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Fot. Stanisław Szukała

Jest na świecie przepiękna 
istota, której jesteśmy wiecznymi 

dłużnikami – matka. 
(A. Ostrowski)

Z okazji Święta 
przypadającego 26 maja 

wszystkim Matkom 
małych, dużych i bardzo 

dużych dzieci życzymy 
anielskiej cierpliwości, siły 
Herkulesa oraz radosnego 
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BURMIsTRZ BRZOsTKU INFORMUJE
1. 	 Od	1	czerwca	br.	 funkcję	wiceburmistrza	
Brzostku	obejmie	pan	Adam	Kostrząb.	Nowy	
wiceburmistrz	ma	31	lat,	pochodzi	ze	Żmigro-
du,	obecnie	zajmuje	się	inwestycjami	w	Staro-
stwie	Powiatowym	w	Jaśle.	W	Urzędzie	Miej-
skim	w	Brzostku	odpowiadać	będzie	właśnie	

za	inwestycje	oraz	ochronę	środowiska.	W	tym	miejscu		pragnę	
podziękować	Przewodniczącemu	Rady	Miejskiej	panu	Mateu-
szowi	Domaradzkiemu	i	wielu	innym	osobom,	które	pomagały	
mi	przez	ostatnie	miesiące	w	znalezieniu	właściwego	kandydata,	
zaznajomionego	z	 inwestycjami	 i	posiadającego	odpowiednie	
doświadczenie.	

2. 	 Trwają	prace	 remontowo-adaptacyjne	przy	budynku	„starej	
szkoły”.	Zrobiony	będzie	dach,	powstaną	też	nowe	rozwiąza-
nia	komunikacyjne	wokół	budynku.	Trwają	także	intensywne	
prace	wewnątrz,	 powstają	 pierwsze	 łazienki,	 sale	 i	 elementy	
infrastruktury.	Termin	oddania,	przewidziany	umową	na	koniec	
lipca,	nie	jest	zagrożony.	

3. 	 Rozstrzygnięty	został	przetarg	na	remont	drogi	„Na	Podkonie”.	
W	najbliższych	dniach	zostanie	podpisana	umowa	z	wykonaw-
cą,	a	termin	oddania	prawie	5	km	drogi	przewidziany	jest	na	
koniec	lipca.	Mam	nadzieję,	że	wreszcie	zlikwidujemy	różnicę	
między	jakością	dróg	w	Gminie	Brzostek	a	w	Gminie	Wielopole	
Skrzyńskie.

4. 	 Rozstrzygnięty	został	przetarg	na	budowę	parkingu	koło	„starej	
bożnicy”.	Termin	wykonania	inwestycji	to	połowa	lipca	br.

5.		 Trwają	regulacje	stanów	prawnych	dróg	gminnych	i	wewnętrz-
nych.	Już	prawie	połowa	gminy	ma	je	uregulowane	lub	czeka	
na	ostatnie	decyzje.	Jest	to	dla	nas	niezwykle	ważne,	ponieważ	
często	nie	możemy	np.	kłaść	masy	bitumicznej,	mimo	że	przy	
drodze	znajduje	się	kilkanaście	budynków	mieszkalnych,	gdyż	
jej	stan	prawny	na	to	nie	pozwala.	Uporządkowanie	tych	spraw	
pozwoli	dopiero	na	realizację	prac	drogowych.

6. Ruszyły	wypłaty	programu	„Rodzina	500+	”.	Do	końca	czerwca	
wszystkie	osoby,	które	otrzymały	decyzję	przyznającą	świad-
czenie,	będą	mieć	wypłacone	należne	środki.

7. 	 Rozstrzygnięty	 został	 konkurs	 na	 stanowisko	Kierownika	
Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji	w	Brzostku.	Nowo	powołaną	jed-
nostką	kierował	będzie	pan	Andrzej	Piękoś,	wieloletni	dyrektor	
MOSiR	w	 Jaśle	 oraz	GOSIR	w	 Jedliczu.	 Pragnę	 przeprosić	
mieszkańców	 za	 ostatnie	 niedogodności	w	 funkcjonowaniu	
hali	sportowej,	ale	byliśmy	w	trakcie	powołania	nowej	jednostki	
organizacyjnej	 i	 na	 przeszkodzie	w	 funkcjonowaniu	 obiektu	
stanęły	powody	formalne.	

8. 	 Zatwierdzone	 zostały	 arkusze	 organizacyjne	w	 szkołach.	
Niestety,	mam	dla	 Państwa	 niewesołe	 nowiny.	Zmniejszona	
została	przez	Ministerstwo	Edukacji	Narodowej	subwencja	dla	
naszej	gminy	i	to	aż	o	prawie	360	tys.	zł.	Spowoduje	to	koniecz-
ność	dołożenia	do	naszej	gminnej	edukacji	kolejnych	środków.	
W	sytuacji	 takiej,	że	nie	ma	obecnie	praktycznie	możliwości	
zamknięcia	szkół,	nie	można	zapobiec	kolejnym	wydatkom	na	
edukację.	Fakt,	że	taki	sam	problem	mają	wszystkie	pozostałe	
gminy	naszego	powiatu,	jest	tutaj	niewielkim	pocieszeniem.	

9. 	 Trwa	 remont	 dachu	 na	 budynku	Zakładu	Gospodarki	Ko-
munalnej.	Prezes	spółki	i	były	burmistrz	Brzostku	pan	Leszek	
Bieniek	realizuje	inwestycję	ze	środków	własnych	i	zapowiada,	
że	dodatkowo	w	najbliższych	miesiącach	poprawiona	zostanie	
także	elewacja	budynku.	

10.	Szkoła	Podstawowa	w	Grudnej	Górnej	ma	nowego	dyrektora.	
Gratuluję	pani	Małgorzacie	Śliwie	wygranego	konkursu	i		życzę	
powodzenia	na	nowym	stanowisku.	Dziękuję	byłej	dyrektor	pani	
Małgorzacie	Wójtowicz	za	wieloletnią	pracę	na	tym	stanowisku		
i	za	przyjęcie	propozycji	objęcia	stanowiska	dyrektora	w	Szkole	
Podstawowej	w	Kamienicy	Dolnej.	

Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski

Trudne sprawy
Ostatnie	miesiące	nie	należą	do	tych,	które	ułatwiałyby	codzien-

ną	pracę	burmistrzowi	Brzostku.	Rzecz	 jednak	nie	w	 tym,	
by	użalać	się	nad	losem,	ale	w	tym,	by	problemy	rozwiązywać.	
W	końcu	 nikt	mnie	 nie	 zmuszał,	 by	 kandydować,	 a	 ostrzegali	
wszyscy.	 Jest	 kilka	 problemów,	 które	 się	 powoli	 nawarstwiają	
i	musimy	wraz	z	Radą	Miejską	Brzostku	wspólnie	je	rozwiązać.	

Niestety,	zmniejszono	nam	subwencję	oświatową	i	to	o	prawie	
360	 tys.	 zł.	 Jest	 to	mniej	więcej	 tyle,	 ile	 potrzeba	na	 coroczne	
utrzymanie	małej	szkoły.	Problem	w	tym,	że	nikt	z	nas	tego	się	
nie	spodziewał,	 tym	bardziej,	że	w	trakcie	kampanii	 i	zaraz	po	
wyborach	 parlamentarnych	 zapowiadano	wzrost	 nakładów	na	
edukację.	Teraz	jednak	coś	musimy	zrobić,	bowiem	już	w	ubiegłym	
roku	do	samej	subwencji	oświatowej	dopłaciliśmy	około	450	tys.	
zł.	W	tym	roku	–	szacunkowo	wprawdzie,	gdyż	jeszcze	nie	jest	to	
dokładnie	policzone	–	do	tych	450	tys.	trzeba	będzie	dodać	jeszcze	
brakujące	wspomniane	360	tysięcy.	Mamy	więc	razem	ponad	800	
tys.	 zł.	Dla	 porównania	 –	 prawie	 tyle	 samo	będzie	 kosztowało	
prawie	5	km	drogi	bitumicznej	„Na	Podkonie”	w	Grudnej	Górnej,	
Grudnej	Dolnej	i	Bączałce.	Sam	fakt	dopłaty	nie	stanowiłby	aż	
takiego	problemu,	gdyby	był	związany	z	wydatkami	na	poprawę	
bazy,	wyposażenie	pracowni	lekcyjnych	czy	dodatkowe	zajęcia,	
które	dawałyby	przewagę	naszym	uczniom	względem	ich	rówieś-
ników	z	innych	gmin.	Problemem	jest	inwestowanie	w	niewydajny	
system	edukacyjny,	który	mamy	obecnie,	bo	przecież,	by	jakoś	
minimalizować	wydatki	w	 niektórych	 szkołach,	 trzeba	 łączyć	
klasy	IV,	V	i	VI.	Jak	się	pracuje	w	takiej	„trzypokoleniowej”	klasie,	
łatwo	sobie	wyobrazić.	Najbliższe	tygodnie	przyniosą	odpowiedzi	
na	wiele	 pytań,	 bowiem	o	nowym	modelu	 edukacji	ma	mówić	
końcem	czerwca	pani	minister	Zalewska.	Zapewne	wiele	nam	się	
wyjaśni,	ale	jedno	jest	niezmienne,	mianowicie	demografia.	A	ta	
jest	nieubłagana	i	nic	nie	wskazuje	na	to,	by	zmieniono	zasadę	„ilu	
uczniów,	tyle	pieniędzy”.	Nie	da	się	ukryć,	że	dzieci	mamy	coraz	
mniej.	Sytuację	w	edukacji	 i	prognozy	demograficzne	w	naszej	
gminie	przedstawiłem	na	ostatnim	posiedzeniu	komisji		naszym	

radnym.	Mam	nadzieję,	że	nie	zostanę	znowu	sam	z	następnym	
problemem,	bo	uciekanie	przed	jego	rozwiązaniem	tylko	pogorszy	
sytuację,	a	przecież		bez	zgody	i	współpracy	z	Radą	nie	uda	mi	
się	nic	więcej	osiągnąć.	Jedyna	dobra	wiadomość,	jaką	mam	dla	
Państwa,	pochodzi	z	obszaru	edukacji	przedszkolnej.	Będziemy	
jedną	 z	 niewielu	 chyba	 gmin,	 która	 nie	 będzie	mieć	 kłopotów	
z	miejscami	w	przedszkolach.	Adaptacja	i	remont	„starej	szkoły”	
postępuje	zgodnie	z	planem	i	nastąpiła	w	optymalnym	czasie,	bo	
bez	 tego	budynku	na	najbliższy	rok	mielibyśmy	zaledwie	kilka	
miejsc w przedszkolu.

Od	kilku	miesięcy	pełną	parą	idą	w	gminie	postępowania	w	za-
kresie	regulacji	stanów	prawnych	dróg	gminnych	i	wewnętrznych.	
Ma	to	ogromne	znaczenie	dla	naszych	inwestycji,	bowiem	sporo	
dróg	ma	stan	nieuregulowany,	a	zgodnie	z	obowiązującym	prawem	
nie	możemy	prowadzić	inwestycji	na	gruntach,	które	nie	stanowią	
naszej	własności.	Ma	to	także	ogromny	wpływ	na	inwestycje	wo-
dociągowe	i	kanalizacyjne.	Stan	taki	jest	źródłem	ciągłych	naszych	
kłopotów	i	problemów,	dlatego	nie	oglądamy	się	już	na	instytucje,	
które	mają	 to	w	zadaniach	własnych,	a	działamy	samodzielnie,	
by	sprawy	te	przyśpieszyć.	Inaczej	po	prostu	nie	będziemy	mogli	
asfaltować	dróg	czy	poprawiać	infrastruktury,	bo	wstrzyma	nas	
ich	stan	prawny.	

Podczas	poszukiwań	kandydata	na	wiceburmistrza	okazało	się,	
że	niestety,	praktycznie	nie	mamy	osób,	które	będąc	mieszkańcami	
naszej	 gminy,	 posiadałyby	właściwe	 kompetencje	 i	 odpowied-
nie	przygotowanie	 to	 sprawowania	 takich	 funkcji.	 (Pomijam	 tu	
oczywiście	burmistrza	Bieńka	i	wiceburmistrza	Szczepkowicza.)	
Mocno	naciągana	jest	opinia,	że	wystarczy	mieć	wykształcenie	
wyższe	i	być	dobrym	organizatorem,	by	takiemu	zadaniu	podołać.	
Owszem,	od	strony	formalnej	tak	jest,	ale	urząd	tak	naprawdę	ni-
czym	się	nie	różni	od	zwykłego	prywatnego	przedsiębiorstwa,	gdyż	
tak	jak	tam	i	tu	potrzebni	są	fachowcy,	którzy	potrafią	sprawnie	
i	skutecznie	rozwiązywać	postawione	im	zadania.	Taka	skutecz-
ność	wymaga	wiedzy,	a	ta	z	kolei	czasu	na	jej	przyswojenie.		Nie	

Dokończenie na str. 4
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Witaj majowa jutrzenko! 
225.	rocznica	uchwalenia	Konstytucji	3	maja	oraz	uroczy-

stość	NMP	Królowej	Polski	po	raz	kolejny	stały	się	
okazją	do	wspólnego,	 radosnego	świętowania	w	całym	kraju.	
Również	mieszkańcy	miasta	 i	Gminy	Brzostek	mieli	 okazję	
uzewnętrznić	swój	patriotyzm,	biorąc	udział	w	uroczystościach	
zorganizowanych	przez	władze	samorządowe,	OSP	oraz	brzo-
stecką	parafię.	
	 Oficjalne	 rozpoczęcie	 obchodów	nastąpiło	 o	 godzinie	 8.15	
przy	 pomniku	 katyńskim	na	 trenie	WTZ	w	Brzostku,	 gdzie	
złożono	kwiaty	i	znicze.	Tradycyjnie	już	punktem	kulminacyj-
nym	trzeciomajowego	święta	była	uroczysta	Msza	św.	w	intencji	
Ojczyzny	oraz	strażaków	i	ich	rodzin,	która	miała	miejsce	o	go-
dzinie	8.30	w	brzosteckim	kościele	parafialnym.	Koncelebrowali	
ją	 ks.	Damian	Czyżewski	 i	 ks.	Dariusz	Porzuczek,	 który	 do	
przedstawicieli	władz,	pocztów	sztandarowych	ze	szkół,	straży	
pożarnych,	 organizacji	 społecznych	 i	 licznie	 zgromadzonych	
parafian	wygłosił	Słowo	Boże.	W	swoim	kazaniu	nawiązał	m.in.	
do	wartości	patriotycznych	oraz	do	strażackiej	służby.	Uroczy-
stości	były	bowiem	połączone	z	obchodami	ku	czci	św.	Floriana,	
patrona	strażaków.	
	 Po	zakończonej	Eucharystii	delegacje,	poczty	 sztandarowe	
i	mieszkańcy	 udali	 się	 do	miejsc	 pamięci	 narodowej,	 gdzie	
oddano	 hołd	 bohaterom	narodowym	 i	 złożono	 symboliczne	
wiązanki	kwiatów	i	znicze.	Na	zakończenie	oficjalnych	obcho-
dów	burmistrz	Wojciech	Staniszewski	wygłosił	okolicznościowe	
przemówienie,	w	 którym	 dziękował	 zebranym	 za	 obecność	
będącą	wyrazem	patriotycznej	 postawy.	Następnie	 delegacja	
władz	samorządowych	gminy	Brzostek	na	czele	z	burmistrzem	
udała	się	do	Dębicy,	gdzie	miały	miejsce	uroczystości	na	szczeblu	
powiatowym	połączone	z	1050.	rocznicą	Chrztu	Polski.

Daniel Wójcik

chwaląc	się,	ale	zarządzałem	w	swoim	czasie	zespołami	ludzkimi	
znacznie	większymi	niż	w	Urzędzie	Miejskim,	a	i	tak		potrzebo-
wałem	naprawdę	dużo	czasu,	by	zapoznać	się	z	charakterem	pracy,	
merytoryką	 i	 realiami,	 delikatnie	mówiąc	 „pozaurzędowymi”.	
Niepokojący	jest	jeszcze	jeden	fakt,	mianowicie	mieszkańcy	nie	
chcą	iść	do	samorządów.	Kilka	osób	z	naszej	gminy,	którym	pro-
ponowałem	stanowisko	wiceburmistrza,	po	wyrecytowaniu	mi,	
że:	„Mają	stabilną	sytuację”,	„Mają	dobrą	pracę”,	na	końcu	zawsze	
dodawało:	„A	wiesz,	będą	gadać,	że	zrobiłem	to	albo	tamto,	więc	
po	co	mi	to?”	I	jeszcze	na	sam	koniec:	„A	do	tego	nie	znam	się	
na	samorządach”.	

Nie	można	liczyć	na	to,	że	komentarzy	i	podejrzeń	ludzkich	nie	
będzie,	bowiem	jest	to	integralna	część	demokracji	i	tak	po	prostu	
będzie	zawsze.	Można	natomiast	poprawić	 jedno:	nabyć	 trochę	
wiedzy	o	samorządach.	Dlatego	postanowiłem,	by	jeszcze	przed	
wakacjami	zorganizować	przy	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	
w	Brzostku	„Akademię	Samorządową”.	Każdy,	kto	chciałby	do-
wiedzieć	się	więcej	o		zasadach,	na	jakich	funkcjonują	samorządy	
lub	myśli	 o	 tym,	by	może	kiedyś	wystartować	w	wyborach	na	
radnego	czy	burmistrza,	mógłby	poprzez	wykłady	i	dyskusje	temu	
towarzyszące	dowiedzieć	się	więcej.	To	ułatwi	kiedyś	polemikę	lub	
lepiej	pozwoli	zrozumieć	różnego	rodzaju	decyzje,	jakie	zapadają	
w	Magistracie.	Często	–	zwłaszcza	podczas	zebrań	w	sołectwach	–	
padają	od	mieszkańców	pytania,	na	które	odpowiadamy,	choć	wiele	
z	nich	nie	musiałoby	paść,	gdyby	była	większa	wiedza	na		tematy	
samorządowe.	I	nie	trzeba	tutaj	kończyć	koniecznie	administracji,	
by	wiele	rzeczy	sobie	przyswoić.	Można	przecież	w	trakcie	takiej	
Akademii	 zorganizować	 spotkanie	 z	 panią	 sekretarz	Pruchnik,	
która	wyjaśni	obieg	kancelaryjny	i	podstawowe	przepisy,	na	któ-
rych	oparte	jest	funkcjonowanie	gminy,	z	panią	skarbnik	Łukasik,	
która	przedstawi	zasady	finansowania	np.	inwestycji	lub	opowie	
o	 konstrukcji	 budżetu	 gminy,	można	 poprosić	 pana	Kudłacza,	
który	jest	naszym	informatykiem	i	wyjaśni,	jakie	sprawy	można	
załatwić	w	urzędzie	bez	wychodzenia	z	domu.	Mam	już	nawet	
deklarację	wicestarosty	Mateusza	Paska,	że	chętnie	pojawi	się	na	
takim	spotkaniu	i	opowie	o	zadaniach	własnych	powiatu.	Wydaje	
mi	się,	że	skorzystać	z	takiej	możliwości	może	naprawdę	wielu	

mieszkańców	naszej	gminy.	Pomysł	wydaje	mi	się	dobry,	ale	od	
razu	stawiam	jeden	warunek:		żadnej	polityki!	Preferencje	partyjne	
każdy	ma	swoje	i	każde	szanuję,	ale	to	ma	być	miejsce	edukacji,	
a	nie	wiece	partyjne.

W	 kampanii	 wyborczej	mówiłem	 o	 potrzebie	 stworzenia	
Młodzieżowej	Rady	Miejskiej.	Radny	Wójcik	w	 imieniu	klubu		
Samorząd	dla	Mieszkańców	złożył	nawet	stosowny	wniosek	wraz	
z	odpowiednimi	dokumentami,	ale		dowiedziałem	się	o	przedsię-
wzięciu	pod	nazwą	„Liga	debatancka”.	Uważam,	że	jest	to	o	wiele	
lepsze	rozwiązanie,	przynajmniej	jako	przygotowanie	do	powstania	
takiej	rady.	„Liga	debatancka”	polega	na	prowadzeniu	polemiki	
na	wybrany	 temat	 pomiędzy	 reprezentantami	 poszczególnych	
szkół.	Kończy	je	oczywiście	finał,	który	jest	rozgrywany	pomię-
dzy	 zwycięzcami	 półfinałowych	debat.	Myślę,	 że	 taka	właśnie	
liga	w	naturalny	sposób	pokaże	liderów	i	wykreuje	tych,	którzy	
powinni	zasiąść	w	radzie	młodzieżowej,	a	jednocześnie	wzbogaci	
młode	pokolenie	o	kolejne	doświadczenia.	Z	pomysłem	na	zorga-
nizowanie	takich	debat	między	szkołami	przyszli	do	mnie	Bartek	
Ziaja	i	Dominik	Surdel.	I	chwała	im	za	to.	

Trwają	prace	związane	z	programem	„Rodzina	500+”.	Rozu-
miem,	 że	 beneficjenci	 tego	 projektu	 czekają	 na	 jak	 najszybszą	
wypłatę	środków,	ale	niestety,	procedury	związane	z	programem	
są	 szczegółowe	 i	 czasami	nastręczają	 kłopoty	 z	 gromadzeniem	
dokumentacji.	W	urzędzie	pracują	dwie	osoby,	które	zatrudnione	
zostały	do	realizacji	programu,	a	wspiera	ich	pracę	jeszcze	cztery	
dodatkowe.	Wprowadzanie	danych	trwa	prawie	cały	czas	z	sobota-
mi	włącznie	(w	soboty	bez	przyjmowania	stron),	by	jak	najszybciej	
wszystko	zakończyć.	Wierzcie	mi,	Państwo,	że	praktycznie	nie	
kończą	pracy	przed	godz.19.00.	Przykre	 są	uwagi,	 które	 słyszę	
i	otrzymuję	na	skrzynkę	mailową	lub	telefonicznie	krytykujące	
pracowników	za	niezawinione	przez	nich	sytuacje.	Proszę	zatem	
o	większe	zrozumienie	 i	 świadomość,	że	cały	program	dopiero	
rusza	i	naturalne	jest,	że	powstają	trudności,	różne	interpretacje	
treści	dostarczanych	dokumentów,	a	nawet	zawieszenia	systemu	
informatycznego.	Wszystko	jednak	przebiega	zgodnie	z	planem	
i	do	końca	czerwca	na	wszystkie	wydane	decyzje	(a	szacujemy,	że	
będzie	ich	ponad	1100)	zostaną	uruchomione	środki.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski
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„Życie jest tylko wtedy warte, jeżeli jest służbą…”
 Aleksander	Kamiński:	„Kamienie na szaniec”

ODsZEDŁ NAsZ PAsTERZ
Wspomnienie o ks. dr. Janie Cebulaku, proboszczu parafii 
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku

13 kwietnia	2016	roku	przez	nas,	brzosto-
wian,	zostanie	zapamiętany	jako	jeden	

z	najsmutniejszych	dni	w	roku.	Wieczorem,	
zupełnie	 niespodziewanie,	 przyszła	 „ jak 
złodziej”	śmierć	i	powaliła	naszego	księdza	
proboszcza	dr.	 Jana	Cebulaka.	Nagle	 i	nie-
ubłagalnie	odszedł	on	do	Domu	Ojca.	Jeszcze	
rano	siedział	jak	zwykle	z	posługą	w	konfe-
sjonale,	w	ręku	trzymał	różaniec	i	w	skupie-
niu	się	modlił.	Jego	pogodna	i	życzliwa	twarz	
zawsze	wyciszała	wiernych	przychodzących	
do	świątyni.	Kapłaństwo	pełnił	z	misją	Sa-
marytanina,	pełnego	miłosierdzia	dla	każdej	
istoty	ludzkiej.	Jego	spokój,	opanowanie	ema-
nowało	na	nas,	parafian.	Zawsze	zatroskany	
był	losem	swoich	owieczek,	a	nade	wszyst-
ko	 tych	 chorych,	 samotnych,	 zagubionych	
i	innych.	Zawsze	pełen	pomysłów	i	dobrych	
rozwiązań	 twórczych	 ze	 spojrzeniem	 na	
potrzeby	parafian.	Wszystkie	jego	działania	
innowacyjne	zawsze	będą	służyć	wiernym.	
W	jego	64-letnim	życiu,	a	w	tym	38-letniej	posłudze	kapłańskiej	
najważniejsza	była	miłość	do	Boga	i	ludzi,	czego	uczył	przez	
rzetelne	i	pełne	pokory	kapłaństwo.	
	 Przyszedł	na	 świat	12	maja	1952	 roku	w	Łańcucie.	Matką	
była	Anna	z	Czechów,	a	ojcem	Stanisław	Cebulak.	Rodzina	ta	
zamieszkała	wraz	z	dziećmi	w	Białobrzegach.	Tutaj	spędzał	nasz	
śp.	ks.	dr	Jan	Cebulak	całe	dzieciństwo	i	młodość.	Wychowywał	
się	w	pobożnej	rodzinie	i	poprzez	pracę	i	posługę	ministrancką	
był	kształtowany.	Najważniejszymi	cechami	wpajanymi	przez	
ojca	była	miłość	do	Boga	i	ludzi,	prawdomówność,	uczciwość	
i	bogobojność.	Maturę	zdał	w	liceum	w	Żołyni,	potem	pracował	
rok	jako	konduktor	w	PKS	w	Leżajsku	i	wtedy	w	duszy	pewnie	
poczuł	powołanie	kapłańskie.	Wstąpił	do	Wyższego	Seminarium	
Duchownego	w	Przemyślu,	gdzie	studiował	i	przeszedł	formację	
kapłańską,	a	4	czerwca	1978	roku	przyjął	święcenia	kapłańskie	
z	rąk	ks.	bp.	Ignacego	Tokarczuka.	
	 Posługę	kapłańską	jako	wikariusz	rozpoczął	od	parafii	Krzyw-
cza,	a	od	1979	roku	w	Białobrzegach	wykazywał	się	dużymi	
zdolnościami	organizacyjnymi,	budując	plebanię.	W	1981	roku	
został	posłany	do	Tarnowca,	skąd	przeniesiono	go	do	Nowego	
Łupkowa	w	1984	roku.	W	tej	miejscowości	remontował	budynek	
parafialny	i	oddał	do	użytku,	przystosowując	ten	dom	do	pracy	
z	młodzieżą.	Już	wtedy	można	było	łatwo	zauważyć,	że	w	tym	
księdzu	 drzemie	 niezwykły	 talent	 budowniczego,	 architekta	
i	organizatora.	Od	1985	roku	był	wikariuszem	w	Cieklinie,	gdzie	
również	rozpoczął	prace	remontowe	w	domu	parafialnym.	Po-

nadto	uczył	katechezy,	przygotowywał	dzieci	do	Pierwszej	Ko-
munii	Świętej,	bierzmowania,	wygłaszał	rekolekcje,	odwiedzał	
chorych,	służył	w	konfesjonale,	pracował	również	nad	własną	
osobowością	i	poszerzał	wiedzę	z	etyki	i	filozofii.	Od	1987	roku	
ks.	dr	Jan	Cebulak	pełnił	funkcję	proboszcza	w	parafii	w	Ką-
tach,	gdzie	budował	i	wyposażał	kościół,	potem	budował	dom	
parafialny	i	połowę	tego	budynku	oddał	na	działalność	Caritas.	
Sprowadził	Siostry	Miłosierdzia	św.	Wincentego	a	Paulo,	które	
służyły	i	służą	po	dziś	dzień	Caritas	Rzeszowskiej	Stacji	obejmu-

jącej	25	wiosek.	Był	pomysłodawcą	budowy	
Krzyża	Milenijnego	z	tarasem	widokowym	
na	Górze	Grzywackiej	z	przepięknym	wido-
kiem	na	wszystkie	strony	świata.	W	naszej	
brzosteckiej	parafii	pracował	od	2002	roku	
i	wykazał	się	nie	tylko	zaletami	przykładnego	
duchownego,	Samarytanina	owianego	miło-
sierdziem dla „innych”,	samotnych	i	chorych.	
Był	też	wielkim	talentem	architektonicznym,	
pomysłodawcą	wielu	 innowacji.	Od	pierw-
szych	dni	pobytu	w	Brzostku	rozpoczął	prace	
remontowo-budowlane	w	domu	parafialnym	
oraz	w	 kościele.	 Zmodernizował	 prezbite-
rium,	 zmienił	więźbę	 i	 poszycie	 dachowe	
oraz	wyremontował	wieżę.	 Przeprowadził	
termoizolację	 pionową	 i	 poziomą	budynku	
świątynnego.	Opracował	projekt	Leonardus,	
obejmujący	renowację	ołtarzy	i	zabytkowego	
wyposażenia	 kościoła.	 Dokonał	 odnowy	
muru	wokół	kościoła	oraz	wyłożył	brukiem	
całe	obejście,	wymienił	centralne	ogrzewa-
nie,	wprowadził	monitoring	przeciwpożaro-

wy,	wymienił	okna	oraz	zakupił	wykładziny	do	ławek.	Z	jego	
inicjatywy	przeprowadzono	remont	kaplicy	cmentarnej,	ogro-
dzono	cmentarz	i	wykonano	na	nim	wiele	prac	porządkowych.
	 Prawdziwym	mistrzem	organizacyjno-budowlanym	okazał	
się	 śp.	 ks.	 proboszcz	przy	pracach	wokół	 starej	 plebanii.	Ten	
obiekt	mieszkalny	całkowicie	wyremontował,	zmodernizował	
i	przystosował	do	działalności	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	
dla	osób	niepełnosprawnych,	których	działalność	zainicjował	
jeszcze	poprzedni	 proboszcz.	Całe	 obejście	 śp.	 ks.	 proboszcz	
uporządkował,	wyłożył	brukiem,	ogrodził,	wyznaczył	parkingi,	
a	w	miejsce	budynków	gospodarczych	powstały	pracownie.	Na	
miejscu	stodoły	plebańskiej	wybudował	okazały	Żywy	Pomnik	
Jana	Pawła	II	–	Środowiskowy	Dom	Samopomocy,	prowadzony	
przez	Stowarzyszenie	 „Nieść	Nadzieję”, a	 przeznaczony	 dla	
osób	 starszych,	 niepełnosprawnych	 i	 samotnych.	Miłosierne	
serce	 tego	 zmarłego	 kapłana	 kazało	 przygotować	warunki	
życia	 dla	 najbardziej	 potrzebujących.	 Jak	 do	 tej	 pory	 swoje	
miejsce	na	ziemi	odnalazło	w	tym	kompleksie	około	100	osób,	
którymi	opiekuje	się	kilkudziesięciu	instruktorów,	terapeutów	
i	pracowników	obsługi.	Śp.	ks.	dr	Jan	Cebulak	czynił	wszelkie	
starania	o	nowoczesne	wyposażenie	w	sprzęt	rehabilitacyjny,	salę	
gimnastyczną,	pracownie,	zaplecze	kuchenne	oraz	przygotował	
18	 pokoi	 do	 całodobowego	 pobytu	 pensjonariuszy.	Budynki	
ogrzewane	są	przy	pomocy	nowoczesnych	pomp	ciepła	wyko-
rzystujących	naturalną	energię	geotermalną.	Sprowadził	konie	
do	hipoterapii	i	przygotował	dla	nich	ujeżdżalnię	i	całą	niezbędną	
infrastrukturę.	Zatrudnił	ludzi,	którzy	dbają	o	estetykę	otoczenia,	
dowożą	podopiecznych	dwoma	 samochodami,	 a	 instruktorzy	
ogrodnictwa	i	rolnictwa	mają	traktor	z	pełnym	osprzętowaniem.
	 Śp.	ks.	dr	Jan	Cebulak	świecił	wzorem	nie	tylko	jako	wspa-
niały	i	utalentowany	organizator	i	architekt,	ale	także	dokonał	
wielkiej	 pracy	nad	 samym	sobą.	W	2000	 roku	obronił	 pracę	
naukową	 pt.	„Regionalizm Małopolski w piśmiennictwie ks. 
Władysława Sarny”,	uzyskując	tytuł	doktora	na	Wydziale	Nauk	
Historycznych	i	Społecznych	Uniwersytetu	Kardynała	Stefana	
Wyszyńskiego	w	Warszawie	pod	kierunkiem	ks.	prof.	dr.	hab.	
Henryka	Skorowskiego.	Pracował	z	młodzieżą	studencką	w	Pod-
karpackiej	Wyższej	 Szkole	 im.	 bł.	 ks.	Władysława	Findysza	
w	Jaśle,	gdzie	cieszył	się	wielkim	uznaniem	i	poszanowaniem.	
Śp.	ks.	dr	Jan	Cebulak	kochał	przyrodę,	dbał	o	nią	i	umiał	na	jej	
łonie	odpoczywać.	Był	diecezjalnym	duszpasterzem	leśników	
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i	myśliwych,	a	ponadto	pełnił	funkcję	wicedziekana	i	dziekana	
dekanatu	 Brzostek	 oraz	 Honorowego	Kanonika	 Kapituły	
Kolegiackiej	w	Bieczu.	
	 Pomimo	 ogromnego	 nawału	 pracy	 zawsze	 był	 apostołem	
konfesjonału	oraz	 organizował	 pielgrzymki	 do	Częstochowy,	
Lichenia,	Łagiewnik	i	innych	sanktuariów,	a	nade	wszystko	umi-
łował	pielgrzymowanie	do	Ziemi	Świętej.	Był	wiernym	patriotą	
polskim.	Organizował	 liczne	 uroczystości	 z	 okazji	ważnych	
rocznic	i	świąt	państwowych,	był	inicjatorem	budowy	pomnika	
katyńskiego	na	terenie	WTZ,	gdzie	corocznie	10	kwietnia	gro-
madził	wiernych	na	modlitwie.	
	 Dbał	 nie	 tylko	 o	wystrój	 świątyni	 brzosteckiej,	 cmentarz,	
dom	parafialny,	WTZ	i	ŚDS,	ale	także	pochylał	się	nad	każdym	

potrzebującym	pomocy	człowiekiem.	Z	powagą	i	życzliwością	
rozwiązywał	każdy	problem	rodzinny	czy	też	społeczny	wyma-
gający	kapłańskiej	pomocy.	Za	wieloraką	działalność	był	kilka-
krotnie	odznaczany,	a	Rada	Miejska	w	Brzostku	swoją	uchwałą	
nadała	mu	tytuł	Honorowego	Obywatela	Gminy	Brzostek.
	 Dziś	wszyscy	parafianie	pozostajemy	osieroceni.	Odszedł	do	
Domu	Ojca	nasz	niezastąpiony	ksiądz	proboszcz,	prałat,	doktor	
Jan	Cebulak.	Człowiek	o	wielkim	sercu	i	niezwykłych	umiejęt-
nościach.	Sługa	konfesjonału,	apostoł	miłosierdzia,	budowniczy	
i	architekt.	Szczery,	prawdomówny	i	bezpośredni.	Kościół	stracił	
niezwykłego	kapłana	i	prawego	człowieka.	Z	głębokim	żalem	
żegnamy	śp.	ks.	Jana	Cebulaka	i	zanosimy	modlitwy	do	Pana	
Wszechrzeczy:	„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie”.

Zuzanna Rogala

Zjazd Oddziału Gminnego ZOsP RP
2016	to	 rok	 zebrań	 sprawozdawczo-wyborczych	w	OSP	w	całym	kraju.	Koniec	pięcioletniej	kadencji	władz	
związkowych	oraz	poszczególnych	 jednostek	 to	okres	 sprawo-
zdań,	 podsumowań	 oraz	 nowych	wyborów.	Wszystko	 to,	 aby	
zapewnić	ciągłość	funkcjonowania	jednostek,	ich	rozwój,	a	dla	
ludności	bezpieczeństwo	życia,	zdrowia	i	mienia.	
	 Minione	pięć	 lat	działalności	OSP	w	naszej	gminie	 to	setki	
interwencji	związanych	z	pożarami,	wypadkami	komunikacyj-
nymi,	pomocą	w	działaniach	pogotowia	i	innych	służb,	wichu-
rami,	 suszą,	 podtopieniami	 i	 zagrożeniem	powodziowym	oraz	
innymi,	 coraz	 liczniejszymi	 i	 coraz	 bardziej	 zróżnicowanymi	
niebezpieczeństwami.	W	międzyczasie	nasi	strażacy	szkolili	się,	
doskonali	umiejętności,	podejmowali	starania	na	rzecz	pozyska-
nia	nowego	sprzętu	i	wyposażenia,	by	jeszcze	skuteczniej	móc	
nieść	pomoc.	To	także	okres	intensywnej	działalności	społecznej,	
edukacyjnej,	profilaktycznej,	liczne	pokazy,	imprezy	dedykowane	
dzieciom,	szkolenia,	prelekcje,	konkursy	wiedzy	pożarniczej	dla	
młodzieży,	udział	w	uroczystościach	patriotycznych	i	religijnych.	
Tak	w	wielkim	 skrócie	 prezentuje	 się	 codzienna	 działalność	
strażaków-ochotników	z	naszej	gminy.	W	tych	wszystkich	dzia-
łaniach	współpracowali	oni	z	Państwową	Strażą	Pożarną,	ZOSP	
RP,	władzami	państwowymi	 i	 samorządowymi,	organizacjami	
społecznymi.
	 W	pierwszym	kwartale	 bieżącego	 roku	odbyły	 się	 zebrania	
sprawozdawczo-wyborcze	we	wszystkich	 jednostkach	OSP	
działających	na	terenie	gminy	Brzostek.	W	ich	wyniku	dokonano	
wyboru	władz	poszczególnych	jednostek	oraz	delegatów	na	Zjazd	
Oddziału	Gminnego	Związku	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	
Rzeczpospolitej	 Polskiej.	Odbył	 się	 on	 17	 kwietnia	 br.	w	 sali	
konferencyjnej	Domu	Kultury	w	Brzostku.	 Swoją	 obecnością	
oprócz	członków	dotychczasowego	Zarządu	oraz	delegatów	za-
szczycili	nas:	Zastępca	Komendanta	Powiatowego	Państwowej	
Straży	Pożarnej	w	Dębicy	 st.	 bryg.	mgr	 inż.	Zbigniew	Lasko,	
Wiceprezes	Zarządu	Oddziału	Powiatowego	ZOSP	RP	w	Dębicy	
druh	Stanisław	Bryg,	Sekretarz	Zarządu	Oddziału	Powiatowego	
ZOSP	RP	w	Dębicy	druh	Zbigniew	Mróz,	Burmistrz	Brzostku	
Wojciech	Staniszewski.	Pomocą	w	sprawnym	przeprowadzeniu	
zebrania	służyła	jak	zawsze	niezastąpiona	Marta	Dodolak,	pra-
cownik	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	ds.	wojskowych,	obrony	

cywilnej	i	ochrony	przeciwpożarowej.
	 Po	przyjęciu	sprawozdań	i	udzieleniu	absolutorium	ustępujące-
mu	Zarządowi	Oddziału	Gminnego	oraz	po	wystąpieniach	gości	
przyszedł	czas	na	wybory.	W	ich	wyniku	wyłoniono	nowy	Zarząd	
i	pozostałe	organy.	W	skład	Zarządu	Oddziału	Gminnego	weszło	
po	3	przedstawicieli	jednostek	należących	do	Krajowego	Systemu	
Ratowniczo-Gaśniczego	i	po	2	z	jednostek	poza	systemem.	Poniżej	
prezentujemy	skład	Prezydium	Zarządu,	Komisji	Rewizyjnej	oraz	
delegatów	na	Zjazd	Oddziału	Powiatowego	ZOSP	RP	w	Dębicy.
Prezydium	Zarządu	Oddziału	Gminnego	ZOSP	RP	w	Brzostku
1.	Prezes	–	Daniel	Wójcik	OSP	Brzostek,
2.	Wiceprezes	–	Piotr	Szczepkowicz	OSP	Siedliska-Bogusz,
3.	Komendant	Gminny	ZOSP	RP	-	Krzysztof	Zegarowski	OSP	

Nawsie	Brzosteckie,
4.	Sekretarz	Ireneusz	Pruchnik	-	OSP	Skurowa,
5.	Skarbnik	–	Roman	Samborski	OSP	Januszkowice-Wieś.
Komisja	Rewizyjna
1.	Przewodniczący	-	Jan	Krajewski	OSP	Brzostek,
2.	Sekretarz	-	Łukasz	Czachara	OSP	Brzostek,
3.	Członek	-	Roman	Markiewicz	OSP	Siedliska-Bogusz.
Delegaci	na	Zjazd	Oddziału	Powiatowego	ZOSP	RP	w	Dębicy
1.	Prezes	-	Daniel	Wójcik,
2.	Wiceprezes	-	Piotr	Szczepkowicz,
3.	Komendant	Gminny	ZOSP	RP	-	Krzysztof	Zegarowski,
4.	Naczelnik	OSP	Brzostek	-	Rafał	Godniak,
5.	Naczelnik	OSP	Opacionka	-	Józef	Magiera.

	 W	imieniu	Zarządu	oraz	wszystkich	strażaków	OSP	z	terenu	
Gminy	Brzostek	zapewniam	Państwa,	że	w	rozpoczynającej	się	
kadencji	 dołożymy	wszelkich	 starań,	 by	 podtrzymać	 ciągłość	
funkcjonowania	oraz	rozwój	ochotniczego	pożarnictwa	na	naszym	
terenie.	Motywacją	dla	wszystkich	naszych	działań	będzie	wy-
łącznie	chęć	zapewnienia	bezpieczeństwa	mieszkańcom	i	niesienia	
im	pomocy	w	sytuacjach	zagrożenia.	
	 Na	ręce	dotychczasowego	Prezesa	Zarządu	Oddziału	Gmin-
nego	 druha	Piotra	 Szczepkowicza	 składam	wyrazy	 szacunku	
i	wdzięczności	za	wieloletnią	służbę	na	tym	stanowisku.	Mam	
nadzieję	 i	 jestem	przekonany,	 że	 nasza	współpraca	w	nowym	
składzie	Zarządu	będzie	się	układała	równie	dobrze	jak	dotychczas	

i	będzie	równie	owocna.	
Daniel Wójcik

Fot. Wojciech Staniszewski Fot. Wojciech Staniszewski
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Miesiąc	maj	to	dla	wszystkich	strażaków	okres	szczególny.	
Właśnie	w	tym	czasie,	od	wielu	już	lat,	obchodzone	są	Dni	

Ochrony	Przeciwpożarowej	i	związane	z	nimi	liczne	imprezy,	
pokazy,	 prelekcje.	W	miesiącu	 tym	przypada	 również	wspo-
mnienie	świętego	Floriana	patrona	strażaków.	Uroczystość	 ta	
jest	okazją	nie	tylko	do	wspólnej	modlitwy,	ale	także	do	licznych	
spotkań	w	gronie	strażaków,	ich	rodzin	oraz	osób	sympatyzu-
jących	i	w	różnoraki	sposób	wspierających	jednostki	ochrony	
przeciwpożarowej.	Szczególny,	symboliczny	wręcz	wymiar	mają	
spotkania	z	osobami	zasłużonymi	dla	OSP,	które	ze	względu	
na	swój	wiek	zakończyły	już	czynną	służbę.	Pamięć,	wsparcie	
oraz	utrzymywanie	kontaktu	pomiędzy	nestorami	pożarnictwa	
a	młodszym	pokoleniem	ochotników	dobrze	świadczy	o	jednost-
kach	kultywujących	ten	zwyczaj.
	 Pamiętają	 o	 tym	 strażacy	 z	Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w	Brzostku.	Doroczna,	majowa	wizyta	umundurowanej	dele-
gacji	druhen	i	druhów	w	domach	strażaków-seniorów	staje	się	
już	powoli	tradycją.	Spotkania	te	są	okazją	do	wspomnień	oraz	
do	 czerpania	wiedzy	 i	 życiowej	mądrości	 ze	 skarbnicy,	 jaką	
stanowią	 najbardziej	 doświadczeni	 spośród	 strażackiej	 braci.	
Seniorzy	nie	tylko	opowiadają	o	dawnych	dziejach,	ale	są	żywo	
zainteresowani	bieżącą	działalnością	swojej	jednostki.	Z	zacie-
kawieniem	i	błyskiem	w	oku	słuchają	o	nowych	samochodach	
pożarniczych,	 sprzęcie,	 ćwiczeniach,	 akcjach	 ratowniczych.	
Szczególnie	interesują	ich	przygotowania	i	wyniki	zawodów.	
	 	W	 tym	 roku	delegacja	OSP	Brzostek	w	 składzie:	 druhny	
Stanisława	Cholewiak	i	Maria	Smoroń	oraz	druhowie	Jan	Kra-
jewski,	Krzysztof	Kawalec,	Edward	Cholewiak	i	Paweł	Batycki,	
odwiedziła	trójkę	zasłużonych	dla	naszej	jednostki	strażaków-
-seniorów.	Są	to	niegdysiejszy	członek	Zarządu	Gminnego	dh	
Sławomir	Piątek,	były	wieloletni	skarbnik	jednostki	dh	Stanisław	
Cholewiak	oraz	kierowca	wozów	gaśniczych	dh	Julian	Zastaw-
ny.	Członkowie	delegacji	wszędzie	spotkali	się	z	życzliwością	
i	serdecznym	przyjęciem	zarówno	ze	strony	samych	seniorów,	
jak	również	ich	rodzin,	za	co	wyrażają	ogromną	wdzięczność.	

 Z okazji Dnia Strażaka i wspomnienia Świętego Floriana 
wszystkim seniorom oraz czynnym strażakom składamy 
najlepsze życzenia. Zaś Mieszkańcom Gminy Brzostek prze-
syłamy nasze strażackie pozdrowienie. 

Zarząd i Członkowie OSP w Brzostku

strażacy z OsP w Brzostku pamiętają o zasłużonych dla pożarnictwa

Bocian na wagę złota
Niedawno	pisaliśmy	o	tym,	jak	to	do-

konano	 zamachu	 na	 brzosteckiego	
bociana.	 Społeczeństwo	 jak	 zwykle	 się	
podzieliło.	Jedni	mocno	się	bulwersowali,	
inni	uważali	za	słuszne	przeniesienie	bo-
ciana	do	lokalu	zastępczego,	jeszcze	inni	
doszukiwali	się	podtekstów	politycznych.	
Byli	też	tacy,	co	całe	zajście	potraktowali	
z	przymrużeniem	oka.	Jednak	WSZYSCY	
WYPATRYWALI	BOCIANA.	Wróci?	
Zostanie?	Wyniesie	się	stąd?	

Rankiem	5	kwietnia	postawił	„stopę”	
na	 gnieździe.	Wcześniej	 obejrzał	 je	 ze	
szkolnego	komina	 i	 podjął	wiekopomną	
decyzję:	 „Może	być”.	Wkrótce	pojawiła	
się	bocianka	(albo	odwrotnie	–	tu	zdania	
znów	są	podzielone)	i	para	wspólnie	przy-
stąpiła	do	remontu	gniazda.	I	wciąż	na	nim	
siedzą.	Całe	 to	 zajście	można	 odczytać	
jako	dobry	znak	–	dwa	Wojtki	w	gminie	to	
nie	za	dużo,	a	wnet	może	być	ich	jeszcze	
więcej.	Radni	Rady	Miejskiej	 na	 czele	
z	Burmistrzem	nie	muszą	się	już	obawiać,	
że	 przyjdzie	 im	pełnić	 dyżur	w	postaci	
jednodniowego	 siedzenia	 na	 gnieździe	

(była	 taka	 społeczna	 inicjatywa),	 żeby	
pieniądze	wydane	na	przeniesienie	bocia-
niego	lokum	się	nie	zmarnowały	(ponoć	
radny	 Jan	 Sarnecki	wyliczył,	 że	 jemu	
–	z	racji	wieku	–	dyżur	na	gnieździe	wy-
padłby	około	soboty.)	I	tak	bocian	swoim	
powrotem	rozwiązał	lokalny	spór.

U. Kobak

5 kwietnia - pierwsze lądowanie na nowym 
gnieździe

Fot. Paweł Batycki

Dh Sławomir Piątek

Dh Stanisław Cholewiak

Dh Julian Zastawny

Fot. Wiesława Piątek

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Opowieści dawnej treści – Zielone Świątki
„Na majówkę, na majówkę
Razem z tatą, razem z mamą na wędrówkę
Czy to słonce, czy to wiatr
My idziemy dalej w świat
Na majówkę – siostra, brat…”
	 (…)	„Piosenka harcerska”

Maj	 zawsze	 jest	 oczekiwanym	miesiącem,	 nie	 tylko	 przez	
młodzież	i	dzieci,	ale	także	przez	gospodarzy,	ogrodników,	

warzywników	i	starsze	pokolenie.	Cała	przyroda	oddaje	hołd	Panu	
Wszechrzeczy	za	barwy,	zapachy	pól,	lasów,	ogrodów,	trawników	
i	łąk.	Pośród	jasnej	zieleni	listków	na	drzewach	owocowych	z	pą-
ków	wychylają	się	małe	owoce,	które	z	dnia	na	dzień	będą	stawać	
się	coraz	większe.	Na	czereśniach	zwisają	już	okazałe	koszyczki	
z	różowiejącymi	owocami.	Brzoskwinie,	morele,	wczesne	śliwy,	
papierówki	wysuwają	 już	maleńkie	 owocowe	 główki	 spośród	
okazałych	ciemnozielonych	 liści.	Późne	śliwy,	 jabłonie,	grusze	
całkiem	nieśmiało	zawiązują	swoje	owoce,	a	pośród	opadających	
kwiatów	uwijają	się	pszczoły,	osy	i	trzmiele.	Tu	i	ówdzie	przefruwa	
chmara	małych	ptaszków,	które	są	jeszcze	pilnie	strzeżone	przez	
dorosłe	ptaki.	Tylko	kwiczoły	od	czasu	do	czasu	wylatują	z	gniazd	
z	wielkim	wrzaskiem,	 jakby	 chciały	 zaznaczyć,	 że	 to	właśnie	
jest	 ich	 teren	 zamieszkania.	Wiatr	 coraz	 to	 cieplejszy	muska	
twarze	gospodyń	pracujących	w	ogrodach	i	dzieci	bawiących	się	
na	łąkach	i	placach	zabaw.	Łąki	i	pastwiska	stoją	dostojnie	jak	
kobierzec	pełen	kwiatów.	Mniszek	zażółcił	cały	świat,	a	wśród	
tej	żółci	unosi	się	mnóstwo	owadów	zbierających	nektar.	Brzęczą,	
bzyczą,	mruczą,	uwijają	się	to	w	jedną,	to	w	drugą	stronę,	siadają	
na	kwiatku,	a	potem	podnoszą	się	do	góry	i	odlatują	do	swoich	
włości.	Motylki	żółte,	cytrynowe,	w	kubraczkach	krakowskich,	
pazie	królowej	trzepoczą	skrzydełkami,	przysiadając	na	roślinach,	
to	znowu	podrywają	się	i	odlatują	w	dal.	Zapracowany	jest	cały	
świat	przyrody.	Tylko	słońce	stoi	w	skupieniu	i	wysyła	coraz	to	
cieplejsze	promienie,	dodając	siłę	wzrostu	przyrodzie,	a	człowieka	
zachęca	do	obcowania	z	nią.
	 Maj	od	wiek	wieków	był	miesiącem	wielu	świąt	tak	kościel-
nych,	 jak	 też	 i	 świeckich.	W	czasach	PRL-u	bardzo	pieczoło-
wicie	przygotowywane	były	obchody	Święta	Pracy.	Wszystkie	
miasta,	miasteczka,	większe	wsie,	zakłady	pracy,	szkoły	i	inne	
obiekty	państwowe	obwieszone	były	flagami	biało-czerwonymi	
i	 obowiązkowo	 czerwonymi	 z	 sierpem	 i	młotem	–	 symbolem	
ZSRR	–	portretami	przywódców	PZPR-u	 i	 rządzących	krajem	
oraz	transparentami.	Organizowano	już	dzień	wcześniej	masów-
ki,	akademie,	apele,	a	na	tych	uroczystościach	odznaczani	byli	
przodownicy	pracy	i	„zasłużeni	dla	kraju”.	Święto	1	maja	rozpo-
czynało	się	głośną	muzyką	marszową,	rewolucyjną,	wrzaskliwą,	
a	młodzież	zbierała	się	przed	szkołami,	ustawiając	się	do	pochodu	
pierwszomajowego.	Pracownicy	ustawieni	w	szyku	marszowym,	
nieśli	 transparenty	 z	 napisami	wychwalającymi	 system,	flagi,	
portrety,	kwiaty	 i	w	 rytmie	muzyki	maszerowali	na	 akademię	
pierwszomajową,	 na	 której	 nie	 było	 końca	 przemówieniom,	
śpiewom,	wierszom	 i	 tańcom	wykonywanym	przez	młodzież	
i	dzieci.	Potem	cały	pochód	pierwszomajowy	przechodził	przed	
trybuną,	na	której	stali	dostojnicy	państwowi	i	partyjni	i	witali	
nadchodzące	tłumy	wielkimi	brawami.	Potem	odbywały	się	za-
bawy	pierwszomajowe,	piwo	lało	się	strumieniami,	a	podstawową	
przegryzką	była	kiełbasa	z	ogórkiem.	I	tańce,	hulanki,	swawola	
trwały	do	rana.
	 Drugiego	maja	 obchodzimy	Święto	 Flagi	 Państwowej,	 ale	
za	 to	w	 dzisiejszych	 czasach	 często	 zapominamy	wywieszać	
nasz	symbol	narodowy.	Szkoda,	bo	w	czasach	PRL-u	wszystkie	
symbole	 narodowe	musiały	 zniknąć	 z	 obiektów	państwowych	
świtem	drugiego	maja,	gdyż	Święto	Konstytucji	Majowej	przy-
padało	na	trzeciego	maja	i	było	zupełnie	bagatelizowane	przez	
władze	polskie.	W	tym	dniu	nie	wisiały	żadne	symbole	narodowe,	
nie	odbywały	się	spotkania,	akademie,	nawet	w	kościołach	nie	
odprawiano	Mszy	Świętej	 poświęconej	 tamtemu	wydarzeniu.	
Oczywiście	byli	patrioci	polscy,	którzy	nie	bali	się	restrykcji	ani	
w	zakładach	pracy,	ani	w	szkołach	i	wywieszali	flagi	państwowe.	
Jednak	słów	„Witaj majowa jutrzenko… witaj maj, trzeci maj dla 
Polaków błogi raj…”	oficjalnie	nigdzie	nie	śpiewano,	gdyż	była	

to	pieśń	na	indeksie.	Dopiero	po	transformacji	ustrojowej	śpiew	
tego	 poloneza	 nie	 tylko	 roznosił	 się	w	 szkołach,	 na	 scenach,	
w	 radiu,	 ale	 także	w	kościołach	 i	 na	wszystkich	 akademiach.	
Z	okazji	Święta	Konstytucji	Trzeciego	Maja	zamożniejsze	rodziny	
organizują	spotkania	 i	udają	się	na	pikniki.	Tak	 jak	przed	 laty	
z	koszami	pełnymi	 jadła,	napoju	zasiadają	na	polach	namioto-
wych,	przed	motelami,	przy	brzegach	rzek,	na	molo,	koło	jezior,	
bądź	na	polanach	leśnych,	gdzie	biwakują,	odbywając	rodzinne	
majówki.	Tam	pałaszują	przyniesione	pyszności	 z	 domu,	bądź	
kupują	w	przydrożnych	barach,	pizzeriach,	cukierniach,	pubach	
i	wspólnie	biesiadują,	słuchając	muzyki	oraz	opowiadając	różne	
opowieści.	A	potem	naładowani	spokojem	i	rodzinnym	nastrojem	
wracają	do	domów.	
	 Wiejskie	majówki	najczęściej	łączą	się	całomiesięcznym	świę-
tem	Maryjnym.	Wszystkie	kapliczki,	krzyże	stoją	pięknie	ubrane	
w	polskie	kwiaty:	kaczeńce,	stokrotki,	bratki,	fiołki,	białe	i	liliowe	
bzy,	 kwiaty	 dzikiego	 bzu.	Wieczorem	 zaś	 gromadzą	 się	 tutaj	
dzieci,	młodzież,	kobiety,	odśpiewując	litanię	loretańską,	a	potem	
śpiewom	Maryjnym	nie	ma	końca.	„Chwalcie łąki umajone, góry 
doliny zielone…”	czy	też	„…Maryjo ja twe dziecię, o podaj mi swą 
dłoń, niech przejdę po tym świecie, od złego Matko broń…”	brzmią	
bardzo	czysto	i	są	tak	głośno	śpiewane,	że	chyba	dźwięki	odbijają	
się	od	błękitów	niebieskich.	Tak	w	tradycji	nie	tylko	brzosteckiej,	
ale	polskiej	zapisane	są	majówki.
	 W	siódmą	niedzielę	po	Wielkiejnocy	obchodzone	jest	 jedno	
z	najważniejszych	świąt	na	pamiątkę	Zesłania	Ducha	Świętego	
na	apostołów,	zwane	Zielonymi	Świątkami.	Te	dwudniowe	świę-
ta	w	niedzielę	 i	w	poniedziałek	były	 przygotowywane	bardzo	
pieczołowicie	 przez	mieszkańców.	Domy,	 bramy	podwórkowe	
przystrojone	były	tatarakiem,	zielonymi	gałęziami	brzozy,	lipy,	
klonu	oraz	kwiatami.	W	mieszkaniach	majono	obrazy	małymi	
gałązkami	z	drzew	i	kwiatami.	Szczególnie	dbano	o	bydło	i	całe	
obejście	gospodarcze,	które	okadzano	zeschniętymi	gałązkami,	
liśćmi	i	ziołami,	w	które	ubrane	były	domy.	Owo	okadzanie	miało	
odganiać	złe	demony,	jak	również	choroby	i	nieszczęśliwe	wy-
padki	od	tych	gospodarstw.	W	szczególny	sposób	przeżywali	to	
święto	pasterze,	którzy	wieczorem	organizowali	„palinockę”,	na	
której	palono	dużą	watrę,	a	śpiewom	i	tańcom	oraz	psotom	orga-
nizowanym	dla	dziewcząt	nie	było	końca.	Na	Brzosteckiej	Ziemi	
wystrojone	zielenią	domy	stały	przez	dwa	dni,	zaś	kościoły	umajo-
ne	były	zielenią	osiem	dni.	W	tym	czasie	szczególnie	dziewczynki	
ubierały	się	w	stroje	krakowskie	–	kolorowe	spódnice	z	zapaską,	
białe	bluzki	z	długimi	rękawami,	a	na	nich	gorset	bity	cekinami	
z	pękiem	kolorowych	wstążek	przy	ramionach,	a	na	głowie	zaś	
miały	 założone	wieńce	 z	 żywych	kwiatów	 i	 ziół.	Gospodarze	
przynosili	z	kościoła	liście	i	gałązki	z	gałęzi,	którymi	ubrana	była	
świątynia	i	dawali	je	do	zjedzenia	zwierzętom	domowym	oraz	
okadzali	zagrody	i	pola.	Wszystkie	te	zabiegi,	jak	tradycja	głosi,	
były	czynione	po	to,	aby	uchronić	rodzinę	od	złego.
	 Na	majówkę	całodzienną	z	pełnym	koszem	jadła	wybierali	się	
nie	tylko	mieszkańcy	wsi,	ale	także	mieszkańcy	miast	polskich.	
U	polskiego	etnografa	Oskara	Kolberga	czytamy:	„W obszernym 
lesie Kraków rozgaszcza się tysiąc ludzi, mnóstwo koni, pojazdów, 
wozów, niezliczone huśtawki krzyżujące się w powietrzu, piękne 
grona przy wspólnej zabawie, przyjazne kółka pod jednym drze-
wem i przy jednym koszu…”.	Tak	spędzano	majowy	wypoczynek	
w	Krakowie,	w	Warszawie	na	Bielanach	i	wielu	dużych	miastach	
i	mniejszych	miasteczkach.	Z	całą	rodziną	było	radośnie	i	przy-
jaźnie.	Tam	też	zawiązywały	się	nowe	małżeństwa,	ubijano	tak	
zwane	interesy,	godzono	zwaśnionych	–	było	to	po	prostu	radosne	
święto	rodzinne.
	 Cóż,	świat	się	zmienia,	Polska	staje	się	coraz	to	bardziej	krajem	
wielokulturowym,	 a	 obyczaje	 naszych	 praojców	odchodzą	 do	
lamusa.	Szkoda	–	wielka	szkoda	–	bo	dotąd	naród	istnieje,	dokąd	
jego	język	i	kultura	trwa,	a	kultura	to	między	innymi	obyczaje	
i	tradycje	naszych	dziadów	i	ojców.	Wierzę	jednak,	że	na	Ziemi	
Brzosteckiej	są	jeszcze	rodziny,	które	razem	świętują	i	odpoczy-
wają,	a	ich	dzieci	śpiewają	radośnie:	„Na majówkę razem z tatą, 
razem z mamą na wędrówkę…”. Niechaj	majówki	te	Maryjne,	jak	
też	i	te	świeckie	trwają	przez	następne	nasze	pokolenia.

Zuzanna Rogala
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Patrzę i widzę

Biblioteka a Dzień Matki!
Patrzę	na	najniższą	półkę	jednego	z	regałów	bibliotecznych	

z	literaturą	przeznaczoną	dla	dzieci	i	widzę	dwa	egzemplarze	
o	niespotykanym	formacie.	Bardzo	grube,	jak	na	ten	typ	litera-
tury,	o	niewielkich	rozmiarach.	Z	ciekawością	sięgam	po	jedną	
z	książek	i	zalewa	mnie	fala	wspomnień.	Trzymam	w	ręku	„Pyzę	
na	polskich	dróżkach”,	pierwszą	książkę,	jaką	zapamiętałam	ze	
swojego	dzieciństwa.	Moja	mama	zaprowadziła	mnie,	 ponad	
pięćdziesiąt	lat	temu,	do	pobliskiej	biblioteki.	Było	to	dla	około	
czteroletniego	dziecka	ogromne	wydarzenie	–	zapamiętałam	je	
przecież	na	całe	życie.	Widzę	do	dziś	 to	niewielkie	pomiesz-
czenie	pełne	półek	z	książkami	i	pana	bibliotekarza.	W	głowie	
przesuwają	mi	 się	 również	obrazy	 z	powrotu	do	domu	przez	
ogródki	 działkowe	 z	 tą	wspaniałą	 książką	wypożyczoną	 dla	
mnie.	W	mojej	pamięci	 jawiła	 się	ona	 jako	cudowna	książka	
o	dziewczynce	z	warkoczykami	(takimi,	jakie	wówczas	
nosiłam),	w	 kolorowej,	 szerokiej	 spódnicy.	Dziś	
doznałam	ogromnego	rozczarowania	-	w	dłoniach	
trzymam	książkę	 z	 czarno-szarymi	 ilustracjami,	
wydrukowaną	na	marnym	papierze,	a	kolorowa	jest	
tylko	poszarzała	teraz	okładka.	Żadne	dziecko	nie	
wzięłoby	już	tej	książki	do	ręki	i	nie	bardzo	chciałoby	
wejść	do	ciemnej,	niewielkiej	biblioteki	z	burymi	pół-
kami.	Ta	wyprawa	z	moją	mamą	sprawiła,	że	pokochałam	
książki	na	całe	życie.	

To wspomnienie epizodu sprzed wielu lat potwierdza po-

gląd,	że	nasze	dzieciństwo,	to,	co	minę-
ło,	wydaje	się	nam	znaczenie	ładniejsze	
niż	 było	w	 rzeczywistości.	 Spotkanie	
z	„Pyzą”	skierowało	również	moje	my-
śli	ku	mojej	mamie	 i	 innym	„starym”	
mamom.	 Kobietom,	 które	 pomimo	
ciężkiego	 życia	 codziennego:	 pracy	
zawodowej	 przez	 6	 dni	w	 tygodniu,	
braku	 podstawowych	produktów	 spo-
żywczych,	kolejek	po	wszystko	oprócz	
octu,	prania	w	rękach	lub	przy	pomocy	
„frani”	i	wielu	innych	zapomnianych	już	
dziś	utrudnieniach,	potrafiły	wychować	

swoje	dzieci	w	szacunku	do	innych	ludzi	i	w	szacunku	do	nich	
samych.	Obecnie	nietrudno	spotkać	dziecko	krzyczące	na	matkę,	
wymierzające	jej	razy,	wymuszające	zakupy	w	sklepie	i	matki	
wykonujące	 za	 swoje	 dzieci	 najprostsze	 czynności	 życiowe,	
odrabiające	za	nie	 lekcje,	ustępujące	 im	miejsce	w	autobusie,	
kościele,	tracące	władzę	rodzicielską	nad	12-,	13-latkami.	

A	tak	całkiem	na	zakończenie	-	ile	dzisiejszych	mam	
zaprowadziło	swoje	kilkuletnie	dzieci	do	dzisiejszych	
jasnych,	 kolorowych,	 pełnych	 pięknych	 książek	
bibliotek?	Na	pewno	znacznie	więcej	zaprowadziło	
je	do	galerii	handlowej	–	miejmy	nadzieję,	że	tam	
nabierają	miłości	do	liczenia,	do	matematyki.
Pretekstem	 do	 rozważań	 była	 książka	Hanny	

Januszewskiej	„Pyza	na	polskich	dróżkach”	(pierwsze	
wydanie	1955	r.)	i	Dzień	Matki,	z	którego	okazji	składamy	

najlepsze	życzenia	wszystkim	naszym	Mamom.	
aa

Debaty czas zacząć!

25	kwietnia	 ruszył	 projekt	 „Debaty’16:	Młodzi	
mają	 głos”,	 który	ma	na	 celu	 naukę	 publicz-

nego	 dyskursu	w	gimnazjach	w	Gminie	Brzostek.	
W	dyskusji	bierze	udział	po	pięciu	mówców	z	danej	
szkoły,	 którzy	mają	 za	 zadanie	 obronić	 lub	 obalić	
wcześniej	znaną	tezę.	Ich	starania	są	oceniane	przez	
siedmioosobowe	 jury,	 tzw.	Lożę	Mędrców,	 a	 także	
eksperta	i	publiczność	oglądającą	debatę.

	Na	warsztatach	przeprowadzonych	przez	jednego	
z	koordynatorów	projektu,	mistrza	Tarnowskiej	Ligi	
Debatanckiej,	 Bartłomieja	 Ziaję,	 uczniowie	mieli	
okazję	poznać	zasady	dobrej	autoprezentacji,	dowie-
dzieli	się,	czym	są	błędy	logiczne	w	wypowiedziach,	
a	także	nauczyli	się,	jak	wygłosić	dobrą	i	interesującą	
mowę.	Na	zakończenie	zajęć	uczniowie	wszystkich	
szkół	 biorących	 udział	w	 projekcie	 dzielili	 się	 na	
strony	propozycji	i	opozycji,	i	mieli	okazję	debatować	
w	stylu	oksfordzkim	nad	tezą	„Polska	jest	krajem	to-
lerancyjnym”.	Padały	bardzo	interesujące	argumenty,	
a	dyskusja	często	przenosiła	się	na	szkolny	korytarz!

Już	 13	maja	 o	 godzinie	 10:00	w	Domu	Kultury	
w	 Brzostku	 odbędą	 się	 pojedynki	 półfinałowe.	
W	pierwszej	parze	zmierzą	się	gimnazja	z	Siedlisk-
-Bogusz	i	Januszkowic,	które	będą	debatować	nad	tezą	
„Szkoła	uczy	kreatywnego	myślenia”,	zaś	w	drugim	
pojedynku	Gimnazjum	w	Nawsiu	Brzosteckim	po-
dejmie	Gimnazjum	w	Brzostku,	a	tezą	będzie	„Glo-
balizacja	jest	korzystna	dla	Polski”.	Wstęp	na	debaty	
oksfordzkie	 będzie	 oczywiście	 darmowy	 i	 każdy	
mieszkaniec	 naszej	 gminy,	 o	 ile	 nie	 będzie	 się	 bał	
wyjść	z	domu	w	piątek	trzynastego,	może	oglądnąć	
je	na	żywo.

Organizatorzy	projektu	„Debaty’16:	Młodzi	mają	
głos”,	czyli	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa,	a	także	
Bartłomiej	Ziaja	i	Dominik	Surdel	serdecznie	zapraszają	wszyst-
kich	mieszkańców	na	Finał	Debat	Oksfordzkich,	który	odbędzie	
się	21	maja	o	godzinie	11:00	w	sali	kinowej	w	Domu	Kultury	
w	Brzostku,	podczas	którego	zmierzą	się	przegrani	i	zwycięzcy	

debat	półfinałowych.	Mamy	nadzieję,	że	ta	innowacyjna	na	na-
szym	terenie	forma	dyskusji	przypadnie	młodzieży	i	wszystkim	
mieszkańcom	naszej	miejscowości	do	gustu.

bz
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sZKOLNICTWO W BRZOsTKU – OKREs ZABORÓW
Twórcy Komisji Edukacji Narodowej, pisząc podręcznik 

240 lat temu, skierowali do uczniów ważne przesłanie: 
„Nauczyciel jest na miejscu rodziców twoich. Łoży prace swo-
je, aby ci oświecił rozum, aby cię nakłaniał do dobrego (...). 
Niechaj dzieci wcześnie osiągają tę miłość, to przywiązanie 
do miejsca, w którym się urodzili, które jest ich Ojczyzną”. 
W marcowym numerze ukazał się pierwszy artykuł przed-
stawiający szkołę parafialną Brzostku. Teraz omówione 
będzie szkolnictwo w czasach rozbiorów. Niech lektura tych 
artykułów skłoni nas do refleksji nad tym, jak trudne były 
początki szkolnictwa przed wiekami oraz jak wiele osiąg-
nięto w ostatnich dekadach. Ten dorobek edukacyjny należy 
doceniać i dbać o jego dalszy rozwój!

W	1772	r.	nasza	okolica	znalazła	się	pod	zaborem	austriackim	
w	wyniku	pierwszego	rozbioru	Polski.	Za	panowania	cesarza	Jó-
zefa	II	zlikwidowano	istniejącą	polską	szkołę	parafialną	i	została	
w	1785	r.	ufundowana	w	Brzostku	państwowa	szkoła	trywialna	
-	trzyklasowa.	Był	to	mały	budynek	drewniany,	z	jedną	salką	
lekcyjną	 i	mieszkankiem	dla	 nauczyciela,	 położony	w	 sadzie	
niedaleko	kościoła.	Uczył	w	tej	szkole	tylko	jeden	nauczyciel	na	
dwie	zmiany.	Znacząca	była	nadal	rola	Kościoła	w	utrzymaniu	
tej	placówki.	Opactwo	tynieckie	obowiązywało	się	płacić	pen-
sję	jednemu	nauczycielowi	i	dawać	drzewo	opałowe.	Również	
w	1820	 r.	 proboszcz	brzostecki	Szymon	Wójcicki	 przyczynił	
się	 do	 poważnej	 dotacji	 finansowej	 na	 cele	 szkolne.	 Jednym	
z	pierwszych	nauczycieli	-	kierowników	szkoły	trywialnej	przez	
15	lat	był	Kornel	Gębalski,	potem	Antoni	Monastyrski	do	1840	r.,	
a	 religii	uczyli	księża.	Do	szkoły	uczęszczało	w	1814	r.	 tylko	
47	dzieci.	W	1833	 r.	wybudowano	nowy	drewniany	budynek	
szkolny	kryty	 gontem,	w	nim	było	 tylko	dwie	 sale	 lekcyjne,	
skromne	mieszkanie	 dla	 nauczyciela	 i	 stróża	 szkolnego.	Na	
lekcje	 przychodziły	 również	 dzieci	 z	Nawsia	Brzosteckiego,	
Woli	Brzosteckiej,	Kleci	i	Zawadki.	Jednak	zaledwie	45	dzieci	
uczęszczało	do	szkoły	w	1832	r.	Cały	program	szkoły	trywialnej	
był	 nastawiony	na	 germanizację,	 czyli	 powolne	 zniemczenie	
Polaków.	Z	 tej	 to	przyczyny	nie	była	dobrze	widziana	wśród	
mieszkańców,	 ponadto	 za	 naukę	 należało	 płacić.	W	 latach	
1840–1873	nauczycielem	 i	kierownikiem	był	 Jan	Opielowski,	
natomiast	robót	żeńskich	uczyła	Amalia	Opielowska.	W	1856	r.	
pracę	rozpoczął	trzeci	nauczyciel	–	Stanisław	Tułecki,	który	był	
również	organistą.	

W	drugiej	połowie	XIX	stulecia	Galicja	otrzymała	autonomię,	
która	dawała	Polakom	swobody	w	zakresie	rozwoju	własnej	kul-
tury	narodowej.	Wzrastała	dlatego	ogólna	liczba	uczniów	w	całej	

Galicji.	W	brzosteckiej	 szkole	w	1860	 r.	 na	 naukę	 codzienną	
uczęszczało	już	131	dzieci,	a	na	naukę	niedzielną	27	dzieci.	Na	
wniosek	Szkolnej	Rady	Okręgowej	w	Pilźnie,	Rada	Krajowa	we	
Lwowie	pozwoliła	2	maja	1873	r.	na	zorganizowanie	w	Brzostku	
czteroklasowej	 Szkoły	Ludowej	 z	 etatami	 dla	 4	 nauczycieli,	
w	tym	kierownika.	Utrzymanie	szkoły	polecono	władzom	lo-
kalnym	oraz	majątkom	dworskim.	W	Brzostku	utworzono	Radę	
Szkolną	Miejscową,	której	celem	była	troska	o	rozwój	oświaty.	
W	1875	r.	Radę	tworzyli:	prezes	-	ks.	proboszcz	Jan	Smolewicz,	
zastępca	-	dr	Teodor	Raczyński	oraz	członkowie:	Ziemkiewicz	
-	 aptekarz	 z	Brzostku,	 Józef	Warchał	 -	włościanin	 z	Nawsia,	
Kazimierz	Flaszkiewicz	-	właściciel	Zawadki,	Tomasz	Mikrut	
z	Kleci,	Stanisław	Trześniowski	–	mieszczanin	z	Brzostku,	Wój-
cik	-	włościanin	z	Kleci.	O	rozwój	edukacji	bardzo	zabiegał	też	
ówczesny	burmistrz	Brzostku	Marian	Nałęcz	Mysłowski	–	autor	
pierwszej	książki	o	regionalizmie	pt.	„Dzieje	miasta	Brzostku”.	
W	1876	r.	uczęszczało	na	naukę	codzienną	już	236	dzieci,	a	na	
niedzielną	74.	To	dobrze	świadczyło	o	mieszkańcach	dbających	
coraz	bardziej	o	wykształcenie.	Budynek	szkolny	był	za	mały,	
dlatego	wynajmowano	sale	w	magistracie	i	domach	w	rynku.	
W	1908	roku	została	rozebrana	stara	drewniana	szkoła.	Lekcje	
odbywały	 się	w	 pomieszczeniach	 gminnych	 i	 prywatnych.	
Burmistrz	miasta	Andrzej	Tułecki	i	ówczesny	przewodniczący	
Rady	 Szkolnej	 ks.	 prałat	 Stefan	 Szymkiewicz	wystarali	 się	
o	konieczne	fundusze	i	rozpoczęły	się	prace	budowlane.	Jak	na	
tamte	czasy	efekt	był	imponujący.	W	1911	r.	oddano	do	użytku	
pierwszy	w	Brzostku	murowany	budynek	szkolny	(obecna	stara	
szkoła	przeznaczona	na	przedszkole),	w	którym	było	6	dużych	
sal	lekcyjnych,	kancelaria	i	mieszkanie	dla	kierownika.	Nareszcie	
dzieci	mogły	się	uczyć	w	dobrych	warunkach.	Kierownikami	
przedstawionej	Szkoły	Ludowej	byli:	Leon	Rapacki	(lata	70.	XIX	
w.);	Wojciech	Michniak	(1880-1908	z	kilkuletnią	przerwą);	Józef	
Zajączkowski;	Karol	Strzelbicki	(1908-1916);	Józef	Szczepański	
od	1916	r.	Nauczyciele	mocno	zaangażowali	się	w	działalność	
patriotyczną,	kulturalną	i	społeczno–oświatową.	Przykładem	jest	
Koło	Towarzystwa	Szkoły	Ludowej	(TSL)	założone	w	Brzostku	
w	1908	roku.	Należeli	do	tego	stowarzyszenia	m.in.	brzosteccy	
nauczyciele:	Janina	Cielenkiewiczówna,	Franciszka	Mrozówna,	
Janina	Rzeszotkówna,	Anna	Sarnowska,	Adolfina	Stojałówna,	
Karol	Strzelbicki,	Józef	Szczepański,	Kazimierz	Ratowski,	Sta-
nisława	i	Wacław	Skoczek,	Stefan	Traciłowski,	Zofia	Trześniow-
ska,	Zofia	Tułecka,	Władysława	Łabudzińska-Twarduś.	Koło	
TSL	podejmowało	szereg	inicjatyw	przy	współudziale	aktyw-
nych	mieszkańców:	zakładano	pierwsze	biblioteki	i	czytelnie;	

organizowano	obchody	
rocznic	 narodowych;	
organizowano	 przed-
stawienia teatralne oraz 
wycieczki	 i	 odczyty	
oświatowe;	 tworzono	
kursy	dla	analfabetów;	
prowadzono	 działal-
ność	charytatywną.	

Oprac.	Wiesław	Tyburow-
ski	 na	 podst.	 literatury:	
Ks.	 Bogdan	 Stanaszek,	
Koło	Towarzystwa	Szko-
ły	Ludowej	w	Brzostku,	
w:	 Rocznik	 Brzostecki	
tom	 III,	 Brzostek	 1997;	
K.	 Zieliński,	 Z	 dziejów	
szkolnictwa	w	 regionie	
jasielskim,	 w:	 Studia	
z	dziejów	Jasła	i	powiatu	
jasielskiego,	 red.	 J.	Gar-
bacika,	Kraków	1964;	W.	
Tyburowski,	Zarys	 dzie-
jów	 szkoły	w	Brzostku,	
mps	2005.Szkola powszechna
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GŁOsUJ NA KAMIENICĘ GÓRNĄ!
Gmina	Brzostek	bierze	udział	w	ogólnopolskiej	akcji	NIVEA,	której	celem	jest	budowa	kolejnych	40	Po-

dwórek	NIVEA.	Codziennie	każdy	mieszkaniec	będzie	miał	możliwość	oddania	jednego	głosu	na	budowę	
placu	zabaw	w	naszej	gminie.	Jeśli	Kamienica	Górna	zdobędzie	wystarczająco	dużo	głosów,	budowa	placu	
zabaw	NIVEA	przy	szkole	podstawowej	planowana	jest	do	realizacji	już	w	terminie	sierpień	–	październik!
Konkursowa	rywalizacja	polegać	będzie	na	aktywnym	głosowaniu	na	zgłoszoną	lokalizację	za	pośredni-

ctwem	strony:	www.nivea.pl/podworko2016	lub	przez	mobilną	aplikację.
Konkurs	Podwórko	NIVEA	składa	się	z	dwóch	etapów	głosowania:
•	 Etap	I	od	dnia	5 maja do 2 czerwca 2016 r.	do	godziny	23:59:59,
•	 Etap	II	od	dnia	3 czerwca do 30 czerwca 2016 r.	do	godziny	23:59:59.
W	każdym	etapie	głosowania	wyłanianych	jest	20	zwycięskich	lokalizacji.	Zapraszamy	do	wspólnej	za-

bawy.	Jest	o	co	walczyć!
A.Z.

JUŻ sIĘ UKAZAŁA

Od niedawna	 można	 nabyć	
opowieść	 Zuzanny	 Roga-

li	 „Z	 Brzostku	w	 świat…”	 będą-
cą	 kontynuacją	wcześniejszej	 sagi	
„Z	Brzostku	rodem”.	Książka	stanowi	
cenne	źródło	wspomnień	często	już	
o	znaczeniu	historycznym	oraz	infor-
macji	 istotnych	zwłaszcza	dla	osób,	
które	 z	 różnych	 przyczyn	 opuściły	
rodzinne	 strony.	Gawędziarski	 styl	
autorki	oraz	mnóstwo	interesujących	
fotografii	 zachęca	 do	wczytywania	
się	w	dzieje	rodów	wywodzących	się	
z	Ziemi	Brzosteckiej.	Książkę	można	
kupić	w	bibliotece	i	domu	kultury.
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PRZEDsZKOLE Z CERTYFIKATEM
Zdrowie	jest	wartością	nadrzędną,	zależy	od	wielu	czynników	

i	na	wiele	z	nich	ludzie	mają	wpływ.	Istnieje	wzajemny	zwią-
zek	między	zdrowiem	i	edukacją,	dlatego	przedszkole	aktywnie	
uczestniczy	w	ochronie	i	promocji	zdrowia	całej	społeczności.	
Dzieci	w	wieku	przedszkolnym	nie	mogą	być	w	promocji	zdro-
wia	partnerami	dorosłych	w	pełnym	słowa	znaczeniu,	ponieważ	
mają	ograniczoną	możliwość	i	zdolność	do	decydowania	i	po-
dejmowania	działań.	Mogą	być	przede	wszystkim	aktywnymi	
uczestnikami	działań	organizowanych	przez	dorosłych,	dlatego	
najważniejszymi	partnerami	w	tworzeniu	przedszkola	promują-
cego	zdrowie	są	rodzice.	

Od wielu lat Przedszkole Publiczne w Brzostku podejmuje 
szereg	działań	związanych	z	promocją	zdrowia.	Edukacja	zdro-
wotna	jest	jednym	z	priorytetów	pracy	przedszkola.	Mając	na	
uwadze	powyższy	fakt,	w	2014	r.	nasza	społeczność	rozpoczęła	
działania	zmierzające	do	przystąpienia	do	Podkarpackiej	Sieci	
Szkół	Promujących	Zdrowie.	Po	zapoznaniu	Rady	Pedagogicz-
nej,	Rady	Rodziców,	pracowników	z	koncepcją,	modelem	i	stra-
tegią	Szkoły	Promującej	Zdrowie	oraz	akceptacją	tych	środowisk	
rozpoczął	się	czas	wytężonej	pracy.	

Przedszkolny	Koordynator	Małgorzata	 Śliż	 oraz	 Zespół	
Promocji	Zdrowia,	w	 którego	 skład	 którego	weszli	wszyscy	
nauczyciele,	opracował	program	uwzględniający	dwa	zadania	
priorytetowe:	„Zdrowy	przedszkolak	–	promocja	zdrowia	jako	
aktywności	indywidualnej	i	zbiorowej”	oraz	„	Tworzenie	warun-
ków	sprzyjających	spontanicznej	i	zorganizowanej	aktywności	
ruchowej	 dzieci”.	 Systematyczna	 realizacja	 zaplanowanych	
działań	sprzyjała	zdrowiu	i	rozwojowi	dzieci,	rodziców	i	pracow-
ników	przedszkola.	Wspólne	podejmowanie	i	realizacja	zadań	
integrowało	 społeczność	przedszkolną,	uczyło	podejmowania	
indywidualnych	i	grupowych	decyzji.	Uwieńczeniem	naszych	
działań	 była	 prezentacja	 przedszkolaków	na	 scenie	Centrum	
Kultury	w	Ropczycach	14	kwietnia	2016	r.	oraz	odbiór	Certyfi-
katu	przynależności	do	Podkarpackiej	Sieci	Szkół	Promujących	
Zdrowie.	Dyrektor	Przedszkola,	Dorota	Nawracaj,	odebrała	go	
z	rąk	Rejonowego	Koordynatora	Anny	Szczepanik.	Odbyło	się	to	
podczas	XII	Konferencji	Podkarpackiej	Sieci	Szkół	Promujących	
Zdrowie	pod	hasłem	„Nic	dwa	razy	się	nie	zdarza”.	

Działania	 rozpoczęte	w	2014	 r.	będą	nadal	kontynuowane,	
gdyż	jest	to	początek	długofalowego	programu	promocji	zdro-

wia	z	wykorzystaniem	działań,	które	będą	zwiększały	ich	sku-
teczność.	Dziękujemy	wszystkim	nauczycielom,	pracownikom	
przedszkola,	 rodzicom	oraz	 instytucjom,	które	wspierały	nas	
w realizacji edukacji zdrowotnej. 

Dorota Nawracaj
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ZWYCIĘsTWO W XI POWIATOWYM KONKURsIE PIOsENKI ANGIELsKIEJ
„English Song Competition” 

13 kwietnia	2016	roku	w	dębickim	Domu	Kultury	„Śnieżka”	odbył	się	XI	Powiatowy	Konkurs	
Piosenki	Angielskiej	 dla	 szkół	 podstawowych.	
Jego	głównymi	pomysłodawcami	byli	nauczyciele	
języka	 angielskiego	 Publicznej	 Szkoły	 Podsta-
wowej	nr	3	w	Dębicy	przy	wsparciu	tamtejszego	
Starostwa	Powiatowego.	Główne	cele	konkursu	to	
popularyzacja	 języka	 angielskiego	wśród	dzieci,	
a	także	rozwijanie	sprawności	językowych	poprzez	
śpiewanie.
Publiczną	Szkołę	Podstawową	w	Brzostku	w	tym	
roku	reprezentował	duet	w	składzie:	Anna	Lemek	
i	Gabriela	 Płaziak,	 jak	 również	 zespół	wokalny	
w	składzie:	Emilia	Czachara,	Martyna	Nawracaj,	
Jakub	Parat,	 Patrycja	Czech	 oraz	Anna	Lemek	
i	Gabriela	Płaziak.
Brawurowe	i	niepowtarzalne	wykonanie	piosenek	
zachwyciło	 jury,	 które	 postanowiło	 przyznać	
I miejsce	utworowi	„Heal	the	World”	wykonane-
mu	przez	szkolny	zespół	„Amazing	Six”.	II miejsce	przypadło	
także	duetowi	„Little	Stars”,	który	zaśpiewał	piosenkę	„What	
I’ve	been	Looking	For”.
Na	wielki	sukces	młodych	wokalistów	złożyła	się	między	in-
nymi:	forma	przekazu,	poprawność	językowa	utworu,	warsztat	
muzyczny,	 poczucie	 rytmu,	 bogata	 choreografia,	 dykcja	 oraz	

niezwykła	muzykalność.
Brzosteccy	 piosenkarze	 przygotowani	 do	 zmagań	 przez	

nauczycieli	Agatę	Zastawny	oraz	Wiesława	Płaziaka	otrzymali	
pamiątkowe	 dyplomy,	 nagrody	 i	 gadżety	 ufundowane	 przez	
organizatorów.	

Nauczyciele

FOTOGRAFIA BYŁA JEGO PAsJĄ…
Śp. Józef Nosal patronem konkursu fotograficznego
Liczni	 goście,	 sponsorzy,	 uczestnicy	

i	 organizatorzy	 spotkali	 się	na	 szczycie	
fotograficznym,	który	miał	miejsce	w	Gim-
nazjum	 im.	Królowej	 Jadwigi	w	Brzostku	

26	kwietnia	2016	r.	Dyrektor	tegoż	gimnazjum	Jacek	Berek	

i	 nauczyciel	 informatyki,	 a	 zarazem	 nadworny	 fotograf	
Gminy	Brzostek	Paweł	Batycki	wpadli	na	pomysł,	by	uczcić	
pamięć	nieodżałowanego	Józefa	Nosala,	wielkiego	pasjonata	
fotografii.	W	związku	z	tym	ogłosili	konkurs	fotograficzny	
„Moja	Mała	Ojczyzna”	im.	Józefa	Nosala	adresowany	do	gim-
nazjów	i	szkół	ponadgimnazjalnych	z	powiatów	dębickiego	
i	 jasielskiego.	Na	 zaproszenie	 odpowiedziało	 9	 szkół:	ZSE	
w	Dębicy,	Gimnazjum	nr	2	w	Jaśle,	ZS	w	Siedliskach-Bogusz,	
Gimnazjum	nr	2	z	Oddziałami	Integracyjnymi	w	Jaśle,	ZS	
w	Jodłowej,	ZS	w	Brzostku,	ZS	w	Osobnicy,	ZS	w	Głobikowej,	
Gimnazjum	w	Brzostku.	O	laury	walczyło	25	uczestników.	
W	skład	jury	weszli:	Anna	Rozwadowska,	Dariusz	Tyrpin,	
Andrzej	Cholewiak,	Robert	Sypień	i	Paweł	Batycki.	Wybór 
najlepszych prac	–	jak	twierdzi	zgodnie	komisja	oceniająca	
–	nie był łatwy. Długo zastanawialiśmy się, które fotografie 
nagrodzić. Poziom prac był naprawdę wysoki. Widać, że nie 

są to przypadkowe zdjęcia. Uczestnicy konkursu potrafią zo-
baczyć coś i uchwycić.	Po	burzliwych	dyskusjach	przyznano	
miejsca	i	nagrody.	I	tak	Marcelina	Berek	z	ZS	w	Jodłowej	za	
I	miejsce	otrzymała	dysk	przenośny	2TB	ufundowany	przez	
Gminę	Brzostek,	Marta	Majewska	z	Gimnazjum	w	Brzostku	
(II	miejsce)	ucieszyła	się	 tabletem	zasponsorowanym	przez	
macierzystą	szkołę,	a	dysk	przenośny	1TB	zakupiony	na	koszt	
brzosteckiego	banku	BSR	powędrował	do	Karoliny	Augustyn	
z	Gimnazjum	w	Brzostku	(III	miejsce).	Specjalne	wyróżnie-
nie	w	postaci	drukarki	ufundowanej	przez	rodzinę	Nosalów	
zdobyła	Weronika	 Piotrowska	 z	Gimnazjum	w	Brzostku.	
Ponadto	wyróżnienia	przyznał	też	Dariusz	Tyrpin,	wręczając	
albumy	fotograficzne	„Cztery	pory	roku	w	Gminie	Ryglice”	
Marcelinie	Berek	z	Jodłowej,	Ewelinie	Wątrobie	z	Osobnicy	
oraz	Julicie	Mroczek	z	ZSE	w	Dębicy.
Konkurs	stał	się	okazją	do	spontanicznych	wspomnień	o	śp.	
redaktorze	naczelnym	„Wiadomości	Brzosteckich”	i	admini-

Zwyciężczyni konkursu
Fot. Andrzej Szot

Fot. Andrzej Szot
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stratorze	gminnej	strony	internetowej,	zwłaszcza	że	na	spot-
kaniu	zapanowała	niemal	rodzinna	atmosfera	–	przy	jednym	
stole	zebrali	się	żona	śp.	Józefa	Nosala,	Irena,	 jego	dorosłe	
dzieci	 –	Agata	 i	Mateusz,	 szwagier	Leszek	Bieniek	 (radny	
powiatu	dębickiego)	oraz	Piotr	Szczepkowicz	zaprzyjaźniony	
z	rodziną.
Na	koniec	warto	przytoczyć	wypowiedzi	najlepiej	świadczą-
ce	o	tym,	jakim	człowiekiem	był	Józef	Nosal,	którego	imię	
nosi	konkurs	fotograficzny	organizowany	przez	brzosteckie	
gimnazjum.

Irena	Nosal:
Mój mąż przez 33 lata pracował jako nauczy-
ciel, ale oprócz pracy zawodowej miał różno-
rakie zainteresowania. W młodości interesował 
się elektroniką. Skonstruował radio, gitarę. Na-
wet gwiazda betlejemska, która świeci w koś-
ciele parafialnym w Brzostku, od 25 lat zdobiąc 

szopkę, też jest jego autorstwa. Największą pasją przez całe 
jego życie była fotografia. Trzeba też wiedzieć, że fotografią 
zaraził go jego ówczesny nauczyciel Pan Stanisław Prokuski, 
który prowadził kółko fotograficzne. Wtedy zaczęła się wielka 
przygoda z fotografią. W tamtych czasach fotografia wyglądała 
zupełnie inaczej niż dzisiejsza. To była fotografia czarno-biała. 
Cały proces wywoływania zdjęć mąż wykonywał sam. Wtedy 
trudno było dostać klisze czy odczynniki, ale zawsze jakimś 
cudem udawało mu się to zdobyć. W domu rodzinnym miał spe-
cjalne ciemne pomieszczenie, a później w naszym mieszkaniu 
łazienka była przeznaczana na ciemnię. Tam rozkładał duży 
powiększalnik i kuwety z odczynnikami, i stopniowo obróbka 
zdjęć się odbywała. Ja czasem miałam okazję tam wejść, ale 
musiałam stać cicho i uważać, żeby nie otworzyć drzwi, bo wte-
dy wszystko bym zepsuła. W tamtych czasach nie było jeszcze 
kolorowej fotografii, dlatego mąż robił slajdy w kolorach. Do 
dziś mamy w archiwach zbiór kolorowych slajdów rodzinnych, 
ale już wtedy fotografował też przyrodę, co uwielbiał robić. 
Bardzo podobały mu się zdjęcia Pana Roberta Sypienia. Wie-
dział, ile czasu trzeba poświęcić, żeby uzyskać takie ujęcia. 
Zawsze był pod wielkim wrażeniem jego fotografii. Mąż kochał 
przyrodę, ale fotografował też uroczystości odbywające się na 
terenie gminy. Zawsze trzymał się zasady, żeby nie zamieszczać 
w Internecie żadnego zdjęcia, które by w jakikolwiek, nawet 
niezamierzony sposób, ośmieszyło osobę będącą na fotografii. 
Kiedy wrócił z uroczystości, od razu zasiadał do komputera 
i każde zdjęcie obrabiał. Nigdy nie wypuszczał ze swoich 

rąk zdjęcia, nad którym by nie popracował, czyli kadrował, 
przycinał, dodawał lub ujmował koloru i nawet, jak żartowali 
sąsiedzi, poprawiał fryzury i wstawiał zęby. Dopiero wtedy 
zdjęcie mogło być zamieszczone na stronie internetowej lub 
w „Wiadomościach Brzosteckich”. Dlatego bardzo mi było 
miło słyszeć po śmierci męża, że jego zdjęcia żyły. Mąż pozostał 
do samej śmierci wierny fotografii. To była jego pasja.

Burmistrz	Brzostku	Wojciech	Staniszewski:
Mówimy o osobie, którą wszyscy doskonale 
znaliśmy. Żadne jednak słowo nie potrafi zob-
razować tego, jakim był wspaniałym człowie-
kiem. Ja miałem okazję spotkać się z Panem 
Józefem Nosalem, kiedy ówczesny wikariusz 
ks. Jan Ziemniak wymyślił, że zrobimy sztukę 

teatralną. Wybór padł na „Madejową klechdę”. W to przedsię-
wzięcie został zaangażowany Pan Józef i wtedy po raz pierw-
szy zauważyłem, jaki to perfekcjonista. Osobiście nagrywał 
potrzebne dźwięki, wszystko montował. Wtedy nie było takich 
możliwości technicznych jak teraz. Wszystko tworzyliśmy 
sami i zrealizowaliśmy takie przedsięwzięcie, które wszystkim 
zapadło w pamięć. Po latach nawet dowiedzieliśmy się, że 
byliśmy wnikliwie analizowani przez Służby Bezpieczeństwa 
i mieliśmy założone teczki. Mocno nas inwigilowano. Tu trzeba 
powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy – Pan Józef Nosal to był 
człowiek honoru. Jeżeli Pan Józef coś powiedział, to znaczy, 
że tak było i to nie podlegało żadnej dyskusji. Jeżeli trzeba się 
było zachować właściwie, to niezależnie od tego, jaka była 
sytuacja i czego dotyczyła, zachował się tak, jak powinien się 
zachować syn żołnierza spod Monte Cassino.

Piotr	Szczepkowicz:
Józef Nosal nigdy nie odkładał żadnej pracy 
na później. Czasem ludzie nie wrócili jeszcze 
z Bożego Ciała do domów, a zdjęcia już były 
na stronie internetowej. Jeszcze jedna ważna 
rzecz, którą mi powiedział, a która może się 
wszystkim przydać – że kiedy z kimś rozmawia, 

to woli słuchać niż mówić, bo to, co mówi, to już wie, a może 
się dowiedzieć czegoś nowego z tego, co usłyszy. 

Tyle	wspomnień.	Na	stronie	47	zamieściliśmy	zdjęcia,	któ-
rych	autorki	zdobyły	I	i	II	miejsce	(miejsca	były	przyznawane	
za	zestawy,	a	nie	poszczególne	fotografie).	III	miejsce	oraz	
wyróżnienie	zaprezentujemy	w	czerwcowym	numerze	„WB”.

U. Kobak

„GMINA BRZOsTEK W UNII EUROPEJsKIEJ”
To temat	konkursu,	który	odbył	się	28	kwietnia	2016	roku	w	Zespole	Szkół	w	Siedliskach-Bogusz.	Organizatorami	
byli:	Tomasz	Poręba	-	Poseł	do	Parlamentu	Europejskiego,	Klub	
Radnych	 PiS	 z	Brzostku	 oraz	Zespół	 Szkół	w	Siedliskach-
-Bogusz.
	 W	dwuetapowym	konkursie	udział	wzięli	uczniowie	trzecich	
klas	 gimnazjum	 z	Brzostku,	 Januszkowic	 i	 Siedlisk-Bogusz.	
Pierwszy	etap	stanowił	test	z	wiedzy	o	Unii	Europejskiej.	Etap	
drugi	 otworzył	 dyrektor	 Stanisław	Wójtowicz,	witając	 przy-
byłych	gości	oraz	przedstawiając	efekty,	jakie	uzyskał	Zespół	
Szkół	w	Siedliskach-Bogusz,	korzystając	z	unijnych	funduszy.	
A	w	 szkole	 gościliśmy:	Dominika	Witka	 –	 dyrektora	Biura	
Poselskiego	eurodeputowanego	Tomasza	Poręby	(na	marginesie	
pragnę	zauważyć,	 że	pan	Dominik	 jest	 absolwentem	naszego	
siedliskiego	 gimnazjum),	 przewodniczącego	Rady	Miejskiej	
Mateusza	Domaradzkiego,	a	także	Leszka	Bieńka,	Kazimierza	
Sarnę,	Mariana	Warchała,	Andrzeja	Witka,	Pawła	Hipszera,	Gu-
stawa	Hołowickiego,	Henryka	Sobieraja.	Serdecznie	dziękujemy	
Danucie	Wójcik,	która	nie	odmówiła	naszej	prośbie	i	wsparła	
jury	oceniające	uczestników.
	 Drugim	etapem	były	prezentacje	przedstawiające	wszystkie	
albo	wybrane	projekty	zrealizowane	przez	gminę	przy	wsparciu	
Funduszy	Europejskich	oraz	projekty	 realizowane	przez	 inne	

podmioty	przy	wsparciu	Funduszy	Europejskich	i	współfinan-
sowanych	przez	Gminę	Brzostek.	Wszystkie	prezentacje	zostały	
pięknie	 przygotowane	 i	 przedstawione.	Trema	 była	większa	
lub	mniejsza,	 ale	 uczestnicy	 konkursu	 sobie	 z	 nią	 poradzili.	
Wyszukali	wiele	 projektów,	 które	 zostały	 zrealizowane	przy	
współudziale	 środków	unijnych	 i	którymi	nasza	gmina	może	
się	pochwalić.	Prezentacje	zostały	obejrzane	z	dużym	zaintere-
sowaniem	i	docenione	oklaskami	publiczności,	którą	stanowili	
nie	tylko	zaproszeni	goście,	ale	i	nasi	uczniowie.	Jury,	oceniając	
wystąpienia	uczniów,	podchodząc	bardzo	poważnie	do	tematu	
i	swojej	funkcji,	wyłoniło	zwycięzców,	którzy	w	liczbie	pięciu	
osób	wyjadą	do	Brukseli	na	zaproszenie	posła	Poręby.	A	zwie-
dzać	Parlament	Europejski	będzie	żeńska	drużyna	Gminy	Brzo-
stek:	Faustyna	Zdziarska	(Zespół	Szkół		w	Siedliskach-Bogusz),	
Joanna	Ramut,	 Patrycja	Żółkiewska	 i	Katarzyna	Barbarzak	
(wszystkie	z	Gimnazjum	w	Brzostku)	oraz	Dominika	Krupka	
(Zespół	 Szkół	w	 Januszkowicach).	 Pogratulować	 należy	 też	
uczestnikom,	którzy	do	Brukseli	w	tym	roku	nie	pojadą,	ale	ich	
wiedza	i	umiejętności	pozwala	wierzyć	w	to,	że	nie	powiedzieli	
jeszcze	 ostatniego	 słowa.	O	 pozostałych	 uczestnikach,	 czyli	
Marii	Czyż,	Sylwii	Nykiel,	Łukaszu	Biku,	Piotrze	Gleniu	i	Pio-
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trze	Świętoniu	na	pewno	jeszcze	usłyszymy	przy	okazji	innych	
konkursów.	Wszyscy	uczestnicy	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy	
i	interesujące	książki.	Była	też	niespodzianka	dla	publiczności.	
Nagrodę	książkową	otrzymał	Damian,	 który	prawidłowo	od-
powiedział	na	pytanie	zadane	przez	radnego	Mateusza	Doma-

radzkiego.	Dotyczyło	ono	liczby	języków	urzędowych	w	Unii	
Europejskiej.	
	 Gratulujemy	wszystkim	uczestnikom	wiedzy,	zaangażowa-
nia	i	odwagi.	Życzymy	udanego	wyjazdu	i	czekamy	na	relację	
z	pobytu	w	Brukseli	po	powrocie!

Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz

Dokończenie ze str. 15

Laureaci XV Jasielskiego Konkursu Matematycznego 
im. Hugona steinhausa w Jaśle
W	styczniu	2016	roku	dziesięcioro	uczniów	Gimnazjum	im.	Królowej	Jadwigi	w	Brzostku	wzięło	udział	w	XV	jasiel-
skim	powiatowym	Konkursie Matematycznym im. Hugona 
Steinhausa	zorganizowanym	przez	Zespół	Szkół	nr	4	w	Jaśle.	
Rywalizacja	jak	co	roku	przebiegała	w	3	kategoriach.	Konkurs	
jak	zwykle	cieszył	się	dużym	zainteresowaniem.	Wzięło	w	nim	
udział	 175	uczniów:	 z	 czego	57	 z	 klas	 pierwszych,	 59	 z	 klas	
drugich	oraz	59	z	trzecich.

8	 kwietnia	 2016	 roku	w	Gimnazjum	nr	 1	w	 Jaśle	 odbyło	
się	 podsumowanie	 tego	 konkursu.	Na	 spotkanie	 zaproszono	
laureatów	ze	szkół	podstawowych,	gimnazjalnych	i	ponadgim-
nazjalnych	wraz	z	opiekunami.	Rangę	uroczystości	podnieśli	
swoją	obecnością	m.in.	Burmistrz	Miasta	Jasła	Ryszard	Pabian,	
Zastępca	Burmistrza	Elwira	Musiałowicz-	Czech,	Przewodniczą-
cy	Rady	Miejskiej	Jasła	Henryk	Rak,	Starosta	Jasielski	Mariusz	
Sepioł	oraz	dyrektorzy	szkół	i	nauczyciele	matematyki.	Laureaci	
XV	edycji	Jasielskiego	Konkursu	Matematycznego	im.	H.	Stein-
hausa	otrzymali	z	rąk	przedstawicieli	władz	samorządowych	oraz	
dyrektorów	szkół	będących	organizatorami	konkursu	dyplomy	
i	cenne	nagrody	ufundowane	przez	Burmistrza	Miasta	Jasła	oraz	
Starostę	Jasielskiego.	

Uczniowie	naszego	gimnazjum	również	i	w	tym	roku	spisali	
się	na	szóstkę. Joanna Ramut	zajęła	trzecie miejsce	w	kategorii	

klas	trzecich,	uzyskując	tytuł	laureata.	Duży	sukces	osiągnęła	
również Emilia Szymańska, zdobywając	 piąte	miejsce	 oraz	
Michał Ramut szóste	miejsce, uzyskując	tytuł finalisty.	Podczas	
spotkania	zwycięzcy	konkursu	w	poszczególnych	kategoriach	
wygłosili	referaty	matematyczne.

Serdecznie	Wam	gratulujemy	i	cieszymy	się	razem	z	Wami!
Opiekunowie 

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.

Fot. Dariusz Dziedzic

Fot. Elżbieta Broda 
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REALIZUJEMY PROJEKT O IGNACYM ŁUKAsIEWICZU
Galicja jest ojczyzną przemysłu naftowego. Tu w 1853 roku 

zabłysło pierwszy raz światło lampy naftowej, której twórcą 
był Ignacy Łukasiewicz.

Dzięki	wsparciu	finansowemu	Fundacji	PGNiG	im.	Ignacego	
Łukasiewicza	w	roku	szkolnym	2015/2016	w	Gimnazjum	 im.	
Królowej	Jadwigi	w	Brzostku	realizowany	jest	projekt	,,Szlakiem	
naftowym	do	wiedzy”.	W	ramach	tego	przedsięwzięcia	16	i	31	
marca	2016	r.	w	naszej	szkole	odbył	się	Międzygimnazjalny 
Konkurs „Ocalić od zapomnienia – sylwetka naukowca Ig-
nacego Łukasiewicza”. 

Podążając	 śladami	Łukasiewicza,	 chcemy,	 aby	 uczniowie	
gimnazjum	 i	 społeczność	 lokalna	 poznali	 doniosłość	 odkryć	
Szejka	 z	Galicji	 i	 jego	 działalność	 społeczną.	Kultywowanie	
pamięci	o	uczonym	łączymy	z	możliwością	poszerzenia	kompe-
tencji	uczniów	w	zakresie	samodzielnego	odkrywania	wiedzy,	
eksperymentowania	i	zdobywania	nowych	wiadomości.	Twórca	
przemysłu	naftowego	pochodził	z	Galicji.	Jest	nam	szczególnie	
bliski,	ponieważ	157	lat	temu	w	Brzostku	założył	własną	aptekę	
,,Pod	Opatrznością”.	Ulica,	przy	której	się	znajdowała,	nazwana	
jest	jego	imieniem.	

Konkurs	przebiegał	w	trzech	kategoriach:	test	wiedzy	o	życiu	
i	dokonaniach	Ignacego	Łukasiewicza	oraz	chemii	związków	wę-
gla,	prezentacja	multimedialna	obrazująca	biografię	i	twórczość	
wynalazcy,	praca	plastyczna	dotycząca	działalności	 Ignacego	
Łukasiewicza.	

W	 rywalizacji	 wzięli	 udział	 uczniowie	Gimnazjum	 im.	
Królowej	 Jadwigi	w	Brzostku	 oraz	Gimnazjum	 im.	Adama	
Mickiewicza	w	Januszkowicach,	a	w	jury	zasiedli:	Rafał	Szczy-
gieł	-	pracownik	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku,	
Ewa	Raś	 -	 nauczycielka	plastyki,	Paweł	Batycki	 -	 nauczyciel	
informatyki,	 Janina	Wojdyła	 –	 nauczycielka	biologii,	Bożena	
Nycz	–	nauczycielka	chemii.	W	części	plastycznej	uczestnicy	
prezentowali	rysunek,	rzeźbę,	szkic,	origami.	I	miejsce	zajęła	
Paulina	Wnęk	z	Brzostku	za	rzeźbę	z	plasteliny,	II	Julia	Tawrell	
z	Brzostku	za	portret,	a	III	Barbara	Bronowicz	z	Januszkowic	
również	 za	 portret.	Wyróżnienia	 otrzymali:	Barbara	Gierut	
z	Januszkowic	za	szkic	,,Ignacy	Łukasiewicz	w	pracy”,	Kamila	
Wojdyła	z	Brzostku	za	rysunek	apteki	w	Brzostku.	Prezentacje	
multimedialne	 zawierały	 slajdy	 dotyczące	 życia	 i	 twórczości	
Ignacego	Łukasiewicza	wzbogacone	 fotografiami,	 rysunkami	
oraz	podkładem	muzycznym.	Laureatami	tej	kategorii	zostali:	
I	miejsce	Magdalena	Nowak	–	Brzostek,	II	Kamil	Piekarczyk	
-	Brzostek,	 III	Karolina	Winiarska	–	 Januszkowice	oraz	wy-
różnienia	Martyna	Samborska,	Aleksandra	Nowicka	i	Patrycja	
Kolbusz	z	Brzostku.	Z	kolei	uczestnicy	rywalizacji	w	zakresie	
wiedzy	musieli	uporać	się	z	testem	pisemnym	i	pytaniami	ust-
nymi	dotyczącymi	biografii	Ignacego	Łukasiewicza,	produktów	
ropy	naftowej	oraz	chemii	związków	węgla.	Na	podium	stanęli:	
I	miejsce	Magdalena	Nowak	-	Brzostek,	II	Paulina	Chajec	-	Ja-
nuszkowice,	III	Martyna	Dziadura	-	Brzostek	oraz	IV	Aleksandra	
Kolbusz - Brzostek. 

Nagrody	dla	zwycięzców	konkursów	zostały	sfinansowane	
z	dotacji	Fundacji	PGNiG	im.	Ignacego	Łukasiewicza	z	siedzibą	
w	Warszawie.	Dzięki	temu	wsparciu	dla	laureatów	i	uczestników	
realizowanego	projektu	w	maju	zostanie	zorganizowana	wyciecz-
ka	do	Muzeum	Przemysłu	Naftowego	w	Bóbrce.	

 Koordynator projektu

Uczniowie z Brzostku  
poznają żydowską historię swojego miasta

FORUM DIALOGU
W czwartek 14 kwietnia 2016 r. uczniowie z Gimnazjum 

im. Królowej Jadwigi w Brzostku rozpoczęli warszta-
ty w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego 
fundacji Forum Dialogu. Warsztaty odbyły się dotychczas 
z ogromnym sukcesem w ponad 250 szkołach w około 165 
miejscowościach całej Polski. 

Szkoła	Dialogu	 to	 program	 realizowany	 od	 2008	 roku,	
którego	 celem	 jest	 poszerzanie	wiedzy	 uczniów	 na	 temat	
wielowiekowej	 obecności	 Żydów	w	Polsce	 oraz	 ich	wkładu	
w	rozwój	społeczny,	kulturalny	 i	gospodarczy	naszego	kraju.	
Oparty	jest	on	na	przekonaniu,	że	wiedza,	zrozumienie	i	dialog	
to	klucz	do	przełamywania	barier.	Uczestniczące	w	projekcie	

szkoły	otrzymują	tytuł	SZKOŁY	DIALOGU.	Podczas	czterech	
warsztatów	uczniowie	 poznają	 szereg	 zagadnień	 związanych	
z	kulturą	i	tradycją	żydowską,	a	następnie	pod	opieką	trenerów	
Forum	przygotują	trasę	spaceru	upamiętniającego	przedwojenną	
historię	 ludności	żydowskiej	z	Brzostku.	Efekty	 tej	pracy	za-
prezentują	mieszkańcom	miasta	podczas	wycieczki	finałowej.	
Sprawozdanie	z	wycieczki	weźmie	udział	w	konkursie,	którego	
zwycięzcy	zostaną	ogłoszeni	na	początku	marca	2017	r.	podczas	
uroczystej	Gali	Szkoły	Dialogu	w	Warszawie.	Ciekawe	infor-
macje	o	dziedzictwie	żydowskim	w	Brzostku	można	odnaleźć	
na	portalu	Wirtualny	Sztetl:	http://www.sztetl.org.pl/pl/article/
brzostek/5,historia/.	Więcej	 informacji	o	 fundacji	 i	programie	
Szkoła	Dialogu:	www.dialog.org.pl.

Fundacja	Forum	Dialogu	jest	organizacją	pozarządową	zaj-
mującą	się	od	siedemnastu	lat	działalnością	na	rzecz	zbliżenia	
pomiędzy	Polakami	a	Żydami,	przeciwdziałaniem	przejawom	
antysemityzmu	i	ksenofobii,	a	także	edukacją	na	rzecz	tolerancji.

Materiał nadesłany przez fundację Forum Dialogu

Fot. Andrzej Szot
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RÓWNAĆ sZANsE 2015
,,JAK ONI DZIAŁAJĄ... LOKALNIE!!!”

W	październiku	br.	szkolnego	podjęliśmy	starania	o	udział	w	Regionalnym	Konkursie	Grantowym	w	 ramach	Pro-
gramu	,,Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności działającej	na	rzecz	dzieci	i	młodzieży.	Celem	
konkursu	organizowanego	przez	ww.	fundację	jest	wspieranie	
projektów,	które	w	swych	założeniach	kładą	nacisk	na	rozwój	
u	młodych	ludzi	umiejętności	społecznych	przydatnych	zarówno	
w	ich	obecnym,	jak	i	dorosłym	życiu.	
,,Cel programu to młody człowiek przygotowany do startu w cie-
kawe życie i organizacja lub instytucja lokalna, która zyskuje 
zaufanie otoczenia. Pamiętajmy jednak, że te cele mają swoje 
niezwykle pozytywne konsekwencje na poziomie całej społecz-
ności, które są dla nas niemniej ważne, o ile nie najważniejsze.” 
,,Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na 
dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody 
człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie 
osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie 
o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego 
rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na 
miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać 
szanse, które przyniesie mu życie.”
,,Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wie-
ku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 
20 tys. osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych 
projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być 
skuteczni i doceniani przez innych. Tu, gdzie mieszkają lub tam, 
gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekol-
wiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi 
samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie 
wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edu-
kacji, a później – dorosłości. Istotą programu „Równać Szanse” 
są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym 
wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć 
wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie 
nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które 
nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem 
cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomoc-
nego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie. 
Chcemy pokazywać młodym ludziom, że umiejętności zdobyte 
w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe 
życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne 
działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do 
zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działające-
go w otaczającym go świecie.” 
Zatem	uczestnicząc	w	programie,	uczymy	się:
-	lepiej	radzić	sobie	w	społeczeństwie,
-	lepiej	wykorzystywać	swoje	atuty,
-	bycia	bardziej	pomocnymi,
-	skutecznego	planowania,
-	rozpoznawania	swoich	mocnych	i	słabych	stron,
-	wiary	we	własne	siły,
-	zjednywania	sobie	innych.

Nasi	opiekunowie	napisali	projekt	i	zgłosili	go	do	konkursu,	
którego	wyniki	poznali	na	początku	grudnia.	W	wyniku	obrad	
czterech	Regionalnych	Komisji	Ekspertów	dofinansowano	111	
projektów	spośród	563	z	różnych	województw	Polski.	Z	Pod-
karpacia	wytypowano	tylko	7	projektów,	wśród	których	znalazł	
się	 i	 nasz.	 ,,Jak oni działają… lokalnie!” to	 tytuł	 projektu	
zgłoszonego	przez	naszych	opiekunów	w	ramach	działalności	
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji w Januszko-
wicach Nasza Przyjazna Szkoła i	dotowanego	przez	fundację	
w	 kwocie	 8500	 zł.	 Jego	 realizację	 rozpoczęliśmy	w	 lutym,	
a	zakończymy	w	sierpniu	2016	roku.	Zaplanowane	i	już	podjęte	
lub	 podejmowane	 przez	 nas	w	 najbliższym	 czasie	 działania	
projektowe	przede	wszystkim	angażują	nas,	młodych,	w	życie	
środowiska	lokalnego	oraz	inspirują	do	podejmowania	różnych	
działań	na	rzecz	jego	pozytywnego	przeobrażania,	a	przy	okazji	
stwarzają	 sytuacje	mające	 na	 celu	 przełamywanie	 przez	 nas	
różnych	barier	oraz	rozpoznawanie	swoich	mocnych	i	słabych	

stron.	W	lutym	br.	został	ogłoszony	nabór	chętnych	do	projek-
tu.	Po	zakończeniu	rekrutacji	nastąpiło	zorganizowanie	grupy	
uczestników.	Następnie	nawiązaliśmy	współpracę	z	lokalnymi	
władzami	i	działaczami	samorządowymi	w	osobach:	Burmistrza	
Wojciecha	Staniszewskiego,	Przewodniczącego	Rady	Miejskiej	
Brzostek	Mateusza	Domaradzkiego,	Sołtysów	wsi	Januszkowice	
i	Opacionka	–	Bolesława	Pieniądza	oraz	Stanisława	Jantonia,	
Radnego	Ryszarda	Chajca.	O	współpracę	poprosiliśmy	 także	
lokalnych	dziennikarzy	–	Pawła	Batyckiego	oraz	Bartłomieja	
Ziaję.	W	marcu	i	kwietniu	odbyliśmy	warsztaty	dziennikarskie,	
które	poprowadzili	dla	nas	Paweł	Batycki	oraz	Bartłomiej	Ziaja.	
Było	to	niezwykłe	i	bardzo	pożyteczne	doświadczenie.	Dowie-
dzieliśmy	się	wielu	cennych	rzeczy	na	temat	pracy	dziennikarza	
i	reportera,	poznaliśmy	podstawowe	gatunki	dziennikarskie	i	ich	
wyznaczniki,	mieliśmy	możliwość	posługiwać	się	profesjonal-
nym	sprzętem	typu	kamera	i	mikrofon	reporterski	oraz	nagrywać	
próbne	wywiady	i	reportaże.	Podczas	próby	nagrywania	nieźle	
się	 ubawiliśmy,	 ponieważ,	 jak	 się	 okazuje,	 powiedzieć	 kilka	
słów	do	mikrofonu	i	stanąć	przed	kamerą	wcale	nie	jest	takie	
proste.	Niektórym	zapierało	dech	w	piersiach,	inni	tracili	głowy,	
a	 jeszcze	 inni…	no	właśnie...	 nie	zdecydowali	 się	na	występ.	
Mamy	jednak	nadzieję,	że	się	przełamią,	pokonają	lęk	i…	będą	
działać	lokalnie	w	ramach	projektu	i	zgodnie	z	jego	założeniami. 

W	marcu	odwiedziliśmy	TVP	Rzeszów,	a	na	początku	kwietnia	
Polskie	Radio	Rzeszów. Wyjazdy	te	umożliwiły	nam	obejrzenie	
profesjonalnego	studia	telewizyjnego	i	radiowego	oraz	przygląd-
nięcie	 się	pracy	profesjonalistów	 i	możliwość	porozmawiania	
z	nimi	w	celu	jak	najlepszego	przygotowania	się	do	pracy,	jaka	
nas	 czeka,	 tj.	 nagrywania	własnych	wywiadów	 i	 reportaży	
dotyczących	problemów	środowiska	lokalnego	sprzętem	zaku-
pionym	na	potrzeby	projektu	z	pieniędzy	otrzymanych	na	reali-
zację	zaplanowanych	działań	(dobrej	klasy	aparat	fotograficzny,	
kamera	video	oraz	mikroporty).	Wyjazdy	te	były	niezwykłym	
przeżyciem	i	doświadczeniem.	Dziennikarze	z	rzeszowskiego	
radia i rzeszowskiej telewizji to ludzie bardzo mili i serdeczni, 

Warsztaty dziennikarskie z Bartłomiejem Ziają

Z wizytą w Polskim Radiu Rzeszów

Dokończenie na str. 19
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otwarci	na	działanie	tego	typu,	co	nasze,	chętni	do	służenia	radą	
i	 pomocą,	 a	 przede	wszystkim	z	 dużym	poczuciem	humoru!	
W	telewizji	mogliśmy	się	wypróbować	jako	prezenterzy	serwisu	
pogodowego,	a	w	radiu	chętni	czytali	do	mikrofonu	serwis	infor-
macyjny.	Jeden	z	naszych	kolegów	przerwał	prowadzony	przez	
siebie	,,serwis	informacyjny”	i	powiedział:	,,Jezus, Maria, nie 
dam rady!”	Było	wiele	radości	z	tego	powodu,	ale	koledze	nie	
było	do	śmiechu,	chociaż	była	to	tylko	zabawa.	W	radiu	byliśmy	
też	świadkami	prezentowanych	na	żywo	wiadomości	z	regionu.	
Wizyty	w	radiu	i	telewizji	utrwaliliśmy	pamiątkowymi	zdjęcia-
mi.	Warto	nadmienić,	że	sami! (daliśmy	radę!)	założyliśmy	bloga,	
na	którym	zamieszczamy	efekty	naszych	działań.	

Wiele	już	za	nami,	choć	tak	naprawdę	jesteśmy	w	połowie	
drogi	 i	 to,	 co	 dla	 nas	 najtrudniejsze	 –	 nagrywanie	własnych	
wywiadów	i	reportaży	–	dopiero	przed	nami.	Myślimy	jednak,	

że	damy	radę!	Czekają	nas	jeszcze	warsztaty	z	Mateuszem	Do-
maradzkim,	Przewodniczącym	Rady	Miejskiej,	które	przygotują	
nas	do	udziału	w	Sesji	Rady	Miejskiej	i	w	zebraniu	sołeckim,	wy-
jazd	w	teren	w	celu	realizacji	reportaży	dotyczących	problemów	
środowiska	 lokalnego,	 przeprowadzanie	wywiadów	 z	 przed-
stawicielami	władz	 i	działaczami	 lokalnymi,	a	 także	obróbka	
zgromadzonych	materiałów.	No	i	jeszcze	przygotowanie	uroczy-
stego	podsumowania	projektu	z	udziałem	zaproszonych	gości,	
ludzi	 dobrej	woli,	 którzy	 zgodzili	 się	 z	 nami	współpracować	
i	nas	wspierać,	społeczności	szkolnej	i	lokalnej.	Uczestnictwo	
w	tym	projekcie	to	naprawdę	ciekawe	i	budujące	doświadczenie.	
Zdobywamy	wiedzę	i	umiejętności	nie	tylko	z	zakresu	dzienni-
karstwa,	ale	również	poznajemy	problemy	środowiska	lokalnego	
i	próbujemy	poszukiwać	sposobów	ich	rozwiązania.	Oprócz	tego	
wdrażamy	 się	 do	 aktywnego	uczestnictwa	w	 społeczeństwie	
obywatelskim,	którego	stajemy	się	świadomymi	członkami.

Uczestniczki projektu z Gimnazjum w Januszkowicach

Dokończenie ze str. 18

Wspomnienia ze szkolnej ławy…
Wywiad z absolwentem Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku – Sewerynem 
Cabajem

Red.: W jakich latach uczęszczał Pan do 
szkoły? 
S.C.:	Do	 szkoły	w	Kleciach	 uczęszczałem	
w	latach	2010-2014.

Red.: Na jaki kierunek Pan chodził?
S.	C.:	Jestem	absolwentem	technikum	mechanizacji	rolnictwa.
Red.: Co skłoniło Pana do wyboru właśnie tej szkoły/ tego 
kierunku?
S.C.:	Wybrałem	tę	szkołę,	ponieważ	chciałem	zdobyć	konkretny	
zawód;	uczyć	się	tego,	co	mnie	interesuje.	Tutaj	mogłem	zdobyć	
kwalifikacje	potrzebne	do	wykonywania	pracy,	rozwijać	swoje	
pasje i zainteresowania.
Red.: Jak wspomina Pan lata spędzone w naszej szkole?
S.	C.:	Bardzo	szybko	minęły	te	cztery	lata.	W	Zespole	Szkół	
im.	 Jana	Pawła	 II	w	Brzostku	 zdobyłem	wiele	 umiejętności	
praktycznych	oraz	wiedzę	potrzebną	do	wykonywania	zawodu,	
jak	również	poznałem	wielu	ciekawych	ludzi.	Miło	wspominam	
także	nauczycieli,	którzy	zawsze	służyli	pomocą	i	radą.
Red.: Jakie możliwości dawała szkoła?

S.	C.:	Szkoła	dawała	wiele	możliwości	doskonalenia	umiejętności	
oraz	zdobywania	dodatkowych	kwalifikacji.	Organizowane	były	
liczne	kursy	i	szkolenia	dotyczące	poszczególnych	zawodów.	Ja	
np.	wziąłem	udział	w	szkoleniu	z	obsługi	i	eksploatacji	kombaj-
nów	zbożowych	oraz	w	bezpłatnym	kursie	na	prawo	jazdy	kat.	
B	i	T.	Ponadto	miałem	okazję	wyjechać	na	praktyki	zagraniczne	
do Holandii.
Red.: Jak wyglądało życie kulturalne szkoły?
S.	C.:	Moja	klasa	uczestniczyła	w	wielu	imprezach	i	wycieczkach	
szkolnych.	Braliśmy	udział	m.in.	w	Turnieju	Klas,	w	Białym	
Marszu,	Półmetku	i	Studniówce.
Red.: Jak potoczyły się Pana losy po zdaniu matury?
S.	C.:	Po	zdaniu	egzaminu	dojrzałości	oraz	egzaminów	zawo-
dowych	potwierdzających	kwalifikacje	zawodowe	wyjechałem	
na	dwa	miesiące	do	Holandii,	gdzie	rok	wcześniej	odbywałem	
praktyki.	Od	listopada	2014	roku	pracuję	w	Firmie	Oponiarskiej	
Dębica.	W	najbliższym	czasie	zamierzam	podjąć	studia	kierun-
kowe	związane	z	wykonywaną	pracą.

Dziękujemy	z	udzielenie	wywiadu

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



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 05/201620

Dokończenie na str. 21

Kinga i Wojtek na warsztatach teatralnych
Celem warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie Zespo-

łu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, Kinga Pruchnik 
i Wojciech Zastawny oraz nauczyciele Teresa Młyniec i Małgo-
rzata Augustyn, był rozwój artystycznie uzdolnionej młodzieży, 
a także ich opiekunów, pedagogów i instruktorów. 

W	pierwszym	dniu	 uczestnicy	 obejrzeli	 spektakl	 „Game	
Over”,	przygotowany	przez	Grupę	Artystyczną	Safo	z	Miej-
skiego	Ośrodka	Kultury	w	Dębicy.	Widowisko	to	było	okazją	
do	wstępnej	analizy	warsztatowej.	Uczestnicy	zostali	podzieli	
na	 trzy	 grupy:	 nauczycieli	 –	 którzy	mieli	 przyjemność	 pra-
cować	z	Anetą	Adamską	–	reżyserką,	aktorką	 i	właścicielką	
Teatru	 Przemieście	w	Rzeszowie,	 której	 towarzyszył	 aktor	

Maciej	Szukała	(również	aktor	Teatru	Przedmieście)	oraz	dwie	
grupy	młodzieżowe	pracujące	na	zmianę	z	Matyldą	Baczyńską	
(aktorką	Teatru	 im.	L.	 Solskiego	w	Tarnowie)	 oraz	 Piotrem	
Bogusławem	Jędrzejczakiem	(reżyserem	teatralnym,	autorem	
publikacji	 związanych	 z	 teatrem).	Warsztaty	 odbywały	 się	
w	salach	Domu	Kultury	„Śnieżka”.	Wykładowcy	wprowadzili	
uczestników	w	tajniki	teatru:	podstawy	reżyserii,	rolę	aktora,	
improwizację,	emisję	głosu,	interpretację	tekstu	itp.

	W	drugim	dniu	warsztatów	grupy	uczniowskie	wykonywały	
wspólne	etiudy	teatralne	i	stworzyły	minispektakl.	Następnie	
uczestnicy	wyjechali	 do	 rzeszowskiego	Teatru	Przedmieście	
na	spektakl	pt.	„Podróż”	stworzony	na	podstawie	fragmentów	

powieści	Tomasza	Manna	„Józef	 i	 jego	
bracia”.	Ukazana	 tam	 została	 historia	
biblijna	o	odkrywaniu	własnego	powo-
łania,	podróży	w	głąb	siebie.	Później	od-
były	się	konsultacje,	po	których	Dyrektor	
Miejskiego	Ośrodka	Kultury	Jan	Borek	
wraz	 z	Anetą	Adamską	 oraz	 Piotrem	
Bogusławem	 Jędrzejczakiem	wręczyli	
wszystkim	 uczestnikom	 warsztatów	
symboliczne	certyfikaty.

Organizatorami	warsztatów	 teatral-
nych	w	dniach	16-17	marca		były	następu-
jące	instytucje:	Miejski	Ośrodek	Kultury,	
Wydział	Kultury,	Turystyki,	Sportu	i	Pro-
mocji	Starostwa	Powiatowego	w	Dębicy	
oraz	Stowarzyszenie	„Uwierz	w	Siebie”.	
Grantodawca	to	Miasto	Dębica.

Teresa Młyniecfot. Dawid Pikor

Agnieszka Szydłowska laureatką

 XVI OGÓLNOPOLsKIEGO KONKURsU FILMOWEGO 
Odkrywcy innych światów w kinie

W	konkursie zorganizowanym	w	marcu	2016	r.	przez	II	Liceum	Ogólnokształcące	
im.	Andrzeja	Frycza	Modrzewskiego	w	Rybniku	wzięła	udział	młodzież	szkół	

gimnazjalnych	i	ponadgimnazjalnych	z	całego	kraju,	a	wśród	nich	Agnieszka	Szyd-
łowska	uczennica	kl.	I	technikum	architektury	krajobrazu	naszej	szkoły.

Celem	konkursu	 było	 propagowanie	 kultury	filmowej,	 rozwijanie	 umiejętności	
analizy	zjawisk	związanych	ze	współczesną	kinematografią,	kształtowanie	różnych	
form	wypowiedzi	 artystycznej,	 inspirowanie	 do	własnych	poszukiwań	w	 świecie	
szeroko	pojętej	 kultury.	Konkurs	 obejmował	 cztery	 kategorie:	 pracę	 badawczą	na	
wybrany	temat:	Od ciekawości do wtajemniczenia lub Filmowe wizje innych światów; 
Zanalizuj wybrany film (lub filmy); Projekt scenariusza filmowego rozwijającego mo-
tyw przenikania się różnych światów;	Oryginalną etiudę filmową;	Pracę plastyczną 
inspirowaną filmem wybranym z regulaminu konkursu.

Agnieszka	postanowiła	spróbować	swoich	sił	w	ostatniej	z	nich,	przygotowując	
pracę	opartą	o	film	„Matrix”	z	1999	roku.	Jury	przyznało	jej	wysokie,	trzecie	miejsce	
na	niemal	sto	nadesłanych	zgłoszeń.	Gratulujemy!

Teresa Młyniec

Zespół szkół w Brzostku 
pamięta o swoim Patronie
Jak	co	roku,	Białym	Marszem,	uczciliśmy	rocznicę	śmierci	św.	
Jana	Pawła	II.	W	trakcie	przemarszu,	w	którym	uczestniczyła	

społeczność	 szkoły	 oraz	 parafianie,	 prowadziliśmy	 rozważa-
nia	 różańcowe.	W	Kościele	 Parafialnym	 pw.	 Podwyższenia	
Krzyża	Świętego	w	Brzostku	odbyła	się	uroczysta	msza	święta	
prowadzona	 przez	 ks.	Damiana	Czyżewskiego,	 poprzedzona	
wieczornicą	„Szukam	Człowieka”.	Została	ona	przygotowana	
przez	młodzież	klas	maturalnych	i	Kawiarenkę	Literacką	pod	
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opieką	nauczycieli	Teresy	Młyniec	 i	Marty	Oprządek.	Wzięli	
w	niej	udział:	Małgorzata	Siedlarska,	Lidia	Kopacz,	Agnieszka	
Dziedzic,	Anna	Kudłacz,	Grzegorz	 Jaworek,	Karolina	Raś,	
Dominika	Przybyło,	Ewelina	Płaziak	i	Renata	Wadas.	Oprawę	
muzyczną	przygotował	 szkolny	 zespół	muzyczny	pod	opieką	
nauczycielki	Agnieszki	Płaziak.	Na	perkusji	zagrał	Łukasz	Ka-
put,	na	keyboardzie	Sebastian	Kuk,	Wojtek	Czyrnia	i	Przemek	
Łącki	na	gitarach	elektronicznych,	Staszek	Stasiowski	oraz	Ka-
rolina	Stasiowska	na	saksofonach,	śpiewały	Klaudia	Machowska	
i	Karolina	Stasiowska.	O	stronę	techniczną	wydarzenia	zadbał	
nauczyciel	Józef	Nawracaj.

Inscenizacja	przebiegająca	w	nastroju	zadumy	przedstawiała	

sylwetkę	Świętego	Jana	Pawła	II,	w	którego	rolę	wcielił	się	Grze-
gorz	Jaworek.	W	pamięci	szczególnie	zapadły	słowa	opisujące	
Patrona	naszej	szkoły:	Mówił, że nam ufa, że w nas wierzy, że 
jesteśmy Jego nadzieją. I my młodzi widzieliśmy, że tak właśnie 
nas postrzega, że w Jego głosie nie ma nuty fałszu. On na każdego 
z nas patrzył z miłością, ufnością, uważnie nas słuchał, dawał 
odpowiedzi na najgłębsze oczekiwania.

Atmosfera	podczas	wieczornicy	była	podniosła	i	wzruszają-
ca.	Dziękujemy	wszystkim	za	wspólne	przeżywanie	 rocznicy	
i	modlitwę.	Zapis	wideo	wieczornicy	można	obejrzeć	na	www.
zsbrzostek.pl.

Teresa Młyniec, Marta Oprzadek
Zdjęcia Grzegorz Kolbusz

NAUCZYCIELE sIĘ sZKOLĄ
Zarówno nauczyciele, jak i wychowawcy Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Brzostku regularnie podnoszą swoje 
kwalifikacje oraz kompetencje wychowawcze i interpersonal-
ne, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. 
Zdobytą wiedzę i umiejętności starają się potem jak najlepiej 
wykorzystywać w pracy z młodzieżą.

I	tak	12	marca	2016	r.	grupa	szesnastu	wychowawców	wzięła	
udział	w	XII	Kongresie	Nauczycieli,	który	odbył	się	w	Instytucie	
Teologiczno-Pastoralnym	w	Rzeszowie	pod	hasłem:	„Wycho-
wujemy	i	kształcimy.	Ale	dla	kogo?”	W	tego	typu	spotkaniach	
uczestniczymy	co	roku	od	dziewięciu	lat.	Tematyka	tegorocz-
nego	Kongresu	poświęcona	została	błogosławionej	Natalii	Tu-
łasiewicz	-	polonistce,	poetce,	nauczycielce,	w	110.	rocznicę	jej	
urodzin.	Beatyfikując	Natalię	w	1999	r.	w	gronie	108	polskich	
męczenników,	Kościół	wyróżnił	 jej	 świecką	 świętość	 i	 etos	
pracy	nauczycielskiej.	Gośćmi	honorowymi	spotkania	i	zarazem	
prelegentami	byli	Dorota	Tułasiewicz,	krewna	błogosławionej	
oraz	 ks.	 dr	Przemysław	Drąg,	Dyrektor	Krajowego	Ośrodka	
Duszpasterstwa	Rodzin	 przy	Konferencji	Episkopatu	Polski,	
który	swój	wykład	poświęcił	edukacji	i	wychowaniu.	„Dzisiaj	
trudniej	jest	wychowywać	niż	edukować	-	mówił.	Na-
uczyciel	nie	cieszy	się	autorytetem	i	nie	ma	wsparcia	ze	
strony	rodziców.	Dzieci	wynoszą	z	domów	przekonanie	
o	 konieczności	 posiadania	 tego,	 czego	 zapragną.”	XII	
Kongres	zakończyła	dyskusja	o	miejscu	i	roli	świętego	
patrona. 
	 31	marca	2016	r.	w	Warszawie	odbył	się	III	Kongres	
Życia	 i	Rodziny,	w	którym	jako	przedstawiciel	naszej	
Szkoły	Przyjaznej	Rodzinie,	wzięła	 udział	Anna	Hu-
dyma	 -	 polonistka	 i	wychowawca	klasy	3	Technikum	
Mechanizacji	Rolnictwa.	Hasło	tegorocznego	Kongresu	
brzmiało:	 „Wychowanie	 -	wehikuł	 cywilizacji	 życia”,	
a	organizatorem	wydarzenia	było	Centrum	Wspierania	
Inicjatyw	dla	Życia	i	Rodziny.	W	Katolickim	Centrum	
Kultury	Dobre	Miejsce	przedstawione	zostały	prelekcje	
poświęcone	tematyce	wychowania	młodego	pokolenia.	
„W	wychowaniu	dzieci	najważniejszy	jest	czas,	jaki	się	
im	poświęci	oraz	przykład	życia	rodziców”	–	przekony-

wał	Janusz	Wardak,	wicedyrektor	Szkoły	„Żagle”	w	Warszawie,	
a	prywatnie	ojciec	dziewięciorga	dzieci.
	 8	kwietnia	2016	r.	w	Dębicy	odbyło	się	Sympozjum	„Nowe	
media	 -	 zagrożenie	 czy	 szansa	 dla	współczesnej	 rodziny?”,	
zorganizowane	przez	Zgromadzenie	Sióstr	Służebniczek	Dębi-
ckich,	w	którym	czwarty	rok	z	rzędu	uczestniczyły:	Małgorzata	
Kmiecik,	 pedagog	 szkolny	 oraz	Małgorzata	 Jop,	 lider	KWK	
i	wychowawca	klasy	3	Technikum	Łączonego.

Interesujące	wykłady	o	 roli	 autorytetu	wychowawców	po-
kolenia	 2.0	wygłosili	 pracownicy	Katolickiego	Uniwersytetu	
Lubelskiego.	Uzależnienie	nastolatków	od	smartfonów,	tabletów,	
gier	komputerowych,	pornografia	w	Internecie,	to	niektóre	z	za-
gadnień,	jakie	zostały	poruszone	podczas	spotkania.	Sympozjum	
zakończyła	 dyskusja	 pod	 hasłem	 „Jak	 z	 przeszkody	uczynić	
szansę?	 –	 rola	 rodziców	 i	wychowawców	w	wykorzystaniu	
mediów	dla	dobra	dzieci	i	rodziny.”
	 20	kwietnia	2016	r.	zaprosiliśmy	do	naszej	szkoły	Dyrektora	
Poradni	Psychologiczno-Pedagogicznej	Nr	2	w	Rzeszowie	panią	
Dorotę	Dominik,	która	przeprowadziła	szkolenie	wychowaw-
ców	na	temat	zaburzeń	neurologicznych	dzieci	i	młodzieży,	ze	
szczególnym	uwzględnieniem	wieku	młodzieńczego.

Lider Komisji Wychowawców Klasowych - Małgorzata Jop

fot. Małgorzata Kmiecik
Wychowawcy z głównym organizatorem XII Kongresu Nauczycieli ks. dr. Janu-
szem Podlaszczakiem – Diecezjalnym Duszpasterzem Nauczycieli w Rzeszowie



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 05/201622

OŚRODEK ZDROWIA 
 

Informacja o godzinach pracy 
 

Harmonogram na maj 2016 r. 
 

DYŻURY LEKARZY 
 

Placówka Imię i nazwisko lekarza Godziny przyjęć 
 

Ośrodek Zdrowia  
w Brzostku 

Bożena Stokłosa Poniedziałek 8.00 – 14.00 
Wtorek	7.00	– 12.00 
Środa 8.00 – 14.00 
Czwartek	7.00	– 12.00 
Piątek 8.00 – 14.00	 

Danuta Stanek Poniedziałek - Piątek  
8.00	– 14.00  
(w	dniach	13.05-23.05	urlop) 

Grzegorz Szweda  Poniedziałek 8.00 -13.00 
Wtorek	10.30 - 17.00 
Środa 13.30 - 17.00 
Czwartek	8.00 - 13.30 
Piątek 8.00 - 10.00 

Mieczysław Pietrzycki Poniedziałek 14.15 – 17.00 
Czwartek	14.15	– 17.00 
Piątek 14.15 – 17.00 

Wojciech Dziadek Wtorek	15.00	– 18.00 
Monika Gil Środa 12.00 – 18.00 
Sylwia Malinowska Czwartek	14.00	– 17.00 

Piątek 14.00 – 17.00 
Ośrodek Zdrowia  
w Smarżowej 

Lucyna Szczepanik Poniedziałek – piątek 
7.00	– 13.00 

Mieczysław Pietrzycki Wtorek	10.45	– 13.30 
Środa 10.45 – 13.30 

Monika Gil Piątek 7.00 -13.00 
 
 
DYŻURY PIELĘGNIARSKIE 
W SOBOTY I NIEDZIELE W GODZINACH: 8.00 – 10.00 
 
 
MATERIAŁ DO BADAŃ ANALITYCZNYCH 
POBIERANY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 7.00 –  9.00 
 
 
Opiekę nocną (poniedziałek – piątek w godz. 18.00 – 8.00) oraz całodobową we wszystkie soboty, 
niedziele i święta sprawuje ZOZ w Dębicy (szpital, ul. Krakowska 91). Przydatne telefony: 
146808394 (wizyta lekarza), 146808444 (gabinet zabiegowy), 146808271 lub 146808403 (izba 
przyjęć) 
 
 



144 pociechy, czyli przyszli absolwenci szkół podstawowych Fot. Paweł Batycki

SP Kamienica Górna kl. VISP Kamienica Dolna kl. VI

SP Gorzejowa kl. VI

SP Grudna Górna kl. VI SP Januszkowice kl. VI

SP Brzostek kl. VIa SP Brzostek kl. VIb

SP Brzostek kl. VIc



Ks. Proboszcz Jan Cebulak - tak Go zapamiętamy Fot. Paweł Batycki

12 kwietnia 2016 r. - ostatnie zdjęcie Ks. Proboszcza



Remonty i prace przeprowadzone przez Ks. Proboszcza Jana Cebulaka Fot. Paweł Batycki

Środowiskowy Dom Samopomocy - Żywy Pomnik Jana Pawła II Odremontowane Warsztaty Terapii Zajęciowej

Pomnik Katyński i Smoleński oraz Św. Jana Pawła II Ujeżdżalnia i hodowla koni do hipoterapii

Odrestaurowana kaplica cmentarna Bramy oraz ogrodzenie cmentarza parafialnego

Odrestaurowany kościół oraz mur przykościelny Odnowiony ołtarz Matki Bożej Dąb Papieski (w tle ŚDS)



144 pociechy, czyli przyszli absolwenci szkół podstawowych cd.

Co to za bylina?

Zagadka przyrodnicza„Szukam Człowieka” - ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

Sukces uczniów SP Brzostek w konkursie piosenki

SP Smarżowa kl. VI

SP Przeczyca kl.VISP Nawsie Brzosteckie kl. VI
Fot. Piotr Kawalec

Fot. Paweł Batycki

SP Siedliska-Bogusz kl. VI
Fot. Krzysztof Dziedzic
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144 POCIECHY…
Lista przyszłych absolwentów szkół podstawowych z gminy Brzostek
Kl. VIa SP w Brzostku
Wych.	Jolanta	Synowiecka
1)	 Boroń	Katarzyna
2)	 Dodolak	Gabriela
3)	 Dziedzic Barbara
4)	 Gil	Weronika
5)	 Kania	Szymon
6)	 Klasło	Marcin
7)	 Kluza	Marzena
8)	 Kosowski Oskar
9)	 Przybyło	Karolina
10)	 Strączek	Aleksandra
11)	 Synowiecka	Monika
12)	 Szczepanik	Michał
13)	 Szybist	Dawid
14)	 Szybowicz	Aleksandra
15)	 Wal	Dominik
16)	 Wójcik	Piotr
17)	 Zyguła	Kacper

Kl. VIb SP w Brzostku
Wych.	Danuta	Ramut
1)	 Byś	Jakub
2)	 Cwynar	Sylwia
3)	 Dziedzic	Mikołaj
4)	 Gonet	Dominika
5)	 Hebda	Jakub
6)	 Kita	Wiktoria
7)	 Kolbusz	Kinga
8)	 Kolbusz	Martyna
9)	 Miśkowicz	Julita
10)	 Płaziak	Gabriela
11)	 Podgórski	Kamil
12)	 Stasiowska	Magdalena
13)	 Szybist	Dorota
14)	 Święch	Ewa
15)	 Wierzbicka	Aleksandra
16)	 Wojnar	Maciej
17)	 Zdziarski	Mateusz

Kl. VIc SP w Brzostku
Wych.	Dorota	Dziedzic
1)	 Batycki	Jakub
2)	 Betlej Artur
3)	 Borowiecki Adrian
4)	 Borowiecki	Paweł
5)	 Czekaj	Gabriela
6)	 Dziedzic	Mateusz
7)	 Foryś	Kacper
8)	 Kosowski	Wiktor
9)	 Kowalczyk	Damian
10)	 Kuczwara	Wiktor
11)	 Łętek	Filip
12)	 Nawracaj	Martyna
13)	 Oprządek	Magdalena
14)	 Samborska	Natalia
15)	 Samborska	Sylwia
16)	 Składanowska	Kinga
17)	 Skocz	Rafał
18)	 Sołtys	Łukasz
19)	 Umiński	Maciej
20)	 Zięba	Sabina
21)	 Zięba	Sebastian	

Kl. VI SP w Gorzejowej
Wych.	Agnieszka	Kawalec
1)	 Dziedzic	Sebastian
2)	 Niedzielski	Kamil
3)	 Oszkandy	Łucja
4)	 Piekarczyk	Kinga
5)	 Soprych	Kamil
6)	 Świętoń	Arkadiusz

Kl. VI SP w Grudnej Górnej
Wych.	Maria	Augustyn
1)	 Cielec	Dawid	
2)	 Czekańska	Marcelina
3)	 Kędzior	Seweryn
4)	 Łazowski	Patryk
5)	 Pietrucha Adrian
6)	 Pociask Kacper
7)	 Świetlik	Faustyna
8)	 Świstak	Natalia
9)	 Wstawski	Konrad

Kl. VI SP w Januszkowicach
Wych.	Celina	Węgrzyn
1)	 Chajec	Monika	
2)	 Długosz	Kamil
3)	 Garstka	Dawid
4)	 Kolbusz Dawid
5)	 Kowalska Kamila
6)	 Krupka Piotr
7)	 Landara	Katarzyna
8)	 Opiela	Mateusz
9)	 Płaziak	Konrad
10)	 Pruchnik	Olga
11)	 Przewięda	Urszula
12)	 Przywara	Eryk
13)	 Raś	Sławomir
14)	 Skórska	Marta
15)	 Ząbik	Norbert
16)	 Zegarowska	Anna

Kl. VI SP w Kamienicy Dolnej
Wych.	Barbara	Szczucińska
1)	 Igor	Gorczyca
2)	 Barbara	Starościk
3)	 Oliwia	Żółkiewska

Kl. VI SP w Kamienicy Górnej
Wych.	Bernadeta	Dziedzic
1)	 Dziadura	Gabriela
2)	 Gąsior	Karolina
3)	 Hynek	Filip
4)	 Kalina	Szymon
5)	 Przewoźnik	Martyna
6)	 Raś	Jakub
7)	 Samborski	Arkadiusz
8)	 Warchoł	Ewelina
9)	 Zastawny	Martyna

Kl. VI SP w Nawsiu Brzosteckim
Wych.	Piotr	Kawalec
1)	 Aleksandra	Grzesiak
2)	 Martyna	Kolbusz
3)	 Patryk	Markiewicz
4)	 Krystian	Noga
5)	 Krzysztof	Nowicki
6)	 Paulina	Staniszewska
7)	 Szymon	Wąsik
8)	 Adrian	Zięba
9)	 Wiktoria	Zięba

Kl. VI SP w Przeczycy
Wych.	Urszula	Przybyło
1)	 Bałucka	Gabriela
2)	 Czołka	Ewelina
3)	 Dziedzic	Angelika
4)	 Kłusek	Adrian
5)	 Łukasik	Konrad
6)	 Michoński	Kacper
7)	 Ramut	Mateusz
8)	 Samborska	Agata
9)	 Siedlik	Jakub
10)	 Socha	Piotr
11)	 Tenerowicz Oliwia
12)	 Trucina Anastazja
13)	 Wal	Magdalena
14)	 Zyguła	Miłosz

Kl. VI SP w Siedliskach-Bogusz
Wych.	Maria	Nowak-Juszkiewicz
1)	 Błoniarz	Rafał
2)	 Cieślik	Przemysław	
3)	 Czekaj	Aleksandra
4)	 Kurek	Weronika
5)	 Orzechowski	Wojciech
6)	 Popiela Dawid
7)	 Przybysz	Klaudia
8)	 Rakowski	Mateusz
9)	 Siedlecki	Szymon
10)	 Skocz	Łukasz
11)	 Smołucha	Wiktoria
12)	 Straciło	Patrycja
13)	 Surdel	Damian
14)	 Wołowiec	Mateusz
15)	 Zastawny	Paweł

Kl. VI SP w Smarżowej
Wych.	Zofia	Wójcik
1)	 Czarnecka	Aleksandra
2)	 Czernik	Magdalena
3)	 Pawełek	Jakub
4)	 Raś	Paweł
5)	 Szydłowska	Katarzyna
6)	 Szydłowski	Piotr
7)	 Śliwa	Karolina
8)	 Zając	Anna
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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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CYKLICZNE WYKŁADY
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

14 kwietnia	 2016	 roku	w	Zespole	Szkół	 im.	 Jana	Pawła	 II	w	Brzostku	odbyły	się	kolejne	dwa	wykłady	(5.	i	6.)	w	ra-
mach	cyklu	wdrożeniowego	probiotechnologii	w	 tejże	szkole.	
Udało	mi	się	zaprosić	prelegentów	mgr.	inż.	Stanisława	Kolbusza	
i	dr.	Józefa	Kropa,	którzy	w	dniach	12	i	13	kwietnia	2016	roku	
byli	wykładowcami	na	Międzynarodowej	Konferencji	Naukowej	
„Ekologia	 bliżej	 człowieka”	w	Krakowskiej	Wyższej	 Szkole	
Promocji	Zdrowia.	W	kilku	 zdaniach	 przedstawię	 te	 osoby:	
mgr inż. Stanisław Kolbusz	urodzony	w	1952	r.	w	Brzostku,	
od	lat	siedemdziesiątych	mieszka	w	Warszawie,	z	wykształcenia	
ekonomista	 rolnik,	z	zamiłowania	etnograf,	animator	kultury	
i	przyrodnik,	 interesuje	się	ekofilozofią,	socjologią	 i	polityką,	
w	 tym	 polityką	 kulturalną	 oraz	 funkcjonowaniem	mediów.	
Ukończył	 Szkołę	Główną	Gospodarstwa	Wiejskiego	w	War-
szawie	oraz	podyplomowe	Studia	Menadżerów	Kultury	(SGH)	
i	 Studia	 International	Business	Services	 (SGH).	 Jest	 założy-
cielem	Ludowego	Zespołu	Artystycznego	„Promni”	 im.	Zofii	
Solarzowej.	Pracował	w	instytucjach	upowszechniania	kultury,	
mediach,	zajmował	się	działalnością	wydawniczą.	Współtwo-
rzył	Fundację	Kultury	Wsi.	Jest	współtwórcą	Stowarzyszenia	
EkosystEM	-	Dziedzictwo	Natury,	ruchu	Kręgu	Zdrowa	Ziemia	
Jest	wiceprzewodniczącym	Rady	 Polskiej	 Izby	Technologii	
i	Wyrobów	Naturalnych	(PITiWN).	Z	pasją	opowiada	o	tradycji	
swojej	podkarpackiej	wsi.	Z	taką	samą	pasją	mówi	o	roli	mikro-
organizmów	w	przywracaniu	równowagi	w	ekosystemach.	Dr 
Józef Krop urodzony	w	1944	r.	koło	Cieszyna,	lekarz	z	ponad	
trzydziestoletnią	praktyką	kliniczną,	jeden	z	najwybitniejszych	
specjalistów	Medycyny	Ekologicznej	(ME)	polskiego	pochodze-
nia,	członek	Amerykańskiej	Akademii	Medycyny	Ekologicznej	
(Fellow	of	 the	American	Academy	of	Environmental	Medici-
ne,	 FAAEM),	 absolwent	Krakowskiej	Akademii	Medycznej,	
obecnie	Collegium	Medicum	UJ,	specjalista	I	stopnia	w	pediatrii.	
Od	1972	zamieszkały	w	Kanadzie.	Po	ukończeniu	wymaganych	
kursów	w	Ontario,	Saskatchewan	i	Manitobie	otworzył	praktykę	
lekarską	w	Toronto	w	1977.	W	1983	uzyskał	dyplom	specjali-
sty	ME	z	Amerykańskiej	Akademii	Medycyny	Ekologicznej	
(American	Academy	 of	 Environmental	Medicine,	AAEM)	
-	organizacji	akredytowanej	przez	amerykańską	Radę	Akredy-
tacji	Medycznego	Kształcenia	Podyplomowego	(Accreditation	
Council	for	Continuing	Medical	Education,	ACCME).	W	1985	r.	
razem	z	innymi	lekarzami	założył	Kanadyjskie	Stowarzyszenie	

Medycyny	Ekologicznej	(Canadian	Society	for	Environmental	
Medicine,	CSEM),	 od	którego	w	1996	otrzymał	 nagrodę	 im.	
Dr	John	Maclennan.	Brał	udział	w	międzynarodowej	komisji	
Brundtland,	której	raport	o	stanie	środowiska	naturalnego	‘Our 
Common Future’	opublikowano	w1987.	Był	członkiem	zarzą-
du	Amerykańskiej	Akademii	Medycyny	środowiskowej	(AAEM)	
w	1993.	W	1997	r.	został	honorowym	członkiem	Brytyjskiego	
Stowarzyszenia	Medycyny	Ekologicznej	(British	Society	for	Eco-
logical	Medicine).	Był	medycznym	doradcą	kanadyjskiego	‘Alive 
Magazine’.	W	1999	r.	otrzymał	nagrodę	AAEM	im.	Joanathan	
Forman	za	wkład	do	medycyny	ekologicznej.	Jest	autorem	książ-
ki	„Ratujmy	się:	Elementarz	Medycyny	Ekologicznej” będącej	
jednym	z	podręczników	w	Instytucie	Odżywiania	(Institute	of	
Holistic	Nutrition)	w	Kanadzie.	Polskie	wydanie	tej	książki,	jak	
również	zorganizowanie	 trzech	konferencji	w	Collegium	Me-
dicum	UJ	w	Krakowie	pomogło	zaszczepić	ideę	ME	w	Polsce. 
Przeszedł	na	emeryturę	w	2010	r.,	aby	wraz	z	córką,	Joanną,	
utworzyć	Centrum	Holistycznego	Leczenia	 ‘EcoHealth	 and	
Wellness’	w	Mississauga,	Ontario.	

Wykłady	cieszyły	się	olbrzymim	zainteresowaniem.	Stani-
sław	Kolbusz	wygłosił	referat	na	temat	biologizacji	środowiska	
jako	głównej	wartości	zdrowego	stylu	życia,	o	wykorzystaniu	
naturalnych	technologii	w	uprawie	gleby	i	pielęgnacji	ogrodów,	
o	rolnictwie	naturalnym,	gdzie	dzięki	probiotechnologii	możemy	
korzystać	z	dobrodziejstw	natury.	Dr	 Józef	Krop	przedstawił	
Medycynę	Ekologiczną	jako	szansę	na	zdrowe	życie.	Medycyna	
ekologiczna	to	dyscyplina,	która	bada	i	ocenia	wpływ	czynników	
środowiskowych	na	człowieka,	kładąc	szczególny	nacisk	na	skut-
ki	działania	pokarmów,	środków	chemicznych,	wody	i	jakości	
powietrza.	Lekarz	ekologiczny	musi	poświęcić	pacjentowi	sporo	
czasu.	Wytłumaczyć,	na	czym	polega	zdrowa	dieta	i	higieniczny	
tryb	życia.	Oznacza	to	analizę	czynników	szkodliwych	w	jego	
codziennej	diecie,	miejscu,	w	którym	żyje,	pracuje	lub	się	uczy.	
Mówił	na	temat	przewodu	pokarmowego	–	systemu,	który	ma	
kunsztowną	budowę	o	powierzchni	dwóch	kortów	tenisowych	
i	ma	kluczowe	znaczenie	dla	naszego	zdrowia.	Jego	zdaniem	naj- 
istotniejsze	jest	odpowiednie	stężenie	kwasu	solnego	w	żołądku,	
który	odpowiada	za	sterylizację	pokarmów.	Na	jego	niedobór	
wpływa	nadmiar	mięsa	i	mleka	w	diecie,	ale	także	śmieciowa	
żywność,	kofeina,	nikotyna	i	stres.

Po	wykładach	pojawiło	się	wiele	pytań	na	które	odpowiadali	
wykładowcy.	Nasuwa	 się	wniosek	na	 podstawie	myśli	Hipo-
kratesa	„to	pożywienie	jest	naszym	lekarstwem”	-	kiedy	dieta	
jest	zła,	lekarstwo	jest	bezużyteczne,	a	kiedy	dieta	jest	dobra,	
lekarstwo jest niepotrzebne. 

Opracował Janusz Kolbusz

spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 6
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.

Dziś	znamy	tylko	niektórych	mieszkańców	ukrytego	wymia-
ru.	Jak	mówią	naukowcy,	na	identyfikację	czeka	jeszcze	oko-

ło	99%	wszystkich	mikroorganizmów.	I	choć	stanowią	one	raczej	
tajemnicę	 niż	 źródło	 ugruntowanej	wiedzy,	 to	 ich	 znaczenie	
dla	człowieka	jest	bezspornie	fundamentalne.	Każdy	cm²	skóry	
człowieka	 zasiedlają	miliony	mikroorganizmów,	 a	 ich	 liczba	
w	naszym	organizmie	jest	minimum	10	razy	większa	od	liczby	
naszych	komórek.	Jeszcze	do	niedawno	sądzono,	że	w	żołądku	
człowieka	mikroorganizmy	nie	mogą	przeżyć	 ze	względu	na	
skrajnie	 trudne	warunki	 -	między	 innymi	niskie	pH.	Według	
najnowszych	badań	w	żołądku	znajduje	się	min.	100	różnych	ga-
tunków	nieznanych	i	do	tej	pory	nierozpoznanych	mikroorgani-
zmów.	ProBio	Emy™	mieszczą	się	w	tym	1	procencie,	który	jest	
nazwany	i	oswojony.	Ich	działanie	jest	przebadane	i	sprawdzone,	
opisane	zalecane	użycie,	a	jednak	wachlarz	możliwości,	które	
oferują,	zaskakuje.	Dlatego	wiedza	i	doświadczenie	zgromadzone	
przez	 praktyków	probiotechnologii	 stanowią	 niepowtarzalny	
kapitał,	którym	należy	się	dzielić	dla	dobra	naszego	środowiska,	

którego	jesteśmy	nierozerwalną	częścią.	Chcę	Państwu	przed-
stawić	zasady	aplikacji	ProBio	Emów™.

1. Temperatura.	Wysokość	temperatury	sprzyjającej	rozwojowi	
pożytecznej	mikroflory	 trzeba	 identyfikować	 z	 biologicznym	
rytmem	 rozwoju	 roślin.	Zawsze	musimy	mieć	na	uwadze,	 że	
zdolność	przetrwania	mikroorganizmów	jest	nieporównywalna	
do	organizmów	wyższych	i	stąd	wiele	zaskakujących	zastoso-
wań.	Rośliny	 do	 rozpoczęcia	wegetacji	 potrzebują	 kilku	 dni	
z	 temperaturami	powyżej	5°C.	Z	kolei	 tradycja	uprawy	gleby	
podpowiada,	że	siewy	i	obsadzanie	pól	należy	czynić,	kiedy	tem-
peratura	wynosi	min.	8°C.	Ta	temperatura	odzwierciedla	aktyw-
ność	biologiczną	gleby,	czyli	również	życie	mikroorganizmów.	
Jeśli	więc	chcemy	wskazać	optymalny	zakres	temperatury,	to	
będzie	się	zawierał:	od	8°C	do	40°C.	Pamiętajmy	jednak,	że	po	
zimie	obserwujemy	rozwój	pleśni,	pomimo	że	temperatury	nie	
wskazują	na	możliwy	ich	rozwój.	I	w	takich	sytuacjach	trzeba	
zastosować	pożyteczne	mikroorganizmy,	które	pomimo	zmniej-
szonej	aktywności	z	racji	na	zbyt	niską	temperaturę,	będą	blo-
kowały	rozwój	grzybów	pleśniowych,	dla	których	dane	warunki	
też	nie	są	komfortowe.	Szczególną	sytuację	stwarza	przymrozek.	

Dokończenie na str. 31
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Coraz	częściej	aplikuje	się	ProBio	Emy™	przed	albo	natychmiast	
po	 ustąpieniu	 przymrozku.	Lepsza	 jest	wersja	 pierwsza.	Wg	
badań	Prof.	Zenona	Schneidera	z	Poznania	kompozycja	ProBio	
Emów™	wytwarza	cukier	trehalozę,	która	dla	rośliny	daje	efekt	
antymrozowy.	Zagadnienie	to	wymaga	dalszego	rozpoznania,	ale	
praktyka	i	wyniki	badań	potwierdzają	wyjątkowo	dobre	wyniki.	
Szczepienie	mikroorganizmami	 jest	 szczególnie	 zasadne	
w	momencie,	kiedy	mamy	materię	organiczną	do	wymieszania	
z	glebą.	Dlatego	np.:	po	uprawie	kukurydzy	nasiennej	prakty-
kuje	się	oprysk	mikroorganizmami	nawet	w	grudniu	po	zbiorze	
kukurydzy,	kiedy	warunki	glebowe	pozwalają	na	uprawkę,	ale	
temperatury	gleby	są	bliskie	zeru	lub	permanentnie	nocami	po-
niżej	zera.	Tak	wykonany	zabieg	nie	jest	z	racji	na	temperatury	
najlepszy,	ale	z	kolei	zasadny	z	racji	na	zaszczepienie	resztek	
roślin,	co	wiosną	po	rozpoczęciu	wegetacji	będzie	sprzyjało	właś-
ciwemu	rozkładowi	materii	organicznej	i	zablokuje	ewentualne	
jej	zagniwanie.	Należy	również	zwrócić	uwagę	na	optymalną	
temperaturę	przechowywania	preparatów	i	powinna	wynosić:	
10-20°C.

2.Sytuacje stresogenne. Uszkodzenia	roślin	spowodowane	eks-
tremalnymi	zdarzeniami	jak	grad,	przymrozek,	susza,	ulewne	
deszcze,	podtopienia,	uszkodzenia	mechaniczne	zostaną	szybciej	
zregenerowane	po	oprysku	mikroorganizmami.	Nie	rozwiną	się	
pleśnie,	 ulegają	 zabliźnieniu	 pęknięcia	 i	 uszkodzenia	mecha-
niczne.	W	krytycznych	sytuacjach	zamarcia	znacznych	partii	
rośliny	następuje	szybkie	wydanie	odrośli	z	pąków	śpiących	lub	
przybyszowych	i	w	ten	sposób	roślina	się	regeneruje.

3.Wilgotność – woda. Niezmiernie	ważnym	parametrem	na	
skuteczność	ProBio	Emów™	jest	wilgotność	powietrza.	Dlatego	
zabiegi	najlepiej	wykonywać	przy	pogodzie	pochmurnej,	wil-
gotnej,	parnej,	a	nawet	podczas	mżawki	czy	drobnego	deszczu.	
W	przypadku	użytków	zielonych	warto	opryskiwać	nawet	pod-
czas deszczu. Woda używana do oprysków i zamgławiania nie 
może być chlorowana.	Wodę	chlorowaną	należy	najpierw	odsta-
wić	na	12-48	godzin	w	otwartym	pojemniku	bądź	opryskiwaczu,	
aby	chlor	odparował.	Dobrze	jest	używać	wodę	deszczową,	ze	
stawu,	z	 rzeki.	Skuteczną	metodą	poprawy	 jakości	wody	 jest	
przepuszczenie	jej	przez	filtr	z	ProBioCeramiką™.	Cząsteczki	
wody	 (klastery)	 stają	 się	mniejsze,	 zwiększając	 jednocześnie	
nasycenie	jej	tlenem.

4.Słońce.	Nie	należy	wykonywać	zabiegów	z	ProBio	Emami™	
podczas	silnej	operacji	słonecznej.	Zagrożenie	stanowi	promie-
niowanie	UV,	zabójcze	dla	mikroorganizmów.	Dlatego	w	okresie	
od	późnej	wiosny	i	przez	lato	unikamy	zabiegów	podczas	silnej	
operacji	promieni	słonecznych.	Jeżeli	chcemy	opryskiwać	w	takie	
dni,	należy	to	zrobić	późnym	wieczorem	i	nocą,	przy	zwiększonej	
wilgotności	zasiedlą	one	przestrzeń	i	wtedy	mamy	ich	skuteczne	
działanie	w	następnych	dniach.

5.Mieszanie z innymi substancjami. ProBio Emów™ nie 
wolno mieszać z żadnymi środkami chemicznej ochrony 
roślin! Jeżeli	 stosuje	 się	 środki	 chemiczne,	 należy	 odczekać	
kilka	dni	 i	dopiero	zastosować	mikroorganizmy.	Po	środkach	
owadobójczych,	ProBio	Emy™	można	stosować	nie	wcześniej	
niż	po	upływie	2/3	okresu	karencji.	Po	środkach	grzybobójczych	
w	zależności	od	sposobu	działania	środka	można	opryskiwać	
mikroorganizmami	po	upływie	5-7	dni.	Po	środkach	chwasto-
bójczych	należy	szczególnie	uważać	i	odczekać,	żeby	herbicyd	
zakończył	 swe	 działanie.	Zbyt	 szybkie	wejście	 z	 opryskiem	
z	mikroorganizmami	 spowoduje	 zdetoksykowanie	 herbicydu	
i	rozpoczęcie	wzrostu	przez	nieobumarłe	części	roślin.	Z	kolei	
po	odczekaniu	do	momentu,	aż	rośliny	zamrą,	oprysk	mikroor-
ganizmami	przyspiesza	rozkład	tych	chwastów	i	tym	bardziej	
daje	przewagę	roślinom	uprawnym.	ProBio	Emy™	można	łączyć	
z	sobą	oraz	z	preparatami	na	bazie	alg,	jak	również	z	makro-	i	mi-
kroelementami.	Jednak	w	przypadku	odżywek	mineralnych	war-
to	przed	użyciem	skonsultować	się	z	licencjonowanym	doradcą.

6.Opryskiwacz.	Należy	 dbać	 o	 odpowiednie	 przygotowanie	

opryskiwacza	do	zabiegu	z	ProBio	Emami™.	Jeżeli	był	wyko-
rzystywany	do	opryskiwania	środkami	chemicznymi,	to	przed	
stosowaniem	ProBio	Emów™	powinien	być	kilkakrotnie	wypłu-
kany.	ProBio	Emy™	powodują	detoksykację	i	rozkład	substancji,	
w	 tym	zalegających	 różnych	 związków	w	 instalacji	 opryski-
wacza.	Dlatego	też	po	pierwszym	oprysku	mikroorganizmami	
nastąpi	rozkład	substancji	dotychczas	zalegających	i	mogą	one	
powodować	niedrożność	końcówek	podczas	kolejnego	oprysku.	
Zaleca	się,	aby	przed	następnym	użyciem	opryskiwacza	po	opry-
sku	mikroorganizmami	napełnić	go	najpierw	niewielką	ilością	
wody,	uruchomić	pompę	i	sprawdzić,	czy	wszystkie	końcówki	
są	drożne.	Końcówki	niedrożne	należy	oczyścić.

7.Instalacje nawadniające i aplikujące (uprawy polowe i pod 
osłonami, chów i hodowla zwierząt).	Udrażniające	i	oczyszcza-
jące	działanie	mikroorganizmów	warto	wykorzystać	w	uprawie	
roślin	i	chowie	zwierząt.	Wszelkie	instalacje	dozujące	składniki	
pokarmowe	można	oczyszczać	okresowymi	aplikacjami	ProBio	
Emów™.

8.Formy stosowania ProBio Emów™.
-	Podlewanie	-	wszelkie	rośliny	uprawne:	od	1:100	do	1:200,
-	Hydroponika:	od	1:1000	do	1:2000,
-	Oprysk	-	rozsady	i	młode	rośliny:	2-5%.	W	przypadku	roślin	
z	liśćmi	pokrytymi	włoskami	stosować	mniejsze	stężenia	od	
0,5	do	2%.	Starsze	rośliny:	5-10%	roztwór,

-	Biologizacja,	czyli	zasiedlanie	ścian,	sufitów,	posadzek	Pro-
Bio	Emami™,	często	określane	jako	biohigienizacja:	10-20%	
roztwór,

-	Zabezpieczanie	płodów	w	magazynach:	10-20%	roztwór.	Kąpiel	
owoców:	1-3%	roztwór	wodny,

-	Zamgławianie	-	magazyny,	palety,	skrzynie,	obiekty	hodowlane	
szklarnie:	20-100%	roztwór,

-	Moczenie	-	sadzonki,	drzewka,	bulwy,	cebule:	10-20%	roztwór,
-	Zaprawianie	 nasion:	 ziarna	 zbóż	 i	 innych	gruboziarnistych	
100%	roztwór.	Nasiona	drobne:	20%	roztwór.

9.Rytm biologiczny.	Stosując	kompozycje	pożytecznych	mikro-
organizmów	w	uprawach	polnych,	ogrodowych	i	doniczkowych,	
kierujemy	się	następującym	„kluczem”:

a) Przywracanie zdrowia glebie -	 tylko	 zdrowa	gleba	 jako	
łoże	 siewne	wyda	 zdrową	 roślinę!	Stosowanie	 pożytecznych	
mikroorganizmów	w	uprawach	polowych	należy	rozpocząć	od	
zaszczepienia	 gleby.	Czynność	 tę	wykonujemy	 zawsze	przed	
siewem	 i	 sadzeniem	poprzez	 oprysk	 pola	EmFarma	Plus™,	
a	następnie	wymieszanie	z	glebą.	Ilość	EmFarma	Plus™,	jaką	
należy	zastosować	zależy	od:	zawartości	próchnicy	w	glebie,	ro-
dzaju	resztek	pożniwnych,	przedplonu,	stosowanego	nawożenia	
organicznego,	rodzaju	planowanego	plonu	głównego.
Mając	powyższe	na	uwadze,	podstawowa	dawka	zawiera	się	od	
20-40	litrów	EmFarma	Plus™/ha.	Wyższe	dawki	stosuje	się	na	
glebach	zdegradowanych,	posiadających	poniżej	1%	próchnicy.	
W	pierwszych	 latach	wdrażania	 probiotycznych	mikroorga-
nizmów	zaleca	 się	 stosować	 zwiększone	dawki	 do	gleby.	Od	
3	 do	 4	 roku	 stosowania	 ProBio	Emów™	należy	 stopniowo	
zmniejszać	dawki.	Tam,	gdzie	gleba	nawożona	jest	obornikiem	
przekompostowanym	-	przefermentowanym	z	EmFarma	Plus™	
czy	też	gnojowicą	przefermentowaną	z	EmFarma	Plus™,	można	
ograniczyć	dawki	EmFarma	Plus™	podawanego	do	gleby,	a	przy	
wysokiej	kulturze	gleby	można	ich	nie	stosować.

b) Wspieranie rośliny zgodnie z fazami zwiększonego wy-
siłku:
-pękania	pąka	-	wzmacnia	i	ochrania	przed	infekcjami	roślinę,	
która	m.in.	„otwiera	swój	organizm”,	

-kwitnienia, 
-owocowania, 
-wspieramy	również	roślinę,	gdy	poddawana	jest	wysiłkowi	na	
odpieranie	żywiołów	przyrody:	przymrozki,	ulewne	deszcze,	
gradobicia,	upały,	susze,	inwazje	chorób	i	szkodników.

Należy	pamiętać	o	opryskiwaniu	dolnej	strony	liści!

Opracował Janusz Kolbusz
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OPIs DWORU W JANUsZKOWICACH I WŁOŚCIAN Z 1868 ROKU
Januszkowice	jako	osada	wiejska	leżąca	w	województwie	pod-
karpackim,	w	powiecie	dębickim,	w	gminie	Brzostek	posiada	

ruiny	 zabytkowego	dworku	 szlacheckiego	 z	 przełomu	XVIII	
i	XIX	wieku.	Według	A.	Hirsberga	początkowo	Januszkowice	
nazywane	były	„Vnochovici”.	Jest	to	jedna	z	najstarszych	osad	
na	terenie	brzosteckim.	Edmund	Janicki,	nauczyciel	z	Błażkowej,	
końcem	XIX	wieku	opisał	włościan	i	dwór	w	Januszkowicach	
w	czasopiśmie	„Dzwonek”.	Opisuje	wyjątkową	dobroć	ówczes-
nych	włodarzy	Januszkowic	i	ich	dobroć	wobec	prostego	ludu	
wiejskiego.	Jak	pisze	ks.	prof.	B.	Stanaszek:	„Od	swoich	począt-
ków	Januszkowice	należały	do	parafii	w	Kleciach,	a	później	do	
okręgu	tamtejszego	kościoła	filialnego.	Po	jego	zlikwidowaniu	
znaczna	odległość	od	kościoła	w	Brzostku	skłoniła	właścicieli	
majątku	do	zbudowania	kaplicy	dworskiej.	Fundowali	ją	w	1834	r.	
Konstanty	i	Maria	Fihauserowie.	Samodzielna	parafia	pod	we-
zwaniem	Zwiastowania	Pańskiego	została	utworzona	w	1967	r.	
Oddajmy	zatem	głos	E.	Janickiemu.

Włościanie	z	Januszkowic	i	tamtejszy	dwór
„Mam znajomego gospodarza w niedalekiej ode mnie wsi 

Januszkowicach około Brzostku. Człowiek to gospodarny, 
trzeźwy, a i oleju jak to mówią nie skąpo ma w głowie, widział 
trochę światu służąc wojskowo, a że go też wszystko obchodziło, 
nabył niemało wiadomości pożytecznych i ma też wiele pojęcia 
o większych miastach i o różnych ludziach. Przytem jest człowiek 
piśmienny, co mu też wiele do różnych wiadomości pomaga. 
Miła też to z nim rozmowa, bo jak zacznie opowiadać: co on to 
w świecie widział, jak bywał na posiedzeniach naszych posłów 

w Wiedniu, jak to tam gdzie indziej dbają ludzie o oświatę, jak 
gospodarzą, co by to u nas zdało się wykorzenić złego między 
ludem a co zaprowadzić; to moi mili czytelnicy długą miałbym 
historyę do pisania, abym to wszystko chciał wypowiedzieć - ale 
że ani czasu po temu nie mam, ani was chcę nudzić długo, więc 
tylko w krótkości jeszcze z ostatniej naszej rozmowy cokolwiek 
opowiem.

Zaczęliśmy rozmowę, jak to teraz wszędzie bywa, o naszej 
biedzie i przyszło mi na myśl zapytać go, skąd on też wie tyle 
różnych pięknych rzeczy o naszym kraju rodzinnym, szczególniej 
o jego teraz nowej ustawie, którą jak na włościanina rozumie 
i pojmuje doskonale. Pytałem go się dalej, skąd wie o różnych 
ważnych wypadkach w kraju i za granicą; a on mi na to:

— Ej panie kochany, najprzód wam powiem że jestem nie-
zmiernie ciekawy na takie rzeczy, a to stąd pochodzi że kraj 
nasz kocham serdecznie i nieraz nad jego nieszczęsną dolą 
ubolewałem; a może też Bóg moich modłów wysłuchał, że nam 
lepsza dola jakby jutrzenka świtać zaczyna. Gdybyśmy tylko 
razem, a szczerze pracować nie przestali i gdyby nam tylko 
niezgoda nie przeszkadzała w dokonaniu rozpoczętego dzieła 
w kraju a natomiast oświata szczerze nas zajęła; to byśmy wnet 
stanęli jako naród silny i zamożny.

Ale mój panie za nic by mi była ciekawość, gdybym nie miał 
pomocy w czytaniu różnych pięknych i pożytecznych ksiąg; 
czytam przytem Dzwonek, Nowiny ze świata i wiele innych pism, 
które mi wolny czas od pracy bardzo mile zajmują.

Na to ja zagadnąłem:
— Toż nie żałujecie przecież pieniędzy na te pisma i książki? 

A może je gmina zapisuje?
— Ej gdzieby tam gmina; żalby im było pieniędzy, 

których tam, co prawda to prawda, w naszej małej 
gminie i nie wiele mają; mnie zaś nie żal, ale nie 
staćby było samemu płacić, bo grunt mam malutki 
a do tego żonę i dzieci. Ale Bóg dał nam państwo we 
dworze łaskawe co na to nakładają i chętnie każdemu 
w gminie pożyczą. Tam też jest naszej wsi ucieczka, 
czy to po radę, czy po zapomogę, czy po leki, czy po 
jakie wiadomości. Panienka nasza to anioł prawdzi-
wy; jej słowa słodziutkie, jej rady zbawienne, których 
i najbiedniejszemu nie skąpi, jej gotowość niesienia 
chorym pomocy i pociechy, choćby i z innych wsi 
i miasteczek, to dla nas skarby nieocenione. Ona 
mową, przykładem i czynem zachęca nas wszystkich 
do cnót, do oświaty, miłości Boga, kraju i bliźniego; 
słowem: to nasza pocieszycielka, opiekunka, to anioł 
powtarzam, którego czcić, kochać, uwielbiać należy.

Jeżeli mój Panie przybędziecie do nas w którą 
sobotę na nabożeństwo w kaplicy przez zacnych tych 
państwa w ogrodzie postawionej, co wielkiem jest 
dla nas z braku kościoła dobrodziejstwem, a ujrzycie 
naszych dostojnych państwa, nie modnie ale po staro-
polsku, u stóp Najwyższego się korzących, otoczonych 
licznem gronem nas biednych wieśniaków i dworskiej 
służby - i panienkę, naszego anioła, pośród nas klę-
czącą, to pewnie nie pożałujecie ani swej fatygi, ani 
też bez łzy w oku od nas nie wyjdziecie, a taka łza 
nie będzie szkodliwą, bo ją wyciśnie widok radosny.

Mamy tu zatem mili czytelnicy dwa piękne przykła-
dy: Staropolską cnotę, pobożność i przychylność do 
włościan naszych zacnych panów i pań, i wdzięcznych 
włościan Januszkowic, którzy umiejąc cenić dobro-
dziejstwa dworu, nie stronią od niego, ale owszem 
tam czerpią radę, tam szukają pociechy, tam kładą 
zaufanie i za swe państwo modły wznoszą do Boga.

Edmund Janicki, nauczyciel z Błażkowy”
Przypisy:
„Dzwonek.	Pismo	dla	ludu”,	T.	19:1868,	nr	6,	s.	88-90.	
Ks.	 B.	 Stanaszek,	 Brzostek	 i	 okolice,	 Brzostek	 1997,	
s. 117-127.Dwór w Januszkowicach - widok obecny

Fot. Paweł Batycki
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ROZWIĄZANIE:
mAj 2016

"

"

Rozwiązania:	krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej	(Co to za gatunek? 
Fot.	strona	26)	wraz	z	wypełnionymi	kuponami	należy	dostarczyć	do	31 maja 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
Kapelusze
Trzem	logicznie	myślącym	panom	pokaza-
no	pięć	kapeluszy:	dwa	czarne	i	trzy	białe.	
Następnie	zawiązano	im	oczy,	założono	na	
głowy	trzy	z	tych	pięciu	kapeluszy	i	ustawio-
no	gęsiego	tak,	że	każdy	z	panów,	po	zdję-
ciu	opasek	z	oczu,	widział	panów	stojących	
przed	nim,	ale	nie	mógł	zobaczyć	kapelusza	
na	głowie.	Zapytano	ostatniego	pana,	który	
widział	dwóch	panów	przed	sobą,	czy	wie,	
jaki	kapelusz	ma	na	głowie.	Odpowiedział,	
że	wie.	Tak	samo	odpowiedział	pan	stojący	
w	środku.	O	dziwo,	pan	stojący	pierwszy	
w	rzędzie	odgadł	kolor	swojego	kapelusza.	
Jaki to był kolor?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Zagadka	logiczna:. Czworościany: 32, ośmiościany: 19.
Fotograficzna	zagadka	przyrodnicza:. Grubosz (Crassula) nazywany też drzew-
kiem szczęścia.
Hasło	krzyżówki:	LEPSZE SWOJE KLAMKI NIŻ CUDZE ZAMKI.
Nagrody	książkowe	wylosowali:	Stanisława Łukowicz	z	Opacionki	(krzyżów-
ka),	Irena Wójcik z	Brzostku	(zagadka	przyrodnicza).	Niestety,	zagadki	logicznej	
nikomu	nie	udało	się	rozwiązać.

Imię	i	nazwisko,	miejscowość Rozwiązanie	zagadki	logicznej	maj	2016

"

"

Imię	i	nazwisko,	miejscowość Co	to	za	bylina?

"

"

maj	2016

K R Z Y Ż Ó W K A  Z  N A G R O D Ą

POZIOMO:
1)	W	kuchni	 służy	 do	wyciskania	 soku	 z	 owoców	 i	wa-
rzyw.	 7)	 Prosty	 stołek.	 8)	 Potocznie:	 kaczan	 kukurydzy,	
pałka	wodna.	 9)	Dużo	drzew.	 11)	Kobieta	nałogowo	uży-
wająca	morfiny.	 14)	Uparte	zwierzę	pociągowe.	 15)	Syn	De-
dala.	 18)	Góry	z	Mont	Blanc	 21)	Niemiecke	auto.	 23)	Duży	
ptak	 o	 długim	 wygiętym	 dziobie;	 czczony	 w	 staroż.	
Egipcie.	 24)	Typ	 bezkręgowców,	 najliczniejszy	w	 grupie	
zwierząt.	 25)	1000	kilogramów.	 26)	Mała	Joanna	 27)	Le-
gendarny	założyciel	Warszawy;	w	parze	z	Sawą.	 29)	Rytm,	
wyczucie,	delikatność.	 31)	Członek	partii	SD.	 34)	Badacz,	
znawca	dialektów;	dialektolog.	 37)	Bufet,	przy	którym	spo-
żywa	się	posiłki	i	napoje	na	stojąco	lub	siedząc	na	wysokich	
stołkach.	 38)	Pisemne	zawiadomienie	o	wysłaniu	lub	nadej-
ściu	przekazu,	weksla,	paczki,	listu;	awiz.	 39)	Imię	żeńskie	
-	5	IV,	5	V.	 40)	Magdalena	(ur.	1930),	rzeźbiarka,	plastyczka;	
autorka	monumentalnych	gobelinów.

PIONOWO
1)	 p.	 sezamka	 2)	 Szyfrator.	 3)	Bruce,	 aktor	 amerykań-
ski	 4)	 Piesek	 z	 polskiej	 kreskówki.	 5)	 Bije	 dziesiątkę	
w	 grze.	 6)	 Imię	męskie	 -	 2	 V	 10)	 Dzielnica	Warsza-
wy	 12)	 Płatny	 partner	 do	 tańca	 w	 lokalach	 rozryw-
kowych.	 13)	 Niewielka	 wada.	 16)	 Zamknięta	 grupa	
społeczna.	 17)	Twórca	dzieła.	 19)	Uratowana	przez	Ursu-
sa.	 20)	 Szczeniak.	 22)	Gatunek	wierzby	 23)	 Przepływa	
przez	 Stargard	 Szczeciński.	 27)	 ...	 w	 Lotto.	 28)	 Zżera	
żelazo	 30)	Człowiek	 zajmujący	 się	 przenoszeniem	 towa-
rów.	 32)	Szósty	dzień	tygodnia.	 33)	Imię	Caruso	 35)	Imię	
Kurosawy,	jap.	reżysera.	 36)	Inaczej	stulecia.

Litery	czytane	kolejno	utworzą	rozwiązanie	(przysłowie).
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Monika Orłowska „Całuję. Mama”

W	 jednym	 z	 krakowskich	
mieszkań	spotykają	się	trzy	sio-
stry.	Stoją	przed	trudnym	zada-
niem	uporządkowania	i	podzie-
lenia	majątku	po	zmarłej	matce.	
Dla	Beaty,	Joanny	i	Pauliny	jest	
to	także	okazja	do	wspomnień	
z	 lat	 ich	młodości,	które	przy-
padły	na	czasy	PRL-u.

W	ciągu	pięciu	kolejnych	dni	
siostry	zmagają	się	z	rzeczami	
zalegającymi	 w	mieszkaniu	
matki.	Wspólnie	spędzony	czas	
uwydatnia	różnice	dzielące	kobiety,	prowokuje	kłótnie,	
ale	też	skłania	do	wyznań.	Z	sentymentem	wracają	do	
wspomnień	o	mysim	jedzeniu,	niedźwiedziu	Miszy	i	Pe-
weksie.	Na	światło	dzienne	wychodzi	 skrywana	przez	
lata	 tajemnica.	Zagadkowo	ginie	z	mieszkania	pewien	
drogocenny	przedmiot…	Kto	i	dlaczego	zabrał	tę…	No	
właśnie	co?	Po	odpowiedź	zajrzyjmy	do	książki.

Jest	to	wzruszająca	powieść	pokazująca	skompliko-
wane	relacje	 rodzinne	oraz	poruszająca	 trudne	 tematy	
związane	 z	 chorobą	 i	 śmiercią	 bliskich.	Nie	 brak	 tu	
anegdot,	przywołujących	uśmiech
. 
Marcos Chicot „Zabójstwo Pitagorasa”

Czy	może	istnieć	umysł	po-
tężniejszy	 od	 umysłu	 samego	
Pitagorasa?

Wspólnota	 pitagorejska	
w	Krotonie,	 rok	 510	p.n.e.	 Pi-
tagoras,	 przeczuwając	 zbli-
żającą	 się	 śmierć,	 postanawia	
wybrać	następcę	spośród	swo-
ich	 najzdolniejszych	 uczniów.	
Zmuszony	 jest	 jednak	odłożyć	
decyzję	na	później,	gdyż	w	jego	
wspólnocie	 dochodzi	 do	 serii	
przerażających	morderstw.	Wy-
daje	się,	że	ich	sprawca	dysponuje	inteligencją	i	wiedzą,	
które	mogą	 równać	 się	 z	mądrością	Mistrza.	 Córka	
Pitagorasa,	Ariadna	i	egipski	detektyw	Akenon	próbują	
rozwikłać	 tajemnice	 tożsamości	 zabójcy.	 Prowadząc	
wspólnie	śledztwo,	odkrywają,	że	łączy	ich	coś	więcej	
niż	chęć	rozwiązania	kryminalnej	zagadki.	

Podróż	 do	 starożytnej	Grecji,	 pełna	 fascynujących	
postaci,	mrocznych	tajemnic	i	zagadek	matematycznych	
frapujących	ludzkość	od	tysięcy	lat.

Agata Przybyłek „Nie zmienił się tylko blond”

Iwonka	ma	męża,	 czwórkę	
dzieci	 i	 sielankowe	 życie.	Mąż	
ma	 sklep	 z	 bielizną	 i	 biuściastą	
kochankę	 Adelę.	 Iwonka	 do-
wiaduje	 się,	 że	w	wieku	 37	 lat	
zostanie	babcią.

To	 pełna	 humoru	 powieść	
o	kobiecie,	 która	musi	 na	nowo	
poukładać	sobie	życie.	

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - 
BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

Zapisują	 Jaśka	Kowalskiego	do	
partii.	Sprawdzają	życiorys.
-	No,	 a	 jak	 to	 było	 po	wojnie?	
Byliście	w	jakiejś	bandzie?
-	Nie,	to	będzie	pierwsza.

  
Rozmawiają	dwie	sąsiadki	o	swo-
ich	 dzieciach.	 Jedna	 z	 nich	 się	
chwali:
-	A	mój	Jasiek	to	studiuje	w	takim	
uniwersytecie,	co	to	tak	jakoś	się	
nazywa:	ugryz	–	nie,	nie
ugryz!...użarł	–	nie,	nie	użarł…	
A!	Już	wiem!	UJOT!

  
-	 Jasiu,	 dlaczego	 masz	 takie	
brudne	ręce?
-	Bo	bawiłem	się	w	piaskownicy!
-	Ale	dlaczego	masz	czyste	palce?
-	Bo	gwizdałem	na	psa!

  
-	Twoje	wypracowanie	na	temat	
kota	 –	mówi	 nauczycielka	 do	
Jasia	-	składa	się	tylko	z	jednego	
zdania:	 „Moja	 kotka	 urodziła	
dwa	kociaki”.	Czy	to	nie	za	mało?
-	Myśmy	 się	 też	 zdziwili.	 Po-
przednio	miała	pięć.

  
-	Kto	 to	 jest	 hipokryta?	 –	 pyta	
pani na lekcji.
-	Ja	wiem	–	zgłasza	się	Jaś	–	to	

jest	uczeń,	który	twierdzi,	że	lubi	
chodzić	do	szkoły.

  
Mała	Zosia	mówi	do	mamy:
-	Pójdę	do	kiosku	kupić	zeszyt…
-	Ani	mi	się	waż	–	zakazuje	mat-
ka.-	Leje	deszcz,	pogoda	taka,	że	
psa	 szkoda	wypędzać	 z	 domu,	
tatuś	pójdzie,	kupi	ci	zeszyt.

  
W	 trakcie	 egzaminu	 jeden	 ze	
studentów	 poprosił	 o	 otwarcie	
okna.	Profesor	stwierdził:
-	Okno	można	otworzyć,	 orłów	
tu	nie	ma,	nie	wyfruną.
Po	egzaminie,	gdy	 już	wszyscy	
wychodzili,	 ten	 sam	 student	
spytał:
-	Ooo!?	Pan	profesor	też	drzwia-
mi?

  
-	 Gdybyśmy	 przed	 baranem	
postawili	wiadra:	z	wodą	i	z	al-
koholem,	to	czego	się	napije	ba-
ran?-	 pyta	 prelegent	 usiłujący	
różnymi	przykładami	przekonać	
słuchaczy,	że	picie	alkoholu	jest	
szkodliwe.
-	Wody!	–	odkrzykują	słuchacze.
-	Tak!	A	dlaczego?!
- Bo baran

  

Rady, aforyzmy i drogowskazy dla każdego
wybrała Maria Kawalec

Spytano uczonego:
- Co ważniejsze – nauka czy bogactwo?
- Nauka – odpowiedział.
- Dlaczego więc uczeni cisną się do drzwi królewskich, a królowie 
nie cisną się do drzwi uczonych?
- Dlatego, że uczeni wiedzą, jakie korzyści mogą mieć z króla, 
a królowie nie wiedzą, jakie korzyści mogą mieć z uczonych.  
/arabskie/
 Mądrość jest najsubtelniejszą, najbardziej uduchowioną 
z form panowania. Nie nad ludźmi oczywiście: nad światem.  
/Henryk Elzenberg/
 Bieda może nauczyć rozumu, ale nigdy – mądrości. /Władysław 
Grzeszczyk/
 Bystrość umysłu – to prędkość, która nie korzysta z pośpiechu.  
/Władysław Grzeszczyk/
 Dar mądrości – to przede wszystkim umiejętność panowania nad 
swoją głupotą. /Władysław Grzeszczyk/
 Kto ani czyta, ani słucha mądrych, ani się ich radzi, ani z nimi 
towarzyszy: skąd ma mądrym być i rozum dostawać? /Piotr Skarga/
 Człowiek uczony widzi sercem i umysłem; nieuk widzi jedynie 
oczami. /Anuszyrwan Sprawiedliwy/
 Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona głupocie 
drogę do opanowania świata. /Aleksander Fredro/
 Czasem więcej uczy cudza głupota niż własny rozsądek.  
/Władysław Grzeszczyk/
 Nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy i nie chodź do tego, 
kto nie ma rozumu. /Biblia/
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Wreszcie	postanowiłem	spróbować	
przynajmniej	ugotować	jajka	na	

skraju	blachy.	Wchodząc	po	raz	kolejny	
pod	zadaszenie	by	dołożyć	drzewa	na	
ogień	 i	 postawić	garnuszek	 z	 trzema	
jajkami	na	skraju	blachy	odczułem,	że	
pod	zadaszeniem	mogę	 już	oddychać	
swobodnie.	Dym	z	paleniska	 ciągnie	
do	komina,	a	płomień	rozchodzi	się	pod	
obydwu	blachami.	Rozpierała	mnie	au-
tentyczna	radość	i	satysfakcja	z	osiąg-
niętego	 sukcesu.	 Przestałem	 nawet	
myśleć	o	grożących	mi	niebezpieczeń-
stwach	mimo	terkotu	broni	maszyno-
wej na linii frontu. Delikatnie ustawi-
łem	na	blachę	garnek	z	surowcami	na	
zupę	ziemniaczaną	i	drugi	z	jabłkami	
na	kompot.	Obydwa	garnki	przykryte	
były	 pokrywkami	więc	 powinno	 za-
gotować	się	szybko.	Obok	postawiłem	
też	litrowy	garnuszek	z	trzema	jajami.	
Z	wnęki	 kuchennej	 coraz	mocniej	
biło	 już	 gorąco	przesycone	wilgocią.	
Spod	pokrywki	na	garnku	z	jabłkami	
zaczęła	wydobywać	 się	 para	 i	wnet	
zasyczała	 blacha.	Zdjąłem	pokrywkę	
i	zamieszałem	chochelką	gotujący	się	
kompot.	Skosztowałem,	był	kwaskowy	
i	 bardzo	mi	 smakował.	W	 litrowym	
garnuszku	wrzała	 już	woda	z	 jajami.	
Do	kompotu	wsypałem	pół	łyżki	cukru.	
Po	 chwili	 zaczęła	 gotować	 się	 zupa.	
Z	garnka	z	zupą	zsunąłem	pokrywkę	
by	 nie	 kipiało	 na	 blachę.	Chochelką	
nabrałem	cząstkę	jabłka	z	gotującego	
się	 kompotu	 i	 stwierdziłem,	 że	 jest	
już	ugotowane.	Smakowo	kompot	był	
wyśmienity	 lecz	bardzo	gorący.	Gar-
nek	z	kompotem	odstawiłem	z	blachy	
do	wydrążonego	wgłębienia	w	ziemi	
i	 nakryłem	 pokrywką.	Odstawiłem	
z	blachy	też	garnuszek	z	ugotowanymi	
jajami.	Gotującą	się	zupę	zamieszałem	
chochelką	ale	 ziemniaki	były	 jeszcze	
twarde.	 Dołożyłem	 kilka	 drewien	
na	 ogień	 pod	 blachy	 by	 dogotowała	
się	 zupa.	Nie	miałem	doświadczenia	
w	soleniu,	więc	aby	nie	przesolić	kilka	
razy	dosalałem	aż	uzyskałem	odpowia-
dający	mi	smak.	Oczywiście	gotująca	
się	 zupa	nie	przypominała	 zapachem	
ani	smakiem	zupy	ziemniaczanej	jaką	
gotowała	mama.	 Zupę	 tę	 nazywano	
u	nas	„rzadkie	ziemniaki”.	Mama	do-
dawała	do	gotującej	się	zupy	przypra-
wy	między	innymi;	miętę	pieprzową,	
listek	bobkowy,	marchewkę,	zasmażkę	
z	mąki	 upalanej,	 a	 po	 ugotowaniu	

omaściła	skwarkami	ze	słoniny.	Moja	
zupa	ziemniaczana	miała	specyficzny	
smak,	pośredni	między	ziemniaczanką	
czyli	wodą	z	ugotowanych	ziemniaków,	
a	 kapuśniakiem	 ze	 świeżej	 kapusty	
z	posmakiem	czegoś	nieuchwytnego,	
a	było	nim	ziarno	żyta.

	Ugotowanej	 zupy	 nabrałem	 sobie	
pełną	miskę,	do	której	wcześniej	pokro-
iłem	ugotowane	jajka.	Gorącej	strawy	
nie	 jadłem	 już	 dziesięć	 dni,	 ostatnio	
u	 Jędrzejczykowej	 na	 Głobikowej.	
Być	może	dlatego	nawet	bez	przypraw	
i	 omasty	gorąca	 zupa	 smakowała	mi	
wybornie.	Dawno	nie	byłem	tak	syty	
jak	tego	wieczoru.	Ogień	już	przygasał	
pod	blachą.	 Jego	 resztki	wygarnąłem	
kijem	na	ziemię	i	zalałem	wodą	z	umy-
tej	miski	po	zupie.	Ugotowany	zapas	
żywności	 zostawiłem	w	 garnkach	
przykrytych	 pokrywkami,	 stojących	
w	zagłębieniach	wydrążonych	dla	nich	
w	ziemi	pod	zadaszeniem	maskującym	
leśną	kuchnię.	Zabrałem	tylko	cukier	
i	sól,	a	zapałki	miałem	cały	czas	w	kie-
szeni	by	nie	zwilgotniały.	Do	ziemianki	
wróciłem	po	ciemku.	Konie	jeszcze	nie	
leżały,	chyba	czekały	na	mój	powrót.	
Z	frontu	dochodziły	odgłosy	zwykłej	
strzelaniny.	Odmówiłem	wieczorną	
modlitwę	i	położyłem	się	spać	na	świe-
żo	urządzonej	pryczy.	Czułem	jeszcze	
piekący	ból	oczu	od	dymu	i	niezwłocz-
nie	zasnąłem.

	Obudził	mnie	jakiś	chrzęst.	Od	razu	
zorientowałem	się,	że	to	gniada	budzi	
mnie	 gryząc	 zębami	 drąg	 przegrody	
albo	półki	paszowej.	Mimo,	że	na	dwo-
rze	dniało	już	musiałem	skarcić	gniadą	
za	dekonspirującą	pobudkę.	Leszczy-
nowym	pręcikiem	uderzyłem	ją	kilka	
razy	po	nozdrzach,	by	zapamiętała,	że	
tego	jej	robić	nie	wolno.	Nie	podałem	
też	zaraz	porannej	paszy,	by	wiedzia-
ła,	 że	 jej	 pobudka	 jest	 bezskuteczna.	
Położyłem	 się	 na	 pryczy	 i	 próbowa-
łem	nawet	zasnąć	ale	daremnie.	Myśl	
o	dzisiejszym	 święcie	 zupełnie	mnie	
rozbudziła.	 Snułem	 sobie	 taki	 plan.	
Zaraz	po	oprzątnięciu	koni	wymyję	się	
porządnie	przy	 strumieniu,	 przebiorę	
w	upraną	bieliznę	i	będę	wypoczywał	
po	 dotychczasowych	 zmaganiach	
w	urządzaniu	 ukrycia	 dla	 koni	 i	 dla	
siebie.	Mam	 spory	 zapas	 paszy	 dla	
koni	 i	 nowe	możliwości	wyżywienia	
dla	siebie	więc	mogę	korzystać	z	wy-
poczynku	 świątecznego.	W	dobrym	
samopoczuciu	 porannym	 skreśliłem	
w	kalendarzyku	datę	piętnastego	sierp-
nia.	Kończyłem	modlitwę	gdy	bliska	
seria	 z	 frontowego	 karabinu	maszy-
nowego	 przypomniała	mi	 o	 realiach	
mojego	bytowania	w	lesie	przyfronto-
wym.	Nagle	uświadomiłem	 sobie,	 że	

ja	znam	tylko	niewielki	fragment	lasu	
w	części	przyległej	do	naszej	wsi,	gdzie	
chodziłem	zbierać	grzyby.	Wykorzy-
stam	więc	 dzisiejszy	 luz	 świąteczny	
na	głębsze	poznanie	 lasu	przyległego	
do niemieckiej linii frontu.

 Konie coraz bardziej niecierpli-
wie	 przestępowały	 z	 nogi	 na	 nogę	
i	bez	przerwy	patrzyły	w	moją	stronę	
w oczekiwaniu na podanie im jedze-
nia.	 Dostatecznie	 przekonałem	 się,	
że	 gniada	 po	 ukaraniu	 jej	 za	 głośne	
domaganie	się	jedzenia	nie	korzysta	już	
z	tego	sposobu.	Dałem	im	więc	po	pół	
snopka	żyta	i	wyszedłem	na	zewnątrz	
ziemianki.	Świeże	powietrze	orzeźwiło	
mnie	 zupełnie.	 Pierwsze	 promienie	
słońca	 długimi	 smugami	 przebijały	
się	przez	wschodnie	korony	drzew,	po-
twierdzając	istnienie	wczesnego	ranka,	
który	jak	na	połowę	sierpnia	był	jesz-
cze	 ciepły.	Gdzieś	w	oddali	 odezwał	
się	 znów	karabin	maszynowy	 jakby	
spóźniona	 odpowiedź	 na	 poprzednią	
serię.	Nade	mną	widziałem	 skrawek	
błękitu	 nieba	 i	 pomyślałem	kiedy	 ja	
będę	mógł	 swobodnie	oglądać	wolną	
przestrzeń	panoramy	rodzinnej	okolicy	
z	 okolicznych	wzgórz.	 Ze	 smutnym	
westchnieniem	wróciłem	do	ziemianki	
i	dałem	koniom	jeszcze	po	pół	snopka	
żyta.	Widziałem,	że	drugą	porcję	jedzą	
też	z	dużym	apetytem,	więc	po	uprząt-
nięciu	gnoju	dałem	im	jeszcze	na	deser	
po	małej	porcji	siana.

	Za	 chwilę	 napoiłem	 konie	 bo	 już	
zaczęły	oglądać	się	na	stojące	wiadra	
i	 przyniosłem	 następne	 dwa	wiadra	
wody.	Wziąłem	koszyk	z	wypraną	bie-
lizną,	ręcznikiem	i	mydłem,	by	umyć	
się	solidnie	w	wodzie	strumienia.	Przy	
strumieniu	 rozebrałem	 się	 zupełnie	
i	wszedłem	do	wody.	Pierwsze	opry-
ski	wody	przy	myciu	 twarzy	 i	głowy	
przyzwyczaiły	resztę	skóry	do	niskiej	
temperatury	wody,	znacznie	niższej	niż	
powietrza.	Wymyty	wodą	i	mydłem	od	
głowy	do	stóp	i	wytarty	ręcznikiem	do	
sucha,	ubrałem	świeżą	bieliznę,	a	na	nią	
sfatygowane	 już	 ubranie.	W	 świeżej	
bieliźnie	wnet	 zrobiło	mi	 się	 ciepło	
i	przyjemnie.	Mokry	ręcznik	rozwie-
siłem	pod	zadaszeniem	ziemianki	by	
dobrze	wysechł	i	poszedłem	do	leśnej	
kuchni	na	śniadanie.	Zastałem	w	niej	
wszystko	w	 nienaruszonym	 stanie.	
Zimna	zupa	z	jajkiem	mniej	smakowała	
mi	niż	wczoraj	 gorąca,	 za	 to	kompot	
z	jabłek	wydawał	mi	się	wyśmienity.	Po	
śniadaniu	wróciłem	do	ziemianki	i	jak	
przystało	na	dzień	świąteczny,	wolny	
od	pracy,	położyłem	się	na	pryczy	by	
wypocząć.	Syty,	ale	wcześnie	obudzo-
ny	niespodziewanie	zasnąłem.

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
W lesie przyfrontowym

Dokończenie na str. 36
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Dokończenie na str. 37

	Obudził	mnie	potężny	huk.	Zerwa-
łem	się	z	pryczy	i	stanąłem	między	koń-
mi	by	uspokoić	ich	lęk.	Zorientowałem	
się,	że	huk	powoduje	pękanie	pocisków	
artylerii	radzieckiej.	W	pierwszej	chwili	
wydawało	mi	się,	że	pociski	eksplodują	
bardzo	blisko	mojej	ziemianki.	Kiedy	
usłyszałem	szumiący	świst	i	huk	zro-
zumiałem,	że	pociski	spadają	na	zachód	
od	ziemianki.	Pomyślałem,	być	może	
ostrzeliwana	 jest	 droga	 z	Głobikowej	
do	Grudnej	w	pobliżu	gospodarstwa	
Machali	 i	Kaliny.	Kolejne	wybuchy	
następowały	 też	 na	wschód	 oraz	 na	
południowy	i	północny	wschód	od	mo-
jej	ziemianki,	a	więc	ostrzeliwana	jest	
linia	frontu	niemieckiego	i	cały	obszar	
przyfrontowy.	Wnet	odezwała	 się	 też	
artyleria	niemiecka.	Trwająca	kanona-
da	ożywiła	we	mnie	kolejną	nadzieję	
na	rzeczywiste	tym	razem	rozpoczęcie	
ofensywy	radzieckiej,	która	odepchnie	
wojska	niemieckie	na	zachód.	Wówczas	
wrócę	 z	 końmi	 do	 naszej	 zagrody.	
Niestety,	 najdłużej	 trwająca	 i	 najbar-
dziej	 intensywna	 z	dotychczasowych	
kanonada	stawała	się	coraz	rzadsza	aż	
zupełnie	zanikła.	Pozostał	tylko	swąd	
spalających	 się	materiałów	wybucho-
wych.	Nadal	trwała	charakterystyczna	
wymiana	 ognia	 z	 broni	 strzeleckiej.	
Podobnie jak w poprzednich okresach 
odnosiłem	wrażenie,	że	wojska	obydwu	
stron	 rozmawiają	 ze	 sobą	 systemem	
wystrzałów	pojedynczych	i	seryjnych.	
W	seryjnym	oddawaniu	strzałów	roz-
różniałem	 serie	 krótkie	 i	 długie	oraz	
wolno-	 i	 szybkostrzelne.	Nieraz	wy-
dawało	mi	się,	że	wystrzały	po	stronie	
radzieckiej	są	echem	wystrzałów	strony	
niemieckiej.	Czasem	miałem	wrażenie	
jakbym	słyszał	wystrzały	tylko	jednej	
strony	w	różnych	odległościach	na	po-
łudnie	i	na	północ	od	mojej	ziemianki.	
Po	uspokojeniu	 się	 koni	 z	 powrotem	
położyłem	się	na	pryczy.

	Do	codziennej	strzelaniny	frontowej	
już	przywykłem	z	wyjątkiem	rzadziej	
używanej	artylerii,	zwłaszcza	gdy	poci-
ski	pękały	bardzo	blisko,	jak	tego	dnia,	
który	rozpocząłem	w	świetnym	nastro-
ju.	W	obawie	o	lęk	koni	w	przypadku	
powtórzenia	 ataku	 artyleryjskiego	
zrezygnowałem	 z	wyjścia	 na	 rozpo-
znanie	większego	fragmentu	lasu	przy-
frontowego.	 Pozostając	w	 ziemiance	
ogarnęły	mnie	wspomnienia	rodzinne	
związane	 ze	Świętem	Matki	Boskiej	
Zielnej	oraz	dręczące	myśli	i	pytania.	
Co	dzieje	się	teraz	z	moimi	rodzicami	
i	rodzeństwem?	Jak	długo	wytrzymam	
moje	ukrywanie	się	z	końmi	tak	blisko	
linii	frontu?	Co	zrobię,	kiedy	od	poci-
sków	artyleryjskich	 zostaną	 zranione	
konie,	albo	ja?	Kłębowisko	pytań	bez	

odpowiedzi	i	beznadziejnych	myśli	po-
grążało	mnie	w	trwodze.	Bliski	byłem	
załamania	psychicznego.	Nagle	 jakby	
jakiś	głos	wewnętrzny	odezwał	się	we	
mnie.	Bądź	 rozsądny.	Nie	 poddawaj	
się	 złemu	 losowi.	 Nadal	 zwyciężaj	
trudności	i	niebezpieczeństwa,	a	prze-
trwasz	zaistniałą	niedolę	i	będziesz	żył.	
Rzeczywiście,	przecież	każde	moje	do-
tychczasowe	zwycięstwo	niedostatku	
dostarczało	mi	wiele	radości,	zadowo-
lenia,	nowych	sił	i	nadziei	przetrwania.	
Stwarzało	możliwość	dalszego	życia,	
a	 nie	 umierania	 z	 głodu	 i	 rozpaczy	
oraz	lęku	przed	niebezpieczeństwami	
wojennymi	w	 lesie	 przyfrontowym,	
na	 terenie	wysiedlonym	 z	 tutejszej	
ludności	 przez	 wojsko	 niemieckie	
i	zagrożonym	dla	mnie	śmiercią,	jako	
pozostałego	w	ukryciu	mieszkańca.

	Na	pryczy	odwróciłem	się	w	stronę	
koni	i	zobaczyłem,	że	patrzą	na	mnie	
bez	przerwy	i	przestępują	się	niecierp-
liwie	z	nogi	na	nogę.	Znak	to	wyraźny,	
że	 chcą	 jeść.	Wstałem	 i	wyszedłem	
z	 ziemianki	 na	 zewnątrz.	Wyraźnie	
odczułem	wyższą	 temperaturę	 niż	
w	 ziemiance.	 Słońce	wyglądało	 zza	
chmur,	 a	 pojawienie	 się	 cieni	 drzew	
wskazywało	już	godziny	popołudnio-
we.	 Ze	 zdziwieniem	 stwierdziłem,	
że	mój	 zegar	 biologiczny	 nadal	 jest	
rozregulowany,	 bo	wcale	 nie	 czuję	
głodu.	Zaraz	wróciłem	do	 ziemianki	
i	 dałem	 koniom	 południową	 porcję	
paszy.	 Jednocześnie	 pomyślałem,	 że	
muszę	 unikać	 bezczynności,	 która	
sprzyja	 napływowi	 destrukcyjnych	
myśli,	 podobnych	do	 takich	 jak	 dziś	
przed	 południem	mnie	 opanowały.	
Utwierdziłem	 się	w	przekonaniu,	 że	
zajmowanie	się	pracą	jest	mi	potrzebne.	
Stwarza	i	ulepsza	leśne	warunki	byto-
we	dla	koni	i	dla	mnie,	a	jednocześnie	
nie	pozostawia	mi	czasu	na	nudę,	ani	
na	myśli	złe	 i	 rozpaczliwe.	Mimo,	że	
nie	czułem	głodu,	rozsądek	nakazywał	
mi	 zjeść	 obiad.	 Poszedłem	do	 leśnej	
kuchni	 gdzie	miałem	ugotowane	po-
żywienie.	Ugotowane	jajko	obrałem	ze	
skorupy,	pokroiłem	do	miski,	wlałem	
do	tego	trochę	zupy	kartoflanej	i	zjad-
łem.	Deserem	był	smakowity	kompot	
z	jabłek.	Po	obiedzie	naczynia	umyłem	
w	garnku	z	wodą	i	rozwiesiłem	je	na	
rogalach	wewnątrz	zadaszenia	masku-
jącego	kuchnię.	Zapas	opału	oceniłem	
na	co	najmniej	jeszcze	jedno	gotowanie.	
Do	 jutrzejszego	wieczora	 starczy	mi	
jedzenia,	a	samych	jaj	nie	będę	gotował	
na	dziś	wieczór	 i	 na	 jutro,	 ponieważ	
muszę	 je	oszczędzać.	Gorzej	 z	 ziem-
niakami,	bo	wszystkie	wykorzystałem	
wczoraj	na	zupę.	Dziś	w	nocy	muszę	
pójść	na	poszukiwanie	pola	z	uprawą	
ziemniaków.

	Z	tym	postanowieniem	wróciłem	do	
ziemianki,	by	napoić	konie,	a	następnie	
przynieść	zapasowe	wiadra	wody	dla	
koni	i	w	dzbanku	dla	siebie.	Idąc	z	wodą	
ze	 strumienia	 zauważyłem	pojawie-
nie	 się	 ciemnych	chmur.	Pomyślałem	
o	możliwości	deszczu,	a	nawet	burzy,	
ponieważ	od	rana	było	gorąco	i	parno.	
Przed	deszczem	warto	byłoby	jeszcze	
nazbierać	suchego	chrustu	dla	zwięk-
szenia	 zapasu	opałowego	dla	potrzeb	
leśnej	 kuchni.	 Z	 ziemianki	wziąłem	
postronek	 na	 związanie	 uzbieranego	
suszu	 i	wyszedłem	 na	 przeciwległy	
brzeg	wąwozu.	 Idąc	w	 kierunku	 na	
północny	zachód	zbierałem	napotykane	
gałęzie	i	kładłem	je	na	kupki.	W	odle-
głości	może	dwieście	metrów	od	wąwo-
zu	zobaczyłem	świeżą	ziemię	z	leja	po	
wybuchu	pocisku	 artyleryjskiego.	To	
jeden	z	efektów	dzisiejszej	kanonady.	
Kilkanaście	 kroków	dalej	 poczułem	
pod	 stopą	 coś	 ostrego.	Schyliłem	 się	
i	 podniosłem	duży	odłamek	pocisku	
artyleryjskiego.	Znowu	odezwały	 się	
złe	myśli	 i	 ostrzegawcze	przeczucia.	
Ostrożnie	wróciłem	 zbierając	 kupki	
gałęzi	na	rozłożony	postronek,	którym	
związałem	je	w	wiązkę	i	przyniosłem	
do	wąwozu	pod	zadaszenie	maskujące	
leśną	kuchnię.	Tu	od	razu	cieńsze	ga-
łęzie	łamałem	na	kolanie	i	odkładałem	
garstkami	na	stosik	zapasu	opałowego.	
Grubsze	odkładałem	na	bok,	by	później	
poprzecinać	je	piłą.

	Wnet	 usłyszałem	 jakiś	 grzmot,	 za	
chwilę	 następny.	 Jeszcze	 nie	 byłem	
pewny	czy	to	nadciąga	burza,	czy	sły-
szę	dalekie	odgłosy	wojny.	Wróciłem	
do	 ziemianki.	Konie	 stały	 spokojnie,	
a	 ja	 czułem	 senne	 zmęczenie	 i	 poło-
żyłem	 się	 na	 pryczy.	Nim	 zasnąłem	
miałem	już	pewność,	że	nadciąga	burza	
z	wyładowaniami	 atmosferycznymi.	
Z	tym	przekonaniem	zapadłem	w	głę-
boki	 sen.	Obudziła	mnie	 niezwykła	
cisza.	Byłem	pewny,	że	już	nie	śpię,	ale	
jeszcze	nie	wiedziałem	gdzie	 jestem.	
Nagle	 usłyszałem	 jak	 gdzieś	 leje	 się	
woda	 i	w	 tej	 samej	 chwili	 poczułem	
ostry	 zapach	 końskiego	moczu.	 To	
natychmiast	 przywróciło	mi	 świa-
domość	miejsca	 pobytu.	Czułem	 się	
wyspany	i	wypoczęty.	Zaraz	wstałem	
i	wyszedłem	na	zewnątrz	ziemianki.	Tu	
ogarnął	mnie	 szczególnie	 przyjemny	
zapach	świeżego	powietrza	nasyconego	
ozonem	jaki	już	nieraz	doświadczyłem	
po	burzy	 z	wyładowaniami	 atmosfe-
rycznymi.	Rzeczywiście	 spadło	 też	
trochę	deszczu,	bo	ziemia	jest	dobrze	
wilgotna.	Spałem	mocno	i	długo	skoro	
nie	słyszałem	jak	przechodziła	burza,	
a	odsłaniane	przez	chmury	na	krótkie	
chwile	słońce	zbliżało	się	już	ku	zacho-
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Prezentujemy kolejne z wyróżnionych opowiadań:
Katarzyna Raś
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim

Nie wiem, jak zacząć. Trudne początki
	 Nie	wiem,	jak	zacząć.	Zawsze	chciałam	zostać	piosenkarką.	
To	było	moje	marzenie,	odkąd	pamiętam.
	 Rodzice	nigdy	nie	zwracali	uwagi	na	to,	czym	się	interesuję,	
jakie	mam	pasje	czy	zdolności.	Zawsze	większą	uwagę	przywią-
zywali	do	nauki.	Zdobywanie	dobrych	stopni,	osiąganie	wyso-
kich	wyników	w	różnych	konkursach	było	rzeczą	najważniejszą.
	 Pewnego	razu	wraz	z	moją	najlepszą	przyjaciółką	–	Magdą	
postanowiłyśmy,	że	powinnam	udać	się	do	naszego	nauczyciela	
muzyki,	by	to	on	ocenił,	czy	faktycznie	mam	talent	i	mogę	się	

zająć	realizowaniem	mojego	marzenia	–	śpiewaniem.	Gdy	po-
szłyśmy	do	pokoju	nauczycielskiego,	zauważyłam,	że	jest	w	nim	
tylko	Ola.	Jest	to	uczennica	szkoły	podstawowej.	Bardzo	mnie	
to	zdziwiło,	więc	zapytałam:
-	Przepraszam,	dlaczego	jesteś	tutaj	sama?
-	Hej,	właśnie	czekam	na	pana	Marcina,	bo	ma	mi	dać	lekcje	
śpiewu	–	odpowiedziała	dziewczyna.
-	Długo	już	się	uczysz?	–	próbowałam	dowiedzieć	się	jak	naj-
więcej.
-	Śpiewu?	Tak,	w	tym	roku	będzie	równe	pięć	lat	–	rzekła	Ola.
-	Dobrze,	w	takim	razie	dzięki,	muszę	już	iść	–	powiedziałam	
pospiesznie.
-	Do	zobaczenia	–	machając	w	moim	kierunku,	pożegnała	się	
ze	mną.
Gdy	wychodziłam	z	pokoju,	byłam	bardzo,	ale	to	bardzo	szczęś-

KONKURs LITERACKI DLA GIMNAZJALIsTÓW WIELKA TRÓJKA

dowi.	Czas	na	wieczorne	oprzątnięcie	
koni	 i	 przygotowanie	 się	 do	 nocnej	
i	 niebezpiecznej	 eskapady	w	 poszu-
kiwaniu	uprawy	ziemniaków	i	innych	
warzyw.
Ciemno	już	było	w	lesie	kiedy	wy-

ruszyłem	znaną	mi	 trasą	w	kierunku	
pola	 z	 żytem	w	 kopach,	 z	 których	
wielokrotnie	brałem	 snopki	 dla	koni.	
Pod	pachą	miałem	związany	węzełek	
z	płachty,	do	której	zamierzałem	zabrać	
to	 co	 znajdę	do	 zjedzenia.	Na	 skraju	
lasu	 zatrzymałem	 się,	 by	 dokładnie	
rozpoznać,	 czy	 nie	 grozi	mi	 jakieś	
niebezpieczeństwo	 ze	 strony	niemie-
ckich	żołnierzy,	albo	wymiany	ognia	
na	froncie	i	zdecydować	się	w	którym	
kierunku	pójść	dalej.	Na	zewnątrz	lasu	
ciemność	wydawała	mi	 się	mniejsza	
niż	w	 lesie,	 ale	na	odległość	dwustu,	
trzystu	 metrów	 chyba	 nie	 będzie	
możliwości	mnie	zauważyć.	Dla	bez-
pieczeństwa	 postanowiłem	poruszać	
się	 skokami.	Przystawać	przy	pniach	
drzew	i	w	zaroślach,	by	rozpoznawać	
na	 polach	 rodzaje	 upraw	 roślinnych.	
Pamiętałem	z	okresów	chodzenia	 do	
lasu	na	grzyby,	że	idąc	z	grzybobrania	
w	 kierunku	 zagrody	 Chłopka	 było	
więcej	drzew	i	zarośli	na	nieużytkach	
i	miedzach	niż	w	kierunku	Oszańca,	
którędy	 najczęściej	 chodziłem,	 po-
nieważ	było	mniej	wertepów.	Nie	do-
strzegając	zagrożeń	zrobiłem	pierwszy	
skok	do	najbliższego	krzewu	na	miedzy	
w	 kierunku	Chłopka.	W	 chwili	 gdy	
dobiegłem	do	krzewu	tarniny	odezwał	
się	dłuższą	serią	karabin	maszynowy,	
na	linii	frontu	w	rejonie	zagrody	Maty-
sika.	Instynktownie	padłem	na	ziemię	
i	jednocześnie	uświadomiłem	sobie,	że	
seria	ta	nie	była	przeznaczona	dla	mnie,	
ponieważ	 nie	 dosięgnął	mnie	 żaden	
pocisk	ani	nie	słyszałem	ich	przelatują-
cego	świstu.	Ze	strony	radzieckiej	zaraz	
była	 odpowiedź	 kilkoma	 krótkimi	

seriami.	Tym	razem	usłyszałem	nawet	
świst	przelatujących	pocisków.	Gdy	na	
przeciwległym	odcinku	 frontu	ustała	
wymiana	ognia,	wstałem	i	pochylony	
biegłem	do	kolejnych	zarośli	 i	drzew.	
Przy	każdym	zatrzymaniu	 się	wypa-
trywałem	w	ciemności	uprawy	okopo-
wych,	 ale	 bezskutecznie.	Wydawało	
mi	 się,	 że	 jestem	 już	 bliżej	 zagrody	
Chłopka	niż	lasu.	Nagle	powaliła	mnie	
na	 ziemię	 oślepiająca	 jasność.	Leżąc	
twarzą	 do	 ziemi	mogłem	 dostrzec	
igłę	w	 trawie.	 Przejęty	 strachem	nie	
potrafiłem	się	 ruszyć.	Wreszcie	 spró-
bowałem	odwrócić	głowę	i	zobaczyłem	
w	pobliżu	pień	drzewa.	Podczołgałem	
się	 tam	 i	 stanąłem	 przy	 nim.	 Przez	
liście	korony	drzewa	zobaczyłem	jas-
ność	 rażącą	w	oczy	 jak	słońce,	która	
powoli	opadała	w	dół.	Rozglądnąłem	
się	 i	 opodal	 za	 tarasowym	brzegiem	
miedzy	zobaczyłem	zieloną	nać	ziem-
niaków.	Twarzą	w	kierunku	miedzy	
oparłem	 się	 plecami	 o	 pień	 drzewa,	
by	zachować	kierunek	dojścia	na	pole	
z	ziemniakami,	gdy	zapadnie	ciemność.	
Raptownie	 zniknęła	 jasność	pozosta-
wiając	 nieprzenikniony	mrok.	 Przez	
chwilę	stałem	pod	drzewem,	by	wzrok	
odzyskał	poprzednią	zdolność	rozpo-
znawania	otoczenia	w	ciemności	nocy.	
W	tym	czasie	dochodziły	mnie	odgłosy	
strzelaniny	frontowej	z	kierunku	pół-
nocnego,	a	na	kierunku	południowym	
widziałem	też	serie	lecących	pocisków	
świetlnych	w	różnych	kolorach.

	Nie	 czekając	 dłużej	 poszedłem	
prosto	przed	 siebie	do	pola	 z	uprawą	
ziemniaków.	Mimo	ciemności	trafiłem	
do	miedzy,	po	której	wszedłem	na	tara-
sowo	położone	pole	z	uprawą	ziemnia-
ków.	Pociągnąłem	za	pierwsze	z	brzegu	
badyle,	które	wyszły	z	ziemi	łatwo,	a	za	
nimi	pokazały	się	jasne	kulki	kartofli.	
Ziemia	po	deszczu	była	wilgotna	więc	
bez	dużego	wysiłku	 rozgrzebywałem	

ją	rękami	i	wybierałem	resztę	kartofli	
spod	każdego	krzaka.	Wybrane	kartofle	
kładłem	na	płachtę,	a	kiedy	była	ich	już	
spora	kupka,	rogi	płachty	pościągałem	
i	spróbowałem	podnieść.	Ładunek	wy-
dawał	mi	się	zbyt	lekki.	Uzupełniłem	
go	 obficie	 kartoflami	 z	 następnych	
krzaków.	Tobołek	 z	 kartoflami	moc-
no	 związałem	 sznurkiem	 i	 z	 dużym	
trudem	 zarzuciłem	 go	 przez	 ramię	
na	plecy.	Prześcieradło	było	zupełnie	
szare	już	z	natury,	jako	zgrzebne.	Po-
nadto	ubrudzone	wilgotną	ziemią	nie	
wymagało	maskowania.	W	drodze	do	
lasu	 zachowywałem	podobną	ostroż-
ność	co	poprzednio,	ale	pod	ciężarem	
niesionych	ziemniaków	potykałem	się	
w	ciemności	i	wielokrotnie	upadałem.	
Na	szczęście	ziemniaki	mocno	związa-
ne	w	tobołku	nie	rozsypywały	się	jak	
z	wiadra	lub	koszyka.	Niesione	ziem-
niaki	ciążyły	mi	coraz	bardziej.	Zanim	
doszedłem	do	lasu	byłem	zupełnie	spo-
cony,	a	w	dodatku	skaleczyłem	stopę	
o	coś	ostrego.	Na	skraju	lasu	odpoczą-
łem	chwilę,	ale	dokuczał	mi	piekący	ból	
rany	w	pobliżu	dużego	palca.	Chciałem	
jak	 najszybciej	 dojść	 do	 ziemianki	
by	obmyć	nogę	i	zabandażować	ranę.	
W	ziemiance	nad	pryczą	wisiał	 zwój	
wypranych	 szmat	 ze	 starej	 bielizny,	
jaką	 znalazłem	w	komorze	 u	 Śliwy.	
Rozwinąłem	 go	 by	 po	 umyciu	 nogi	
wodą	z	wiadra	zabandażować	ranę.	Dla	
zdezynfekowania	rany	oddałem	mocz	
na	opatrunek	ze	szmaty	i	przyłożyłem	
go	na	 ranę.	Niesamowicie	piekło	pod	
założonym	 opatrunkiem.	Nie	 zwa-
żając	 na	 to	 opatrunek	 przywiązałem	
do	nogi	trokiem	ze	szmaty	i	na	wpół	
przytomny	 z	 ogromnego	 zmęczenia	
i	doznanych	przeżyć	położyłem	się	na	
pryczy.	Nawet	nie	potrafiłem	cieszyć	
się	z	przyniesionych	ziemniaków,	jak-
bym	ich	w	ogóle	nie	miał.

cdn.
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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

Kwietniki i rabaty
Kwietnik	 czy	 rabata?	 Jak	 odróżnić	 rabatę	 od	 kwietnika?	

Jakie	 rośliny	najlepiej	nadają	 się	na	 te	dwa	 typy	kompo-
zycji?	O	czym	pamiętać,	zakładając	rabatę	albo	kwietnik?	Te	
kolorowe	kompozycje	można	określić	jako	podobne,	choć	mają	

bardzo	dużo	cech	różniących.	Niewątpliwie	zarówno	kwietnik,	
jak	i	rabata,	kojarzą	się	z	pięknymi	kwiatami.	Jednak	są	to	zu-
pełnie	inne	typy	kompozycji.	Podstawową	różnicą	jest	długość	
okresu	dekoracyjności	i	rodzaj	zastosowanych	roślin.	Oto	kilka	

podstawowych	informacji	o	zakładaniu	rabat	kwiatowych.
Kwietnikiem	nazywamy	kompozycję	 obsadzoną	 roślinami	

ozdobnymi,	którą	można	oglądać	z	wszystkich	stron.	Tradycyjnie	
na	kwietniku	sadzi	się	rośliny	kwitnące,	a	przestrzenie	między	
nimi	 zazwyczaj	wypełnia	 się	 bylinami	 (rośliny	wieloletnie).	
Rabata	natomiast	jest	powierzchnią	obsadzoną	roślinami	ozdob-
nymi,	którą	można	oglądać	z	jednej,	dwóch	albo	trzech	stron.	
Na	rabacie	sadzimy	byliny,	rośliny	cebulowe,	a	nawet	krzewy,	
a	przestrzeń	między	nimi	wypełniamy	roślinami	rabatowymi.

Kwietnikiem	 określa	 się	 założenie	 sezonowe	 –	 tworzone	
na	 jeden	sezon,	a	nawet	zmieniane	kilka	razy	w	roku.	Zatem	
podstawą	kwietnika	będą	rośliny	sezonowe.	Wiosną	sadzi	się	
na	kwietnikach	rośliny	dwuletnie,	np.	bratki,	stokrotki,	niezapo-
minajki	lub	jesienią	także	rośliny	cebulowe	zimujące	–	tulipany,	
narcyzy,	hiacynty,	szafirki,	krokusy,	szachownice.	Po	15	maja	

zmienia	się	rośliny	na	kwitnące	przez	całe	lato	jednoroczne	–	ak-
samitki,	szałwie,	żeniszki,	begonie	stale	kwitnące	lub	wieloletnie	

liwa.	Dowiedziałam	się,	że	w	naszej	szkole	odbywają	się	lekcje	
śpiewu!	Od	razu	pobiegłam	do	sali	gimnastycznej,	aby	spraw-
dzić,	czy	tam	nie	ma	pana	Marcina	–	nauczyciela	muzyki.	Roz-
glądałam	się	po	całej	sali,	gdy	nagle	ktoś	złapał	mnie	za	ramię.
-	Szukasz	czegoś	lub	kogoś?	–	spytał	mężczyzna.
Odwróciłam	się	i	zauważyłam	wysokiego,	dobrze	zbudowanego	
nauczyciela	o	ciemnych	włosach	sięgających	mu	po	ramiona.	Był	
to	pan	Marcin.	Wykorzystując	okazję,	od	razu	zaczęłam	mu	opo-
wiadać	o	tym,	że	naprawdę	bardzo	chciałabym	zacząć	śpiewać,	
ale,	niestety,	nie	otrzymuję	wsparcia	ze	strony	najbliższych	i	nie	
wiem,	od	czego	zacząć.	Sądząc	po	jego	wyrazie	twarzy,	ucieszył	
się,	że	z	tym	problemem	przyszłam	akurat	do	niego.
-	Możesz	przyjść	na	lekcję	śpiewu	Oli.	Przyglądniesz	się	i	może	
akurat	 ci	 się	 spodoba,	 i	 będziemy	mieć	 jedną	 „piosenkarkę”	
więcej	w	szkolnym	kole!	–	pogodnie	powiedział	nauczyciel.	–	
Ale	pamiętaj,	że	najpierw	musimy	sprawdzić,	czy	się	nadajesz.
-	Jasna	sprawa	–	powiedziałam,	śmiejąc	się.
	 Poczułam	się	podniesiona	na	duchu.	Pan	Marcin	 to	 jednak	
równy	gość!	Pobiegłam	odnieść	kurtkę	 i	 plecak,	po	czym	od	
razu	udałam	się	do	pokoju	nauczycielskiego.	Już	gdy	weszłam	
na	korytarz,	 słyszałam	śpiew	małej	Oli.	Cicho	zapukałam	do	
drzwi	i	weszłam,	nie	czekając	na	„proszę”.	Prawie	bezszelestnie	
udałam	się	na	koniec	pomieszczenia	i	usiadłam	na	brązowym,	
skórzanym,	a	przede	wszystkim	wygodnym	fotelu.	Dziewczyna	
miała	głos	anioła,	zresztą	nawet	wyglądem	go	przypominała.	
Miała	długie	po	pas	blond	włosy,	była	drobna	i	niska.	Nauczyciel	
muzyki	kiwnął	głową	na	znak,	że	teraz	ja	mam	zaprezentować	
swoje	umiejętności	wokalne.	Pomimo	obawy	przed	krytyką	ze	
strony	profesjonalisty	zaczęłam	śpiewać.	Pan	Marcin	był	zachwy-
cony!	Oli	też	się	chyba	podobało,	bo	zaczęła	klaskać.	Uśmiech	
nie	schodził	mi	z	twarzy.	Muzyk	był	jedynie	zawiedziony,	że	nie	

przyszłam	do	niego	wcześniej.	Obiecał,	że	zadzwoni	do	moich	
rodziców	 i	będzie	próbował	namówić	 ich	na	 to,	 aby	wyrazili	
zgodę	na	uczęszczanie	na	szkolne	zajęcia	ze	śpiewu.	Jak	obiecał,	
tak	też	zrobił.	Mama	i	tata	nie	chcieli	na	początku	się	zgodzić,	
bo	nie	wierzyli	w	to,	że	w	moim	wieku	można	jeszcze	pracować	
nad	głosem,	ale	największym	problemem	dla	nich	było	to,	jak	
pogodzę	to	z	nauką.	Przysięgłam	im,	że	naprawdę	będę	się	starała	
być	przygotowana	na	każdą	lekcję.	Wahali	się,	ale	w	końcu	się	
zgodzili.	Byłam	najszczęśliwszą	osobą	na	świecie!	Mam	nadzieję,	
że	nie	zawiodę	rodziców	ani	nauczycieli.
	 Od	tego	czasu	regularnie	uczęszczam	na	zajęcia	i	do	szkoły.	
Pewnego	 razu	pan	Marcin	 zapytał	mnie,	 czy	nie	 chcę	wziąć	
udziału	w	międzyszkolnym	konkursie	 kolęd.	Oczywiście	 się	
zgodziłam,	 bo	 przecież	 nie	mogłam	go	 rozczarować.	Ciężko	
pracowałam,	aby	wypaść	jak	najlepiej.	Codziennie	ćwiczyłam	
w	 szkole	 i	w	domu.	No	 i	wreszcie	 nadszedł	 dzień	konkursu.	
Wyszłam	na	scenę.	Pierwszy	raz	występowałam	przed	tak	dużą	
publicznością.	Nogi	miałam	jak	z	waty,	a	cały	tekst	wyleciał	mi	
z	głowy.	Na	szczęście	zauważyłam	w	pierwszym	rzędzie	Olę,	
dziewczynkę,	z	którą	ćwiczyłam.	Trzymała	mocno	zaciśnięte	
kciuki	i	się	do	mnie	szeroko	uśmiechała.	To	dzięki	niej	uwie-
rzyłam	w	 siebie	 i	 zaśpiewałam	najlepiej,	 jak	 potrafiłam.	Mój	
występ	nagrodzono	głośnymi	brawami.	Komisja	przyznała	mi	
pierwsze	miejsce,	a	po	zakończeniu	całej	uroczystości	dostałam	
propozycję	od	jednego	z	wydawnictw	muzycznych,	aby	przyjść	
na	przesłuchanie,	ponieważ	poszukują	młodych	talentów.	Byłam	
przeszczęśliwa,	 bo	 nareszcie	miałam	okazję	 udowodnić	 tym	
wszystkim,	którzy	we	mnie	nie	wierzyli,	że	się	mylili	i	jestem	
w	stanie	dużo	osiągnąć.	Gdy	poszłam	na	przesłuchanie,	wyzna-
czyli	mi	termin	następnego,	ale	już	bez	podkładu	muzycznego.	
Było	coraz	trudniej,	ale	dawałam	z	siebie	wszystko.
	 Dzisiaj	jestem	początkującą	piosenkarką,	czekającą	na	swój	
pierwszy	singiel,	który	będzie	miał	premierę	za	miesiąc.	q

Dokończenie ze str. 37
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Dokończenie ze str. 38

BRZOsTEK BIEGŁ W sKYWAYRUN
O północy	z	16	na	17	kwietnia	2016	r.	pas	startowy	rzeszow-

skiego	lotniska	w	Jasionce	stał	się	zatłoczony	i	gwarny.	Nie,	
nie	było	awarii	samolotu,	mgły	ani	nic	z	tych	rzeczy.	Niemal	
tysiąc	osób	przybyło,	by	wziąć	udział	w	pięciokilometrowym	
biegu	organizowanym	przez	firmę	Skywayrun.	

Podczas	imprez	tego	typu	zawodnicy	uczestniczą	w	biegach	na	
różnych	dystansach,	które	są	organizowane	na	lotniskach	w	całej	
Polsce.	Aby	dostać	się	do	strefy	
startu,	 każdy	 uczestnik	musi	
przejść	 kontrolę	 dokumentów	
i	odprawę,	dokładnie	tak	jakby	
wchodził	na	pokład	samolotu.	

W	rzeszowskim	biegu	wzię-
ło	udział	siedmioro	mieszkań-
ców	gminy	Brzostek:	Wojciech	
Brożek,	Magdalena	Kawalec,	
Mateusz	Łącki,	Mateusz	No-
sal,	 Patryk	 Smoleń,	Dariusz	
Straciło	i	Wojciech	Straciło.	Na	
szczególne	 uznanie	 zasługuje	
wynik	Wojciecha	Straciło,	któ-
ry	zajął	15	miejsce	na	797	osób	
z czasem 18 minut i 8 sekund.

Trasa	 biegu	 została	 wy-
tyczona	 w	 niecodziennych,	
acz	 pięknych	okolicznościach	
przyrody	-	strefie	zastrzeżonej	

lotniska	-	pasie	startowym	i	drodze	kołowania.	Zwykle	oglądamy	
to miejsce przez niewielkie okienko samolotu, o ile widoku nie 
zasłania	nam	zbyt	obszerny	sąsiad	albo	strach.	Skywayrun	to	
niepowtarzalna	 szansa	 na	 „zwiedzenie”	miejsca	 na	 co	 dzień	
niedostępnego,	a	z	pewnością	interesującego.	W	końcu	nic	nie	
ciekawi	tak,	jak	to,	co	zakazane.	Znaleźć	się	na	płycie	lotniska	
w	środku	nocy,	w	krótkich	spodenkach,	w	otoczeniu	dziesiątek	

czy	 setek	 innych	 biegaczy	
to	 niezapomniane	wrażenie,	
które	 na	 długo	 zostanie	 we	
wspomnieniach	uczestników.	

Tak	 liczna	 grupa	 biegaczy	
z	 gminy	 Brzostek	 zaczyna	
powoli	być	standardem.	Może	
zatem	nadszedł	czas,	by	w	na-
szym	mieście	 założyć	 grupę	
biegową	 z	 prawdziwego	 zda-
rzenia	 i	 dobrym	przykładem	
zachęcić	jeszcze	większą	liczbę	
osób	do	tej	formy	aktywności	
ruchowej?	W	końcu	 umiejęt-
ność	szybkiego	biegania	nieraz	
się	w	życiu	przydaje.	Na	przy-
kład	wtedy,	gdy	trzeba	zdążyć	
na	czas	na	pokład	samolotu	:).

Magdalena Kawalec

Magda Mateusz Łącki Mateusz i Wojtek Patryk

Wojciech i Dariusz Straciło

niezimujące	w	gruncie	–	dalie,	pacioreczniki,	pelargonie	rabato-
we,	starce	popielone,	koleusy,	irezyny,	alternantery.	Rośliny	te	
pozostawia	się	do	przymrozków	albo	we	wrześniu	zmienia	się	
na	chryzantemy	czy	ozdobne	kapusty.	Wszystkie	rośliny	kwiet-
nikowe	powinny	odznaczać	się	obfitym	i	długim	kwitnieniem	
albo	dekoracyjnymi	 liśćmi.	Wyjątek	stanowią	 jedynie	wiosną	
kwitnące	rośliny	cebulowe,	które	krótko	kwitną,	dlatego	łączy	
się	je	często	z	roślinami	dwuletnimi.	Na	kwietniku	tworzy	się	
atrakcyjne	wzory.	Ostatnio	 także	 upraszcza	 się	 kompozycje,	
proponując	 tylko	 jeden	 gatunek	 kwiatów.	Koszt	 sezonowego	
założenia	i	utrzymania	takiego	kwietnika	jest	zatem	dość	wysoki.

Rabata	 jest	kompozycją	wieloletnią	 i	ma	zachować	walory	
ozdobne	przez	wiele	sezonów.	Dlatego	sadzi	się	na	niej	przede	
wszystkim	byliny,	czasem	również	krzewy,	a	dla	urozmaicenia	
kolorystycznego	mogą	 być	 też	wprowadzane	w	 niewielkich	
ilościach	wiosną	rośliny	dwuletnie	i	cebulowe,	a	latem	jedno-
roczne	i	trwale	niezimujące	w	gruncie,	również	te	o	atrakcyjnych	
kolorach	i	kształtach	liści.	Koszty	utrzymania	rabaty	są	o	wiele	
niższe	niż	kwietnika.

Na	kwietniki	i	rabaty	wybieramy	miejsca	słoneczne,	otwarte	
i	osłonięte	od	wiatru.	Ich	kształt	powinien	być	prosty	np.	kwadrat,	

koło,	owal,	zwłaszcza	gdy	są	wycięte	w	trawniku.	Dobór	koloru	
jest	sprawą	indywidualną,	ale	należy	pamiętać	o	podstawowej	
zasadzie,	że	nie	sadzi	się	jednej	wielokolorowej	mieszanki	obok	
drugiej,	gdyż	należy	je	oddzielić	jednobarwnymi	odmianami.	
Formy	szare	i	białe	stosuje	się	pomiędzy	wyraźnymi	plamami	
jaskrawych	kolorów.

Teren	do	obsadzenia	rabaty	należy	przekopać,	oczyścić	z	ko-
rzeni	i	chwastów	wieloletnich,	zagrabić	powierzchnię	na	równo	
bądź	wymodelować,	aby	lepiej	wyeksponować	rośliny.	Tak	przy-
gotowany	zagon	należy	zostawić	na	kilka	tygodni,	aby	osiadł,	
a	 następnie	wyrysować	 dowolny	wzór	 obsadzenia	 patykiem	
i	przystąpić	do	sadzenia	w	połowie	czerwca.	Rośliny	sadzimy	
bardzo	blisko	siebie,	aby	całkowicie	zasłonić	ziemię.	Nasadze-
nia	powinny	być	zróżnicowane,	niezbyt	liczne,	bo	wkradnie	się	
chaos.	Wystarczy	jak	na	większej	rabacie	posadzimy	do	trzech	
wyrazistych	roślin,	a	pozostałe	rośliny	będą	stanowić	dopełnienie	
całości.	Zwróćmy	uwagę	 na	 harmonijność	 nasadzeń,	 przeja-
wiającą	się	także	w	swobodnym	przejściu	od	roślin	wysokich,	
sadzonych	w	 tylnej	 części	 rabaty,	 do	najniższych,	 sadzonych	
na	skraju	rabaty.	Pamiętajmy,	że	harmonijność	nie	może	iść	ku	
skrajności,	 tak	więc	bliżej	brzegu	 także	powinny	pojawić	 się	
akcenty	wyższe,	aby	uniknąć	efektu	nienaturalności.	Starajmy	się	
tak	dobierać	rośliny,	aby	rabata	była	atrakcyjna	przez	cały	rok.	q



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 05/201640

Groch z kapustą
Jak grochem o ścianę
	 W	dalszym	ciągu	na	terenie	gminy	funkcjonują	dzikie	wysy-
piska	śmieci.	Najbliższe	jest	na	Dąbrówce	w	rowie,	koło	skały	
łupkowej,	w	pobliżu	byłego	gospodarstwa	śp.	Antoniego	Grygla,	
za	zakrętem	drogi	z	Nawsia	Brzosteckiego.	Ciągle	jakieś	„zielone	
ludziki”	dowożą	do	rowu	wyżłobionego	przez	spływającą	z	góry	
wodę	opadową	różne	odpady	–	ostatnio	remontowo-budowlane.	
Ale	 najbardziej	 zbulwersował	mnie	 fakt,	 że	 pojawiła	 się	 tam	
wersalka	-	jeszcze	2	kwietnia	do	godz.	15.00	jej	tam	nie	było,	
a	w	niedzielę	3	kwietnia	o	14.00,	kiedy	szłam	z	„kijami”	na	spa-
cer	–	już	leżała	w	rowie.	Jaskrawozielonego	koloru,	bez	skrzyni	
ładunkowej,	grzbietem	do	góry.	Najprawdopodobniej	wyrzucił	
ją	ktoś	z	Nawsia	Brzosteckiego,	bo	to	najbliżej.	A	dlaczego	nie	
z	Brzostku?	 –	 zapytacie.	Otóż	 dlatego	 że	wioząc	 ją	 do	 lasu,	
ten	 „szkodnik”	 przejeżdżałby	 koło	Gospodarki	Komunalnej,	
gdzie	nieodpłatnie można	ją	zdać	do	dalszego	przerobu.	Jaki	
sens	jest	wieźć	odpady	do	lasu,	kiedy	wszystkie	niepotrzebne	
rzeczy	można	zdać	w	cywilizowany	sposób?	Pewnie	ten	ktoś	
nie	jest	cywilizowany.	W	dodatku	w	tym	miejscu	ktoś	wywozi	
swoje	śmieci	już	kilka	lat	–	ostatnio	pisałam	o	podobnej	sytuacji	
w	„Wiadomościach	Brzosteckich”	nr	6	z	2012	r.	(„Ubrania	dla	
jelenia”),	kiedy	to	również	w	okolicy	Wielkanocy	ktoś	wyrzucił	
tam	ubrania	i	inne	zbędne	przedmioty.	A	może	to	jakaś	regional-
na	tradycja	związana	z	Wielkanocą	i	należy	ją	rozpowszechnić?
		 Trzeba	koniecznie	zrobić	z	tym	porządek	i	tu	pole	do	popisu	
dla	 przewodniczącego	Rady	Miejskiej	 (bo	 to	 jego	 najbliższe	

otoczenie),	skoro	koniecznie	chciał	taką	funkcję	sprawować.	Do	
pomocy	niech	zaprosi	sołtysa	wsi	i	razem	uradzą,	jak	znaleźć	
sprawcę	i	zmusić	go	do	usunięcia	nagromadzonych	tam	śmieci.	
Nie	wszyscy	znają	się	na	komputerach,	ale	na	stronie	Internetowej	
Gminy	Brzostek	jest	harmonogram	zbioru	śmieci	wielkogabary-
towych	(w	Nawsiu	i	w	Woli	odbiór	14	kwietnia).	Sugerowałam,	
aby	na	początku	roku	w	„Wiadomościach	Brzosteckich”	podać	
taki	 harmonogram	na	 cały	 rok	 dla	wszystkich	miejscowości	
Gminy	–	i	widać	ktoś	nie	doczekał	się	informacji	i	wersalkę	do	
lasu	wywiózł	już	2	kwietnia.	A	może	nie	umie	czytać	i	tak	by	
wywiózł?	Bo	trzeba	być	zdrowo	„kopniętym	w	łepetynę”,	aby	
wersalkę	wywieźć	do	lasu	w	XXI	wieku	i	przy	zorganizowanym	
odbiorze	wszelakich	śmieci	z	zamieszkałych	posesji!

Dojście przez górę Kamieniec na stadion w Brzostku-Okrągła
	 Tak	się	składa,	że	w	pobliżu	Osiedla	Gryglewskiego,	gdzie	
mieszkam,	 jest	 górka,	 na	 niej	 asfaltowa	 droga	 prowadząca	
na	gminny	 stadion.	Na	 szczycie	górki	 jest	 parking	 (a	właści-
wie	miejsce	 na	 parking),	 bo	 odkąd	 powstała	 hala	 sportowa	
w	Brzostku,	jest	on	znacznie	mniej	używany.	Ale	na	stadionie	
jest	wyremontowany	hotel	dla	zawodników,	scena	pod	dachem,	
altanka,	trybuny	i	boisko	z	murawą.	Pomiędzy	rzekomym	par-
kingiem	a	schodami	jest	kilkadziesiąt	metrów	terenu	trudnego	
do	pokonania	–	śliska	trawa,	mokro,	zarośla.	Za	stadionem	są	
domy	mieszkalne,	z	których	dojście	przez	górkę	skraca	drogę	
do	Brzostku	o	2,5	km	–	a	chodzą	tam	dzieci	do	szkół	i	dorośli	
po	zakupy,	nie	mówiąc	o	sportowcach	i	spacerowiczach.	Zwró-
ciła	się	do	mnie	mieszkanka	Okrągłej	z	prośbą	o	pomoc,	aby	
zaapelować	o	poprawę	bezpieczeństwa	dojścia	przez	górkę	do	
Brzostku	–	potrzebne	są	barierki	przy	schodach	(były	tam	kiedyś	

KOLEJNE sUKCEsY W KARATE
9 kwietnia	2016	odbyły	się	XVIII	Mistrzostwa	Podkarpacia	Ka-

rate	Kyokushin	Dzieci	i	Młodzieży.	Zorganizował	je	Jasielski	
Klub	Kyokushin	Karate	prowadzony	przez	shihan	Tadeusza	Kry-
gowskiego,	przy	współudziale	Urzędu	Marszałkowskiego	Wo-

jewództwa	Podkarpackiego,	Miasta	Jasło,	Miejskiego	Ośrodka	
Sportu	 i	Rekreacji	w	Jaśle	oraz	Podkarpackiego	Okręgowego	
Związku	Karate.	Zawody	rozegrane	zostały	w	hali	Miejskiego	
Ośrodka	Sportu	 i	Rekreacji.	Sędzią	głównym	mistrzostw	był	
shihan	Roman	Woźniak,	a	sędzią	technicznym	shihan	Ryszard	
Kiper.	W	 turnieju	 tym	udział	wzięło	310	 zawodników	 repre-
zentujących	17	klubów	z	Podkarpacia.	Brzostek	reprezentowało	

24	 zawodników,	 którzy	 zdobyli	
łącznie	 5	 pucharów.	 Zawodnicy	
rywalizowali	w	kategoriach	kata	
i	 kumite	w	 grupach	wagowych	
i	wiekowych	od	dzieci	młodszych	
do	juniorów.	
Puchary	dla	Brzostku	w	konkuren-
cji	kumite	zdobyli:
II	–	miejsce	Wiktoria	Pietrzycka
III	–	miejsce	Krzysztof	Przewoź-
nik
III	–	miejsce	Krystian	Finek
III	–	miejsce	Maja	Leszczyńska
III	–	miejsce	Mateusz	Sowa
Wszystkim	 zawodnikom	 gratu-
lujemy	 oraz	 życzymy	 kolejnych	
jeszcze	lepszych	wyników.

Robert Kolbusz
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Przedmiotem	przetargu	jest	najem	lokali	użytkowych	położonych	w	budynku	magazynowo-warsztatowym	w	Brzostku	przy	
ulicy	Stara	Droga	1	stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00064805/6	-	przezna-
czonych	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 mie-
sięcznie.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFE-
RENCYJNEJ W DNIU 25 MAJA 2016 r. O GODZ. 1000 – 1100 

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)	do	23	maja	2016	r.	
Najemca	oprócz	czynszu	najmu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	wywóz	odpadów	komunalnych	oraz	po-
datek	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).
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu	–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	w	sprawie	sposobu	i	trybu	
przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(	Dz.	U.	Nr	207	poz.2108	).	Wadium	wpłacone	przez	uczest-
nika,	który	przetarg	wygrał,	zalicza	się	na	poczet	czynszu	najmu,	zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	
zakończeniu	przetargu.	
Brzostek,	dnia	21.04.2016	r.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski

drewniane,	ale	się	rozpadły),	gdyż	schody	są	śliskie	od	września	
–	liście	i	przymrozki	–	aż	do	końca	zimy	(pokryte	lodem).	Dalej	
była	wyżwirowana	ścieżka	między	schodami	a	drogą	asfaltową,	
ale	zarosła	krzakami,	jest	błotnista	i	rozdeptana	przez	zwierzęta,	
trudno	odnaleźć	 resztki	 żwiru.	Może	da	 się	 to	 zrobić,	mimo	
„posuchy”	w	budżecie	gminy?	W	końcu	Brzostek	to	miasto	od	
7	lat,	a	Okrągła	to	dzielnica	Brzostku	i	powinna	być	połączona	
z	jej	sercem,	czyli	Rynkiem	i	Magistratem	najkrótszą	drogą.

Strojem podkreślamy szacunek dla gospodarza…
	 Szybkim	krokiem	zbliża	się	lato,	a	wraz	z	nim	problem	właś-
ciwego	ubioru	na	religijne	uroczystości	i	„zwykłe”	Msze	św.
Dziewczęta	–	załóżcie	sukienki	na	cienkich	ramiączkach,	skąpe	
minispódniczki,	wydekoltowane	bluzeczki,	 jaskrawe	wysokie	
szpilki	 na	 inne	okazje,	 niż	 do	kościoła.	Niewłaściwy	 jest	 też	
ostry	makijaż	ani	agresywne	perfumy.
Chłopcy	 –	 załóżcie	modne	 podarte	 dżinsy,	 adidasy,	 spodnie	

rybaczki,	 podkoszulki	 z	 dziwnymi	 napisami	 i	 rysunkami	 na	
dyskoteki,	mecze,	 zawody	 sportowe	–	 a	 do	 kościoła	włóżcie	
długie	całe	spodnie,	koszulę	i	wyjściowe	półbuty.
Kobiety	–	nie	zakładajcie	przeźroczystych	bluzek	bezpośred-
nio	na	biustonosze,	bluzek	z	odkrytymi	ramionami	i	głębokim	
dekoltem,	prowokującego	obuwia	i	legginsów	uwydatniających	
szczegóły	anatomiczne	do	kościoła,	bo	to	Dom	Boży.
Mężczyźni	–	nie	ubierajcie	się	jak	na	mecz	piłkarski,	ryby,	grzy-
by,	zawody	sportowe	–	zostawcie	na	te	okazje	spodnie	rybaczki,	
adidasy,	rozciągnięte	swetry	i „wytorbione”	spodnie.
Ogólnie	ubiór	nie	powinien	rozpraszać,	ściągać	na	siebie	uwa-
gi,	razić	w tym	świętym	miejscu,	prowokować	–	powinien	być	
skromny,	 gustowny,	 elegancki.	Dotyczy	 to	 również	makijażu	
i dodatków	(biżuteria,	torebki	itp.)	Przed	wyjściem	dobrze	jest	
spojrzeć	w lustro i przypomnieć	sobie,	w jakim	celu	udajemy	
się	do	kościoła.

Janina Słupek
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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

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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Konkurs fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” im. Józefa Nosala

I miejsce - Marcelina Berek z ZS w Jodłowej

II miejsce - Marta Majewska z Gimnazjum w Brzostku



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. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Filip Czekaj z Kleci

Fot. Karol Kolbusz z Bukowej Fot. Michał Dziedzic z Bukowej

Fot. Patrycja Straciło z Siedlisk-Bogusz Fot. Tomasz Lipka z Krakowa

Fot. Gabriela Czekaj z Kleci Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Paulina Baran z Januszkowic


