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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
W związku z oświadczeniem pani doktor 

Szymańskiej, które pojawiło się na pro-
filu Facebooka jej córki Doroty (zakładając 
oczywiście, że jest to faktyczne oświadczenie 
pani doktor Bożeny Szymańskiej, a trudno 

mi sobie wyobrazić, że córka pani doktor publikuje coś, co nie 
wyszło spod pióra jej matki), zmuszony jestem po raz kolejny 
odnieść się do pojawiających się tam zarzutów. Podobnie, pewnie 
jak większość z Państwa, mam już serdecznie dość tego tematu, 
niemniej jednak ze względu na wagę sprawy zmuszony jestem 
reagować na wszelkie informacje, które są nieprawdziwe lub 
manipulują rzeczywistością. Tekst doktor Szymańskiej znaj-
dziecie Państwo w Internecie, dlatego nie będę go tutaj cytował, 
a odniosę się do niego tylko w punktach.
1. Nie byłem i nie jestem źle nastawiony do doktor Szymań-

skiej. Wykonuję tylko to, co jest moim obowiązkiem, tym 
bardziej, że moja bierność w sprawie pociągałaby za sobą 
odpowiedzialność karną za brak reakcji. Z przykrością patrzę, 
jak zasłużony dla brzosteckiej społeczności lekarz, zamiast 
po prostu uznać błąd - a taki każdemu może się przytrafić – 
próbuje tłumaczyć go w tak irracjonalny sposób. 

2. Burmistrz może zawierać i rozwiązywać umowę tylko z kie-
rownikiem SGPZOZ, lekarza zaś zatrudnia kierownik Zakła-
du. Nie było takiej możliwości, bym wypowiedział umowę 
kierownikowi SGPZOZ i zatrudniał panią Szymańską jako 
lekarza. Zresztą jeden z regulaminów wyraźnie mówi, że 
jeżeli kierownikiem placówki jest lekarz, to praktykę może 
prowadzić w ramach obowiązków kierownika.

3. Przypominam pani doktor, że środki z NFZ, które potem trafia-
ją do SGPZOZ w Brzostku, pochodzą z podatków wszystkich 
obywateli - w tym mieszkańców naszej gminy. Jako burmistrz 
reprezentuję organ tworzący, którym jest Rada Miejska, oraz 
Radę Społeczną, której jestem przewodniczącym. To właśnie 
ona ma m.in. prawo wnioskowania o nagrodę dla kierownika 
zakładu i NIE MA INNEJ MOŻLIWOŚCI WYPŁATY NA-
GRODY KIEROWNIKOWI JAK TYLKO NA JEJ WNIO-
SEK. Jest to jasno i wyraźnie zapisane w ustawie.

4. W sprawie wypłaty nagród jeszcze raz zacytuję audytora: 
„Przyznanie oraz wypłata nagród nie były w całości zgodne 
z regulaminem przyznawania nagród pracownikom SGPZOZ 
w Brzostku”. Upieranie się przy wersji, że wszystko było 
zgodne z prawem, jest po prostu niepoważne. 

6. Pani doktor Szymańska twierdzi, że kupowano właściwą 
odzież ochronną. Tymczasem sama pani doktor zakupiła 
w jednej z tarnowskich galerii w grudniu 2014 roku: płaszcz 
w sklepie Stradivarius, kurtkę oraz buty w sklepie CCC. 
Dowodem tego są faktury w materiale, który pozostawił 
audytor. I pani doktor nie była tutaj wyjątkiem, ponieważ są 
też faktury potwierdzające takie zakupy w przypadku innych 
pracowników SGPZOZ. Tyle tylko, że pracownicy mogli nie 
wiedzieć, jak i gdzie powinna być kupowana odzież ochronna, 
zaś kierownik zakładu za to m.in. odpowiada.

8. Podczas wspomnianego przez doktor Szymańską posiedzenia 
Rady Społecznej w dniu 3 marca br. pozytywna opinia o jej 
zwolnieniu była wydana faktycznie tylko moim głosem, bo-

wiem reszta członków rady nie wzięła udziału w głosowaniu. 
Zapomina tylko pani doktor o tym, że w dyskusji, której 
była świadkiem i która jest do wglądu w postaci protokołu, 
znalazły się wypowiedzi pani Skórskiej, pana Kmiecika 
i pana Hipszera. Podkreślali oni, że nie mają zastrzeżeń do 
poziomu leczenia, natomiast wskazywali, że niestety nie-
prawidłowości w ośrodku wskazane przez audytora są poza 
wszelką dyskusją. To, że nie wzięli udziału w głosowaniu, 
to nie skutek mojego mobbingu (zresztą definicja mobbingu 
w żaden sposób nie odnosi się do takiej sytuacji, gdzie nie ma 
zależności służbowej), a jedynie małej odporności nerwowej. 
Nie dziwi mnie to np. w przypadku radnego Sarneckiego czy 
sołtysa Pieniądza, którzy swoje życie i zdrowie zawdzięczają 
pracownikom ośrodka, ale od młodych mężczyzn w osobach 
przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Domaradzkiego 
i radnego Pawła Hipszera należałoby oczekiwać większej 
odporności psychicznej na widok kilkunastu kobiet, które 
wtargnęły na salę posiedzeń. Gdybym ja tak reagował na 
wszystkie naciski, już dawno w budżecie gminy nie byłoby 
ani złotówki. 

  Pani Szymańska zarzuca mi też, że nie zgodziłem się na 
udział w posiedzeniu audytora i kolejne kontrole. Niestety, 
ale sprawa trwa za długo i w takim tempie skończyć się 
może zarzutami karnymi dla mnie o przeciąganie sprawy 
i opieszałość… Chyba, że komuś na takim finale zależy. 
Wyniki audytu są oczywiste i nie ma sensu sprawdzać, czy 
„białe jest białe, a czarne jest czarne”. Zresztą na tym etapie 
wystarczy wprowadzić do ośrodka komisję rewizyjną Rady 
Miasta, która na podstawie materiałów źródłowych bez trudu 
zobaczy zasadność moich decyzji. 

9. Zanim zaproponowałem Janowi Urbanowi stanowisko kie-
rownika, rozmawiałem najpierw z doktorem Szwedą, który 
odmówił, spotkałem się w Jaśle z doktorem Persem, którego 
prosiłem, by kogoś mi polecił, ale nie znalazł nikogo i dopiero 
wtedy rozmawiałem z Janem Urbanem, który wyraził zgodę. 
Zastrzegłem jednak wtedy, że jeszcze muszę taką ofertę złożyć 
doktor Stokłosie, co uczyniłem następnego dnia w obecności 
pracowników SGPZOZ. Również odmówiła. Gdyby było 
inaczej, doktor Szweda, Stokłosa czy doktor Pers publicznie 
już dawno zarzuciliby mi kłamstwo, a to się nie stało. Mam 
także cały czas w telefonie historię rozmów, którą mogę udo-
stępnić. Natomiast to, że działałem zdecydowanie i szybko, 
wynika z faktu, że rano tego dnia dostarczono do sołtysów 
i radnych informacje, z których wynikało, że pracownicy są 
całkowicie niezorientowani we właściwych wynikach audytu 
i zostali zmanipulowani. Podobna informacja przekazana 
została do pana posła Jana Warzechy oraz do Ministerstwa 
Zdrowia. Dodatkowo podczas posiedzenia Rady Społecznej 
SGPZOZ w pewnym momencie pani Agata Wojnarowska 
wstała z miejsca, podeszła do drzwi, które zamaszyście 
otworzyła, a pracownicy ośrodka weszli na salę, próbując 
wywrzeć na zgromadzonych presję. Faktycznie przyniosło 
to efekt, bowiem zagłosowałem za pozytywną opinią tylko 
ja. Pozostali członkowie – jak już wyżej pisałem - nie wzięli 
udziału w głosowaniu. Dlatego właśnie zwolniłem panią 

Od redakcji
Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

Tak kiedyś śpiewał Marek Grechuta, tryskając radością. 
Wiosna ma to do siebie, że po prostu chce się żyć! Cieszymy 

się z każdego, nawet najbłahszego powodu. Odczuwamy nagły 
i nieograniczony przypływ energii. Jesteśmy gotowi przewracać 
świat do góry nogami. Kondycja fizyczna też się nam poprawia, 

więc zabieramy się za uprawianie różnych dyscyplin sportowych 
(o niektórych piszemy w dalszej części WB). Ci, co nie upra-
wiają sportu, uprawiają ogródki – tam równie łatwo o kontuzje. 
Wszystko idzie nam łatwiej i szybciej. Poszukujemy nowych roz-
wiązań. Swoimi przemyśleniami pragniemy dzielić się z całym 
światem. Pewnie z tego względu musieliśmy zwiększyć objętość 
kwietniowego numeru – nie udało nam się wszystkiego ścisnąć 
w 44 stronach, a nie chcieliśmy znów przesuwać kilku tekstów na 
następny miesiąc. Jednak biorąc pod uwagę, że JEST WIOSNA, 
to zapewne damy radę przeczytać „wypasione” Wiadomości.

A skoro mowa o wiośnie – Zespół Adwokacki Dyskrecja 
śpiewał: Ortografio, ty zerwałaś nić mej wiosny... Ale to już 
całkiem inna bajka.

U. Kobak
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KONKURS POETYCKI ROZSTRZYGNIĘTY
W styczniu wspólnie z Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Brzostku ogłosiliśmy konkurs poetycki dla Czytelników 
„Wiadomości Brzosteckich”. Wiersze można było nadsyłać do 
końca lutego. Aby zachęcić do podjęcia tego wyzwania, nie okre-
ślaliśmy ściśle tematu. Każdy mógł „wyśpiewać swoją duszę”. 
Teksty napłynęły nie tylko z naszej gminy, ale także z różnych 
części Polski, co nas bardzo cieszy.

Do oceny konkursowych liryków powołaliśmy trzy osoby, 
które same próbowały sił w twórczości poetyckiej. Byli to: 
Zuzanna Rogala (polonistka, autorka licznych wierszy publiko-
wanych w prasie i pozycjach książkowych), Barbara Hunia (mgr 
filologii angielskiej, laureatka wielu ogólnopolskich i wojewódz-
kich konkursów poetyckich) i Wiesław Tyburowski (historyk, 
polonista, wiersze pisał dla własnej przyjemności). Jury, zgodnie 
z regulaminem, nie miało dostępu do danych osobowych autorów 
nadesłanych tekstów. Po wnikliwym „przyjrzeniu się” twórczości 
naszych Czytelników komisja konkursowa ustaliła ostateczne 

wyniki. Oto one:
I miejsce - Kinga Anna Byś z Brzostku „Prośba o zniesienie 

niewolnictwa XXI wieku”
II miejsce - Helena Nowak z Bielska-Białej „Nie szukaj…”, 

Kinga Anna Byś z Brzostku „(nie)kochanie”,
III miejsce - Emilia Sajór z Oławy „Żebrak”, Anna Kud-

łacz ze Smarżowej [„Matko Częstochowska…”].
Wiesław Tyburowski uważa, że wiersze prezentują dobry 

poziom artystyczny i wskazują na dużą wrażliwość poetycką 
autorów. Na uwagę zasługuje różnorodność stylów: począwszy 
od quasi-pieśni [„Matko Częstochowska…”]; poprzez klasyczny 
wiersz np. „Nie szukaj…”; aż do awangardy, np. „E-mail” , 
a nawet lirycznej przypowieści – „Żebrak”. Z tego również wy-
nika, iż postacie mówiące w tych utworach są w różnym wieku 
i mają za sobą różne doświadczenia życiowe, dlatego występuje 

Szymańską ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. 
10. Idąc tokiem rozumowania pani doktor, że była kierownikiem 

tylko na 1/8 etatu, rodzi się kolejny problem. Na jakiej pod-
stawie pobierała dodatek funkcyjny (około 1900 zł miesięcz-
nie) w całości, a nie w proporcji 1/8? Wynikałoby z tego, że 
w każdym miesiącu niezasadnie wypłacano jej ponad 1500 
zł, czyli w skali roku około 18 tys. … I dalej kolejny „kwia-
tek”, bowiem w latach 2004-2008, kiedy w umowie o pracę 
doktor Szymańskiej figurowało tylko stanowisko „Kierownik 
SGPZOZ”, nagrody były wypłacane tak samo jak w latach 
późniejszych i też bez wniosku Rady Społecznej. 

11. I wreszcie ostatnia sprawa. Doktor Szymańska cytuje au-
dytora, który po przeanalizowaniu wyników finansowych 
ośrodka napisał: „Na podstawie przeprowadzonego audytu 
sprawozdania finansowego oraz dokonanej analizy działal-
ności gospodarczej i finansowej za lata 2012-2014, w naszej 
ocenie działalność finansową i majątkową Zakładu należy 
uznać za prawidłową.” Jest to informacja, która dotyczy 
wyników finansowych placówki, a te faktycznie są dobre. 
Podkreślałem to w moich wypowiedziach, ale wywodzenie 
stąd opinii, że jest to ocena całego zakładu i wszystkich 
aspektów jego działalności, jest zwykłą manipulacją. To tylko 
ocena sprawozdania finansowego i działalności gospodarczej. 
Trudno zresztą, by była inna, kiedy SGPZOZ nie ma żadnej 
konkurencji na terenie gminy i pacjenci nie mają możliwości 
korzystania z oferty konkurencyjnych placówek.

Drodzy Państwo !
Od kilku dni o sprawę odwołania doktor Szymańskiej pytany 

jestem przez kolejne tytuły prasowe. Temat jest chwytliwy i na-

wet wypłacane nagrody nie stanowią takiego zainteresowania 
dla dziennikarzy, jak zwłaszcza zakupy odzieży ochronnej 
w galeriach. Cierpi, niestety, na tym wizerunek naszej gminy. 
Na ile mogę, staram się tonować swoje wypowiedzi. Niestety, nie 
zawsze jest to możliwe. Ostatnio do jednej z redakcji zadzwonił 
podobno „zrozpaczony pacjent” i dziennikarz zaatakował mnie, 
że nie troszczymy się o mieszkańców. Zmuszony byłem poin-
formować go o audycie i jego przyczynach. Problem pacjenta 
nagle zaczął znikać, a najważniejsze stały się zakupy odzieży 
ochronnej, które wyraźnie podekscytowały dziennikarza. Proszę 
Was zatem o to, by podchodzić do informacji prasowych z od-
powiednim dystansem. Często dziennikarze szukają sensacji 
i chwytliwych tematów, które podnoszą sprzedaż gazety, a w ślad 
za tym zwiększają wpływy z reklam. Poszukiwanie prawdy jest 
dopiero na końcu i po kilku kolejnych wydaniach. Zawiesiłem 
jakiekolwiek informacje w sprawie naszego ośrodka w interne-
towych portalach społecznościowych. Wypowiadane tam przez 
niektóre osoby opinie kwalifikują się na sprawy sądowe, na które 
nie mam czasu i ochoty. Niepoważność pewnych komentarzy 
świadczy wprawdzie w pierwszej kolejności o osobach, które je 
formułują i miernej ich wiedzy z zakresu finansów publicznych, 
ale niestety, dotykają mnie, a przede wszystkim moją rodzinę. 
Nie mają jednak i mieć nie będą żadnego wpływu na decyzje, 
jakie podjąłem. Oświadczam Państwu, że sprawie nadano już 
tok prawny, a w najbliższych dniach trafi ona do właściwych 
organów, które powołane są do tego, by takie rzeczy oceniać. 
Jest mi przykro, że zamiast pisać w tej rubryce o inwestycjach 
i planach, zmuszony jestem komentować kolejne „rewelacje”. 
Mam nadzieję, że robię to już po raz ostatni.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Z prac Rady Miejskiej
30 marca br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na XVI 

sesji pod przewodnictwem Mateusza Domaradzkiego – 
Przewodniczącego Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, 
dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok poprzez 
zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 77.660 zł. Środki 
te przeznaczono na budowę parkingów w Brzostku. W planie 
wydatków w dziale oświata i wychowanie dokonano przeniesień 
między rozdziałami celem dostosowania wydatków w planach 
finansowych szkół i gimnazjum do obowiązujących przepisów 
prawnych w zakresie wydatków na dzieci niepełnosprawne. Ze 
środków do dyspozycji Rady Sołeckiej wsi Klecie zabezpieczo-
no wydatki na zakup i montaż przystanku autobusowego przy 
drodze powiatowej Klecie – Frysztak. W dalszej części obrad 
radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do Podkarpackie-
go Programu Odnowy Wsi i wytypowania sołectwa Zawadka 
Brzostecka do uczestnictwa w tym Programie. Kolejną uchwałą 
zatwierdzono Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego 

Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku 
oraz powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. Przyjęto 
także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek 
w 2016 roku. Zmiana uchwały sprawie utworzenia gminnej jed-
nostki organizacyjnej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku” 
dotyczyła przekazania boiska sportowego w Siedliskach-Bogusz 
do dyspozycji powoływanej jednostki. Rada Miejska w Brzostku 
wyraziła zgodę na przekazanie darowizny nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Brzostek na rzecz Powiatu Dębickiego 
w związku z realizacją zadania pod nazwą „Rozbiórka starego 
i budowa nowego mostu na potoku Kamionka w miejscowości 
Siedliska-Bogusz w ciągu drogi powiatowej Nr 1316R Głobi-
kówka – Siedliska-Bogusz wraz z dojazdami”.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

Dokończenie na str. 5
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KINGA ANNA BYŚ Z BRZOSTKU

Prośba o zniesienie niewolnictwa XXI wieku

pozwól mi   się nie lękać
    stanąć i
pozwól mi   nie bić pokłonów
    wielbić lecz
pozwól mi   być nieostrożnym
    czuwać i
pozwól mi   nie podziwiać
    ujrzeć lecz
pozwól mi   się nie dziwić
    pytać i
pozwól mi   nazbyt nie ufać
    wierzyć lecz
pozwól być sobą       grając w swym życiu replikę
       nie tylko kopią         człowieka

tu szerokie spektrum sytuacji lirycznych. Jest to niewątpliwym 
atutem konkursu.

Barbara Hunia konkursowe wiersze „czytała duszą” i wstrzy-
mała się od pisania opinii o nich.

Zuzanna Rogala i Wiesław Tyburowski, jako poloniści 
znający warsztat pisarski, przedstawili krótką charakterystykę 
wybranych tekstów.

„Prośba o zniesienie niewolnictwa w XXI wieku”
• To wiersz awangardowy, przemyślany kompozycyjnie, wy-

rażający fundamentalne wnioski wynikające z dogłębnej 
analizy kondycji społeczno-moralnej człowieka uwikłanego 
w życie we współczesnym świecie. (WT)

• Wiersz nosi w sobie myśl filozoficzną dotyczącą życia we 
współczesnym świecie. Siedmiokrotne powtórzenie „pozwól 
mi” wzmacnia wymowę utworu. Podmiot liryczny chciałby 
być nie tylko „repliką człowieka”, nie tylko jego kopią, ale 
przeżywać prawdziwe uczucia. Autor stosuje wers rozbity, 
co zmusza do refleksji nad własnymi doznaniami. (ZR)

„Nie szukaj…”
• To klasyczny wiersz rymowany o stroficznej budowie, w któ-

rym zawarte są głębokie przemyślenia podmiotu lirycznego 
przekazującego czytelnikowi ważne prawdy życiowe nur-
tujące każdego człowieka. (WT)

• Wiersz ma budowę regularną, czterowersową 10- i 9-sylabo-
wą, z rymami na przemian żeńskimi i męskimi; wprowadza 

czytelnika w spokój i zadumę. Zmusza do refleksji i odpo-
wiedzi, czy w życiu trwać przy tym, co prawdziwe i dobre, 
a błahe sprawy odsuwać na dalszy plan. Szczęście zapisane 
jest w sercu i duszy. (ZR)

„(nie)kochanie”
• Autor wprowadza czytelnika w świat nowoczesnej rzeczy-

wistości, w której znajomość określeń jest ważniejsza od 
relacji „kochać”. „Dziś n a l e ż y kochać”. (ZR)

„Żebrak”
• To w zasadzie przypowieść przedstawiona w lirycznej formie. 

Utwór ten jest subtelnie wyrafinowany w swym słownictwie 
i niezwykle bogaty w treści. (WT)

• To opowieść zaczerpnięta z Biblii, zapisana w konwencji 
baśni. Główna myśl to, że „złe odpłacaj dobrem”. Kobieta 
poruszona tym przekazem zmieniła swoje postępowanie 
i „biednych zawsze wspierała”. (ZR)

[„Matko Częstochowska…”]
• Utwór napisany w konwencji modlitwy. Podmiot liryczny 

uroczyście zwraca się do „Polskiej Pani” ze słowami hołdu 
i wdzięczności za całą „pielgrzymkę życia”. Wiersz ma bu-
dowę regularną, 6- i 7-sylabową, co pomaga czytelnikowi 
w odczytaniu przekazu lirycznego. (ZR)

Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa (zostaną przesłane pocztą). Wszystkim 
uczestnikom konkursu gratujemy talentu oraz odwagi i zapra-
szamy do dalszej współpracy. 

Urszula Kobak

EMILIA SAJÓR Z OŁAWY

Żebrak

W czasach grabieży i niepokoju żył człowiek,
co przez lat wiele zebrany pieniądz o krwawem znoju przechował w garnku w popiele,

lecz się nie zwierzył w nagłem konaniu ni przed żoną ni przed dzieckiem.
I długo, długo tak w zaniedbaniu ten garnek stał pod przypieckiem.
Pewnego razu wszedł do takiej chaty biedny, zgłodniały, podróżny,

ledwie okryty podłymi szmaty pokornie prosił jałmużny.
Lecz gospodyni spośród rodziny, przy jadle była za stołem i bez litości jakby na drwiny

dała mu garnek z popiołem.
Żebrak modlitwy opuścił sporo jałmużnę przyjął z ochotą,

ale się wrócił czym prędzej z drogi gdyż w garnku zobaczył złoto.
„Za złe odpłacać dobrym potrzeba” rzekł starzec wchodząc do chaty.

Tyś popiół dała mi zamiast chleba, ja Tobie zwracam dukaty.
Kobieta cnotą wzruszona taką, ze wstydem błąd swój poznała,

Wynagrodziła hojnie biedaka i biednych zawsze wspierała.

UTWORY NAGRODZONE W KONKURSIE POETYCKIM
KINGA ANNA BYŚ Z BRZOSTKU

(nie)kochanie

jakże przykro, że nie dostałaś kwiatów
choć rano wdeptałaś płatki róż w śnieg chodnika
nie pomalowałaś języka czerwonym E120
jak się tu uśmiechać
nobody love you
nie pobiłaś rekordu w kissingu
tylko jednej z a b r a k ł o
         s
          oby…
wyrzuć     tego misia - to przestarzały model
   bez serca
horror - tylko zamiennik romantycznej komedii
bardzo chciałaś, aby pocałował a on tylko stracił głowę
dziś n a l e ż y kochać
tutaj nic szczególnego
pozostały okruchy na pustych talerzach
fusy kawy, której nigdy nie piłaś
ciepła poduszka na niezasłanym łóżku, gdy budzisz się rano
dziś spowszedniało co dzień od lat paru

Dokończenie ze str. 4

Dokończenie na str. 6
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Z takiego Wągrowca do takiego Brzostku
Król jedzie! Wielkie poruszenie. Ostatnia kontrola. 

Kostka przed halą? Pozamiatana! Trawnik? Jeszcze nie 
ma wiosny, nie trzeba malować. Tort? Gotowy! Uczniowie? 
Przebrani! Stoją na stanowiskach. Przyjechał! Wszyscy gim-
nazjaliści pędzą pokłonić się monarsze. Fałszywy alarm. To 
nie on. Z powrotem na lekcje. Napięcie rośnie. Jest! Wchodzi 
w drzwi. Ale… wielki!! Artur Siódmiak. Król.

Później wszystko potoczyło się, jak było ustalone. Zeszło się 
dwóch burmistrzów Brzostku – jeden wybudował halę, drugi 
pilnuje, żeby tętniło w niej życie. Mowy powitalne. Symbolicz-
ny uścisk trzech dłoni. Wychwalanie szczypiornisty. Wreszcie 
przyszedł czas na pranie mózgu sportowca. Zestaw pytań bez 
czasu na zastanowienie się. Zdarzało się, że odpowiadał zupełnie 
nie po myśli uczniów, np. że ważna jest nauka (a jego ulubione 
przedmioty to język polski, historia i geografia) i nie wolno jej 
sobie odpuszczać, nawet jeśli chce się robić karierę sportową. 
Czasem „pogonił” tych, którzy przeszkadzali w spotkaniu roz-
mowami. Następnie długa seria pamiątkowych zdjęć, jeszcze 
dłuższa kolejka po autografy i trening piłki ręcznej dla drużyny 
gimnazjalistów.

Cała ta impreza odbyła się 10 marca 2016 r. w ramach udziału 
brzosteckiego gimnazjum w akcji „Kluby sportowe Orange” 
trwającej już od ponad 12 miesięcy. Autorką przyjętego przez 
organizatorów akcji projektu oraz jego koordynatorką i rea-
lizatorką jest Magdalena Machaj, nauczycielka wychowania 
fizycznego. Główny cel programu to zachęcenie jak największej 
liczby młodzieży do aktywności sportowej. Uczniów trzeba 
przekonać, że kariera sportowca zaczyna się już w dzieciństwie, 
a sukces zależy bardziej od systematycznych ćwiczeń fizycznych 
pod okiem fachowca niż od miejsca zamieszkania. W tym celu 
prowadzone są różne działania, m.in. treningi z piłki ręcznej, siat-
kowej i nożnej, organizowanie zawodów gminnych, wyjazdów 
na mecze, udział w ogólnopolskich konkurencjach ogłaszanych 
w ramach akcji itd. Artur Siódmiak przyjechał tu, ponieważ ta 
szkoła zdobyła 3. miejsce (na 100 klubów w Polsce) w konkursie 
„Rzuć jak Król Artur”.

A teraz wypowiedzi kilku gimnazjalnych sportowców:
Co dał Ci udział w akcji „Kluby sportowe Orange”?
• Satysfakcję, że mogłem się spotkać z Arturem Siódmiakiem. 

(Dawid G.)
• Satysfakcję. Dowiedziałem się dużo nowych rzeczy. (Paweł 

P.)
• Brak lekcji. (Paweł G.)
• Poznałem wiele cennych informacji na temat piłki ręcznej. 

(Piotr S.)
• Udział w akcji Orange pomógł mi nabrać pewności siebie, 

sprawił również, że zacząłem wierzyć we własne umiejętno-
ści. (Szymon S.)

Która wypowiedź Artura Siódmiaka najbardziej zapadła Ci 
w pamięć?

• Gdy mówił, że nigdy w sporcie, w żadnej dyscyplinie nie 
wolno się poddawać, trzeba walczyć do końca. (Dawid G.)

• Że musimy dużo ćwiczyć, a na pewno coś osiągniemy. (Pa-
weł P.)

• Chciał być w młodości prezydentem. (Paweł G.)
• Jak zachęcał „facebookowe” dzieci do uprawiania sportu. 

(Piotr S.)
• W mojej pamięci najbardziej utkwiły słowa Artura Siódmiaka 

na temat edukacji szkolnej. Powiedział, że pomimo naszych 
upodobań sportowych na pierwszym miejscu zawsze musi 
być nauka. (Szymon S.)

Czego nowego nauczyłeś się podczas treningu prowadzonego 
przez Artura Siódmiaka?
• Że trzeba przez cały czas biegać i ruszać za piłką. (Dawid G.)
• Dosłownie niczego, bo powiedział, że już prawie wszystko 

umiemy. (Paweł P.)
• Pomysłowości w grze. (Paweł G.)
• Prawie niczego nowego, ponieważ powiedział, że prawie 

wszystko umiemy. (Piotr S.)
• Nauczyłem się, że piłka ręczna to gra zespołowa, w której 

każdy zawodnik musi pracować dla dobra całej drużyny. 
(Szymon S.)

A teraz informacja dla tych, co sportem nie żyją:
Artur Siódmiak – urodzony w 1975 r. w Wągrowcu, piłkarz 
ręczny, reprezentant Polski, uczestnik igrzysk olimpijskich 
(Pekin), wicemistrz świata w 2007 r., brązowy medalista Mi-
strzostw Świata w 2009 r. w Chorwacji (tam okrzyknięty królem 
za trafienie do pustej bramki przeciwników ze swojej połowy 
boiska, czym przyczynił się do zwycięstwa Polaków i awansu 
do półfinału); w 2012 r. zakończył czynną karierę zawodniczą, 
obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą i zajmuje 
się organizowaniem różnych imprez o charakterze sportowym.

U.K.

Dokończenie ze str. 5 HELENA NOWAK Z BIELSKA-BIAŁEJ

Nie szukaj…

Nie bój się słoty, deszczu, jesieni,
Ni samotności o brzasku dnia,
Nie sądź, że ktoś twe życie odmieni,
Że przyjdzie jutro i szczęście da.
 Nie szukaj głębi w wodach strumyka,
 Ani skarbów w morskiej głębinie;
 Życie jak strumień szybko umyka,
 I młodość z nim razem przeminie.
Nie szukaj miłości tam gdzie jej brak,
Choć wokół kwitnące są gaje,
Pamiętaj miłość płochliwy to ptak ,
I trudno usidlić się daje.
 Nie szukaj gwiazd na pochmurnym niebie, 
 Ani kwiatów gdy śniegiem prószy,
 Poszukaj szczęścia gdy jesteś w potrzebie,
 We własnym sercu i swej duszy.

ANNA KUDŁACZ ZE SMARŻOWEJ

* * *

Matko Częstochowska 
Nasza Polska Pani 
Modlimy się do Ciebie 
Bośmy Ci oddani
Modlitw słyszysz miliony
A słów jeszcze więcej 
Więc składamy Tobie 
Wdzięczność dziś w podzięce 
Chociaż bywa ciężko 
Jest cel do zdobycia 
W Twoje strony Matko 
Śle Pielgrzymkę Życia.

Fot. Paweł Batycki
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WISŁOKA ŁĄCZY
Imponująca makieta Strzegocic, scenka teatralna o Dębicy, 

piraci zwiedzający Jasło – to tylko niektóre dowody na 
ogromną kreatywność gimnazjalistów – uczestników I Kon-
kursu Interdyscyplinarnego „Z nurtem Wisłoki – poznajmy 
się”, który odbył się 11 marca tego roku w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku. Z konkursem połączona była 
konferencja pod tym samym tytułem.
 Konkurs „Z nurtem Wisłoki – poznajmy się” zorganizowany 
w tym roku po raz pierwszy przez Zespół Szkół w Brzostku 
przybrał nowatorską formułę. Był połączony z konferencją, 
w czasie której prelegenci reprezentujący różne dziedziny wiedzy 
przedstawili referaty dotyczące Wisłoki – rzeki, która od wieków 
stanowi ważny element życia regionu. W konkursie gimnazja-
liści mieli za zadanie możliwie jak najciekawiej przedstawić 
miejscowość, z której pochodzą. 
 Patronat honorowy nad konkursem i konferencją przyjął Bur-
mistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, który wraz z dyrektor 
szkoły Anną Fundakowską otworzył konferencję. Przybyli na nią 
liczni goście. Między innymi: Piotr Król - Dyrektor Inwestycji 
Starostwa Powiatowego w Dębicy, Marta Król - kierownik Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, dyrektorzy gimnazjów: 
Jacek Berek z Brzostku i Marta Gmiterek ze Strzegocic. 
 Słowo wstępne do konferencji wygłosiła Anna Hudyma, która 
wraz z Dorotą Machaj była pomysłodawczynią i organizatorką 
konferencji oraz konkursu. 
 Konferencję prowadziła Dorota Machaj. Pierwszym pre-
legentem był Wiesław Tyburowski (zastępca prezesa Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej), który przedstawił 
referat Osadnictwo i wpływ Wisłoki na osadnictwo w okolicach 
Brzostku. W bardzo ciekawym wystąpieniu nakreślił historię 
osadnictwa wzdłuż rzeki, ukazał znaczenie odkryć archeolo-
gicznych w Trzcinicy, a w konkluzji wskazał wyraźne związki 
osadnictwa z przeszłości ze stanem dzisiejszego rozmieszczenia 
miejscowości w dolinie Wisłoki.

 

Następnie Rafał Godniak (Naczelnik OSP Brzostek) prezenta-
cją multimedialną Zagrożenie powodziowe w Gminie Brzostek. 
Zasady działania w sytuacjach kryzysowych odniósł się do wielu 
praktycznych spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową. 
Prelegent przedstawił mapy z zaznaczonymi miejscami najwięk-
szego zagrożenia powodziowego, zilustrował swoją prelekcję 
także zdjęciami z powodzi i akcji strażackich z 2010 roku. Ukazał 
zagrożenie powodziowe ze strony tak dużej rzeki jak Wisłoka, 
ale także lokalnych rzek, potoków i strumyków. Na zakończenie 
omówił podstawowe zasady, do jakich powinna się dostosować 
ludność terenów objętych powodzią. 
 Kolejnym prelegentem był Krzysztof Mastej (przedstawiciel 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki), który przedstawił Działal-
ność Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W wystąpieniu podkreślił 
zaangażowanie brzosteckich burmistrzów w powstaniu Związku 
i pracach zarządu. Zaprezentował film ukazujący nie tylko histo-
rię i cele Związku, ale także piękno dorzecza Wisłoki. Zwrócił 

szczególną uwagę na podejmowane działania proekologiczne 
i wyróżnienie Związku przez nadanie mu w 2011 roku tytułu 
Lidera Polskiej Ekologii.
 Następnie Damian Guzik (Kierownik Działu Mechaniczne-
go PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział Zespół Elektrowni 
Wodnych Solina Myczkowce) zaprezentował referat Budowa 
i zasada działania elektrowni wodnej na przykładzie Elektro-
wni szczytowo–pompowej w Solinie. W bardzo interesujący 
i niezwykle profesjonalny sposób przedstawił skomplikowane 
działanie zapory w Solinie. W swym wystąpieniu odwoływał 
się do prezentacji multimedialnej ukazującej budowę elektrowni. 
Nakreślił historię powstania zapory, zwrócił uwagę na walory 
turystyczno-krajoznawcze zalewu i okolic. Na zakończenie za-
prosił do odwiedzenia Soliny i przedstawił możliwość zwiedza-

nia elektrowni w sezonie letnim tak dla grup zorganizowanych, 
jak i turystów indywidualnych.
 Ostatnim prelegentem był Karol Trojanowicz (pracownik 
naukowy Zakładu Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie). Wystąpił 
on z referatem Mikrozanieczyszczenia w środowisku wodnym 
- czyli nowe wyzwania dla oczyszczalni ścieków. Ten z pozoru 
trudny i wydawałoby się specjalistyczny temat prelegent ukazał 
w bardzo atrakcyjny sposób, celnie trafiając w zainteresowanie 
słuchaczy. Pokazał zebranym, jakie skutki dla środowiska ma 
nadużywanie chemii w różnych dziedzinach życia. Wskazał też 
inne współczesne zagrożenia będące wyzwaniem dla naukow-
ców i osób odpowiedzialnych za czyste i bezpieczne środowisko 
wodne. 
 Po dwóch godzinach interesujących i zróżnicowanych tema-
tycznie wystąpień konferencję zamknęła Anna Fundakowska, 
zapraszając na przerwę.
 W przerwie między konferencją a konkursem goście, ucz-
niowie biorący udział w konkursie oraz opiekujący się nimi 
nauczyciele zostali podjęci poczęstunkiem przygotowanym przez 
klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Ucznio-
wie pod opieką nauczycielek Ewy Czyrni, Małgorzaty Kolbusz, 
Elżbiety Kurzawy i Danuty Wesołowskiej, przygotowali smaczne 
przekąski oraz różnorodne ciasta, mogli też pochwalić się swoimi 
umiejętnościami w zakresie sprawnej obsługi kelnerskiej. 
 Po przerwie uczestnicy spotkania wrócili do sali w budynku 
warsztatów, gdzie przygotowano już miejsce zmagań konkur-
sowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wystrój sali został 
zaaranżowany przez Dorotę Machaj, koncepcję graficzną oprawy 
konkursu przygotowała Anna Hudyma. W sali zainstalowano 
także nową aparaturę nagłaśniającą zakupioną niedawno dla 
szkoły. Przygotowaniem i zestrojeniem tej aparatury oraz na-
głośnieniem w czasie konkursu i konferencji zajmował się Józef 
Nawracaj. Wydarzenie fotograficznie dokumentował Grzegorz 
Kolbusz. 
 W konkursie „Z nurtem Wisłoki – poznajmy się” zadaniem 
było stworzenie możliwie najciekawszej prezentacji miejsco-
wości, z której pochodzą gimnazjaliści. Przystąpiło do niego 
dziewięć zespołów – dwa z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 

Dokończenie na str. 8

Wiesław Tyburowski - Zastępca prezesa
Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej

Rafał Godniak - Naczelnik OSP Brzostek

Fot. Grzegorz Kolbusz

Fot. Grzegorz Kolbusz
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w Brzostku, dwa z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle, dwa z Gimnazjum 
nr 1 w Dębicy oraz po jednym z Gimnazjum nr 4 w Dębicy, 
Gimnazjum w Strzegocicach i Gimnazjum w Nawsiu Brzo-
steckim. Propozycje uczniów oceniało jury w składzie: Marta 
Król - kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
Katarzyna Grygiel – wicedyrektor ZS w Brzostku i Margareta 
Stelmach – nauczyciel w ZS w Brzostku. 
 Regulamin przewidywał, że w konkursie mogą wziąć udział 
zespoły maksimum pięcioosobowe i mają one po dziesięć minut 
na prezentację. Nie stawiano żadnych ograniczeń co do charak-
teru prezentacji, stosowanych środków, używanych rekwizytów. 
W rezultacie zaowocowało to ogromnym zróżnicowaniem wy-
stępów i całym wachlarzem najróżnorodniejszych pomysłów. 
Były proste prelekcje, prezentacje fotograficzne i filmowe, scenki 
teatralne, piosenki, wiersze. Jury miało twardy orzech do zgry-
zienia, bowiem sześć prezentacji oryginalnością zdecydowanie 
urzekło wszystkich zgromadzonych uczestników i widzów kon-
kursu. Ostateczny wybór zwycięzcy dokonał się między trzema 
propozycjami. Zespół I z Gimnazjum nr 1 w Dębicy zaprezen-
tował historię Dębicy, dramatyzując poszczególne wydarzenia 
poprzez scenki, podkład muzyczny i grę aktorską, Gimnazjum 
w Strzegocicach przedstawiło rozbudowaną prezentację multi-
medialną zorganizowaną wokół ogromnej makiety zbudowa-
nej specjalnie na konkurs, Zespół z Gimnazjum nr 1 w Jaśle 
przygotował i przedstawił lekki, zabawny film o piratach opo-
wiadających o walorach Jasła. Według jury te trzy prezentacje 
w jednakowym stopniu zasługiwały na główną nagrodę, ale 
regulaminowo nagrody trzeba było rozdzielić. Wzięto więc pod 
uwagę mniej istotne kryteria, takie jak na przykład rygorystyczne 
przestrzeganie czasu prezentacji. W rezultacie pierwsze miej-
sce przyznano Gimnazjum nr 1 w Dębicy, drugie Gimnazjum 
w Strzegocicach, trzecie Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Przyznano 
także trzy wyróżnienia: Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, II 
zespołowi z Gimnazjum nr 1 w Dębicy, II zespołowi Gimnazjum 
nr 1 w Jaśle. Indywidualną nagrodę specjalną za wspaniałą grę 
aktorską otrzymała uczennica Gimnazjum nr 1 w Dębicy We-
ronika Wójcik.
 Z zainteresowaniem zebranych spotkały się także prezentacje 
uczniów z Gimnazjum w Brzostku. Mimo że nienagrodzone, 
trafiły one do przekonania wielu osób, które z racji zamieszkania 
są emocjonalnie związane ze swoją miejscowością. 
 Dyrektor Anna Fundakowska w podsumowaniu konkursu 
podkreśliła wysoki poziom wszystkich wystąpień i to, że nie 
ma w nim podziału na wygranych i przegranych. „Wygrani są 
wszyscy – mówiła - bo dowiedzieli się naprawdę dużo i w atrak-
cyjnej formie o miejscowościach z regionu”. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali uhonorowani dyplomami i upominkami, a zwy-
cięzcy i wyróżnieni zróżnicowanymi nagrodami. Prelegenci, 
nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu i sponsorzy 
otrzymali pisemne podziękowania.
 Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Osobom, które 
swoim zaangażowaniem przyczyniły się do zorganizowania 

i przeprowadzenia konferencji i konkursu „Z nurtem Wisłoki – 
poznajmy się”, a w szczególności: 
Panu Wojciechowi Staniszewskiemu, Burmistrzowi Brzostku – 
za objęcie Honorowym Patronatem konferencji i konkursu oraz 
ufundowanie nagród;
Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki - za przekazanie na nagrody 
materiałów promocyjnych i informacyjnych;
Energia Odnawialna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych 
Solina Myczkowce) - za przekazanie na nagrody materiałów 
promocyjnych i informacyjnych;
Panu Krzysztofowi Czechowi – Piekarnia Kołacz w Kołaczy-
cach – za sponsoring, 
Panu Markowi Przewoźnikowi - Rubicello w Brzostku – za 
sponsoring,
Pani Małgorzacie Drozd – Delikatesy Centrum w Brzostku - za 
sponsoring, 
Pani Lucynie Ziębie – Sklep Spożywczy w Brzostku - za spon-
soring, 
Panu Robertowi Gąsiorowi – Salix w Brzostku - za sponsoring, 
Panu Arturowi Potrzebie – Księgarnia w Brzostku - za spon-
soring. 
 
Wyniki I Interdyscyplinarnego Konkursu „Z nurtem Wi-
słoki – poznajmy się”:
I miejsce - Zespół w składzie: Hanna Bek, Kinga Kocoł, Jakub 
Uriasz, Aleksandra Górz z Gimnazjum nr 1 w Dębicy; opiekun: 
Agnieszka Jakubowska-Cetnar 
II miejsce - Zespół w składzie: Julia Wnęk, Kornelia Soprych, 
Dominika Jargas, Marika Soprych z Gimnazjum w Strzegoci-
cach; opiekun: Marta Dziadyk, Iwona Bieniasz
III miejsce - Zespół w składzie: Natalia Daniło, Agata Fun-
dakowska, Szymon Syzdek z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle; opiekun: 
Ewa Smoszna
I wyróżnienie - Zespół w składzie: Piotr Stanek, Piotr Ogrod-
nik, Martyna Pietruszewska, Aleksandra Szczepkowicz, Pau-
lina Józefczyk z Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim; opiekun: 
Krzysztof Skórski
II wyróżnienie – Zespół w składzie: Weronika Wójcik, Gabriela 
Marek, Edyta Skiba, Stefan Świstak z Gimnazjum nr 1 w Dębicy; 
opiekun: Monika Maksoń
III wyróżnienie – Zespół w składzie: Karolina Oberc i Alek-
sandra Korczykowska z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle; opiekun: Olga 
Szudy - Seredyńska
Udział wzięli:
Zespół w składzie: Justyna Cacoń, Natalia Czaja, Klaudia 
Wojtaczka z Gimnazjum nr 4 w Dębicy; opiekun: Jacek Nowak 
Zespół w składzie: Aneta Czyż, Klaudia Piekarczyk, Patrycja 
Żółkiewska z Gimnazjum w Brzostku; opiekun: Katarzyna 
Machowska 
Zespół w składzie: Martyna Samborska, Kinga Podraza z Gim-
nazjum w Brzostku; opiekun: Katarzyna Machowska. 

Opracowała: Anna Hudyma 

Mózgi pracują
O Megamózgach organizowanych przez Gimnazjum 

w Siedliskach-Bogusz można powiedzieć, że to konkurs 
z sensem. 

Mobilizuje uczniów do poszerzania wiedzy wychodzącej 
często poza to, czego się uczą w szkole. Ponadto muszą się oso-
biście wykazać na oczach widowni samodzielnością w myśleniu 
i działaniu, bo tam nie ocenia się prac wykonanych w domu lub 
w szkole przy często bardzo dużej pomocy osób dorosłych. A co 
najważniejsze – to, czego gimnazjaliści nauczą się, aby się zna-
leźć w finale turnieju, przyda się im w dalszej edukacji i życiu. Na 
pewno dla młodzieży nie jest to żadne marnowanie czasu. Chęć 
zmierzenia się z najlepszymi oraz cenne nagrody (wystawione na 
pokuszenie) skutecznie motywują do intelektualnego wysiłku.

Warto tu zwrócić uwagę na zaangażowanie nauczycieli – 
konkurs odbył się już po raz jedenasty, ale wciąż poszukuje 

się nowych rozwiązań, oryginalnych zadań oraz efektownej 
i nowoczesnej „obudowy”. Bez dobrego i chętnego do pracy 
informatyka na pewno nie udałoby się przeprowadzić tak wi-
dowiskowego turnieju. Najważniejszą rolę jak zwykle odegrał 
pomysłodawca i główny organizator – Krzysztof Dziedzic, wi-
cedyrektor ZS w Siedliskach-Bogusz. Jak widać, umie poderwać 
pedagogów do dodatkowego wysiłku, którego efekty widoczne 
są za każdym razem. 

Na temat tegorocznych Megamózgów wypowiedziała się Jo-
anna Ramut, jedna z uczestniczek, reprezentantka brzosteckiego 
gimnazjum: Konkurs był na wysokim poziomie. Sądzę, że stres 
nas zdominował i sprawił, że nie mogliśmy myśleć racjonalnie, 
przez co popełniliśmy wiele niepotrzebnych błędów. Gospodarze 
wszystko dopięli na ostatni guzik. Zostaliśmy mile przyjęci.
Na następnej stronie przedstawiamy szczegółową relację z tur-
nieju. Zapraszam do lektury.

U. Kobak
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Gimnazjaliści z Jasła bez konkurencji!
Drużyna z jasielskiego gimnazjum żywiołowo ruszyła 

po zwycięstwo i wygrała stawkę, pokonując w zaciętej 
rozgrywce dziewięć finałowych zespołów. Tak w największym 
skrócie wyglądał przebieg ostatniego etapu międzywojewódz-
kiego konkursu Megamózgi 2016.

Tak silne emocje i tak gorąca atmosfera, jaka panowała u po-
czątków wiosny w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz, może 
towarzyszyć tylko Megamózgom, czyli konkursowi dla gimna-
zjalistów sprawdzającemu wiedzę matematyczno-przyrodniczą, 
znajomość zasad ruchu drogowego oraz praktyczne umiejętności 
z zakresu pierwszej pomocy. Międzywojewódzkie spotkanie 
finałowe objęte patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
odbywa się corocznie wiosną w Gimnazjum w Siedliskach-
-Bogusz. Startuje w nim młodzież z województwa podkarpa-
ckiego, małopolskiego i lubelskiego. My, gospodarze, bardzo 
się cieszymy, że możemy gościć wspaniałych zawodników, ich 
opiekunów, cudownych kibiców i przemiłych gości. Na imprezę 
przyjeżdżają same matematyczno-przyrodnicze tuzy wyłonione 
podczas szkolnych eliminacji z pomocą testu przesłanego przez 
organizatorów. Reguła zawodów jest właściwie niezmienna od 
początków istnienia turnieju, chociaż co roku ulega drobnym 
modyfikacjom. W tym roku niewielkie zmiany dotyczyły kwa-
lifikacji drużyn do półfinału, w którym zawodnicy corocznie 
rozwiązują test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. W finale 
natomiast wykonują mnóstwo zadań teoretycznych i praktycz-
nych.

Tego roku 22 marca do walki o najwyższe miejsce stanęło 
dziewięć drużyn. Były to 3-osobowe zespoły z Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Jaśle, Gimnazjum 
nr 2 im. KEN w Skawinie, Zespołu Szkół im. Ks. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Szerzynach, Gimnazjum nr 1 im. Orląt 

Lwowskich w Radzyniu Podlaskim, Publicznego Gimnazjum 
w Czemiernikach, Gimnazjum Dwujęzycznego im. Mikołaja 
Kopernika w Krośnie, Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Besku, 
i Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej, z których do 
ścisłego finału weszli zawodnicy z Jasła, Krosna, Radzynia 
Podlaskiego, Skawiny, Wiśniowej oraz bez eliminacji, bo to 
przywilej gospodarzy, drużyna z Siedlisk-Bogusz w składzie: 
Sylwia Nykiel, Piotr Świętoń i Mateusz Zagórski. Zawodników 
oceniał zespół sędziowski pod przewodnictwem Małgorzaty 
Batyckiej, nauczycielki Zespołu Szkół w Brzostku, natomiast 
w jury zasiadali jeszcze Katarzyna Kisielewska, nauczyciel 
LO w Kołaczycach, Marek Wojtuła, dyrektor z LO w Pilźnie 
oraz nauczycielka naszej szkoły, Leokadia Jędrzejczyk. A do-
pingowali, jak zwykle gorąco, liczni kibice, którzy starali się 
wspierać uczestników zmagań ze wszystkich sił. Było to bardzo 
potrzebne, bo chociaż liczyła się głównie wiedza merytoryczna 
i praktyczne umiejętności, to ważna też była walka z czasem, 
perfekcja wykonania zadań, efektywna współpraca w grupie 
czy dobór odpowiedniej taktyki, by zyskać dodatkowe, a nie 
stracić uzyskanych już punktów. Na twarzach finalistów ma-
lowało się skupienie i determinacja, zmieniały się zespoły 
prowadzące w konkursie, natomiast goście żywo reagowali na 
przebieg rywalizacji. Wśród nich byli między innymi wizytator 
KO w Rzeszowie Małgorzata Lechowska, burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski, kierownik Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli Irena Nosal, radny powiatu dębickiego Le-

szek Bieniek, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz 
Domaradzki, przedstawiciele PZU Dębica Joanna Buszek 
i Agnieszka Serafin, radny Gminy Brzostek Andrzej 
Witek, sołtys Siedlisk-Bogusz Elżbieta Gąsior, dyrektor 
SP w Grudnej Górnej Małgorzata Wójtowicz, dyrektor 
Gimnazjum w Wiśniowej Jerzy Łukasiewicz oraz rodzice 
naszych zawodników.

Po emocjonujących rozgrywkach zwycięstwo przy-
padło drużynie z Jasła, drugie miejsce zajęli uczniowie 
gospodarzy z Siedlisk-Bogusz, a na trzecim znalazła się 
ekipa z Radzynia Podlaskiego. Kolejne miejsca należały 
do gimnazjalistów ze Skawiny, Wiśniowej i Krosna. Po 
ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie nagród dla 
zwycięzców i uczestników konkursu. Wręczali je m.in. 
i gratulowali sukcesu wizytator M. Lechowska, dyrektor 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz Stanisław Wójto-
wicz, prowadzący finał zastępca dyrektora Krzysztof 
Dziedzic oraz sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy 
za wsparcie finansowe i rzeczowe. W tym roku głównymi 
fundatorami nagród byli burmistrz Brzostku Wojciech 

Staniszewski, PZU i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Ze-
spole Szkół w Siedliskach-Bogusz, a także Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Krakowie oddział w Brzostku, Piekarnia „Kołacz”, 
firma „Ślusarstwo” Władysława Radzika, firmy Renaty Drwal, 
„Taurus”, „Rolmlek”, „Bogor”. Nagrody otrzymali wszyscy 
uczestnicy finałowych rozgrywek niezależnie od tego, czy prze-

szli do finału, czy odpadli w półfinale, a były to np. rowe-
ry, smartwatche, dyski zewnętrzne, radioodtwarzacze, 
drukarki, głośniki i słuchawki oraz puchary. Drobnymi 
upominkami obdarowano również opiekunów zwycię-
skich grup. Patronat medialny sprawują od kilku lat „Ob-
serwator Lokalny” i Radio Rzeszów, którym również 
jesteśmy wdzięczni za ich obecność. Dziękujemy także 
„Wiadomościom Brzosteckim” oraz TV Brzostek i TVP 
Rzeszów. Wyrazy podziękowania kierujemy również do 
Marii Wójcik, pielęgniarki środowiskowej i strażaków 
OSP, którzy zabezpieczali imprezę od strony medycznej.

Po wyczerpujących zmaganiach przyszedł czas na 
posiłek, chwilę relaksu i wymianę uwag. Choć kolejne 
Megamózgi przeszły już do historii, miejmy nadzieję, 
że wielkie szkolne święto na długo pozostanie w ser-
cach i pamięci uczestników i gości. Z ich wypowiedzi 
wnioskujemy, że wielu z nich chciałoby ponownie przy-
jechać na tę imprezę, o czym, jak co roku, informuje 
Państwa ZC.
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Dokończenie na str. 11

PATRZĘ I WIDZĘ
Reduta profanacji

Patrzę i widzę oznaki zbliżającej się wiosny. Szkoda, że to 
nie tylko niezliczona ilość odmian zieleni, ale również peł-

na gama kolorów śmieci w przydrożnych rowach. Upstrzone 
odpadami rowy to efekt bezmyślnych podróżnych wyrzuca-
jących przez okna aut niepotrzebne im rzeczy. Miejscowi też 
dokładają swoje - paląc w ogniskach pieluchy swoich wnuków. 
Dym snuje się czarny i w całej okolicy czuć chemikaliami. To 
działanie wydaje się irracjonalne, bowiem wszelkie odpady są 
odbierane systematycznie, a ich nadmiar można samemu zawieźć 
do siedziby Gospodarki Komunalnej. Wystarczy tylko chcieć. 
 Wjeżdżających do naszego miasteczka wita też dziwna 
instalacja. Resztki rozebranego domu służące za podpory dla 
roślin ozdobnych, zwieńczone zostały smętnie zwisającą flagą 
państwową. Być może miał być to obraz Polski w ruinie? Co 
chciał osiągnąć autor „reduty” z flagą na szczycie, jest dla mnie 
zagadką i jednocześnie dwukrotnym złamaniem obowiązującego 
prawa.
 Przepisy dotyczące flagi państwowej zostały zawarte w art. 
28 Konstytucji RP oraz w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. 
o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pieczę-
ciach państwowych (Dz. u. z 2005 r. Nr 235, poz.2000). Ustawa 
dokładnie definiuje elementy flagi: kolor, stosunek wysokości do 
jej długości (wynosi 5:8) i układ pasów odpowiednich kolorów 
wg siebie. Oficjalne są dwa wzory flagi: biało-czerwona i druga 
z godłem umieszczonym dodatkowo pośrodku białego pola. 
Właśnie ta druga jest, niestety, nadużywana. Prawo do jej używa-
nia przyznano jedynie przedstawicielstwom dyplomatycznym, 
konsularnym i innym mieszczącym się za granicą, cywilnym 
lotniskom, samolotom podczas lotów za granicą, kapitanatom 
portów i polskim statkom morskim, które używają flagi z godłem 

jako bandery. Można uznać, że obywatel RP mieszkający na 
terenie państwa, wywieszający ten rodzaj flagi dokonuje czynu 
niezgodnego z prawem.
 Z przepisów prawa wynika również kilka podstawowych 
zasad dotyczących umieszczania i używania flag:
- flagi wywiesza się, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice 
oraz święta państwowe i narodowe (3 Maja, Narodowe Święto 
Niepodległości, Święto Wojska Polskiego, Dzień Flagi - 2 maja),
- flagi możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy 
uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego,
- flaga musi być czysta i niepostrzępiona, a jej barwy nie mogą 
być wyblakłe,
- na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od świtu do 
zmroku, jeśli ma pozostać na maszcie dłużej musi być dobrze 
oświetlona, 
- nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci 
śnieżnej i przy wyjątkowo silnym wietrze,
- flaga nie może dotykać podłogi, ziemi lub innych przedmiotów,
- na flagach państwowych nie umieszcza się żadnych napisów 
lub rysunków,
- jedynym godnym sposobem likwidacji zużytej flagi jest jej 
niepubliczne spalenie.
Umieszczenie niewłaściwej flagi na rumowisku i w nieodpo-
wiedni sposób jest kolejnym złamaniem prawa.
 Otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem 
i obowiązkiem każdego z nas, dlatego powinniśmy reagować 
na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłaszać to 
odpowiednim organom - co niniejszym tekstem czynię.
 Flaga naszego kraju jest bardzo prosta, więc uszycie jej nie 
powinno stanowić problemu, można również zakupić ją za 
niewielkie pieniądze przez internet. Niech wywieszenie flagi 
w sposób godny w najbliższe, majowe święta na naszych domach 
będzie przejawem naszego patriotyzmu w czasach pokoju.

aa

Wrestling czy tylko wolnoamerykanka?
Wrestling – jak podaje Wikipedia – to „rodzaj spektaklu 

łączący atletykę i sztukę teatralną, będący sportem wido-
wiskowym, popularnym szczególnie w Stanach Zjednoczonych 
(…). Bazuje na klasycznych zapasach greckich i wolnoamerykan-
ce ze współczesnymi dodatkami takimi jak ciosy, oparte na sile 
chwyty i rzuty oraz akrobatyczne manewry”. Teatr ten rozgrywa 
się na ringu i wokół niego, akcja może się przenosić na widzów. 
„Pojedynki są częścią długiego fabularyzowanego konfliktu 
pomiędzy babyfacem (skracane do face „dobry gość”) a heelem 
(„zły gość”). Zadaniem face’ów jest uzyskanie pozytywnej re-
akcji publiczności, natomiast heelów – negatywnej, buczenia.”

Natomiast wolnoamerykanka to walki zapaśnicze, w których 
wszystkie chwyty są dozwolone (ale nie mogą zagrażać życiu).

Jak się tak patrzy, czyta i słucha, to wygląda na to, że te – po-
wiedzmy – dyscypliny sportu zyskały u nas dużą popularność, 
wpisały się wręcz w codzienność. Ringu jako takiego wprawdzie 
nigdzie nie znajdziemy, ale za to mamy face’ów i heelów, jednak 
w odróżnieniu od typowego wrestlingu – ze względu na to, komu 
dopingujemy, ten sam zawodnik może być dla jednych face’em, 
dla drugich heelem. Wszystkie(!) chwyty też są dozwolone. 
Nasza wersja dodatkowo jest wzbogacona o łowców i doradców. 
Łowca ma za zadanie wytropić osobę, która czuje się przez kogoś 

pokrzywdzona, ale jednocześnie cechuje się łatwowiernością, 
naiwnością lub skłonnościami narcystycznymi. Wtedy do akcji 
wkracza doradca będący zagorzałym przeciwnikiem rywala 
przyszłego zawodnika. Doradca umiejętnie podkręca poczucie 
krzywdy, doprowadza do ślepej furii owego zawodnika. I gotowe. 
Jatka na całego! Lanie, kopanie, skakanie jednego po drugim! 
Super! Ale widowisko! W dopingowanie włącza się prawie całe 
środowisko, dzieli się na obozy, czasem zmienia strony w zależ-
ności od przewagi walczących. Łowca i doradca (czasem jest to 
jeden człowiek) pozostają w cieniu, a jeśli ich zawodnik ponosi 
klęskę, odcinają się od niego i szukają nowego „gościa”, którego 
będzie można wystawić w następnej walce.

Wkrótce odbędzie się konkurs na szefa nowo powstałego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tu apeluję do przyszłego kierow-
nika – proszę systematycznie organizować pokazy i turnieje 
wrestlingu lub wolnoamerykanki na terenie tego ośrodka. Bę-
dzie ring z prawdziwego zdarzenia. Tam damy ujście naszym 
emocjom. Zawodników nie braknie, kibice dopiszą, a Internet 
i inne media nie będą pękać „od wszelkich chwytów”. Hejtu 
będzie mniej. Oby.

U. Kobak

PAWEŁ GLUGLA

GORZEJOWSKI KOŚCIÓŁ W 1934 ROKU
Gorzejowski kościół położony jest na tzw. „Górach” przy granicy 

z Jaworzem Górnym. Jest to mała drewniana świątynia. Już przed 
1747 r. w Gorzejowej istniała murowana kaplica. Według ludowej 
tradycji została ona wzniesiona w miejscu, w którym zamordowany 
został mnich wędrujący z Siedlisk do Pilzna. Pierwsza wiadomość 
o kapliczce w Gorzejowej „na Górach” pochodzi z 1749 r. Jak podają 
źródła: „około mili od kościoła parafialnego [w Siedliskach] stoi 
drewniana kaplica, w której jest ołtarz wielki z obrazem św. Grzegorza 

łaskami słynącym. Są tam również dwa inne ołtarze, a mianowicie 
Przemienienia Pańskiego i św. Antoniego z mensami drewnianymi”.

W XX wieku, konkretnie w 1936 r. z inicjatywy księdza Wojciecha 
Zięby do murowanej kaplicy dobudowano drewniany korpus według 
projektu architekta Stanisława Radwańskiego. Pracami budowlany-
mi kierowali cieśla Franciszek Kluza i murarz Stanisław Grochot. 
Kościół poświęcił 18 października 1936 r. biskup Lisowski. Kościół 
i parafia jest pod wezwaniem Św. Grzegorza papieża i Przemienienia 
Pańskiego.
Poniżej podaję notatkę, jaka pojawiła się o tymże kościele w tygodniku 
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„Nasza Sprawa” w 1934 r.
Gorzejowa

„Na górach” od kilku tygodni panował ruch niezwykły...
„Stary kościółek św. Grzegorza będzie otwarty — przyjedzie 

Ks. Biskup — zostawi nam P. Jezusa w N. Sakramencie i przy Nim 
Księdza”... Tak sobie mówili ludzie, nie tylko w Gorzejowej, ale 
i w Gębiczynie i w Jaworzu i w innych okolicznych wioskach.

Na tę wielką chwilę trzeba się przygotować, a więc drogi naprawić, 
kościół przybrać zielenią, mieszkanie Księdzu przyszykować i — co 
najważniejsze — duszę przysposobić na przyjęcie P. Jezusa!

Krząta się Ks. Proboszcz z Siedlisk, a szczególnie Ks. Wojciech, 
który ma w Gorzejowej zamieszkać, jako Duszpasterz i Stróż P. 
Jezusa. Już przybył Ks. Kanonik z R., który ma przewodniczyć 
w rekolekcjach. W sam Dzień Zaduszny spieszą „na góry” okoliczni 
mieszkańcy: starzy i młodzi. Gromada słuchających słowa Bożego, 
w oczach rośnie, aż wreszcie ciasno robi się w kościele.

Spowiadają się najpierw dzieci, potem młodzież i dorośli, wszyst-
kich około 1200 osób.

Słuchają dalej mądrych i gorących słów Kaznodziei, wzruszają się 
do głębi, zwłaszcza w czasie nauki o życiu i śmierci. Już tak związali 
się z tym kościołem, że i do domu im nie spieszno...

Ale najważniejsza chwila dopiero nadejdzie 4 listopada, gdy tu 
w tym kościółku przyjmą razem Komunię świętą z rąk swoich Paste-
rzy, a potem przywitają Księdza Biskupa, o którego dobroci już tyle 
słyszeli i którego tak bardzo wśród siebie widzieć pragną.

Żeby tylko była pogoda! I oto zaświtał ten upragniony dzień, jas-
ny, słoneczny, ciepły. Wszystko, co żyło, wyszło na drogę i na pola.

Dziarska banderia na krzepkich rumakach, złożona z kilkudzie-
sięciu dorodnych zuchów, w krakowskich strojach, z komendantem 
na czele, wyjeżdża daleko naprzeciw Ukochanego Arcypasterza 
i towarzyszy samochodowi. Przy drodze „na góry“ oczekują Dostoj-
nego Gościa rzesze wiernego ludu z P. Starostą z Jasła, naczelnikiem 
gminy i przedstawicielem miejscowej inteligencji, którzy w krótkich, 
męskich przemówieniach, zgodnie wyrażają serdeczną wdzięczność 
i radość z powodu przybycia Ks. Biskupa i przywiązanie do wiary 
świętej katolickiej, której w tym zagrożonym odcinku bronią i strzec 
nadal pragną. Śliczne białe róże, podane Ks. Biskupowi przez małą 
dziewczynkę, są tych uczuć i pragnień wyrazem. Ks. Biskup wsiada 
do powozu, zaprzęgniętego w czwórkę, przed Nim i za Nim banderia, 
a obok rzesze gospodarzy i niewiast, a przede wszystkim młodzieży 
i dzieci w krakowskich strojach. Wszyscy w radosnym a religijnym 
nastroju podążają w górę. Wnet zaczyna się las, a liście malowane 
złotem i czerwienią jesieni, dodają uroku wspaniałemu obrazowi.

Już jesteśmy „na górach”. Tu znowu dziecię składa hołd Ojcu Die-
cezji, a poważny gospodarz oddaje dusze pod rząd Arcypasterzowi. 
Kapłani z ludem, w wieńcu zieleni, wśród śpiewu, wprowadzają 
Księcia Kościoła do świątyni i oddają Mu klucze do niej...

Dziwna jest ta świątynia. Już na zewnątrz mile uderza strzelista 
wieżyczka, porywająca serce w górę — a i wewnątrz wszystko „gór-
nie” zestrojone. W Wielkim Ołtarzu przepiękny obraz św. Grzegorza, 
Patrona kościółka „na górach”, w bocznym Ołtarzu Przemienienie 
Pańskie i Matka Boska z Dzieciątkiem, a na stropie też obrazy Prze-
mienienia Pańskiego i Wniebowzięcia N. Maryi Panny.

Nic tu nie ma przyziemnego, nic pospolitego — wszystko podnosi 
myśl i porywa serce ku niebu. Wymowny to wyraz uczuć wiernych, 
którzy chętnie by powtórzyli za św. Piotrem słowa Ewangelii świętej 

o Przemienieniu Pańskim : „Panie, dobrze nam tu być!” - I zostaną 
tu, zwłaszcza, że Przybytek Pański już jest i budować go nie trzeba... 

Cały kościółek, pięknie przybrany wonną zielenią z lasów szpil-
kowych, nabiera życia i świadczy o żywym odczuciu tej chwili przez 
mieszkańców „gór”. Po modlitwie przed Boskim Mieszkańcem i Go-
spodarzem tego Przybytku, wita Ks. Biskupa Pasterz macierzystej 
parafii, zapewniając o dobrem sercu ludu i wierności dla Kościoła 
rzymsko-katolickiego, choć nieprzyjaciel przeszedł w ostatnich latach 
pośród niego i nasiał kąkolu...

Potem wychodzi na ambonę Ks. Biskup i wyraża swą radość 
z pobytu wśród swoich owieczek „na górach” błogosławi im, nie 
tylko obecnym, ale i tym, którzy przybyć nie mogli: starcom, chorym, 
dzieciom. — Nastaje chwila niezmiernie pod niosła — a Ks. Biskup, 
jako następca Apostołów, posłany tu, do Diecezji tarnowskiej przez 
Ojca Świętego, jako Zastępcę P. Jezusa na ziemi, mówi dalej, głęboko 
wzruszony, że ma jeszcze inne owce, które oddaliły się niebacznie 
z dobrego pastwiska Kościoła katolickiego i poszły na manowce...

I te pragnie przyprowadzić do owczarni Chrystusowej, do jedynego 
prawdziwego Kościoła Chrystusowego, by i one słuchały Jego głosu 
i była jedna owczarnia i jeden Pasterz, bo jeden jest tylko prawdziwy 
Kościół święty katolicki, jak jeden P. Jezus i jeden Jego najwyższy 
Namiestnik na ziemi — Ojciec Święty! 

Wzruszenie udziela się wiernym, którzy klękają i ze łzami, 
w milczeniu, zdają się powtarzać słowa Księcia Apostołów „Panie, 
do kogóż pójdziemy? Ty słowa żywota wiecznego masz! A myśmy 
już poznali i wierzymy...”. 

Zaczęła się uroczysta suma, celebrowana przez Ks. Biskupa 
w asyście Księży Prałatów z Tarnowa, Ks. Dziekana z Pilzna i Księży 
Sąsiadów z Przeczycy i z Dobrkowa. Lud korzy się przed Panem nad 

pany w N. Sakramencie i pragnie wyśpiewać Mu całą swą duszę.
Po sumie procesja eucharystyczna dokoła kościoła, wśród sze-

regów drzew, chroniących Przybytek Pański od wichrów - potem 
„Te Deum laudamus” śpiewają kapłani wraz z ludem - i końcowe 
błogosławieństwo...

Po nabożeństwie Ks. Biskup poświęca Krzyż misyjny - a wierni 
- za zachętą Ks. Rekolektanta - składają swe ślubowanie, że trwać 
będą przy Krzyżu Chrystusa Pana i przy Jego świętym, rzymsko-
-katolickim Kościele.

Potężne: „Boże, coś Polskę”, kończy uroczystość, ale wierni odejść 
nie chcą — pragną mieć pamiątkę tych podniosłych chwil i utrwalić 
w swych duszach obraz Dobrego Pasterza, który — nie dbając na 
zmęczenie — darzy ich hojnie obrazkami, słowem ojcowskim, ser-
decznym uśmiechem i umacnia pasterskim upomnieniem.

Przy wspólnej fotografii wszyscy pragną być jak najbliżej Arcy-
pasterza, a wśród rzeszy zwraca uwagę mała dziewczynka z domu 
„niewiernych”, która też chce otrzymać bodaj okruszyny darów Bo-
żych, złożonych w Kościele katolickim i siada u stóp Arcypasterza, 
choć z boku, na ziemi…

Może to znak i zapowiedź zbliżenia się i powrotu do prawdziwego 
Kościoła wszystkich zbłąkanych?. Arcypasterz odjechał, ale wśród 
wiernych został Kapłan, przez Niego upoważniony, który ma tam 
być pośrednikiem między P. Bogiem a ludźmi — odnaleźć tych, 
którzy zginęli — i wszystkich zjednoczyć w Boskiem Sercu Jezusa 
Chrystusa”.

Parafię w Gorzejowej erygował w 1936 r. biskup tarnowski Fran-
ciszek Lisowski. Jej terytorium obejmuje miejscowości: Gorzejowa, 
Gębiczyna, Jaworze Górne.q

Dokończenie ze str. 10
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„W dążeniu ku wielkim celom życia zbiorowego,
człowiek kroczy swym cywilizowanym szlakiem, 
może wybrać najwyższe aspiracje ludzkiego ducha.
Może i powinien przede wszystkim wybrać 
postawę miłości, braterstwa i solidarności,
postawę szacunku dla godności człowieka…”

Jan Paweł II: „Przemówienie w Sejmie, 11.06.1999 r.”

Cała katolicka Polska żyje w oczekiwaniu na wielkie 
wydarzenie, jakim będą Światowe Dni Młodzieży 

w Krakowie. Wszystkie diecezje i parafie w naszym kraju 
włączają się coraz to bardziej czynnie do przygotowania 
parafii i samych siebie na te niezwykłe dni, które rozpoczną 
się 26 lipca i trwać będą do 31 lipca. Do Krakowa ma przy-
być na tę uroczystość około dwa i pół miliona pielgrzymów. 
Jest to nie tylko wielkie wydarzenie duchowe, ale także 
logistyczne, wymagające współpracy grup młodzieży, wo-
lontariuszy, duchownych, zakonników, służby zdrowia, ale 
także policji zapewniającej bezpieczeństwo pielgrzymów 
z Piotrem naszych czasów, czyli papieżem Franciszkiem.
 Przygotowanie lokali do odpoczynku, do spożywania 
posiłków, bazy higieniczno-sanitarnej, szlaków turystycz-
nych, ulic w ruchliwym mieście, jakim jest Kraków, to 
wszystko są elementy dopełniające przeżycia duchowe 
młodzieży z całego świata, która przybędzie na krakowskie 
Błonie i tutaj będzie uczestniczyć w sprawowanej ofierze 
Mszy Świętej i w spotkaniu z papieżem. Mottem tegorocz-
nych Światowych Dni Młodzieży są słowa zaczerpnięte 
z Ewangelii według św. Mateusza: „Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” Mt. 5,7.
 Warsztaty Terapii Zajęciowej, które mają swoje lokum 
w dawnej, dziś odrestaurowanej plebanii, przy której stoi 
pomnik św. Jana Pawła II, doznały już mocy Miłosierdzia 
Bożego i ludzkiej miłości. To właśnie uczestnicy czują jak 
nikt inny – sami powaleni niepełnosprawnością – że Boże 
Miłosierdzie czuwa nad nimi, że są ludzie, którzy rozumieją 
ich i nie odrzucają ich ze środowiska. Mają lokum, w którym 
przebywają, pracują w grupach zainteresowań, czuwają nad 
nimi instruktorzy, rehabilitanci, duchowni i ludzie dobrego 
serca. Tutaj spędzają chwile pracy, odpoczynku, rozrywki, 
razem uczestniczą w okazjonalnych Mszach Świętych 
i razem też spożywają posiłek. Są po prostu razem. Czują 
się potrzebni i niewykluczeni z środowiska lokalnego. Chcą 
też czynnie włączyć się w czas oczekiwania na Światowe 
Dni Młodzieży. I chociaż nie będą w stanie jechać na te 
dni do Krakowa, to jednak chcą być razem z papieżem 
i młodzieżą uczestniczącą w tym wielkim wydarzeniu. 
Poznają historię odbytych już Światowych Dni Młodzieży, 
przypominają sobie biografię papieża miłosierdzia św. Jana 
Pawła II.
 Już od kilku tygodni działa w WTZ grupa modlitewna. 
Poprzez modlitwę, pieśni religijne, opowieści o św. Janie 
Pawle II przygotowują się do czynnego uczestnictwa w tym 
wielkim wydarzeniu. Otrzymali dokładną informację 
o odbytych już spotkaniach młodzieży i tak w 1985 roku 
w marcu odbyło się spotkanie w Rzymie, a przesłaniem 
były słowa „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która 
jest w was” z obecnym w tamtym czasie Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II i 300 tys. młodzieży z całego świata. 
Kolejne spotkania były: w 1987 roku w Buenos Aires, 
w 1989 roku w Santiago de Compostela, w 1991 roku 
w Częstochowie, w 1993 roku w Denver, w 1995 roku 
w Manili, w 1997 roku w Paryżu, w 2000 roku w Rzymie, 
w 2002 roku w Toronto, w 2005 roku w Kolonii, w 2008 
roku w Sydney, w 2011 roku w Madrycie, w 2013 roku 
w Rio de Janeiro. Podczas pierwszego spotkania z grupą 
modlitewną przypomniałam też biografię Karola Wojtyły, 
naszego polskiego Ojca Świętego, który bardzo liczył na 
młodzież świata i nazwał ją „solą życia”. Wierzył on, że 
młodzi ludzie mają wielkie moce twórcze i mogą wyzwolić 
społeczeństwa od wojen, głodu i niewolnictwa, jak również 

8 marca w Nawsiu Brzosteckim
8 marca na w Domu Ludowym w Nawsiu Brzosteckim odbyło się 

spotkanie wszystkich kobiet zrzeszonych w Kole Gospodyń, w celu 
uczczenia ich święta. Choć niektórzy mówią (zwłaszcza w miastach), 
że święto to jest pozostałością po byłym systemie politycznym i jesz-
cze bardziej, w dobie pędzącego feminizmu, podkreśla podległą rolę 
kobiet wobec mężczyzn, to na szczęście u nas we wsi nikt nie doszedł 

dać przykład współuczestniczenia w budowie pokoju, sprawiedliwości 
i wolności na świecie. Stąd też myśl organizowania Światowych Dni 
Młodzieży kontynuują następni papieże: Benedykt XVI i Franciszek. 
Przebywając z grupą modlitewną w WTZ, modlimy się za Ojca Świę-
tego, za duchownych, wolontariuszy i młodzież całego świata. Uczymy 
się też pieśni, które towarzyszyły tamtym wydarzeniom. Uczestnicy 
WTZ z wielką radością śpiewają „Abba Ojcze”, a słowa: „wszyscy 
jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną” są dla nich przypomnieniem, 
że w życiu ludzkim ważne są przyjaźnie i umiejętność niesienia sobie 
pomocy. Drugą ulubioną pieśnią ze spotkań młodzieży świata, którą 
śpiewa grupa modlitewna jest pieśń „Bóg jest miłością, zbawieniem 
duszy i kocha bardzo nas dzieci swe”. Śpiewają uczestnicy WTZ z całą 
radością i wszystkimi swoimi umiejętnościami „więc śpiewaj duszo 
ma, Bóg jest miłością” i tak łączą się z wszystkimi pielgrzymami, 
którzy będą zmierzać do Krakowa. 
 Podczas spotkań z grupą modlitewną na WTZ wszyscy uczestnicy 
starają się być aktywni, opowiadają o przeżyciach z własnych pielgrzy-
mek tych bliskich do Matki Boskiej Przeczyckiej, do Dzieciątka Jezus 
w Jodłowej, do Matki Boskiej w Tuchowie i w Dębowcu, jak również 
i tych dalszych do Matki Boskiej Królowej Polski w Częstochowie, od 
Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach czy też Medjugorie w dawnej 
Jugosławii.
 Uczestnik WTZ Łukasz Zachara z Pilzna przygotował opowieść 
o cudownym obrazie Matki Boskiej Pilzneńskiej, przed którym modlą 
się też pielgrzymi. W sanktuarium ojców Karmelitów w Pilźnie moż-
na podziwiać przepiękny obraz Matki Bożej Pocieszenia, do którego 
przybywają pielgrzymi, modląc się przed tym cudownym wizerunkiem 
następującą modlitwą: „Najukochańsza Matko Boża Pocieszenia. Pani 
Ty moja największa po Bogu pociecho! Z głęboką pokorą i dziecięcą 
ufnością zbliżam się do Ciebie i błagam, żebyś mi wyjednała u Swego 
Syna miłosierdzie za moje grzechy i skuteczną pomoc w moich potrze-
bach. W tym miejscu przez Ciebie wybranym tak wiele razy pomogłaś 
ludziom cierpiącym, smutnym i nieszczęśliwym. Dlatego i ja ufam, że 
mnie nie opuścisz w moich zmartwieniach, ale jako Matka najlepsza 
weźmiesz mnie w swoją opiekę teraz i przy śmierci. Amen.”
 Po każdym takim spotkaniu pomiędzy uczestnikami WTZ panuje 
wielka przyjaźń i zgoda. Myślę, że w skupieniu będą oczekiwać na 
Światowe Dni Młodzieży. Będziemy dalej śpiewać, modlić się i opo-
wiadać o sakralnych zabytkach w naszych sąsiednich kościołach. 
Bądźmy dla siebie miłosierni i bezinteresowni, gdyż „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Do następnego 
spotkania z grupą modlitewną na WTZ.

Zuzanna Rogala

W oczekiwaniu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
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do tak błazeńskich wniosków. Symboliczny kwiat, którym Panie 
zostały obdarowane przez Radnego Mateusza Domaradzkiego, 
był tylko i wyłącznie wyrazem wielkiego szacunku dla ich cięż-
kiej pracy i codziennego trudu. Panie w Nawsiu Brzosteckim 
spędziły ten wieczór w bardzo miłej i zabawnej atmosferze, za-
jadając się przysmakami, które własnoręcznie przygotowały, a na 
stole były takie różności, że każdy musiał znaleźć coś dla siebie! 

Ważne, aby młode dziewczyny nie postrzegały członkostwa 
w Kole Gospodyń jako „obciachu”. Jest to miejsce, gdzie można 

poznać zwyczaje naszych ojców i dziadów, nauczyć się przy-
rządzać tradycyjne potrawy, a także nauczyć się szacunku do 
osób starszych, a czasami dostać mądre, życiowe rady. Skąd to 
wszystko wiem? Bo mimo iż jestem młodym chłopakiem, też 
należę do Koła Gospodyń na Nawsiu Brzosteckim i uwierzcie, 
nie żałuję. J

Na Facebooku powstał fanpage „Sołectwo Nawsie Brzoste-
ckie”, gdzie będzie można śledzić na bieżąco wszystkie wyda-
rzenia, które będą miały miejsce w naszej wsi. Zatem lajkujcie, 
komentujcie, udostępniajcie!

bz

Prezentujemy jedno z wyróżnionych opowiadań:

Maria Czyż
Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Kolega sprzed lat
Co za historia! Niestety, nie wiem, jak zacząć… Lecz czy 

w ogóle jest tu jakiś początek, skoro końca jeszcze nie 
poznałam?
 Wszystko zaczęło się, już nawet nie pamiętam kiedy. Myślę, że 
chyba gdzieś w podstawówce. A może w przedszkolu? Pozornie 
wszystko wyglądało zwyczajnie. Nasza klasa była bardzo zżyta, 
chociaż nosiła tytuł „najgorszej w szkole”. Biedna pani wycho-
wawczyni załamywała ręce. Non stop przychodziły na nas skargi 
od nauczycieli. Trudno się dziwić – byliśmy mali i rozpierała nas 
energia. Oczywiście wszystko, co usłyszeliśmy, chłonęliśmy jak 
gąbka. Łącznie z niezbyt ładnymi wyrażeniami, które później 
wykorzystywaliśmy we wspólnej rozmowie, co potem stawało 
się powodem stania w kącie. Byłam szefem tej zgrai. To były 
najlepsze lata mojego dzieciństwa. Dlaczego o tym mówię? Bo 
potem nie było już tak miło. Gdy skończyłam szkołę podsta-
wową, myślałam, że w dalszej szkole będzie równie ciekawie. 
W sumie było, ale żarty się skończyły. Podobno gimnazjum to 
najlepszy czas młodości, lecz jeśli tak jest, to ja chyba zwątpię… 
W pierwszej klasie praktycznie nikt nikogo nie znał. Czułam się 
źle, tym bardziej, że nikt z mojej poprzedniej szkoły nie poszedł 
do tego gimnazjum. Siedziałam sama w drugiej ławce, a reszta 
siedziała parami. Może to z tego powodu, że była nas nieparzysta 
liczba albo po prostu większość ludzi znała się już wcześniej. 
Tęskniłam za tamtą klasą, ale nie miałam z nią już prawie kon-
taktu. Wszyscy mieli swoje troski, a starą klasę odłożyli gdzieś 
daleko w pamięci. I tak minęło pierwsze pół roku.
 Pewnego dnia szłam zamyślona do szkoły. Było bardzo zimno. 
Wiadomo – ręce do kieszeni i usta w szalik kazał schować mróz. 
Słuchałam muzyki przez słuchawki. Głowę spuściłam lekko 
w dół, by spróbować rozgrzać czerwony od zimna nos, trzymając 
go w szaliku. Nagle poczułam, że ktoś szybkim ruchem ściągnął 
mi słuchawki z uszu i powiedział:
- No siemka, kupę lat, kochana!
- Czy my się znamy? – zapytałam, gapiąc się na tę osobę i próbu-
jąc przypomnieć sobie, czy gdzieś przypadkiem nie widziałam 
już tej twarzy.
- Ale miłe powitanie… Myślałem, że przynajmniej od starej 
znajomej coś miłego usłyszę.
Coś mi wtedy zaświtało. Te ogromne, ciemne oczy i ten uśmiech. 
Już wiedziałam, kto to, ale nie mogłam przypomnieć sobie jego 
imienia. Chcąc przerwać ciszę, zawołałam:
- Ale się zmieniłeś… Marku – zawahałam się przez chwilę, bo 
mój towarzysz popatrzył na mnie dziwnym wzrokiem, ale po 
kilku sekundach uśmiechnął się i powiedział:
- No wiesz, wolałbym, żeby mówili mi Maćku, bo tak mam na 

imię.
Ja nie mogę! Jak mogłam strzelić taką gafę. Przecież to Maciek 
– największy łobuz z naszej starej klasy. Zapamiętałam go głów-
nie z jego wybryków, a w szczególności z jednego – kiedy uciął 
nożyczkami cały, długi warkocz jednej z dziewczyn. Cała klasa 
miała z niego niezły ubaw. Na szczęście okazało się, że koleżan-
ka i tak chciała już wcześniej zmienić fryzurę. Dlatego Maciek 
zyskał przydomek Fryzjer. Ale wyrósł! Już nie miał ogromnych 
uszu i włosów ułożonych w „artystyczny nieład”. Teraz stał się 
wysokim, barczystym brunetem. Ubrany był w ciemnozieloną 
kurtkę i czarny szalik. Po starym Maćku nie było śladu. Może 
dlatego go nie poznałam. Moją uwagę przykuły tylko oczy, które 
się nic nie zmieniły. Cieszyłam się, że go widzę. Ogromne było 
moje zdziwienie, kiedy oświadczył mi, że właśnie przepisał się do 
gimnazjum, do którego ja uczęszczam. Pomyślałam sobie, że już 
może nie będę sama. Może kiedyś był ogromnym urwisem, ale 
przyznaję, że ja też nie byłam święta. Zapytałam, czy spotkamy 
się jeszcze po szkole. Zgodził się od razu. Poszliśmy do kawiarni 
i dobrych kilka godzin dyskutowaliśmy. O starej szkole, o nowej 
szkole, o nim, o mnie, o wszystkim. Zauważyłam, że zmienił się 
pod innym względem. Nie kłapał już bez sensu o sprawach mało 
istotnych. Nauczył się słuchać. Czego nie potrafił w podstawów-
ce. Mało tego – umiał prowadzić rozmowę, a kiedy ja mówiłam, 
zdawało mi się, że chłonie każdy wyraz. Zapytałam, co się stało, 
że się tak zmienił. Odpowiedział, że to temat na inny wieczór. 
Kiedy wróciłam do domu, długo potem o nim myślałam. Świetnie 
się z nim rozmawiało. Następnego dnia czekał już na mnie obok 
sklepu sportowego, byśmy razem mogli pójść do szkoły. Zapytał, 
co robię w sobotę. Odpowiedziałam, że nie mam planów. Wtedy 
zaprosił mnie na spacer i do kina. Oznajmił również, że chce 
porozmawiać. Zgodziłam się. Był czwartek, więc nie mogłam 
doczekać się już soboty. Kiedy w końcu nadeszła, przygotowałam 
się na umówioną godzinę i poszłam pod sklep sportowy, przy 
którym czekał na mnie Maciek. Poszliśmy do parku posiedzieć 
na ławce i porozmawiać.
- Wiesz co? Chciałem ci coś powiedzieć, ale nie wiem, od czego 
zacząć. Nigdy nie wiem.
- Może od początku?
- Nie wiem, gdzie jest początek. A w sumie to powiem ci „prosto 
z mostu”! Miałem problemy. Miałem dużo problemów. Skutki 
niektórych odczuwam do dzisiaj. Wiesz, czemu się zmieniłem? 
Bo byłem chory. Przestraszyłem się, że umrę. W sumie trochę 
słabo, nie? Dopiero niedawno z niej wyszedłem. Nie chciałem już 
wracać do tamtej szkoły. Za dużo wspomnień. Czułbym się tam 
źle. Chciałem zacząć nowe życie. Oprócz choroby wciągnąłem 
się oczywiście w nałóg. I to nie byle jaki. Przez to też o mało 
nie pożegnałem się z życiem. Niektórzy ludzie mają o mnie złą 
opinię. Trudno się dziwić, skoro widzieli mnie w różnych sy-
tuacjach. Ale proszę cię, choćbyś nie wiem co o mnie słyszała, 
nie odwracaj się ode mnie.
 Nie mam pojęcia, co zrobić. Nie mogę go teraz zostawić. Nie 
chcę stracić również dobrej opinii o sobie. Od czego mam zacząć? 
To mój odwieczny problem. Najtrudniej zacząć…

KONKURS LITERACKI DLA GIMNAZJALISTÓW WIELKA TRÓJKA

OGŁOSZENIE
W związku z komputeryzacją Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku prosimy wszystkich Czytelników, 
aby przy kolejnej wizycie w bibliotece zabrali ze sobą nr PESEL. Dotyczy to każdego Czytelnika – dzieci 
i dorosłych. Bez numeru PESEL system biblioteczny MAK+ utrudni, a nawet uniemożliwi wypożyczanie książek.
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„Daj Włos!”
Włosy są ważne, szczególnie dla kobiet. Na co dzień 

nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jednak ich utrata 
wpływa niekorzystnie na nasze samopoczucie, na po-
strzeganie siebie, odbiera nam pewność, przestajemy 
się akceptować. A przecież dobre samopoczucie, wola 
walki, akceptacja tego, jaka jestem, sprzyja terapii, wal-
ce z ciężką chorobą. I niby nic, a takie włosy pomagają.
 „Daj Włos!” to hasło i akcja prowadzona przez 
Fundację Rak′n′Roll. Polega na przekazaniu swoich 
włosów na potrzeby osób, które swoje straciły w wyniku 
chemioterapii. Z podarowanych włosów wykonuje się 
peruki, które bezpłatnie przekazywane są kobietom 
walczącym z rakiem. Peruka z naturalnych włosów 
jest droga, nie każdego na nią stać, a daje namiastkę 
normalności, siłę do prowadzenia walki z chorobą. 
 Akcja ta, o której jest coraz głośniej między innymi 
w mediach, zainspirowała dwie siostry – mieszkanki 
Siedlisk-Bogusz. Ola (lat 17) i Magda (lat 10) Syno-
wieckie postanowiły swoje piękne włosy przekazać 
ww. fundacji. Nie zastanawiały się ani minuty – Dosyć 
nacieszyłyśmy się swoimi włosami, teraz niech służą 
komuś innemu. Oddały po cztery warkocze, każdy 
o długości ponad 35 centymetrów. Ich mama, dumna 
z córek, wysłała odpowiednio przygotowane warkocze 
na adres fundacji. Nie tylko mama poparła decyzję 
córek. Dumni są z nich również tato i Maciek (brat 
bliźniak Magdy).
 Podczas rozmowy z Olą i Madzią wyraziłam swój po-
dziw dla ich decyzji. Skromnie stwierdziły, że przecież: 
Nic nadzwyczajnego nie zrobiłyśmy. Tylko ścięłyśmy 
włosy, zmieniłyśmy fryzury. Jak same powiedziały: 
Akcja „Daj Włos!” pokazuje nam, jak wiele możemy 
przekazać drugiej osobie, robiąc zupełnie niewiele.
Dziewczyny! Brawo!
 RW Ola i Magda

A jednak rekord pobity!
Z okazji święta tej najsłynniejszej ze stałych matematycznych 

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku co roku 
organizuje konkurs pod hasłem „Bicie rekordu rozwinięcia 
liczby pi”. W bieżącym roku tego typu rywalizacja między 
siedmioma gimnazjami odbyła się 14 marca. Konkurs cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. Głównym punktem wspo-
mnianego wydarzenia było bicie rekordu w wyrecytowaniu jak 
najdokładniejszego rozwinięcia pi. Nie jest to łatwe zadanie, bo 
wymaga od uczestnika nie tylko zdolności pamięciowych, ale 
umiejętności walki ze stresem.

W tegorocznych zmaganiach w brzo-
steckim gimnazjum wzięło udział 18 
uczestników. Najlepsza w rywaliza-
cjach okazała się uczennica Gimnazjum 
w Kołaczycach – Karolina Iwanicka, 
która wymieniła aż 740 cyfr rozwinię-
cia liczby pi. Warto tu przypomnieć, że 
Karolina w ubiegłym roku zajęła drugie 
miejsce wymieniając 450 cyfr tego roz-
winięcia. Drugie miejsce zajął Domi-
nik Sobczyk (726 cyfr) z Gimnazjum 
w Brzostku, a trzecie – Maciej Ochwat 
(330 cyfr) z Gimnazjum nr 5 w Jaśle. 
Konkurs uświetniła grupa taneczna 
oraz artystyczna złożona z brzosteckich 
gimnazjalistów.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i podziwiamy ich za dobrą 
pamięć oraz wytrwałość w zapamiętywa-
niu cyfr rozwinięcia. Uczniowie biorący 
udział w konkursie otrzymali ciekawe 

i wartościowe nagrody (m.in. tablet, słuchawki bezprzewodowe, 
dysk przenośny, głośniki mobilne, mysz bezprzewodową, pa-
mięć, kartę pamięci itp.) zasponsorowane przez Fundację Śnieżki 
„Twoja szansa” oraz przez dyrektora Gimnazjum w Brzostku 
Jacka Berka. W skład jury wchodzili: Małgorzata Jop, nauczy-
cielka matematyki w Zespole Szkół w Brzostku, Ewa Nowak ze 
Szkoły Podstawowej w Brzostku oraz absolwent naszej szkoły 
i zarazem przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki.

 Mamy nadzieję, że za rok znajdzie się więcej chętnych do 
wzięcia udziału w tego typu konkursie i zostanie pobity kolejny 
rekord. 

Organizatorzy

Fot. M. Synowiecka Fot. A. Synowiecka

Fot. J. Wadas

Fot. Andrzej Szot
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 NA STOLE ŚWIĘCONE…
„Na stole święcone, a obok baranek, koszyczek pełny 
barwnych pisanek i tak znamienne w polskim krajo-
brazie w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie. Zielony 
barwinek, fiołki i żonkile, barwami stroją uroczyste 
chwile. W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, 
gdy wielkanocne na stole śniadanie”.

Wielkanoc to jedno z najradośniejszych świąt, po-
przedzone świątecznymi przygotowaniami i troską 

o szczególny nastrój. To wyjątkowy czas w roku, gdy 
wokół pojawiają się pierwsze bazie i pierwiosnki. Czas 
skłaniający do refleksji i zadumy, otuchy i nadziei, czas 
odradzania się wiary i radości ze Zmartwychwstania 
Pańskiego. Zgodnie z wielkanocną tradycją 23 marca 
w Szkole Podstawowej w Przeczycy odbył się uroczysty 
apel.

W odświętnie udekorowanej sali zgromadzili się wszyscy 
uczniowie wraz z wychowawcami i dyrekcją szkoły. Przybyli 
również zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Szkoły, sołtys 
wsi Przeczyca Stanisław Nawracaj, sołtys wsi Skurowa Wła-
dysława Barbarzak, a także przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Rozwój przez Edukację” działającego przy szkole. W wiosennej 
scenografii, w centralnym miejscu stał przystrojony wielkanocny 
stół, na którym nie zabrakło pokarmów i dekoracji świątecznych. 
Wokół rozmieszczono ilustracje symbolizujące święta: pisanki, 
kurczaki oraz zwiastuny nadchodzącej wiosny: bazie i żonkile.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Joanna Przewoźnik, witając 
zebranych gości. Następnie uczniowie klasy IV i V pod kie-
runkiem Marty Augustyn zaprezentowali przedstawienie „Są 
takie święta”. Celem tego przedstawienia było przybliżenie 
zwyczajów i tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi. 
Uczniowie ubrani odświętnie wprowadzili wszystkich w nastrój 
świąt Wielkiejnocy, prezentowali wiersze i piosenki związane 
z tymi świętami oraz wyjaśniali znaczenie kolejnych elementów 
świątecznego śniadania. Występy były wzbogacone odpowied-
nim podkładem muzycznym, a na zakończenie, jak stary oby-
czaj każe, dyngusiarze pokropili wszystkich wodą. Uczniowie 
złożyli wszystkim życzenia świąteczne, do których dołączyła 
się także pani dyrektor. Po uroczystej części artystycznej na-
stąpiło rozstrzygnięcie konkursów organizowanych w szkole: 
na najpiękniejszą palmę wielkanocną, stroik i koszyczek oraz 

wręczenie nagród w postaci dyplomów i drobnych upominków.
Zadaniem tych wszystkich konkursów było kultywowanie 

tradycji związanych ze świętami Wielkiejnocy, pobudzenie 
wyobraźni i rozwijanie uzdolnień uczniów. Była to również 
okazja do prezentacji twórczej uczestników oraz przybliżenia 
różnych technik wykonywanych prac. Jury miało naprawdę 
trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace dostarczone na kon-
kurs wyróżniały się pięknem, pomysłowością i oryginalnością .

Aby kultywować piękną tradycję obchodów Niedzieli Palmo-
wej, nasza szkoła już od kilku lat inicjuje aktywne włączanie 
się uczniów i nauczycieli w obchody tej uroczystości. Corocznie 
uczniowie poszczególnych klas pod kierunkiem nauczycieli 
wykonują palmy.

Przy wykonaniu tych największych pomagają rodzice 
i dziadkowie. W tym dniu również mogliśmy podziwiać efekty 
ich zmagań i ogromnego wysiłku. Ze szkoły wyruszył pochód 
dzieci w strojach rzeszowskich, rodziców i pań z kolorowymi 
palemkami - symbolem odradzającego się życia. W głównym 
nabożeństwie o godzinie 11.00 brała udział wielka rzesza wier-
nych z liczną reprezentacją szkoły. Nasze palmy były wysokie 
i kolorowe. Wszystkie zostały poświęcone i trafiły do kościoła. 

Niedziela Palmowa i święta Wielkiejnocy to wspaniały okres, 
w którym nasza szkoła dba, aby kultywując tradycję, zacieśniać 
więzi rodzinne i integrować się ze środowiskiem lokalnym.

Marta Augustyn
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Przy leśnej kuchni pozostało jeszcze 
do wykonania jej maskowanie. Ro-

bota szła mi sprawnie, ponieważ mia-
łem już doświadczenie z wykonanego 
maskowania wejścia do ziemianki 
z końmi. Kiedy skończyłem robotę 
przy maskowaniu do wieczora pozo-
stało już niewiele czasu, ale wystar-
czyło bym poszedł jeszcze po snopki 
żyta. Każdą czynność, zwłaszcza na 
zewnątrz lasu, wykonywałem z in-
stynktowną ostrożnością. Szczęśliwie 
i tym razem nie spotkałem bezpośred-
niego niebezpieczeństwa. Związałem 
tylko sześć snopków żyta, by nogi 
nie odmówiły mi posłuszeństwa, jak 
ostatnio przy wiązce siana. Mimo 
to ledwie doszedłem do ziemianki 
z ładunkiem snopków. Całodzienna 
ciężka praca wyczerpała mnie zupeł-
nie. Dałem jeszcze koniom po snopku 
żyta z poprzedniego zapasu i poło-
żyłem się odpocząć. Do strzelania na 
froncie przyzwyczaiłem się już i nie 
przeszkadzało mi ono w pracy ani 
w wypoczynku. Jedynie huk artyle-
ryjski robił na mnie większe wrażenie, 
zwłaszcza pierwsze wystrzały artylerii 
niemieckiej lub wybuchy pocisków 
artylerii rosyjskiej. Leżąc na moim po-
słaniu przypomniałem sobie o zielonej 
uprawie, którą widziałem rano obser-
wując dolinę strumienia, przed rozpo-
częciem ścinania olszy. Postanowiłem 
sprawdzić jutro o świcie czy nie jest 
to uprawa ziemniaków. Wstałem bo 
zaczął morzyć mnie sen, a musiałem 
jeszcze napoić konie i sam powinie-
nem zjeść ze dwa, trzy jabłka. Podczas 
jabłkowej kolacji i pojenia koni oraz 
przyniesienia zapasu wody na jutro, 
senność ustąpiła miejsca myślom o ko-
nieczności szukania źródeł żywności 
dla siebie. Zacząłem od próby z żytem. 
Korzystając z resztek światła dzien-
nego wziąłem garnek z kłosami żyta, 
rozcierałem je w dłoniach, wydmuchi-
wałem plewy, a ziarno zsypywałem do 
miski. Zamierzałem namoczyć ziarna 
i jak zmiękną spożyć je na surowo 
albo po ugotowaniu. Wyłuskiwanie 
ziaren z kłosów żyta w dłoniach to 
praca bardzo nieefektywna i nużąca. 
Zapadł zmrok i dokończenie tej pracy 
odłożyłem do jutra. Położyłem się na 
posłanie i natychmiast zasnąłem.

 Sen miałem twardy i spokojny. 

Przebudziłem się rześki i wypoczęty. 
Spojrzałem przez szczelinę, na dworze 
dniało. Natychmiast wstałem, wziąłem 
koszyk i poszedłem na rozpoznanie 
zauważonej uprawy. Przy strumieniu 
na skraju lasu zatrzymałem się i przez 
chwilę nasłuchiwałem i obserwowa-
łem teren. Nizinkę wzdłuż strumienia 
pokrywała poranna mgiełka, która 
tworzyła dla mnie dodatkową osłonę. 
Poszedłem wzdłuż zarośli strumienia 
w kierunku zielonej uprawy. Będąc na 
wysokości uprawy rozpoznałem, że 
są to buraki. Nieco dalej zauważyłem 
uschnięte badyle ziemniaków. Pod-
biegłem na to poletko i rzeczywiście 
wyglądało ono na wczesne ziemniaki. 
Wyrwałem kilka badyli z ziemi, ale 
nie pojawił się ani jeden ziemniak. 
Zacząłem nerwowo rozgrzebywać zie-
mię rękami lecz pojawiło się zaledwie 
kilkanaście pojedynczych ziemniaków, 
a w dodatku niedużych. Zrozumiałem, 
że ziemniaki były już podbierane przez 
właścicieli, a może też i przez złodziei. 
Obok zauważyłem krzaki kapusty, dwa 
z nich o twardych główkach wyrwałem, 
włożyłem do koszyka i z tym umkną-
łem w zarośla strumienia, ponieważ 
z góry od strony drogi koło zagrody 
Matysika usłyszałem jakieś nawoły-
wanie po niemiecku. Najszybciej jak 
mogłem wróciłem do koni w ziemian-
ce.

 W oczach koni widziałem radość 
chyba z mojego powrotu, albo moż-
liwości rychłego otrzymania porcji 
porannej paszy. W ziemiance przez 
powiększone szczeliny wentylacyjno-
-obserwacyjne widać już było wy-
raźnie światło poranka. Zabrałem 
się do codziennych porannych zajęć. 
Skreśliłem w kalendarzyku kolejną 
datę czternasty sierpnia. Śniadanie 
przygotowałem sobie z dwóch dań, 
białe liście z obranej główki kapusty 
ze szczyptą soli, a na drugie danie jab-
łka. Po oprzątnięciu koni, zamoczyłem 
w wiadrze brudną bieliznę do prania, 
by jutro włożyć czystą jak przystało 
na Święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny, czyli Święto Matki 
Boskiej Zielnej. Przed wojną co roku 
nasza rodzina jeździła furmanką do 
Przeczycy na odpust. Ponadto było to 
tradycyjne święto rodzinne związane 
z obrządkiem święcenia ziół zebranych 
w dużą wiązankę przybraną kwiatami. 
Aby jutro godnie uczcić święto, dziś 
czeka mnie dużo roboty. Energicznie 
zabrałem się do jej wykonywania. Do-
kończyłem łuskanie ziarna z kłosów 
żyta, zalałem je wodą w misce dla 
wypróbowania czy będą się nadawały 
do jedzenia.

Najważniejsze dla mnie były prace 

przygotowawcze do uruchomienia 
kuchni i to jeszcze dziś po zapadnięciu 
zmroku. Zacząłem od przygotowania 
opału z suchych gałęzi. Cieńsze łama-
łem na kolanie, grubsze przecinałem 
piłą i układałem w stosik pod zada-
szeniem maskującym palenisko. Nie 
używałem siekiery do rąbania drzewa 
opałowego by nie tworzyć stukania 
w lesie. Kiedy zrobiłem dostatecznie 
duży zapas opału nie mogłem po-
wstrzymać się od próby zapalenia pod 
płytą kuchenną dla sprawdzenia czy 
będzie dobry ciąg dymu do komina. 
Poszedłem po zapałki do ziemianki, 
ale w ostatniej chwili zrezygnowałem 
z zamiaru, by nie zdradzić się dymem. 
Tego dnia od rana nie było wybuchów 
pocisków artyleryjskich, a pojawie-
nie się dymu mogłoby zaniepokoić 
niemieckich żołnierzy. Zamiast prób 
palenia zająłem się praniem bielizny. 
Upraną rozwiesiłem pod dachem ma-
skującym palenisko. Płucząc bieliznę 
w strumieniu ochłodziłem się trochę, 
bo w lesie było gorąco i duszno. 
Korzystając z wysokiej temperatury 
powietrza przyprowadziłem konie do 
strumienia i porządnie je wyszorowa-
łem wiechciami z żytniej słomy nie 
żałując wody do spłukiwania. Wymyte 
konie zostawiłem w wąwozie przy-
wiązane do drzewa, by wyschły przed 
wprowadzeniem ich do ziemianki. 
W pustej ziemiance wygodniej mi było 
zrobić generalny porządek. Widły, 
które przyniosłem z zagrody Śliwy 
bardzo były przydatne w uprzątnięciu 
zgnojonej słomy i liści, które przyno-
siłem na ściółkę. Podczas czyszczenia 
ziemianki zauważyłem uszkodzenie 
półki paszowej przy stanowisku gnia-
dej. Postanowiłem poszukać drzewo 
o grubości drąga i ściąć je na wykona-
nie ochronnej krawędzi półki.

 Do odświeżonej ziemianki wpro-
wadziłem wyschnięte konie, które 
z apetytem zabrały się do jedzenia 
południowej porcji ze snopków żyta. 
W snopkach, które przynosiłem było 
dużo wyschniętych traw, tworzących 
jakby naturalną mieszankę siana ze 
słomą co z dodatkiem kłosów było 
smaczną potrawą dla koni. Odnosiłem 
wrażenie, że im bardziej smakowały 
snopki żyta niż mnie liście kapusty 
i jabłka, chociaż skutecznie zaspoka-
jały mój głód. Bez przerwy myślałem 
czy wieczorem uda mi się ugotować 
pożywienie w leśnej kuchni. Do wie-
czora było jeszcze dużo czasu więc 
postanowiłem zwiększyć zapas paszy 
dla koni. Najpierw poszedłem po siano 
do stodoły Śliwy. Nadal zagroda była 
pusta. Niemcy chyba nie zaglądali 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
W lesie przyfrontowym
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jeszcze do niej. W każdym razie mnie 
nie spotkało nieszczęście ich widzieć. 
Nie zauważyłem też śladów ich bytno-
ści w zagrodzie. Charakterystycznym 
śladem jaki zostawiali żołnierze nie-
mieccy były odciśnięte w ziemi główki 
specjalnych gwoździ, którymi mieli 
nabijane zelówki butów. Gwoździe 
były nabite rzędami w określonym 
porządku i w jednakowej ilości w każ-
dym bucie. Ponadto obcasy butów 
mieli okute stalowymi podkówkami, 
które uzupełniały charakterystykę 
śladów.

 W stodole wszystko było tak jak zo-
stawiłem ostatni raz. Bardzo ucieszyły 
mnie deski, z których korzystałem 
przy podźwignięciu na plecy wiązki 
siana z zapakowanymi w nią blachami 
i rusztem kuchennym. Rozglądnąłem 
się dokładniej po stodole i nad są-
siekiem ze starą słomą zauważyłem 
pięterko ułożone z drągów i desek. Od 
razu pomyślałem o ich wykorzystaniu 
na wzmocnienie półki paszowej dla 
koni oraz na udoskonalenie mojej półki 
do spania. Zamiast za siano zabrałem 
się za przygotowanie desek i drąga na 
wzmocnienie półek w ziemiance. Wy-
patrzyłem najgrubszy drąg i najszersze 
deski na pięterku, które zamierzałem 
zabrać. Po belkach ściany sąsieka 
wdrapałem się na pięterko i omal nie 
spadłem z przerażenia. Z krzykiem 
wyfrunęło dwie kury. Na pięterku 
leżały snopki jęczmienia ozimego 
z tegorocznego zbioru. Kury znalazły 
sobie tam doskonałe schronienie przed 
lisem obficie zaopatrzone w ziarno 
jęczmienia. Snopki ułożone były na 
części pięterka od strony dachu dlatego 
nie zauważyłem ich z boiska stodoły. 
Miłą nagrodą za przerażenie jakiego 
doznałem było siedem jaj w dwóch 
gniazdach w jednym trzy, w drugim 
cztery. Gniazda zostawiłem w nie-
naruszonym stanie, by kurki nadal 
znosiły pożywne jajka. Z upatrzonego 
materiału drzewnego mogłem zabrać 
tylko drąg i dwie deski. Następne 
musiałem zostawić, ponieważ na nich 
leżały snopki jęczmienia, które nie 
chciałem zrzucać do sąsieka ze wzglę-
du na kryjówkę kur.

 Drąg i deski delikatnie spuściłem 
wzdłuż ściany na słomę do sąsieka, 
unikając zbędnego hałasu. Za koszu-
lę schowałem pięć jaj zostawiając po 
jednym w gniazdach. Bardzo ostroż-
nie wycofałem się po belkach ściany 
do sąsieka ze słomą. W kącie sąsieka 
ukryłem jaja w słomie. Deski i drąg 
ułożyłem na boisku i dołączyłem do 
nich jeszcze dwie deski z których 

już korzystałem. Wybrany materiał 
drzewny był zupełnie suchy, a tym sa-
mym lekki w porównaniu z surowym. 
Deski i drąg związałem powrozem 
i wyniosłem na skraj lasu w zaro-
śla. Następnie wróciłem do stodoły 
i w sąsieku z sianem uformowałem 
dużą wiązkę siana i ułożyłem ją na 
krawędzi sąsieka skąd łatwo było mi 
założyć sobie ją na plecy. Zachowu-
jąc wszelką ostrożność przeszedłem 
z sianem do lasu i bez odpoczynku 
z ogromnym wysiłkiem przyniosłem 
wiązkę do ziemianki. W ziemiance nie 
żałowałem już czasu na odpoczynek. 
Zadowolony z udanej wyprawy szyb-
ko odzyskałem siły. Wziąłem wiadro 
i koszyk by przynieść owoców z sadu 
gdzie oprócz jabłek zauważyłem 
dojrzewające gruszki. Wyzbierałem 
spady i dodatkowo utrząsłem trochę 
jabłek i gruszek na pełne wiadro i do 
koszyka tyle by zostało miejsce na 
pięć jajek w sianie. Ze stodoły wzią-
łem jajka i po raz kolejny wróciłem 
szczęśliwie do ziemianki. Uradowany 
przyniesionym zapasem żywności dla 
siebie, poszedłem po materiał drzewny 
zostawiony na skraju lasu.

 Przyniesione deski i drąg dokładnie 
wymierzyłem i poprzecinałem na po-
trzebne mi długości. Potrzebowałem 
jeszcze haka z drzewa dla umocowania 
drąga od strony stanowiska kasztanki, 
bo od strony gniadej drąg zamierzałem 
zakotwiczyć w ścianie ziemnej. Drąg 
zabezpieczy brzeg półki paszowej 
przed dalszym wykruszaniem się 
ziemi. Po materiał na haka poszedłem 
w las poza wąwóz gdzie znalazłem 
buczka z przyziemnym odrostem ga-
łęzi, niemal tak grubej jak sam pień, 
który miał dostateczną grubość i wy-
sokość. Buczka ściąłem przy ziemi piłą 
i wykonałem doskonały hak.

 Mając skompletowany materiał 
wyprowadziłem konie z ziemianki 
na poprzednie miejsce postoju po ich 
umyciu. W pustej ziemiance łatwiej 
mi było manipulować przygotowanym 
materiałem i wykonywać solidną kon-
strukcję zabudowy półek ziemnych. 
Do łączenia desek z poprzeczkami po 
raz pierwszy użyłem gwoździ, które 
przyniosłem z komory od Śliwy. Z peł-
ną satysfakcją patrzyłem na wykona-
ną zabudowę półek. Półka paszowa 
wyglądała niemal jak żłób w naszej 
stajni, a półka do spania wyłożona 
materacem z desek zbliżona była do 
mojej pryczy w stajennej sypialni. Na 
udoskonaloną półkę paszową położy-
łem wieczorną porcję siana i wprowa-
dziłem konie, które ochoczo zabrały 
się do jedzenia nie zwracając uwagi 

na zmianę wyglądu półki. Ja także 
przestałem chełpliwie przyglądać się 
urządzonym półkom i zabrałem się do 
innych prac.

 Przyniesione owoce przełożyłem 
do garnków segregując je na zdrowe 
i robaczywe. Ze strumienia przynio-
słem dwa wiadra wody na wieczorne 
pojenie koni. Wcześniej miałem już 
zrobiony zapas wody w garnkach do 
gotowania i do picia dla siebie. Przed 
wieczorem zdążyłem jeszcze przy-
nieść dwie wiązki żyta. Łączny zapas 
paszy dla koni miałem już na kilka dni. 
Jeśli wieczór uda mi się uruchomić 
palenie w leśnej kuchni to jutro będę 
miał wspaniałe święto z gotowanym 
pożywieniem. Zamierzałem ugotować 
zupę ziemniaczaną z dodatkiem kapu-
sty uszatkowanej tasakiem na kawałku 
deski i namoczonego żyta. Do zupy 
ugotuję trzy jaja na twardo, a miałem 
ich w sumie dwadzieścia jedno. Na 
deser ugotuję garnek kompotu z jabłek.

Do zapadnięcia zmroku zdążyłem 
przygotować wszystkie produkty 
i przeniosłem je w garnku do gotowa-
nia pod zadaszenie maskujące pale-
nisko. Z ziemianki zabrałem zapałki 
i przygotowany wcześniej wiecheć 
słomy na rozpałkę. Delikatnie ułoży-
łem słomę na ruszcie nie wyschniętej 
jeszcze obudowy paleniska. Na słomę 
nakładłem drobnych gałązek i podpa-
liłem słomę zapałkiem. Z niepokojem 
zobaczyłem rozchodzenie się dymu 
na zewnątrz paleniska. Zupełnie nie 
ma ciągu do komina. Płomień zamiast 
grzać blachy też wychodzi na zewnątrz 
paleniska. Cierpliwie dokładałem 
na ogień przygotowane gałązki, ale 
wkrótce musiałem wyjść spod zada-
szenia maskującego, ponieważ dym 
niesamowicie szczypał mnie w oczy 
i dusił. Kiedy odetchnąłem świeżym 
powietrzem wyszedłem na brzeg wą-
wozu do wylotu kominowego ale dym 
z niego nie wychodził. Wyciągnąłem 
rękę nad jego otwór i poczułem bardzo 
wilgotne ciepło. Zrozumiałem, że 
przewód spalinowy blokuje para wod-
na z wysychającej obudowy paleniska 
i przewodu dymowego. Wróciłem do 
paleniska pod zadaszeniem, by doło-
żyć grubszego drzewa na ogień pod 
płytą kuchenną. Wkrótce musiałem 
wyjść na zewnątrz, bo nadal nie było 
ciągu do komina. Spod maskującego 
zadaszenia dym leniwie rozciągał się 
po wąwozie. Zmartwiony usiadłem na 
zewnątrz ale co chwilę pełen niepokoju 
zaglądałem czy ogień się pali. Grubsze 
kawałki drzewa paliły się dobrze lecz 
płomień nadal wychodził na zewnątrz 
płyty kuchennej.

cdn.
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Wiosenny Turniej Klas
22 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Przeczycy 

wzięli udział w corocznym Wiosennym Turnieju Klas. 
Rywalizacja pomiędzy poszczególnymi oddziałami to nie tylko 
okazja do dobrej zabawy, ale również szansa na wykazanie się 
wiedzą zarówno z zakresu przyrody, jak i języka ojczystego. 
Ponadto zmagania dzieci są bardzo dobrą okazją do odkrycia 
drzemiących w nich talentów literackich, jak i kreatywności, 
sprytu oraz pomysłowości.

W bieżącym roku szkolnym nauczycielki Halina Lejkowska 
oraz Elżbieta Warchał postanowiły sprawdzić ogólną wiedzę ucz-
niów na temat tej pięknej pory roku. Jury w składzie: Dyrektor 
Joanna Przewoźnik, Agata Rachowicz oraz Małgorzata Cur-
kowicz, na bieżąco oceniało i przyznawało punkty za poszcze-
gólne konkurencje. Już od samego rana nasi wychowankowie 
nie mogli doczekać się rozpoczęcia zmagań pomiędzy nimi, 
a podczas Turnieju gorąco kibicowali swoim kolegom i sami 
starali się wypaść jak najlepiej, by zdobyć jak najwięcej cen-
nych punktów. Uczniowie klas 1-3 musieli odgadnąć wiosenne 
zagadki, a także znaleźć słowa rymujące się z poszczególnymi 
symbolami kojarzonymi z wiosną. Inna konkurencja wyma-
gała sprytu oraz kreatywności literackiej ponieważ zadaniem 
rywalizujących było napisać, z czym kojarzy im się wiosna, 
a następnie wybrać spomiędzy odpowiedzi prawidłową, która 
bardzo często nie była łatwa do odgadnięcia. Ostatnia kon-
kurencja polegała na zaprezentowaniu marzann wykonanych 
przez poszczególnych uczniów. Wraz z nadejściem kolejnej 
godziny rywalizację rozpoczęły klasy starsze. Na początku 
poszczególni przedstawiciele zostali sprawdzeni ze znajomości 
zjawisk przyrodniczych oraz przysłów wiosennych. Następne 
osoby musiały pisemnie, a później ustnie przedstawić perypetie 
zwierzątek we własnoręcznie przygotowanym opowiadaniu pt, 
„Jak to zwierzątka w lesie wiosnę witały”. Następna konkuren-
cja wymagała dużej spostrzegawczości, ponieważ w tekstach 
zostały ukryte nazwy zwierząt, ptaków i roślin, a zadaniem 
uczestników turnieju było je znaleźć. Najszybciej z tym za-
daniem poradzili sobie uczniowie klasy piątej, którzy czekali 
cierpliwie, by ich koledzy mogli dokończyć zadanie. Jak się 
później okazało, nie było ono takie łatwe, gdyż nie wszyscy 
byli w stanie znaleźć w ciągu jednej wiosennej piosenki 10 
ukrytych wyrazów. Następnie nasi wychowankowie musieli 
wykazać się sprytem i szybkością, gdyż przed nimi pojawiła się 
łąka, na której należało zasadzić jak najwięcej wyciętych wio-
sennych kwiatów. Przedostatnia rywalizacja wymagała jednak 
nie tylko kreatywności, ale bogatej wyobraźni i zdolności ak-
torskich. Wszystkie starsze klasy musiały zaprezentować, jak 
wygląda wiosna i zobrazować ją na samych sobie. Okazało się, 
że swoimi pomysłami uczniowie nie tylko zaskoczyli komisję 
oceniającą, ale również pozostałych nauczycieli i uczniów. Po 

wielu minutach spacerowania pośrodku sali oraz pozowania do 
zdjęć nadeszła kolej na pokaz marzann.

Po tak licznych konkurencjach oraz aktywnym kibicowaniu 
nadszedł moment na ocenę oraz przyznanie miejsc.

W kategorii klas młodszych: 1. miejsce otrzymała klasa II, 
2. miejsce - klasa III i 3. - klasa I. W kategorii klas starszych: 
1. miejsce zdobyła klasa VI, 2. miejsce - klasa V, a 3. - klasa IV.

Ponadto Elżbieta Warchał w porozumieniu z Panią Dyrektor 
oraz Gronem Pedagogicznym, postanowiła przyznać specjalne 
nagrody wszystkim klasom, które brały udział w Turnieju. Za za-
jęcie I miejsca nagrodą było trzy dni bez pytania. Za otrzymanie 
II miejsca – dwa dni bez pytania. Za zdobycie III miejsca- jeden 
dzień bez pytania.

Elżbieta Warchał

KONKURS PIOSENKI 
OBCOJĘZYCZNEJ
16 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 

odbył się II Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 
zorganizowany przez nauczycielki: Monikę Sieradzką-Łukowicz 
i Martę Oprządek. Celem konkursu jest rozbudzanie zaintereso-
wania wśród uczniów nauką języków obcych oraz prezentowanie 
i popularyzacja utworów muzycznych w różnych językach. 
W tegorocznej edycji o nagrody walczyli uczestnicy ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wykonawcy musieli dopa-
sować repertuar do obowiązującego tematu, którym w obecnym 
roku szkolnym były piosenki filmowe. Konkurs przyniósł wiele 
niezapomnianych wrażeń. Uczniowie prezentowali wysoki po-
ziom, na co również zwrócił uwagę przybyły na tę uroczystość 
Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła.

Jury w składzie: Marta Król, Leopold Wójcik, Wiesław 
Płaziak, Barbara Nowak oraz Artur Potrzeba, stanęło przed 
trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Po długich naradach 

przyznano następujące nagrody:
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Jakub Blezień-Publiczne Gimnazjum im. ks. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej
II miejsce - Zespół Muzyczny - Gimnazjum im. Królowej Ja-
dwigi w Brzostku
III miejsce - Szymon Ziaja-Zespół Szkół w Dobrkowie.
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Zespół Muzyczny z Zespołu Szkół Nr. 2 im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego w Dębicy
II miejsce - Weronika Soboń z Zespołu Szkół Nr. 2 im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego w Dębicy
III miejsce - Zespół Muzyczny z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Dębicy

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im dalszych sukcesów. 
Szczególne podziękowania składamy na ręce naszych sponsorów: 
Starostwu Powiatowemu w Dębicy, Arturowi Potrzebie-Księ-
garnia i sklep wielobranżowy oraz Markowi Przewoźnikowi 
- firma Rubicello. 

Organizatorzy
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Kierunki kształcenia w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku w roku szkolnym 2016/2017
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA
I AGROTRONIKI
Zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to za-
wód szerokoprofilowy, którego zadaniem jest przygotowanie 
uczniów do pracy: w przemyśle, handlu, transporcie, drogow-
nictwie, spawalnictwie, a także do prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. Uczniowie będą przygotowani m.in. do 
kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolni-
czym, również w branży zajmującej się pojazdami, maszynami 
i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie, będą posiadać 
wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy. 
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych pracowniach 
- warsztatach, a także u pracodawców w przedsiębiorstwach 
prowadzących produkcję, sprzedaż, naprawę i konserwację 
pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. W trakcie kształcenia 
uczniowie mają możliwość wyjazdu na płatne zagraniczne prak-
tyki zawodowe organizowane przez szkołę do Holandii. W za-
wodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki kształcenie 
obejmuje naukę jazdy samochodem, ciągnikiem, a także naukę 
pracy kombajnem zbożowym - w związku z tym uczniowie bez-
płatnie zdobywają uprawnienia: prawo jazdy kat. „B” i „T” oraz 
uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym. Szkoła umożliwia 
także uczestnictwo w różnych kursach, np.: kursy modułowe 
z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie i montażu 
instalacji specjalnych, kursy spawania metodą MAG, MIG, 
TIG, gazowe i łukowe, kursy na wózki jezdniowe, a także na 
ciągniki gąsienicowe (spycharki) z rodziny DT- 75. Ze wzglę-
du na szerokoprofilowe kształcenie oraz posiadanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwent bez trudu 
znajduje pracę w kraju i poza jego granicami.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastrono-
micznych ma za zadanie przygotować uczniów do pracy w re-
stauracjach, barach, pizzeriach, stołówkach, kawiarniach, przy 
produkcji żywności, organizacji przyjęć okolicznościowych oraz 
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kształcenie 
praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne prowadzone w szkol-
nych pracowniach gastronomicznych oraz praktyki zawodowe 
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 
umiejętności: organizacji żywienia i usług gastronomicznych 
w zakładach sieci otwartej i zamkniętej, sporządzania dań go-
rących i przekąsek, organizowania przyjęć okolicznościowych, 
określania wartości odżywczej żywności, dekorowania potraw, 
obsługi konsumenta, prowadzenia dokumentacji. Ponadto szkoła 
organizuje kursy specjalistyczne dla zawodu: kelner, barman, 
obsługi kas fiskalnych. W ramach tego kierunku prowadzone 
jest także kształcenie w języku obcym specjalistycznym, dzięki 
czemu zwiększone zostają szanse absolwenta na międzynarodo-
wym rynku pracy.
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu ma za 
zadanie przygotować uczniów do pracy w firmach zajmujących 
się projektowaniem, wykonywaniem, zagospodarowaniem 
terenów zielonych, projektowaniem i zakładaniem ogrodów 
w różnych stylach, (japońskim, angielskim, francuskim), prowa-
dzeniem 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 obej-
muje zajęcia prowadzone w warsztatach szkolnych oraz praktykę 
zawodową 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, projektowania i wykonywania systemów 
nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), produkcji 
roślin ozdobnych, projektowania, wykonywania i konserwacji 

ogrodów, budowy i urządzania terenów zieleni zgodnie z przy-
gotowaną dokumentacją. Dodatkowym atutem jest nieodpłatny 
kurs prawa jazdy kat. „B” (samochód). Po ukończeniu szkoły 
absolwent może kontynuować naukę na wydziałach architektu-
ry, architektury krajobrazu, ogrodnictwa i innych kierunkach 
zależnie od indywidualnych zainteresowań.
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to kierunek 
dla uczniów o zainteresowaniach techniczno-mechanicznych. 
Nauka w zasadniczej szkole trwa 3 lata. Absolwent może znaleźć 
zatrudnienie jako: kierowca pojazdów mechanicznych, opera-
tor 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 pracow-
niach warsztatów szkolnych, dodatkowo 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, 
gazowe i łukowe, na wózki jezdniowe, na ciągniki gąsienicowe 
(spycharki) z rodziny DT-75, obsługi kas fiskalnych. Ze wzglę-
du na szerokoprofilowe kształcenie oraz posiadanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwent zdobywa 
duże możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Absolwent 
szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - operator pojazdów 
i maszyn rolniczych po potwierdzeniu kwalifikacji „użytkowanie 
pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolni-
ctwie”, „obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn 
i urządzeń stosowanych w rolnictwie” może uzyskać dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „organizacja 
prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowa-
nych w rolnictwie” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
CUKIERNIK
Cukiernik to zawód dla osób o zainteresowaniach kulinar-
nych. Kształcenie w zasadniczej szkole trwa 3 lata. Zajęcia 
praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych szkolnych 
pracowniach gastronomicznych. Absolwent może podejmować 
pracę w cukierniach, restauracjach, kawiarniach oraz prowadzić 
własną działalność gospodarczą. Praca w zawodzie cukiernika 
polega na wytwarzaniu różnego rodzaju ciast, ciastek, tortów 
i deserów, a także na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, 
które dostarczają konsumentowi wrażeń smakowych i wizual-
nych. 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, 
rozliczania produkcji. Ponadto szkoła organizuje kursy specja-
listyczne dla zawodu: kelner, barman, obsługa kas fiskalnych. 
Kształcenie w zawodzie cukiernik obejmuje naukę języka obcego 
zawodowego niezbędnego podczas pracy zarówno w kraju, jak 
i za granicą. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukier-
nik po potwierdzeniu kwalifikacji „organizacja i nadzorowanie 
produkcji wyrobów spożywczych”, może uzyskać dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik 
technologii żywności.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące jest przeznaczone dla absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych. Nauka jest bezpłatna. Trwa 
dwa lata i odbywa się w systemie stacjonarnym – czyli trzy razy 
w tygodniu w godzinach popołudniowych. Program obejmuje 
naukę przedmiotów ogólnych: humanistycznych i matematycz-
no-przyrodniczych. Nauka języka obcego nowożytnego odbywa 
się w wymiarze co najmniej 180 godzin. Celem kształcenia 
w liceum jest przygotowanie do matury, ale jej zdawanie nie jest 
warunkiem ukończenia szkoły. q
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Groby Pańskie w naszych parafiach Fot. Paweł Batycki

Brzostek Bukowa

Gorzejowa Grudna Górna

Januszkowice Kamienica Górna

Przeczyca Siedliska-Bogusz



Konkursowe stroiki wielkanocne Fot. Paweł Batycki



Powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej



Z NURTEM WISŁOKI - POZNAJMY SIĘ Fot. Grzegorz Kolbusz

Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza
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Opowieści dawnej treści - Lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus
„Stoją już z wiadrami, za rogiem chłopaki
zmoczyć trza dziś panny, bo to zwyczaj taki
Stoją malowane, śmieją się, chichoczą
i jeszcze nie wiedzą, że oni je zmoczą…”
  Internauta Albinek „Lany Poniedziałek”

Tegoroczny przełom marca i kwietnia jest bardzo kapryśny, 
zresztą jak i cała zima. Ciągle mokro, szaro, ciemno i ponuro. 

Niebo ołowiane, zasnute ciężkimi chmurami, których czasami 
nawet silny wiatr nie może przegonić. Od czasu do czasu roz-
jaśnia się, a spod warstwy chmur przebłyskują nikłe promyki 
słońca. Tu i ówdzie kałuże z wodą znikają po to, aby za chwilę 
znów wypełnić się spadającą wodą. Gdzieniegdzie spośród jas-
nozielonej trawy nieśmiało wychylają się fioletowe, żółte i białe 
główki krokusów. To znowu pochylają się dzwoneczki białych 
przebiśniegów, a forsycja ma coraz to bardziej pękate witki. Lesz-
czyna spuszcza dostojne kiście kwiatów, a brzoza i olcha już pyli. 
Tu i ówdzie w ogrodach żonkile wypuściły długie zielone listki, 
a wśród nich łodygi z pękatymi żółtymi kwiatami. Nad głowami 
bardzo szybko przelatują małe ptaszki niosące w dzióbkach suchą 
trawę, gałązki i śpieszące do swoich gniazd, z których za chwilę 
rozlegać się będzie głośny świergot. W ogrodach gospodynie 
odkrywają rabaty i przycinają przyschnięte gałązki na krzewach 
róż i innych kwiatów. Przylaszczki, bratki, stokrotki wychyliły 
już swoje główki kwiatowe i wcale nie boją się ich otwierać, 
chociaż przysłowie mówi: „Kwiecień plecień wciąż przeplata, 
trochę zimy, trochę lata”. Przecież już kukła zimowa, marzan-
na została utopiona w rzece i wszyscy oczekują ciepłej i jasnej 
wiosny. Już palmy poświęcone w Niedzielę Palmową rozrzucone 
zostały przez gospodarzy na zagonach, a gospodynie pokropiły 
je święconą wodą przyniesioną w Wielką Sobotę z kościoła. 
Czekają tylko na słońce i już ruszą z siewem warzyw, kwiatów 
i jarych zbóż. 
 Rokrocznie młodzież oczekuje drugiego dnia świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego, bo jest to dzień pełen zabawy i radości. 
Staropolski zwyczaj mówi że śmigus-dyngus to dzień polewania 
wodą, a jeśli młoda dziewczyna nie zostanie oblana, to szkoda 
marzyć o tegorocznym zamążpójściu. Już od wielu lat chłopcy 
i młodzi mężczyźni przygotowywali na ten dzień wiaderka, 
polewaczki, sikawki i już od świtu ustawiali się przy furtkach 
domowych w oczekiwaniu na wyjście dziewcząt do kościoła. 
Potem było oblewanie, gonitwy, piski, śmiechy, przebieranie 
ubrań kościelnych, a kiedy dziewczyny wychodziły, ponownie 
były oblewane. Zawsze przy tym było wiele śmiechu i radości 

i chociaż tegoroczny śmigus-dyngus był trochę zimny, to jednak 
nie zabrakło zabawy, harców i gonitwy.

Skąd bierze się zwyczaj śmigusa-dyngusa? Otóż w mitach 
woda życia wypłynęła z boku Chrystusa w Wielki Piątek, a jej 
moc ujawnia się w Wielką Niedzielę, odradzając życie. Podania 
mówią, że w tym czasie mają wielką moc demony wody, a to-
pielce wciągają do wody nie tylko młode dziewczyny, ale także 
młodych chłopców, topiąc ich. Dlatego też w Polsce obowiązy-
wał zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach w dniach związanych ze 
śmigusem-dyngusem, aż do św. Jana w czerwcu. Podania ludowe 
mówią, że owe topielce, rusałki, mamuny to były dusze samobój-
ców, które nie mogły przejść przez bramę śmierci i przebywały 
w strefie pomiędzy światem żywych i umarłych. O tych demo-
nach można przeczytać w książce Joanny i Ryszarda Tomickich 
„Drzewo życia.” Aby uwolnić pola od demonów, gospodarze 
od wiek wieków kropili je wodą święconą i wstawiali krzyże 
robione często ze święconych palm, aby uchronić zagony przed 
kataklizmami gradu, ulewy i nieurodzaju. W dawnych czasach 
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych wychodziły z kościołów pro-
cesje, na czele których jechali gospodarze na koniach, zaś młode 
kobiety i mężczyźni ubrani byli w ludowe stroje. Dochodzili do 
pól, przy których śpiewali nabożne pieśni. Dziś tego zwyczaju 
już nie ma, ale pozostał lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus, 
a woda z sikawek leje się równie mocno jak przed laty. I chociaż 
dzisiaj kompania chłopców, którzy oblewają wodą, nie wymusza 
za ten czyn opłaty w postaci pisanek i nikomu nie grozi kąpielą 
w korycie z wodą dla zwierząt, a potem suszeniem spódnic przez 
uderzenie witkami wierzbowymi, to i tak jest przy tym obyczaju 
dużo śmiechów, radości, pląsów, dowcipów, poczęstunków – oby 
tylko zwyczaj ten przetrwał przez pokolenia.
 W Krakowie w lany poniedziałek przy klasztorze Norbertanek 
na Zwierzyńcu odbywa się odpust zwany Emaus. Ów odpust 
i pielgrzymki na plac klasztorny ma być pamiątką wędrówki 
Zmartwychwstałego Chrystusa i wieczerzy, którą spożył z ucz-
niami w Emaus. Podczas odpustu z kolorowych kramów kupują 
dzieci smakołyki: serduszka, całuski, karmelki, lniane ptaszki 
– świstawki, pukawki, jo-jo i wspólnie potem jeżdżą na karuzeli. 
Jest przy tym wiele radości i zabawy.
 I tak lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus jest zwyczajem 
wrośniętym w naszą polską rzeczywistość. Wywodzi się z opo-
wieści biblijnych i chociaż dziś stał się świecki, to jednak warto 
o nim pamiętać.

Zuzanna Rogala

Śpiewać każdy może…
Czas płynie nieubłagalnie. Jeszcze nie tak dawno przeżywa-

liśmy Boże Narodzenie, a już po świętach Wielkiejnocy. Jak 
co roku brałem udział w Triduum Paschalnym i Mszy Rezurek-
cyjnej. Wymiar religijny tych dni jednak nie jest tematem mojego 
artykułu, lecz pewna rzecz, bez której (mam takie wrażenie) 
brzosteckie świętowanie byłoby chyba „nieważne”. 
Od paru lat ciekawym tematem do dyskusji jest coroczne 
„uświetnianie” przez brzostecki chór parafialny uroczystości 
wielkanocnych. W Wielki Czwartek, podczas składania życzeń 
księżom, z ust jednej z członkiń chóru padły słowa, które są 
bardzo znanym powiedzeniem: „Śpiewać każdy może”. Teraz 
chciałbym zadać pytanie: jeśli te słowa są główną wytyczną 
podczas rekrutacji, to w takim razie jak możemy wymagać od 
chóru utrzymania jakiejkolwiek tonacji, melodii czy harmonii? 
To w takim razie, czy mój artykuł ma sens? Ech... Skoro już 
piszę, to niech się dzieje, co chce. 
 Śpiewać każdy może, to fakt. Ktoś kiedyś jednak rozwinął tę 
myśl, dodając do niej słowa: „ale nie każdy powinien”. Sam po-
mysł tworzenia chóru, inicjatywa i chęci jak najbardziej na plus, 
takie rzeczy się chwali. Nikt z członków nie jest profesjonalnym 
wokalistą, a więc trudno wymagać nie wiadomo czego. Propo-
nuję tylko zachować trochę zdrowego rozsądku. Po pierwsze nie 

rozumiem dlaczego członkowie chóru, którzy potrafią zaśpiewać 
w miarę poprawnie (brawa szczególnie dla Panów tenorów, któ-
rzy w tym bałaganie potrafili się odnaleźć) robią krzywdę sobie 
i ludziom, pozwalając śpiewać osobom, które niekoniecznie 
powinny to robić. Widać, że niektórzy chcą, a nie umieją albo 
im to nie wychodzi. Zrozumiała sprawa, przecież nie każdy 
rodzi się z predyspozycjami do śpiewania. Każdy człowiek jest 
inny. Dlatego róbmy to, do czego nas Pan Bóg stworzył. Drugą 
niezrozumiałą dla mnie rzeczą jest (jak mniemam) stosowanie 
metody „nie liczy się jakość, tylko ilość”. Mając do dyspozycji 
tak mały aparat wykonawczy (biorąc pod uwagę liczbę członków 
to raczej zespół wokalny, a nie chór) na pewno skupiłbym się na 
jednorazowym występie (np. Wielka Niedziela) i trzech, czterech 
utworach (dopracowanych i dostosowanych do własnych możli-
wości), ale nie dwunastu (sam nie wiem, ile było dokładnie, ale 
o wiele za dużo). Podejrzewam, że efekt pracy byłby znacznie 
lepszy. Słychać również, że większość członków chóru to osoby 
starsze (już pomińmy fakt, że młodzież nie chce śpiewać), od 
których ze względu na wiek też trudno wymagać. Na starość 
głos po prostu, kolokwialnie mówiąc, „siada”. 

Reasumując, myślę, że właściwymi słowami, które zakończą 
mój artykuł będą słowa piosenki zespołu Perfect: „Trzeba wie-
dzieć, kiedy ze sceny zejść – niepokonanym”.

Uczestnik Triduum Paschalnego
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Gminny Konkurs na „Stroik Wielkanocny”
Co roku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku or-

ganizuje konkurs mający na celu kultywowanie tradycji 
związanych z okresem Świąt Wielkanocnych. Adresowany on 
jest głównie do uczniów ze szkół z terenu gminy Brzostek oraz 
osób niepełnosprawnych. W tym roku tematem konkursu był 
stroik wielkanocny. O tym, że cieszył się on dużym zainteresowa-
niem, świadczy fakt, że dostarczono aż 46 prac, w tym uczniów 
ze szkół podstawowych: z Brzostku (również uczniów nauczania 
indywidualnego), Gorzejowej, Kamienicy Dolnej, Januszkowic, 
Nawsia Brzosteckiego, Siedlisk-Bogusz i Smarżowej, a także 
z Gimnazjum w Brzostku, z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
oraz prace podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku.
 Wszystkie prace  cechowała niezwykła pomysłowość, artyzm, 
przepiękne zdobnictwo.  Przejawiały się różnorodne techniki 
wykonania nawiązujące do tradycyjnej symboliki wielkanocnej. 
W związku z tym niezwykle trudno było je miarodajnie ocenić 
i wybrać najciekawsze. Jednakże powołana przez organizatora 
Komisja, kierując się wymogami regulaminu, który zakładał 
samodzielność wykonania i zgodność z tradycją, przyznała 
następujące nagrody:
 W kategorii szkół podstawowych klas I –III -  I miejsce 
otrzymała Kamila Zięba z SP w Brzostku, II miejsce – Daniel 
Podlasek z SP Kamienica Dolna, zaś miejsce III – Dominik Kurcz 
i Gabriela Czachara z SP  Smarżowa. W tej kategorii przyznano 
też wyróżnienia dla Angeliki Samborskiej z SP Brzostek i Ka-
tarzyny Kawalec - SP Gorzejowa.

 W  kategorii szkół podstawowych klas IV-VI - pierwszą  na-
grodę zdobyła Karolina Przybyło - SP Brzostek, drugie miejsce 
– Paulina Staniszewska z SP Nawsie Brzosteckie, zaś miejsce 
trzecie uzyskali Michał Samborski i Katarzyna Szydłowska – SP 
Smarżowa. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Sebastian 
Zięba z SP Brzostek i Kacper Wróbel z SP Smarżowa.
 W kategorii gimnazja i szkoły średnie przyznano I miejsce 
Paulinie Machali z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 
miejsce II  otrzymała Żaneta Trojan z Gimnazjum w Brzostku, 
natomiast trzecią nagrodę zdobyła Katarzyna Gierut z Gim-
nazjum w Brzostku (nauczanie indywidualne). Przyznano też 
wyróżnienia dla Anity Kamińskiej z Gimnazjum w Brzostku 
i Pauliny Bieszczad z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzost-
ku.
 W kategorii osób niepełnosprawnych – pierwszą  nagrodę 
uzyskali podopieczni WTZ w Brzostku, nagrodę drugą  otrzy-
mała Anna Ochałek z ŚDS Brzostek, zaś  trzecią  – Agnieszka 
Wiejowska z ŚDS Brzostek. I w tej kategorii były wyróżnienia, 
które zdobyły: Elżbieta Sobczyk i Katarzyna Żygłowicz, obie są 
podopiecznymi ŚDS Brzostek.
Wszyscy uczestnicy konkursu dostali nagrody rzeczowe i dy-
plomy.
 Serdecznie dziękujemy zarówno opiekunom, jak i uczest-
nikom za zainteresowanie i tak liczny udział w tym, jakże 
pięknym konkursie mającym na celu upowszechnianie tradycji  
wielkanocnych. 

Organizatorzy

Żaneta Trojan Gim. w Brzostku Anita Kamińska Gim. w Brzostku Paulina Staniszewska ZS w Nawsiu Brzost.

Wspomnienia ze szkolnej ławy...
Wywiad z absolwentką Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
- Agnieszką Regułą

Red.:  W jakich latach uczęszczała Pani do 
szkoły?
A. R.: Do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Brzostku chodziłam w latach  2010/2011 - 2013/2014.

Red.:  Na jaki kierunek Pani chodziła?
A. R.: Jestem absolwentką Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego.

Red.:   Jak  potoczyły  się Pani losy po zdaniu matury?
A. R.: Po ukończeniu nauki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku rozpoczęłam studia na kierunku Technologia 

Żywności i Żywienia Człowieka na Wydziale Biologiczno-
-Rolniczym na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Red.:  Czy nasza szkoła pomogła Pani w wyborze kierunku 
studiów?
A. R.: Przede wszystkim zdobyłam w tej szkole szeroką wiedzę, 
która później pozwoliła mi dostać się na wymarzone studia. 
Gdyby nie umiejętności zdobyte w technikum, z pewnością 
by mnie na nich nie było. Lata spędzone w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku bardzo dobrze przygotowały mnie do 
dalszej edukacji. Często te rzeczy, których się wtedy uczyłam, 
teraz wykorzystuję i zdecydowanie ułatwia mi to studiowanie. 
Szczególnie jeśli chodzi o przedmioty zawodowe, które prowa-
dzone były przez naprawdę wybitnych nauczycieli.

Red.: Jak wspomina Pani lata spędzone w szkole?
A. R.: Ze swoją szkołą jestem bardzo mocno związana i mimo 
tego że już zakończyłam w niej edukację, często wracam do 
niej wspomnieniami. Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego to były 4 wspaniałe lata w moim życiu. Bardzo miło 

Dokończenie na str. 29
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 Krzysztof Fryc
Brzostek 

ul. Słoneczna 84
(1 km od kościoła 

w kierunku Opacionki)

tel. kom. 600 616 573

KRZEWY
OZDOBNE

wspominam kadrę pedagogiczną. Szczególnie wychowawczynię 
Panią Małgorzatę Batycką, która wspierała nas, kiedy nie 
zawsze wszystko szło po naszej myśli i była z nami wtedy, 
kiedy cieszyliśmy się ze wspólnych sukcesów całej klasy. W tym 
miejscu warto wspomnieć też o nauczycielach przygotowujących 
nas  do egzaminów maturalnych. Wiedza, którą dzięki nim 
zdobyłam, pozostaje nadal w mojej głowie. Oczywiście szkoła 
to nie tylko nauka przedmiotów szkolnych, ale przede wszystkim 
wychowanie, które było  naprawdę na wysokim poziomie. 
W Zespole Szkół poznałam wiele wspaniałych osób, zawiązałam 
piękne przyjaźnie, które trwają do dziś. Jest wiele wspomnień, 

o których myślę z uśmiechem na twarzy i czasem marzy mi się, 
żeby choć na chwilę wrócić do tamtych lat.

Red.:  Jak ocenia Pani decyzję o wyborze nauki w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku?
A. R.: Nigdy nie żałowałam tego, że wybrałam szkołę w Kleciach, 
a wręcz przeciwnie. Uważam, że to była jedna z najlepszych 
decyzji w moim życiu. Dzięki niej mogę dalej realizować swoje 
pasje i liczę na to, że kiedyś będę mogła z tą wiedzą realizować 
się zawodowo.
Dziękujemy z udzielenie wywiadu

Redakcja „Plotki” - gazetki 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

JUŻ SIĘ UKAZAŁA

Od niedawna można nabyć w CKiCz 
opowieść  Zu za n ny  Roga l i 

„Z Brzostku w świat…” będącą kontynua-
cją wcześniejszej sagi „Z Brzostku rodem”. 
Książka stanowi cenne źródło wspomnień 
często już o znaczeniu historycznym oraz 
informacji istotnych zwłaszcza dla osób, 
które z różnych przyczyn opuściły rodzin-
ne strony. Gawędziarski styl autorki oraz 
mnóstwo interesujących fotografii zachęca 
do wczytywania się w dzieje rodów wy-
wodzących się z Ziemi Brzosteckiej.

Dokończenie ze str. 28
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List otwarty do Mieszkańców Gminy Brzostek  
w odpowiedzi na zarzuty Burmistrza Brzostku, Wojciecha Staniszewskiego

Oświadczam, że nie podejmę więcej polemiki z Burmistrzem Brzostku, Wojciechem Staniszewskim, ze względu na poziom, 
jaki reprezentuje i jego wyraźnie złe nastawienie wobec mojej osoby od początku swojej kadencji na stanowisku Burmistrza 

Brzostku. Pragnę jedynie ustosunkować się do nieprawdziwych zarzutów, które wobec mnie sformułował.
Sam tytuł artykułu zamieszczonego przez burmistrza w Wiadomościach Brzosteckich z marca br. jest kłamstwem, bowiem 

burmistrz nie tylko odwołał mnie z funkcji Kierownika SGPZOZ w Brzostku, ale również zwolnił mnie z obowiązku świadczenia 
pracy od dnia 04.03.2016. Pozostaje to w sprzeczności z rzekomo równoczesnym docenianiem przez niego mojej pracy lekarskiej 
“cenionej i zasługującej na szacunek”. 

W dniu dzisiejszym, tj. 31.03.2016, burmistrz zwolnił, podobnie jak mnie z dnia na dzień, Główną Księgową SGPZOZ w Brzost-
ku, pozostawiając Zakład pod kierownictwem pana Jana Urbana.

Pragnę wyjaśnić, być może najważniejszą kwestię, którą przez cały czas burmistrz Staniszewski posługuje się celem zma-
nipulowania Mieszkańców Gminy. Myślę, że być może większość z Państwa nie orientuje się w finansowaniu zakładów opieki 
zdrowotnej w Polsce. Otóż (podobnie jak wszystkie publiczne i niepubliczne ZOZ-y), SGPZOZ w Brzostku finansowany jest 
wyłącznie z Narodowego Funduszu Zdrowia (a nie z pieniędzy gminnych!). Pieniądze z NFZ wpływają bezpośrednio na konto 
Ośrodka Zdrowia w Brzostku. Wypracowują je jego pracownicy. Największą stawkę wypracowują oczywiście lekarze (zależną 
od ilości zapisanych do nich pacjentów). W Ustawie z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w Art. 58 “Samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje o podziale zysku”, a więc nikt, włącznie z organem założycielskim, którym jest 
Gmina, nie ma prawa decydować o przeznaczeniu tych pieniędzy. To właśnie sam zakład opieki zdrowotnej ma tak pracować, 
aby tych pieniędzy wystarczyło na badania pacjentów zapisanych do zakładu, sprzęt medyczny, pensje pracowników i media. 
Dopiero “nadwyżki” finansowe przeznaczane są na nagrody i to do pracodawcy (czyli do kierownika zakładu) należy decyzyjność 
w przyznawaniu nagród w oparciu o wewnętrzny Regulamin Premiowania Zakładu. Zatem bezpodstawnym jest ingerowanie 
burmistrza w zarządzanie finansami SGPZOZ, tym bardziej, że wszystkie wydatki w ciągu minionych dwunastu lat istnienia 
Zakładu były ponoszone zgodnie z planami finansowymi, zatwierdzonymi przez Radę Społeczną SGPZOZ. Burmistrz, czyniąc 
takie zarzuty, przekracza swoje kompetencje, wykazując zwyczajną ignorancję w zakresie podstawowych przepisów prawnych.

Jak można zarzucać Zakładowi posiadanie 13 telefonów służbowych? Telefony te użytkują pielęgniarki i położne pracujące 
w środowisku. Pracując w warunkach domowych z chorym człowiekiem, zawsze trzeba myśleć o najgorszym scenariuszu, jaki 
może się wydarzyć przy podawaniu zastrzyków czy kroplówek. Żeby być tego świadomym, nie trzeba studiów medycznych czy 
studiów w ogóle.

Dla sprostowania cytowanych przez burmistrza “płaszczyków i sukienek zakupionych w galeriach” przez pracowników Za-
kładu, pragnę dla przykładu wyjaśnić, że to na fakturze wydanej przez sklep medyczny ORTO-RES, fartuch nazwano sukienką!

Jak można posądzać SGPZOZ o niegospodarność, skoro zostałam zwolniona z pracy jako lekarz i Kierownik SGPZOZ 
w Brzostku wraz z jego Główną Księgową, wypracowując przez Zakład w samym tylko w 2015 r. dodatni bilans w wysokości 
92 848,08 zł!.

Chcę nadmienić, że audytor w swoim raporcie w ogóle nie odniósł sie do moich nagród ani ekwiwalentu za zaległy urlop.
Jako osobie z orzeczonym od 10 lat umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przysługiwało mi każdego roku 36 dni urlopu, 

który trudno mi było wykorzystać, pełniąc jednocześnie funkcje lekarza POZ z największą wśród lekarzy liczbą zapisanych pa-
cjentów i Kierownika SGPZOZ w Brzostku. Ekwiwalent został więc wypłacony przez Zakład, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszystkie nagrody, jakie otrzymywałam, były mi przyznawane trzy razy w roku przez poprzedniego Burmistrza Brzostku, 
pana mgr. inż. Leszka Bieńka. Przyznane mi nagrody pochodziły z wypracowanego przez nasz Zakład funduszu, a stawka moich 
nagród była taka sama, jak pozostałych lekarzy Zakładu. Były to nagrody przyznawane za pracę lekarską, gdyż w związku z moim 
wymiarem pracy na 7/8 etatu jako lekarz, nie podlegałam tzw. “ustawie kominowej” i nagrody te były mi przyznawane zgodnie 
z Zakładowym Regulaminem Premiowania SGPZOZ w Brzostku, toteż zarzut burmistrza, że wypłaty wyżej wymienionych 
nagród były niezgodnie z prawem, jest niezasadny.

Burmistrz Brzostku, Wojciech Staniszewski, podczas posiedzenia Rady Społecznej dnia 03.03.2016, na którym zwolnił mnie 
z pracy, zastosował swojego rodzaju nacisk, próbując zmanipulować opinię członków Rady Społecznej, by doprowadzić do de-
cyzji o moim zwolnieniu z pracy. Podczas głosowania, powtarzanego na wniosek burmistrza kilkakrotnie, ostatecznie tylko sam 
burmistrz oddał głos za moim zwolnieniem.

Co więcej, burmistrz odrzucił, zarówno w dniu 03.03.2016, jak i na poprzednim zebraniu Rady Społecznej SGPZOZ w Brzost-
ku, złożony przeze mnie i radnych Rady Społecznej wniosek o zaproszenie audytora celem omówienia audytu, nie zgadzając się 
także na dodatkową kontrolę Zakładu. Stwierdził, że nie ma na to czasu. Teraz wiem, dlaczego tak spieszył się, albowiem już 
04.03.2016 zatrudnił na stanowisko Kierownika SGPZOZ w Brzostku swojego kolegę.

Tak naprawdę, raport po jednoosobowym audycie został zinterpretowany wyłącznie przez burmistrza, bez stosownego omówienia 
wszystkich wniosków na zebraniu Rady Społecznej, mimo że w porządku obrad Rady było to przewidziane. Burmistrz w ogóle 
nie wziął też pod uwagę faktu, że wszystkie wnioski poaudytowe do SGPZOZ w Brzostku zostały już przez nas zastosowane lub 
oddalone w oparciu o pozytywne opinie prawne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy i Izby Skarbowej. Informa-
cje o wykonaniu wyżej wymienionych zaleceń doręczyłam Burmistrzowi Brzostku w dniu 07.01.2016; dla zainteresowanych do 
wglądu (w ramach dostępu do informacji publicznej) w Urzędzie Miejskim w Brzostku. 

Wbrew stwierdzeniom burmistrza, Zakład prowadzony był wzorowo, o czym świadczy końcowy wniosek audytu w brzmieniu, 
cytuję “Na podstawie przeprowadzonego audytu sprawozdania finansowego oraz dokonanej analizy działalności gospodarczej 
i finansowej za lata 2012-2014, w naszej ocenie działalność finansową i majątkową Zakładu należy uznać za prawidłową.”

Przez 12 lat pełniłam funkcję kierownika w wymiarze 1/8 etatu za kwotę 975 zł + 1 900 zł dodatku funkcyjnego, wykonując 
wszystkie zadania Kierownika Zakładu zgodnie z właściwą ustawą, podczas gdy obecny kierownik został zatrudniony na etat 
pełny z wynagrodzeniem 6 000 zł miesięcznie.

Chciałabym dodać jeszcze, że przez 12 lat pełnienia przeze mnie funkcji Kierownika SGPZOZ w Brzostku Zakład pracował, 
nie jak wymaga tego Fundusz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, tylko 7:00-18:00! Przez te wszystkie lata 
SGPZOZ w każdą sobotę i niedzielę (również poza wymogami NFZ) był czynny ze świadczeniami pielęgniarskimi w godzinach 
8:00-10:00. W latach 2004-2009, również nieobowiązkowo, pracował lekarz w każdą sobotę od 8:00 do 12:00, co zostało zaprze-
stane wskutek braków kadry lekarskiej. Proszę Państwa, proszę znaleźć drugi taki Ośrodek Zdrowia! 

Jeszcze raz dziękuję moim oddanym pacjentom za wspólnie przeżyte chwile w ciągu minionych 36 lat i przepraszam za nie-
zawinione przeze mnie przerwane ich leczenie.

lek. med. Bożena Szymańska
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęg-
nacji terenów zielonych, uczy w Technikum Architektury 
Krajobrazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Najważniejsze zasady urządzania ogrodu

Planowanie i zakładanie ogrodu nie jest trudne, kiedy wiemy, 
jak to zrobić. Znajomość podstawowych reguł pozwala stwo-

rzyć wymarzony zielony zakątek – bez względu na to, czy 
jesteśmy posiadaczami dużej posesji czy niewielkiego skrawka 
terenu. 

Od czego zacząć? Po pierwsze: analiza potrzeb – zastanówmy 
się, jak powinno wyglądać nasze miejsce wypoczynku, które 
rośliny najbardziej lubimy oraz ile czasu jesteśmy w stanie po-
święcić na ich pielęgnację. Po drugie: projekt i kosztorys. Jeśli 
ogród planujemy samodzielnie, wykonajmy szkic koncepcyjny 
i oszacujmy koszty. Plan posesji możemy rozrysować na papie-
rze w kratkę bądź milimetrowym – najlepiej w skali 1: 50 (1 cm 
na papierze odpowiada 0,5 m w terenie). Najlepiej jednak, gdy 
dysponujemy kserokopią geodezyjnej mapy działki, na której 
zaznaczone są już wszystkie stałe obiekty – dom, instalacje, 
drzewa itd. Podczas projektowania przyda się również dokładny 
plan uzbrojenia terenu. Po trzecie: kolejność wykonywania prac. 
Pierwszym etapem działań są roboty ziemne (np. budowa oczka 
wodnego, wykonanie tarasowania na skarpie itp.). Następnym – 
ułożenie instalacji (elektrycznej czy nawadniającej). W dalszej 

kolejności buduje się (bądź montuje) elementy małej architek-
tury ogrodowej, układa nawierzchnie itd. Dopiero na końcu 
sadzimy rośliny i zakładamy trawnik. Kolejną ważną kwestią 
w urządzaniu ogrodu jest sprawa zagospodarowania przestrzeni. 
Ogród to nie tylko miejsce sadzenia roślin ozdobnych. To także 
strefa relaksu, spotkań z przyjaciółmi oraz plac zabaw dla dzieci. 
Jeśli działka jest duża, warto wydzielić kilka stref i zaplanować 
rozmaite obiekty – tak, by każdy z domowników znalazł tam 
coś dla siebie. Należy zatem podzielić ogród na strefy. Frontowa 
część działki zazwyczaj pełni rolę reprezentacyjną i obsadzana 
jest atrakcyjnymi roślinami ozdobnymi bądź obsiewana trawą 
(najefektowniej wygląda trawnik typu angielskiego – choć taki 
wymaga najwięcej pielęgnacji lub trawnik rozłożony z rolki). Tej 
części ogrodu poświęcamy zazwyczaj najwięcej czasu, starając 
się, by nasz ogród był najpiękniejszy w okolicy. W każdym ogro-
dzie niezbędna jest również strefa wypoczynkowa – najczęściej 
lokalizowana w ustronnym miejscu, na tyłach ogrodu. Jej rolę 
może pełnić altana ukryta wśród zieleni albo np. przydomowy 
taras. Plac zabaw dla dzieci – z huśtawką, zjeżdżalnią, trampoliną 
czy piaskownicą – powinien być usytuowany w sąsiedztwie 
domu, w zasięgu wzroku opiekunów. Jeśli ogród jest duży, 
można wygospodarować miejsce na boisko czy kort tenisowy. 
Warzywnik lub ogród ziołowy lokalizuje się zwykle w mniej 
uczęszczanej części działki, jednak najwygodniej, jeśli znajduje 
się blisko domu. Następnym ważnym zagadnieniem jest pla-
nowanie zieleni. Dobierając rośliny, należy uwzględnić ich 
wymagania dotyczące nasłonecznienia, wilgotności, dostępno-
ści składników pokarmowych itd. Najlepiej wziąć pod uwagę 
podłoże, jakie mamy w obrębie posesji, bo walka z trudną glebą 
(np. piaszczystą albo kwaśną) jest trudnym zadaniem. Wybie-
rajmy gatunki wytrzymałe, łatwe w uprawie i długowieczne. 

Sadź z umiarem – rośliny z czasem urosną. Zbyt 
gęsto posadzone wyglądają nieciekawie i częściej 
chorują. Nie należy też przesadzać z różnorod-
nością gatunków – większość roślin najlepiej 
prezentuje się w jednorodnych grupach. Lepiej 
kupić mniej sadzonek, ale bardziej rozrośniętych, 
z uformowaną bryłą korzeniową. Nie wycinaj 
starych drzew i krzewów; zanim urosną nowe, 
minie wiele lat. W tym czasie dużą rolę powinna 
odgrywać zieleń zastana na działce. Wiele z tych 
roślin można skomponować z nowymi nasadze-
niami. Dużą wartość stanowią szczególnie drzewa 
liściaste od południowej strony budynku – niwe-
lują nagrzewanie się domu latem oraz służą nam 
swoim cieniem. Stwórz efektowne zestawienia; 
bardzo ciekawie wyglądają rośliny posadzone 
piętrowo – wyższe z tyłu, niższe z przodu. Warto 
też łączyć ze sobą gatunki o odmiennym pokroju 
– np. strzeliste z przewieszającymi się. Unikajmy 
przesytu kolorów – szczególnie w nowoczesnych 
ogrodach. Wystarczą 2–3 barwy przewodnie. Liczy 
się przy tym nie tylko kolor kwiatów, ale również 
ulistnienia. Pamiętajmy, że ogród powinien być 
piękny przez cały rok – sadźmy rośliny o różnej 
porze kwitnienia oraz takie, które nie tracą liści na 
zimę. Prawie na samym końcu przychodzi czas na 
założenie trawnika; choć wymaga on wiele pracy, 
znacznie podnosi walory ogrodu. Sprawia, że teren 
wydaje się przestronniejszy i bardziej uporządko-
wany. Stanowi doskonałe tło dla roślin i może być 
miejscem zabaw bądź gier. Coraz popularniejsze 
jest układanie darni z rolki, która daje natychmia-
stowy efekt. Dobrze też sprawdza się na skarpach 
(nasiona mogłyby zostać wypłukane przez deszcz 
albo podczas podlewania). W dużych ogrodach 
trawę na ogół się wysiewa, bo koszt jest wtedy 
mniejszy. Aby murawa wyglądała pięknie, trzeba 
o nią stale dbać. Kończąc urządzanie ogrodu, po-
myślmy też o niezbędnym wyposażeniu w postaci 
małej architektury czy oświetlenia, które będzie 
służyć domownikom i stanowić ozdobę. Altana, 
pergola, trejaż, ławki, lampy – wszystko to sprawia, 
że ogród staje się bardziej funkcjonalny. q
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 5
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się 
wdrażaniem praktycznego zastosowania probiotyków na 
terenie Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum Mi-
kroorganizmów w Brzostku.

Dokończenie na str. 33

Zdrowa gleba i rośliny

Gleba to ożywiony twór przyrody. W jej powstawaniu i życiu 
wiodącą rolę odgrywają mikroorganizmy. Odpowiednia za-

wartość próchnicy (min. 3%) i bogate życie biologiczne z domina-
cją pożytecznej mikroflory oznacza obecność na 1 m2 w warstwie 
ornej od ok.1,5 do 2 kg mikroorganizmów. Ta potężna „naturalna 
fabryka biologiczna” zabezpiecza rośliny w składniki odżywcze, 
a przy dominacji pożytecznej mikroflory chroni przed dostępem 
mikroorganizmów chorobotwórczych. Gleba mineralna - po-
zbawiona próchnicy, a tym samym zawierająca niewielkie ilości 
mikroflory, najczęściej o dominacji szkodliwej wobec roślin, nawet 
bardzo zasobna w azotany, fosforany, związki potasu, magnezu, 
wapnia i inne, często o odpowiednim pH, jest coraz trudniejsza 
do uprawy i nie tworzy właściwych warunków do życia roślin. 
Opisany stan rzeczy można realnie i niskim kosztem korygować. 
Temu właśnie służą kompozycje pożytecznych mikroorganizmów 
wytwórni Probiotics Polska - efektywne, naturalne, zdrowe, bez-
pieczne dla życia człowieka i roślin.

1.EmFarma™ to kompozycja pożytecznych, na-
turalnych mikroorganizmów niemodyfikowanych 
genetycznie. To środek, który swoim działaniem 
poprawia jakość i zdrowotność wszystkich systemów 
biologicznych. Pożyteczne mikroorganizmy w nim 
występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół 
wypierają chorobotwórczą mikroflorę, zmieniając kie-
runek procesu mikrobiologicznego na regenerujący 
albo rewitalizujący w miejscu ich użycia. To umoż-
liwia jego szerokie zastosowanie. Jest preparatem 
gotowym do użycia po rozcieńczeniu zdrową wodą (niechlorowaną 
o pH zbliżonym do obojętnego np. deszczówka lub ostatecznie 
odstana woda z kranu).
KULTURY AKTYWNE- Kondycjonowanie gleby i roślin, 
neutralizacja odorów, higienizacja i biodezynfekcja powierzchni 
pomieszczeń.
Certyfikat: PZH/HT 3111/2016
Szerokie spektrum działania preparatu pozwala na zastosowanie 
go w rolnictwie i rewitalizacji środowiska.
- kondycjonuje glebę i rośliny, sprzyja tworzeniu struktury gruzeł-
kowatej i regulacji stosunków powietrzno-wodnych gleby, wspiera 
kiełkowanie roślin, intensyfikuje procesy mikrobiologiczne 
w glebie i ułatwia przywracanie trudno dostępnych składników, 
optymalizuje gospodarkę wodną, neutralizuje odory, higienizuje 
i biodezynfekuje powierzchnie i pomieszczenia.
SKŁADNIKI: Kultury Mateczne żywych mikroorganizmów SCD 
ProBio ORIGINAL®, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, 
rewitalizowana, niechlorowana woda, sól, kompleks minerałów.
EmFarma wspomaga wzrost wszystkich rodzajów roślin owo-
cowych i ozdobnych, zasado- i kwasolubnych. Kompozycja 
ta wzbogacona o szeroką gamę mikroelementów niezbędnych 
dla optymalnego rozwoju pożytecznych mikroorganizmów jest 
wyjątkową w działaniu. EmFarma™ pełni funkcje prewencyjne 
przeciwko chorobom, na skutek ich wypierania i tworzenia wa-
runków uniemożliwiających, bądź przynajmniej utrudniających 
ich rozwój. Z kolei bogactwo mikroelementów i bakterii fototropo-
wych stanowi doskonałe źródło pożywienia dla rośliny w formule 
naturalnego biostymulatora wzrostu. Szerokie spektrum działania 
preparatu pozwala na zastosowanie go w rolnictwie i rewitalizacji 
środowiska. EmFarma™ poprawia aktywność biologiczną gleby 
i jej strukturę, stymuluje wzrost i rozwój roślin oraz zwiększa 
przyswajalność składników pokarmowych. EmFarma™ wy-
kazuje również działanie antyseptyczne i antyutleniające. Jest 
preparatem powszechnie używanym do higienizacji budynków 
hodowlanych, zaprawiania nasion, ograniczania bądź eliminacji 
chorób pleśniowych i mączniaków. Pożyteczne mikroorganizmy 
przywracają w mikroflorze gleby najbardziej optymalne warun-

ki rozwoju uprawianych roślin. Przede wszystkim regenerują 
glebę, odtwarzają jej siłę rodną, aktywizują i stabilizują procesy 
próchnicotwórcze oraz wypierają zagniwanie. Gleba odzyskuje 
zdolność samooczyszczania z substancji szkodliwych i toksycz-
nych, metale ciężkie zostają dezaktywowane, dzięki czemu nie 
przedostają się do roślin.
Korzyści ze stosowania EmFarma m.in.: tworzenie struktury 
gruzełkowatej gleby, rozkładanie trucizn, łącznie z pestycydami 
– detoksykacja i biodezynfekcja, hamowanie procesów gnilnych 
na rzecz fermentacji, wypieranie a następnie likwidacja pato-
genów i szkodników (mszyc), udostępnianie trudnodostępnych 
dla roślin mikro- i makroelementów, wspieranie naturalnej od-
porności roślin na przymrozki, susze, patogeny i szkodniki oraz 
mechaniczne uszkodzenia (gradobicie), silniejsze i odporniejsze 
rośliny, przyspieszanie i wzmocnienie siły kiełkowania, umacnia-
nie systemu korzeniowego roślin, zwiększenie plonów i jakości 
owoców, obfitsze i dłuższe kwitnienie przy lepszym wybarwieniu 
i intensywniejszym zapachu kwiatów.

2.EmFarma Plus™ to ubogacona w bakterie fototro-
powe kompozycja mikroorganizmów, dzięki czemu 
skuteczniej niż EmFarma™ przyspiesza rozkład ma-
terii organicznej i zwiększa dostępność składników 
mineralnych, w tym głównie azotu. Pożyteczne mikro-
organizmy w niej występujące wzajemnie się wspierają 
i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, 
zmieniając kierunek procesu mikrobiologicznego na 
regenerujący albo rewitalizujący w miejscu ich użycia.
KULTURY AKTYWNE- Kondycjonowanie gleby 
i roślin, przyspieszanie rozkładu materii organicznej, neutrali-
zacja odorów.
Certyfikat: PZH/HT 3112/2016
DZIAŁANIE EmFarma Plus™: kondycjonuje glebę i rośliny, 
sprzyja tworzeniu struktury 
gruzełkowatej i regulacji sto-
sunków powietrzno-wodnych 
gleby, przyspiesza rozkład 
masy organicznej i popra-
wia proces kompostowa-
nia, intensyfikuje procesy 
mikrobiologiczne w glebie 
i ułatwia przywracanie do 
obiegu trudno dostępnych składników, optymalizuje gospodarkę 
wodną, aktywuje fermentację gnojowicy, obornika i odcieków, 
neutralizuje odory.
SKŁADNIKI: Kultury Mateczne żywych mikroorganizmów SCD 
ProBio Plus®, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, rewitalizo-
wana, niechlorowana woda, sól, kompleks minerałów.
STOSOWANIE EmFarma™ i EmFarma Plus™: Aplikacja 
częsta małymi porcjami mikroorganizmów jest lepsza niż duże 
dawki jednorazowo. Opryskujemy rośliny do ich całkowitego 
zmoczenia od góry i spodu. Resztki roślinne można opryskać 
15% roztworem (1,5 litra preparatu/ 8,5 litra wody). Podlewać 
i stosować opryski należy zawsze wieczorem, lub bardzo wcześnie 
rano, najlepiej gdy jeszcze jest rosa na liściach. Najlepsze efekty 
uzyskujemy stosując ProBio Emy w ogrodzie w aurze wilgotnej, 
pochmurnej, nawet w trakcie deszczu czy mżawki, w takie dni 
możemy stosować ProBio Emy w ciągu dnia. W okresach suszy 
i silnych upałów stosować ze zwiększoną ilością wody, najlepiej 
przed zastosowaniem nawilżyć ziemię. Jego aplikacja nie wiąże 
się ze stosowaniem okresów karencji, ponieważ środek ten jest 
całkowicie bezpieczny dla ludzi.
Kwiaty doniczkowe: 1 łyżeczka (5 ml)/ 1 litr wody do podlewania 
i oprysku co 2 – 4 tygodnie.
Zaszczepienie gleby:
- jesienią 1,5-3 litry preparatu/ 100 m2/ taka ilość wody, aby dobrze 
zrosić ziemię, a następnie koniecznie glebę przekopać;
- wiosną uzupełniająco od 0,5 do 1,8 litra preparatu/ 100 m2 
w rozcieńczeniu jak wyżej.
Dorosła roślina w ogrodzie: 3 – 4 razy w czasie wegetacji co 

EmFarma Plus™ zdobyła Złoty Medal 
Targów AGROTECH Kielce (2014r.)
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2 tygodnie, w rozcieńczeniu 150 ml/ 10 litrów wody do podle-
wania i oprysku.
Drzewa i krzewy: Od pojawienia się liści do jesieni stosować 
opryski (maks. 4 razy): wiosną, podczas pojawiania się liści, przed 
pojawieniem się pąków kwiatowych; latem, podczas zawiązywa-
nia się owoców; jesienią, ale kiedy jeszcze są liście, owoce przed 
zbiorem - co powstrzyma proces gnilny. Roztwór do oprysków: 
9 litrów wody niechlorowanej + 150 ml EmFarma Plus + 1 dawka 
(1 pompka = 3 ml) mydła mikroorganicznego + 50-70 ml melasy 
rozmieszanej z wodą (melasa to bardzo gęsty syrop, najpierw 
trzeba go rozmieszać z letnią wodą, by móc ją dalej wymieszać 
z roztworem). Drzewa i krzewy opryskujemy bardzo mocno, 
tak by preparat pokrył je całe i nawet skapywał. W momencie 
pojawienia się szkodników lub chorób, do roztworu dodajemy 
150 ml Ema5. Takie stosowanie powinno zabezpieczyć rośliny 
przed chorobami, do tego wzmocnić je i stymulować ich rozwój, 
kwitnienie i owocowanie.
Kompostowanie: wszelkie pozostałości roślinne (liście, korze-
nie, chwasty, skoszona trawa) i resztki kuchenne dokładamy 
do pryzmy kompostowej, stopniowo podlewając ją roztworem 
EmFarmy Plus w ilości 1 litr na 1 m3 w rozcieńczeniu takim, by 
wilgotność kompostu wynosiła 50-60%. Zasada jest taka, że im 
więcej dodamy EmFarma Plus, tym szybciej otrzymamy gotowy 
kompost. Przy zastosowaniu na wiosnę 1 litra na 1 m3 materii 
organicznej, kompost będzie gotowy na jesień. Kompostowanie 
za pomocą pożytecznych mikroorganizmów przebiega zupełnie 
inaczej niż tradycyjnie, bo w warunkach beztlenowych – nie moż-
na kompostu napowietrzać, dlatego też przykrywa się kompost 
czarną folią i ugniata. Co parę tygodni kompost ugniatać (deptać) 
ponieważ zmniejsza swoją objętość, a ważne jest by był ściśnięty, 
ugnieciony. Jesienią, gotowy kompost rozłożyć na ziemi, opryskać 
jeszcze roztworem EmFarma Plus w ilości 1 litr na 20 litrów wody, 
następnie wymieszać ziemią tak, by został przykryty. Musi być 
przykryty, ponieważ dzięki temu nie wyschnie, a mikroorganizmy 
nie zostaną zabite przez promienie UV tylko będą pracować dla 
dobra gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie dwóch 
zagłębień, w których na przemian poddawana jest procesowi 
kompostowania. Po zakończeniu dostarczania materii do pryzmy 
najlepiej jest ją obłożyć warstwą ok. 10 cm gleby, dojrzałym kom-
postem lub jak wyżej czarną folią. W zależności od składu materii 
kompostowanie może trwać od ok. 10 tygodni do 6 miesięcy. 
Chcąc przyspieszyć proces kompostowania, można zwiększać 
dawkę EmFarma Plus nawet do 10 litrów/1 m³, pamiętając o wy-
maganej wilgotności. Bardzo dobrym dodatkiem do kompostu są 
resztki kuchenne (kości należy mocno rozdrobnić), piasek, trociny 
z kuwet, trociny, obornik i inne resztki organiczne. Nie należy 
obawiać się kompostowania chorych pozostałości roślinnych. 
Kompostowana materia organiczna poddawana jest procesom 
fermentacji bakterii kwasu mlekowego. Ten rodzaj fermentacji 
znany jest z naturalnych silnych właściwości sterylizujących, 
lecz nie wyjaławiających z obecności pożytecznej mikroflory. 
Przypomnijmy sobie wyjątkową wartość zdrowotną torfu, który 
jest też pochodną procesów fermentacji. Kompost taki stanowi 
„darmową” naturalną szczepionkę mikrobiologiczną dla gleby 
naszego ogrodu o wprost proporcjonalnych wartościach odżyw-
czych w zależności od różnorodności dostarczonych składników.
Uszlachetnianie gnojówki: 1 litr EmFarma Plus/1 m3 wlać 
do zbiornika i lekko zamieszać. Gnojówka przefermentowana 
z mikroorganizmami nie emituje uciążliwych odorów, ponieważ 
pożyteczne mikroorganizmy eliminują zagniwanie. Gnojówka 
oprócz swych głównych właściwości odżywczych zyskuje dodat-
kową zdolność – zdolność zwalczania patogenów.

3.Ema5™ to specjalnie przygotowana kompozycja 
mikroorganizmów na bazie SCD ProBio Original® 
poddana dodatkowej fermentacji z octem winnym 
i alkoholem, charakteryzująca się silnym działa-
niem w ograniczaniu lub eliminowaniu patogenów 
grzybowych oraz niektórych szkodników, w sposób 
szczególny wzmacnia i uzupełnia działanie EmFar-
ma™ i EmFarma Plus™ w przywracaniu równo-
wagi w środowisku. Szczególnie pomocny w walce 

m.in.: z szarą pleśnią, mączniakami, bakteriozami, głownią, 
chwościkiem buraczanym, mszycami, stonką, zwójką aroniową, 
pryszczarkami, skrzypionkami, kwieciakami, parchem, zarazą 
ziemniaczaną, śmietką, kanciastą plamistością, alternariozami, 
fuzariozami.
KULTURY AKTYWNE - Poprawa jakości gleby, witalności 
roślin. Naturalny higienizator.
Certyfikat: PZH/HT 2509/2011
SKŁADNIKI: Bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyn-
tetyzujące, grzyby fermentujące, drożdże, ekologiczna melasa 
z trzciny cukrowej, ocet winny, alkohol etylowy i rewitalizowana, 
niechlorowana woda.
STOSOWANIE: Ema5 wspomaga preparaty EmFarma i EmFarma 
Plus i ułatwia czynić środowisko niesprzyjającym dla rozwoju 
wielu patogenów i szkodników. Praktycy chętnie sięgają po ten 
preparat zwłaszcza tam, gdzie występują szczególne problemy 
z chorobami grzybowymi i szkodnikami, stosujemy w formie 
oprysku na rośliny. W miejscu, gdzie nie stosowano wcześniej 
EmFarma lub EmFarma Plus, zabieg oprysku Ema5 łączymy 
z tymi preparatami. Wykonujemy 1 – 3 opryski 
w czasie wegetacji, zwłaszcza w okresach zwiększo-
nego występowania chorób i szkodników, w ilości 
20-50 ml/ 10 litrów wody/100 m2 = 1 ar. Roztwór do 
oprysków na szkodniki składać będzie się z: wody, 
Ema5, EmFarma Plus. Roztwór: 9 litrów wody + 
150 ml Ema5 + 150 ml EmFarma Plus + 1 dawka 
(1 pompka = 3 ml) mydła mikroorganicznego + 50-70 
ml melasy rozmieszanej z wodą (melasa to bardzo 
gęsty syrop, najpierw trzeba go rozmieszać z letnią 
wodą by móc ją dalej wymieszać z roztworem).

5.Ema5 z wrotyczem to specjalnie przygotowana 
kompozycja mikroorganizmów na bazie SCD ProBio 
Original® poddana dodatkowej fermentacji z octem 
winnym, alkoholem i wrotyczem. W sposób szcze-
gólny wzmacnia działanie EmFarma™ i EmFarma 
Plus™ w przywracaniu równowagi środowisku, 
a tym samym hamowaniu inwazji chorób pleśnio-
wych oraz oczyszczaniu gleby z pędraków i opu-
chlaków, ma działanie repelentne (odstraszające). 
W miejscu aplikacji preparatu wytwarzane są metabolity oraz 
charakterystyczny zapach, które sprawiają, że larwy szkodników 
wychodzą na powierzchnię. Zjawisko to widać już po 3-4 dniach 
od zastosowania poprzez zwiększony nalot ptactwa w miejscu 
aplikacji. Pędraki można również zebrać ręcznie. Aby skutecznie 
pozbyć się szkodników, zaleca się min. 3-krotne zastosowanie 
preparatu w odstępach 3-4 dni. Po jednokrotnym zastosowaniu 
często nie widać jeszcze efektów. Mikroorganizmów nie stosujemy 
w temp. powyżej 25°C – w tak wysokiej temperaturze mikroor-
ganizmy za szybko się rozkładają. Zabieg należy wykonać na 
wilgotną glebę lub w czasie opadów. Gleba powinna być wilgotna 
na min. 10 cm.
KULTURY AKTYWNE: Poprawia jakość gleby, witalność roślin, 
naturalny higienizator, repellent dla szkodników.
Certyfikat: PZH/HT 2757/2013
STOSOWANIE: Ema5 z wrotyczem stosujemy od końca kwietnia 
do września (października przy cieplejszej jesieni), w formie 
oprysku na glebę. Przestrzeganie powyższych terminów jest 
istotne, ponieważ szkodniki te schodzą w głębsze partie gleby, by 
przezimować. Stosowanie preparatu nie przyniesie więc oczeki-
wanych efektów, jeśli gleba będzie za zimna. Pamiętajmy również, 
że nie będzie skutecznego działania przy oprysku na suchą glebę. 
W miejscu aplikacji Ema5 z wrotyczem nie ma potrzeby stosować 
doglebowo EmFarma, ponieważ preparat ten zawiera wystar-
czającą ilość pożytecznych mikroorganizmów niezbędnych do 
regeneracji gleby. Pierwsza aplikacja roztworem 1:10. Po 10 dniach 
aplikacja roztworem 1:20 (0,5 litra na 10 litrów wody). Następnie 
po 5 dniach roztworem 1:20. I po kolejnych 5 dniach tak samo.
Ogólnie: 0,5 – 1 litr/ 100 m2.
Maliny, truskawki: 400 ml/ 100 m2.
Aronia, czarna porzeczka, borówka amerykańska: 0,5 li-
tra/100 m2.
Trawnik: 200 ml/100 m2.

Opracował Janusz Kolbusz

Dokończenie ze str. 32
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Maria 
Winiarska

I CO?
(Część VI)

- Panie doktorze… Proszę powiedzieć, ile 
jeszcze mi zostało? - poprosiła kobieta.
- Ma pani prawo wiedzieć. Nie będę 
ukrywał, chociaż wiem, że to okrutne, ale 
zostało pani jakieś trzy, cztery miesiące 
życia.
Zdruzgotana psychicznie kobieta opuściła 
lekarski gabinet. Diagnoza i związany 
z nią wyrok niemal zwaliły ją z nóg. Tyle 
spraw miała niedokończonych. Zatopiona 
we własnych myślach szła ulicą. Spostrze-
gła ją siedząca na ławce Cyganka.
- Daj pieniążka – powiedziała. - Powró-
żę z rączki. Cyganka zawsze prawdę ci 
powie.
Nie mogąc uwolnić się od wyjątkowo 
natrętnej wróżki, kobieta wyciągnęła dzie-
sięć złotych i podała cygance w nadziei, że 
zostawi ją w spokoju. Cyganka schowała 
banknot do kieszeni.
- Będziesz żyła długo i szczęśliwie - za-
częła. 

*   *   *
Syn przyjechał z żoną do rodziców na 
wieś. Matka suto zastawiła stół i szeroko 
otworzyła serce przed gośćmi.
- A gdzie ojciec? - zapytał syn.
- Jest w oborze. Oporządza inwentarz. 
Zaraz przyjdzie. Na pewno się ucieszy na 
wasz widok - odpowiedziała matka. 
Rzeczywiście za chwilę do domu wszedł 
utrudzony mężczyzna i z radością powi-
tał gości. Usiadł przy synowej, ale ta za 
moment wstała i przesiadła się na drugi 
koniec stołu. Kiedy wizyta dzieci zaczęła 
zmierzać ku końcowi, ojciec podszedł do 
szafki. Wyciągnął grubą kopertę i podając 
synowej, powiedział: 
- Uzbierałem trochę gotówki. Wiem, że 
myślicie o kupnie nowego mieszkania, 
więc postanowiłem się do tego przedsię-
wzięcia dołożyć.
Synowa wzięła pieniądze i sprawnym 
ruchem wepchnęła do kieszeni. Kiedy 
młodzi opuścili dom, syn zapytał żonę:
- Dlaczego nie chciałaś siedzieć obok mo-
jego ojca?... Na pewno to zauważył i było 
mu przykro.
- Wiesz?... Jak wrócił z obory, to tak 
strasznie śmierdział obornikiem, że nie 
mogłam wytrzymać.
Mężczyzna zmierzył ją surowym wzro-
kiem.
- Wąchałaś pieniądze, które ci dał?... Nie 
śmierdzą przypadkiem gnojem?.

*   *   *
Mąż przyglądał się żonie spod oka. Na tle 
gustownie ubranej i umalowanej sąsiadki 
wyglądała na bardzo zaniedbaną. Wie-
dział, że żonie większość czasu pochłania 
praca zawodowa, porządki domowe oraz 

przygotowywanie posiłków, na których 
jakość i różnorodność nie mógł narzekać. 
Mimo wszystko uważał, że żona powin-
na wyglądać elegancko. Powinna mieć 
nienaganną fryzurę i dyskretny makijaż. 
Patrzył z podziwem na swoją wystrojoną 
sąsiadkę, która codziennie, niemal całymi 
popołudniami przesiadywała u nich na 
przysłowiowej kawie. 
- Taka powinna być żona – pomyślał. - 
Wszyscy by mi jej zazdrościli.
Pewnego razu wyszedł z psem na spacer 
i na klatce schodowej zobaczył męża 
swojej wytwornej sąsiadki.
- Idę kupić jakieś bułki - powiedział są-
siad. - Muszę sobie zrobić jakieś kanapki 
na obiad. Wiesz pan, że ja jem tylko 
kanapki? Moja żona nie ma czasu na go-
towanie. Jak odpadnie guzik od koszuli, 
to ją wyrzuca i kupuje nową, bo nie ma 
czasu go przyszyć… Jak tak dalej pójdzie, 
to ja nie urobię na te koszule…Panie!... Ja, 
panie, w ogóle nie widuję mojej żony!... 

Ona ciągle siedzi u fryzjera albo u kos-
metyczki. Jeśli nie ma jej u fryzjera ani 
u kosmetyczki, to jest u sąsiadów, nawet 
nie wiem których!... Panie!... Pan to masz 
żonę! Upierze, ugotuje. Taka zwykła, 
skromna kobieta. Jak ja panu zazdroszczę! 
Taka właśnie powinna być żona - wes-
tchnął sąsiad. 

*   *   *
- Mam opla, ale chciałbym mieć toyotę. 
Sąsiedzi mają toyotę - oświadczył Jasiek 
koledze. - Kupiłbym sobie większy telewi-
zor. Jakieś czterdzieści sześć cali albo kino 
domowe. Sąsiedzi mają taki telewizor. 
Chciałbym też pojechać na jakąś wyciecz-
kę do egzotycznych krajów. Wiesz, że oni 
co roku gdzieś wyjeżdżają!?
- Nawet gdybyś to wszystko miał – prze-
rwał mu kolega - to i tak wiecznie będziesz 
niezadowolony, bo nie umiesz się cieszyć 
z tego, co już masz, bo zawsze ktoś  ma 
więcej od ciebie.

cdn.
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Jerzy Antczak „Noce i dnie mojego życia”
  Patrzyłem, jak wzbijały się w niebo 
tak wysoko, na ile starczyło sznurka. 
Pytałem mamę, wskazując na niebo:
- Co tam jest, mamo?
- Przestrzeń – odpowiadała.
- A co to jest przestrzeń, mamo?
- To jest coś, co nie ma końca, synku…
Panie Profesorze Bardini – „to” chyba 
naprawdę nie ma końca, skoro, jak mówi 
Maria Dąbrowska: „Żyjemy, umieramy, 
a życia wciąż wystarcza. Z nami czy 
bez nas noce i dnie jednakowo się toczą, 
jakby nas wcale nie było na tym świecie”. (…)
 „Noce i dnie mojego życia” to wspomnienia spisane przez 
Jerzego Antczaka, reżysera m.in. nominowanych do Oscara 
„Nocy i dni”. Jego życie to historia nie tylko polskiego filmu, to 
także barwna opowieść malowana emocjami.

Tomasz Ponikło „Józef Tischner myślenie według miłości”
 „Cierpienie zawsze niszczy. Tym, co 
dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest 
miłość…

 /ks. Józef Tischner/
Książka Tomasza Ponikły to nie tylko 

opowieść o życiu i myśli Wielkiego Fi-
lozofa. To także swoisty „przewodnik” 
po problemach sensu naszego istnienia, 
sensu (lub bezsensu) cierpienia, śmierci 
i zła, a wreszcie zachęta do namysłu 
nad tajemnicą wiary i nadziei. Opisując 
ostatnie lata życia ks. Józefa Tischnera 

i analizując jego teksty z tych lat, zmagania się ze śmiertelną 
chorobą, Tomasz Ponikło pisze tak naprawdę o każdym z nas. 
Pisze przenikliwie, jasno, z miłością do swego ulubionego Mi-
strza, ale bez popadania w pomnikowość i ze świadomością, 
że ta książka – tak jak pisma Księdza Profesora – ma jeden cel: 
pomóc nam przeżyć dany każdemu z nas czas wartościowo.

Marie Jalowicz Simon „Żyłam w ukryciu”
 Berlin 1942: aresztowanie przez 
Gestapo wydawało się nieuchronne. 
Młodziutkiej Marie Jalowicz udało się 
przeżyć – w ukryciu. Ponad 50 lat póź-
niej Marie po raz pierwszy opowiedziała 
swoją historię, nagraną na 77 taśmach, na 
podstawie których powstała ta książka – 
niezwykłe świadectwo minionego czasu. 
W sposób otwarty i bezpośredni, dzień 
po dniu opisuje wszystko, co składało 
się na rzeczywistość nazistowskiego 
Berlina. Żeby przeżyć, potrzebowała 
fałszywych dokumentów, bezpiecznych kryjówek oraz ludzi, 
którzy byli w stanie jej pomóc. Bezskutecznie próbowała wy-
emigrować z Niemiec, próbując zawrzeć fikcyjne małżeństwo 
z pewnym Chińczykiem czy przez Bułgarię uciec do Palestyny. 
W międzyczasie znalazła schronienie w środowisku artystów. 
Za każdym razem ratowały ją z opresji ogromna odwaga i bły-
skotliwość. 
 Ta książka to szczera relacja niezwykłej kobiety, której nie-
prawdopodobnie silnej woli życia nic nie było w stanie złamać.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

Mama pyta syna:
- Tadziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypy-
tują, a ja o niczym nie wiem.

J J J
- Po co ty się malujesz, Basiu?
- Żeby ładnie wyglądać.
- A kiedy to zacznie działać?

J J J
- Mamo czy łatwo jest dotrzymać ta-
jemnicę?
- Nie wiem, córeczko, nigdy nie próbo-
wałam.

J J J
Ojciec do syna:
- Przeczytałem twoją listę życzeń i już 
wiem, co dostaniesz pod choinkę – słow-
nik ortograficzny!

J J J
U wróżki:
- Karty mówią, że mąż panią zdradza!
- Oj, chyba rozłożyła pani karty od-
wrotnie.

J J J
- Dowiedziono, że na ogół żony odchodzą 
od mężów alkoholików - mówi prelegent.
Głos z sali:

- A ile trzeba wypić?
J J J

Żona do męża:
- Kochanie, jakie lubisz kobiety, ładne 
czy inteligentne?
- Ani jedne, ani drugie, tylko ty mi się 
podobasz!

J J J
Młody człowiek wchodzi do sklepu 
i pyta:
- Czy są widokówki z napisem „Dla 
jedynej”?
- Są!
- To poproszę 12 sztuk. 

J J J
Co powinien zrobić żołnierz, będąc 
w składzie amunicji, kiedy wybuchnie 
pożar?
- Powinien wylecieć w powietrze!

J J J
- Szeregowy! Już po raz trzeci w tym 
miesiącu prosicie o przepustkę z powodu 
nagłej choroby dziadka.
- Tak jest, panie sierżancie. Sam już się 
nawet zastanawiałem, czy dziadek nie 
symuluje.

J J J

- Tatusiu, w przedpokoju czeka jakiś pan, 
który mówi, że chce rozmawiać z panem 
domu – informuje córka.
- No to zaprowadź go do mamy.

J J J
Nad brzegiem rzeki spotykają się dwaj 
wędkarze.
- Czy już panu opowiadałem, jakiego szczu-
paka złowiłem miesiąc temu?
- Opowiadał pan trzy razy! I co? Dalej 
rośnie?

J J J
Gość woła kelnera:
- Panie kelner! Już od pół godziny próbuję 
odkroić kawałek tego kotleta!!! 
- Proszę się nie martwić… Zamykamy do-
piero o 22.00…

J J J
Dentysta do pacjenta:
- A teraz uprzedzam pana, że będzie bolało. 
Proszę mocno zacisnąć zęby i szeroko ot-
worzyć usta…

J J J
- Bardzo bym chciała, żebyś kupił samochód. 
Zrobiłabym prawo jazdy. Poznalibyśmy 
świat – mówi żona do męża.
- Ten czy tamten?

J J J
- Misiaczku, czy uważasz, że mam jakieś wady?
- Masę…
- To znaczy?! Jakie dokładnie?!!!
- Przecież powiedziałem - masę.

J J J
Na rozprawie sędzia pyta oskarżonego:
- Dlaczego uciekł pan z więzienia?
- Bo chciałem się ożenić!
- Ma pan dziwne poczucie wolności. J
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ROZWIĄZANIE:
KWIECIEŃ 2016

"

"

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? 
Fot. strona 26) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 kwietnia 2016 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

Imię i nazwisko, miejscowość

ZAGADKA LOGICZNA
Czworościany i ośmiościany. 
Łącząc czworościany i ośmiościany foremne, 
wszystkie o długości krawędzi równej 
5 centymetrów, Matylda buduje ośmiościan 
foremny o krawędzi 15 centymetrów. 
Ile użyła ona małych czworościanów i ile 
małych ośmiościanów?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Zagadka logiczna: Liczba przelewań: 3.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Pływak żółtobrzeżek (samiczka).
Hasło krzyżówki: Ziemia jest wielka, a ludziom na niej ciasno.
Nagrody książkowe wylosowali: Wiktoria Sroczyńska z Nawsia Brzosteckiego 
(zagadka logiczna), Teresa Baran z Przeczycy (krzyżówka). Niestety, nikt nie 
rozpoznał chrząszcza z zagadki przyrodniczej.

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej kwiecień 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

kwiecień 2016

K R Z Y Ż Ó W K A  Z  N A G R O D Ą
POZIOMO: 
1) Małe zwierzątko. 7) Członek rady miejskiej. 8) Pu-
storożec, udomowiona forma gaura; Indie. 9) Liczebnik 
główny oznaczający liczbę 100; liczba 100. 11) Ograni-
czenie nasilenia, intensywności czegoś, zwł. agresyw. 
działań wojennych. 14) Nawijak przędzy. 15) Rybie 
jaja. 18) Królowa lub księżniczka hinduska; żona 
radży. 21) Nauka o uczuleniach. 24) Paul, śpiewał 
„Dianę”. 25) Rodzaj starożytnego liczydła. 26) Śro-
dek przeciwbólowy. 29) Kananejska bogini płodno-
ści. 30) Podobna do pepsi. 31) Następstwo wg ustalo-
nego porządku. 34) Żartobliwie lub ironicznie o czymś 
niejasnym, niezrozumiałym, poplątanym. 37) Polski 
aparat fotograficzny. 38) Sadzonka; sztober. 39) Pier-
wiastek chemiczny o symbolu Se. 40) Osoba obsługu-
jąca kombajn; kombajner.

PIONOWO: 
1) Ciężkie przestępstwo. 2) Ze stolicą w Delhi. 3) Nie 
zaorane pole po zebranym zbożu. 4) Państwo ze 
stolicą; Luanda. 5) Bielak lub szarak. 6) Wzgórze 
pod Jerozolimą. ... Pacławska. 10) Pieszczotliwie 
o ojcu. 12) Smarkula, smarkata; lekceważącao o niedo-
rosłej dziewczynie. 13) Trudne, karkołomne ćwiczenie 
(np. gimnastyczna, cyrkowa, lotnicza). 16) Klown, 
clown; kuglarz, trefniś, żartowniś, arlekin, błazen cyr-
kowy. 17) Świadczenie okresowe wypłacane z tytułu 
ubezpieczeń społ. (np. r. inwalidzka, starcza, wdowia); 
pensja inwalidy. 19) Dawniej dozorca koni w kopalniach 
wielickich. 20) Element optyczny wykonany z oszli-
fowanego kryształu szpatu islandzkiego. 22) Widz, 
obserwator. 23) Gibon białoręki. 26) Hanna, piosen-
karka. 27) Religia narodów arabskich. 28) Urządzenie 
oświetlające. 32) Okoliczność sprzyjająca czemuś, 
sposobna chwila; sposobność, możliwość. 33) Thomas 
Alva (1847-1931), amer. wynalazca, samouk; wynalazł 
m.in. żarówkę. 35) Rozumienie świata i ludzi, umie-
jętność radzenia sobie; mądrość, roztropność. 36) Ele-
ment balustrady.
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Marzenia jednak się spełniają
Mistrz w Brzostku!
Do Brzostku przyjechał legendarny sportowiec, szczypiorni-

sta zwany Królem Arturem. W Hali Sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej został żywiołowo powitany przez uczniów 
gimnazjum, a następnie dyrektora Jacka Berka. W wizycie repre-
zentanta Polski uczestniczyli burmistrz Wojciech Staniszewski 
oraz członek zarządu Rady Powiatu Leszek Bieniek. Marzenia 
o spotkaniu ze słynnym sportowcem spełniły najmłodsze dzie-
ci z przedszkola i uczniowie szkoły podstawowej. Powitalny 
tort, występy cheerleaderek, piosenki „Sto lat” i „We Are the 
Champions”, film o Królu Arturze Siódmiaku to niektóre z nie-
spodzianek przygotowanych przez gimnazjalistów z Brzostku. 
Szczypiornista nie kryl wzruszenia. Artur Siódmiak opowie-
dział młodym sportowcom o właściwym podejściu młodzieży 

Powiatowe zawody w piłkę siatkową chłopców
7 marca 2016 r. w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-

-Olszewskiej w Brzostku odbyła się prawdziwa 
uczta dla fanów sportu - zawody powiatowe w piłkę 
siatkową.

Do rywalizacji przystąpiły drużyny sklasyfi-
kowane w dwóch grupach. Grupa A - Miejskie 
Gimnazjum w Dębicy, Gimnazjum w Paszczynie, 
w Pilznie i w Górze Motycznej. Grupa B - Gimna-
zjum w Jodłowej, w Grabinach oraz w Brzostku. 
Na trybunach zasiedli rozentuzjazmowani kibice 
siatkówki, którzy zadbali o niepowtarzalną at-
mosferę na boisku. Zawodnicy dwoili się i troili, 
by szalę zwycięstwa przechylić na swoją korzyść. 
W pierwszej z grup zwycięstwo odniosła drużyna 
z Gimnazjum w Górze Motycznej. Z drugiego 
miejsca wyszła drużyna z Paszczyny. Natomiast 
w drugiej grupie z pierwszego miejsca wyszło 
Gimnazjum w Brzostku, a z drugiego Gimnazjum 
Jodłowa. W małym finale w walce o trzecie miejsce 
zacięty pojedynek stoczyli uczniowie Gimnazjum 
z Paszczyny i Gimnazjum z Jodłowej. O najwyż-
szym stopniu na podium decydował mecz pomię-
dzy Gimnazjum w Górze Motycznej i Gimnazjum 
w Brzostku. Zacięta rywalizacja w finale zaowocowała bły-
skotliwymi akcjami obu drużyn. Najpierw inicjatywę przejęli 
goście, następnie do ataku ruszyli gospodarze spotkania. Na 
trybunach zawrzało. Ostatecznie na podium stanęli: pierwsze  
miejsce – Gimnazjum w Górze Motycznej, drugie – Gimnazjum 
w Brzostku, trzecie – Gimnazjum w Paszczynie, a czwarte – 
Gimnazjum w Jodłowej.  

Serdecznie dziękuję burmistrzowi Brzostku Wojciechowi 
Staniszewskiemu za ufundowanie nagród oraz dyrektorowi 
Gimnazjum w Brzostku Jackowi Berkowi za pomoc w organi-
zacji zawodów, Magdalenie Kawalec za profesjonalne przygo-
towanie zawodów od strony technicznej, Krzysztofowi Halsowi 
za pomoc w przygotowaniu zawodników do rozgrywek. Beacie 
Szymańskiej, Katarzynie Machowskiej i Halinie Skalskiej 
za poczęstunek dla gości. Podziękowania należą się również 
Pawłowi Batyckiemu za dokumentację fotograficzną i video 
oraz Janinie Wójcik za pomoc medyczną. Tytuł Wicemistrza 
Powiatu wywalczyli: Dawid Strojek, Łukasz Bik Szymon Golec, 
Jakub Surdel, Piotr Samborski, Rafał Sołtys, Patryk Mroczek, 
Marcin Kolbusz, Paweł Gwiżdż, Jakub Kalita. Tytuł najlepszego 
zawodnika otrzymał Dawid Strojek z Gimnazjum w Brzostku.

Magdalena Machaj Dokończenie na str. 38

Rady, aforyzmy i drogowskazy dla każdego
wybrała Maria Kawalec
Fałszywa pokora będzie ukarana. /Nikołaj Gogol/
Jeśli chcesz, aby ciebie znoszono, znoś innych. /Tomasz à Kempis/
Wielkim cieszylibyśmy się pokojem, gdybyśmy przestali zajmo-
wać się cudzymi słowami i sprawami, które do nas nie należą. 
/Tomasz à Kempis/
W sporach ludzkich nigdy cała racja nie jest po jednej stronie 
ani cała wina po drugiej. /Ugo Foscolo/
Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym. 
/Gotthold Lichtenberg/
Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą. /Michel Quoist/
Czy nie byłoby lepiej, zamiast tępić zło, zacząć szerzyć dobro? 
/Antoine de Saint-Exupéry/
Jeśli chcesz się poznać, to spójrz, jak żyją inni; jeśli chcesz 
zrozumieć innych, zajrzyj we własne serce. /Friedrich Schiller/
Krytyka bardziej przyczynia się do rozwoju niż pochlebstwo. 
/André Gide/

Kto sądzi swego bliźniego, może się pomylić. Kto mu przebacza, 
nie myli się nigdy. Najlepszym świadkiem poznania siebie jest 
próba zrozumienia innych. /André Gide/
Lepiej kontrolować błędy własne niż cudze. /Demokryt/
Nie wystarczy mówić o problemach. Trzeba szukać rozwiązań. 
/tureckie/
Czasami trzeba przystanąć, aby zobaczyć, w jakim miejscu się 
znajdujesz. /A.Vàzques/
Wielkość słów nigdy nie jest oznaką prawdziwej mądrości. 
/Tales z Miletu/
Wielu gardzi prawem i uczciwością, byleby osiągnąć władzę.  
/Cyceron/
Nie mam żadnych talentów – prócz namiętnej ciekawości.  
/Albert Einstein/
Wiedza nabyta pod przymusem nie trzyma się głowy. /Platon/
Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. /Ernest 
Hemingway/
Nikt nie jest tak nędzny ani tak pyszny jak człowiek. /Pliniusz 
Młodszy/
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Dokończenie na str. 39

Groch z kapustą
Awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu

W tym roku mija 30. rocznica awarii elektrowni. Wybuch 
reaktora nie miał nic wspólnego z wybuchem jądrowym. 

Do katastrofy w elektrowni atomowej imienia Włodzimierza 
Iljicza Lenina, położonej w odległości 18 kilometrów od Czar-
nobyla, doszło podczas testu awaryjnego systemu zasilania 
elektrycznego sterowania rektorem nr 4. Eksperyment nie został 
jednak właściwie przygotowany, a wymagania bezpieczeństwa 
potraktowano czysto formalnie - w trakcie próby m.in. usunięto 
z rdzenia reaktora niemal wszystkie pręty sterujące, odpowia-
dające za zachowanie kontroli nad urządzeniem. Co więcej, 
ukryte wady konstrukcyjne spowodowały, że po rozpoczęciu 
próby awarii już nie dało się uniknąć. Test rozpoczęto krótko 
po godzinie pierwszej w nocy 26 kwietnia 1986 r. W pewnym 
momencie woda chłodząca reaktor przestała płynąć, a jego moc 

gwałtownie wzrosła. Próba uruchomienia systemu bezpieczeń-
stwa nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. O godz. 1:24 i 40 
sekund doszło do potężnej eksplozji pary wodnej. Chwilę później 
doszło do wybuchu uwolnionego wodoru. W efekcie wybuchów 
całkowicie zniszczony został reaktor, a także część konstrukcji 
chroniącego go budynku. Siła eksplozji była tak wielka, że 
w powietrze wyleciała m.in. 2000-tonowa płyta zakrywająca 
reaktor. Wraz z dymem do atmosfery wydostała się radioaktywna 
chmura, niosąca ogromne ilości izotopów pierwiastków: jodu 
131, cezu 137, strontu 90 i plutonu 239. Szwedzi, którzy jako 
pierwsi „poczuli” radioaktywną chmurę znad Czarnobyla, zwró-
cili się o wyjaśnienia do radzieckiej ambasady. Władze ZSRR 
poinformowały o katastrofie w Czarnobylu dopiero wieczorem 28 
kwietnia, 48 godzin po wybuchu. „Doszło do awarii elektrowni 
atomowej w Czarnobylu. Uszkodzony został jeden z reaktorów. 
Powzięto środki w celu usunięcia następstw awarii. Poszkodo-
wanym udziela się pomocy. Powołana została specjalna komisja 

MAJA I OSKAR NA PODIUM
12 marca 2016 roku w Leżajsku odbyły się Mistrzostwa Makro-

regionu Południowego i  Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików Karate Kyokushin, w których łącznie wystartowało 
223 zawodników z 32 klubów karate z województw małopol-
skiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Organizatorem 
Mistrzostw był Leżajski Klub Kyokushin Karate prowadzony 
przez sensei Dariusza Burdę 3 dan. Sędzią głównym był shihan 
Andrzej Krawontka 5 dan, sędzią technicznym shihan Roman 
Woźniak 5 dan. Zawody otworzył Poseł na Sejm RP Jerzy Paul. 

Puchary, medale i dyplomy wręczali: Burmistrz miasta Leżajsk 
Andrzej Janas, Prezes LKKK Mirosław Hołda, shihan Andrzej 
Krawontka i shihan Roman Woźniak.

Brzostecki Klub Kyokushin Karate reprezentowany był przez 
5 zawodników: Patrycję Kolbusz, Maję Leszczyńską, Oskara 
Leszczyńskiego, Mateusz Sowę oraz Aleksandrę Ziębę. Nasi 
karatecy dwukrotnie stawali na podium, zdobywając dwa razy 
drugie miejsce. Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli Maja 
Leszczyńska oraz Oskar Leszczyński. Gratulacje należą się 
całej piątce, ponieważ wszyscy wykazali wielkiego ducha walki 
i godnie reprezentowali Brzostek.

Robert Kolbusz

do uprawiania sportu oraz przedstawił historię swojej kariery. 
Podkreślił rolę aktywności sportowej w życiu człowieka. Od-
powiadał na pytania zadawane przez przedszkolaków, uczniów 
i nauczycieli. Następnie zawodnicy UKS Hercules Brzostek mieli 
niecodzienną możliwość zaprezentowania swoich umiejętności 
podczas treningu ze znakomitym szczypiornistą. Nie zabrakło 
też czasu na wspólne zdjęcia i autografy.

Spotkanie z Arturem Siódmiakiem odbyło się dzięki udzia-
łowi UKS Hercules Brzostek w programie Kluby Sportowe 
Orange. Nasi zawodnicy zostali laureatami wyzwania „Rzuć 
jak Król Artur”. Nagrodą w konkursie była wizyta spotrowca 
w naszej szkole. Organizator imprezy dziękuje dyrektorowi 
Jackowi Berkowi, pani Marii Przebiędzie i Pawłowi Hipszerowi 
za wsparcie finansowe oraz Katarzynie Machowskiej, Pawłowi 
Batyckiemu, Ewie Raś, Janinie Wojdyle, Magdalenie Kawalec 
za pomoc techniczną.

Opiekun UKS Hercules Magdalena Machaj

Dokończenie ze str. 37

Fot. Paweł Batycki
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rządowa.” 29 kwietnia 1986 roku wysokie tło promieniowania 
zarejestrowano w Polsce, w Niemczech, Austrii i Rumunii, 30 
kwietnia – w Szwajcarii i północnych Włoszech, 1 i 2 maja – we 
Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, północnej Grecji, 
Japonii, 3 maja – w Izraelu, Kuwejcie, Turcji, 4 maja w Chinach, 
5 maja w Indiach, 5 i 6 maja w USA i Kanadzie

Dwa dni po wypadku, 28 kwietnia 1986, ok. godziny 5:30 
regionalna stacja pomiarowa SPSP (Służby Pomiaru Skażeń 
Promieniotwórczych) w Mikołajkach zarejestrowała gwałtowny 
wzrost skażenia powietrza - kilkukrotnie zwiększony poziom 
promieniowania gamma i ok. 700 razy ponad normalny poziom 
promieniowania beta. Poinformowano o tym fakcie CLOR 
(Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej) w Warszawie. 
O godzinie 10:00 ogłoszono alarm. Z początku podejrzewano 
wybuch nuklearny w pobliżu polskich granic, ale analiza składu 
izotopowego wskazywała jednak na zanieczyszczenie pocho-
dzące z awarii reaktora jądrowego. Wkrótce zaczęły napływać 
raporty z innych placówek SPSP, które pozwoliły monitorować 
przemieszczanie się radioaktywnej chmury nad północno-
-wschodnimi województwami. W CLOR powołano zespół śle-
dzący na bieżąco rozwój sytuacji i przygotowujący zalecenia dla 
ochrony zdrowia ludności. 29 kwietnia ok. godziny 1:00 w KC 
PZPR rozpoczęło się posiedzenie członków Biura Politycznego, 
rządu, dowództwa armii. O godz. 4:00 do obrad zaproszono prof. 
Zbigniewa Jaworowskiego z CLOR, prof. Zenona Bałtrukiewicza 
z Szefostwa Służby Zdrowia MON oraz dr Mieczysława Sowiń-
skiego - prezesa Polskiej Agencji Atomistyki (PAA). Po kilku 
godzinach powołano Komisję Rządową, a także ustalono plan 
postępowania, którego celem była ochrona zdrowia ludności, 
w szczególności dzieci. Należało jak najszybciej podać dzie-
ciom stabilny, nieradioaktywny jod, by zablokować wchłanianie 
jodu-131, a tym samym ochronić ich tarczyce. Ze względu na 
to, że stabilny jod należało podać jednocześnie milionom dzieci, 
zadecydowano o użyciu płynu Lugola - wodnego roztworu jodku 
potasu i pierwiastkowego jodu. Oprócz tego zalecono wstrzy-
manie wypasu bydła, przejście na mleko w proszku (a w razie 
jego braku sprowadzenie odpowiedniej ilości z zagranicy), 
ograniczenie spożycia jarzyn i owoców oraz poinformowanie 
o potrzebie dokładnego ich mycia. Prof. Jaworowski propono-
wał również, by dzieci przez kilka dni pozostawały w domach 
i nie chodziły do szkół, a także by nie otwierać okien, zmywać 
ulice, sugerował też, by odwołać obchody pierwszomajowe. 
Jod-131, który stanowił główne zagrożenie dla dzieci, jest na 
szczęście izotopem tzw. krótkożyciowym, o czasie półrozpadu 
8 dni. Największa jego ilość dostawała się do organizmu wraz 
z pożywieniem, szczególnie z mlekiem. Dzieci, którym wcześnie 
podano stabilny jod i które nie piły świeżego mleka, otrzymały 
przypuszczalnie nawet pięciokrotnie niższą dawkę jodu-131. 
Prawdopodobnie stopień skażenia radioaktywnego nad Polską 
nie wymagało podawania jodu. 30 kwietnia skażenie powietrza 
było nadal bardzo wysokie, szczególnie w godzinach porannych. 
Pod wieczór radioaktywność wyraźnie spadła; w kolejnych 
dniach obniżała się, co wynikało głównie ze zmniejszenia emi-
sji w samym Czarnobylu, a także ze zmiany kierunku wiatru. 
Niektóre rejony kraju zostały jednak silniej skażone cezem-137 
(np. Opolszczyzna, rejon Nysy- 45 ÷ 60, a nawet ponad 60 kBq/
m2) w wyniku intensywnych lokalnych opadów deszczu. Z mapy 
skażenia terytorium Polski cezem-137 wynika, że dla naszego 
regionu było ono niewielkie, wynosiło ono 3 – 8 kBq/m2 . 

Do gaszenia pożaru użyto kilku tysięcy ton piasku, boru, do-
lomitu, gliny i ołowiu zrzuconych ze śmigłowców. Pod wpływem 
żaru z reaktora stapiały się one razem, tworząc zwartą masę. 
Jak się później okazało, opary ołowiu wyrządziły ogromne 
szkody osobom gaszącym reaktor. Większość radioaktywnych 
szczątków wylądowała po eksplozji na dachu bloku III. Ponieważ 
roboty się nie sprawdziły, wysłano tam ludzi (tzw. likwidatorów). 
Uprzątali radioaktywny gruz po prostu łopatami. Nabierało się 
tego na łopatę, biegło do bloku IV, sypało gruz w czeluść na 
dole – i pędziło z powrotem. Z powodu bardzo silnego promie-
niowania taka szychta trwała zaledwie 20–40 sekund. Przez ten 
czas dało się zrobić tylko jedną rundę z łopatą, potem trzeba 
było zbiegać w dół, i szedł następny. Ten dach miał jakieś 50 na 

50 metrów, a w sumie w akcji tam na górze brało udział 3500 
żołnierzy. Gaszenie trwało 9 dni. Z powodu awarii, skażeniu 
promieniotwórczemu mogło ulec nawet 146 000 km2 terenu na 
pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszko-
dzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po 
całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono 
ponad 350 000 osób, którzy pozostawili po sobie miasta wid-
ma. Według danych ONZ z 1995 roku katastrofa w Czarnobylu 
zwiększyła o 250% liczbę powikłań i deformacji noworodków 
w tym regionie. Według danych Ministerstwa Zdrowia na Bia-
łorusi w latach 1990 – 2003 zmarły 8553 osoby pracujące na 
miejscu katastrofy.

Na temat Czarnobyla warto przeczytać książkę (zbiór reporta-
ży) Świetlany Aleksijewicz (laureatki Nagrody Nobla z literatury 
za rok 2015) pod tytułem: „Czarnobylska modlitwa. Kronika 
przyszłości”, znajdującą się w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Brzostku. Od książki nie sposób się oderwać – opisuje przebieg 
choroby popromiennej, kiedy w ciągu 14 dni likwidator awarii 
umiera. Najpierw był obrzmiały, spuchnięty, potem żołądek 
przestał przyjmować pokarm, nie mógł pić, miał biegunki z krwią 
i śluzem, zaczęła mu pękać skóra na rękach i nogach, ciało pokry-
ło się bąblami, na poduszce zostawały kępki włosów, odpadały 
kawałki skóry, całe ciało krwawiło, w ostatnich dwóch dniach 
ciało odpadało od kości, kawałki płuca i wątroby wypadały przez 
usta…. Pielęgniarki ze szpitala mówiły, że dostał tysiąc sześćset 
rentgenów, a śmiertelna dawka jest 400. Był tak napromienio-
wany, że żadna z sióstr nie odważyła się podejść, dotknąć. To 
już był obiekt radioaktywny, reaktor, a nie człowiek. Po śmierci 
nadal był bardzo gorący. Obuwia do trumny nie dobrali, nogi jak 
bomby, mundur rozcięli. Włożyli do celofanowego worka, w nim 
do drewnianej trumny, owinęli celofanem, włożyli do cynkowej 
trumny, pochowali pod betonowymi płytami, błyskawicznie 
zasypali trumnę…

…Czwarty reaktor, nazwany obiektem „Osłona”, nadal 
kryje w swoim ołowiano-żelbetowym wnętrzu około 200 ton 
materiałów radioaktywnych. W dodatku paliwo jest częściowo 
przemieszane z grafitem i betonem. Nikt nie wie, co się z tym 
dzieje. Sarkofag budowano w pośpiechu, konstrukcja ta miała 
służyć przez trzydzieści lat. Płyty łączono, używając do tego 
robotów i samolotów, skutkiem czego są szczeliny. Według 
niektórych danych ogólna powierzchnia szczelin i pęknięć 
wynosi ponad 200 metrów kwadratowych. Nadal wydobywają 
się z nich radioaktywne aerozole. Wiatr, wiejący z północy na 
południu zwiększa aktywność popiołów zawierających uran, 
pluton i cez. Sarkofag to nieboszczyk, który oddycha. Oddycha 
śmiercią. Obecnie nad sarkofagiem, który w 1986 roku przykrył 
zniszczony czwarty blok elektrowni czarnobylskiej budowana 
jest nowa osłona nazwana „Arką”, ma ona przetrwać 100 lat. 
Na ten projekt ponad 40 państw przeznaczy sumę większą niż 
1,5 miliarda dolarów. Około 1,5 mln euro na zabezpieczenie byłej 
elektrowni pochodzi z Polski. Osłona będzie wykonana ze stali 
wysokiej jakości, zdolnej zatrzymać promieniowanie gamma, 
której trzeba 18 tysięcy ton. Podwójna warstwa ochronna ma 
osiągnąć wysokość 92 metry i długość 150m. Jest ona budowana 
od 2012 roku przez francuski koncern Novarka. Ma być ukoń-
czona do listopada 2017 roku. 

„Kijowskie Biuro Podróży oferuje wyjazdy turystyczne 
do Czarnobyla. Opracowana została trasa, która zaczyna się 
w martwym mieście Prypeć. Turyści oglądają wielopiętrowe 
bloki z poczerniałą bielizną na balkonach i wózkami dziecięcy-
mi. Z miasta Prypeć trasa wiedzie przez martwe wioski, gdzie 
w biały dzień po chałupach kręcą się wilki i dziki. Punktem 
kulminacyjnym podróży są oględziny sarkofagu, gdzie można 
zrobić zdjęcie przy płycie ku czci bohaterów Czarnobyla. Na 
koniec podróży miłośników turystyki ekstremalnej czeka piknik 
z obiadem z ekologicznie czystych potraw i rosyjską wódką. 
Zapewnia się, że przez cały dzień spędzony w strefie otrzyma 
się dawkę promieniowania mniejszą niż podczas badania rent-
genowskiego. Nie zaleca się jednak kąpieli, jedzenia złowionych 
ryb i upolowanej zwierzyny, zbierania jagód i grzybów ani też 
smażenia ich nad ogniskiem. Nawet wręczania paniom polnych 
kwiatów. Turystyka nuklearna cieszy się dużym powodzeniem, 
zwłaszcza wśród zachodnich turystów”. 

 Janina Słupek
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Przedmiotem najmu w drodze przetargu są lokale użytkowe położone 
w budynku magazynowo-warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara 
Droga 1 stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6 - przeznaczone na prowadzenie 
nieuciążliwej działalności.
Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazynowym 
w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6. 
Budynek jest w średnim stanie technicznym (stropodach w złym stanie 
technicznym). Najemca ma prawo korzystania z zaplecza sanitarnego 
znajdującego się w budynku.
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 wynosi 47,45 m 2 . 
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2 wynosi 25,07 m 2 .
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 3 wynosi 25,49 m 2 . 
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 4 wynosi 105,98 m 2 .
Lokale wyposażone są w energię elektryczną, rozliczaną na podstawie 
odczytów z podliczników.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
dla każdego lokalu wynosi 4,10 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .

Wadium dla każdego lokalu 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) w terminie podanym 
w ogłoszeniu o przetargu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą 
energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od 
nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca zobowiązany 
jest do ubezpieczenia lokalu na własny koszt.
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 2016 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi 
po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 30.03.2016 r.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 30 MARCA 2016 R.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących 

własność Gminy Brzostek 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/16 z dnia 31 marca 2016 roku Burmistrza Brzostku
Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 
z późn. zm.)w związku z uchwałą Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, w sprawie ustalania zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres 
dłuższy niż 3 lata i Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu 
dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres do 10 lat w trybie przetargowym 
następujące nieruchomości: 

Lp. Nr KW Nr działki) Powierzchnia
 ( i użytki ha) Położenie

Przeznaczenie 
w planie zag. 

przestrzennego
Forma zbycia

Cena wywoławczego 
rocznego czynszu 

dzierżawnego brutto (zł)

Wadium 
(zł)

1 RZ1D/00059597/6 cz. dz. 581
0,4009

RIIIa - 0,1343
RIIIb-0,2666

Przeczyca - rolna Brak planu dzierżawa - przetarg 75,- 10,-

2 RZ1D/00059597/6 cz. dz. 581 0,60
RIIIa – 0,60 Przeczyca - rolna Brak planu dzierżawa - przetarg 120,- 20,-

3 RZ1D/00022079/1 cz. dz. 691/15 0,05
PsIV-0,25 Przeczyca- rolna Brak planu dzierżawa - przetarg 30,- 10,-

4 RZ1D/00022079/1 cz. dz. 691/15 0,17
PsIV-0,25 Przeczyca- rolna Brak planu dzierżawa - przetarg 55,- 10,-

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS-u 
(pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2016 rok)Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni 
od dnia niniejszego ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni .
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie 
internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/.
Brzostek dnia 31.03.2016r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek
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1%
PODATKU

DLA
DAMIANKA
Witam serdecznie. 
Mam na imię Damia-
nek, mam 7 lat. Uro-
dziłem się z obustron-

nym głębokim niedosłuchem. W wieku 17 miesięcy miałem 
operację wszczepienia implantu ślimakowego. Jestem pod 
stałą opieką poradni surdologopedycznej w Krośnie. Syste-
matycznie uczęszczam na zajęcia w ww. poradni. Chodzę do 
I klasy, bardzo lubię konstruować ciekawe pojazdy z klocków, 
interesują mnie samochody-szczególnie duże ciężarówy. 
Chciałbym nauczyć się grać na perkusji, powoli realizuję swo-
je marzenie-uczęszczam do szkoły muzycznej. Jak dorosnę, 
chciałbym zostać strażakiem, ale i też chciałbym pomagać 
dzieciom z niedosłuchem. Zwracam się z prośbą do wszystkich 
ludzi dobrego serca o przekazanie dla mnie 1% podatku.Pie-
niążki pozyskane w ten sposób pozwolą na pokrycie kosztów 
związanych z użytkowaniem implantu ślimakowego, aparatu 
słuchowego oraz na spełnianie moich marzeń.
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 DZIĘKUJĘ

NOWY CENNIK REKLAM
Obowiązuje od numeru lutowego 2016 r.

Opłata za zamieszczenie w jednym numerze:

1 strony A4 ... 150 zł
½ strony A4 .... 80 zł
¼ strony A4 .... 50 zł

 Reklamy zamieszczane będą wyłącznie 
w drugiej połowie miesięcznika.

 Płatności należy dokonywać na numer 
konta podany w stopce gazety.

 Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wydaje rachunki za zamiesz-
czenie reklamy.

39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

tel/fax 14 683 03 99
kom. 666 842 386

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin

« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU
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1%
PODATKU

DLA
Jakuba

Jakub Byś ma 13 lat. Uro-
dził się w ICZMP w Łodzi. 

Jest uczniem VI klasy SP w Brzostku. Interesuje się histo-
rią. Uprawia łucznictwo sportowe, mimo że porusza się na 
wózku. U Jakuba zdiagnozowano m. in.: porażenie kończyn 
dolnych, otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową odcinka 
L/S, wodogłowie, mechaniczne powikłanie wewnątrzczasz-
kowego zespolenia komorowego, zespół Arnolda-Chiariego, 
wrodzone jednostronne zwichnięcie stawu biodrowego, stopę 
końsko-szpotawą, stopę koślawą, pęcherz neurogenny. Wie-
lokrotnie dochodziło u niego do złamań kończyn dolnych 
i stanów zapalnych układu moczowego. Przeszedł już 7 ciężkich 
operacji, w tym kilka ratujących życie: zamknięcie przepukli-
ny, rekonstrukcję stawu biodrowego z przeszczepem mięśni 
i wydłużeniem kości udowej, wymianę drenażu komorowo- 
otrzewnowego. Dwukrotnie (w 2003 r. i 2011 r.) zakładano mu 
zastawkę komorowo-otrzewnową. Ostatni zabieg operacyjny 
przeszedł 3 stycznia 2016 r. Częste pobyty na oddziałach kli-
nicznych, regularna rehabilitacja, leki, potrzebny sprzęt wyma-
gają dużych nakładów finansowych. Dlatego też zwracamy się 
z prośbą o przekazanie Jakubowi 1% podatku.
Dane potrzebne do PIT:
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, CEL SZCZE-
GÓŁOWY 1% należy wpisać: 28046 BYŚ JAKUB

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!

Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Latoszek

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

•	 Reprezentowania stron przed sądami,  
urzędami i innymi instytucjami

•	 Prawa administracyjnego

•	 Prawa rodzinnego

•	 Sporządzania wszelkiego rodzaju umów

•	 Windykacji wierzytelności

•	 Prawa cywilnego

•	 Prawa pracy

•	 Prawa spadkowego

39-230 Brzostek
Ul. Rynek 13

Tel. 692 738 841
E-mail: kancelaria.brzostek@vp.pl
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Artur Siódmiak w Brzostku

Święto liczby pi

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki Fot. Andrzej Szot



Kącik fotograficzny
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal 

się nimi. Prześlij je wraz z imieniem 
i nazwiskiem oraz miejscem zamieszka-
nia na adres: wiadomosci@brzostek.pl. 

Przesłanie tych danych oznacza zgodę na 
ich publikację w „Wiadomościach Brzoste-
ckich” w podpisie pod zdjęciem. U.K.

Fot. Michał Dziedzic z Bukowej Fot. Aleksandra Kolbusz z BukowejFot. Iwona Budynek ze Skierniewic

Fot. Piotr Trychta z Nawsia BrzosteckiegoFot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z BrzostkuFot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Gabriela Czekaj z Kleci Fot. Kamila Wojdyła z Januszkowic


