowego dnia chorego w januszkowicach

święto trzech króli w januszkowicach
„Trzej Królowie, Monarchowie, wschodni kraj opuszczają
Serc ofiary z trzema dary Tobie Panu oddają”

	 Szóstego	stycznia	2015	roku	w	Święto	Objawienia	Pańskiego	
odbył	się	koncert	kolęd	w	Kościele	Parafialnym	w	Januszkowi-
cach.
	 Uczniowie	z	Zespołu	Szkół	w	Januszkowicach	wraz	z	Męd-
rcami	ze	Wschodu	złożyli	hołd	Bożej	Dziecinie	kolędując	przy	
Żłóbku	Betlejemskim.	Obecni	w	świątyni	mieli	okazję	wysłu-
chać	kilku	pięknych	kolęd	 i	pastorałek	w	wykonaniu	solistów	
jak	i	szkolnego	chóru.	Pojawienie	się	Trzech	Króli,	śpiew	kolęd	
oraz	słowo	wiążące	wprowadziło	wszystkich	w	atmosferę	tego	
święta	i	przyczyniło	się	do	głębszego	jego	przeżywania.	Podczas	
występu	dzieci	 śpiewały	przy	akompaniamencie	wykonanym	
na	keyboardzie,	a	także	same	grały	kolędy	na	fletach	prostych,	
flecie	poprzecznym	i	skrzypcach.	Po	koncercie	Ks.	Proboszcz	
podziękował	dzieciom	za	występ	oraz	pani	dyrektor	i	nauczy-
cielom	za	przygotowanie	występu.	

	 Niech	 przesłaniem	 tego	dnia	 będą	 słowa	„A teraz głośmy 
wszędzie wraz z Aniołami, że Słowo Ciałem się stało i zamiesz-
kało między nami.”

Maria Przewoźnik

	 	Jak	co	roku	Zarząd	Związku	Emery-
tów	 i	Rencistów	w	Brzostku	w	połowie	
stycznia	 b.r.	 zorganizował	 spotkanie	
opłatkowe	dla	swoich	członków.	Nie	mo-
gło	zabraknąć	na	nim	takich	osobistości	
jak	burmistrza	Brzostku	Wojciecha	Stani-

szewskiego,	proboszcza	parafii	ks.	dr	Jana	
Cebulaka,	a	także	przedstawicieli	Zarządu	
Emerytów	i	Rencistów	z	Dębicy	i	Pilzna
	 Na	wstępie,	aby	wprowadzić	w	bożo-
narodzeniowy	nastrój	wystąpili	 ucznio-
wie	ze	szkoły	podstawowej	w	Brzostku,	

którzy	 pod	 kierunkiem	 nauczycieli	
Elżbiety	Ryba-Stanek,	Grażyny	Maziarz	
oraz	Wiesława	Płaziaka	 zaprezentowali	
kolędy.	Występ	 ten	bardzo	 się	 spodobał	
zebranym	emerytom	i	rencistom,	o	czym	
świadczyły	owacje	na	stojąco.	Po	części	
artystycznej,	która	odbyła	się	na	sali	wi-

opłatek emerytów i rencistów z brzostku

Dokończenie na str. 4
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rodzina na zakręcie
„Rodziny chrześcijańskie istnieją po to,
aby tworzyć wspólnotę osób w miłości:
Rodzina jest postawiona w samym centrum dobra wspólnego,
w jego różnych wymiarach, właśnie dlatego,
że w niej poczyna się i rodzi człowiek…”

Jan Paweł II: „Audiencja generalna 
przed podróżą do USA” 1987 r.

	 Przedwiośnie	tego	2015	r.	jest	dosyć	kapryśne	i	nieobliczal-
ne.	W	jednym	dniu	sypie	się	z	chmur	biały	tuman	śniegowych	
płatków	podobny	do	zakwieconej	łąki.	Te	płatki	są	w	kształcie	
gwiazdek,	 kwiatów	 i	figur	 geometrycznych	 i	osiadają	 na	
czapkach,	szalach,	kołnierzach	ożywiając	je	i	czyniąc	bardziej	
atrakcyjne	i	kolorowe.	Buty	przechodniów	zostawiają	w	tych	
mokrych	śnieżnych	pierzynkach	dość	wyraźne	ślady.	Tylko	tu	
i	ówdzie	pozostają	znaczniejsze	znaki	ślizganych	butów.	A	po	
południu	szybko	robi	się	coraz	to	bardziej	szaro	i	przychodzi	
zmrok.	Wnet	wieczorem	 zapalają	 się	 światła	w	pokojach,	
a	ulice	pustoszeją.	Tylko	jeszcze	na	parkingach	brzosteckich,	
na	rynku	zatrzymują	się	samochody	osobowe,	właściciele	tych	
pojazdów	wychodzą	na	zakupy,	a	po	chwili	jadą	już	do	domu.	
Wśród	tych	osób	są	najczęściej	pracownicy	Urzędu	Miejskiego,	
Ośrodka	Zdrowia,	czy	też	instruktorzy	ŚDS	czy	WTZ,	bo	też	
tyle	zakładów	pracy	pozostało	na	naszym	terenie.	Nie	ma	już	
gromad	kobiet	wychodzących	z	zakładu	cukierniczego	„LI-
WOCZ”,	bo	i	ten	zakład	pracy	upadł,	a	budynek	tego	zakładu,	
pożal	się	Boże	niszczeje,	obrasta	samosiejkami	i	straszy	swoim	
wyglądem.	Tylko	komin	stoi	monumentalny,	pusty,	obrośnięty	
chwastami,	 a	przelatujące	 tutaj	gawrony	znalazły	dla	 siebie	
siedliska.	Puste,	niezagospodarowane	place	po	dawnych	za-
kładach	pracy	już	dziś	są	tylko	reliktami	odeszłej	epoki.	Dziś	
każdy	śpieszy	się	do	domu,	gdzie	spotyka	się	cała	 rodzina.	
Czy	na	pewno	spotyka	się	rodzina,	czy	razem	zasiada	do	stołu	
z	obiadem,	czy	razem	ze	sobą	rozmawia,	dzieli	się	codzien-
nymi	 radościami	 i	problemami	dnia,	 czy	dzieci	opowiadają	
rodzicom	o	swoich	sukcesach	i	porażkach	w	szkole,	czy	radzą	
się	ich?...	Są	to	już	pytania	retoryczne,	na	które	rzadko	można	
pozytywnie	odpowiedzieć.	Taki	obyczaj	wspólnego	dzielenia	
się	 problemami	 dnia	 odchodzi	 już	 do	 przeszłości.	Zapytać	
należy	dlaczego?...
	 Otóż	dzisiejszy	dzień	to	ciągła	gonitwa,	szybko	i	jeszcze	
szybciej,	dużo	i	jeszcze	więcej	i	wydaje	się,	że	ciągle	jeszcze	
jest	za	mało.	Pogoń	za	dobrami	materialnymi	przymyka	nam	
oczy	„duszy”	i	poczucie	swojego	miejsca	we	wszechświecie	
–	gonimy	za	dobrami,	bo	wszyscy	tak	robią,	bo	sąsiad	ma	to	
i	owo,	a	ja	jeszcze	nie,	bo	taki	model	współczesnego	człowie-
ka	oglądamy	w	przekazach	 telewizyjnych,	 bo	wsłuchujemy	
się	w	wypowiedzi	celebrytów	telewizyjnych	i	bezkrytycznie	
przyjmujemy	je	–	nie	ma	miejsca	na	refleksje	i	zadumę.
	 A	przecież	„rodzina	i	małżeństwo	stanowią	rzeczywistość	
uświęconą”	mówił	 często	w	swoich	 homiliach	 nasz	 święty	
Papież	 polski.	Czy	mamy	czas	 na	wychowawcze	oddziały-
wanie	na	nasze	dzieci,	czy	z	nimi	rozmawiamy,	czy	dajemy	
dobry	przykład	życia,	nakazujemy	i	wymagamy?	–	czy	tylko	
czekamy,	że	szkoła	za	nas	te	czynności	wykona?...
	 Rodzina	jest	niezastąpioną	wspólnotą	wychowawczą,	jest	
środowiskiem	stwarzającym	najlepsze	warunki	do	przekazy-
wania	wartości	etycznych,	moralnych,	kulturalnych	i	religij-
nych	–	tych	które	zostawili	nam	nasi	praojcowie	–	które	po-
magają	kształtować	osobowość	każdego	człowieka.	To	dzięki	
rodzinie	jesteśmy	mocnym	społeczeństwem,	które	powinno	
przekazywać	z	pokolenia	na	pokolenie	wartości	życia.

	 To	małżeństwo	–	związek	kobiety	i	mężczyzny	–	jest	od-
wieczną	ostoją	rozrastania	się	rodziny,	a	dzieci	są	darem	nie-
bios,	za	Świętym	Janem	Pawłem	Papieżem	polskim	powtórzę:	
„każde	dziecko	jest	słońcem,	które	wschodzi.”	–	„Autobiogra-
fia”	2002	r.
	 Żyjemy	w	czasach	na	 tyle	 niebezpiecznych,	 że	 do	 głosu	
dochodzą	 krzykacze	 promujący	 upodobania	 jednopłciowe,	
które	promują	związki	gejowskie	i	lesbijskie,	są	zwolennikami	
aby	te	związki	mogły	wychowywać	dzieci	jak	w	tradycyjnej	
rodzinie	–	czy	aby	na	pewno	jest	to	związek	powstały	z	woli	
Bożej,	 czy	 też	 z	pogoni	 za	współczesną	nijakością.	Czy	na	
pewno	chciałabyś	matko	i	ojcze,	aby	twoje	dziecko	wchodziło	
w	taki	związek?...
	 Inność	biologiczna	niektórych	osób	była	zawsze	i	w	każdym	
społeczeństwie.	Nie	potępiamy	ich,	nie	wydajemy	wyroków,	
ale	też	każda	inność	powinna	mieć	swoje	miejsce	w	społeczeń-
stwie	bez	rozgłosu	i	bez	narzucania	owej	inności	większości	
społeczeństwa,	nie	powinna	być	wzorem	do	naśladowania	dla	
młodzieży.	 „Poprawianie”	 polskiej	 konstytucji	 stało	 się	 już	
normą	w	naszej	współczesnej	rzeczywistości.	Na	nic	sprzeci-
wy	katolickich	posłów	–	jest	ich	zresztą	mniej	niż	innych	–	na	
nic	sprzeciw	Episkopatu	 i	Kościoła	polskiego.	Co	niektórzy	
chcieliby	śpiesznie	podążać	za	bezbożnymi	krajami,	które	pro-
pagują	i	zatwierdzają	małżeństwa	jednopłciowe	oraz	promują	
wychowywanie	dzieci	w	tychże	związkach.	Ja,	starsza	osoba	
już,	matka,	babcia,	długoletnia	nauczycielka	i	wychowawczyni	
z	całą	stanowczością	stwierdzam	iż	są	to	bezbożne	i	niezdrowe	
praktyki	i	nie	mają	nic	wspólnego	z	wielowiekowymi	pogląda-
mi	na	polską	rodzinę.	I	nawet	takie	dobrodziejstwa	jak	karta	dla	
rodzin	wielodzietnych	nie	będzie	przyczynkiem	dla	utrwalania	
tradycyjnej	polskiej	rodziny.	Zastanówmy	się	nad	tym...
	 Drugim	bardzo	ważnym	 tematem	 związanym	 z	życiem	
rodzinnym	jest	problem	antykoncepcji	czy	też	aborcji.	Wiel-
kim	niepokojem	napawa	mnie	wiadomość,	 że	 już	 15-letnie	
dziewczynki	mogą	 kupować	 tabletki	 „dzień	 po”.	W	moim	
wyobrażeniu,	w	mojej	wiedzy	 zapisane	 jest,	 iż	 jeden	dzień	
„po”	 już	 zawiązało	 się	 życie,	 a	jeżeli	 się	go	unicestwia	do-
konuje	 się	 zabijania	 istoty	 ludzkiej…	Nadto	 piętnastoletnia	
dziewczynka	jeszcze	nie	jest	dostatecznie	rozwinięta	tak	pod	
względem	biologicznym,	 emocjonalnym	 i	psychicznym….	
Tyle	co	dopiero	staje	się	kobietą	i	czy	na	pewno	już	potrzebuje	
tabletek?...	Czyżby	w	wieku	piętnastu	lat	trzeba	było	brukać	
swój	organizm	w	niezdrowej	przygodzie?...	Matko	zastanów	się	
czy	aby	na	pewno	chciałabyś,	aby	twoja	córka	tak	zaczynała	
dorosłe	życie?...	I	ty	młoda	dziecino	pomyśl	–	całe	życie	jest	
przed	 tobą,	 jeszcze	wszystko	 poznasz,	 poczujesz,	 doznasz,	
zapewniam	cię	–	ale	nie	śpiesz	się.	Żyj	pięknem	dnia	codzien-
nego.	Tutaj	pośpiech	jest	bardzo	niezdrowy	tak	pod	względem	
psychicznym	jak	też	i	fizycznym	i	na	pewno	nie	podoba	się	
Bogu.	Pokusy	–	złe	i	niezdrowe	zachowanie	–	coraz	szybciej	
nadciągają	 poprzez	 internet	 i	filmy.	Młodzież	 zwykle	 sama	
ogląda	je,	a	potem	próbuje	wcielić	te	zachowania	w	swoje	życie	
–	a	to	jest	bardzo	niezdrowe.	A	co	na	to	rodzice?	–	zwykle	nic	
nie	wiedzą	o	zachowaniu	swoich	dzieci	i	myślą,	że	ich	dzieci	
są	na	pewno	wolne	od	takich	zachowań.	Czy	aby	na	pewno	
matko	i	ojcze	masz	rację?...
	 Rozmawiajmy	 z	dziećmi	 i	na	 te	 trudne	 tematy,	 starajmy	
się	pokazywać	im	prostą	drogę	życia,	bo	kiedy	będziemy	„na	
zakręcie	życia”	nie	zawsze	będziemy	umieli	 z	niego	wyjść.	
Zapraszam	do	dyskusji	na	ten	temat,	a	nade	wszystko	życzę	
skutecznych	wychowawczych	 rozmów	 z	naszymi	 dziećmi	
i	młodzieżą.	Bierzmy	przykład	z	życia	praojców	„nie	depczcie	
przeszłości	 ołtarzy,	 bo	 na	 nim	 się	 święty	 ogień	 żarzy”…	
„I		jemu	winniśmy	cześć”–	pisał	Asnyk.

Zuzanna Rogala

dowiskowej,	 zebrani	 goście	 przeszli	 na	
górę	do	sali	konferencyjnej,	gdzie	odbyła	
się	zasadnicza	część	spotkania.	Tutaj	po	
odpowiednich	modlitwach,	wspólnie	od-
śpiewanej	kolędzie	„Wśród	nocnej	ciszy”	
oraz	 uroczystym	poświęceniu	 opłatków	
przez	 ks.	 proboszcza	 Jana	 Cebulaka	

wszyscy	 łamiąc	 się	 nimi	 składali	 sobie	
noworoczne	 życzenia.	Nie	 obyło	 się	 też	
bez	okazjonalnych	przemówień	zaproszo-
nych	osobistości.	Potem	jak	przystało	na	
spotkanie	opłatkowe	degustowano	trady-
cyjny	barszcz	 czerwony	 z	uszkami.	Nie	
mogło	też	zabraknąć	kapusty	z	grzybami,	
ciasta	i	kawy	oraz	dodatkowego	ciepłego	
dania.	 Nastrój	 był	 bardzo	 podniosły,	

śpiewano	 tradycyjne	 kolędy	oraz	 pieśni	
ludowe.	Wszyscy	mile	 i	wesoło	 spędzili	
to	 styczniowe	 popołudnie	 na	 długich	
towarzyskich	 rozmowach,	 co	 zapewne	
przyczyniło	się	do	zawiązania	bliższych	
więzi-integracji	społecznej.	Z	tego	należy	
wywnioskować,	 że	 takie	 spotkania	 są	
bardzo potrzebne.

J. W. 

Dokończenie ze str. 3
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BRZOSTEK
Przewodniczący	Zarządu

Głosowanie nie było 
przeprowadzone, gdyż 
liczba zarejestrowa-
nych kandydatów na 
Przewodniczącego Za-
rządu Miasta i Zarzą-
du Miasta równała się 
liczbie mandatów

Potrzeba Jerzy
 

Zarząd	Miasta
1. Potrzeba Jerzy
2.	Fryc	Marek	
3.	Kmiecik	Edward
4.	Lisowski	Wacław
5.	Serwiński	Józef	
6.	Szczepanik	Jan
7.	Szybist	Antoni

BĄCZAŁKA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Dziadura Józef 88
2.	Kumiega	Jacek 63

Liczba	uprawnionych 218
Wydano	kart 151
Głosy	ważne 151

 
Rada	Sołecka

1. Dziadura Józef
2.	Andreasik	Teresa
3.	Armata	Mirosław
4.	Mirus	Łukasz
5.	Piwowar	Piotr			

BUKOWA
Sołtys Głosowanie nie było 

przeprowadzone, gdyż 
liczba zarejestrowanych 
kandydatów na Sołtysa  
i członków Rady Sołe-
ckiej równała się liczbie 
mandatów

Sobieraj Henryk
 

Rada	Sołecka
1. Sobieraj Henryk
2.	Kolbusz	Piotr		
3.	Raś	Stefan	Wojciech
4.	Wojdyła	Jan	Ludwik

GŁOBIKÓWKA
Sołtys

Głosowanie nie było 
przeprowadzone, gdyż 
liczba zarejestrowanych 
kandydatów na Sołtysa  
i członków Rady Sołe-
ckiej równała się liczbie 
mandatów

Kmiecik Jerzy Wojciech
 

Rada	Sołecka
1. Kmiecik Jerzy Wojciech
2.	Cieślik	Józef	Kazimierz
3.	Jędrzejczyk	Wiesław	Tadeusz
4.	Prokuski	Jan
5.	Proszowski	Janusz
6.	Wodzisz	Stanisław

GORZEJOWA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1.	Dziedzic	Agnieszka 47
2. Krzywińska  Edyta Joanna 201
3.	Wójcik	Paweł	Stanisław 42

Liczba	uprawnionych 547
Wydano	kart 293
Głosy	ważne 290

 
Rada	Sołecka

1. Krzywińska  Edyta Joanna
2.	Czekaj	Jan
3.	Hołowicki	Gustaw
4.	Pawlik	Bolesław
5.	Samborski	Wojciech
6.	Wal	Jacek

GRUDNA DOLNA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1.	Górzan	Marek 62
2. Wójtowicz Krystyna Barbara 115

Liczba	uprawnionych 317
Wydano	kart 184
Głosy	ważne 177

 
Rada	Sołecka

1. Wójtowicz Krystyna Barbara
2.	Mroczek	Helena
3.	Piekarczyk	Beata	Anna
4.	Pocica	Roman	
5.	Świętoń	Stanisław	
6.	Wierzbicki	Ryszard	Grzegorz
7.	Żurowski	Jerzy

GRUDNA GÓRNA
Sołtys

Głosowanie nie było 
przeprowadzone, gdyż 
liczba zarejestrowanych 
kandydatów na Sołtysa  
i członków Rady Sołe-
ckiej równała się liczbie 
mandatów

Żurowski Marcin
 

Rada	Sołecka
1. Żurowski Marcin
2.	Chmura	Adam	Andrzej
3.	Czernik	Andrzej
4.	Kuczek	Józef
5.	Misielak	Andrzej	Stanisław
6.	Pietrzycki	Władysław
7.	Smagacz	Stanisław	Józef
8.	Świstak	Jerzy
9.	Żurowski	Kazimierz

JANUSZKOWICE
Sołtys

Głosowanie nie było 
przeprowadzone, gdyż 
liczba zarejestrowa-
nych kandydatów na 
Sołtysa  i członków 
Rady Sołeckiej równa-
ła się liczbie mandatów

Pieniądz Bolesław Jan
 

Rada	Sołecka
1. Pieniądz Bolesław Jan
2.	Boroń	Tadeusz
3.	Lesiak	Maria	Stefania
4.	Mokrzycki	Bronisław	Tadeusz
5.	Pieniądz	Anna
6.	Samborska	Halina	Maria
7.	Stasiowski	Edward	Stanisław
8.	Stasiowski	Witold	Marcin
9.	Wesołowski	Jan	Józef

KAMIENICA DOLNA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1.	Berek	Małgorzata 103
2. Materowska Agnieszka 121

Liczba	uprawnionych 418
Wydano	kart 238
Głosy	ważne 224

 
Rada	Sołecka

1. Materowska Agnieszka
2.	Augustyn	Jan
3.	Belcik	Dawid	Mateusz
4.	Czyż	Jerzy	Jan
5.	Machaj	Paweł	Grzegorz
6.	Porębska	Krystyna	Julia
7.	Wójcik	Roman	Wojciech

Wyniki wyborów Przewodniczącego zarządu miasta brzostek, 
Sołtysów, zarządu miasta brzostek i rad Sołeckich

Dokończenie na str. 6
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KAMIENICA GÓRNA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Cabaj Grażyna 96
2.	Gąsior	Barbara 76
3.	Przybyła	Marek	Jerzy 49

Liczba	uprawnionych 613
Wydano	kart 226
Głosy	ważne 221

 
Rada	Sołecka

1. Cabaj Grażyna
2.	Dobrowolska	Alina
3.	Jaworek	Andrzej	Stanisław
4.	Raś	Józef
5.	Raś	Stanisław
6.	Reguła	Jolanta
7.	Staniszewska	Elżbieta

KLECIE
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Sarnecki Jan 153
2.	Sołtys	Marian 23

Liczba	uprawnionych 522
Wydano	kart 177
Głosy	ważne 176

 
Rada	Sołecka

1. Sarnecki Jan
2.	Nowicki	Stanisław
3.	Tokarz	Ryszard	
4.	Szymańska	Paulina
5.	Wołowiec	Mieczysław
6.	Wójcik	Ewa

NAWSIE BRZOSTECKIE
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Grygiel	Jan 51
2.	Rogowska	Zofia 90
3. Zięba Anna Józefa 137

Liczba	uprawnionych 657
Wydano	kart 327
Głosy	ważne 278

 
Rada	Sołecka

1. Zięba Anna Józefa
2.	Dunajska	Marzena
3.	Fryc	Kazimierz
4.	Kawalec	Maria	Janina
5.	Trychta	Maria
6.	Zaranek	Agnieszka
7.	Ziaja	Bartłomiej

OPACIONKA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Jantoń Stanisław 91
2.	Mokrzycki	Andrzej	Michał 71

Liczba	uprawnionych 339
Wydano	kart 164
Głosy	ważne 162

 
Rada	Sołecka

1. Jantoń Stanisław
2.	Chajec	Robert
3.	Dziedzic	Dariusz	Mariusz
4.	Dziedzic	Jerzy
5.	Owsiak	Ryszard
6.	Stanek	Andrzej
7.	Zegarowska	Krystyna	Helena

PRZECZYCA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Nawracaj Stanisław 110
2.	Szymańska	Marta	Halina 86

Liczba	uprawnionych 566
Wydano	kart 202
Głosy	ważne 196

 
Rada	Sołecka

1. Nawracaj Stanisław
2.	Czołka	Piotr	
3.	Drechny	Czesław	Jan
4.	Podraza	Edward
5.	Sury	Waldemar

SIEDLISKA-BOGUSZ
Sołtys

Głosowanie nie było 
przeprowadzone, 
gdyż liczba zareje-
strowanych kandy-
datów na Sołtysa  
i członków Rady So-
łeckiej równała się 
liczbie mandatów

Gąsior Elżbieta Teresa

Rada	Sołecka
1. Gąsior Elżbieta Teresa
2.	Błoniarz	Krzysztof
3.	Jaje	Zofia
4.	Nykiel	Maria	Jadwiga
5.	Siedlecka	Katarzyna
6.	Smoroń	Elżbieta
7.	Szydłowska	Małgorzata	Maria
8.	Świętoń	Krzysztof	Kazimierz
9.	Traciłowski	Damian	Maksymilian

SKUROWA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Barbarzak Władysława 103
2.	Błoniarz	Stanisława	Zofia 88

Liczba	uprawnionych 325
Wydano	kart 196
Głosy	ważne 191

Rada	Sołecka
1. Barbarzak Władysława
2.	Bartnik	Bożena
3.	Błoniarz	Franciszek
4.	Kapłon	Estera	Marta
5.	Stawarz	–Szpak	Edyta
6.	Ramut	Jan	Zenon
7.	Woźny	Danuta

SMARŻOWA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Czyż Adam 163
2.	Wojnar	Katarzyna	Agnieszka 37

Liczba	uprawnionych 520
Wydano	kart 200
Głosy	ważne 200

 
Rada	Sołecka

1. Czyż Adam
2.	Kurcz	Jan	Piotr
3.	Kapłański	Stanisław
4.	Piotrowska	Renata	Grażyna
5.	Traciłowska	Zofia	Stanisława
6.	Wójcik	Jan	Kazimierz

Dokończenie ze str. 5
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WOLA BRZOSTECKA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Grodzka Zofia 96
2.	Składanowska	Danuta 78

Liczba	uprawnionych 415
Wydano	kart 178
Głosy	ważne 174

 
Rada	Sołecka

1. Grodzka Zofia
2.	Grodzka–Kula	Urszula
3.	Kawalec	Robert
4.	Kobak	Wiesława
5.	Nowicka	Janina	Zofia

ZAWADKA BRZOSTECKA
Kandydaci	na	Sołtysa Liczba	głosów

1. Oprządek	Jan 37
2. Sas Marcin Jan 107
3.	Wilusz	Zbigniew	Stanisław 42

Liczba	uprawnionych 309
Wydano	kart 186
Głosy	ważne 186

 
Rada	Sołecka

1. Sas Marcin Jan
2.	Czech	Irena	Maria
3.	Drechny	Magdalena
4.	Nawracaj	Dawid
5.	Wojnar	Jerzy	Władysław

jerzy Potrzeba – brzostek józef dziadura – bączałka henryk Sobieraj – bukowa jerzy kmiecik – głobikówka

krystyna Wójtowicz –
grudna dolna

edyta krzywińska – 
gorzejowa

agnieszka materowska –
kamienica dolna

marcin Żurowski –
grudna górna

bolesław Pieniądz –
januszkowice

jan Sarnecki – kleciegrażyna cabaj – kamienica g. Stanisław jantoń – opacionkaanna zięba – nawsie brz. Stanisław nawracaj – Przeczyca

Władysława barbarzak –
 Skurowa

elżbieta gąsior –
Siedliska-bogusz

zofia grodzka –
 Wola Brzostecka

adam czyż –  
Smarżowa

Marcin Sas
Zawadka Brzostecka

Poznajmy
swoich 

Sołtysów
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– Proszę krótko przedstawić się czy-
telnikom

– Pod	 koniec	 roku	 skończę	 50-ty	 rok	
życia,	więc	muszę	 chyba	 zmienić	wy-
obrażenie	 o	sobie	 –	 to	 już	 nie	 będzie	
grupa	„trochę	starszej	młodzieży”	(albo	
inaczej	 40	+).	Ukończyłem	Akademię	
Rolniczą	we	Wrocławiu	oraz	zdobyłem	
kwalifikacje	 pedagogiczne	 na	 kursach	
i	studiach	podyplomowych.	Mieszkam	
z	żoną	 i	córką	w	Siedliskach-Bogusz.	
Pracowałem	w	kilku	 szkołach	 naszej	
gminy	 jako	 nauczyciel,	 a	od	marca	
zamierzam	wrócić	do	pracy	w	Zespole	
Szkół	w	Siedliskach-Bogusz.	Prowadzę	
średniej	wielkości	gospodarstwo	rolne.	
Jestem	 czynnym	 strażakiem	w	OSP	
Siedliska-Bogusz.

– Był Pan zastępcą Burmistrza przez 
ostatnie osiem lat, a jeszcze wcześ-
niej zastępcą Wójta Jak zmieniła się 
Gmina Brzostek przez ten czas? Co 
się udało, a co nie?

– Przez	 cały	 ten	 czas	 byłem	 zastępcą	
Leszka	Bieńka,	 który	potrafił	 tak	kie-
rować	zmianami	w	naszej	gminie,	żeby	
dotyczyły	mieszkańców	we	wszystkich	
miejscowościach.	 Podział	 budżetu	 na	
zadania	 inwestycyjne	 był	 taki,	 żeby	
zapewnić	w	miarę	równomierny	rozwój	
całej	gminy.	W	ciągu	tych	kilkunastu	lat	
kontynuowano	budowę	 i	modernizację	
wielu	kilometrów	dróg,	powstały	 sieci	
wodociągowe	i	kanalizacyjne,	zmoder-
nizowano	oczyszczalnię	ścieków	i	stację	
uzdatniania	wody,	zostały	wybudowane	
(lub	 dokończone)	 sale	 gimnastyczne	
przy	 kilku	 szkołach,	 powstała	 hala	
sportowa	przy	brzosteckim	gimnazjum,	
w	większości	 szkół	wykonano	 termo-
modernizację,	wyremontowano	lub	roz-
budowano	strażackie	 remizy.	Strażacy	
zostali	 też	 doposażeni	w	samochody	
i	różne	sprzęty	niezbędne	do	prowadze-
nia	 sprawnych	 akcji	 ratowniczych.	Na	

Wywiad z Panem Piotrem Szczepkowiczem 
– wieloletnim zastępcą burmistrza i Wójta

wiele	zadań	udało	się	pozyskać	znaczne	
środki	zewnętrzne	(najpierw	z	budżetów	
wyższego	 szczebla,	 a	później	 unijne).	
W	mojej	ocenie	największym	sukcesem	
wszystkich	kadencji	burmistrza	Leszka	
Bieńka	było	stałe	dążenie	do	porozumie-
nia	 i	skuteczne	odcięcie	 brzosteckiego	
samorządu	od	polityki.	Nasi	radni	byli	
najczęściej	zależni	tylko	od	swoich	wy-
borców	i	swojego	rozumu.	Teraz	chyba	
czasy	się	zmieniają	i	niektórzy	ludzie	tak	
oddali	się	polityce,	że	„wyłączyli”	swój	
rozum	 (czasem	 też	 honor)	 i	jak	 ślepcy	
pozwolili	 się	 bezwiednie	 prowadzić	
niespełnionym	frustratom.	Myślę,	że	to	
wszystko	wróci	niedługo	do	normy,	bo	
przecież	 podstawowym	obowiązkiem	
każdego	 samorządowca	 jest	 działanie	
dla	dobra	jak	największej	grupy	miesz-
kańców,	 a	do	 oceny	 tego,	 co	w	danej	
sytuacji	 jest	 najlepsze,	 potrzebne	 jest	
wykorzystanie	samodzielnego	myślenia	
(ponoć	to	nie	boli).

– W swojej pracy zajmował się Pan 
między innymi oświatą. Czy to była 
miła praca?

– Każda	praca	niesie	ze	sobą	różne	chwi-
le,	ale	ja	wolę	pamiętać	te	dobre.	Łatwo	
nie	 było,	 niewystarczające	 fundusze	
przekazywane	 z	budżetu	 centralnego	
do	gmin,	małe	dochody	własne	naszej	
gminy	 oraz	 konieczność	 spełnienia	
coraz	wyższych	 standardów	zmuszały	
do	działań	„ratunkowych”,	które	zawsze	
były	 kompromisem	niezadowalającym	
nikogo.	Starałem	się	w	każdej	sprawie	
dostarczyć	zainteresowanym	rzetelnych	
danych	 potrzebnych	 do	 prawidłowej	
oceny	sytuacji	 i	podejmowania	najlep-
szych	decyzji.	Trochę	przykre	jest	to,	że	
starożytna	zasada	nakazująca	zgładzić	
posłańca	przynoszącego	złe	wiadomości	
obowiązuje	chyba	do	dziś.

– Czy będąc Zastępcą Burmistrza 
przez tak długi czas przyzwyczaił 
się Pan do biurokratycznej rzeczy-
wistości?

– Nigdy	 nie	 czułem	 się	 do	 końca	
urzędnikiem	i	choć	zdaję	sobie	sprawę	
z	konieczności	 przestrzegania	 prze-
pisów	 i	procedur,	widzę	 też	 jak	mogą	
one	 czasem	utrudniać	 życie.	Niestety	
poziom	 stanowionego	w	parlamencie	
prawa	 pozostawia	wiele	 do	 życzenia.	
Niektóre	 przepisy	 są	 przygotowywane	
„na	kolanie”	i	wprowadzane	w	pośpie-
chu,	bez	przemyślenia.	Przekłada	się	to	
potem	na	codzienne	stosowanie	takiego	
ułomnego	prawa,	na	przykład	w	naszym	
urzędzie.	Dawna	 rzymska	zasada	mó-
wiąca:	„Dura lex sed lex” tzn	„Twarde	
prawo,	 ale	 prawo”	 zobowiązywała	 do	
przestrzegania	 prawa,	 bez	względu	na	
to	 jak	 trudne	by	 to	 nie	 było.	Zawierał	
się	w	tym	myśleniu	pewien	szacunek	dla	
ustanowionego	prawa.	Dzisiaj	 niestety	

zbyt	często	mówiąc	o	stanowionym	pra-
wie,	możemy	sparafrazować:	„Durna	lex 
sed lex”,	a	biurokrata,	który	takie	durne	
prawo	musi	stosować,	zwykłym	ludziom	
kojarzy	się	bardzo	źle.

– Prowadzi Pan wzorowo duże gospo-
darstwo rolne. Czy sprawia to Panu 
przyjemność?

– Z	tym	wzorowym	 prowadzeniem	
i	wielkością	 gospodarstwa	 to	 trochę	
przesada.	Nie	mam	zwierząt,	a	moje	ma-
szyny	są	dość	wydajne,	więc	na	gospo-
darstwo	poświęcam	trochę	mniej	czasu	
niż	mogłoby	się	to	wydawać	sądząc	po	
ilości	hektarów.	Poza	tym	rolnictwo	nie	
było	ostatnio	moim	głównym	źródłem	
utrzymania,	 a	to	 daje	 pewną	 swobodę	
działania,	 bo	mając	 pozarolniczy	 do-
chód	trochę	łatwiej	gospodarować.	Czy	
taka	praca	 sprawia	przyjemność?	Tak.	
Wszystko	to	co	trudne	i	uciążliwe	staram	
się	zmieniać,	żeby	robiły	za	mnie	maszy-
ny	 i	urządzenia,	 często	własnoręcznie	
zrobione.	 Trochę	 jestem	 tak	 zwanym	
majsterkowiczem	i	wymyślenie,	zrobie-
nie	oraz	używanie	własnej	maszyny	jest	
powodem	wielkiej	satysfakcji.	Kontakt	
z	przyrodą,	używanie	zdobytej	na	stu-
diach	wiedzy	(czasem	nawet	skutecznie)	
do	poprawiania	plonów	przynosi	kolejną	
porcję	zadowolenia.	Smuci	mnie	jedynie	
coraz	mocniejsze	antagonizowanie	wielu	
grup	 społecznych	 i	rolników.	Mediom	
bardzo	łatwo	wywołać	negatywne	emo-
cje	w	stosunku	do	rolników,	szczególnie	
wśród	mieszkańców	większych	miast	
nie	mających	pojęcia	o	tej	pracy.	Stereo-
typy	o	rolnikach,	którzy	śpią	i	im	rośnie,	
nie	płacą	ZUS-u,	biorą	dopłaty	i	jeżdżą	
„wypasionymi”	 traktorami	 za	 kilkaset	
tysięcy	(i	nikt	nie	dodaje	że	na	kredyt)	
są	 bardzo	 krzywdzące.	 Pamiętam,	 że	
w	roku	 kiedy	 otrzymałem	 pierwsze	
dopłaty	 obszarowe,	moje	 dochody	 ze	
sprzedaży	zbóż	spadły	o	porównywalną	
kwotę,	 a	ceny	nawozów	wzrosły,	więc	
dopłaty	 to	 nie	 dodatkowy	 zysk,	 tylko	
wyrównanie	 strat.	 Dołóżmy	 do	 tego	
specyfikę	 naszych	 pagórków,	 gdzie	
przed	wywrotką	maszyny	chroni	jedynie	
trochę	 szczęścia	 i	modlitwa,	 zużycie	
paliwa	do	uprawienia	takiego	pola	jest	
większe,	 a	plon	mniejszy	 od	 przecięt-
nych.	Resztę	„załatwia”	dzika	zwierzy-
na.	Może	 jednak	 nie	ma	 co	 narzekać,	
bo	 potwierdzam	kolejny	 stereotyp,	 że	
rolnikom	zawsze	źle.

– Praca na stanowisku zastępcy Bur-
mistrza kończy się dla Pana z końcem 
lutego. I co zamierza Pan dalej?

– Jak	 już	 pisałem	wracam	po	 urlopie	
bezpłatnym	do	 pracy	w	szkole	 i	mam	
nadzieję,	 że	 podobnie	 jak	 dawniej	
będzie	 to	 dla	mnie	 dobry	 czas.	 Praca	
z	dziećmi	 i	młodzieżą,	 choć	 trudna	
i	odpowiedzialna,	ma	w	sobie	 swego	
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rodzaju	 autentyczność	 –	młody	 czło-
wiek	(w	przeciwieństwie	do	niektórych	
dorosłych)	 nie	 będzie	 nieszczerze	 się	
uśmiechał	 i	udawał	 przyjaciela,	 tylko	
wprost	 powie	 dlaczego	 jest	 na	 ciebie	
„wnerwiony”	i	to	zawsze	jest	pierwszy	
dobry	krok	do	rozmowy	i	rozwiązania	
problemu.	Nauczyciel	też	nie	może	so-
bie	pozwolić	na	sztuczność	i	udawanie	
mądrzejszego	 niż	 faktycznie	 jest,	 bo	
młodzież	 to	 natychmiast	 wychwyci.	
W	szkole	można	i	trzeba	być	po	prostu	
sobą	i	kierować	się	zasadą:	„co	myślę	to	
mówię,	co	mówię	to	robię”

– Co chciałby Pan przekazać swojemu 
następcy?

– Wszystkim	moim	współpracownikom	
chciałbym	 serdecznie	 podziękować	 za	
kilkanaście	lat	pracy,	za	okazywaną	mi	
życzliwość,	 za	 cierpliwość,	 za	 dobre	
słowa	 i	uśmiech.	Burmistrzowi	Lesz-
kowi	po	prostu	dziękuję	za	to,	że	chciał	
skorzystać	z	mojej	pomocy	i	tyle	lat	ze	
mną	wytrzymał.	 Panu	 Janowi	Łazow-
skiemu	życzę,	by	 jego	wysoka	kultura	
osobista	 i	sukcesy	zawodowe	pomogły	
mu	wśród	współpracowników	zjednać	
sobie	taki	szacunek	i		sympatię,	jaką	mi	
dane	było	odczuwać.

– Współpracował Pan z „Wiadomoś-
ciami Brzosteckimi” przez wiele lat. 
Czy nasza redakcja może liczyć na 

dalszą współpracę?

–	 Z	„Wiadomościami	 Brzosteckimi”	
współpracowałem	 jeszcze	 przed	 1998	
rokiem,	czyli	zanim	zostałem	zastępcą	
wójta,	 więc	 teraz	 też	mam	 nadzieję	
na	 kontynuację.	 Biorąc	 pod	 uwagę	
jak	wysoko	 cenione	 są	 „Wiadomości	
Brzosteckie”	 w	naszym	 środowisku	
i	na	 zewnątrz,	 współpraca	 z	takim	
wydawnictwem	była	i	będzie	dla	mnie	
zaszczytem.

– Dziękuję Panu za rozmowę i życzę 
wielu sukcesów w nowej pracy.

Józef Nosal

	 27	stycznia	2015	roku	obchodziliśmy	
70	 rocznicę	wyzwolenia	 największego	
hitlerowskiego	 obozu	 koncentracyj-
nego	 znajdującego	 się	 na	 terytorium	
okupowanej	Polski	–	Auschwitz.	Był	to	
niewątpliwie	fakt	doniosły	i	historyczny,	
wieńczący	blisko	sześcioletnie	zmagania	
z	obozową	 rzeczywistością.	Auschwitz	
był	otchłanią	piekła	bez	dna,	biologiczną	
walką	 o	przetrwanie.	W	takim	miejscu	
człowiek	zniewolony	był	przez	 rzeczy-
wistość	obozową	 i	w	 żaden	 sposób	nie	
był	w	stanie	przeciwstawić	wszechogar-
niającemu	 okrucieństwu	 i	bezsilności.	
Ludzie,	 którzy	 przeżyli	 traumatyczne	
wydarzenia	poczuli	z	pewnością	ogrom-
ną	ulgę,	oraz	dostali	szansę	na	odbudo-
wanie	normalnego,	spokojnego	życia,	bez	
obozowego	koszmaru.	Jednakże	radość	
przysłaniał	jednak	ogrom	zniszczeń,	ból	
po	stracie	najbliższych	oraz	niepewność	
o	losy	bliskich	osób,	które	nie	powrócili	
do	rodzinnych	domów.
	 Były	hitlerowski	obóz	koncentracyj-
ny	Auschwitz-Birkenau	 to	 największy	
cmentarz	 świata,	 miejsce	 masowej	
zagłady	 i	wstrząsający	przykład	 zorga-
nizowanego	 ludobójstwa.	 Po	wybuchu	
drugiej	 wojny	 światowej	 1	 września	
1939	r.	ogromna	część	Europy	znalazła	
się	 pod	 okupacją	 niemiecką.	Na	 zaję-
tych	terenach	wprowadzono	niemieckie	
prawo	 i	administrację,	 zaczęły	 się	 tak-
że	 prześladowania	 ludności	 cywilnej.	
Szczególnie	okrutne	metody	stosowano	
w	okupowanej	Polsce,	gdyż	traktowano	
ją	jako	kolonię	i	planowano	w	przyszłości	
całkowite	zasiedlenie	jej	przez	Niemców.	
Część	 polskiego	 terytorium	wcielono	
bezpośrednio	do	Trzeciej	Rzeszy,	na	po-
zostałych	ziemiach	utworzono	Generalne	
Gubernatorstwo	 zarządzane	przez	 nie-
miecki	aparat	administracyjno-policyjny.	
Członków	ludności	okupowanych	krajów	
Niemcy	 uznali	 za	 rasy	 niższe	 i	mniej	
wartościowe,	w	związku	z	tym	skazane	
na	szybką	zagładę	–	bądź	na	stopniowe	
wyniszczenie.	Najtragiczniejszy	los	stał	
się	udziałem	europejskich	Żydów.	Zgod-
nie	z	hitlerowskim	planem	mieli	oni	być	
całkowicie	wymordowani.
	 Konzentrationslager	Auschwitz	 był	
pierwszym	 obozem	 koncentracyjnym	
założonym	 na	 terenie	 zajętej	 przez	

Niemców	Polski.	Myśl	o	jego	utworzeniu	
powstała	w	1939	r.	w	urzędzie	Wyższego	
Dowódcy	SS	i	Policji	we	Wrocławiu.	Ko-
nieczność	utworzenia	obozu	tłumaczono	
tym,	że	w	związku	ze	wzmagającym	się	
ruchem	oporu	na	Śląsku	i	w	Generalnej	
Guberni	muszą	nastąpić	masowe	aresz-
towania	 Polaków,	 a	istniejące	 na	 tym	
terenie	więzienia	są	już	przepełnione.
	 Konzentriatonslager	Auschwitz-Bir-
kenau	(Obóz	Koncentracyjny	Oświęcim-
-Brzezinka)	 był	 największym	hitlerow-
skim	obozem	koncentracyjnym	i	obozem	
natychmiastowej	zagłady.	W	skład	tego	
olbrzymiego	kompleksu	wchodziły	trzy	
obozy:
1.	(Oświęcim)	–	pierwszy	obóz,	głównie	
pracy	przymusowej,	pełniący	również	
rolę	centrum	zarządzającego	dla	całego	
kompleksu;

2.	Auschwitz	II	–	Birkenau	(Brzezinka),	
najpierw	obóz	koncentracyjny,	potem	
także	obóz	śmierci	wyposażony	w	ko-
mory	gazowe	i	krematoria;

3.	(Monowice),	 obóz	 pracy	 przymuso-
wej	w	fabryce	Buna-Werke	koncernu	
IG	Farben.

	 W	pierwszych	 latach	 jego	 istnienia	
większość	więźniów	 stanowili	 Polacy,	
jednak	w	późniejszym	okresie	Żydzi	stali	
się	 najliczniejszą	 grupą	 narodowościo-
wą,	przebywającą	w	Auschwitz.	Żydów	
przywożono	 do	 obozu	w	ramach	 akcji	
całkowitej	 zagłady.	Naziści	 przystąpili	
do	 „ostatecznego	 rozwiązania	 kwestii	
żydowskiej”.
	 Niezależnie	od	późniejszego	zróżnico-
wania	 składu	narodowościowego	więź-
niów	oraz	rozszerzenia	funkcji	obozu	Po-
lacy	wysyłani	byli	do	Auschwitz	niemal	
do	końca	jego	istnienia.	Pierwszy	polski	
transport	 przybył	 14	 czerwca	 1940	 r.	
(728	osoby	z	Tarnowa),	a	ostatni	w	dru-
giej	połowie	1944	r.).	Od	1941	r.	hitlerow-
cy	zaczęli	kierować	do	obozu	obywateli	
innych	okupowanych	państw.	Byli	wśród	
nich	więźniowie	polityczni:	Czesi,	Jugo-
słowianie,	Francuzi,	Austriacy,	Niemcy,	
a	także	radzieccy	jeńcy	wojenni	i	ludność	
cywilna	z	okupowanych	terenów	ZSRR.	
	 Codziennie	 dokonywano	 w	 obo-
zie	 egzekucji.	 Przybierały	 one	 róż-
ne	 formy.	Najpospolitszą	 z	 nich	 było	
rozstrzelanie.	 Każdy	 esesman	mógł	

zabić	więźnia	bezkarnie,	bez	ponoszenia	
jakiejkolwiek	 odpowiedzialności.	
Dlatego	 też	w	 ten	właśnie	 najprostszy	
sposób	wykonywali	oni	swój	obowiązek	
powstrzymania	każdego	więźnia,	który	
podejdzie	 do	 ogrodzenia.	 Dlatego	
też	więźniowie,	którzy	pragnęli	skrócić	
swoje	 cierpienia	 i	 skończyć	 z	 życiem	
szybko	 i	 bezboleśnie	 rzucali	 się	 na	
druty	wiedząc	 że	 znajdą	 ich	 tam	kule	
st rażników,	 k tóre	 przyniosą	 ulgę	
śmierci.	Za	powstrzymanie	uciekinierów	
przysługiwał	wartownikom	urlop.	Często	
zatem	zdarzały	 się	 przypadki,	 że	war-
townicy	 pozwalali	więźniom,	 a	 nawet	
rozkazywali	im	podejść	do	ogrodzenia,	
aby	móc	ich	zastrzelić	i	zasłużyć	na	kil-
ka	dni	odpoczynku	od	pracy.	Egzekucji	
w	obozie	dokonywano	również	poprzez	
powieszenie	 lub	 zagłodzenie	więźnia.	
Jeżeli	kary	nie	zakończyły	się	dla	więź-
niów	śmiercią	to	na	pewno	ich	wynikiem	
były	 choroby	 lub	 ciężkie	 obrażenia.	
Z	nimi	 trafiali	oni	do	obozowego	szpi-
tala.	Jednakże	warunki	w	nim	panujące	
nie	różniły	się	bardzo	od	warunków	jakie	
posiadali	więźniowie	w	swych	barakach.	
W	szpitalu	również	ustawiono	piętrowe	
łóżka,	 które	 jednak	 bardzo	 utrudniały	
dotarcie	do	chorych,	którzy	leżeli	na	nich	
nago,	 zdarzało	 się,	 że	 po	 kilka	 osób	
na	jednym	posłaniu.	Okryci	byli	kocami	
i	 prześcieradłami,	 które	 były	 brudne	
i	zawszone.	Lekarze	obozowi	dyspono-
wali	 bardzo	 ograniczonym	katalogiem	
najtańszych	leków.
	 Wraz	ze	zbliżającymi	się	do	Oświę-
cimia	 oddziałami	 radzieckimi	Niemcy	
próbowali	 zniszczyć	 dowody	 swych	
zbrodni.	Wysadzono	w	powietrze	 kre-
matoria	oraz	komory	gazowe,	które	były	
największymi	i	najsolidniej	wykonanymi	
konstrukcjami	obozu.	Pozostałe	po	nich	
zgliszcza	są	do	dziś	niemymi	świadkami	
dokonanego	przez	hitlerowców	ludobój-
stwa.
	 W	styczniu	1945	r.	obóz	oświęcimski	
wyzwoliły	 oddziały	Armii	Czerwonej.	
Ocalałych	więźniów	objęto	natychmia-
stową	opieką	wojskowych	lekarzy.	Polski	
Czerwony	Krzyż	zaangażował	się	szcze-
gólnie	w	udzielanie	 pomocy	ocalonym	
z	zagłady.

Sylwia Przewoźnik

70 rocznica wyzwolenia obozu w oświęcimiu
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TECHNIK MECHANIZACJI ROL-
NICTWA
	 Zawód	technik	mechanizacji	rolnictwa	
to	 zawód	 szerokoprofilowy,	którego	za-
daniem	 jest	 przygotowanie	 uczniów	do	
pracy:	w	przemyśle,	handlu,	transporcie,	
drogownictwie,	 spawalnictwie,	 a	 także	
do	 prowadzenia	 własnej	 działalności	
gospodarczej.	Praktyczna	nauka	zawodu	
odbywa	się	w	szkolnych	pracowniach	–	
warsztatach,	 a	także	 u	pracodawców	w	
przedsiębiorstwach	 prowadzących	 pro-
dukcję,	sprzedaż,	naprawę	i	konserwację	
pojazdów,	 maszyn	 i	 urządzeń	 rolni-
czych.	W	trakcie	 kształcenia	 uczniowie	
mają	 możliwość	 wyjazdu	 na	 płatne	
zagraniczne	 praktyki	 zawodowe	 orga-
nizowane	przez	 szkołę	 do	Holandii.	W	
zawodzie	technik	mechanizacji	rolnictwa	
kształcenie	obejmuje	naukę	jazdy	samo-
chodem,	ciągnikiem,	a	także	naukę	pracy	
kombajnem	 zbożowym	 –	 w	 związku	
z	tym	 uczniowie	 bezpłatnie	 zdobywa-
ją	 uprawnienia:	 prawo	 jazdy	 kat.	 „B”	
i	„T”	 oraz	 uprawnienia	 do	 pracy	 kom-
bajnem	 zbożowym.	 Szkoła	 umożliwia	
także	 uczestnictwo	w	różnych	kursach,	
np.:	kursy	modułowe	z	zakresu	obrabia-
rek	sterowanych	numerycznie	i	montażu	
instalacji	 specjalnych,	 kursy	 spawania	
metodą	MAG,	MIG,	TIG,	 gazowe	 i	łu-
kowe,	kursy	na	wózki	jezdniowe,	a	także	
na	 ciągniki	 gąsienicowe	 (spycharki)	 z	
rodziny	DT	–	75.	Ze	względu	na	szero-
koprofilowe	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	 ży-
wienia	 i	usług	gastronomicznych	ma	za	
zadanie	przygotować	uczniów	do	pracy	
w	restauracjach,	 barach,	 pizzeriach,	
stołówkach,	kawiarniach,	przy	produkcji	
żywności,	 organizacji	 przyjęć	 okolicz-
nościowych	oraz	do	prowadzenia	własnej	
działalności	 gospodarczej.	Kształcenie	
praktyczne	obejmuje	zajęcia	praktyczne	
prowadzone	w	 szkolnych	 pracowniach	
gastronomicznych	 oraz	 praktyki	 zawo-
dowe	 krajowe,	 m.in.	 w	 nadmorskich	
domach	wczasowych,	Uzdrowisku	Rabka	
Zdrój	 lub	zagraniczne,	 (np.	w	Holandii)	
organizowane	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	kierunku	pro-
wadzone	jest	także	kształcenie	w	języku	
obcym	 specjalistycznym,	 dzięki	 czemu	

zwiększone	zostają	szanse	absolwenta	na	
międzynarodowym	rynku	pracy.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRA-
JOBRAZU
	 Kształcenie	 w	zawodzie	 technik	
architektury	 krajobrazu	ma	 za	 zadanie	
przygotować	uczniów	do	pracy	w	firmach	
zajmujących	się	projektowaniem,	wyko-
nywaniem,	zagospodarowaniem	terenów	
zielonych,	projektowaniem	i	zakładaniem	
ogrodów	w	różnych	stylach,	(japońskim,	
angielskim,	francuskim),	prowadzeniem	
parków	 i	zieleni	miejskiej,	 zakładaniem	
i	prowadzeniem	 ozdobnych	 ogrodów	
w	posiadłościach	 prywatnych,	 firmach	
związanych	z	hodowlą	roślin	ozdobnych	
oraz	prowadzeniem	własnej	działalności	
gospodarczej.	Kształcenie	 praktyczne	
obejmuje	 zajęcia	 prowadzone	w	war-
sztatach	szkolnych	oraz	praktykę	zawo-
dową	 realizowaną	w	specjalistycznych	
firmach.	W	trakcie	nauki	uczeń	nabywa	
następujące	umiejętności:	aranżacji	prze-
strzeni	i	wnętrz	(łączenie	kamieni,	wody	
i	zieleni),	projektowania	i	wykonywania	
kompozycji	 kwiatowych,	 dekorowania	
wnętrz	materiałem	roślinnym,	projekto-
wania	i	wykonywania	systemów	nawad-
niania	 (oczka	wodne,	 kaskady,	 baseny	
ozdobne),	 produkcji	 roślin	 ozdobnych,	
projektowania,	wykonywania	 i	konser-
wacji	 ogrodów,	 budowy	 i	urządzania	
terenów	zieleni	zgodnie	z	przygotowaną	
dokumentacją.	Dodatkowym	atutem	jest	
nieodpłatny	kurs	prawa	jazdy	kat.	„B”	(sa-
mochód).	Po	ukończeniu	szkoły	absolwent	
może	kontynuować	naukę	na	wydziałach	
architektury,	 architektury	 krajobrazu,	
ogrodnictwa	i	innych	kierunkach	zależnie	
od	indywidualnych	zainteresowań.

MECHANIK – OPERATOR POJAZ-
DÓW I MASZYN ROLNICZYCH
	 Mechanik	 operator	 pojazdów	 i	ma-
szyn	 rolniczych	 to	 kierunek	 dla	 ucz-
niów	 o	 zainteresowaniach	 techniczno-
-mechanicznych.	Nauka	w	zasadniczej	
szkole	 trwa	 3	 lata.	 Absolwent	 może	
znaleźć	 zatrudnienie	 jako:	 kierowca	
pojazdów	 mechanicznych,	 operator	
maszyn	 i	 kombajnów	 samobieżnych,	
mechanik	pojazdów	i	maszyn,	spawacz,	
kowal	wyrobów	 artystycznych,	 tokarz,	
konserwator	 instalacji	 w	budynkach	
gospodarczych.	Kształcenie	 praktyczne	
prowadzone	jest	w	dobrze	wyposażonych	
pracowniach	warsztatów	szkolnych,	do-
datkowo	obejmuje:	bezpłatny	kurs	prawa	
jazdy	kat.	„B”	(samochód),	bezpłatny	kurs	
prawa	 jazdy	 kat.	 „T”	 (ciągnik	 rolniczy	
z	 przyczepą),	 bezpłatny	 kurs	 obsługi	
i	pracy	 kombajnem	 zbożowym.	Szkoła	
umożliwia	także	uczestnictwo	w	kursach:	
spawania	metodą	MAG,	MIG,	TIG,	ga-
zowe	 i	łukowe,	na	wózki	 jezdniowe,	na	
ciągniki	 gąsienicowe	 (spycharki)	 z	ro-
dziny	DT-75,	obsługi	kas	fiskalnych.	Ze	
względu	na	szerokoprofilowe	kształcenie	
oraz	 posiadanie	 dyplomu	potwierdzają-

cego	kwalifikacje	zawodowe,	absolwent	
zdobywa	duże	możliwości	 zatrudnienia	
w	kraju	 i	za	 granicą.	Absolwent	 szkoły	
kształcącej	w	zawodzie	mechanik	–	ope-
rator	 pojazdów	 i	maszyn	 rolniczych	 po	
potwierdzeniu	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	potwier-
dzający	kwalifikacje	w	zawodzie	technik	
mechanizacji	rolnictwa	po	potwierdzeniu	
dodatkowo	kwalifikacji	„organizacja	prac	
związanych	z	eksploatacją	środków	tech-
nicznych	stosowanych	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,	 re-
stauracjach,	kawiarniach	oraz	prowadzić	
własną	 działalność	 gospodarczą.	 Praca	
w	zawodzie	 cukiernika	 polega	 na	wy-
twarzaniu	różnego	rodzaju	ciast,	ciastek,	
tortów	 i	 deserów	 a	także	 na	 tworzeniu	
dekoracji	 wyrobów	 gotowych,	 które	
dostarczają	konsumentowi	wrażeń	sma-
kowych	 i	wizualnych.	W	trakcie	 nauki	
uczeń	nabywa	następujące	umiejętności:	
wyposażania	 zakładu	 cukierniczego,	
produkcji	 półproduktów	cukierniczych,	
mas	 i	wyrobów	 z	ciasta,	 dekorowania	
wyrobów	cukierniczych,	obsługi	maszyn	
w	przetwórstwie	spożywczym,	rozlicza-
nia	produkcji.	Ponadto	szkoła	organizuje	
kursy	specjalistyczne	dla	zawodu:	kelner,	
barman,	obsługa	kas	fiskalnych.	Kształce-
nie	w	zawodzie	cukiernik	obejmuje	naukę	
języka	obcego	zawodowego	niezbędnego	
podczas	pracy	zarówno	w	kraju	jak	i	za	
granicą.	Absolwent	 szkoły	 kształcącej	
w	zawodzie	cukiernik	po	potwierdzeniu	
kwalifikacji	„organizacja	i	nadzorowanie	
produkcji	wyrobów	spożywczych”,	może	
uzyskać	 dyplom	potwierdzający	kwali-
fikacje	 zawodowe	w	zawodzie	 technik	
technologii	żywności.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH
	 Liceum	Ogólnokształcące	 jest	 prze-
znaczone	dla	absolwentów	zasadniczych	
szkół	zawodowych.	Nauka	jest	bezpłatna.	
Trwa	dwa	 lata	 i	odbywa	się	w	systemie	
stacjonarnym	 –	 czyli	 trzy	 razy	w	ty-
godniu	w	godzinach	 popołudniowych.	
Program	obejmuje	 naukę	 przedmiotów	
ogólnych:	 humanistycznych	 i	matema-
tyczno	–	przyrodniczych.	Nauka	języka	
obcego	nowożytnego	odbywa	się	w	wy-
miarze	 co	 najmniej	 180	 godzin.	Celem	
kształcenia	w	liceum	jest	przygotowanie	
do	matury,	ale	jej	zdawanie	nie	jest	wa-
runkiem	ukończenia	szkoły.

kierunki kształcenia w zespole Szkół im. jana Pawła ii 
w brzostku w roku szkolnym 2015/2016
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kto zapłaci rolnikom za szkody?
dzika świnia ryje gdzie chce
	 W	czasach	słusznie	minionych	dzik	(sus	scrofa)	uważany	był	
za	cenne	zwierzę	łowne	z	uwagi	na	dobre	mięso,	skórę	i	szczeci-
nę.	A,	że	przy	okazji	zjadał	myszy,	żaby,	owady,	nasiona	drzew,	
jagody,	grzyby	i	padlinę	to	wręcz	był	to	zwierz	pożyteczny	a	nie	
szkodnik.	Szkody	na	polach	uprawnych	wyrządzał	ale	jakby	
niewielkie	i	tylko	gdy	był	głodny.	A	wilk	na	ten	przykład	był	
gorszy	bo	zagryzał	owce	dla	zabawy,	nie	tylko	gdy	był	głodny.
Ruja	u	dzikich	świń	trwa	od	listopada	do	stycznia,	ciąża	112-140	
dni.	Teoretycznie	więc	możliwe	są	dwa	mioty	(	II	ruja	wypada	
więc	w	maju,	oproszenie	we	wrześniu,	w	sam	raz	na	jesienne	
zasiewy	zbóż).	Liczebność	miotu	to	3-8	prosiąt.	Z	tego	połowa	
to	knurki	a	połowa	loszki,	które	po	osiągnięciu	dojrzałości	będą	
mieć	młode	–	bo	nikt	im	tego	nie	zabroni.
Wychodzi	na	to,	że	dzik	nas	zje.

Strachy na lochy (z warchlakami)
	 Ministerstwo	 Środowiska	 opublikowało	 zestaw	 działań	
mających	 zabezpieczyć	uprawy	przed	 zwierzyną.	Działania	
te	wymagają	współpracy	 rolnika	 z	dzierżawcą	 lub	 zarządcą	
obwodu	 łowickiego	 a	to	 pociąga	 za	 sobą	koszty.	Ponoszone	
przez	rolnika.	W	grupie	metod	ekologicznych	dość	popularne	
jest	wykorzystanie	pastuchów	elektrycznych	zasilanych	z	aku-
mulatorów.	Tyle,	że	te	akumulatory	nad	ranem	z	pola	znikają.	
Innym	„odstraszaczem”	jest	huk	pochodzący	z	butli	gazowej	
na	sprężone	powietrze.	Dzik	spłoszony	z	ochranianej	plantacji	
pójdzie	żerować	na	pole	sąsiada.	Czyli	tzw.	efekt	stonki:	żeruje	
tam,	gdzie	plantacja	nie	jest	ochraniana.	Ma	skrzydła,	przeleci.
	 Nie	wiadomo	 jaka	 jest	 skuteczność	 różnorakich	 substan-
cji	 smakowych	 i	zapachowych	 określanych	 jako	 repelenty.	
Substancje	 te	mają	 u	zwierząt	wywoływać	 swoiste	 reakcje	
lękowe	i	odstraszać	od	miejsc,	z	których	ta	woń	się	wydobywa.	
Ciekawym	pomysłem	 jest	 stosowanie	 preparatu	 pod	nazwą	

Wildgranix.	Jest	to	granulat	rozrzucany	na	szerokości	1-2	m	
jako	pas	zaporowy.	W	swoim	składzie	ma	wapno	nawozowe	
i	po	upływie	mniej	więcej	5	tygodni	ulega	biodegradacji.	Gra-
nulaty	wydzielają	różne	zapachy,	co	sprawia,	że	zwierzyna	nie	
przyzwyczaja	się	do	preparatu.

Pomór afrykański świń
	 Zwany	też	chorobą	Montgomery’ego	(pestis	africana	suum)	
jest	ostro	przebiegającą,	bardzo	zaraźliwą	chorobą	świń	wy-
woływaną	przez	wirus	ASF	porażający	układ	 siateczkowo-
-śródbłonkowy	zwierząt.	Objawy	są	podobne	jak	przy	ostrej	
postaci	pomoru	świń,	śmiertelność	do	100%.	W	październiku	
ubiegłego	roku	niedaleko	granicy	z	Białorusią	znaleziono	grupę	
padłych	dzików,	u	ośmiu	z	nich	badania	wykazały	obecność	
wirusa	ASF.	Do	 tej	pory	wykryto	 trzy	ogniska	 tej	 choroby.	
Minister	Rolnictwa	będzie	wnioskował	o	depopulację	dzików	
na	tym	terenie,	czyli	całkowite	wybicie	dzików	w	Podlaskiem.

niemoc
	 Organizacje	 reprezentujące	 interesy	 rolników	 nie	 robią	
nic,	 by	problem	odszkodowań	 za	 szkody	wyrządzone	przez	
zwierzynę	rozwiązać.	Doszło	do	kuriozalnej	sytuacji,	w	któ-
rej	właściciel	nieruchomości,	mówiąc	skrótowo,	nie	otrzyma	
odszkodowania	z	tytułu	ograniczenia	prawa	własności	(gospo-
darka	łowiecka),	ponieważ	nikt	nie	wie	jak	obliczać	obniżenie	
wartości	tej	nieruchomości.	Mówiąc	wprost	–	pole	pod	lasem	
jest	 tańsze	 z	uwagi	 na	 coroczne	 szkody	wyrządzone	 przez	
zwierzynę.	Ale	o	ile	jest	tańsze,	tego	nie	wie	nikt.	Minister-
stwo	Rolnictwa	przygotowało	w	prawdzie	projekt	nowelizacji	
ustawy	o	prawie	 łowieckim,	 nie	 dołączając	 jednak	projektu	
rozporządzenia	wykonawczego	i	przez	to	całą	sprawę	można	
zamknąć	w	szafie.	To	jest	tak,	jakby	kupić	samochód,	ale	bez	
paliwa.	Ktoś	powie:	O	co	ci	chodzi,	samochód	jest!.	
	 Wypłatę	odszkodowań	za	zniszczone	uprawy	można	skwi-
tować	krótko:	szkoda	gadać!

Ferdynand Bugno

gorączka sobotniej nocy czyli 
Studniówka 2015 w zespole Szkół 
im. jana Pawła ii w brzostku
 Taka noc zdarza się tylko raz w życiu. Noc wypełniona 
tańcem i beztroską zabawą. Noc, która ma być ostatnim sza-
leństwem przed maturą…
	 Jako	 jedyna	szkoła	 średnia	w	powiecie	dębickim	dumnie	
podtrzymujemy	blisko	 czterdziestoletnią	 tradycję	 organizo-
wania	balów	studniówkowych	w	murach	naszej	szkoły.	
	 W	czasie	inauguracji	wieczoru	31	stycznia	2015r.	dokładnie	
o	 godzinie	 18.00	 przedstawiciele	 klas	 czwartych	Agnieszka	
Sztorc	 i	Mariusz	Wójcik	w	 imieniu	uczniów	 i	 ich	 rodziców	
gorąco	powitali	zgromadzonych	gości:	Dyrekcję,	Burmistrza	
Brzostku	Pana	Wojciecha	Staniszewskiego	z	małżonką,	Ko-
mendanta	Policji	w	Brzostku	Pana	Marka	Boronia	z	małżonką,	
Grono	Pedagogiczne	oraz	młodzież.	Maturzyści	w	ciepłych	

słowach	wyrazili	 swoją	wdzięczność	wobec	 tych,	 którzy	
w	ciągu	prawie	czterech	lat	wspierali	ich	i	mobilizowali	do	na-
uki.	Podziękowania	złożone	zostały	na	 ręce	dyrekcji	 szkoły	
oraz	wychowawców:	Pani	Małgorzaty	Jop	–	wychowawczyni	
klasy	 IV	Technikum	Architektury	Krajobrazu	 i	Technikum	
Żywienia	oraz	Pana	Wojciecha	Bonarka	–	wychowawcy	klasy	
IV	Technikum	Mechanizacji.	Wyrazem	tej	wdzięczności	były	
bukiety	kwiatów.	
	 Dyrektor	Szkoły	Pani	Anna	Fundakowska	złożyła	podzię-
kowania	 rodzicom	 za	 przygotowanie	 balu	 studniówkowe-
go,	życzyła	uczniom	sukcesów	na	zbliżających	się	egzaminach,	
a	wszystkim	 uczestnikom	 –	wspaniałej	 i	 niezapomnianej	
zabawy.
	 „Poloneza	czas	zacząć!”	Po	przemówieniach	nadszedł	czas	
na	poloneza.	Urocze	panie	w	misternie	ułożonych	fryzurach	
i	niepowtarzalnych	kreacjach	oraz	eleganccy,	jak	nigdy,	pano-
wie	dali	przykład,	jak	należy	tańczyć	i	bawić	się	w	tę	jedyną,	
niepowtarzalną	noc.	Po	części	artystycznej	zabawa	przy	mu-
zyce	 serwowanej	 na	 żywo	 trwała	 dalej	 aż	 do	 białego	 rana,	
a	jej	uczestnikom	pozostały	fantastyczne	wspomnienia.	

Małgorzata Jop
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Karolina	Winiarska
Gimnazjum	w	Januszkowicach

*  *  *
	 Na	wąskich	uliczkach	miasteczka	jak	
zwykle	było	tłoczno.	Wysoki	mężczyzna,	
rozglądając	się	nerwowo,	z	trudem	prze-
ciskał	 się	przez	 tłum.	Szedł	 szybko	pod	
prąd,	w	szarym	 tłumie.	Nagle	 zobaczył	
małą	dziewczynkę.	Stała	pod	budynkiem	
urzędu	miasta.	 Jej	 okrągła	 twarzyczka	
napuchła	 od	 płaczu,	 a	po	 czerwonych	
policzkach	 płynęły	 łzy.	Mężczyzna	 za-
trzymał	 się	 zaskoczony.	Dziecko	 było	
niezwykle	 spokojne,	 nie	wykrzywiało	
ust,	nie	wycierało	piąstkami	mokrej	twa-
rzy.	 „Zaraz	 przyjdą	 rodzice	 –	 uspokoją	
ją”	 –	 pomyślał.	 Zrobił	 krok	 naprzód…	
i	zawahał	się.	Zacisnął	usta	i	podszedł	do	
dziewczynki.	Mała	dostrzegła	go	i	wbiła	
w	niego	nieustępliwe	spojrzenie.
		–	Hej,	co	ty	tutaj	robisz?	–	zapytał	męż-
czyzna.
Dziewczynka	 znieruchomiała	 i	nic	 nie	
odpowiedziała.
		–	No	powiedz.	Zgubiłaś	się?	–	nalegał,	
choć	żałował,	że	zaczepił	smarkatą.
		–	Stoję	–	odparła	nieco	bezczelnie.	Męż-
czyzna	kucnął.	Dziewczynka	nie	mogła	
mieć	więcej	niż	sześć	lat.
		–	Słuchaj,	jeśli	się	zgubiłaś,	to	ci	pomogę.	
No,	gdzie	twoi	rodzice?	–	ciągnął.
		–	W	domu.
	 Mężczyzna	westchnął.	 Czuł,	 że	 nie	
dogada	się	z	tym	dzieckiem.	Jednak	nie	
mógł	go	zostawić,	by	stało	i	nadal	płakało.
		–	Jak	ci	na	imię?	
		–	Monika.
		–	Dobrze,	Monika.	Odprowadzę	cię	do	
domu,	 ale	wcześniej	muszę	 coś	 zrobić.	
Pójdziesz	ze	mną?	–	zaproponował.
Dziewczynka	skwapliwie	pokiwała	głową.	
Mężczyzna	dał	jej	chusteczkę,	następnie	
podał	małej	rączkę	i	ruszyli.
	 Tłok	wcale	nie	był	mniejszy.	Mężczy-
zna	 bał	 się,	 że	 zgubi	Monikę.	Dlatego	
ciągle	do	niej	mówił,	aby	mieć	pewność,	
że	wciąż	jest	obok.	Dziecko	nagle	zrobiło	
się	rozmowne.	Mówiło	cały	czas,	a	jego	
buzia	rozjaśniała	się	z	każdą	chwilą.
		–	A	ty?	Jak	się	nazywasz?	–	spytało.
		–	Andrzej.
Dziewczynka	 uśmiechnęła	 się.	Andrzej	
poprowadził	ją	do	budynku	poczty.	Weszli	
do	dusznego	holu.	Monika	zasiadła	przy	

stoliku	i	zaczęła	gryzmolić	na	zostawio-
nych	tam	gazetach.	Andrzej	podszedł	do	
okienka	 i	odebrał	 list,	 który	 czekał	 na	
niego	od	kilku	tygodni.	Wrócił	do	stolika,	
przy	którym	była	dziewczynka,	i	usiadł.
	 	 –	To	 teraz	 zajmiemy	 się	 tobą.	Wiesz,	
gdzie	 mieszkasz?	 Umiesz	 na	 pamięć	
adres?	 –	 dopytywał	 się,	 otwierając	 ko-
pertę.
Monika	 pokręciła	 głową.	Mężczyzna	
westchnął	 i	zaczął	 czytać	 list.	 Dziew-
czyna	 przyglądała	 się	 jego	 twarzy.	Nie	
zwracała	uwagi	na	szczegóły	–	na	zarost,	
błękitne	 oczy	 i	delikatne	 zmarszczki.	
Ona	widziała	najpierw	znużenie,	 potem	
zaskoczenie.	Na	końcu	Andrzej	pobladł.	
Monice	zrobiło	się	niedobrze.	Zaczęła	się	
wiercić	na	krześle.	Mężczyzna	przeczesał	
ręką	włosy	i	sztucznie	uśmiechnął	się	do	
dziewczynki.
		–	To	jak	cię	zaprowadzę	do	domu,	hm?	
Może	podasz	mi	nazwiska	rodziców?
	 	 –	To	 ja	 cię	 sama	 zaprowadzę	–	odpo-
wiedziała.
Andrzej	zgodził	 się	 i	wyszli	z	budynku.	
Monika	złapała	go	za	rękę	i	znów	zaczęła	
mówić	o	bajkach,	o	koleżankach	z	przed-
szkola,	o	piesku,	którego	widziała	w	par-
ku.	Nic	o	mamie,	tacie,	domu.	Monika	szła	
pewnie,	 chyba	 znała	 drogę.	Wędrowali	
dość	 długo,	w	końcu	 opuścili	 centrum	
miasta.	Znaleźli	się	na	obrzeżach.
		–	Daleko	mieszkasz	–	stwierdził	Andrzej.
	 	 –	Co	 pisało	w	tym	 liście?	W	tym,	 co	
czytałeś?
		–	Napisała	do	mnie	siostra.	Zdarzył	się	
pewien	wypadek…	i	…	nieważne.
	 	 –	 Chyba	ważne.	 To	 chyba	 poważna	
sprawa. 
Nagle	droga	dobiegła	końca.
		–	Monika,	dokąd	ty	mnie	prowadzisz?
		–	Ja	mieszkam	już	niedaleko,	naprawdę.
Andrzej	przyspieszył	kroku.	To	wszystko	
przestało	mu	się	podobać.	Miał	odprowa-
dzić	smarkatą	do	domu	i	tyle.
	 Idąc	 gruntową	 drogą,	 mężczyzna	
dostrzegł	chatynkę.	Cała	była	z	drewna,	
zniszczona.	Mężczyzna	 przeraził	 się	
i	spojrzał	na	dziewczynkę.
	 	 –	Tu	mieszka	moja	 babcia	 –	Monika	
uśmiechnęła	się.
		–	W	tym	starym	domu?	Tu	mieszkasz?	–	
pytał	nieco	podniesionym	głosem.
Dziewczynka	 przytaknęła	 niezrażona.	
W	domu	rzeczywiście	siedziała	starucha	

w	wytartym	 fotelu.	W	chałupie	 było	
ciemno	 i	brudno.	 „To	 nie	 są	 warunki	
dla	 dziecka”	 –	 pomyślał	Andrzej.	 Stara	
uśmiechnęła	się	na	widok	Moniki.	Powie-
działa	jednak,	że	nie	jest	jej	babcią.	Kobie-
ta	znalazła	niegdyś	porzucone	niemowlę	
i	zabrała	je	do	siebie.	Opiekowała	się	nim,	
ale	później	poważnie	zachorowała.
	 Andrzej	wyszedł	z	zadymionej	chału-
py	i	wciągnął	głośno	powietrze.	Monika	
właściwie	sama	się	sobą	zajmowała.	Sama	
chodziła	do	przedszkola,	sama	się	bawi-
ła,	 nie	miała	 żadnej	 opieki.	Mężczyzna	
usiadł	 na	 ziemi,	 czuł	 złość.	Przecież	on	
ma	własne	problemy!	To	miał	być	kolejny,	
normalny	dzień!	Śniadanie,	praca,	obiad,	
list,	 spotkanie	 z	kolegami	w	barze,	 ko-
lacja,	sen.	Prosty	plan.	A	tu	proszę!	Tak	
bardzo	 chciał	 zostawić	w	tym	miejscu	
dziewczynkę	 i	zapomnieć.	Obejrzał	 się.	
Był	sam.	Szybko	wstał	i	ruszył	w	stronę	
miasta.	Ciągle	bił	się	z	myślami:	„No	co	
ja	mogę	zrobić?	Nic,	kompletnie	nic”.
	 Przystanął.	Zastanawiał	się,	dlaczego	
nic	nie	może	zrobić?	Czyżby	był	bezrad-
ny?	Bezduszny?	Co	mu	szkodziło	oddać	
małą	 odpowiednim	 służbom?	Andrzej	
zagryzł	wargi.	 Chodziło	 o	to,	 że	 jeśli	
chciałby	 jej	 pomóc	–	 tak	 naprawdę	po-
móc	–	musiałby	ją	przygarnąć.	I	to	tu	jest	
problem.	Czy	 nie	 lubił	Moniki?	 Lubił.	
Mała	 była	 rozgadana,	 rezolutna…	Miał	
dom,	 pieniądze…	Był	 sam…	Rodzice	
zginęli	w	wypadku…	Jednak	 nigdy	 nie	
planował	 adopcji	 dziecka.	Właśnie.	Nie	
planował.	Andrzej	 zacisnął	 usta	 i	rzucił	
się	do	biegu.	Zdyszany	załomotał	w	drzwi	
chaty.	Otwarła	Monika.	Andrzej	kucnął,	
tak	jak	wtedy	pod	budynkiem	urzędu.
		–	Moniko,	chciałabyś	ze	mną	zamiesz-
kać?
Dziewczynka	wystraszyła	się	i	spojrzała	
na	 staruchę.	Ta	 jednak	 uśmiechnęła	 się	
ciepło	i	skinęła	głową.
	 Droga	powrotna	już	się	tak	nie	dłużyła.	
Andrzej	był	spokojny.	Załatwi	wszystkie	
papiery	 i	zgodnie	 z	prawem	 zostanie	
opiekunem	małej	Moniki.	Widać	 było,	
że	 się	 cieszy.	Monika	 też	 to	 zauważyła	
i	swoim	 zwyczajem	 zaczęła	 prowadzić	
długi	monolog.
	 Na	wąskich	uliczkach	miasteczka	jak	
zwykle	było	tłoczno.	Wysoki	mężczyzna	
z	trudem	przedzierał	się	przez	szary	tłum,	
prowadząc	za	rączkę	małą	dziewczynkę.

z prac rady miejskiej
	 12	 lutego	2015	 r.	odbyła	 się	 IV	sesja	
Rady	Miejskiej	w	Brzostku	pod	przewod-
nictwem	Daniela	Wójcika	Przewodniczą-
cego	Rady.	Na	początku	obrad	informację	
z	realizacji	uchwał	Rady	przedstawił	Woj-
ciech	Staniszewski	–	Burmistrz	Brzostku.	
W	okresie	 sprawozdawczym	 zgodnie	
z	Uchwałą	Nr	III/10/14	z	dnia	30	grudnia	
2014	r.	dotyczącą	zmian	w	budżecie	gmi-
ny,	Zarządzeniem	Burmistrza	Brzostku	
wprowadzono	 zmiany	 do	 zestawienia	
zbiorczego	 planów	finansowych	 jedno-
stek	 budżetowych	na	 2014	 r.	 Przesłano	
do	publikacji	w	Dzienniku	Urzędowym	

Województwa	Podkarpackiego	Uchwałę	
Budżetową	Gminy	Brzostek	na	2015	r.	Do	
Uchwały	Budżetowej	Gminy	Brzostek	na	
2015	 rok	 sporządzono	 plany	finansowe	
jednostek	budżetowych	 i	Zarządzeniem	
Nr	 11/15	 Burmistrza	 Brzostku	 z	dnia	
19	stycznia	br.	opracowano	zestawienie	
zbiorcze	planów	finansowych	 jednostek	
budżetowych.	
	 W	kolejnym	punkcie	 obrad	 radni	 na	
wniosek	Burmistrza	Brzostku	dokonali	
zmiany	uchwały	budżetowej	na	2015	rok,	
oraz	przyjęli	program	opieki	nad	zwie-
rzętami	bezdomnymi	oraz	zapobiegania	
bezdomności	zwierząt	na	terenie	Gminy	
Brzostek.	 	 Przyjęto	 również	 uchwałę	
w	sprawie	 przeznaczenia	w	trybie	 bez-

przetargowym	do	najmu	lokalu	użytko-
wego	usytuowanego	w	budynku	Domu	
Ludowego	w	Woli	Brzosteckiej.
	 Na	zakończenie	sesji	Burmistrz	Woj-
ciech	Staniszewski	i	Burmistrz	poprzed-
niej	 kadencji	 Leszek	Bieniek	wręczyli	
podziękowania	 6	 sołtysom	kończącym	
kadencję.	Zaświadczenia	o	powołaniu	na	
urząd	sołtysa	wraz	z	życzeniami	owocnej	
pracy	18	 sołtysom	 i	przewodniczącemu	
Zarządu	Miasta	Brzostek	wręczył	Bur-
mistrz	Wojciech	Staniszewski.
	 Treść	podjętych	uchwał	prezentowana	
jest	w	Biuletynie	 Informacji	 Publicznej	
oraz	na	stronie	internetowej	Gminy	Brzo-
stek.

E. Szukała

Praca, która zajęła ii miejsce w konkursie literackim „ja piszę! z polotem i wyobraźnią”
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Ferie w domu kultury
	 Jak	co	roku	w	czasie	ferii	zimowych	
w	brzosteckim	 Domu	 Kultury	 było	
wyjątkowo	gwarno.	Dzieci	 i	młodzież	
gromadziła	się	 tu	 licznie	na	 różnorod-
nych	zajęciach	w	zależności	od	zainte-
resowań.	Najliczniejszą	grupę	stanowili	
jak	 zawsze	 ci,	 którzy	 chcieli	 razem	
z	kolegami	 pograć	w	bilard,	 darta	 czy	
gry	planszowe.	Dla	nich	czynny	był	klub	
od	poniedziałku	do	piątku,	zaś	w	soboty	
od	14.00-18.00.	
	 Dość	sporym	zainteresowaniem	cie-
szyły	 się	 zajęcia	 artystyczne	 jak	 teatr	
i	plastyka.	Tutaj	uczestnicy	mogli	spę-
dzić	wolny	od	nauki	czas	na	pogłębianiu	
swych	 zainteresowań	 artystycznych	
poprzez	rysowanie,	malowanie	i	wyko-
nywanie	prac	ręcznych,	a	także	uczest-
nicząc	w	ćwiczeniach	 oraz	 zabawach	
teatralnych.	
	 To	w	czasie	tej	formy	zajęć	narodził	
się	pomysł,	aby	zainscenizować	legendę	
o	krakowskim	 okrutnym	 burmistrzu	
Combrze	 znęcającym	 się	 na	 przekup-
kach,	 a	celem	 tej	 inscenizacji	 było	
przypomnienie	mitu,	 który	 zapocząt-
kował	 zwyczaj	 obchodzenia	 „tłustego	
czwartku”.	Ze	względu	na	fakt,	że	 ten	
popularny	do	dziś	obyczaj	znamionujący	
koniec	karnawału	przypadł	w	tym	roku	
w	czasie	ferii,	toteż	dzieci	i	młodzież	–	
uczestnicy	 zajęć	 teatralnych	przebrani	
w	stroje	ludowe	zaimprowizowali	krótką	
scenkę	nawiązującą	do	tamtych	wyda-
rzeń	na	krakowskim	rynku.	W	przedsta-
wieniu	nie	mogło	zabraknąć	olbrzymiej	
kukły	 obrazującej	 srogiego	Combra,	
którą	dzierżyła	tzw.	„Marszałkini”,	zaś	
pozostali	uczestnicy	zabawy	próbowali	
„rozszarpać”	tego	manekina,	oczywiście	
przy	wybuchach	 okrzyków	 radości	 i,	
powszechnej	wesołości.	Nie	 obyło	 się	
też	bez	szybkich	tańców	jak	krakowiak	
i	oberek.	Wszyscy	przy	 tym	bawili	się	
znakomicie	wczuwając	 się	w	postacie,	
a	to	przekupek	krakowskich,	a	to	złego	
Combra,	czy	też	krakowskich	chłopców.	
W	ten	sposób	zainicjowano	„szaleństwa	
tłustoczwartkowe”	na	feriach	w	Domu	
Kultury.	W	tym	 dniu	 były	 też	 i	inne	
zabawy	 ruchowe	 przy	muzyce,	 gry	
towarzyskie,	no	i	oczywiście	nie	mogło	
zabraknąć	 tradycyjnych,	 smakowitych	

pączków.
	 Natomiast	w	ostatnią	 sobotę	 ferii,	
jako,	że	przypadały	wtedy	tzw.	Walen-
tynki,	wszyscy	 chętni	mogli	 skorzy-
stać	 z	podobnej	 propozycji	wspólnej	
integracyjnej	zabawy.	Wówczas	też	nie	
zabrakło	 różnorodnych	 zajęć	 i	zabaw	
ruchowych,	 quizów,	 zgaduj	 –	 zgaduli,	
gdzie	za	prawidłową	odpowiedź	można	
było	 wylosować	 nagrodę	 rzeczową.	
Oprócz	 tego	 został	 rozstrzygnięty	
Konkurs	na	Najciekawszą	Walentynkę	
2015”.Z	 uwagi	 na	 fakt,	 że	wszystkie	
prace,	które	w	większości	 zostały	wy-
konane	w	czasie	zajęć	na	feriach,	były	
niezwykle	 ciekawe	 i	trudno	 było	 je	
miarodajnie	ocenić,	toteż	wszyscy	otrzy-
mali	 równorzędne	 nagrody	książkowe	
oraz	 pamiątkowe	dyplomy.	Natomiast	
wybrano	 dwie	 prace	 zdecydowanie	
wyróżniające	się	i	zasługujące	na	miano	
najciekawszych.	Były	to:	praca	Oli	Zięby	
obrazująca	olbrzymie	 serce	 składające	
się	 z	kilkudziesięciu	 różnobarwnych	
cząstek	wykonanych	z	bibuły	oraz	praca	
Madzi	Nowak	przedstawiająca	koszyk	
z	kilkunastoma	 serduszkami	misternie	
wykonanymi	na	szydełku,	tudzież	uszy-
tymi	 z	materiału.	Ze	wszystkich	 tych	
prac	walentynkowych	 została	 przygo-
towana	wystawa.
	 Na	osobną	uwagę	zasługuje	zabawo-

wy	show	zorganizowany	w	połowie	ferii	
w	niedzielne	popołudnie.	 Impreza	pod	
nazwą	 „Śnieżna	 kraina”	 prowadzona	
była	przez	profesjonalnych	artystów	ze	
Studia	FAMA	z	Dębicy.	I	co	istotne	była	
to	propozycja	nie	tylko	dla	dzieci,	lecz	
dla	całych	rodzin.	W	fantastyczną	baś-
niową	krainę	wprowadziła	milusińskich	
Mikołajka,	która	udała	się	tam	z	dzieć-
mi,	aby	sporządzić	uzdrawiający	eliksir	
dla	 chorego	 kotka	Gapcia.	Olbrzymia	
pluszowa	maskotka	 kota	 animowana	
przez	aktora	wprowadziła	dzieci	w	pełen	
euforii	bajkowy	nastrój.	A	sam	fakt,	że	
mogły	się	bawić	na	scenie	w	towarzy-
stwie	aktorów	i	własnych	rodziców	do-
dawał	im	niesamowitych	wrażeń.	Przy	
tym	nie	zabrakło	zimowych	konkursów	
z	nagrodami,	 zabaw	 z	rekwizytami,	
tańców	pełnych	humoru,	fantastycznych	
piosenek,	a	wszystko	to	w	towarzystwie	
fenomenalnych	 efektów	 specjalnych”	
w	postaci	 deszczu	 baniek	mydlanych,	
kolorowych	 dymów	 i	wystrzałowych	
konfetti.	 Zarówno	 dzieci	 jak	 i	ich	
rodzice	byli	bardzo	zadowoleni,	bowiem	
bawili	się	znakomicie	przez	ponad	dwie	
godziny	spędzając	niezwykle	wesoło	to	
karnawałowe,	niedzielne	popołudnie.
	 Udział	we	wszystkie	 zajęciach	 był	
bezpłatny.

E.M.

Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu 
z nich o tym pamięta.

Antoine	de	Saint-Exupéry	Mały Książę

	 W	nie	 tak	 odległej	 przeszłości,	w	nie	 tak	 znów	odległej	
Bawarii,	 ludzie	w	alpejskich	wioskach	opowiadali	dzieciom	
baśnie	o	bardzo	bogatym	królu.	Na	co	dzień	panował	w	wiel-
kim	zamku	w	Monachium	–	stolicy	kraju.	Ale	każdą	wolną	
chwilę	spędzał	na	południu,	w	wysokich	Alpach,	w	miejscu	
o	dziwnej	nazwie,	gdzie	na	ruinach	dawnego	zamku	Schwan-
gau	(Schwan	to	po	niemiecku	łabędź)	wybudował	swoją	letnią	
rezydencję	Hohenschwangau.	Szczególnie	szczęśliwy	był	tu	
królewicz	Ludwik,	 który	podziwiał	 zamkowe	obrazy	pełne	
rycerzy,	dam	 i	smoków…	Wyobrażał	 sobie,	 że	żyje	w	pięk-
nych	czasach	honoru	i	chwały…	Spacerował	wieczorami	po	

okolicy,	odwiedzał	wieśniaków,	którzy	go	gościli.	Pewnego	
dnia,	gdy	królewicz	wybrał	się	na	pobliskie	wzgórze,	odkrył	
tam	bezimienne	ruiny	zamku.	Upodobał	sobie	to	miejsce	jako	
świątynię	dumania,	gdzie	w	ciszy	mógł	odkrywać	zapomniane	
dzieje	dawnych	właścicieli	zamku,	a	potem	oglądać	zachody	
słońca	nad	ukochaną	Bawarią…
	 Niestety,	stary	król	zachorował	i	zmarł.	Młodzieniec	został	
władcą	Ludwikiem	II,	a	miał	wtedy	tylko	18	lat	i	w	ogóle	nie	
był	przygotowany	do	tej	roli.	Cóż,	ojciec	niczego	następcy	nie	
nauczył	–	ani	rządzenia,	ani	prowadzenia	wojny,	ani	zawiera-
nia	sojuszów.	Młody	król	starał	się	dobrze	władać	krajem,	ale	
niewiele	mógł.	Postanowił	więc	jako	król	robić	to,	co	umiał	
i	lubił	–	spełniać	swe	marzenia	o	rycerskich	czasach	honoru	

Walt disney przedstawia… zamek śpiącej królewny

Dokończenie na str. 14
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i	chwały.	O	zamkach,	księżniczkach,	o	smokach	i	rycerzach…	
Chciał	znów	powołać	do	życia	tamten	zapomniany	świat…
	 Zaprosił	 do	 siebie,	 do	Monachium,	Ryszarda	Wagnera,	
największego	ówczesnego	artystę	Niemiec.	Ten	opowiadał	mu	
baśnie	i	epopeje	o	Łabędzim	Rycerzu,	Parsifalu	i	Pierścieniu	
Nibelungów,	o	Świętym	Graalu	i	rycerzach	Okrągłego	Stołu.	
A	król	Ludwik	słuchał…	i	marzył.	Jednak	doradcy	królewscy,	
elita	 bawarskiej	 szlachty,	 nie	 zachwycili	 się	 ani	wyjątkowo	
zarozumiałym	kompozytorem,	ani	królem	–	idealistą.	Wag-
ner	musiał	opuścić	stolicę.	Król	też	wyjechał	–	nie	podobało	
mu	się,	że	ktoś	chce	nim	rządzić.	Coraz	więcej	czasu	spędzał	
w	Hohenschwangau,	w	Alpach.	To	miejsce	przypominało	mu	
dzieciństwo.	Był	tam	szczęśliwy.
	 Tymczasem	na	arenie	międzynarodowej	nad	krajem	zbierały	
się	czarne	chmury.	Między	Bawarią	a	Prusami	zawarto	tajny	
pakt.	Wybuchła	wojna.	Ludwik	jej	nie	uznawał,	nie	zaangażo-
wał	się	i	przegrał.	Bawaria	została	wciągnięta	w	wir	wydarzeń,	
których	 skutek	 był	 katastrofalny	 –	 kraj	 praktycznie	 stracił	
niepodległość,	a	Ludwik	II	musiał	w	końcu	ofiarować	królowi	
Prus	koronę	Niemiec.	Dlatego	bawarski	władca	coraz	bardziej	
wycofywał	się	z	życia.	Zerwał	zaręczyny	z	kuzynką	Zofią	tuż	
przed	ślubem.	Skrył	się	w	alpejskiej	głuszy.	Wtedy	powstała	
legenda	o	Królu z bajki,	jeżdżącym	zaprzęgiem	w	śnieżną	noc.
	 Rządzenie	krajem	nie	było	silną	stroną	Ludwika	II,	ale	za	
to	swe	romantyczne	wizje	spełniał	z	rozmachem.	Na	alpejskim	
wzgórzu	koło	Hohenschwangau,	gdzie	w	dzieciństwie	bawił	się	
na	ruinach	średniowiecznej	warowni,	postanowił	wybudować	
zamek.	Nie	zwykły,	ciężki,	obronny	i	ponury,	ale	wyśniony,	
bajkowy,	z	tysiącem	wież,	lekki,	romantyczny…
	 Budowa	trwała	17	lat.	Ostateczną	wizję	budowli	ograniczyć	
mogła	 tylko	wyobraźnia,	 zamek	 rozrastał	 się	 i	pochłaniał	
coraz	większe	 sumy,	ale…	To	nie	miał	być	zwykły	zamek.	
To	marzenie.	15	000	zakonnic	haftowało	gobeliny	zdobiące	
wnętrza.	Wprowadzono	najnowsze	 zdobycze	 techniki	XIX	
w.	–	windę,	dzwonki	dla	służby	i	centralne	ogrzewanie.	Złote	
komnaty,	niezwykły	tron	(jednak	nigdy	tu	nie	trafił),	porce-
lanowy	łabędź,	na	ścianach	saga	o	Parsifalu	i	inne	opowieści	
rycerskie,	gotycka	sypialnia,	nawet	sztuczna	grota…
	 Król	 zbankrutował.	Rodzina	 i	medycy	uznali	go	za	cho-
rego	psychicznie.	Ludwik	 II	Szalony	do	końca	ukrywał	 się	
w	swoim	zamku,	w	swoich	marzeniach.	Siedział	w	sypialni,	
zabarykadowany.	Napisał	płomienne	przemówienie	do	swego	
ludu.	Nigdy	jednak	go	nie	opublikowano.	W	końcu	zdradzony	
przez	najbliższych,	zostaje	aresztowany	i	zamknięty	w	zakła-
dzie	psychiatrycznym.	Nazajutrz	13	VI	1886	roku	znaleziono	
martwe	 ciało	 królewskie	w	pobliskim	 jeziorze	Starnberger.	
Obok	zwłoki	dr.	Guddena,	 jego	lekarza.	Sprawy	śmierci	do	
dziś	nie	wyjaśniono.
	 Zamek	Neuschwanstein	nigdy	nie	został	ukończony.	Wraz	
ze	 śmiercią	 króla,	 budowa	 stanęła.	Aby	 zrekompensować	
straty,	jakie	poniósł	skarbiec,	budowlę	w	ekspresowym	tem-
pie	udostępniono	do	zwiedzania	 (mimo	wszystko,	do	 lat	18	
WSTĘP	WOLNY	–	nie	to	co	u	nas,	w	Malborku,	w	którym	
nawet	dzieci	ciągle	płacą	za	straty	odniesione	przez	Polaków	

pod	Grunwaldem).
	 Neuschwanstein	 bardzo	 szybko	 stał	 się	 zamkiem	kulto-
wym,	można	by	rzec	–	zamkiem	zamków	–	po	wieży	Eiffla	
jest	najbardziej	rozpoznawalną	i	najczęściej	odwiedzaną	(1,4	
mln	 turystów	 rocznie)	 budowlą	Europy.	Wizerunek	 zamku	
jest	dosłownie	wszędzie	–	każde	szanujące	się	biuro	podróży	
organizuje	wycieczki	do	Neuschwanstein,	reprodukcje	są	na	
zeszytach	 do	 języka	 niemieckiego,	 na	 puzzlach,	 pocztów-
kach…	Jego	wierna	kopia	to	Zamek	Śpiącej	Królewny	w	pary-
skim	Disneylandzie.	Sam	Walt	Disney	jako	swoje	logo	wybrał	
właśnie	ten	zamek	o	jakże	nieromantycznie	brzmiącej	nazwie:	
NEUSCHWANSTEIN…

***
Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć.

Miguel	de	Servantes	Zaavedra	Don Kichot

Kolejną	godzinę	stoimy	w	korku.	Cała	autostrada	–	porządna,	
niemiecka	autostrada	na	trasie	Memmingen-Füssen	zastawiona	
samochodami.	Nie	można	nawet	liczyć	na	urozmaicenie	sobie	
czasu	 zgadywaniem	marek	 aut.	Wraz	 z	wjazdem	do	 landu	
Bawaria	zniknęły	ople,	volkswageny,	audi.	Do	Memmingen	
najlepsze	mercedesy	 przeplatały	 się	 z	czarnymi	 lśniącymi	
BMW.	Za	Memmingen	 już	 tylko	 same	BMW	najnowszych	
generacji.	Cóż	 z	tego,	 kiedy	 i	tak	poruszamy	 się	 do	przodu	
z	prędkością	żółwia?	Nuda.	Lekkie	zrywy	prędkościowe	(10	
km/h),	 bez	 nadziei	 na	 rozładowanie	 korku.	Trzeba	 czekać.	
Siedzimy	w	naszym	samochodzie	i	słuchamy	radia.	Po	kolejnej	
piosence	przerwa	na	wiadomości.	Udaje	nam	się	zlepić	kilka	
niemieckich	 słów,	 które	 speaker	wystrzeliwuje	 jak	 karabin	
maszynowy:	 achtung—Füssen—fünf—kilometers.	Korek	–	
jeszcze	tylko	5	kilometrów.	Załamanie.	Morale	naszej	cztero-
osobowej	załogi	spada.	Całe szczęście, że to autostrada, że nie 
można zawrócić	–	przechodzi	mi	przez	myśl.	Patrzę	za	szybę:	
czarne	BMW.	–	Bawaria – myślę – A co niby spodziewałeś 
się tu zobaczyć?! Zamek z bajki? Tu są tylko te przeklęte BE 
EM WU!
Postanowiłem	rozruszać	kości.	Wysiadłem	z	samochodu.	Był	
upalny	 sierpień,	więc	 żar	 rozgrzanego	 asfaltu	niemal	 stopił	
moje	podeszwy.	
	–	Tylko	się	nie	zgub!	–	usłyszałem.
	–	Spokojnie!	Trudno	by	było…	–	odpowiedziałem,	rozglądając	
się.	Cała	autostrada	pozastawiana	czarnymi	BMW.	Tylko	nasze	
auto	białe.	Jak	tu	się	zgubić?!
Wyruszyłem	 naprzód.	Miałem	 nadzieję,	 że	 znajdę	 źródło	
zatoru	drogowego	albo	przynajmniej	oszacuję	jego	długość.	
Szedłem	przed	 siebie,	mijałem	po	drodze	 całe	 obozowiska	
rodzinne	–	niektórzy	organizowali	pikniki,	nie	chcąc	tracić	
ani	chwili	urlopu.	Niemcy,	wiadomo,	precyzyjnie	–	jak	urlop	
14	dni	 to	14	dni,	ani	chwili	krócej,	ani	chwili	dłużej.	Obok	
samochód	z	bandą	bawarskich	(numeracja	tablic)	nastolatków,	
dalej	ktoś	idzie	z	rozpłakanym	dzieckiem	–	krajobraz	jak	na	
wojnie.	Kilku	z	nastoletniej	gawiedzi	wyruszyło	moim	śladem	
sprawdzić,	co	się	dzieje?	W	dali	w	odległości	kilkuset	metrów	
zobaczyliśmy	wiadukt	wiszący	nad	autostradą.	Rozumieliśmy	
się	bez	słów.

Dokończenie ze str. 13

Alpy za chmurami skryte Moszna – zamek
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	 Międzynarodowy	Dzień	 Tolerancji	
przypada	 na	 szesnasty	 dzień	 listopada	
każdego	 roku.	Data	 nie	 jest	 przypad-
kowa.	Dokładnie	16	XI	1995	r.	państwa	
członkowskie	UNESCO	przyjęły	Dekla-
rację	na	temat	Zasad	Tolerancji.
	 Z	 tej	 okazji	Kawiarenka	 Literacka	
w	Zespole	 Szkól	 im.	 Jana	 Pawła	 II	
w	Brzostku,	której	10-lecie	działalności	
będziemy	obchodzić	w	przyszłym	roku	
szkolnym	 przedstawiła	 inscenizację	
zatytułowaną	Szuflada.Pod	hasłem	aby 
być tolerancyjnym należy wytyczyć 
granice tego czego nie wolno tolerować 
Dominika	 przedstawiła	 zaproszonym	
klasom	 :	 IV	 technikum	żywienia	 i	go-
spodarstwa	 domowego,	 IV	 technikum	
architektury	 krajobrazu	 ,	 I	 technikum	
żywienia	 i	organizacji	 usług	 gastrono-
micznych,	 I	 technikum	mechanizacji	
rolnictwa	 oraz	 II	 zasadniczej	 szkole	
zawodowej	mechanik-operator	pojazdów	
i	maszyn	rolniczych	i	ich	wychowawcom	
Pani	Małgorzacie	 Jop,	 Pani	 Elżbiecie	
Kurzawie	 i	ks.	 katechecie	Damianowi	
Czyżewskiemu	 problem	 gdzie	 kończy	
się	tolerancja,	a	zaczyna	obojętność.	
	 W	 scenkach	 rodzajowych	wystąpiły	
Agnieszka,	Monika,	Ania	i	Dorota	oraz	
debiutujące	 Daria,	 Renata,	 Urszula,	
Sylwia	oraz	Paulina	i	Karolina.	Postacie	
ubrane	 na	 czarno,	 twarze	 pomalowane	
na	 biało	 symbolizowały	 anonimowość	

i	brak	 emocji	 a	czerwone	 usta	 –	 każde	
słowo	boli.	Oprawę	muzyczną	zapewnili	
Sebastian	i	Wojtek.	Gościnnie	wystąpił	
Szczepan.
	 Występ	zakończył	się	piosenką	Tole-
rancja Stanisława	Sojki	w	wykonaniu	
Sebastiana	 oraz	 życzeniem	Moniki	by 
młodzi ludzie byli otwarci, wyrozumiali 
i tolerancyjni, żyli tak by w naszym oto-
czeniu nikt nie czuł się źle, nie musiał 
tłumić swoich zainteresowań i talentów, 

by nie bał się rozwijać i zwyczajnie być 
sobą. Na	naszym	występie	 gościliśmy	
dyrektor	szkoły	Panią	Annę	Fundakow-
ską,	która	w	miłych	słowach	podzięko-
wała	Kawiarence	Literackiej	za	występ	
i	przybliżenie	 tematu	 zgromadzonej	
widowni.
	 Zapraszamy	do	zapoznania	się	z	pełną	
relacją	 z	występu	 na	www.zsbiblio.pl	 /	
Kawiarenka	Literacka	

Teresa Młyniec

lekcja tolerancji w zespole Szkół im. jana Pawła ii w brzostku

Wiadukt
	 Po	uciążliwym	marszu	w	promieniach	słońca	odnaleźliśmy	
wyjście	 z	autostrady,	 potem	w	górę,	 schodkami	 na	 nasyp.	
Trzeba	minąć	kilku	ludzi	szprechających	coś	o	„meinen	Ur-
laub”	albo	„meine	Frau”,	i	wreszcie	szczyt	osiągnięty!	Teraz	
jeszcze	wejść	 na	 chodnik	wiaduktu…	 i	widok…	wszyscy	
święci!	W	tyle	dwa	szeregi	samochodów	z	ludźmi	nerwowo	
chodzącymi	tam	i	z	powrotem,	w	dali	nasze	białe	auto,	jeszcze	
dalej	bawarska	równina,	zielone	soczyste	pastwiska	z	charak-
terystycznymi	 samotnymi	 szopami,	 tradycyjnie	 z	drewna,	
małe	 bawarskie	 kościółki,	 chatki	 jak	 z	reklam	milki.	Za	 to	
z	drugiej	 strony:	Alpy!	Tak	majestatyczne,	 tak	potężne,	 tak	
groźne,	 tak	 nierealnie	 bliskie…	Płaska	 równina	 ciągnie	 się	
aż	do	samych	gór,	od	razu	niemal	90°	uskok	w	pion,	od	razu	
strzeliste	szczyty,	szczerbate	zbocza,	skały…	Choć	pogoda	jak	
na	razie	dopisuje,	dalsze	wierzchołki	skrywają	się	za	mokrymi	
chmurami.	Widok	jest	tak	piękny,	iż	nie	spieszę	się	z	powro-
tem.	Stoję,	w	przypływie	romantyzmu	chwytam	pełną	piersią	
zapach	 alpejskiego	powietrza.	Wzdrygam	 się,	 czuć	 spaliny	

setek	samochodów	w	dole.
	 Korki	podobno	są	zawsze	na	tej	drodze,	niezależnie	od	pory	
roku	czy	pogody.	Nie	chodzi	wcale	o	wypadki	czy	remonty.	Po	
prostu	–	za	tunelem	są	światła,	a	poza	tym,	to	droga	na	Alpy	
–	austriacki	Tyrol	(Innsbruck),	 tysiące	 jezior	podalpejskich,	
(a	 także	 Jezioro	Bodeńskie),	 legendarny	 kurort	Garmisch	
–	Partenkirchen,	 którego	 kibicom	 skoków	narciarskich	 nie	
trzeba	przedstawiać.	Słowem:	to	niemiecka	Zakopianka.	Ale	
ośnieżone	granie	Alp	skrywają	coś	jeszcze,	co	większość	z	nas	
na	pewno	zna,	ale	chyba	nikt	nie	kojarzy	TEGO	akurat	z	TYM	
miejscem.	Większość	w	ogóle	nie	zdaje	sobie	sprawy,	że	TO	
istnieje	naprawdę.	Ja	też	z	początku	nie	wiedziałem,	myślałem,	
że	to	tylko	baśń,	nic	nie	warta	gadka	dla	dzieci…
	 Baśnie	żyją	swoim	życiem	i	wie	o	tym	każde	dziecko	(a	tak-
że	nieliczne	wyjątki	wśród	dorosłych	–	choćby	np.	Francuz	
Antoine	de	Saint-Exupéry,	Duńczyk	Hans	Christian	Andersen,	
niemieccy	bracia	Grimm	czy	Polak	Janusz	Korczak).	Dorośli	
natomiast	 zapominają	 albo	 chcą	 zapomnieć,	 przekłamują	
opowieści	o	królewnach,	smokach,	rycerzach	i	zamkach	o	ty-
siącu	wież.	Cóż,	ich	strata,	potem	będą	musieli	płacić	12	euro	
za	wejście	do	Zamku	Baśni	(dzieci	do	18	lat	jako	traktujące	
baśnie	serio	–	mają	wstęp	wolny,	a	dorośli	wierzą	tylko	w	to,	
za	co	drogo	zapłacą).	Zamek	 ten	 stoi	ponoć	na	ostrej	 skale	
bezimiennej	góry,	krążą	o	nim	najfantastyczniejsze	legendy,	
a	on	sam	to	nic	innego	jak	Zamek	Śpiącej	Królewny.	Jedyne,	
co	można	mu	 zarzucić,	 to	 nazwa	–	Neuschwanstein,	 która	
ma	magiczną	moc	łamania	języków,	a	która	w	bezpośrednim	
tłumaczeniu	na	polski	znaczy:	Nowa	(Neu)	Łabędzia	(Schwan)	
Skała	(Stein).	Po	prostu	–	Neuschwanstein.	Poza	tym	dorośli	
są	zakochani	w	dziwnych	i	długich	nazwach.	Jeżeli	mówicie	
dorosłym:	 „Widziałem	 piękny	 zamek	 z	białego	 kamienia,	
z	księciem	i	królewną	w	oknie	i	kwiatami	na	balkonie”	–	nie	
potrafią	sobie	wyobrazić	tego	zamku.	Trzeba	im	powiedzieć:	
„Widziałem	 najdroższy	 zamek	Neuschwanstein	w	Hohen-
schwangau”.	Wtedy	krzykną:	„Jaki	to	piękny	zamek!”
	 Tam	właśnie	zmierzamy.	Jak	tylko	korek	się	rozładuje.

cdn.
Jaromir HuniaNeuschwanstein był pierwowzorem dla Walta Disney’a
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Front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.
	 Pomiar	wysokości	gniadej	z	podniesio-
nym	łbem	do	góry	wykazał,	że	powinienem	
pogłębić	ziemiankę	jeszcze	na	jeden	sztych	
łopaty	 z	uwzględnieniem	 spadku	 dna	
w	kierunku	wąwozu	dla	 odpływu	moczu	
końskiego	 i	wody	 deszczowej.	 Potrzebną	
głębokość	 i	ostateczne	 uformowanie	 dna	
ziemianki	 osiągnąłem	 do	 południa	 przy	
wielkim	wysiłku.	Trochę	odpocząłem	pod-
czas	południowego	karmienia	koni.	Zjad-
łem	też	obiad	z	suchego	prowiantu	popijając	
mlekiem.	Po	obiedzie	pomierzyłem	długość	
i	szerokość	rozstawu	koni	dla	porównania	
z	wykonanym	 już	wnętrzem	 ziemianki.	
Okazało	 się,	 że	wczorajsze	wydłużenie	
i	poszerzenie	naturalnej	wnęki	jest	całkiem	
wystarczające	 na	wygodne	 przebywanie	
w niej koni.
	 Patrząc	 na	 gotowe	 już	 pomieszczenie	
ziemianki,	 pomyślałem	o	zadawaniu	 ko-
niom	paszy.	Dobrze	będzie	zrobić	w	ścianie	
przedniej	półkę	ziemną	na	którą	będę	kładł	
im	paszę.	Półka	będzie	pełniła	funkcję	żło-
bu	i	drabiny	jakie	miały	w	stajni.	Od	razu	
zabrałem	 się	 do	wykonywania	 pomysłu.	
Z	górnej	części	przedniej	ściany	wybiera-
łem	ziemię	na	szerokość	półki	i	kładłem	ją	
na	zewnątrz	do	wykorzystania	na	obwało-
wanie	 ziemianki,	 które	 będzie	 zabezpie-
czało	przed	spływem	wody	deszczowej	do	
niej.	Wykonanie	 szerokiej	 półki	 z	nachy-
leniem	 jej	 płaszczyzny	 do	 ściany	 bardzo	
mi	 się	 podobało,	 jako	 namiastka	 żłobu.	
Jednocześnie	półka	zwiększała	dodatkowo	
długość	ziemianki.	Wykonana	półka	nasu-
nęła	mi	 zaraz	 następny	pomysł.	 Podobną	
półkę	 ziemną	 zrobić	w	bocznej	 ścianie,	
a	na	niej	urządzić	sobie	pryczę	do	spania	
i	czuwania	przy	koniach.	Wybieraną	ziemią	
zwiększałem	wysokość	obwałowania	leśnej	
stajni,	jeszcze	bez	dachu,	ale	z	pomysłem	na	
jego	wykonanie.	Ogromnie	zmęczony	lecz	
bardzo	 zadowolony	 z	wykonanego	dzieła	
poszedłem	do	koni,	by	je	nakarmić,	napoić	
i	położyć	 się	 na	 spoczynek,	 bo	wszystko	
mnie	bolało.
	 Nie	wiem,	we	śnie	czy	na	 jawie,	usły-
szałem	 jakieś	 uderzenie	 czy	 człapanie.	
Zerwałem	się	na	równe	nogi.	W	lesie	było	
już	widno.	Zobaczyłem,	 że	 gniada	 dziw-
nie	 podskakuje.	W	mig	 byłem	 przy	 niej	
i	zobaczyłem,	 że	 przednią	 nogę	 zaplątała	
w	postronek	na	którym	była	przywiązana	
do	drzewa.	Natychmiast	uwolniłem	ją	z	za-
plątania.	Ślady	wskazywały	na	wspinanie	
się	jej	na	skarpę	wąwozu	po	zielone	zarośla	
i	wtedy	to	nastąpiło	zaplątanie.	Sprawdzi-
łem	nogę,	ale	nie	było	śladów	uszkodzenia	
skóry.	Nie	wykazywała	też	objawów	bólu,	
bo	stała	normalnie	na	nodze.	Ostatnią	por-
cję	siana	z	pierwszej	wiązki	podałem	ko-
niom	na	poranną	paszę.	Mimo	wczorajszego	
postanowienia,	dziś	rozpocząłem	dzień	nie	
od	modlitwy.	Usprawiedliwiała	to	zaistniała	

okoliczność	zaplątania	się	gniadej.	Zaraz	też	
odmówiłem	modlitwę	 i	skreśliłem	 szósty	
dzień	sierpnia.	Podczas	śniadania	pomyśla-
łem	o	siostrze	Gieni,	która	dziś	ma	przyjść	
do	mnie,	lecz	nie	wiem	kiedy	przed	czy	po	
południu.	Wobec	tej	niewiadomej	udałem	
się	 na	 poszukiwania	materiału	 drzewne-
go	 do	wykonania	 dachu	 nad	 ziemianką.	
Potrzebna	mi	 była	 drągowina	 na	 legary,	
krokwie	i	łaty	oraz	świeże	gałęzie	świerka	
i	jodły	na	poszycie	dachowe.
	 Z	siekierą	w	ręku	szukałem	najpierw	drą-
gowiny	z	uschniętych	ale	stojących	świer-
ków	i	buków.	Znalazłem	kilka	i	wyciąłem	je	
jako	materiał	na	krokwie	a	cieńsze	na	łaty.	
Ścięte	oczyściłem	z	gałęzi	i	zaciągnąłem	na	
brzeg	wąwozu.	Zdrowe	 i	grubsze	 świerki	
potrzebowałem	 jeszcze	 na	 cztery	 legary	
na	których	wsparta	będzie	cała	konstrukcja	
dachowa.	W	pobliżu	wąwozu	 były	 dwa	
świerki	 odpowiedniej	 grubości.	 Ściąłem	
je	 i	oprawiłem	z	gałęzi,	 zostawiając	 przy	
pniu	 krótkie	 sęki	 podobnie	 jak	w	suchej	
drągowinie.	Zostawione	sęki	będą	służyły	
jako	zaczepy	łączenia	legarów	z	krokwiami	
a	krokwi	 z	łatami.	Ścięte	 świerki	 były	 za	
ciężkie	bym	w	całości	mógł	podciągnąć	je	
na	brzeg	wąwozu.	Poszedłem	więc	dokonać	
pomiaru	szerokości	między	obwałowaniami	
ziemianki	na	których	będą	wsparte	legary.	
Oczywiście	przyrządem	pomiarowym	był	
mój	laskowy	kij.	Ścięte	świerki	były	wyso-
kie	i	wystarczyły	na	cztery	legary.	Każdy	
z	nich	był	bardzo	ciężki	jak	na	moje	siły	i	z	
wielkim	trudem	ściągnąłem	je	do	ziemianki	
a	jeszcze	z	większym	założyłem	w	poprzek	
ziemianki	końcówkami	na	obwałowanie.
	 Resztkami	sił	zakładałem	ostatni	czwar-
ty	legar	 jak	nadeszła	moja	siostra	Gienia.	
Ledwie	mówiła,	tak	okropnie	była	zmęczo-
na	niesieniem	wiązki	siana	i	koszyka	żyw-
ności	dla	mnie.	Na	brzegu	wąwozu	odpo-
czywała	siedząc	na	wiązce	przyniesionego	
siana.	Po	wymianie	wyrazów	serdecznego	
powitania,	ze	zdziwieniem	zapytałem.	Skąd	
przyniosłaś	 tę	wiązkę	 siana?	Pożyczyłam	
od	Chłopka.	Odpowiedziała	Gienia	 i	wy-
jaśniła.	 Przechodząc	koło	 domu	Chłopka	
zatrzymał	mnie	 Józek,	 twój	 rówieśnik	
i	zapytał	mnie	o	ciebie.	Powiedziałam	mu	
prawdę,	że	ukrywasz	nasze	konie	w	lesie.	
Zapytałam	go	czy	pożyczyli	by	nam	albo	
sprzedali	 wiązkę	 siana	 dla	 koni.	 Józek	
zaraz	 poszedł	 do	 ojca	 i	razem	w	stodole	
skrępowali	 taką	wiązkę,	 że	 z	trudem	 ją	
przyniosłam.	Józek	prosił	by	cię	pozdrowić.	
Przyniosłam	też	pozdrowienia	i	ucałowania	
od	nas	wszystkich	z	domu.	Mama	bardzo	
martwi	się	o	ciebie.	Ciągle	powtarzają	my	tu	
w	domu	wszyscy,	a	on	tam	sam	w	lesie.	Tato	
dali	ci	pieniądze	byś	kupił	od	Śliwy	paszę	
dla	koni,	bo	z	domu	nie	mamy	możliwości	
jej	dostarczać.	Masz	Stasiu	rosół	z	maka-
ronem	i	mięso	z	kogutka.	Jedz	bo	 jeszcze	
ciepłe,	 a	ja	 opowiem	ci	 co	 u	nas	 słychać.	
Podany	mi	 z	koszyka	 garnek	 z	rosołem	
był	rzeczywiście	ciepły.	Gotowaną	strawę	
jadłem	z	apetytem,	a	Gienia	opowiadała.
	 W	naszym	mieszkaniu	kwateruje	oficer	
i	dwóch	podoficerów.	Zajęli	obydwie	izby,	
a	nam	została	tylko	kuchnia.	Śpimy	na	stry-
chu	domu.	Całą	piwnicę	zajęli	na	centralę	
telefoniczną.	Obydwu	 luftami	 z	piwnicy	
wychodzi	 dużo	 kabli.	 Jedne	w	kierunku	
wschodnim	na	górę	do	wujka	Cabaja	i	do	

Wojtka	Halza,	a	drugie	w	kierunku	zachod-
nim,	chyba	do	Głobikówki.	Koło	rzeki	stoi	
kuchnia	 polowa.	W	stodole	 nocuje	 pełno	
żołnierzy.	Na	szczęście	ten	oficer	jest	bar-
dzo	ludzki.	Powiedział,	że	pochodzi	z	Au-
strii.	Jego	tłumacz	mówi	czysto	po	polsku,	
bo	 jest	Niemcem	 z	poznańskiego.	Oficer	
w	rozmowie	z	tatą	dowiedział	 się,	że	 tato	
jest	 inwalidą	 z	I	wojny	 światowej	 i	został	
poszkodowany	jako	ułan	armii	austriackiej.	
Pokazał	mu	też	jakieś	dokumenty	z	tamtego	
okresu.	Od	tego	czasu	oficer	stał	się	bardziej	
jeszcze	serdeczny	dla	taty	i	dla	nas	wszyst-
kich.	 Po	 kilku	 następnych	 rozmowach	
z	tatą,	za	pośrednictwem	tłumacza,	na	temat	
jego	służby	w	armii	austriackiej	i	udziału	
w	I	wojnie	 światowej,	 oficer	 przedstawił	
tatę	swoim	podwładnym	jako	bohatera	i	po-
lecił	by	odnosili	się	do	niego	z	należnym	mu	
szacunkiem.	Tato	 zwierzył	 się	 oficerowi,	
że	mamy	 świnie	w	kryjówkach	 i	zapytał	
czy	 nadal	 je	 ukrywać,	 czy	 je	 zabrać	 do	
chlewni.	Oficer	zostawił	tacie	decyzję,	ale	
był	zdania,	że	łatwiej	będzie	świnie	karmić	
w	chlewni.	Korzystając	z	jego	życzliwości	
przepędziliśmy	 do	 chlewni	 tucznika	 ze	
starej	 kryjówki	 i	trzy	warchlaki	 z	nowej.	
Dziś	rano	oficer	powiedział	tacie,	że	Ruscy	
zatrzymali	się	pod	Warszawą	na	Wiśle,	a	od	
Sandomierza	na	południe	wyrównują	front.	
Przedwczoraj	czwartego	sierpnia	Ruscy	za-
jęli	miasteczko	Ropczyce	i	nie	wykluczone,	
że	front	może	zatrzymać	się	na	tych	wzgó-
rzach	 i	ręką	wskazał	wzgórza	 od	Kujaw	
po	wujka	Cabaja.	Gdy	Gienia	spostrzegła,	
że	 skończyłem	 jedzenie,	 dodała.	Nie	wi-
dzieliśmy	bezpośrednich	walk	wojennych	
we	wrześniu	 1939	 r.	 to	 chyba	 przyjdzie	
nam	je	przeżywać	w	sierpniu	1944	r.	Tym	
stwierdzeniem	 zakończyła	 opowiadanie,	
biorąc	garnek	z	którego	jadłem	i	z	wyrazem	
wątpliwości	w	głosie,	powiedziała.	Pewnie	
ci	nie	smakowało.	Przeciwnie,	jedzenie	jest	
bardzo	smaczne,	lecz	najadłem	się	do	syta.	
Dziękuję	 tobie	 i	mamie	 za	 przyrządzenie	
bardzo	 smacznego	 obiadu.	Resztę	 zosta-
wiam	na	jutro.	Garnek	wstawię	do	zimnej	
wody	w	rzeczce	to	jedzenie	nie	skiśnie	do	
jutra.	Gienia	włożyła	garnek	do	koszyka,	
przykryła	 go	 pokrywką	 i	przewiązała	
lnianą	ścierką.	Koszyka	nie	zabieram	byś	
miał	gdzie	 trzymać	 jedzenie	oraz	 rzeczy,	
które	ci	przyniosłam.	Na	dnie	koszyka	masz	
czystą	bieliznę	na	zmianę,	ręcznik	i	mydło	
oraz	 zapałki,	 nóż	 kuchenny,	 sól	 i	cukier	
w	płóciennych	woreczkach,	gotowane	jajka,	
trochę	masła,	 chleb	 i	to	 chyba	wszystko.	
W	serdecznej	 podzięce	 uściskałem	 i	uca-
łowałem	Gienię	 za	 przyniesienie	mi	 tylu	
rzeczy.
	 Zaproponowałem	siostrze	byśmy	zeszli	
do	koni	w	wąwozie.	Wiązkę	siana	wziąłem	
na	plecy,	a	Gienia	do	ręki	koszyk	i	ostroż-
nie	po	wykrotach	leśnych	sprowadziłem	ją	
bliżej	strumienia,	by	z	obniżonego	brzegu	
zejść	do	wąwozu	i	podejść	do	koni.	Konie	
witały	Gienię	 radosnym	 spojrzeniem	 ich	
dużych	 oczów.	 Znały	 przecież	 Gienię	
z	troskliwego	podawania	im	paszy	i	wody,	
jak	mnie	 nie	 było	w	domu.	 Poprosiłem	
Gienię	by	usiadła	chwilę	na	wiązce	siana,	
a	ja	 tymczasem	dam	koniom	południową	
karmę.	Następnie	wziąłem	siostrę	za	rękę	
i	zaprowadziłem	 do	 nie	 wykończonej	
jeszcze	stajni	leśnej	w	ziemiance.	Zachwy-
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cała	 ją	pomysłowość	rozwiązań	i	rozmiar	
wykonanej	 roboty	 zaledwie	w	dwa	 dni.	
Szczególnie	 podobały	 jej	 się	 obydwie	
półki	ziemne.	Radziła	mi	bym	na	półce	do	
spania	 położył	 drobnych	 gałązek	 jedliny	
grubszą	warstwę	i	nakrył	derką	oraz	bym	
nigdy	nie	sypiał	na	gołej	ziemi	zwłaszcza	
wilgotnej	 bo	mogę	 się	 nabawić	 choroby	
reumatycznej.	O	 zdrowie	 zawsze	 trzeba	
dbać	na	pierwszym	miejscu.	Przyznałem	
jej	rację	i	zapytałem	czy	otrzymała	jakieś	
wiadomości	od	pana	Chojnackiego.	Odpo-
wiedziała	ze	smutkiem	w	głosie.	Niestety,	
żadnej	i	bardzo	martwię	się	o	niego.	Wes-
tchnęła	i	dodała.	Nie	gniewaj	się	na	mnie	
ale	 już	muszę	 iść	 do	 domu,	 by	Niemcy	
niczego	nie	podejrzewali,	zwłaszcza	jeden	
z	podoficerów,	który	zanadto	interesuje	się	
wszystkim.	Wszyscy	w	domu	wiemy,	 że	
tobie	tu	smutno	i	nieprzyjemnie	samemu.	
Mamy	nadzieję,	 że	 front	 nie	 utrzyma	 się	
długo	w	naszej	wsi.	Na	 pewno	Rosjanie	
pogonią	Niemców	na	zachód,	a	ty	wrócisz	
do	nas	z	uratowanymi	końmi,	które	będą	
nam	bardzo	 potrzebne	w	gospodarstwie.	
Na	 pożegnanie	 objęliśmy	 się	 serdecznie	
i	życzyli	 sobie	wzajemnie	 szczęśliwego	
przetrwania.	Prosiłem	Gienię	by	przekazała	
ode	mnie	bardzo	serdeczne	pozdrowienia,	
uściski	 i	ucałowania	 rodzicom,	 siostrom	
Celi	i	Heli	oraz	Marysi	z	jej	rodziną.	Od-
prowadziłem	siostrę	na	 skraj	 lasu	 i	przed	
rozstaniem	Gienia	 obiecała,	 że	 przyjdzie	
do	mnie	za	dwa,	trzy	dni.
	 Wróciłem	do	mojej	 roboty	przy	dachu	
nad	 leśną	 stajnią.	Bardzo	 spieszyłem	 się	
by	wykonać	konstrukcję	i	poszycie	dachu	

ziemianki.	Ściągnąłem	do	wąwozu	ściętą	
rano	drągowinę	na	krokwie.	Poprzecinałem	
ją	 na	 potrzebne	 długości	 i	ułożyłem	 na	
legarach	położonych	przed	południem	nad	
wykopem	ziemianki.	Krokwie	z	legarami	
łączyłem	 zaczepami	 sęków.	Na	 krokwie	
ułożyłem	 łaty	 z	cienkich	 końców	drągo-
winy	krokwi	oraz	ze	ściętych	dodatkowo	
młodych	wysokich	brzózek.	Łaty	wspierały	
się	na	sękach	krokwi	i	razem	z	nimi	two-
rzyły	konstrukcje	kratownicy	pod	poszycie	
dachu	gałęziami	ze	świerków	i	jodeł.	Przed	
rozpoczęciem	 poszycia	 zauważyłem,	 że	
końcówki	 legarów	 na	 całą	 ich	 grubość	
wcisnęły	się	w	świeżą	ziemię	obwałowania.	
Zmniejszy	to	szczeliny	obserwacyjne	a	jed-
nocześnie	wentylacyjne	ziemianki.	Nagle	
przypomniałem	sobie,	że	konie	jeszcze	nie	
są	 napojone.	Zaraz	 zostawiłem	wszystko	
i	poszedłem	zaprowadzić	 je	do	wodopoju	
w	strumieniu.	 Konie	 piły	wodę	 a	mnie	
przyszła	myśl	wykorzystania	 dużych	ka-
mieni	 na	 podkłady	 pod	 legary.	Od	 razu	
podjąłem	próbę	wydobycia	ich	z	dna	stru-
mienia,	ale	gołymi	rękami	niewiele	osiąg-
nąłem.	Odprowadziłem	konie	na	postój,	a	z	
ziemianki	wziąłem	łopatę	i	siekierę	do	pod-
ważania	kamieni	z	dna	i	wykładanie	ich	na	
brzeg.	Wyciągnięte	kamienie	powodowały	
powstawanie	wgłębienia	w	dnie	strumienia,	
które	postanowiłem	wykorzystać	do	spię-
trzenia	wody,	aby	można	było	nabierać	ją	
wiadrem.	Wydobyłem	kilkanaście	dużych	
kamieni	ale	przeniesienie	ich	do	ziemianki	
zabierze	mi	zbyt	dużo	czasu	i	resztę	moich	
sił.	Do	 pomocy	 postanowiłem	wykorzy-
stać	 konie.	Wybrałem	 kasztankę	 jako	

spokojną	 i	łagod-
ną	 z	natury.	Na	 jej	
karku	 związałem	
cztery	 rogi	 derki	
tworząc	 rodzaj	 to-
bołka.	 Wiązanie	
derki	wzmocniłem	
sznurem	 jaki	mia-
łem	 z	Głobikowej	
od	Jędrzejczykowej.	
Do	 tobołka	włoży-
łem	połowę	kamieni	
i	z	nimi	przyprowa-
dziłem	 kasztankę	
do	 ziemianki.	 Tu	
wyłożyłem	 kamie-
nie	na	półkę	paszo-
wą,	 a	drugi	 trans-
port	 na	 półkę	 do	
spania.	 Z	półek	 po	
jednym	 kamieniu	
wyłożyłem	na	 kra-
wędzie	 ścian	 zie-
mianki,	a	następnie	
przy	pomocy	drąga	
podnosiłem	kolejne	
końcówki	 legarów	
i	podkładałem	 pod	
nie	 kamienie.	 Po-
mysł	był	doskonały	
choć	spóźniony,	bo	
ułożenie	kamieni	na	
obwałowaniu	 pod	
legary	przed	ich	po-
łożeniem	zaoszczę-
dziłoby	 mi	 sporo	
czasu	i	wysiłku.
	 Zbyt	późno	zaczą-

łem	 poszywanie	 dachu	 i	dokończenie	
zostawiłem	na	 jutro.	Na	półce	 do	 spania	
ułożyłem	krótkie	gałęzie	z	czubka	obydwu	
świerków	 ściętych	 na	 legary.	Koniecznie	
chciałem	wprowadzić	konie	do	ziemianki	
już	na	dzisiejszą	noc	i	razem	z	nimi	tu	no-
cować.	Potrzebowałem	jeszcze	dwa	mocne	
kołki	z	sękami	do	wbicia	ich	w	ziemię	przy	
półce	paszowej	na	uwiązanie	koni.	Na	ze-
wnątrz	wąwozu	znalazłem	dwa	odrosty	od	
grubszego	pnia	buka.	Obydwa	miały	dobrze	
rozwinięte	i	mocne	gałęzie	nad	ziemią	do	
pozostawienia	z	nich	sęków	na	wykonanych	
kołkach.	Przyniesione	kołki	wbiłem	głębo-
ko	w	ziemię	w	kącie	między	ścianą	i	półką	
paszową	po	to	by	każda	mogła	zjadać	tylko	
swoją	 porcję	 otrzymanej	 paszy.	 Szybko	
przyniosłem	siano,	mniej	więcej	podzieli-
łem	go	na	dwie	równe	części	i	położyłem	
każdą	na	półce	paszowej	przy	ścianie.	Do	
leśnej	stajni	wprowadziłem	najpierw	kasz-
tankę,	a	następnie	gniadą.	Przywiązałem	je	
do	kołków	i	z	lubością	patrzyłem	jak	teraz	
mają	wygodnie	 i	bezpiecznie,	 gdy	 jutro	
skończę	dach.	Kasztanka	miała	swoje	miej-
sce	obok	mojej	półki	do	spania.	Już	przy	
lokalizacji	półki	pomyślałem	aby	obydwie	
stały	obok	siebie,	jak	w	naszej	stajni	i	jak	
chodziły	w	zaprzęgu.
	 Zapadający	zmrok	przynaglał	mnie	do	
przeniesienia	 rzeczy	do	ziemianki	 i	w	 jej	
pobliże.	Biorąc	koszyk	z	moim	jedzeniem	
zobaczyłem	garnek	 z	rosołem	 i	makaro-
nem.	Byłem	tak	zajęty	robotą,	że	zupełnie	
zapomniałem	wstawić	 do	 zimnej	wody	
w	strumieniu.	Próba	smaku	upewniła	mnie	
o	nie	zepsuciu	się	jeszcze	jedzenia.	Garnek	
wstawiłem	do	wiadra,	w	drugą	rękę	wzią-
łem	dzbanek	 i	poszedłem	do	 strumienia.	
Tu	ustawiłem	garnek	w	wodzie	i	obłożyłem	
go	kamieniami	by	bezpiecznie	stał.	Poniżej	
w	zagłębieniu	 po	wybranych	 kamieniach	
na	podkłady	pod	legary	nabrałem	wiadrem	
trochę	wody,	resztę	dopełniłem	dzbankiem.	
Z	pełnym	wiadrem	 i	dzbankiem	wody	
wróciłem	 do	 ziemianki.	 Z	poprzedniego	
miejsca	 postoju	 koni	 zabrałem	 koszyk	
z	jedzeniem	i	resztę	rzeczy.	Koszyk	usta-
wiłem	na	półce	 do	 spania,	 która	 okazała	
się	 też	 dobrym	 stołem	 do	 jedzenia.	Na	
kolację	zjadłem	kromkę	chleba	z	masłem	
i	popiłem	resztą	kwaśnego	mleka	z	butelki,	
którą	Gienia	 przyniosła	 poprzednio.	 Po	
kolacji	koszyk	z	jedzeniem	przywiązałem	
do	krokwi	nad	półką	do	spania	i	napoiłem	
konie	 przyniesioną	wodą.	 Było	 jeszcze	
dostatecznie	widno	więc	 poszedłem	 do	
strumienia	 zrobić	 tamę	 dla	 spiętrzenia	
wody,	by	można	było	nabierać	ją	wiadrem.	
Poniżej	zagłębienia	ułożyłem	poprzeczną	
groblę	z	dużych	kamieni.	Z	dna	zagłębienia	
wybrałem	 łopatą	 drobne	kamienie	 i	żwir	
sypiąc	je	na	groblę.	Dla	uszczelnienia	wy-
bierałem	ziemię	z	brzegów	i	sypałem	przed	
groblę	 aż	woda	 zaczęła	 przepływać	górą	
przez	nią	tworząc	szumiący	wodospadzik.	
Spiętrzona	woda	sięgała	mi	powyżej	kolan.	
Jej	zmętnienie	szybko	zniknęło.	Nabrałem	
pełne	 wiadro	 i	dzbanek	 czystej	 wody.	
W	jednym	ręku	z	wiadrem	wody,	w	drugim	
z	dzbankiem	i	łopatą	wróciłem	do	ziemian-
ki.	Na	gałęzie	z	igliwiem	leżące	na	półce	
do	spania	położyłem	derkę	i	posłanie	było	
gotowe.
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Finał WośP 
w Brzostku
	 23	Finał	WOŚP	przeszedł	już	do	histo-
rii.	Ucichło	głośne	granie	Orkiestry	 ale	
nadal	 trwają	aukcje	 internetowe	i	wpły-
wają	pieniądze	na	konto	fundacji.	Chociaż	
liczenie	 pieniędzy	potrwa	 jeszcze	kilka	
tygodni	to	wiemy,	że	deklarowana	kwota	
to	blisko	37	mln.	złotych.	Po	raz	kolejny	
WOŚP	zagrała	nie	tylko	dla	dzieci	ale	i	dla	
seniorów.	Tegoroczny	 Finał	 przebiegał	
pod	hasłem:	„Dla	podtrzymania	wysokich	
standardów	leczenia	dzieci	na	oddziałach	
pediatrycznych	 i	onkologicznych	 oraz	
godnej	opieki	medycznej	seniorów”.
	 W	Brzostku	 Finał	 został	 już	 podli-
czony	 a	pieniądze	 przekazane	 do	 szta-
bu	w	Dębicy.	Wspierając	 dzieło	 Jurka	
Owsiaka	zebraliśmy	4.533,48	zł	i	2,14	€,	
z	czego	 bardzo	 ładną	 kwotę,	 bo	 aż	
796	 zł	 udało	 się	 uzyskać	 z	licytacji	
przeprowadzonej	 w	Domu	 Kultury.	
Dużym	 zainteresowaniem	 podczas	

licytacji	 cieszyły	 się	 przedmioty	 ozna-
czone	motywami	 i	serduszkami	WOŚP,	
a	także	piłka	z	autografem	Jurka	Owsia-
ka.
	 Od	wczesnych	 godzin	 rannych	wo-
lontariusze	rozpoczęli	zbiórkę	pieniędzy	
do	 puszek	 i	uzbierali	 blisko	 3.700	 zł,	
a	od	godziny	15-tej	w	sali	widowiskowej	
Domu	Kultury	rozpoczęły	się	prezentacje	
artystyczne	i	licytacje.
	 W	brzostecki	Finał,	 jak	 zawsze,	 nie-
zawodnie	włączyły	 się	 szkoły	 z	terenu	
gminy,	strażacy	i	oczywiście	nie	zabrakło	
przedszkolaków	z	Brzostku,	którzy	swo-
imi	występami	zainaugurowali	23.	Finał	
WOŚP.	Później	przyszedł	czas	na	uczniów	
z:	ZS	w	Januszkowicach,	SP	w	Przeczycy,	
SP	w	Kamienicy	Dolnej,	reprezentantkę	
SP	w	Nawsiu	Brzosteckim,	SP	w	Brzost-
ku,	Gimnazjum	w	Brzostku,	zespół	wo-
kalno-instrumentalny	z	ZS	im.	Jana	Pawła	
II	w	Brzostku	i	uczestników	warsztatów	
wokalnych	prowadzonych	przez	Paulinę	
Ziębę	w	Domu	Kultury	w	Brzostku.	Dla	
licznie	przybyłej	publiczności	zaśpiewały:	
Ania	Lemek	 z	Brzostku,	Małgosia	Du-

najska	 z	Nawsia	Brzosteckiego,	Natalia	
Czech	z	Brzostku	i	Gabriela	Traciłowska	
z	Siedlisk-Bogusz,	 które	 zakończyły	
część	artystyczną.
	 I	tak	dobiegła	godzina	20-ta,	kiedy	to	
na	brzosteckim	rynku	rozbłysło	„Świateł-
ko	do	nieba”,	które	zakończyło	23.	Finał	
WOŚP	w	Brzostku
		 Oprócz	 dzieci	 i	młodzieży	 nieza-
wodnie	 od	 kilku	 lat	w	brzostecki	 Finał	
włączają	się	strażacy	z	OSP	w	Brzostku,	
którzy	udzielali	praktycznego	szkolenia	
z	zakresu	pierwszej	pomocy	oraz	strażacy	
z	OSP	w	Nawsiu	Brzosteckim.	Również	
i	tego	roku	nie	zabrakło	sponsora	–	Pana	
Pawła	 Szumowicza,	właściciela	 firmy	
„OGRO-TRANS”,	 który	 bezpłatnie	
świadczył	usługi	 transportowe	dowożąc	
dzieci	na	występy.	
	 Ta	wyjątkowa	akcja	charytatywna,	któ-
ra	corocznie	odbywa	się	w	drugą	niedzielę	
stycznia	jest	niezaprzeczalnym	dowodem	
ludzkiej	życzliwości,	ofiarności	pozosta-
jąc	w	pamięci	i	sercach	wielu	ludzi.

J. Zegarowska
Zdjęcia na str. 20-21

	 „Biedronki”	działają	przy	Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku	
ponad	15	lat.	Dotychczas	kojarzone	były	
z	teatrzykiem	dziecięcym	skupiającym	
dzieci	ze	szkoły	podstawowej.	Dziś	jest	
to	już	Amatorski	Zespół	Teatralny	zrze-
szający	dzieci	i	młodzież	gimnazjalną.	
Swoim	ostatnim	występem,	który	miał	
miejsce	w	trzecią	 niedzielę	 stycznia	
br.,	młodzi	 amatorzy	 sztuki	 teatralnej	
zaprezentowali	w	pełni	swoją	scenicz-
ną	dojrzałość.	Było	 to	 przedstawienie	
pt.	 „Magiczny	 dzień”	wg	 autorskiego	
scenariusza	mówiące	o	zwyczajach	dnia	
wigilijnego,	gdzie	realizm	przeplatał	się	
z	magią.	Z	uwagi	na	fakt,	że	przedsta-
wienie	 odbywało	 się	w	okolicach	Dni	
Babci	 i	Dziadka,	więc	właśnie	 im	 je	
zadedykowano.	Z	tej	okazji	popłynęły	
ze	sceny	stosowne	życzenia,	do	których	
dołączono	 tradycyjną	 pieśń	 „Sto	 lat”,	
a	także	własnoręcznie	wykonane	bukie-
ciki	wręczone	osobiście	przez	aktorów	
zaproszonym	babciom	i	dziadkom.	Sala	
wypełniona	była	po	brzegi	przez	star-
szych,	dzieci	i	młodzież,	wśród	których	
nie	zabrakło	osobistości	z	władz	samo-
rządowych	w	osobach	Przewodniczą-
cego	Rady	Miejskiej	Daniela	Wójcika,	
Doradcy	Burmistrza	Jana	Łazowskiego,	
dyrektorów	poszczególnych	szkół,	wy-
chowawców,	nauczycieli	i	rodziców.	
	 Zespół	składający	się	z	uczniów	o	du-
żej	rozpiętości	wiekowej,	począwszy	od	
III	klasy	szkoły	podstawowej	po	I	klasę	
gimnazjum	zaprezentował	się	znakomi-
cie	wykazując	duży	potencjał	sceniczny.	
I	 co	 ciekawe	wyśmienicie	 spisali	 się	
nawet	 ci	 najmłodsi,	 którzy	 dopiero	
we	wrześniu	 ub.	 roku	 rozpoczęli	 swą	
przygodę	z	teatrem.	Prawdziwą	perełką	
w	zespole	okazała	się	Ania	Lemek	(ucz.	
klasy	 IV	 szkoły	 podstawowej),	 która	
nie	tylko	wykazała	się	swymi	umiejęt-

nościami	taneczno-wokalnymi	tańcząc	
niczym	baletnica	 pod	białym	woalem	
imitującym	zimę	 i	śpiewając	w	duecie	
kolędę,	ale	także	z	pełnym	wdziękiem	
odegrała	swą	rolę	elfa	ważki	–	Traszki.	
Jej	towarzyszka	sceniczna	elf	mrówka	
–	Mchówka,	w	którą	wcieliła	 się	We-
ronika	Dziadura,	podobnie	jak	w	ubie-
głorocznym	przedstawieniu	brawurowo	
wypowiadała	 swe	 dialogi	wykazując	
się	 również	wokalnymi	 zdolnościami.	
Świetnie	zaprezentował	się	też	Mateusz	
Nowak,	uczeń	klasy	III,	jako	elf	księży-
cowy	Nówek.	Mateusz	popisał	się	niesa-
mowitym	sprytem,	energią	i	wdziękiem,	
dzięki	 czemu	odgrywana	 przez	 niego	
postać	była	niezwykle	barwna	i	sympa-
tyczna.	Jego	rówieśnik	Przemek	Dzia-
dura	odgrywający	rolę	Jasia	z	rodziny	
tradycyjnej	 ubrany	w	strój	 krakowski	
przedstawił	się	także,	jak	na	swój	wiek,	
znakomicie.	Natomiast	sceniczną	siostrę	
Jasia	–	Marysię	zagrała	z	niebywałym	
wdziękiem	i	swadą	Amanda	Komisarz	
pięknie	 prezentując	 się	w	stroju	 rze-
szowskim.	Na	osobną	uwagę	zasługują	
dwa	starsze	elfy	(mama	i	tata),	w	które	
wcieliły	się	Madzia	Nowak	i	Gabrysia	
Surdel.	Madzia	 zagrała	 z	właściwym	
sobie	 ciepłem	 i	serdecznością	 niczym	
prawdziwa	mama.	Natomiast	Gabrysia	
odtwarzająca	rolę	Elfa	wysokiego	–	taty	
po	raz	kolejny	udowodniła,	że	w	rolach	
męskich	 jest	 znakomita.	 Niezwykle	
przekonywujące	 były	 postacie	 dziew-
cząt	 z	domu	 rodziny	 biznesmenów.	
Zagrały	 po	 prostu	 siebie.	Ola	Boczar	
niezwykle	 ekspresyjnie	 odtworzyła	
cyniczną	Tosię.	 Jej	 sceniczne	 siostry	
Zuzę	i	Lenę	zagrały	Bernadetta	Szukała	
i	Martyna	Dziadura	–	obie	są	nowicjusz-
kami	w	zespole,	a	wybornie	poradziły	
sobie	 ze	 swymi	 rolami,	 z	właściwym	
sobie	wdziękiem.	Natomiast	Ola	Zięba	

po	raz	kolejny	udowodniła,	że	z	główną	
rolą	radzi	sobie	znakomicie,	a	uczenie	
się	dużej	ilości	tekstu	to	dla	niej	gratka.
	 	 Na	 uwagę	 zasługuje	 też	 fakt,	 że	
grupa	mimo	 zróżnicowanego	wieku	
bardzo	się	zintegrowała,	a	na	zajęciach	
była	wzorowo	 zdyscyplinowana	 nie	
stwarzając	żadnych	problemów	wycho-
wawczych	i	jak	zwykle	wykazała	dużą	
aktywność	w	przygotowaniu	przedsta-
wienia.	W	tworzeniu	 tej	 inscenizacji	
wiele	pomógł	im	ich	starszy	kolega,	bo	
uczeń	LO	w	Jaśle,	wieloletni	uczestnik	
zajęć	 teatralnych	Kacper	Klich,	 który	
wykorzystując	 swoje	 umiejętności	
plastyczne	 pomagał	w	przygotowaniu	
scenografii,	 doborze	 strojów,	 a	także	
charakteryzacji	 aktorów,	 za	 co	należą	
mu	się	serdeczne	podziękowania.	Słowa	
podziękowania	należą	się	również	pani	
Annie	Rozwadowskiej	za	przygotowa-
nie	dokumentacji	fotograficznej	z	tego	
przedstawienia,	a	także	wszystkim	in-
nym	sympatykom	i	sprzymierzeńcom,	
którzy	mieli	 większy	 lub	mniejszy	
udział	w	realizacji	tego	przedsięwzięcia.	
Dziękujemy	również	przedstawicielom	
władz	 samorządowych,	 oraz	 innym	
zaproszonym	 osobistościom,	 którzy	
zaszczycili	nas	swą	obecnością.	Szcze-
gólnie	jesteśmy	wdzięczni	panu	Janowi	
Łazowskiemu	za	uświetnienie	imprezy	
przez	 osobiste	wręczanie	 upominków	
ufundowanych	przez	Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku	występują-
cym	artystom.
	 Wprawdzie	 inscenizacja	 została	
zaprezentowana	 tylko	 raz,	 lecz	mimo	
tego	jej	wykonawcy	cieszą	się,	że	mogli	
starszym	przypomnieć,	zaś	młodszym	
przekazać	tradycje	i	zwyczaje	związane	
z	dniem	wigilijnym,	który	 jest	najbar-
dziej	magicznym	dniem	w	roku.	

E.M.

teatr „biedronki” przypomniał bożonarodzeniowe tradycje
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Przedstawienie pt. „magiczny dzień”

Początek dnia wigilijnego w rodzinie współczesnej Wizyta dzieci z rodziny tradycyjnej

Konfrontacja żywej, tradycyjnie ubranej choinki ze sztuczną Zimowy taniec elfów

Szukanie Brzostku na mapie przez elfów Liczenie kołków w płocie - wróżba po wieczerzy wigilijnej

Wręczanie kwiatów zaproszonym babciom i dziadkom Wystąpienie przedstawiciela samorządu Jana Łazowskiego
Fot. Anna Rozwadowska
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23. Finał Wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy

Wolontariusze: Artur, Sylwia, Marta, Anita, Agnieszka, Paweł Prowadzący imprezę: Ewelina Stojak i Kacper Klich

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Brzostku Zespół wokalno-instrumentalny z gimnazjum w Brzostku

Najmłodsi przedstawiciele ZS w Januszkowicach Uczniowie z SP w Przeczycy w układzie tanecznym

Najmłodsza orkiestra z SP w Kamienicy Dolnej „Jezioro łabędzie” w wykonaniu uczniów z SP w Brzostku
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Fot. Anna Rozwadowska

Publiczność w Brzostku jak zwykle nie zawiodła

Uczestniczki warsztatów wokalnych: Małgosia Dunajska, Ania Lemek, Natalia Czech i Gabriela Traciłowska

Występ młodzieży z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

Praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy

Licytacja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych

Światełko do nieba kończące finał w Brzostku
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Wydarzenia w obiektywie

Choinka Szkolna w Szkole Podstawowej w Przeczycy

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Przeczycy

Dzień Babci i Dziadka w brzoseckim przedszkolu (fot. Anna Rozwadowska) – str. 24

Z działalności brzosteckiego Koła Gospodyń
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Dokończenie na str. 24

choinka Szkolna
	 Już	 od	 kilku	 dni	 jednym	z	tematów	
rozmów	 pomiędzy	 wychowankami	
Szkoły	Podstawowej	w	Przeczycy	była	
zabawa	karnawałowa.	W	sobotni	 pora-
nek,	w	ostatni	 dzień	 stycznia,	 pomimo	
obfitych	opadów	śniegu	już	od	godziny	
9.30	uczniowie	z	klas	1-3	oraz	przedszko-
laki	rozpoczęli	Choinkę	Szkolną.	
	 Dzięki	 pomocy	 oraz	 uprzejmości	
rodziców,	wiele	dzieci	przeistoczyło	się	
tego	 dnia	w	księżniczki,	 piratów	 oraz	
inne	 postacie	 z	bajek.	Wiele	 osób	 było	
tak	 ucharakteryzowanych,	 iż	 z	trudem	
można	było	w	nim	lub	w	niej	rozpoznać	
osobę,	 z	którą	 na	 co	 dzień	 spotykamy	
się	w	klasie.	 Panie	wychowawczynie	
zadbały	nie	tylko	o	bardzo	dobrą	atmo-
sferę	zabawy,	ale	 również	 i	o	 repertuar	
muzyczny.	Wspólnie	 z	wychowankami	
przez	trzy	godziny	tańczyły	do	popular-
nych	i	bardzo	lubianych	przez	najmłod-
szych	przebojów.	Czas	na	zabawę	powoli	
dobiegał	końca,	gdyż	zbliżała	się	godzina	
12.00.	O	 tej	 godzinie	 postanowiliśmy	
zaprezentować	 część	 artystyczną	 czyli	
odkryć	 różne	 talenty,	 które	 drzemią	

w	naszych	wychowankach.
	 Jako	pierwsze	na	scenę	zostały	zapro-
szone	przedszkolaki,	które	zatańczyły	do	
melodii	 „Krakowiaczka”	oraz	 „	Poszło	
dziewczę	po	ziele”.	Po	gorących	brawach,	
jako	kolejni	do	wystąpienia	zostali	zapro-
szeni	artyści	z	klasy	1	.	Uczniowie	pani	
Wiesławy	 Skocz	 za	 pomocą	 piosenek	
i	wierszyków	 zaprezentowali	 przedsta-
wienie	 :	 „Jak	 karnawał	 to	 karnawał”.	
Następnie	pani	Wanda	Wojdyła	wraz	ze	
swoimi	klasami	2	i	3,	zwróciła	uwagę	na	
los	 zwierzątek,	 podczas	 zimy.	Podczas	
gdy	klasy	młodsze	zaprezentowały	dwa	
przedstawienia,	 ich	 starsze	 koleżanki	
z	klas	 4	 i	5	 zdecydowały	 się	 zatańczyć	
w	rytm	popularnych	 przebojów	min.	 „	
Magic	in	the	air”,	Mamma	Mia”,	„La,la,-
la”,	itp.	
	 Po	części	artystycznej	Pani	Dyrektor	
Joanna	Przewoźnik	pożegnała	młodszych	
uczniów	 i	przedszkolaków	 życząc	 im	
zdrowych	 i	bezpiecznych	 ferii,	 a	także	
przywitała	starszych	wychowanków	oraz	
naszych	ubiegłorocznych	 absolwentów.	
Wszyscy	–	nasi	obecni	oraz	już	byli	ucz-
niowie	z	radością	przystąpili	do	wspólnej	
zabawy.	Czas	przeznaczony	na	imprezę	
karnawałową	bardzo	szybko	minął	i	po	

godzinie	15.00.	dzieci	zaczęły	opuszczać	
Dom	Ludowy	w	Przeczycy.	Wszystkim	
jednak	 humor	 bardzo	 dopisywał,	 po-
nieważ	przed	 naszymi	wychowankami	
i	absolwentami	 ferie	 zimowe,	 na	 które	
zasłużyli,	 ponieważ	 ciężko	 pracowali	
w	pierwszym	semestrze.	
	 Nasza	Choinka	 Szkolna	 nie	 byłaby	
tak	 udana,	 gdyby	 nie	 zaangażowanie	
wielu	 osób.	W	imieniu	 społeczności	
szkolnej	 chcemy	podziękować	wszyst-
kim	osobom,	które	pomogły	w	przygo-
towaniu	 zabawy.	Słowa	podziękowania	
kierujemy	do	 pana	Sołtysa	Stanisława	
Wala,	który	kolejny	raz	udostępnił	nam	
budynek	Domu	Ludowego	w	Przeczycy.	
Dziękujemy	 rodzicom,	 którzy	 zadbali	
o	przygotowanie	 poczęstunku	 jak	 rów-
nież	porządkowali	 sale.	Podziękowania	
kierujemy	do	pani	Estery	Kapłon,	pani	
Małgorzaty	 Socha,	 pani	 Joanny	 Sury,	
Anny	Ramut,pani	Eweliny	Kaczka,	pani	
Anny	 Potępa	 ,Teresy	 Pruchnik	 ,Wła-
dysławy	Bieleckiej,	Agnieszki	Gonet,	
Moniki	Zyguła	Anety	Dziedzic,	Kornelii	
Barbarzak	oraz	do	pana	Roberta	Socha,	
pana	Marka	Przybyło	i	pana	Waldemara	
Sury.

Elżbieta Warchał

dzień babci i dziadka
	 Mimo,	 że	 styczeń	 jest	 zimowym	
miesiącem,	 pełnym	 chłodnych	 dni,	 są	
takie	 dwa	dni	w	roku,	 kiedy	 każdemu	
robi	 się	 cieplej	 na	 sercu,	 bo	 przecież	
jest	 to	 święto	naszych	kochanych	babć	
i	dziadków.	W	Szkole	 Podstawowej	
w	Przeczycy	 zapraszanie	 babć	 i	dziad-
ków	na	uroczystość	z	okazji	ich	święta	
jest	tradycją	na	stałe	wpisaną	w	repertuar	
imprez	szkolnych.
	 „Kochamy	Was	 całym	 sercem”...	
–	 pod	 takim	 hasłem	 dnia	 22.01.2015.	
miało	miejsce	 spotkanie	 babć	 i	dziad-
ków	 z	wnukami.	 Tym	 razem	 dostoj-
nych	gości	na	 tę	uroczystość	zaprosiły	
dzieci	 z	oddziału	 przedszkolnego	 na	
przedstawienie,	 które	 przygotowały	
wraz	 z	wychowawczynią	 panią	Agatą	
Rachowicz.	 Święto	 babci	 i	dziadka	 to	
dzień	niezwykły,	nie	tylko	dla	dzieci,	ale	
przede	wszystkim	dla	babć	i	dziadków.	

To	dzień	pełen	uśmiechów,	wzruszeń,	łez	
i	radości.	Licznie	przybyli	goście	zasiedli	
w	pięknie	udekorowanej	sali	przy	przy-
gotowanych	dla	 nich	 stołach	 i	oglądali	
występ	swoich	wnucząt.	Były	to	wiersze	
i	piosenki	 okolicznościowe	 z	układa-
mi	 tanecznymi	 związane	 tematycznie	
z	tym	 świętem.	Dzieci	 zaprezentowały	
również	dwa	 tańce	 i	„Zimową	 insceni-
zację	dla	babci	i	dziadka”.	Mali	artyści	
z	przejęciem	odtwarzali	swoje	role,	ale	
byli	 uśmiechnięci	 i	radośni.	Wszyscy	
z	dumą	patrzyli	na	swe	wnuczęta,	które	
włożyły	wiele	wysiłku	w	to,	aby	jak	naj-
lepiej	wyrazić	swoją	miłość	i	szacunek.	
Gościom	towarzyszyły	radość,	uśmiech	
oraz	łzy	wzruszenia.	Pod	koniec	uroczy-
stości	dzieci	wręczyły	 swoim	babciom	
i	dziadkom	własnoręcznie	wykonane	
laurki	i	złożyły	życzenia.	Pani	Dyrektor	
złożyła	wszystkim	Gościom	 serdeczne	
życzenia	 i	podkreśliła,	 jak	ważną	 rolę	
pełnią	dziadkowie	w	życiu	swoich	wnu-
cząt,	w	pomocy	przy	 ich	wychowaniu.	

Następnie	dziadkowie	zostali	zaproszeni	
na	przygotowany	z	tej	okazji	przez	rodzi-
ców	słodki	poczęstunek	i	gołąbki.	Dziad-
kowie	również	odwdzięczyli	się	swoim	
wnukom	za	piękny	występ	wręczając	im	
słodkie	 upominki.	Na	 sali	 tradycyjnie,	
jak	 co	 roku	panowała	 ciepła,	 rodzinna	
atmosfera,	w	niejednych	oczach	widać	
było	łzy	wzruszenia.
	 Wielu	 rodziców	 zaangażowało	 się	
w	to	przedsięwzięcie.	Przygotowali	oni	
piękne	 stroje	 dla	 dzieci	 na	 tę	 okazję	
i	rekwizyty	 oraz	 pyszny	 poczęstunek.	
Dziękujemy	wszystkim	rodzicom,	któ-
rzy	 pomogli	w	przygotowaniu	 uroczy-
stości.	Szczególne	podziękowania	należy	
skierować	do:	pani	Estery	Kapłon,	pani	
Anny	Potępy,	 pani	Małgorzaty	Sochy,	
pani	Urszuli	 Przybyło,	 pani	 Eweliny	
Kaczka	 i	Agnieszki	Drechny.	Mamy	
nadzieję,	 że	 ten	 dzień	 pozostanie	 na	
długo	w	pamięci	 zarówno	dzieci,	 jak	 i 
dziadków.

Agata Rachowicz

	 Okres	swej	noworocznej	działalności	
Zarząd	Koła	Gospodyń	w	Brzostku	roz-
począł	imprezą	wyjazdową	do	Stasiówki	
na	doroczne	Powiatowe	Spotkanie	Opłat-
kowe	Kół	Gospodyń	Wiejskich	z	terenu	
dębickiego,	które	tradycyjnie	już	odbywa	
się	w	Święto	Trzech	Króli.	Jak	co	roku	
spotkanie	 rozpoczęło	 się	mszą	 świętą	
odprawioną	w	Kościele	 Parafialnym	
w	Stasiówce.	 Potem	odbyła	 się	 zasad-
nicza	 część	 uroczystości	w	miejscowej	
Szkole	Podstawowej,	 gdzie	 oprócz	 re-
prezentantek	 kilkunastu	 kół	 gospodyń	
z	powiatu	dębickiego,	członkiń	Zarządu	
Powiatowej	Rady	Kobiet	w	Dębicy	obec-

ni	 byli	 również	 przedstawiciele	władz	
samorządowych	 z	Dębicy	 i	Rzeszowa.	
Na	spotkaniu	tym	oprócz	odwiecznego	
łamania	się	opłatkiem	nie	zabrakło	zwy-
czajowych	jasełek	w	wykonaniu	uczniów	
ze	szkoły	podstawowej	w	Stasiówce	jak	
również	tradycyjnych	kolęd	w	interpreta-
cji	Kapeli	„Wisłoczanie”	działającej	przy	
CKiB	w	Pustkowie	–	Osiedlu	k/	Dębicy.
	 Zaś	 kilka	 dni	 później,	 10	 stycznia	
b.r.	Zarząd	Koła	Gospodyń	w	Brzostku	
razem	z	Parafialnym	Caritasem,	którym	
kieruje	przewodnicząca	Kazimiera	Got-
fryd,	zorganizował	dla	wszystkich	swych	
członkiń	doroczne	opłatkowe	spotkanie.	

Nie	zabrakło	na	nim	zaproszonych	go-
ści	w	osobach	Burmistrza	Wojciecha	
Staniszewskiego,	 który	 przybył	wraz	
z	żoną,	 Przewodniczącego	 Zarządu	
Miasta	 Jerzego	 Potrzeby,	 Dyrektora	
Banku	 Spółdzielczego	Rzemiosła	 od-
dział	w	Brzostku	Ryszarda	Tomaszew-
skiego,	 przedstawicielki	Zarządu	LGD	
„LIWOCZ	Janiny	Skórskiej	i	oczywiście	
proboszcza	 brzosteckiej	 parafii	 ks.	 dr	
Jana	Cebulaka,	który	dokonał	ceremonii	
poświęcenia	 opłatków,	 a	tym	 samym	
nadania	uroczystej	wymowy	spotkaniu.	
Nie	zabrakło	też	wspólnie	odśpiewanej	
kolędy	 „Wśród	nocnej	 ciszy”,	 bez	któ-
rej	nie	może	się	obyć	każda	wieczerza	
wigilijna.	Później	 już	wszyscy	składali	

Z działalności brzosteckiego Koła Gospodyń

i miejsce w „liwockich zapustach”
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Dokończenie ze str. 23

sobie	 najserdeczniejsze	 życzenia	 no-
woroczne,	a	tworząc	symboliczny	krąg	
poprzez	wspólne	trzymanie	się	za	ręce,	
przekazywali	sobie	przyjazne,	braterskie	
uściski.	 Nie	 obyło	
s ię 	 równ ież 	 bez	
okolicznościowych	
przemówień	 zapro-
szonych	osobistości.
	 Jak	 przystało	 na	
t aką	 imprezę	 do	
degustacji	 podano	
tradycyjny	 barszcz	
z	uszkami,	 kapustę	
z	grzybami	 i	wiele	
innych	 smakowito-
ści.
	 Natomiast	 duża	
liczba	przybyłych	na	
to	spotkanie	kobiet,	
jak	 też	 zajmujące	
dysputy	towarzyskie	
oraz	wspólne	 śpie-
wanie	kolęd	i	pieśni	
biesiadnych	 mogą	
świadczyć	o	potrzebie	organizacji	takich	
spotkań,	 których	 celem	 jest	 integracja	
społeczna	środowiska	lokalnego.
	 Natomiast	początkiem	lutego	przed-

stawicielki	 zarządu	brzosteckiego	koła	
wzięły	udział	w	imprezie	zorganizowa-
nej	przez	Stowarzyszenie	LGD	LIWOCZ	
zwanej	„Liwockie	zapusty”,	która	odby-
wała	 się	w	Zespole	 Szkół	w	Jodłowej.	
Impreza	miała	charakter	konkursu	ma-

jącego	celu	popularyzację	regionalnych	
potraw.	Komisja	 konkursowa	 oceniła	
potrawy	w	kategoriach:	przystawka,	sa-
łatki,	danie	główne	i	wypiek	biorąc	pod	

uwagę	walory	smakowe,	dekoracyjność	
i	ekspozycję.	Udział	wzięło	11	kół	 go-
spodyń	 i	stowarzyszeń	 z	pięciu	 gmin,	
z	obszaru	 działania	LGD	LIWOCZ	 (z	
Brzostku,	Pilzna,	Skołyszyna,	Jodłowej	
i	Brzysk).Powołana	 przez	 organizatora	

komisja postanowi-
ła	 przyznać	 I	miej-
sce	Kole	Gospodyń	
w	Brzostku.	 Jest	 to	
na	pewno	duży	suk-
ces	dla	brzosteckich	
gospodyń.	 Po	 raz	
kolejny	 pokazały,	
że	 ich	 działalność	
budzi	 powszechne	
uznanie	 i	jest	 doce-
niana. 
	 Należy	 dodać,	
że	 zarówno	 na	 Po-
wiatowym	 Spot-
kaniu	 opłatkowym	
w	Stasiówce	jak	i	w	
„Liwockich	 zapu-
stach”	 przedstawi-
cielki	brzosteckiego	
koła	 prezentowały	

się	w	rzeszowskich	 strojach	 ludowych	
wypożyczonych	 z	Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku.	

E.M.

Pinokio dla babci i dziadka
	 O	seniorach	rodzin	powinniśmy	pamiętać	zawsze,	a	szcze-
gólnie	21	i	22	stycznia	w	Dniu	Babci	i	Dziadka.	W	Przedszkolu	
Publicznym	w	Brzostku	ten	dzień	w	bieżącym	roku	świętowa-
liśmy	w	środę	28	stycznia	w	zaprzyjaźnionym	Domu	Kultury.	
	 Dziadkowie	to	osoby	wyjątkowe,	dlatego	kiedy	planujemy	
uroczystość	dla	nich	to	musi	być	coś	specjalnego.	Tak	się	przy-
jęło	w	naszym	przedszkolu,	że	to	właśnie	„starszaki”	głowią	
się	nad	tym	czym	zaskoczyć	swoich	gości.	Tradycją	stało	się,	
że	interpretujemy	różne	utwory,	z	którymi	często	zapoznawali	
nas	właśnie	 babcia	 i	dziadek.	W	tym	 roku	wychowawczyni	
oddziału	wybrała	 przedstawienie	 „Pinokio”,	 a	tego	 jeszcze	
u	nas	 nie	 grali.	 Z	obstawieniem	 ról	 nie	 było	 problemu,	 bo	
w	rocznikach	najstarszej	grupy	są	dzieci	wprost	urodzone	do	
zagrania	opisanych	w	tym	utworze	postaci	 i	każdy	odnalazł	
się	w	swojej	roli,	jakby	po	prostu	był	do	niej	stworzony.	Każ-

dy	 sześciolatek,	 każdy	pięciolatek	 i	każdy	 „maluszek”	miał	
na	scenie	„swoje	5	minut”,	aby	wtedy	zaistnieć,	pokazać	się,	
zwrócić	na	siebie	uwagę	wszystkich.	Dzieci	stanęły	na	wyso-
kości	 zadania	 i	odegrały	 swoje	 kwestie	 najlepiej	 jak	umiały	
i	każde	z	nich	zostało	zapamiętane,	zwróciło	na	siebie	uwagę	
gestem,	mimiką,	 śpiewem,	 tańcem	 i	oczywiście	 słowem.	Po	
występach	 przedszkolaki	wręczyły	 swoim	 „KOCHANYM	
DZIADKOM”	piękne	laurki,	odśpiewały	sto	lat	i	zaprosiły	na	
wspólny	 poczęstunek.	W	rodzinnej	 atmosferze	 przy	 kawie,	
herbacie	i	pysznym	cieście	upłynęła	dalsza	część	uroczystości.	
A	Babcie	i	Dziadkowie	wzruszeni	i	dumni	ze	swoich	wnucząt	
jeszcze	długo	będą	wspominać	przygotowany	dla	nich	występ.
	 Tylko	 dzięki	 dużemu	 zaangażowaniu	 dzieci,	 rodziców,	
pracowników	Domu	Kultury	i	przedszkola	zaplanowana	im-
preza	mogła	być	zrealizowana	zgodnie	z	naszymi	założeniami.	
Wszystkim,	którzy	pomogli	nam	serdecznie	dziękujemy.

R. Liana

Opłatek dla członkiń koła gospodyń i Caritasu
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Tadeusz 
Chajec

Marian 
Nosal

Franciszek
Wojnarowski

Niepokalana
Pan	zamierza	zesłać	Dziewicę	na	ziemię
Odchodzi	od	ludzi	stroskana	Anna
Prosi	niebo	o	potrzebne	łaski	dla	siebie
Zostaje	wysłuchana	i	tak	się	poczęła	Niepokalana
Przychodzi	na	świat	bez	grzechu	poczęta
Bez	rozgłosu	wielkiego	Dziewica	Święta
Dla	uczonych	wydarzenie	niezrozumiałe
Będą	dociekać,	badać	i	wątpić	przez	wieki	całe
Ta	Dziewica	Święta	–	Niepokalana
Zaślubiona	Józefowi	poczęła	w	czystości	Syna
Syna	Bożego	–	naszego	Pana
Była	wierna,	gdy	przez	Niego	była	wezwana
Przez	długie	wieki	Ta	Pani	była	zapomniana
Ona	nie	zapomina	o	ludzkiej	niedoli	
I	mówi	do	dzieci:	„Ja	jestem	Niepokalana
Mój	Syn	przeze	Mnie	świat	z	grzechów	wyzwoli”
Bo	zawsze,	gdy	Mnie	o	coś	prosicie
Ja	was	wysłucham	i	prośby	spełnię
Gdy	tylko	się	to	Bogu	podoba,	o	co	się	modlicie
Bo	wielki	zamysł	i	mądrość	jest	ukryty	we	Mnie

nie przegap
rozkołysane	biodra
jak drzew ramiona
tak blisko siebie
odpływają	w	myślach
w	ramiona	swoje	mnie	weź
w oddali melodia
koncert	wczorajszej	nocy
porywa	nas	w	takt
uderzeń	naszych	serc
skazani na siebie
jak	Adam	i	Ewa
przez	chwilę
która dla nas trwa
niezbyt	długo
więc	czuwaj
by	nie	przegapić
tej	chwili

Jadwiga 
Samborska

codzienność
Matka,
już	biega	po	kuchni
robiąc	śniadanie
myślami
obiera ziemniaki
które	będą	na	obiad.
Ojciec,
sennie	spogląda	na	zegar
drapiąc	się	po	głowie
ziewa,
by	za	chwilę	w	wirze	pracy
zapomnieć	o	krainie	snów
Dziecko,
smacznie	jeszcze	śpi
czekając	na	pobudkę
obudzone,
zrywa	się	w	mig
codziennych	obowiązków

Ostatnia wieczerza
Zebrał	Pan	w	wieczerniku	apostoły	swoje,
Karmił	ich	krwią	swą	i	ciałem
Mówiąc:
Bierzcie	i	jedzcie,	to	jest	ciało	moje,
Krew	swą	i	ciało	wam	dałem…
A	ktoby	nie	pożywał	krwi	i	ciała	mego
W	chleba	i	wina	postaci	–
Ten	nie	będzie	miał	w	sobie	żywota	wiecznego
I	niebo	na	zawsze	utraci…
I	na	moją	pamiątkę	wy	czyńcie	to	samo
Aż	do	dnia	przyjścia	mojego
I	aż	nastanie	jasnej,	czystej	prawdy	rano
Na	sąd	Przychodzącego…
I	dokonał	bezkrwawej	przed	krwawą	ofiary
Nowego	Testamentu
Otworzył	Zakon	Nowy,	zamknął	Zakon	Stary
Od	tego	właśnie	momentu…
A	po	śmierci	mistycznej	umierał	na	krzyżu
Zbawiciel	–	Chrystus	–	Syn	Boży,
By	przez	śmierć	i	cierpienie	lud	do	Boga	zbliżył,
Ludowi	niebo	otworzył…
A	bezkrwawa	ofiara	ciągle	się	odbywa
Z	rozkazu	Mistrza	i	woli,
Codziennie	na	ołtarzach	jest	ciało,	krew	żywa,
Chrystus	umiera	i	boli…
W	tę	ostatnią	wieczerzę	Chrystus	oddał	siebie
Ludowi	swemu	pod	straże,
I	zamieszkał	z	nami,	chociaż	mieszka	w	niebie
Z	serc	naszych	uczynił	ołtarze…

był las
Głuchy	jęk	bitej	ziemi
Stuletni	buk	na	nią	spadł
I	kolejny	z	lasu	cienia
Na	ziemię	padł	buka	brat

Dusi	się	przygnieciona
Setkami	bukowych	pni
Pod	ich	ciężarem	kona
W	koronach	swych	synów	tkwi

Tylu	ich	wykarmiła
Twardych	i	silnych	jak	lwy
A	dziś	brutalna	siła
Na	ziemię	pokładła	ich

Był	tu	las	bukowy	cień
Z	baldachimem	koron	drzew
Matka	ziemia	nim	okryta
Zasłuchana	w	ptaków	śpiew

Już	słychać	łańcuchów	brzęk
Pomruk	palonych	Diesli
Na	żelaznych	pazurach
Jadą	stalowe	grizli

W	kilka	dni	zniknęły	buki
W	ziemi	pni	już	po	nich	nie	ma
Odleciały	nawet	kruki
Pozostała	smutna	ziemia

Lecz	przyjdzie	kiedyś	taki	czas
Że	się	zabliźni	rana
Zapomni	się	że	był	tu	las
Ziemia	zostanie	sprzedana

Był	las	gdy	rósł	nie	pytał	nas
My	też	lasu	nie	pytamy
Uważamy	że	nadszedł	czas
To	go	z	ziemią	równamy

Krok po kropli
Spadają	krople
Z	gałęzi	na	gałąź
Z	liścia	na	liść
Kroplami	deszczu
Odliczam	czas
Zostać	czy	iść
Skończył	się	czas
Zabrakło	kropli
Odchodzę
Krok	za	krokiem
Kropla	za	kroplą
Z	twarzą	mokrą
	 	 	 	 Na	start	–	2011

łza się rozlała
Małe	i	duże	sprawy
Twarz	smutkiem	ubrana
Dotknij	się	mojej	twarzy
Gdzie	łza	słona	rozlana
Oczy	się	moje	błyszczą
Szukają	twardego	miejsca
Nadziei	nić	najbliższą
Plotą	i	wiążą	do	serca
Ciągle	się	zmagam	z	życiem
Iskra	nadziei	mała
Gdzieś	w	sercu	moim	tli	się
Chociaż	łza	się	rozlała
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„I szła muzyka coraz z dalsza,
coraz cichsza, coraz doskonalsza
I niosła swe uroki radości, wspomnie-
nia, aż zmieniła się cała… przyszła 
nowa z szaleństwem rytmicznym, coraz 
bardziej dziwaczna, pełna upojenia 
w swych rytmach i w krokach tanecz-
nych.
I stała się przyczynkiem nowego bawie-
nia…”

	 Zimowe	dni	lutego	2015	roku	są	bar-
dzo	dziwne	i	mieniące	się	to	w	jesienny	
nastrój,	to	znowu	we	wczesną	wiosnę	i	z	
zimową	aurą	nie	mają	wiele	wspólnego.	
Porywisty,	 rześki	 wiatr	 zmienia	 się	
w	ostrą	wichurę,	 to	kręci	 się,	 to	wiruje	
nad	 dachami	 domów,	 unosi	 kawałki	
zerwanej	papy,	plastikowe	opakowania,	
czy	 też	 badyle	 suchych	 traw.	Z	drzew	
spadają	 zeschłe	 gałęzie	 i	konary,	 łamią	
się	stare	drzewa.	Kikuty	połamanych	pni	
straszą	 przechodniów,	 a	świat	wygląda	
jak	pobojowisko,	jakby	czas	apokalipsy	
nadszedł.	 Szybkie,	 ciężkie	 i	ołowiane	
chmury	osuwają	się	dostojnie,	a	za	nimi	
szybko	 i	jeszcze	 szybciej	 płyną	drobne	
obłoki,	spod	których	wyłania	się	popie-
late	niebo.	Temperatura	powietrza	też	nie	
jest	 zimowa.	Przyroda	 stoi	w	zadumie.	
Ptaki	 jakby	 zaskoczone	mało	 zimo-
wym	klimatem	spokojnie	siedzą	ukryte	
w	krzakach	i	czekają	na	śniegowe	puchy.	
Tylko	rozkraczone	gawrony	przekrzykują	
się	i	wartko	przefruwają	nad	ziemią	za-
trzymując	 się	 na	 drzewach	 i	krzewach.	
Gospodarze	wychodzą	 z	domów,	 oglą-
dają	 straty.	 Podnoszą	 zeschłe	 konary	
i	gałęzie,	przecinają	piłami	zwalone	pnie	
drzew	składając	je	na	stosy.	Tegoroczna	
zima	nie	może	wejść	 pełnym	 rytmem,	
ustabilizować	się,	zaśnieżyć	i	skuć	lodem	
stawy,	rzeki	i	jeziora.
	 Popołudnie	i	wieczory	wypełnione	są	
spotkaniami	rodzinnymi,	na	których	jest	
dużo	 rozmów,	wspomnień	 i	staropolski	
poczęstunek.	 Na	 stołach	 leżą	 pyszne	
ciasta	 i	ciasteczka,	 przepijane	 są	 pach-
nącą	 kawą,	 a	sałatki	 i	domowej	 roboty	

wędliny	kuszą	swoim	zapachem.	Jeszcze	
gdzieniegdzie	 słucha	 się	 kolęd,	 które	
już	wychodzą	z	kalendarza	kościelnego.	
Takie	obrazy	z	życia	rodzinnego	jeszcze	
do	 niedawna	były	wszechobecne.	Dziś	
młodzież	 szczególnie,	 żyje	 już	własną	
kulturą,	własnym	 zagospodarowaniem	
czasu	wolnego	 –	 głośna	muzyka,	 na	
uszach	 słuchawki,	 w	ręku	 przeróżne	
urządzenia	 elektryczne:	 telefony,	 lap-
topy,	 tablety	 i	szybkie	 przesuwania	 in-
formacji,	obrazów,	tekstów	–	to	właśnie	
nowoczesny	sposób	bycia.	Jakoś	dziwnie	
nie	ma	 jedności	 rodzinnej	 i	wspólnego	
przeżywania	chwil.	Do	czego	to	wszyst-
ko	–	ta	nowoczesność	–	doprowadzi	całe	
społeczeństwa?...
	 Jednak	obowiązki	 starszego	pokole-
nia	w	dziele	wychowania	młodszych	są	
wielkie	 i	powinny	 się	najogólniej	 rzecz	
biorąc	mieścić	w	trzech	najważniejszych	
sprawach.	Po	pierwsze	winniśmy	wycho-
wywać	pokolenia	w	duchu	wiary	katoli-
ckiej,	jest	to	potrzeba	chwili,	bo	widzimy	
jak	 rozpanoszyło	 się	 zło,	 przestępstwa,	
poprzez	to,	że	katolicy	spychani	są	z	życia	
społecznego	 przez	wyznawców	 odła-
mów	 islamu	wojującego	 –	 przykładem	
tego	może	 być	 zamach	 terrorystyczny	
w	Paryżu.	 Drugim	 wyznacznikiem	
wychowawczym	młodego	pokolenia	 to	
przekazywanie	jej	polskości	i	szacunku	
do	 symboli	 narodowych	 i	wszystkiego	
co	 jest	polskie.	Co	prawda	globalizacja	
i	bycie	w	Unii	Europejskiej	jest	ważnym	
problemem,	 ale	 trzeba	pamiętać,	 że	 je-
steśmy	Polakami	i	musimy	uczyć	młode	
pokolenie	 jak	 godnie	 żyć	w	ojczyźnie.	
Trzeci	ważny	 problem	współczesnego	
wychowania	to	przekazywanie	młodym	
tradycji	 naszych	 ojców	 i	dziadów,	 bo	
tylko	życie	wedle	kanonów	rodzinnych	
jest	 spełnionym	życiem,	 a	naród	dotąd	
żyje	dokąd	jego	język	i	tradycje	żyją.
	 Zatem	spróbuję	przybliżyć	czas	prze-
żywania	wieczorów	karnawałowych	na	
naszej	Ziemi	Brzosteckiej	od	II	połowy	
XX	wieku	po	dziś	dzień.	Już	po	południu	
w	święto	Bożego	Narodzenia	wyruszały	

gromady	 kolędników,	 niosąc	 gwiaz-
dę	wyśpiewywali	 kolędy	 i	pastorałki,	
składali	życzenia	sąsiadom,	a	w	zamian	
za	to	byli	częstowani	łakociami	czy	też	
własnymi	 ciastami.	Bardziej	 teatralnie	
i	okazale	 prezentowali	 się	 kolędnicy	
przebrani	w	różne	dziwne	stroje,	którzy	
odgrywali	 scenki	 z	życia	 Jezusa	 i	Jego	
świętej	 rodziny,	 zaś	w	okresie	 święta	
Trzech	Króli	 szły	 orszaki	 z	mędrcami,	
które	odgrywały	sceny	pokłonu	magów	
nowemu	Królowi	narodzonemu	w	Betle-
jem.	W	nowy	rok	wyruszały	korowody	
szczodroków	i	śmieciarzy	–	tak	nazywa-
no	 tych	 przebierańców,	 którzy	 ubierali	
się	w	słomiane	czapy	uwite	z	warkoczy	
słomy,	 a	kożuchy	 odwrócone	włosem	
na	zewnątrz	przewiązywali	powrósłem.	
Składali	 oni	 życzenia	 noworoczne	mó-
wiąc:	 „na	 szczęście,	 na	 zdrowie	na	 ten	
nowy	 roczek,	 żeby	 się	 udała	 pszenica	
i	groszek…”	albo	tak:	„na	szczęście,	na	
zdrowie	na	ten	nowy	roczek,	żeby	was	tu	
nie	bolała	główka	ani	żaden	boczek,	pie-
kliście	szczodroki,	bochnioki,	powiadali	
nom,	jak	jakeście	nie	piekli	dajcie	chleba	
krom…”.	 Takim	 i	innym	 życzeniom	
nie	 było	 końca.	W	późniejszych	 latach	
do	 korowodu	kolędników	dołączali	 się	
strażacy,	składając	życzenia	i	roznosząc	
kalendarze	 na	 nowy	 rok.	W	kościołach	
zaś,	w	klubach	rolnika	i	w	domu	kultury	
grane	 były	 „jasełka”.	Całe	 środowiska	
lokalne	były	zaangażowane	w	te	karna-
wałowe	rozgrywki.
	 Starsza	młodzież	organizowała	prze-
różne	 potańcówki,	wieczornice,	 które	
z	biegiem	 czasu	 przeradzały	 się	w	za-
bawy	karnawałowe,	 rauty	 czy	 też	 bale	
ze	wspaniałą	muzyką,	 strojami	 i	syto	
zastawionymi	stołami.	Przed	laty	na	bale	
karnawałowe	młode	 dziewczęta	 przy-
chodziły	tylko	z	rodzicami	lub	z	narze-
czonymi,	którzy	obiecywali	opiekę	nad	
narzeczoną	i	przyprowadzali	ją	z	powro-
tem	o	określonej	 godzinie.	W	Brzostku	
takie	bale	początkowo	były	organizowane	
w	dawnym	budynku	sądu	–	biura	GS	–	na	
piętrze.	Potem	dom	ludowy	tętnił	muzyką	
ludową	i	taneczną,	a	bale	trwały	niemal-
że	do	rana.	Były	to	zabawy	z	kotylionami,	
z	witaniem	nowego	i	żegnaniem	starego	
roku	 oraz	 z	kwiatami,	 które	wykupy-
wali	mężczyźni	dla	królowej	balu.	Owa	
królowa	wraz	 z	mężczyzną,	który	miał	
najwięcej	 kotylionów	byli	wodzirejami	
na	 dalszą	 część	 zabawy.	Muzykanci	
grali	 siarczyście	 i	na	 przemian	 utwory	
w	rytmie	polskiego	oberka,	przeróżnych	
polek	oraz	nowych	rytmów	muzycznych	
tj.	fokstrota,	cza-cza,	ugi-bugi,	tanga	czy	
też	wszech	króla	tańca	–	walca.
	 W	 Brzostku	 było	 dużo	 kapel	 lu-
dowych,	 a	do	 tych	 które	 najtrwalej	
zapisali	 się	 w	pamięci	 pokoleń	 był	
zespół	muzyczny	 pod	 batutą	 Stefana	
Czecha,	 Tadeusza	 Chudego	 i	Józefa	
Rubachy.	Z	każdym	 rokiem	wyrastały	
nowe	grupy	muzyczne,	 które	 grały	nie	
tylko	 na	 zabawach,	 potańcówkach	 czy	
wieczorkach,	 ale	 także	 na	weselach,	
a	było	ich	wiele,	gdyż	w	polskiej	tradycji	

opowieści dawnej treści – karnawałowe uroki na ziemi brzosteckiej

Potańcówka zorganizowana przez młodzież w Domu Kultury w latach osiemdziesiątych
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zapisane	jest,	iż	młodzi	ludzie	zakładają	
rodziny	biorąc	ślub	i	urządzając	wesele.	
Wszystkie	te	uroczystości	organizowane	
były	 przez	 rodzinę	 i	chociaż	 nie	 było	
cateringów,	zakładów	gastronomicznych	
i	cukierniczych	 to	 jednak	 imprezy	
organizowane	przez	rodziny	były	niepo-
wtarzalne	i	godne	zachwytu.	Na	balach	
karnawałowych	ustawiane	było	 stoisko	
nie	 tylko	 z	kotylionami	 i	kwiatami,	 ale	
także	 z	kanapkami	 i	ciastami	własnej	
produkcji,	czekoladami	czy	też	napojami	
zimnymi	i	gorącymi.	Dopiero	później	na	
wytwornych	balach	zaczęły	pojawiać	się	
gorące	dania	tj.	bigos,	czerwony	barszcz	
do	 krokietów…	Z	biegiem	 czasu	 bale	
karnawałowe	organizowane	były	 przez	
różne	 organizacje	 społeczne	 działające	
na	terenie	danej	miejscowości,	a	do	nich	
należały:	Komitety	Rodzicielskie	szkół,	
straż	pożarna,	Koła	Gospodyń	Wiejskich.	
Organizowano	 też	 spotkania	 karnawa-
łowe	w	mniejszych	grupach	przyjaciół.	
Wymienię	tutaj	jedną	z	takich	grup,	którą	
dobrze	pamiętam,	 a	organizowana	była	
w	dawnym	internacie	Dwuletniej	Szkoły	
Rachunkowości	Rolnej	–	Bożnica	–	gdzie	
dyrektorem	 był	 Eugeniusz	 Batycki,	
do	 grupy	 tej	 należeli	 Pietruchowie,	
Fuglowie,	Ala	i	Bogusia	Krzyżakówny,	
Franciszek	Ptak,	Matuszewscy,	Bukało-
wie,	Rogalowie,	Utorowiczowie	 i	inni.	
Na	tych	wieczorkach	karnawałowych	nie	
tylko	wspólnie	tańczono,	częstowano	się,	
ale	także	bawiono	się	w	zgaduj	zgadulę	
z	wykupywaniem	 fantów,	w	chustecz-
kę,	 taniec	 z	miotłą	 czy	 inne	wymyślne	
zabawy.	Z	biegiem	czasu	Dom	Kultury	
organizował	wystawne	 zabawy	karna-
wałowe.	Dzisiaj	karnawał	nabrał	tempa	
europejskiego	i	opiera	się	często	nie	tylko	
na	tradycjach	polskich,	ale	na	kanonach	
światowych.	W	ten	czas	wkomponowana	
jest	paleta	świateł,	balonów,	wymyślnych	
strojów,	porywających	rytmów	i	melodii,	
niezwykłe	 jadło,	 które	 już	 nic	 nie	ma	

wspólnego	 z	polską	 kuchnią.	 Podróżu-
jemy	po	całym	świecie	i	przywozimy	ze	
sobą	obyczaje	 świata,	 kultury	 z	innych	
kontynentów	 i	krajów.	 I	 chociaż	nazwa	
karnawał	wywodzi	się	z	włoskiego	„car-
navale”,	czyli	mięsopust	–	powtarzam	za	
Aleksandrem	Brucknerem	–	 to	 jednak	
bale	karnawałowe	oparte	są	na	 tańcach	
i	pokarmach	niekoniecznie	mięsnych.
	 Dobrze	byłoby	gdybyśmy	i	w	tym	cza-
sie	zwanym	karnawałowe	dni	pamiętali	
o	tradycjach	 polskich	 i	zgodnie	 z	nimi	
bawili	się.	Nasi	przodkowie	mówili:	„jak	
pracować	to	do	ostatniej	kropli	potu,	ale	
jak	się	bawić	to	się	bawić,	buty	sprzedać,	
pas	zastawić,	ale	się	bawić”	–	jest	to	cytat	
z	saskich	czasów,	których	styl	życia	był	
trochę	 dyskusyjny.	 Jednak	 każdy	 czas	
w	życiu	 człowieka	winien	 być	 zgodny	
z	kulturą	narodu.
	 Czas	karnawałowy	trwał	do	wtorko-
wego	wieczoru	przed	środą	popielcową.	

W	ten	wieczór	organizowane	były	 tzw.	
śledziki,	 które	 były	 ostatnim	karnawa-
łowym	dniem.	Na	 te	wieczory	przygo-
towywano	 koreczki	 śledziowe,	 śledzie	
w	śmietanie	 z	sałatkami	 jarzynowymi	
oraz	 ciasto.	To	ostatnie	 spotkanie	 koń-
czyło	się	przed	24	i	wszyscy	rozchodzili	
się	do	domów	z	myślą,	że	od	tej	chwili	
rozpoczyna	 się	 czas	 ciszy,	 skupienia	
zwany	Wielkim	Postem.	Dzisiaj	młodzi	
już	 nie	 zawsze	wiedzą,	 że	 post	 to	 nie	
tylko	wstrzymanie	 się	 od	 pokarmów	
mięsnych,	ale	także	wstrzymanie	od	za-
baw	i	harców.	Jednak	miejmy	umiar	we	
wszystkim	co	czynimy,	bo	życie	ludzkie	
mieści	się	w	ramach	wyznaczonych	przez	
nakazy	wiary	i	tradycji	danego	narodu.	
Radosnych	balów	karnawałowych	prze-
żywanych	 z	rozwagą	 i	umiarem	 oraz	
spokojnego	wejścia	w	czas	Wielkiego	
Postu	życzę.

Zuzanna Rogala

Karnawałowy bal zorganizowany przez Dom Kultury początkem lat osiemdziesiątych

Sukcesy gimnazjalistów w konkursie szopek bożonarodzeniowych
	 Ogłoszono	wyniki	Eliminacji	Gminnych	IX	Powiatowego	
Konkursu	 Szopek	Bożonarodzeniowych,	 których	 organi-
zatorem	było	Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku.	
Polegał	on	na	prezentacji	szopek	bożonarodzenio-
wych	i	miał	na	celu	pobudzenie	inwencji	twórczej,	
rozwijanie	wrażliwości	estetycznej	oraz	uzdolnień	
plastycznych	dzieci	i	młodzieży	oraz	całych	rodzin.	
W	kategorii	 gimnazjum	 jury	 przyznało	 pierwsze	
miejsce	Patrykowi	Machajowi,	uczniowi	klasy	III	
z	Gimnazjum	w	Brzostku	oraz	drugie	miejsce	Kin-
dze	Podrazie,	Sylwii	Dziedzic	oraz	Marcelinie	Bie-
leckiej,	uczennicom	klasy	II	d.	Uczniowie	otrzymali	
pamiątkowe	dyplomy	oraz	książki.	Prace	zakwalifi-
kowały	się	do	etapu	powiatowego	w	Dębicy.
	 20	stycznia	2015	roku	gimnazjaliści	wraz	z	opie-
kunem	uczestniczyli	w	uroczystym	podsumowaniu	
konkursu	powiatowego	 i	rozdaniu	 nagród.	Patryk	
Machaj	zdobył	II	miejsce,	otrzymując	pamiątkowy	
dyplom	i	nagrody.
	 Szopka	 naszego	 ucznia	 brała	 również	 udział	
w	XXII	 edycji	Wojewódzkiego	Konkursu	 Szo-
pek	Bożonarodzeniowych,	 nad	 którym	 patronat	
sprawował	Biskup	Ordynariusz,	Kurator	Oświaty,	
Prezydent	Miasta	Rzeszowa,	Radio	Rzeszów	oraz	

Akcja	Katolicka	Diecezji	 Rzeszowskiej.	 Praca	wykonana	
przez	Patryka	została	wyróżniona	przez	jury	konkursu.

E. Domaradzka
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groch z kapustą
Szczotka, Pasta, kubek, ciepła Woda...
	 Naturalne	uzębienie	to	skarb.	Niestety	nie	odrastają	nam	
zęby	jak	u	rekina	ani	nie	rosną	stale	jak	u	konia	czy	królika.	
Braki	w	uzębieniu	 powodują	 słabe	 rozdrabnianie	 pokarmu	
i	trudności	z	trawieniem,	z	czym	wiążą	się	dolegliwości	ga-
stryczne.	A	stan	naszego	uzębienia	w	znacznej	mierze	zależy	
od	nas	samych,	czyli	od	nawyku	mycia	zębów,	poprawności	
ich	mycia,	 jakości	 środków	myjących,	 rodzaju	 szczoteczki	
i	częstości	jej	wymiany	oraz	regularnych	wizyt	kontrolnych	
u	lekarza	stomatologa.
	 Aby	wykształcić	nawyk	mycia	zębów,	współczesne	mamy	
przyzwyczajają	 do	 tego	 już	 niemowlęta,	 którym	wyrosły	
pierwsze	 dwa	 ząbki.	Myją	 te	mleczne	 siekacze	 cierpliwie,	
z	czasem	dając	niemowlęciu	szczoteczkę	do	gryzienia.	Póź-
niej	wprowadzają	odrobinę	pasty,	którą	maluch	połyka,	bo	
nie	umie	wypluwać.	Około	trzech	lat	maluch	już	wypluwa,	
ale	 nie	 umie	 płukać	 jamy	 ustnej.	Umiejętność	 ta	 pojawia	
się	około	czwartego	roku	życia.	Prawie	11	proc. dzieci nie 
myje	zębów	codziennie,	a	tylko	60	proc.	robi	to	przed	snem,	
kiedy	szczotkowanie	zębów	ma	największe	znaczenie.	Wśród	
dorosłych	ta	częstotliwość	jest	jeszcze	niższa!	Zasada	podsta-
wowa	–	mycie	zębów	jest	najbardziej	potrzebne	przed	snem.	
W	nocy	produkujemy	mniej	śliny,	a	dla	bakterii	powodujących	
próchnicę	nasze	kilka	godzin	snu	to	raj.	Po	wymyciu	zębów	
absolutnie	nie	wolno	podawać	dzieciom	kaszki	czy	soczków	
do	picia	–	jeśli	maluch	domaga	się	napoju,	to	można	mu	podać	
czystą	wodę	mineralną.

jak często i jak długo powinniśmy myć zęby? 
	 Przeważnie	uważa	się,	że	trzy	lub	dwa	razy	dziennie	po	
dwie	 lub	 trzy	minuty.	Prawidłowa	odpowiedź	 jest	 taka,	 że	
aż	będą	czyste.	A	jak	stwierdzić,	że	są	czyste?	Przeciągnąć	
językiem	po	powierzchni	zębów	od	strony	warg	i	języka	–	jeśli	
napotkamy	na	nierówności,	złogi,	chropowatości,	to	umyjmy	
jeszcze	raz.	Upewniamy	się,	że	umyte	zostały	zęby	znajdujące	
się	na	samym	końcu	linii	żuchwy	i	szczęki.	Zęby	trzonowe	
ze	względu	na	swoje	usytuowanie	i	fakt,	że	często	trudno	do	
nich	dotrzeć,	są	doskonałym	miejscem	dla	bakterii.

kiedy najlepiej myć zęby? 
	 Nigdy	zaraz	po	posiłku!	Jeśli	zaraz	po	posiłku	przystępu-
jemy	do	szczotkowania,	to	rozprowadzamy	po	całych	ustach	
i	jednocześnie	wcieramy	w	zęby	kwas,	 powodując,	 że	 jego	
oddziaływanie	jest	silniejsze	i	trwalsze.	Kwas	to	największy	
wróg	 naszych	 zębów	–	 osłabia	 je	 i	demineralizuje,	 a	tym	
samym	zwiększa	podatność	na	próchnicę.	Podczas	jedzenia	
lub	picia	w	naszych	ustach	spada	pH	 i	potrzeba	czasu,	aby	
powróciło	 ono	 do	 „normalności”.	Zamiast	 od	 razu	 rzucać	
się	 do	mycia	 zębów,	 lepiej	 najpierw	przepłukać	usta	wodą	
lub	płynem	do	płukania	jamy	ustnej,	co	przyspieszy	powrót	
do	normalnego	pH.	Dlatego	też	eksperci	rekomendują,	żeby	
odczekać	z	myciem	zębów	około	30	minut	po	 jedzeniu,	 aż	
ślina	w	ustach	pomoże	obniżyć	poziom	kwasowości.
	 Producenci	co	krok	wypuszczają	na	rynek	coraz	większe	
tubki	past	do	zębów.	Jeśli	używamy	jej	zbyt	dużo,	to	nasze	
pełne	piany	usta	dają	wrażenie	czystości,	które	często	jest	myl-
ne.	Kupmy	pastę	lepszej	jakości	i	wyciskajmy	jej	na	szczotkę	
2	mm,	a	nie	na	całą	długość	włosia	–	to	przecież	tylko	środek	
wspomagający	mycie	i	nie	zastąpi	samego	mycia.	Unikajmy	
raczej	past	wybielających,	gdyż	duża	zawartość	agresywnych	
środków	ściernych	niekorzystnie	wpływa	na	szkliwo.
	 W	sprzedaży	znajdują	się	szczotki	twarde,	średnie,	miękkie	
i	elektryczne.	 Jeśli	 dziąsła	 są	bardzo	wrażliwe,	wybieramy	
miękką,	delikatną	szczoteczkę	oraz	używamy	pasty	idealnej	
do	mycia	wrażliwych	zębów.	Dla	pozostałych	osób	najlepsza	
będzie	szczoteczka	o	średniej	twardości	włosia.	Szczoteczka,	
aby	mogła	wszędzie	 dotrzeć,	 powinna	mieć	małą	 główkę	
i	nieco	wygiętą,	elastyczną	rączkę.	Szczoteczki	wymieniamy	
co	trzy	miesiące,	a	jeśli	włosie	jest	zdeformowane	zbyt	moc-
nym	przyciskaniem	podczas	mycia,	to	częściej.	Szczoteczki	

elektryczne	zdecydowanie	lepiej	ścierają	nalot	i	dostają	się	do	
szczelin	między	zębami,	jednak	ich	stosowanie	nie	zawsze	jest	
zalecane	a	mycie	nimi	zajmuje	około	10	min.

W jaki sposób prawidłowo czyścić zęby?
	 Zęby	myjemy	z	każdej	strony	–	zewnętrznej,	wewnętrznej,	
a	także	na	powierzchni	żującej.	Wykonujemy	krótkie	i	zdecy-
dowane	ruchy	–	okrężne,	szorujące	i	typu	„miotełka”.	W	celu	
wyeliminowania	ryzyka	odkładania	się	kamienia	na	szkliwie,	
używamy	szczoteczki	w	sposób,	jakbyśmy	chcieli	wymieść	
z	zębów	wszystkie	zanieczyszczenia.	Nasze	ruchy	powinny	
być	kierowane	od	korzenia	zęba	ku	jego	koronie.	Ważne	jest	
bowiem	dokładne	starcie	nalotu	z	całej	ich	powierzchni.	Pastę	
nakładamy	bez	moczenia	szczoteczki,	ponieważ	pasta	rozcień-
czona	wodą	staje	się	mniej	skuteczna.	Wszystkie	zęby	powinny	
być	 szczotkowane	 z	każdej	 strony,	 przy	 czym	 szczególnie	
dokładnie	 na	 linii	 granicznej	 z	dziąsłami	 (tam	najczęściej	
osadza	się	kamień	nazębny).	Najpierw	czyścimy	zewnętrzną	
powierzchnię	zębów	–	zaczynając	zawsze	od	strony	dziąseł,	
następnie	w	ten	sam	sposób	ich	powierzchnię	wewnętrzną.	Na	
koniec	powinno	się	umyć	także	język	(niektóre	szczoteczki	
mają	specjalną	tarkę	służącą	do	tego	celu).
Ale	nawet	dokładne	mycie	zębów	szczotką	nie	usunie	resztek	
jedzenia	z	przestrzeni	międzyzębowych,	dlatego	stosowanie	
nitki	dentystycznej	jest	absolutnie	niezbędne!	Nawet	najlepsza	
szczoteczka	nie	dotrze	do	wszystkich	miejsc,	w	których	mogą	
gromadzić	się	bakterie.	Dwa	razy	dziennie	albo	przynajmniej	
wieczorem	trzeba	bardzo	dokładnie	oczyścić	wszystkie	prze-
strzenie	międzyzębowe.	Można	to	zrobić	nitką	dentystyczną	
(najlepsze	 te,	 które	 są	 powlekane	woskiem	 i	fluorem)	 lub	
specjalnymi	maleńkimi	 szczoteczkami	 dopasowanymi	 do	
„szczelin”	między	zębami	(do	kupienia	w	drogerii	Rossmann,	
aptekach	i	niektórych	gabinetach	stomatologicznych).
Zęby	po	umyciu	trzeba	zawsze	kilkakrotnie	wypłukać,	po-
nieważ	wraz	z	pastą	pozostałyby	w	ustach	bakterie	i	resztki	
jedzenia.	Ponadto	fluor	połykany	często	i	w	dużych	ilościach	
może	nawet	szkodzić,	a	nie	ma	żadnej	możliwości	kontrolo-
wania	tego,	ile	nie	spłukanej	pasty	dostanie	się	do	żołądka.
Płynu	do	płukania	ust	powinno	się	używać	raczej	po	myciu	
zębów.	Większość	płynów	ma	różne	substancje,	które	długo	
utrzymują	się	w	jamie	ustnej.	Hamują	one	rozmnażanie	się	
bakterii	 tworzących	 płytkę	 nazębną	 –	 główną	 przyczynę	
rozwoju	próchnicy.	Dodatkowo	większość	płukanek	zawiera	
także	fluor.	Do	codziennego	użytku	przeznaczone	są	płyny	
o	niskim	stężeniu	jonów	fluorkowych	(do	0,05	proc.).	Te,	które	
mają	więcej	fluoru	(np.	0,2	proc.),	można	stosować	najwyżej	
raz	w	tygodniu.	Unikajmy	płynów	z	alkoholem	w	składzie.	
Regularne	płukanie	zębów	jest	szczególnie	ważne	dla	osób	
noszących	aparaty	ortodontyczne.
Guma	 do	 żucia	może	 do	 pewnego	 stopnia	 zastąpić	 pastę	
i	szczotkę.	Ale	wyłącznie	w	sytuacjach	awaryjnych,	wtedy,	
gdy	nie	ma	możliwości	wyszczotkowania	zębów.	Guma	za	to	
doskonale	może	uzupełnić	działanie	pasty	i	szczoteczki.	Po-
budza	bowiem	wydzielanie	śliny,	która	działa	bakteriobójczo	
i	zapobiega	szybkiemu	spadkowi	pH	w	ustach.	Oczywiście	
musi	to	być	guma	bez	cukru,	a	najlepiej	taka,	która	zawiera	
ksylitol.	Ta	substancja	działa	antybakteryjnie,	a	dodatkowo	
chroni	zęby	przed	atakiem	kwasów,	które	zaczynają	powsta-
wać	w	jamie	ustnej	natychmiast	po	zjedzonym	posiłku.
	 Podczas	mycia	czasem	pojawiają	się	ślady	krwi	na	szczo-
teczce.	Krwawienia	 z	dziąseł	 najczęściej	 są	 spowodowane	
zbyt	mocnym	czyszczeniem	zębów.	Ich	przyczyną	może	być	
też	nieumiejętne	stosowanie	nitek	dentystycznych	lub	wyka-
łaczek.	Ale	na	ogół	są	to	krwawienia	drobne	i	trwają	krótko.	
Jeśli	 dolegliwość	 ta	 powtarza	 się	 często	 i	utrzymuje	 przez	
dłuższy	czas,	może	być	pierwszym	objawem	chorób	przyzębia,	
świadczyć	o	stanie	zapalnym	dziąseł,	lub	braku	niektórych	wi-
tamin.	Nieraz	towarzyszy	także	cukrzycy,	zdarza	się	również	
w	ciąży.	Powtarzające	się	intensywne	krwawienia	powinny	
być	skonsultowane	z	lekarzem.

(częściowo korzystałam ze strony www.kobieta.wp.pl 
Tekst skonsultowałam z lekarzem stomatologiem) 

Janina Słupek
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 12 LUTEGO 2015 r.
 o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej – 

stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	najmu	w	drodze	bezprzetargowej	jest	lokal	użytkowy	położony	w	budynku	Domu	Ludowego	w	Woli	Brzosteckiej	stanowiący	
własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00048274/6	–	przeznaczony	na	prowadzenie	nieuciążliwej	działalności	
dla wsi.
Lokal	użytkowy	położony	na	parterze	po	lewej	stronie	od	wejścia	do	budynku	Domu	Ludowego	w	Woli	Brzosteckiej	na	działce	oznaczonej	
numerem	ewidencyjnym	180	o	powierzchni	0,03	ha,	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00048274/6.
Powierzchnia	użytkowa	lokalu	wynosi	44,06	m2.
Lokal	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną	i	gaz.
Cena czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 14,51 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
 Najemca	oprócz	czynszu	najmu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	gaz,	wywóz	odpadów	komunalnych	i	nieczystości	
ciekłych	oraz	podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością	gospodarczą.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2015	rok)
Brzostek,	dnia	12.02.2015	r. 

Burmistrz	Brzostku
Wojciech	Staniszewski

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 11 LUTEGO 2015 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego – 

stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	przetargu	pisemnego	jest	dzierżawa	powierzchni	użytkowej	w	obiekcie	sportowym	w	celu	zainstalowania	automatów	samo-
sprzedających	na	napoje	zimne,	gorące	i	przekąski.
Gmina	Brzostek	jako	właściciel	Hali	Sportowej	im.	Agaty	Mróz	w	Brzostku	przy	ulicy	M.	N.	Mysłowskiego	11	na	działce	oznaczonej	
numerem	770/2	o	powierzchni	0,5527	ha	–	objętej	Księgą	Wieczystą	Nr	RZ1D/00020353/2	–	wydzierżawia	w	drodze	przetargu	nieograni-
czonego	powierzchnię	w	holu	pod	zamontowanie	automatów	samosprzedających	napoje	gorące,	zimne	i	przekąski.
Hala	Sportowa	czynna	jest	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	730	do	22	w	soboty	od	10	do	14	oraz	podczas	imprez	sportowych.	
Stawka	czynszu	dzierżawnego	obejmuje	koszty	zużycia	energii	elektrycznej,	pobór	wody,	odprowadzanie	ścieków,	koszty	ogrzewania	
obiektu.	Najemca	ponosi	opłaty	za	odbiór	odpadów	komunalnych	i	podatek	od	nieruchomości.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego powierzchni pod jeden automat samosprzedający wynosi 237,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Wadium	 dla	 jednego	 automatu	wynosi	 100,00	 zł	 (słownie:	 sto	 złotych)	 i	 płatne	 będzie	 na	 konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	 
(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2015	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	wynajem	w/w	lokalu	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Brzostek,	dnia	11.02.2015	r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego (garażu) położonego w Brzostku – 

stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	najmu	w	drodze	przetargu	jest	lokal	użytkowy	(garaż)	położony	w	budynku	wielorodzinnym	w	Brzostku	przy	ulicy	Aleksandra	
Gryglewskiego	5A	stanowiący	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00044589/9.
Lokal	użytkowy	(garaż)	położony	jest	w	budynku	wielorodzinnym	(od	strony	południowej)	w	Brzostku	przy	ulicy	A.	Gryglewskiego	5A	
na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	216/3	o	powierzchni	0,4835	ha.
Lokal	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	RZ1D/00064805/6.
Powierzchnia	użytkowa	lokalu	wynosi	35,81	m2	(zgodnie	z	operatem	szacunkowym	sporządzonym	przez	Rzeczoznawcę	Majątkowego)
Lokal	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 3,76 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 20 MARCA 2015 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie:	sto	złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 17.03.2015 r. w Kasie Urzędu 
Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Najemca	oprócz	czynszu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną	oraz	podatek	od	nieruchomości.	Najemca	zobowiązany	jest	
do	ubezpieczenia	lokalu.	Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.	Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	
wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	
w	oparciu	o	wskaźnik	za	2015	rok.)
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu	–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	
przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207	poz.2108).	Wadium	w	pieniądzu	należy	wnosić	na	konto: BSR	o/Brzostek	
Nr	328589	0006	0080	0210	2020	0006).
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	najmu,	zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	
niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	
Brzostek,	dnia	09.02.2015	r. 
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1%
Podatku

dla
damianka

 D a m ia nek  m a 
6	 la t . 	 Urodz i ł 	 s ię	
z	 obustronnym	 głę-
bokim	niedosłuchem.	
Jest	bardzo	pogodnym	
i	 ciekawym	 świata	
chłopcem,	 który	wy-

maga	dalszej	systematycznej	i	fachowej	rehabilitacji.
	 Dlatego	zwracam	się	z	gorącą	prośbą	o	przekazanie	1%	po-
datku.	Pieniążki	pozyskane	w	ten	sposób	przeznaczymy	na	
pokrycie	kosztów	związanych	z	turnusem	rehabilitacyjnym,	
na	ubezpieczenie	implantu,	na	zakup	baterii	do	implantu	śli-
makowego	i	aparatu	słuchowego,	na	dojazdy	na	rehabilitacje	
i	 zakup	materiałów	 edukacyjnych,	 jak	 również	 na	 koszty	
związane	z	serwisowaniem	procesora	mowy,	które	jest	bardzo	
kosztowne.
Dane	potrzebne	do	PIT:
1.	Nazwa	OPP:	Fundacja	Dzieciom	„Zdążyć	z	Pomocą”
2.	KRS:	0000037904
3.	W	rubryce	informacje	uzupełniające	1%	wpisujemy	imię	
i	nazwisko	podopiecznego	-	Damian Raś 9836 

ZA POMOC I WSPARCIE 
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z orlenu
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NOWO OTWARTY SKLEP
„ W O J T E K ”

Brzostek, Rynek 28
Nr tel: 881 779 540

OFERUJE:
• kosiarki
• pilarki
• kosy spalinowe
• części do pilarek i kosiarek
• akcesoria leśno-ogrodnicze
• prowadnice, łańcuchy

• części do samochodów
• oleje
• filtry
• płyny
• akumulatory

OFERTA SPECJALNA!!!
łańcuch OREGON 3/8 – 1,5 mm
tylko 47,– za 56 ogniwek
+ pilnik GRATIS

cennik taXi:
opłata startowa 7 zł (do 1 km)
za każdy następny kilometr 2,50 zł
możliwość przewozu do 6 osób

tel. 519 308 330
zaPraSzamy

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca:	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku
Redaguje	zespół:	Józef	Nosal	(red.	naczelny),	Marta	Król,	Maria	Kawalec,	Elżbieta	Michalik,	
Zuzanna	Rogala,	Ewa	Szukała,	Wiesław	Tyburowski,	Justyna	Zegarowska
Skład	zamknięto: 28	lutego	2015	r.
Druk:	Mała	Poligrafia	Redemptorystów	w	Tuchowie	 Nakład:	800	egz.
Adres	redakcji:	ul.	20-go	Czerwca	4,	39-230	Brzostek;	E-mail: wiadomosci@konto.pl
Nr	konta:	BSR	w	Krakowie	O/Brzostek	Nr:	49	85890006	0080	0210	2062	0001

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

WaŻna inFormacja
Materiały do marcowego numeru proszę przesyłać do 15 marca na adres: wiadomosci@konto.pl
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ROZWIĄZANIE:
LUTY 2015

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

krzyŻóWka z nagrodą
Poziomo:
1) Syn	Boryny;	5) Orzech	 bogaczy;	
8) Czołowi	 działacze	 partii;	9) Szary	
metal;	10) Nieprzetłumaczalne	wyra-
żenie;	11) Biesiada;	12) Pieszczotli-
wie	o	ojcu;	14) Ze	sceną	 i	widownią;	
16) Kurort	w	Belgii;	18) Mąż	 córki;	
19) Tworzywo	 na	 chleb;	20) Szlaka;	
23) Zbiór	zbóż;	24) Narkotyczny	stan;	
25) Obozowisko;	26) Zuch;	28) Imię	
Hitlera;	30) Góry	w	Azji	 Środkowej;	
33) Sokrates	 lub	 Zorba;	 34) Spisa;	
35) Poziom	 szmiry;	 37) Lita	 skała;	
40) Dusznica;	43) Order.	44) Rzeka w 
północnych	Włoszech;	45) Napędowe	
lub	spożywcze;	46) Kotki	na	wierzbie;	
47) Siły	zbrojne;	48) Szaruga.

Pionowo:
1) Szpieg;	2) Karty	do	wróżb;	3) Dono-
siciel,	 konfident;	4) Szczątek	 tkaniny;	
5) Np.	 róża;	6) Sarkazm;	7) Szelest	
liści;	13) Jon	ujemny;	15) Stolica	Japo-
nii;	16) Wielki	w	filmie	Chęcińskiego;	
17) Angielskie	piwo;	20) Styl	pływacki;	
21) Biografia,	 życiorys;	22) Służący;	
27) War;	29) Pomieszczenie;	31) Prze-
ciwieństwo	bałaganu;	32) Wulkan	na	
Mindanao;	36) Naturyzm;	37) Strach;	
38) Narkotyk	z	makówek;	39) Pełzak;	
40) Sukulent	z	Afryki;	41) Stare	stojące	
lustro;	42) Wielki szwindel. 

	 Rozwiązania	wpisane	 do	 kuponu	
zamieszczonego	na	dole	strony	dostar-
czone	do	10	marca	2015	r.	do	Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa	w	 Brzostku	
wezmą	 udział	w	 losowaniu	 nagrody	
książkowej.	 Rozwiązanie	 krzyżówki	
z	poprzedniego	 numeru:	KONKURS 
LITERACKI DLA GIMNAZJALI-
STÓW. Nagrodę	książkową	wylosowała	
Jadwiga Białas z Nawsia Brzosteckie-
go. Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	
się	do	Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal Trudne	wyrazy:	EUROP,	IDIOM,	SPA,	AŁTAJ,	ADIGE,	KPINA,	APO,	NUDYZM,	ALOES,	TREMO

Jeśli	 facet	 otwiera	 kobiecie	 drzwi	 do	
samochodu,	to	albo	samochód	jest	nowy,	
albo kobieta...

		
–	Dyrektorze,	jakiś	facet	czeka	na	pana	
w	sprawie	 niezapłaconej	 faktury.	Nie	
chciał	się	przedstawić.
–	A	jak	wygląda?
–	Wygląda	tak,	że	lepiej	zapłacić...

		

Dyrektorka	 domu	wczasowego	wita	
w	progu	wczasowicza:
–	 Postaramy	 się,	 by	 czuł	 się	 Pan,	 jak	
u	siebie	w	domu!
–	Zwariowała	pani?!	Ja	tu	przyjechałem	
wypocząć!

		
–	Dziwne	–	mówi	mąż	do	żony	–	ty	masz	
niebieskie	oczy,	ja	mam	niebieskie	oczy,	
a	nasza	 córeczka	ma	 piwne.	Ciekawe	
po kim...
–	A	co,	 może	 powiesz,	 że	 piwa	 nie	
pijesz?!

		
Dwie	małe	dziewczynki	stoją	przy	wa-
dze.	Jedna	ostrzega	koleżankę:
–	Nie	wchodź	na	nią,	od	tego	się	płacze!

		

Apteka:
–	Ma	pan	jakiś	dobry	środek	na	porost	
włosów?
–	Mam.
–	Naprawdę	dobry?
–	Proszę	Pana,	rewelacyjny!	Widzi	Pan	
wąsacza	przy	tamtej	kasie?
–	Tak...?
–	To	moja	żona,	próbowała	tubkę	odkrę-
cić	zębami.

		
–	Nie	 rozumiem,	 jak	 jeden	 człowiek	
może	 robić	 tyle	 błędów?!	 –	 dziwi	 się	
polonistka,	 oddając	 pracę	 domową	
uczniowi.
–	Wcale	nie	jeden	–	odpowiada	uczeń.	
Pomagali	mi	mama	i	tata.
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	 Po	 raz	 pierwszy	 nasza	 hala	miała	
radość	gościć	liczne	grono	ministrantów	
i	lektorów,	 którzy	wzięli	 udział	w	co-
rocznych	eliminacjach	Dekanatu	Brzo-
steckiego	do	Mistrzostw	Polski	w	Piłce	
Halowej	Liturgicznej	 Służby	Ołtarza.	
W	tym	pięknym	sportowym	wydarzeniu	
wzięli	udział	ministranci	z	Parafii	Brzo-
stek,	Błażkowa,	Bieździedza,	Dąbrówka	
i	Kołaczyce.	Piłkarze	współzawodniczy-
li	w	dwóch	kategoriach	turnieju:	dla	mi-
nistrantów	ze	Szkoły	Podstawowej	oraz	
ministrantów	z	Gimnazjum.	Eliminacje	
odbyły	się	31	stycznia	2015	roku.
	 Po	wspólnej	modlitwie	 rozpoczęły	
się	rozgrywki.	Mecze	rozgrywane	były	
systemem	każdy	 z	każdym	w	poszcze-
gólnych	kategoriach	wiekowych.	W	ka-
tegorii	 Szkoła	Podstawowa	 zwyciężyli	
Ministranci	z	Parafii	Błażkowa,	drugie	
miejsce	zajęła	Parafia	Brzostek,	a	najniż-

szy	stopień	podium	wywalczyła	Parafia	
Kołaczyce.	W	kategorii	 Gimnazjum	
również	pierwsze	miejsce	przypadło	Pa-
rafii	Błażkowa,	drugie	Parafii	Brzostek,	
zaś	trzecie	miejsce	wywalczyła	Parafia	
Brzyska.	Na	zakończenie	turnieju,	zwy-
cięzcom	 rozdano	 nagrody	 oraz	 każdy	
uczestnik	zawodów	otrzymał	pamiątko-
wy	medal.	Natomiast	we	wtorek	3	lutego	
do	 rywalizacji	 przystąpili	ministranci	
ze	 szkół	 ponadgimnazjalnych.	W	tej	
kategorii	bezapelacyjne	zwyciężyli	mini-
stranci	z	Parafii	Brzyska,	drugie	miejsce	
wywalczyła	Parafia	Błażkowa,	a	trzecie	
miejsce	 przypadło	ministrantom	z	Dą-
brówki. 

Klasyfikacja końcowa w kat. Szkoła 
Podstawowa:

1.	LSO	Błażkowa

2.	LSO	Brzostek
3.	LSO	Kołaczyce	
4.	LSO	Dąbrówka

Klasyfikacja końcowa w kat. Gimna-
zjum:
1.	LSO	Błażkowa
2.	LSO	Brzostek
3.	LSO	Brzyska
4.	LSO	Kołaczyce
5.	LSO	Bieździedza	
6.	LSO	Dąbrówka

Klasyfikacja końcowa w kat. Szkoła 
Ponadgimnazjalna:
1.	LSO	Brzyska
2.	LSO	Błażkowa
3.	LSO	Dąbrówka
4.	LSO	Brzostek

Magdalena Kawalec

	 W	piątkowy	wieczór	30	stycznia	2015	roku	do	Hali	Wido-
wiskowo-Sportowej	im.	Agaty	Mróz-Olszewskiej	w	Brzostku	
zjechali	 się	 silni	mężczyźni,	 którzy	 rywalizowali	 ze	 sobą	
podczas	zawodów	w	wyciskaniu	sztangi	leżąc.	
	 Tego	typu	zawody	odbyły	się	po	raz	pierwszy	w	historii	na-
szej	gminy.	Do	Brzostku	przybyli	nie	tylko	zawodnicy	z	naszej	
gminy,	 ale	 także	z	okolicznych	miejscowości	 (Jodłowa,	Wa-
rzyce,	Kąty,	Brzyska,	Kołaczyce).	Do	rywalizacji	przystąpiło	
13	zawodników.	Każdy	z	uczestników	wykonywał	trzy	próby	
i	podczas	ważenia	wyznaczył	 dla	 siebie	 ciężar	 pierwszego	
podejścia.	O	klasyfikacji	końcowej	zadecydował	ciężar	sztangi	
wyciśnięty	 przez	 uczestnika	 zawodów,	 który	 później	 został	
przeliczony	w	formule	Wilks’a.	Największy	 ciężar	 podczas	
zawodów	wycisnął	w	górę	Łukasz	Stoś	 (150	kg).	O	dziesięć	
kilogramów	mniej	wzniósł	do	góry	sztangę	brat	Łukasza,	To-
masz	Stoś	(140	kg)	i	tym	samym	zapewnił	sobie	drugie	miejsce	
w	konkursie.	Na	najniższym	stopniu	podium	stanął	Piotr	Potas,	
któremu	udało	się	wycisnąć	145	kg.	
	 Zawody	cieszyły	się	bardzo	dużym	zainteresowaniem	wśród	
kibiców,	o	czym	świadczył	brak	wolnych	miejsc	na	trybunach.	
Po	 zakończeniu	 rywalizacji	Burmistrz	Brzostku	Wojciech	
Staniszewski	oraz	zastępca	Burmistrza	Jan	Łazowski	wręczyli	
nagrody	najlepszym.
	 Zorganizowanie	tego	konkursu	możliwe	było	dzięki	spon-
sorom,	 którym	 serdecznie	 dziękujemy	 za	 pomoc	 rzeczową	
i	finansową.	 Sponsorami	 nagród	w	tegorocznym	konkursie	

była	Gmina	Brzostek	oraz	sklep	Top	Odżywki	z	Jasła.	Słowa	
podziękowania	składamy	również	wszystkim	osobom,	które	
pomogły	w	zorganizowaniu	 zawodów:	Marcie	Król,	Marii	
Przebiędzie,	Waldemarowi	Wójcikowi,	Karolowi	Stankowi,	
Korneli	 Przewoźnik,	Krystianowi	Zegarowskiemu,	 Jackowi	
Gierutowi,	Kamilowi	Szutkowskiemu,	Tomaszowi	Potrzebie	
oraz	wszystkim	uczestnikom	za	udział,	a	zwycięzcy	gratulu-
jemy	i	do	zobaczenia	za	rok.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

NAZWISKO	I	IMIĘ	 CIĘŻAR	ZALI-
CZONY PKT.	WILKS’A

1.	Stoś	Łukasz 150	kg 123,35	pkt.
2.	Stoś	Tomasz 140	kg 112,05	pkt.
3.	Potas	Piotr 145	kg 93,66	pkt.
4.	Bajorski	Kacper 130	kg 89,83	pkt.
5.	Spicha	Klaudiusz 110	kg 83,35	pkt.
6.	Tobiasz	Mateusz 110	kg 79,90	pkt.
7.	Kurek	Dawid 100	kg 79,52	pkt.
8.	Szydło	Paweł 115	kg 79,47	pkt.
9.	Serafin	Bartłomiej 130	kg 79,12	pkt.
10.	Dubiel	Kamil 115	kg 74,51	pkt.
11.	Andreasik	Michał 90	kg 71,57	pkt.
12.	Zawiliński	Łukasz 95	kg 70,81	pkt.
13.	Kapłon	Adam 0 0,00

Magdalena Kawalec

eliminacje dekanatu brzosteckiego do mistrzostw Polski 
w Piłce halowej liturgicznej Służby ołtarza

zawody w wyciskaniu sztangi leżąc
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Wydarzenia sportowe w obiektywie



kącik fotograficzny
	 Jeśli	chcesz	się	pochwalić	swoim	zdję-
ciem	na	łamach	Wiadomości	Brzosteckich	

prześlij	je	na	adres:	wiadomosci@konto.pl	
lub	też	dostarcz	je	do	redakcji	osobiście.	
Przesyłając	 zdjęcia	 prosimy	 o	 podanie	
imienia i nazwiska oraz miejsca zamiesz-

kania.	 Przesłanie	 tych	 danych	 oznacza	
zgodę	na	publikację	ich	w	Wiadomościach	
Brzosteckich	w	podpisie	pod	zdjęciem.

J. Nosal

Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej Fot. Marcin Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej

Fot. Zuzanna Nowicka z Kamienicy Górnej

Fot. Katarzyna Szczur z Bączałki

Fot. Monika Zdziarska z Kleci

Fot. Andrzej Kolbusz z Bukowej

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

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


