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Upłynęło już prawie dwa lata od ostatniej wi- 
zyty Ojca Świetego Jana Pawła II w 

naszym kraju. Papież powiedział wtedy, że 
"Polska woła nade wszystko o ludzi sumienia". 
Warto abyśmy zastanowiłi się na ile wzięliśmy 
sobie do serca te słowa Namiestnika Chrystusa. 
Może tegoroczna pielgrzymka Jana Pawła II 
do Ojczyzny będzie znów okazją do głębszego 
zrozumienia jego pontyfikatu. Dla nas najwięk-
szą radością jest to, że Ojciec Święty ponow-
nie nawiedzi południowo-wschodni skrawek 
naszej Ojczyzny. Już 9 czerwca wieczorem 
Jego śmigłowiec wyląduje w Dukli. Papież 
odwiedzi grób bł. Jana z Dukli, a nazajutrz uda 
się do Krosna, gdzie na miejscowym lotnisku 
odprawi Mszę świętą, podczas której ogłosi bł 
Jana świętym.
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Pomysłodawcą i głównym organiza- 
torem Kongresu Kultury Wsi była 

Rada Krajowa Regionalnych Towa-
rzystw Kultury, patronat nad tym przed-
sięwzięciem objął Zdzisław Podkański 
Minister Kultury i Sztuki. Czterdniowy 
Kongres dał 400 delegatom możliwość 

poznania klasztoru na Jasnej Górze, 
wysłuchania siedmiu, ciekawych re-
feratów uznanych naukowców m.in. 
senator prof.dr hab. Doroty Simonides 
“Tożsamość ludowa a tożsamość naro-
dowa” oraz pracy w grupach tematycz-
nych. Każdy delegat miał możliwość 
wyboru zespołu. Ja wybrałam zespół 
I “Cywilizacyjno - przyszłościowe i 
kulturowe perspektywy wsi. Wieś polska 
a cywilizacja europejska”. Zespołowi 
przewodniczył Stanisław Kolbusz, a 
prelegentem był Kazimierz Długosz - 
redaktor naczelny “Nowej Wsi”. Wypra-
cowane przez zespół stanowisko zostało 
przedstawione na forum Kongresu i 

produkcyjną”, jak określano ją jeszcze 
do niedawna, ani nie jest też wewnętrzną 
sprawą twórców, artystów, uczonych 
i publicystów. Kultura jest - przede 
wszystkim - sposobem życia narodu, 
życia podług wartości ukształtowanych 
w toku dziejów, pielęgnowanych przez 
wieki oraz domagających się kulty-
wowania, wzbogacania i wypełniania 
nowymi treściami. Wartości te muszą 
być obecne we wszystkich sferach ży-
cia jednostek i społeczeństwa, dlatego 
też kultura jest naszą wspólną sprawą. 
Domagamy się, aby tę prawdę uznali 
rządzący - tak w parlamencie i rzą-
dzie, jak i w najmniejszych ogniwach 
samorządu lokalnego. By dostrzegli ją 
wszyscy, którym dobro Polski nie jest 
obojętne.
 Na tysiącletnie dziedzictwo kultury 
narodowej w sposób szczególny złożyły 
się tradycje polskiej wsi. W łączności 
z chrześcijańską Europą i w swoistych 
modelach religijności, w przywiązaniu 
do ojczystego krajobrazu od Karpat po 
Bałtyk, w szacunku do ziemi-żywicielki 
i rolniczego trudu oraz w wyznaczonym 
przez naturę rytmie życia kształtowały 

zostało wysoko ocenione przez pozo-
stałych delegatów. Najważniejszymi 
wnioskami były stwierdzenia, że kultu-
ra ludowa to dziś nie to samo co kultura 
wsi. Podkreślono ważną rolę edukacji 
kulturalnej młodzieży prowadzonej 
przez szkołę wiejską, ośrodki parafialne 
i towarzystwa regionalne. Ważną rolę 
przypisano prasie lokalnej i bibliotekom 
wiejskim. Podkreślono rolę samorządu 
w finansowaniu kultury wiejskiej i małą 

jego świadomość w uznaniu wagi 
tej dziedziny życia, szczególnie na 
wsi, gdzie kulturę muszą tworzyć 
sami jej mieszkańcy.

POS£ANIE  
UCZESTNIK0W KONGRESU 

KULTURY WSI

Zebrani na Jasnej Górze, w du- 
   chowej stolicy Polski, uczest-

nicy Krajowego Kongresu Kultury 
Wsi zwracają się do wszystkich 
mieszkańców polskiej ziemi z 
apelem o objęcie wspólną troską i 
ochroną, o podtrzymanie i kultywo-
wanie wielowiekowego dziedzictwa 
narodowej kultury oraz jego twór-
cze rozwijanie u progu 
XXI wieku.
 O narodzie, o jego 
spoistości, zbiorowej pa-
mięci, tożsamości i per-
spektywach stanowi jego 
kultura. To dzięki niej 

trwał naród, kiedy zabrakło 
państwa, to z niej czerpał siły 
do przetrwania w trudnych 
czasach niewoli, okupacji, 
niesuwerenności. W niej naród 
może znaleźć siłę i drogowska-
zy w przełomowym momencie 
przebudowy demokratycznego 
państwa, tworzenia samo-
rządowego społeczeństwa, 
kształtowania sprawiedliwego 
prawa i intensyfikacji rozwoju 
cywilizacyjnego. Bowiem kul-
tura nie jest domeną piękno-
duchów i bezproduktywnych 
marzycieli, nie jest “sferą nie-

Krajowy Kongres Kultury Wsi
20-23 kwietnia 1997r.

Czêstochowa - Jasna Gora

Gość Kongresu, Prezes PSL Waldemar 
Pawlak z reprezentantkami woj. tarnow-

skiego Zofią Owcą z Zalipia i autorką

Rozmowa z Ministrem Kultury i Sztuki Zdzisła-
wem Podkańskim w czasie otwarcia wystawy 

“Sztuka Ludowa” na Jasnej Górze

,

,
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się najtrwalsze wartości kultury naro-
dowej, na wsi też przechowywano je 
w “arce przymierza między dawnymi i 
młodszymi laty”, jaką stanowi folklor, 
twórczość ludowa, obrzędy, doroczne 
obyczaje, tradycyjne budownictwo. 
Dziś, w dobie unifikującej i wszystko 
spłycającej kultury masowej trzeba za-
wartość owej arki chronić i czynić bliską 

stać się muszą aktywnym podmiotem 
życia kulturalnego, nie mogą być po-
strzegani jako przedmiot oddziaływań 
wychowawczych czy obiekt zabiegów 
ideologiczno-propagandowych. Aby to 
się stało możliwe, należy zniwelować 
różnice cywilizacyjne między miastem 
a wsią, zrównać szanse edukacyjne i 
życiowe młodzieży wiejskiej, ułatwić 
dostęp mieszkańcom wsi do całego do-
robku kulturalnego, tak polskiego, jak i 
światowego. Tym celom winny służyć 
długofalowe zamierzenia państwa, 
instytucji samorządowych, ruchów 
społecznych i wszystkich mieszkańców 
wsi.
 Naród polski stoi przed wielkimi 
wyzwaniami, jakie niosą przemiany 
współczesnego świata. Żeby tym wy-
zwaniom sprostać, niezbędny jest udział 
całego społeczeństwa we wzmożonej 
aktywności politycznej, społecznej, 
ekonomicznej i kulturalnej. W tej 
wszechstronnej aktywności nie może 
zabraknąć wspólnot wiejskich - świa-
domych, mądrych, wrażliwych, zespa-
lających w twórczym wysiłku wszystkie 
środowiska - rolnicze, przemysłowe, 
inteligenckie, młodzieżowe. To jaka 
będzie Polska, zależy od naszych umy-
słów, naszych rąk i naszych serc.

U. Wojnarowska

najmłodszym pokoleniom. Nie wolno 
nam zapominać o przeszłości własnej 
rodziny, małej ojczyzny czy regionu.
 Kultura wiejska, tak jak cała kultura 
polska, winna być otwarta na dorobek 
kulturalny wypracowany w innych spo-
łeczeństwach. Niech głębokie zakorze-
nienie w wartościach rodzimych chroni 
ją przed pochopnym przejmowaniem 

obcych wzorów i pseudowar-
tości, ale też da szansę wzajem-
nego wzbogacania i rozwoju. 
Uniwersalizm nie pozostaje 
w konflikcie z pietyzmem dla 
wartości lokalnych, tak jak 
nie ma sprzeczności między 
nowoczesnością a szacunkiem 
dla tradycji.
 Podstawowym mechani-
zmem odradzania się i rozwoju 
życia kulturalnego wsi stać się 
musi samoorganizacja jej miesz-
kańców, wyrażająca się aktyw-
nością w działaniach samorządu 
wiejskiego, spontanicznym 
tworzeniem organizacji i sto-
warzyszeń społecznych oraz 
ożywieniem regionalnego ruchu 
kulturalnego. Nowy sens należy 
nadać pojęciu “społecznikow-
skich ideałów” i “działalności 
społecznej”. Mieszkańcy wsi 

Wymiana doświadczeń między redaktorem “Wia-
domości Brzosteckich” a naczelnym redaktorem 

“Nowej Wsi” Kazimierzem Długoszem

Inspiracją do zwołania Forum Kultury 
Wsi Tarnowskiej - Tarnów 21 marca 

1997 r. był Krajowy Kongres Kultury 
Wsi Polskiej. W Tarnowie spotkali się 
najbardziej aktywni i twórczy przedstawi-
ciele różnych środowisk gminnych, przy 
licznym udziale władz politycznych woje-
wództwa i administracyjnych niektórych 
gmin. Było to pierwsze tego typu spotka-
nie od 1989 r., poświęcono go omówieniu 
stanu kultury wsi na Ziemi Tarnowskiej w 
22 roku istnienia województwa. 
Celami spotkania było pogłębienie 

świadomości lokalnej tożsamości kul-
turowej Ziemi Tarnowskiej, uwypuklenie 
współdziałania instytucji kulturalnych 
działających na wsi z rodziną, szkołą, Ko-
ściołem we współtworzeniu kultury wsi, 
ukazanie roli społeczno-gospodarczego-
kulturalnego rozwoju gminy oraz wybór 5 
delegatów na Kongres kultury Wsi.
 Materiałem wyjściowym do dyskusji 
był przygotowany przez Wydział Kultu-
ry, Sportu i Turystyki UW w Tarnowie 
“Raport o stanie kultury wsi wojewódz-
twa tarnowskiego”. W tym ponad 80 

stronicowym opracowaniu nasza gmina 
wspomniana jest tylko trzy razy.
 Pierwszy raz w rozdziale pt. “Insty-
tucje kulturalne na wsi” w kontekście 
istnienia i działania biblioteki przy Gmin-
nym Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
oraz dwa razy w rozdziale “Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalne” gdzie pisze się o 
założonym w 1989 r. Towarzystwie Miło-
śników Ziemi Brzosteckiej i jego bogatej 
działalności wydawniczej. Te skromne 
wzmianki są niestety wiernym odzwier-
ciedleniem poziomu działań kulturalnych 
na terenie naszych wsi. Dla porządku 
należałoby wspomnieć o dyskotekach, 
ale ich nikt nie zalicza do ośrodków 
tworzących kulturę na wsi. Szczegółowe 
przedstawienie raportu zamieścimy w 
następnych numerach pisma.
  Naszą gminę reprezentowały trzy 
osoby, Marta Król - Centrum Kultury i 
Czytelnictwa, Urszula Wojnarowska - 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzostec-
kiej,  Marian Szarek z-ca dyrektora ZSR.  
U. Wojnarowska wybrana została de-
legatem woj. tarnowskiego na Kongres 
Kultury Wsi w Częstochowie, wybór ten 
był w dużej mierze wynikiem wysokiej 
oceny działalności Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Brzosteckiej

Forum
Kultury
Wsi
Tarnowskiej 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE4
eksponowane stanowiska, wykonywać 
funkcje, z którymi wiąże się zaintere-
sowanie społeczeństwa, to nie może 
przysługiwać jej ochrona tożsama z 
ochrony przysługującą przeciętnemu 
człowiekowi” (K. K. Kubiński, Ochrona 
sfery życia prywatnego człowieka, “Ruch 
Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1993 r., nr 1). Upublicznienie jednostki 
ludzkiej powoduje, iż staje się ona przed-
miotem wzmożonego zainteresowania 
społecznego, często również nieuzasad-
nionej krytyki.
 Ograniczenie sfery prywatności 
ze względu na działalność publiczną 
następuje na gruncie art. 23 i 24 k. c. 
oraz prawa prasowego. Dziennikarz 
(zgodnie z art.14 ust. 6 w związku z art. 4 
ust. 1 prawa prasowego) może domagać 
się udzielenia informacji należącej do 
sfery życia prywatnego, związanej bez-
pośrednio z publiczną działalnością tej 
osoby, oraz ją opublikować. Ukazanie 
się takiej informacji nie będzie narusze-
niem dobra osobistego, jeżeli istnieje 
bezpośredni, ścisły i funkcjonalny związek 
między opublikowaną informacją doty-
czącą życia prywatnego a działalnością 
publiczną osoby, której ona dotyczy.

Pod osądem obywateli
 Osoby  pełniące wysokie funkcje w 
samorządzie, takie jak przewodniczący 
zarządu, jego zastępcy, skarbnik, se-
kretarz, nie mogą odmówić udzielenia 
informacji dotyczących wynagrodzeń 
otrzymywanych na podstawie stosunku 
pracy w urzędzie gminy, powołując się 
na ochronę dóbr osobistych. Wynika to z 
faktu, iż informacje takie należą do sfery 
powszechnej dostępności, ponieważ 
są instytucjonalne i funkcjonalnie 
związane z pełnionymi przez te osoby 
funkcjami. Związek ten stanowi wystar-
czającą podstawę rozszerzenia sfery 
powszechnej dostępności na wskazane 
informacje. Opinia publiczna, posiada-
jąca zgodnie z konstytucyjną zasadą 
wolności słowa i druku prawo wyrażania 
opinii i domagania się informacji, może 
roztrząsać fakty z życia osobistego osób 
publicznych potwierdzające lub podważa-
jące ich wiarygodność. Faktem takim jest 
m. in. wysokość wynagrodzeń tych osób. 
Dla wielu stanowi ona wyznacznik tego, 
czy osoba publiczna sprawuje swoją 
funkcję dla dobra gminy czy jedynie z 
chęci zysku. Granice tego, co wolno w 
odniesieniu do osób publicznych, sięgać 
muszą znacznie dalej niż w stosunku do 
osób prywatnych.  Odmienne bowiem 
niż osoby prywatne, pełniący funkcje 
publiczne świadomie wystawiają swoje 
czyny pod osąd współobywateli i już z 
tego tytułu muszą wykazywać znacznie 
większy stopień tolerancji.
Przyczyną odmowy udostępnienia infor-
macji dotyczącej wynagrodzenia osób 

Myślenie bez wiedzy  
jest  niebezpieczne.

Konfucjusz

Od ubiegłego roku redakcja stara się  
zrealizować wniosek zebrania 

wiejskiego o ujawnienie wynagrodzeń 
wyższych urzędników samorządowych. 
Ostatnia, odmowna odpowiedź wójta za-
wierała m.in. następujące stwierdzenia:
“Wysokość mojego wynagrodzenia 
opublikowana w Wiadomościach Brzo-
steckich Nr 5/18/1996 styczeń-luty 1996 
była podana nierzetelnie, ponieważ była 
zawyżona w podanych granicach o 160 
do 660 zł w porównaniu do angażu z tego 
okresu.(w w/w numerze podawaliśmy 
za “Gazetą Krakowską” orientacyjne 
wynagrodzenie wójtów z różnych gmin. 
przyp. red.). Nie mam żadnej gwarancji, 
że obecnie informacja dotycząca mojego 
wynagrodzenia będzie podana zgodnie 
z prawdą i w sposób obiektywny, a nie 
tak jak ostatnio w kontekście trudności 
płatniczych wynagrodzeń za pracę 
pracowników Spółdzielni Budownictwa 
Wiejskiego w Brzostku.
Natomiast pozostali pracownicy nie wyra-
zili zgody na opublikowanie w prasie ich 
wynagrodzeń, powołując się na ochronę 
dóbr osobistych określoną w art. 23 i 24 
Kodeksu Cywilnego.

Wójt 
mgr Jan Chmura”

 Szkoda, że osoba biorąca na siebie 
odpowiedzialność za zgodność treści 
pisma z obowiązującym prawem nie 
przeczytała dokładnie odpowiednich 
przepisów i orzecznictwa Sądu Najwyż-
szego i Naczelnego Sądu Administracyj-
nego. Znajomość prawa u urzędników 
oszczędziłaby nam kosztów i pracy NSA 
gdzie ponownie skierowaliśmy sprawę 
nieudzielenia odpowiedzi na nasze 
zapytanie. Drukowany poniżej materiał 
powinien rozwiać wszelkie wątpliwości, 
jednocześnie dostarcza on wszelkich 
argumentów świadczących, że mamy 
prawo domagać się podania do publicz-
nej wiadomości wysokości wynagrodzeń 
niektórych pracowników samorządo-
wych.

Usprawiedliwione zainteresowanie
 Ochrona sfery prywatności, w tym 
tajemnicy wynagrodzenia, jest zróżni-
cowana w zależności od roli, jaką dana 
jednostka odgrywa w społeczeństwie. 
Ograniczenia tej ochrony dotyczą 
osób publicznych. Mamy wtedy do 
czynienia z “usprawiedliwionym zain-

teresowaniem”, czego konsekwencją 
jest rozszerzenie sfery powszechnej 
dostępności.

 Osoby publiczne są to osoby zaan-
gażowane w działalność polityczną, 
społeczną, sportową, charytatywną, w 
życie artystyczne, naukowe. Ze względu 
na swoją działalność odgrywają szcze-
gólną rolę w społeczeństwie oraz budzą 
jego szczególne zainteresowanie.
Także w środowisku lokalnym
 Doktryna za osoby publiczne uznaje 
jednostki odgrywające szczególną rolę 
w społeczeństwie. Wydaje się jednak, 
iż publiczna może być również osoba 
działająca jedynie w integralnej części 
tego społeczeństwa, jaką stanowi 
wspólnota samorządowa. Osoba taka 
jest obiektem zainteresowania w śro-
dowisku lokalnym ze względu na swą 
publiczna działalność na jego rzecz. 
 Takie rozumienie osób publicznych 
wydaje się naturalną konsekwencją 
upodmiotowienia społeczności lokalnych. 
Za stworzeniem kategorii osób publicz-
nych o znaczeniu lokalnym przemawiają 
aspekty pozaprawne, głównie socjolo-
giczne.
 Jak wynika z badań, Polska lokalna to 
dla dużej części naszego społeczeństwa 
jedyna przestrzeń, na której spełnia się 
całe ich życie. Miejsce zamieszkania 
- gmina - to płaszczyzna, na której kształ-
tują się indywidualne i zbiorowe doświad-
czenia naszego społeczeństwa.
 Osoby zajmujące najwyższe sta-
nowiska w gminie, takie jak burmistrz 
(wójt), jego zastępcy, skarbnik i 
sekretarz, są osobami publicznymi 
odgrywającymi szczególną rolę w 
społeczności lokalnej i działającymi 
na jej rzecz.

Cena za stanowisko
 Bezpośrednia konsekwencją upublicz-
nienia osoby ludzkiej jest ograniczenie jej 
sfery prywatności. Wypiera ją sfera po-
wszechnej dostępności w takim zakresie, 
w jakim informacje lub dane związane są 
z jej działalnością publiczną.
 Ograniczenie ochrony życia prywat-
nego osób publicznych jest zrozumiałe, 
Człowiek decydując się na zajęcie ekspo-
nowanego stanowiska lub prowadzenie 
określonej działalności milcząco wyraża 
zgodę na ograniczenie przysługującej 
mu ochrony prawnej, a w konsekwencji 
na zwężenie sfery prywatności “Jeżeli 
bowiem jednostka zgadza się pia-
stować określone urzędy, zajmować 

To my mamy rację!

Zarobki gminnych szych s¹ jawne
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pełniących wysokie funkcje w samo-
rządzie osobom trzecim nie może być 
również brak zgody zainteresowanego, 
ponieważ wskazana informacja nie na-
leży do sfery prywatności, lecz do sfery 
publicznej dostępności.
 Pogląd ten podzielił Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z 8 lutego 1993 
r. Stwierdził on, że informacji dotyczą-
cych wynagradzania pracowników 
samorządowych, takich jak wójt, jego 
zastępca oraz skarbnik, nie można 
zaliczyć do “danych dotyczących 
prywatnej sfery życia”, o jakich mowa 
w art. 14 ust. 6 prawa prasowego, i 
dlatego dziennikarz ma prawo żądać 
takiej informacji, a gazeta ją opubli-
kować, nie naruszając przy tym dóbr 
osobistych zainteresowanych. Sąd 
zaznaczył również, że społeczność 
lokalna “(...) ma prawo wiedzieć, jak 

wykorzystywane są środki pieniężne 
gminy (...) i jakie jest wynagrodzenie 
osób zajmujących określone stanowi-
ska w samorządzie terytorialnym”.

Zarobki gminnych szych są jawne
 W polskim prawie nie istnieje tajem-
nica wynagrodzenia najwyższych osób 
w samorządzie jako element prawa do 
prywatności, chronionego na podstawie 
art. 23 i 24 k. c. Wysokość wynagrodzeń 
nie stanowi również tajemnicy na gruncie 
prawa prasowego.
 Ochrona dóbr osobistych nie daje pod-
stawy do odmowy udzielenia informacji 
o wynagradzaniach osób pełniących 
wysokie funkcje w samorządzie.
 Za jawnością wynagrodzeń przema-
wia: zasada jawności życia publicznego, 
zasada zaufania obywateli do organów 
państwa, prawo do informacji radnego 
- jako reprezentanta wspólnoty samorzą-

dowej, prawo do informacji obywatela, 
zasada wolności słowa i druku.
 Istnieją również liczne względy po-
zaprawne, przede wszystkim dobro 
samorządu terytorialnego. Brak ofi-
cjalnych informacji o wysokości wyna-
grodzeń pracowników na najwyższych 
stanowiskach w samorządzie rodzi plotki, 
podważa zaufanie społeczne do władz 
samorządowych, powoduje podejrzenie 
o wykorzystywanie pełnionej funkcji 
dla własnych celów. 
 Wydaje się, iż wprowadzenie zasa-
dy jawności wynagrodzeń wpłynęłoby 
korzystnie na odbiór  społeczny władz 
samorządowych.

Fragm. artykułu Agnieszki Piskorz-Ryń,  
“Rzeczpospolita” z 23 marca 1997r.
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Krótko
"Sprawdzeni" ludzie?
Coraz częściej w codziennej prasie  

spotyka się teksty zarządów gmin 
o ogłszanych konkursach na stanowiska 
dyrektorów szkół. W najbliższym czasie 
kończą się bowiem pięcioletnie kaden-
cje wybranych dyrektorów.
W normalnie zarządzanych gminach 
wszelkie stanowiska obsadzane są w 
drodze konkursu. U nas załatwia się ta-
kie  sprawy na tajnych sesjach lub posie-
dzeniach zarządu. Niedawne wydarze-
nia związane ze zmianą na stanowisku 
Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i 
Przedszkoli  były przykładem na to że, 
obsadzanie stanowisk nazwiskami, a 
nie odpowiednimi, wybranymi np. w 
drodze konkursu fachowcami wzbudza 
ogólne niezadowolenie. Ciekawe czy 
stanowiska dyrektorów szkół zostaną 
obsadzone “sprawdzonymi” ludźmi, czy 
też zarząd dopuści do konkursu również 
inne osoby.

Koniec pewnej ery
Z dniem 30 kwietnia 1997 r. zakoń- 

czyła się w Brzostku era telefonów 
na korbę i ręcznej centrali. Ten archaicz-
ny aparat telefoniczny był często jedyną 
szczególną rzeczą jaką się można było 
pochwalić przed mieszkańcami innych 
miejscowości. Ale to ułatwienie życia 
jednym, przysparza kłopotów innym. 
Każda automatyzacja niesie ze sobą 
redukcję miejsc pracy. Tak też się stało 
na brzosteckiej poczcie. Jedyną pocie-
szającą rzeczą  dla zatrudnionych do tej 
pory telefonistek, jest  fakt, że dotych-
czasowy pracodawca nie pozostawił 
pracownic na bruku.

Chłop Roku 97
Racławickie Towarzystwo Kultural- 

ne organizuje corocznie ogólno-
polski konkurs o tytuł Chłopa Roku 
97. W tym roku pierwsze dwa miejsca 
zajęli kandydaci z województwa tar-
nowskiego:
I miejsce i tytuł Chłopa roku 97 otrzy-
mał Tadeusz Rybka Ciekowice 119, 
32-700 Bochnia, II miejsce zajął Broni-
sław Plewa z Lipnicy Dolnej.

Krzewy  
przed urzędem

Już dwa lata temu gazeta pisała o bra- 
ku zagospodarowania dwóch nie-

wielkich połaci ziemi znajdujących 
się przed budynkiem Urzędu Gminy. 
Dziś na pierwszy rzut oka widać, że 
zmienił się gospodarz tego budynku, 
a świadczą o tym nowo posadzone,  
jeszcze  mało zielone krzewy i drzewka. 
Miejmy nadzieję, że będą miały szansę 
wyrosnąć.

Tytuł miesiąca dla 
“Gazety Tarnowskiej”
“...i od zarządu wybaw nas Panie”

Każdy dziennikarz, nawet amator  
wie, że dobry tytuł artykułu to po-

łowa sukcesu. Nam on wydał się dosko-
nały. Zwróciliśmy jednak baczniejszą 
uwagę, na nie pierwsze już tego typu 
stwierdzenie wójta gminy Brzostek. 
“- Od siedmiu lat jestem wójtem w 
Brzostku - wyjaśnia Jan Chmura, który 
pochodzi z Grudnej Górnej i w tym 
przede wszystkim upatruje źródło kon-
fliktów w gminie.” Jak z tej wypowiedzi 
wynika, lekarstwo na spokój, rozwój 
i szczęście mieszkańców gminy jest 
proste. “Od 50 laty rządzili tutaj miesz-
kańcy Brzostka” - może więc powinni 
robić to dalej.  

Co dalej z lakowaniem?
Według uzyskanych informacji z  

Ośrodka Zdrowia w Brzostku, 
lakowania zębów u dzieci nie wyko-
nywano z powodu zepsutej aparatury. 
Kierownik ośrodka podjęła działania w 
celu naprawy starego sprzętu lub zakupu 
nowego. Podczas rozmowy obiecano 
nam, że najmłodsi uczniowie szkół pod-
stawowych będą mogli korzystać bez-
płatnie z tego profilaktycznego zabiegu 
już w miesiącu maju i czerwcu. 

Nowe wydanie 
"Brzostek i okolice"

Minęły cztery lata od pierwszego  
wydania wspomnianej książki. 

W tym czasie TMZB powiększyło swój 
dorobek o dwa tomy "Rocznika Brzo-
steckiego", książkę "Parafia Brzostek 
w latach 1918-1939", dwa foldery i 
kilka serii pocztówek. Kontynuowane 
jest też wydawanie "Wiadomości Brzo-
steckich". Oddając do rąk Czytelników 
kolejne wydanie przewodnika mamy 
nadzieję, że będzie się on nadal cieszył 
dotychczasową popularnością. 
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regionalnego należy oddać szacunek 
dobrym wysiłkom ludzi pióra z naszej 
gminy, a szczególnie ks. dr Bogdanowi 
Stanaszkowi.
Po przerwie pracowaliśmy w następu-
jących grupach:
 historyczno-literackiej, (Maria Prze-

bięda)
 artystyczno-architektonicznej,
 etnograficzno-geograficznej,
  przyrodniczo-środowiskowej. (Urszu-

la Wojnarowska)
 Następnie przewodniczący grup 
przedstawili wyniki prac podjętych na 
posiedzeniu w roboczej części sesji. 
Materiały z sesji zostaną opublikowane 
przez Wojewódzki Ośrodek Metodycz-
ny w serii “Biblioteka Regionalna”. 
Sesja naukowa była doskonałą okazją 
do spotkań ludzi, których łączy troska 
o zachowanie, rozwój i przekazywanie 
nowym pokoleniom wartości niezwy-
kłej kultury.
 Przysłuchiwałam się tej sesji z 
ogromną uwagą i im dłużej ona trwała, 
tym bardziej odczuwałam wewnętrzną 
radość, że w gminie Brzostek są lu-
dzie, którzy wytrwale szukają śladów 
naszych przodków, zabezpieczają od 
zniszczenia pamiątki narodowe, rozwi-
jają i pielęgnują poczucie więzi z “Małą 
Ojczyzną”.

M. Przebięda

publikacji (monografie, informatory, 
roczniki i inne opracowania) dotyczące 
województwa tarnowskiego. Eksponaty 
i zbiory usytuowane były w układzie 
alfabetycznym zastosowanym do nazw 
Gmin – przyjęto podział administracyj-
no-geograficzny. Wśród eksponowa-
nych na wystawie prac widniał dorobek 
pisarski ks. dr Bogdana Stanaszka: 
“Parafia Brzostek w latach 1918-1939”, 
“Rocznik Brzostecki” - tom I, “Rocznik 
Brzostecki” - tom II, Brzostek i okoli-
ce” oraz lokalna gazeta “Wiadomości 
Brzosteckie” redagowana przez Panią 
Urszulę Wojnarowską.
 Książki i gazety regionalne ułatwiają 
poznanie dorobku przeszłości “Małych 
Ojczyzn”, wzbogaconego przez twórczą 
aktywność jednostek, popularyzują 
ludzi i sprawy ważne dla lokalnego 
środowiska. Są też centrami lokalnej 
informacji. Wystawa spełniła zadanie w 
działaniach promujących ludzi pióra z 
poszczególnych gmin oraz przybliżyła 
zjawiska często zapomniane lub nie 
dostrzegane na co dzień. Za wypełnianie 
służebnej roli wobec Ziemi Brzosteckiej 
w zakresie poznawania jej przeszłości 
utrwalania i upowszechniania bogactwa 

“Czem drzewa bez głębszych korzeni, 
tem duch Narodu bez świadectw prze-
szłości”

Taki był temat sesji naukowej zor- 
ganizowanej 20 marca 1997r. w Ze-

spole Szkół Technicznych w Tarnowie 
- Mościcach przez Kuratorium Oświaty, 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 
Wydział Kultury i Sportu Urzędu 
Wojewódzkiego i Tarnowską Agencję 
Rozwoju Regionalnego. W programie 
znalazły się interesujące wykłady z 
dziedziny socjologii, historii, literatury, 
architektury, pedagogiki. Prelegentami 
o “Małej Ojczyźnie” byli: prof. dr 
hab. Marek S. Szczepański, dr Marian 
Morawczyński, mgr Adam Bartosz, dr 
Andrzej Krupiński, dr Jan Hebda, mgr 
Jerzy Pantera. Ludzie nauki przypo-
mnieli, że mamy obowiązek zbierania i 
przekazywania śladów naszych przod-
ków. Jest to tym bardziej istotne, że w 
przyspieszonym marszu do zjednoczo-
nej politycznie i gospodarczo Europy 
nie możemy zagubić tych czynników, 
które konstytuują poczucie naszej toż-
samości narodowej.
 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 
w Tarnowie zorganizował wystawę 

MAŁE  OJCZYZNY

Jan Wnêk z Odporyszowa 

Polski Ikar 
Mity i legendy pełne są bohate- 

rów, którym udało się wznieść 
ponad ziemię. Najsłynniejszym jest 
Ikar, który na skrzydłach podobnych 
do ptasich żeglował w powietrzu. Za-
pomniał o ostrożności i zginął, stając 
się jednak symboliczną postacią w 
dziejach opanowania przestworzy. 
W micie tym zwiera się odwieczna 
tęsknota człowieka za podniebnym 
lotem. Już od najdawniejszych 
bowiem czasów człowiek próbował 
zbudować mechanizm, który mógłby 
naśladować funkcję skrzydeł ptasich. 
Wierzyli w to starożytni filozofowie, 
średniowieczni mnisi, renesansowi 
uczeni oraz nowożytni fizycy i kon-
struktorzy.
Wśród pionierów lotnictwa jest i 
„Polski Ikar”, który na 25 lat przed 
Otto Lilienthalem uważanym za ojca 
szybownictwa, wzniósł się w powie-
trze. Dokonał tego w czerwcu 1866r. 

Jan Wnęk- prosty chłop, cieśla i kon-
struktor z Odporyszowa w powiecie 
tarnowskim, na zbudowanych przez 
siebie skrzydłach. Poleciał lotem 
ślizgowym ze specjalnego pomo-
stu na kościelnej wieży. Przedtem 
udoskonalał maszynę, odbywając 
krótkie loty- skoki ze zbocza wznie-
sienia. Jan Wnęk powtórzył swój 
wyczyn jeszcze kilkakrotnie w latach 
1866-69, obserwowany przez liczne 
rzesze mieszkańców Odporyszowa 
i okolicy zgromadzonych na odpu-
stach. Start z wieży w roku 1869 
zakończył się upadkiem, w następ-
stwie czego lotnik zmarł. Pamięć o 
jego lotach trwa, przekazywana z 
pokolenia na pokolenia przez miesz-
kańców Odporyszowa. Mówią o tym 
również źródła pisane. Niestety, jest 
wiele znaków zapytania dotyczących 
konstrukcji, sposobu lotu oraz brak 
konkretnej dokumentacji. Spuścizna, 
która pozostała po konstruktorze, 
cieśli i rzeźbiarzu to około stu (spo-
śród wykonanych trzystu) pięknych, 
drewnianych rzeźb Postacie uskrzy-
dlonych aniołów przypominają o 
pasji, która zawładnęła życiem Jana 
Wnęka.
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Tarnowskiemu Forum Kultury Wsi towarzy- 
szył Konkurs na Pisankę Ludową połączony 

z kiermaszem przedświątecznym. Piękna wysta-
wa pokonkursowa zgromadziła wielu mieszkań-
ców Tarnowa, dziennikarzy i fotoreporterów. 
 Gminę Brzostek w konkursie wojewódzkim 
reprezentowały Maria Oprządek i Irena Czech, 
obie panie za swoje bardzo różnorodne prace 
otrzymały wyróżnienia. Wielkanocny baranek z 
suszonych traw wykonany przez Marię Oprzą-
dek z Kamienicy Dolnej był jedną z najczęściej 
fotografowanych prac, po słynnych zalipiańskich 
pisankach.
 Wcześniej podobny konkurs został ogłoszony 
na terenie naszej gminy. W kategorii dorosłych 
prace wystawiały Maria Oprządek z Kamienicy 
i Irena Czech z Brzostku. W kategorii dzieci 
wyróżniono prace ze Szkoły Podstawowej w Ka-
mienicy Dolnej, swoje prace prezentowały także 
przedszkolaki z Siedlisk Bogusz oraz uczniowie 
ze szkoły w Brzostku.
 Wystawę konkursowych prac oglądać można 
było przez kilka kolejnych dni w Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku.

KOnKurS  
na PISanKę LudOWą
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na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. 
Zniesiono liberum veto, a wprowadzono 
zasadę przyjmowania uchwał więk-
szością głosów, zniesiono prawo do 
zawiązywania zbrojnych konfederacji, 
wzmocniono pozycję sejmu i autorytet 
króla poprzez wprowadzenie monarchii 
dziedzicznej. Przeprowadzono reformę 
sejmików wojewódzkich, zniesiono pew-
ne przywileje szlacheckie, uchwalono 
prawa dla miast i mieszczan oraz tzw. 
”ofiarę wieczystą”, aby utworzyć długo 
oczekiwaną 100 tysięczną armię, która 
byłaby w stanie bronić granic państwa.
Ustanowiono tzw. Straż Praw, czyli odpo-
wiednik dzisiejszego rządu z królem oraz 
z ministrami odpowiedzialnymi przed 
sejmem. Władzę podzielono na ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądową.
W ten sposób konstytucja owa nadawała 
ustrojowi Rzeczypospolitej charakter 
monarchii konstytucyjnej. Jak doniosłe 
miało to znaczenie niech świadczy fakt, 
iż była to pierwsza, ustawowo wprowa-
dzona, tak nowoczesna forma rządów na 
terenie kontynentalnej Europy. O swoje 
konstytucyjne monarchie liczne narody 
będą walczyć w  potokach krwi przez 
wiele dziesięcioleci. Jak pisał wybitny 
historyk XIX wieku Oswald Balzer: ”...
Konstytucja ta zrodziła się bez rewolucji, 
bez kropli krwi rozlewu, w formie łagod-
nego zamachu stanu, z własnej, niczym 
nie skrępowanej woli narodu samego. W 
swoim rodzaju jest to wypadek jedyny i 
nigdzie na tak wielki rozmiar w dziejach 
ludzkości nie powtarzających się...” Po-
dobnie jak w XVI wieku Rzeczypospolita 
oświecona mogła stać się atrakcyjnym 
wzorem dla państw Europy i zdążać ku 
nowoczesności inną drogą, bez tyranii, 
absolutyzmu, czy krwawej rewolucji jak 
we Francji. 
 Konstytucja Majowa odbiła się gło-
śnym echem w Europie. Ówczesny 
polityk brytyjski Edward Burke tak pisał 
o Polakach i ich konstytucji: “Szczęśliwy 
ten naród, jeżeli dalej postępować będzie 
umiał, jak zaczął. Na koniec to wielkie 
dzieło ten ma zaszczyt najcelniejszy, że 
zawiera w sobie nasiona coraz dalszego 
ulepszenia”.
 Czy nasi parlamentarzyści przez 
obecny projekt konstytucji do tej chlubnej 
tradycji nawiązali?
 Wiemy, że Konstytucja 3 Maja nie 
weszła w życie. Kosmopolityzm i zdrada 
magnaterii, a przede wszystkim zaborcze 
dążenie Rosji, Prus i Austrii udaremniły 
to doniosłe dzieło. Wybitny historyk Bro-
nisław Dembiński napisał: „Polska padła 
nie dlatego, że już żyć nie mogła, lecz 
dlatego, że właśnie żyć chciała”. 

Wiesław Tyburowski

 Potrzebne były prawne i ustrojowe 
podwaliny pod budowę nowoczesnego 
państwa. Zaczynano od fundamentów, 
czyli od reformy szkolnictwa. Wielkie 
zasługi w tej kwestii ma Komisja Edu-
kacji Narodowej powołana w 1773 roku, 
która kształtowała pokolenia przyszłych 
patriotów. 
 Koronnym dziełem ruchu refor-
matorskiego była działalność sejmu, 
zwołanego w 1788 roku, nazwanego 
później przez historię Sejmem Wielkim. 
Zgodę na jego zwołanie król Stanisław 
Poniatowski otrzymał od carycy Kata-
rzyny, co podkreślało podległość Polski. 
Korzystnie kształtowała się wówczas 
sytuacja polityczna w Europie. Nastąpiło 
osłabienie sojuszu rosyjsko - pruskiego 
na tle wojny Rosji z Turcją. W 1789 roku 
wybucha rewolucja we Francji. Oba te 
znaczące wydarzenia odwróciły uwa-
gę mocarstw od wewnętrznych spraw 
Rzeczypospolitej. Dlatego też sejm, 
który rozpoczął obrady w październiku 
po upływie zwyczajnych sześciu tygodni 
nie rozwiązał się ani też nie uchwalił po-
siłkowego korpusu dla Rosji, lecz prze-
kształcił się w konfederację zdecydo-
waną zerwać z podległością i anarchią 
i uskutecznić reformatorskie zamierze-
nia. Pod energicznym przewodnictwem 
marszałka Stanisława Małachowskiego 
posłowie patriotycznych i postępowych 
ugrupowań wysunęli projekty reform i 
utworzyli liczne komisje: m.in. specjalną 
Deputację do Poprawy Formy Rządu, 
która miała pracować nad zasadniczymi 
przemianami ustrojowymi. Obrady były 
długie i burzliwe, a sytuacja międzypań-
stwowa coraz bardziej mniej korzystna. 
Kończył się bowiem konflikt turecki, a 
przyszli zaborcy coraz bardziej widzieli 
w poczynaniach sejmu odradzanie i 
wzmacnianie się Rzeczypospolitej. 
Czas naglił coraz bardziej  dlatego w 
dniu 3 maja 1791 roku, w trzecim roku 
ciągłych obrad  sejmu, w atmosferze 
entuzjazmu ludu Warszawy, ale i ostre-
go sprzeciwu niewielkiej grupy posłów, 
gdyż większość opozycji nie przyjechała 
po przerwie świątecznej, przegłosowano 
najważniejsze postanowienia dotyczące 
zasadniczej przemiany ustrojowej. Owa 
Ustawa Rządowa z dnia 3 maja była 
drugą na świecie po Stanach Zjedno-
czonych ustawą konstytucyjną regulu-
jącą organizację władz państwowych, 
a także prawa i obowiązki wszystkich 
obywateli (po raz pierwszy użyto tego 
określenia). Obywateli - w rozumieniu 
wszystkich mieszkańców państwa, 
także mieszczan i chłopów. Następnie 
uchwalono ściślejsze zespolenie we-
wnętrzne poprzez zniesienie podziału 

Sejm Wielki  w dniu 3 maja 1791 roku  
uchwalił Konstytucję, która zaczy-

nała się od słów:
“W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedy-
nego Stanisław August z Bożej Łaski i 
Woli Narodu Król Polski i Wielki Książe 
Litewski etc etc... wraz ze Stanami 
Skonfederowanymi w liczbie podwójnej 
Naród Polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od 
ugruntowania i wydoskonalenia Konsty-
tucji Narodowej jedynie zawisł, długim 
doświadczeniem poznawszy zadaw-
nione Rządu naszego wady, wolni od 
hańbiących obcej przemocy nakazów, 
ceniąc drożej nad życie niepodległość 
zewnętrzną i wolność wewnętrzną 
Narodu, którego los w nasze ręce jest 
powierzonym(...) niniejszą Konstytucję 
uchwalamy(...)”.
 Jaka była geneza tak doniosłej hi-
storycznej chwili? W pierwszej połowie 
XVIII wieku Rzeczypospolita żyła już 
tylko blaskami dawnej świetności. Pod-
czas wojny północnej w latach 1700 
- 1721 ziemie Rzeczypospolitej stały 
się poligonem wojennym i terenem gra-
bieży dla wojsk rosyjskich, szwedzkich i 
saskich. Kraj rozdarty był ponadto kon-
fliktem pomiędzy stronnikami Augusta 
II Sasa i Stanisława Leszczyńskiego. 
Szerzyła się anarchia i obca interwen-
cja. Dobitnie o tym świadczyły uchwały 
Sejmu Niemego z 1 II 1717 roku. Sejm 
otoczony przez wojska rosyjskie bez 
dyskusji i protestów zalegalizował in-
gerencję caratu w wewnętrzne sprawy 
Rzeczypospolitej. Zaczął się okres 
politycznej i gospodarczej manipulacji 
Polską. 
  W drugiej połowie XVIII wieku coraz 
wyraźniej kształtuje się szara idea pań-
stwa. Nadzieja na zmiany pojawiła się, 
gdy w 1764 r. królem obrano Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Wcześniej 
już wielu światłych Polaków, np. ksiądz 
Stanisław Konarski, wskazywało na 
przyczyny słabości Rzeczypospolitej i 
potrzebę zmian ustrojowych. Z wolna 
tworzył się nowy wymiar patriotyzmu 
zrywający z atrapową już wówczas 
„złotą wolnością szlachecką”, patrioty-
zmu głęboko osadzonego w narodowej 
tradycji i jednocześnie otwartego na idee 
Oświecenia. Coraz częściej i wyraźniej 
uświadamiano sobie potrzebę reform 
wewnętrznych, aby zbudować nowocze-
sne państwo. A czas był najwyższy, gdyż 
despotyczne monarchie Rosji, Prus i 
Austrii szukały pretekstu do dokonania 
zaboru ziem Rzeczypospolitej. Pierwszy 
rozbiór w 1772 roku dobitnie to potwier-
dził. Był to wielki wstrząs narodowy i 
poczucie bezsilności. 

“Nie mają i nie warte przyszłości narody,
które swej przeszłości nie znają,
nie szanują, nie kochają...”

PIERWSZA W EUROPIE - KONSTYTUCJA 3 MAJA
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ZIELONA STRONA
(Staphylea pinnata), liczącego ponad 300 egzemplarzy oraz 
dobrze wykształconego zbiorowiska żyznej buczyny karpac-
kiej (Dentario glandulosae-Fagutum) z wieloma gatunkami 
roślin górskich i chronionych, m. in. widłaka goździstego 
(Lycopodim clavatum), skrzypu olbrzymiego (Eguisetum tele-
mateia), buławnika mieczolistnego (Cephalanthera longifolia) 
oraz bluszczu pospolitego (Hedera helix).

Pomniki przyrody
 Zainteresowanie sędziwymi, potężnymi drzewami, po-
mnikami przyrody ma w Polsce długotrwałą tradycję. Już 
król Władysław Jagiełło wydał w 1923 roku edykt o potrzebie 
ochrony cisów. Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie 
przyrody z 1991 r. daje możliwość uznawania tworów przyro-
dy za pomniki również w drodze uchwał rad gmin. Za pomniki 
przyrody uznaje się pojedyncze egzemplarze przyrody żywej 
i nieożywionej lub ich skupienia, jeśli spośród innych tworów 
przyrody wyróżniają się szczególną wartością naukową, kul-
turową, historyczno-pamiątkową. Najokazalszym drzewem 
- pomnikiem przyrody w woj. tarnowskim jest dąb szypułkowy 
rosnący w Januszkowicach. W 1990 roku wiek drzewa okre-
ślono na 618 lat, obwód (na wys. 130 cm od ziemi) wynosi 
1008 cm. Wysokość korony przed redukcją wynosiła 28 m, 
po zabiegach  konserwatorskich mierzy 18 m. Drzewo zostało 
uznane pomnikiem w 1968 r. i nosi numer 70. Warto dodać, 
że dąb z Januszkowic jest  pod względem wieku i obwodu 
siódmym w Polsce drzewem tego gatunku. 
 Szkoda tylko, że tak cenny okaz, jedna z niewielu atrakcji 
naszej gminy jest tak słabo, a właściwie wcale nie jest za-
bezpieczona przed uszkodzeniami. 

Ochrona przyrody  
w naszej gminie

Ideologia ochrony przyrody ma swoją historyczną prze- 
szłość co najmniej tak długą, jak okres cywilizowania Ziemi 

przez człowieka. Ciągle jeszcze poczynania ludzi w celu 
ochrony planety Ziemi przed nimi samymi są niewystarcza-
jące. Jedną z takich prób jest prawna ochrona przyrody.
Przyrodnicze obszary województwa tarnowskiego objęte 
ochroną prawną zajmują aktualnie powierzchnię 1216 ha, 
co stanowi zaledwie 0,03% powierzchni województwa. Na 
terenie gminy Brzostek występują różne formy ochrony środo-
wiska, choć jak w całym województwie zajmują one niewielki 
obszar naszej gminy. Zasoby  przyrodnicze naszej gminy 
chronią: park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, 
rezerwat częściowy oraz jeden pomnik przyrody. 

Czarnorzecko - Strzyżowski  
Park Krajobrazowy

 Obejmuje on tereny położone na styku woj. rzeszow-
skiego, krośnieńskiego i tarnowskiego. W granicach woj. 
tarnowskiego zajmuje powierzchnię 1131 ha. Utworzony 
został na mocy rozporządzenia Wojewody Tarnowskiego nr  
6/93 z dnia 23 lipca 1993 r.
 Zajmuje południowo-wschodni skrawek województwa, 
gminy Brzostek w obrębie Pogórza Strzyżowskiego, z frag-
mentem pasma Góry Klonowej (525 m n.p.m.). Jest to teren w 
znacznym  stopniu zalesiony - 56% zajmują lasy. Szczytowe 
partie Góry Klonowej, leżące w piętrze regla dolnego 
porośnięte są przez zespół żyznej buczyny karpackiej 
w swej typowej reglowej formie. Partie terenu położone 
niżej zajmuje podgórska forma buczyny oraz niewielkie 
płaty grądu i łęgów. Z osobliwości przyrody nieoży-
wionej należy wymienić okazałą wychodnię skalną w 
miejscowości Kamienica Górna.

Obszar Chronionego Krajobrazu  
Pogórza Ciężkowickiego

 Obejmuje on południowo-wschodnią część woje-
wództwa w obrębie Pogórza Ciężkowickiego. Rozciąga 
się między dolinami Dunajca i Wisłoki, zajmując po-
wierzchnię 66800ha.
 Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną 
rzeźbą terenu. Dominują tu żyzne lasy bukowe i grądy. 
Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej m. in. 
w Przeczycy.

rezerwaty przyrody
 Dotychczas w województwie tarnowskim utworzono 
7 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ok. 85 
ha, co stanowi bardzo maleńki skrawek województwa. 
Chronią one oryginalne formy skalne i stanowiska 
rzadkich roślin.

“Kamera”
 Taką nazwę nosi jedyny rezerwat położony na te-
renie naszej gminy, na obszarze wsi Smarżowa. Ten 
leśno-florystyczny rezerwat częściowy, o pow. 38,01 
ha, utworzony został w 1995 r. Zajmuje on kompleks 
leśny w szczytowych partiach wzgórz (421 m n.p.m.) 
zachodniej części Pogórza Strzyżowskiego. Celem 
utworzenia rezerwatu było zachowanie bogatego 
stanowiska rzadkiego krzewu - kłokoczki południowej 
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wtórne i wyrzucać mniej śmieci. Aby 
zmniejszyć zanieczyszczenie i oszczę-
dzić ograniczone zasoby węgla i ropy, 
należałoby stosować czystsze źródła 
energii, zmniejszyć jej zużycie i dobrze 
rozważyć, czy rzeczywiście aż tyle jej 
potrzebujemy.
 Najważniejsze jest zdobycie jak naj-
większej wiedzy o otaczającej nas przy-
rodzie. Im więcej wiemy o świecie, tym 
więcej możemy zrobić, aby go chronić. 

22 kwietnia Święto Ziemi
Nauka zwana ekologią poma- 

ga nam zrozumieć, że nasz mały 
glob nie jest zamieszkany przez bez-
ładną mieszaninę żyjących obok siebie 
gatunków. Wszelkie rośliny i zwierzęta 
(także ludzie) powstały, by istnieć w 
dokładnie wypracowanej równowadze. 
Równowagę tę łatwo zniszczyć.
 Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć i 
próbuje zmienić sposób życia na bardziej 
przyjazny dla środowiska. Pragną, aby 

rządy ich krajów zrobiły to samo.
 Jeśli ludzkość ma przetrwać, musimy 
chronić przyrodę, dzięki której możemy 
istnieć. Musimy zacząć przewidywać, 
co stanie się nie za kilka, ale za tysiąc 
lat i - wykorzystując wiedzę ekologiczną 
- sprawdzać, czy  nasze działania nie są 
szkodliwe. Oznacza to zmiany w sposo-
bie życia, szczególnie duże w państwach 
uprzemysłowionych. Będziemy mu-
sieli wielokrotnie przetwarzać surowce 

Na ogłoszony przez redakcję kon- 
kurs na komputerowy plakat z 

okazji Święta Ziemi wpłynęło 14 bardzo 
różnorodnych prac uczniów z 2 szkół. 
Osiem prac zgłosili członkowie koła 
informatycznego ze SP w Brzostku 
prowadzonego przez Józefa Nosala i 
6 prac z takiego samego koła działają-
cego w SP w Nawsiu Brzosteckim pod 
opieką F. Berrahala. Choć poziom prac 
zarówno graficzny jak i znajomości 
komputera był różny to widać wyraźnie, 
że w obu szkołach  nie zmarnowano ani 
czasu, ani pieniędzy przeznaczonych 
na zakup nowoczesnego sprzętu.
 Ze względu na trudności w wybraniu 
najlepszej pracy postanowiliśmy nagro-
dzić koła w obu szkołach. Swoje prace 
przedstawili następujący uczniowie: 
Kamil Berrahal, Grzegorz rogow-
ski, Piotr Kopera ze SP w Nawsiu 
i dagmara Wojnarowska, Bożena 
Jędrzejczyk, Stanisław Czech, da-
riusz Klocek, damian Samborski, 
Mariusz Gąsior, Mirosław Fiołek ze 
SP W Brzostku.

Œwiêto Ziemi w komputerze

Rozkoszuj siê  
smakiem nowego al-a

Wytwórnia Napojów 
Destylarni Kraków 

"POLMOS"  
ul. Makuszyńskiego 28  

tel. 44-38-68
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skiem i kategorycznego twierdzenia, że 
zostali oni wymordowani przez organy 
sowieckie wiosną 1940 roku, zachodzi 
konieczność zbadania odnalezionych 
grobów i sprawdzenia przytoczonych 
faktów przez właściwą międzynarodową 
komisję tj. Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż.” Zwrócenie się rządu polskiego 
do Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, rząd radziecki uznał za wystar-
czający powód do zerwania stosunków 
z Polską. W dniu 25 IV 1943r. rząd ra-
dziecki oskarżył rząd polski o współudział 
z Hitlerem w kampani antyradzieckiej w 
związku z odnalezieniem zwłok polskich 
oficerów pod Smoleńskiem i w tej spra-
wie wydał oświadczenie: “wszystkie te 
okoliczności zmuszają rząd sowiecki do 
uznania, że obecny rząd polski przez 
wejście na drogę porozumienia z rządem 
Hitlera faktycznie przestał kontynuować 
sojusznicze stosunki z ZSRR i zajął wo-
bec niego wrogą postawę. Rząd sowiecki 
postanowił zerwać stosunki z rządem 
polskim.”
 Wydawało się, że mord katyński 
zostanie ujawniony przez Trybunał Woj-

skowy w Norymberdze 
- niestety nie. W akcie 
oskarżenia ogłoszonym w 
październiku 1945r., obwi-
niono Niemców o zbrodnię 
katyńską: “we wrześniu 
1941r. 11 tysięcy oficerów 
polskich jeńców wojen-
nych, Niemcy zamordowali 
w lesie katyńskim.” Polacy 
próbowali zainteresować 
członków Wojskowego 
Trybunału w Norymberdze 
sprawą katyńską, ale bez 
skutku. Wł. Anders był go-
towy przedstawić dowody 
zbrodni, ale na wyraźne 
żądanie Trybunału. Polacy 
nie doczekali się takowego 
żądania, nie powołano 
żadnego świadka procesu. 
W wyroku ogłoszonym 30 
IX 1946r. jest następujące 

stwierdzenie: “hitlerowcy dokonali wielu 
zbrodni”, ale wśród nich nie wymieniono 
zbrodni katyńskiej, czyli Trybunał Woj-
skowy nie uznał, że popełnili ją Niemcy.
 Na wyjaśnienie prawdy mordu w Katy-
niu musieli Polacy czekać ponad 50 lat. 
Dopiero w 1988r. w lesie katyńskim sta-
nęli pierwsi polscy pielgrzymi, by uczcić 
pomordowanych Polaków, a pielgrzymkę 
tę prowadził współtowarzysz pomordo-
wanych ks. prałat Zdzisław Peszkowski. 
13 IV 1990r. oficjalnie strona radziecka 
wydała oświadczenie: “mordu na jeńcach 
Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska 
dopuściło się w 1940r. stalinowskie 
NKWD.”

dr Czesław Sterkowicz

Wybuch wojny radziecko - niemiec- 
kiej, stał się źródłem nowych per-

spektyw, nadziei dla Polaków przebywa-
jących w obozach na terenie rosyjskim. 
30 VII 1941r. w siedzibie Foreigen Office 
gen. Wł. Sikorski i ambasador ZSRR w 
Londynie Majski, złożyli swe podpisy pod 
tekstem układu między Polską a ZSRR. 
31 VII 1941r. na terenie ZSRR ogłoszo-
no amnestię dla Polaków i nastał czas 
tworzenia Armii Polskiej.
 Pierwsze odgłosy mordu katyńskiego 
miały miejsce w rozmowie ambasadora 
Polskiego Rządu Emigracyjnego Sta-
nisława Kota z Józefem Stalinem 14 
XI 1941r. Stanisław Kot w czasie tej 
rozmowy stwierdził: “Dotychczas nie 
odnalazł się gen. Stanisław Haller, brak 
nam oficerów ze Starobielska, Kozielska, 
Ostaszkowa, wywiezionych stamtąd w 
kwietniu i maju 1940r.” Stalin stwierdził 
“Zwolniliśmy wszystkich, chyba jeszcze 
nie dojechali do was.” Natomiast generał 
Wł. Anders, przystępu-
jąc do organizacji Armii 
Polskiej w ZSRR, 16 VIII 
1941r. w rozmowie z gen. 
Panfiłowem zapytał o losy 
polskich oficerów z obozów 
w: Starobielsku, Kozielsku 
i Ostaszkowie. “Wiadomo 
mi, że przebywało tam 
11000 oficerów i nadto 
kilka tysięcy podoficerów 
- czy oni zostali zwolnieni 
na mocy amnestii z 31 VII 
1941r.?” Rosyjski generał 
stwierdził: “Wykonując 
postanowienia amnestii, 
wszystkich Polaków z obo-
zów zwolniono.” Zagadkę 
zaginięcia polskich ofice-
rów usiłował wyjaśnić w 
czasie pobytu w Moskwie 
w grudniu 1941r. generał 
Sikorski. Niestety, Stalin 
stwierdził, że wszyscy oficerowie ze 
Starobielska, Ostaszkowa i Kozielska 
zostali zwolnieni: “Na pewno zwolniono 
ich, tylko jeszcze nie przybyli.” 
 Wreszcie rozgłośnie niemieckie donio-
sły 12 IV 1943r. o odkryciu dokonanym w 
Katyniu na obszarach rosyjskich zajętych 
przez wojska niemieckie. „Na podstawie 
wskazań okolicznej ludności cywilnej 
spod Smoleńska, niemieckie władze 
wojskowe odkryły przed Kozimi Górami 
(koło Katynia) masowe groby oficerów 
polskich... Z obdukcji wynika, że każdy 
z oficerów został zastrzelony strzałem 
w tył głowy.” Dla Władysława Andersa 
było jasne, że w Katyniu zginęli oficero-
wie z obozów z Kozielska, Starobielska 

i Ostaszkowa. Utwierdził się w tym 
przekonaniu 15 IV 1943r., kiedy nadany 
został komunikat radiowy w rozgłośni 
radzieckiej tej treści: “W ciągu ubiegłych 
dwóch trzech dni oszczercy Goebelsa 
rozpowszechniali podłe wymysły, iż 
władze sowieckie dokonały masowego 
rozstrzelania polskich oficerów wiosną 
1940r. w okolicy Smoleńska. Wymyślając 
te potworności szubrawcy niemiecko-
faszystowscy nie wahają się przed 
najbardziej bezwstydnymi i nikczemnymi 
kłamstwami, starając się ukryć zbrodnie 
- jak to obecnie stało się oczywiste - do-
konane przez ich samych.”
 Po tym oświadczeniu rządu radziec-
kiego Polacy byli przygotowani na naj-
gorsze. Zdziwienie budzi fakt, że w ciągu 
1942r. rząd radziecki nie udzielił polskie-
mu rządowi oficjalnie żadnej odpowiedzi 
dotyczącej zaginięcia polskich oficerów. 
Polacy byli pewni, że ich kolegów prze-
bywających w Starobielsku, Kozielsku, 

Ostaszkowie spotkało nieszczęście, ale 
wiadomość, że zostali w tak haniebny 
sposób wymordowani wzburzyła ich do 
ostateczności. Wł. Anders natychmiast 
wysłał depeszę do generała Wł. Sikor-
skiego, powiadamiając go o tym mordzie: 
„uprzejmie powiadamiam Pana Premiera, 
że sprawdziły się moje przypuszczenia, 
iż nasi oficerowie, zostali wymordowani 
przez Sowietów - czego byłem prawie 
pewny.” Po oficjalnym ujawnieniu zbrod-
ni katyńskiej przez Niemców, Minister 
Obrony Narodowej gen. M. Kukiel. wydał 
oświadczenie następującej treści: „wo-
bec obfitych i szczegółowych informacji 
niemieckich o odnalezieniu wielu tysięcy 
zwłok oficerów polskich pod Smoleń-

Komisja bada szczątki zwłok w Katyniu w 1943r.

Odg³osy mordu Polaków w Katyniu
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100 lat Szko³y Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim
3 lata Unihoca  
w SKS Nawsie
Na 100-lecie Szkoły Podstawowej  

w Nawsiu Brzosteckim nasz 
SKS “Błękitni” organizuje Ogólnopol-
ski Turniej Unihoca, w którym udział 
zapowiedziały wszystkie liczące się 
w kraju zespoły młodzików, czyli 
uczniów kl. VII-VIII. Organizujemy 
też, choć o mniejszym zasięgu turniej 
dzieci kl. IV-V, licząc na przyjazd 8-9 
obcych zespołów.
 Na bazie obiektów Zespołu Szkół 
Rolniczych w Kleciach odbędzie 
się on w dniach 21 - 22 czerwca. 
Trzeba będzie przyjąć około 200 
obcych zawodników, co najmniej 
100 zapewnić nocleg i wyżywienie 
(przy odpłatności drużyn za w/w 
usługi). Ale koszty własne też będą 
niemałe... Wynajem hali, ryczałty dla 
ośmiu sędziów z Krakowa, przywóz 
i odwóz band zabezpieczających z 
Borowej (woj. rzeszowskie), kupno 
pucharów, nagród i napojów, druk 
plakietek i godnych 100 lecia szkoły 
dyplomów, grawerowanie pucharów, 
zorganizowanie transportu na linii 
Brzostek - Klecie - Brzostek... To 
tylko niektóre wydatki. Członkowie 
Zarządu Klubu zwracają się na 
łamach zaprzyjaźnionych “Wiado-
mości Brzosteckich” do wszystkich 
instytucji i osób prywatnych o 
sponsorowanie turnieju. Każdy, 
kto do końca maja 1997 r. wpłaci na 
konto klubu  kwotę nie mniejszą niż 
300 zł zostanie uhonorowany jako 
“współorganizator” na turniejowym 
dyplomie nazwą własnej firmy lub 
nazwiskiem. Z osób i instytucji do 
których już zwrócił się Zarząd SKS, 
tylko Bank Spółdzielczy w Brzostku 
odmówił sponsorowania imprezy, 
zasłaniając się przepisami...
 Pokażmy, że w gminie Brzostek 
można zrobić coś pożytecznego, że 
niekoniecznie tutaj tylko się kłócą...
Będzie okazja zobaczyć unihoc w 
naprawdę dobrym wydaniu, a SKS 
Nawsie planuje również inne atrakcje 
podczas Turnieju tak dla dzieci jak i 
dorosłych.
 Za ile turniej będzie punktowany 
dla Grand Prix, tego na razie nie 
wiemy. Będzie to zależeć od ilości 
i klasy startujących  zespołów oraz 
sprawnej organizacji.

Konto SKS "Błękitni"
BS Brzostek, R-k GBPZ SA O/Tar-
nów 19301132-4763-27006-000-03

 Prezes SKS “Błękitni”
Nawsie Brzosteckie

mgr Zofia Rogowska

dyrekcja, rada Szkoły,  
Komitet rodzicielski  
i Grono Pedagogiczne  
Szkoły Podstawowej  
w Nawsiu Brzosteckim

zapraszają na uroczystość

 OBCHOdÓW 100-LECIa OŚWIaTY na TE-
rEnIE WSI WOLa  I naWSIE BrZOSTECKIE
ramowy program uroczystości:
27.04.1997r. godz. 1130 - Uroczysta Msza Święta, przejście na 

cmentarz, złożenie kwiatów na grobach zmarłych 
nauczycieli i pracowników szkoły.

15.06.1997r. godz. 1600 - Główne uroczystości:
 uroczyste powitanie na dziedzińcu szkoły,
 akademia,
 wmurowanie kamienia węgielnego pod nową 

salę gimnastyczną,
 występy artystyczne - chór i zespół taneczny,
 zabawa taneczna.

21-22.06.1997 - Ogólnopolski Turniej Unihoca.

Ze względu na wysokie koszty organizacyjne poszukujemy sponsorów.

Prosimy również o podanie znanych sobie adresów ko-
leżanek i kolegów, absolwentów naszej szkoły.

SErdECZnIE ZaPraSZaMY 

 Szkołą kierowało, do chwili obecnej 
10 kierowników i dyrektorów (od 1973 r.). 
Najdłuższym stażem na kierowniczym 
stanowisku może się poszczycić Emilia 
Kalinowa, która kierowała szkołą przez 27 
lat. Z zachowanych dokumentów wynika, 
że zatrudnionych przy pracach pomocni-
czych było co najmniej 15 osób zwanych 
obecnie pracownikami obsługi. 
 Nowy budynek szkoły oddano do użytku 
21 września 1969r. Jednocześnie nadano 
szkole imię Tadeusza Kościuszki.
 Obecnie na ukończeniu jest projekt 
sali gimnastycznej, której budowa będzie 
ukoronowaniem 100 letniej działalności 
szkoły. Więcej szczegółowych informacji 
na temat szkoły, nauczycieli i uczniów 
znajdzie się w przygotowywanej do druku 
monografii szkoły.
                                 U. Wojnarowska 

Pierwsza szkoła, zwana szkołą ludo- 
wą, powstała w Nawsiu Brzosteckim 

na mocy austriackiej ustawy szkolnej z 
roku 1869, której realizacja na wsiach roz-
poczęła się dopiero po roku 1873. Budowa 
w Nawsiu, typowego dla owych czasów, 
budynku szkoły była jednym z efektów 
realizacji tejże ustawy. Kolaudacja szkoły 
miała miejsce 23 kwietnia 1897r. Obiekt 
poświęcił ówczesny proboszcz z Brzostku, 
ks. Biegański. Pierwszym nauczycielem w 
tej nowej, jednoklasowej szkole był Jan 
Duda. Był on jednym z 67 nauczycieli, 
którzy przez cały okres istnienia szkoły 
byli w niej zatrudnieni. Najdłużej, bo przez 
33 lata pracowały Stanisława Skoczkowa 
i Emilia Kalinowa. W roku jubileuszu w 
szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli 
w tym Maria Szczepanik, która uczy w 
Nawsiu 31 lat.
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Z twórcą holdingu Igloopol, wielolet- 
nim wiceministrem rolnictwa i twórcą 

nowoczesnej Dębicy, a obecnie preze-
sem i właścicielem Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowego “Dexpol” 
Edwardem Brzostowskim rozmawia 
Urszula Wojnarowska. 
 Co Pan, jako długoletni wiceminister 
rolnictwa i pełnomocnik rządu d/s regio-
nalnej polityki rolnej, myśli o dzisiejszej 
polityce rolnej?
 Edward Brzostowski: Według mojej 
oceny trudno dziś mówić o istnieniu 
kompleksowej polityki rolnej państwa. 
Wracam ciągle, z uporem maniaka do 
stwierdzenia, że my z naszym małopol-
skim rolnictwem do Unii Europejskiej 
nie wejdziemy. A jeśli to zrobimy to sami 
zniszczymy to i tak, w porównaniu z in-
nymi częściami Polski, słabe rolnictwo. 
Małopolskie rolnictwo to małotowarowa 
gospodarka, o niskiej kulturze rolnej. Na 
tak małych areałach, położonych często 
w trudnych warunkach, nie może być 
wielkoprzemysłowej agrotechniki. Dla 
polskiego rolnictwa w naszym rejonie 
potrzebne są szczególne rozwiązania. 
Na przykład takie na wzór dawnego 
Igloopolu. Powinny one wymuszać, 
oczywiście środkami ekonomicznymi, 
produkcję specjalistyczną dla przetwórni 
owocowo-warzywnych i kooperację z 
dużymi kompleksami rolnymi. Z tym 
rolnictwem specjalistycznym, choć 
nadal niskotowarowym, z ekstensywną 
uprawą rolną możemy myśleć o wejściu 
do Unii.
 Od dawnych czasów Małopolska 
charakteryzuje się tym, że jest to 
region gdzie ziemia jest najwyższym 
bogactwem i zabezpieczeniem życia jej 
posiadacza. Odczuwa się tu ogromne 
przywiązanie do ziemi. Nie mogły tego 
zmienić, ani spółdzielnie produkcyjne, 
ani żadne inne formy kolektywizacji. Lu-
dzi mają we krwi, że jeśli mają kawałek 
ziemi to przetrwają najtrudniejsze czasy 
i jest to w nich głęboko zakodowane.  
Nikt, nawet z Unii Europejskiej nie sko-
masuje tej ziemi. Oczywiście będzie 
występowała jakaś forma zwiększania 
jednych gospodarstw kosztem innych. 
Te małe skrawki ziemi z pozostałymi na 
nich budynkami będą traktowane jak 
sypialnie, a ich właściciele zmuszeni 
będą znaleźć pracę w mieście. Małopol-
ski chłop będzie tu tkwił i uprawiał ten 
pozostały kawałek gruntu. I to wszystko 
co się na tej ziemi stać może. Nic inne-
go nie da się zrobić. Z drugiej strony 
tą naszą wieś uważa się za bogatą. A 
dlaczego? Otóż po 1945 r. napływał do 
małopolskich wsi kapitał z trzech źródeł. 
Pierwszy to kapitał zachodni. Prawie 
każda rodzina miała kogoś za granicą. 

Drugi to kapitał z przemysłu. W czasach 
realnego socjalizmu w każdej rodzinie 
ktoś pracował w przemyśle. Wreszcie 
trzeci wypływał stąd, że gospodarstwo 
było samowystarczalne żywnościowo. 
Nie wydawano pieniędzy na żywność. 
Co ludzie robili z tym zgromadzonym 
kapitałem? Tu znów musimy wrócić 
do historii. Przecież ta wieś przed była 
strasznie biedna. O dobrobycie świad-
czyła na niej murowana kamienica. Na 
mojej wsi były tylko dwa murowane 
domy. Nawet szkoła była drewniana. 
Więc ludzie, kiedy tylko było im trochę 
lepiej stawiali ogromne kamienice, nie 
bardzo pasujące do otoczenia i nie 
bójmy się tego powiedzieć czasem 
w bardzo zły guście. Ale im były one 
większe, tym większy był prestiż ich 
właściciela. Później do tego domu do-
budowywano stodołę, oborę też często 
za duże na potrzeby tego gospodarstwa. 
Ja, jako dyrektor Igloopolu dostrzegłem 
to ogromne zaplecze i zamiast wznosić 
w przedsiębiorstwie nowe obiekty wcho-
dziłem w kooperację z tymi rolnikami. Ci 
chłoporobotnicy współpracując z nami 
pomnażali swój majątek. 
 Myślę, że trzeba będzie powrócić 
do umiejętnego wykorzystania istnie-
jących obiektów poprzez kooperację 
z przemysłem rolnospożywczym, bo 
inaczej rolnicy nasi będą produkować 
za drogo i po wejściu do Unii paść będą 
musiały wszystkie niewielkie, a drogie 
gospodarstwa rolne. Tak widzę sposób 
pogodzenia konieczności wejścia do 
Unii z jednoczesnym uchronieniem 
specyficznego rolnictwa Małopolski 
od likwidacji. Dziś mówi się o polityce 
regionalnej w rolnictwie, ale nie jest to 
nic nowego. Koncepcja ta oparta jest 
na programach opracowanych jesz-
cze przez mnie gdy przez rok byłem 
pełnomocnikiem rządu d/s regionalnej 
polityki rolnej. Postulowałem w nich do-
finansowywanie terenów górskich w za-
leżności od położenia pól na określonej 
wysokości nad poziom morza, stopnia 
nachylenia zboczy i klasy gruntów, a nie 
od położenia danej miejscowości. Do 
tych subwencji powinniśmy wrócić, aby 
dać równe szanse wszystkim rolnikom. 
Bowiem produkcja na tych wymienio-
nych obszarach będzie zawsze droższa 
a przez to mało konkurencyjna.
 Co Pan, jako ten, który działał jakby 
na przekór socjalizmowi myśli dziś o 
przemianach gospodarczych i społecz-
nych po 1989 roku? 
 E.B. Na początku okresu zmian 
uważano, że wszystko co robiono w 
socjalizmie było złe. Dziś co raz częściej 
słyszy się różne opinie. Trzeba bez-
spornie uznać, że PRL było państwem 

niesuwerennym. Choć dziś nasuwają się 
wątpliwości, czy jak wejdziemy do Unii 
Europejskiej i NATO ta suwerenność 
będzie taka pełna? Każde państwo, 
które znajduje się w takim położeniu jak 
Polska musi się liczyć z ograniczeniem 
suwerenności. Bez względu do jakiego 
bloku będzie należeć. Ja sam jestem 
przeciwnikiem należenia Polski do 
NATO. Jestem natomiast zwolennikiem 
Polski neutralnej, posiadającej gwaran-
cje bezpieczeństwa z obu stron. Stan 
uzbrojenia dzisiejszej armii polskiej, bio-
rąc oczywiście pod uwagę odpowiednie 
proporcje, jest gorszy od tego w 1939 r. 
Dlatego powinniśmy mięć armię zawo-
dową. Na przykład żołnierzy do pułku 
dębickiego powinno się powoływać z 
obywateli Dębicy i okolic. Zmniejszenie 
ilość kadry zawodowej powodowałby 
zmniejszenie kosztów utrzymania armii, 
a pieniądze zaoszczędzone można by 
wydatkować na poprawę uzbrojenia. 
Armia taka byłaby wysoce sprawna 
technicznie. Taka jest moja wizja i wiem, 
że myśli tak wielu ludzi z różnych opcji 
politycznych tylko boją się w głosić swo-
je poglądy publicznie.
 Co Pan dziś sądzi o swojej pracy w 
Igloopolu?
 E.B. Im dalej jestem od działań w Iglo-
opolu, tym bardziej jestem przekonany o 
słuszności swoich ówczesnych decyzji. 
Dziś to trudno sobie wyobrazić, ale w 
latach osiemdziesiątych Igloopol, to była 
jedyna w całym bloku socjalistycznym 
spółka akcyjna z udziałem pracowników. 
Pierwsze akcje w powojennej Polsce 
wydałem ja. Podjąłem szerokie działania 
w celu odpolitycznienia zakładu. Do dziś 
wiszą hasła, które były formułowane za 
moich czasów np. “Będziesz dobrze 
pracował będziesz lepiej zarabiał”. 
Zabroniłem odbywania w godzinach 
pracy zebrań partyjnych, choć do partii 
należałem Również związki zawodowe 
musiały odbywać zebrania po godzi-
nach. I tu trzeba przyznać, że to się nie 
podobało wielu ludziom szczególnie z 
“Solidarności”. Praca powinna być pra-
cą. Natomiast pracę polityczną i związ-
kową traktowałem tak jak na zachodzie. 
Według mnie powinny to być to być, dwa 
razy do roku organizowane spotkania z 
kierownictwem zakładu w celu ustalenia 
minimum płacy i warunków socjalnych. 
Właśnie to powinny robić związki za-
wodowe, a nie tak jak dziś bawić się w 
wielką politykę. Nie mogą związki zawo-
dowe rządzić gospodarką. Powinny też 
dbać o kondycję firmy. Jeśli jest ona zła 
to należy zmniejszyć żądania, żeby nie 
podcinać gałęzi, na której się siedzi. W 
czasie swojego dyrektorowania dążyłem 
do tego żeby w firmie była jak najnowo-
cześniejsza technika. Posyłałem ludzi w 
świat żeby się uczyli i poznawali nowe 
rzeczy. Zachód patrzył na mnie z podzi-

Pierwszy kapitalista PrL
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swoja firmę. Z dużą satysfakcją mogę 
stwierdzić, że moi dawni dyrektorzy 
potrafili znaleźć się w nowej sytuacji 
ekonomicznej. Znaczy to, że byli dobrze 
przygotowani i najwcześniej poznali 
prawa ekonomii rządzące gospodarką 
kapitalistyczną. Ja sam zadłużyłem się, 
zakupiłem  ziemię od dzisiejszego moje-
go sąsiada. Kupuję tylko od właścicieli 
prywatnych, nic od państwa, żeby mnie 
nikt o nic nie posądzał. Mam kilka zakła-
dów, przeważnie związanych z Fiatem. 
Wprowadzam obecnie w życie pomysły 
związane z różnymi rodzajami produkcji. 
Zakłady te znajdują się w różnych miej-
scowościach naszego województwa, ale 
również w odleglejszych rejonach Polski 
np w Zamościu. 
 Czy brzmienie Pana nazwiska ma 
jakiś związek z nazwą naszej miejsco-
wości?
 E.B. Wydaje się, że jest to czysty 
przypadek. Ze słów mojego ojca, który 
powoływał się na dziadka wynika, że 
rodzina moja została przesiedlona w te 
strony po powstaniu z Suwalszczyzny. 
Ponoć żył tam słynny, czerwony hrabia 
Brzostowski. Drugie dowodem, który 
świadczyłby o moim suwalskim pocho-
dzeniu są relacje dwóch księży, Karola i 
Edwarda Brzostowskich, pracujących za 
granicą Polski, którzy szukając swoich 
korzeni trafili do mnie. Pochodzili oni 
z Suwalszczyzny. Nie przywiązuję do 
tego zbytniej wagi. Nie chcę żeby ktoś 
nie pomyślał, że szukam hrabiowskich 
koneksji. A w Brzostku byłem i to jest 
jedyny mój z nim związek.
 Tę nieoficjalną, tak ją nazwijmy wizytę, 
pamiętają do dzisiaj niektórzy mieszkań-
cy. Dziękując za rozmowę mamy nadzie 
ję na spotkanie z Panem w Brzostku.

wem, czasami nie wiedzieli, czy ja już 
naprawdę jestem tak wielki i mocny, czy 
jestem tak mądry i przebojowy. Byłem w 
epoce realnego socjalizmu człowiekiem, 
który postawił na ekonomię, na techni-
kę, reszta to były elementy, z którymi 
musiałem żyć bo nic innego nie można 
było zrobić. Byłem wielokrotnie wzywany 
do Komitetu Wojewódzkiego, na dywa-
nik do Sekretarza za to, że powołałem 
bezpartyjnego na dyrektora, że takiego 
co miał brata księdzem. Ja tylko wtedy 
pytałem “Czy moja firma funkcjonuje 
źle, czy przynosi szkody gospodarce, 
a jak nie to czego ode mnie chcecie”. 
Moja pozycja w świecie i w ZSRR była 
mocna,. Gorbaczow często powoływał 
się na moje działania i przysyłał swoje 
kadry na szkolenia, bo widział w moim 
działaniu możliwość zreformowania i 
przeobrażenia nieefektywnej socjali-
stycznej gospodarki rolnej.
 Jednocześnie przy tych działaniach 
czysto gospodarczych tworzyłem in-
frastrukturę społeczną. Powstawały 
domy kultury, obiekty sportowe, żeby 
rodzice którzy pracowali w moich 
przedsiębiorstwach byli spokojni, że 
ich dzieci nie pójdą na ulice, nie będą 
z nudów narkomanami. Wiedzieli, że 
te dzieci mogą ćwiczyć w zespołach 
sportowych, tanecznych, muzycznych, 
fotograficznych, że mogą się uczyć ję-
zyków obcych. Finansowałem sport czyli 
47 klubów sportowych. W każdej wsi 
gdzie był zakład musiał jego dyrektor, 
chciał czy nie finansować taki klub. Były 
tam zespoły np. piłki nożnej na różnym 
poziomie, w różnych ligach. Dawało to 
nadzieję i możliwości tym najlepszy na 
ciągły awans, nawet do I ligi. Gdyby 
dziś stworzono drużynę z zawodników 
grających kiedyś w piłkę w Igloopolu, to 
drużyna ta z łatwością znalazłaby się 
w polskiej pierwszej lidze.  Tak było ze 
wszystkimi innymi rodzajami działalno-
ści np. z zespołem Igloopolanie, który 
koncertował w całej Europie. 
 Kiedy odchodziłem z Igloopolu był 
to holding, który liczył 120 zakładów w 
całym kraju, 34 800 pracowników, 87 
tys. ha ziemi, 30 tys. bydła, ponad 40 
tys. owiec, ponad 2 tys. koni, 1 tys. kóz 
w Bieszczadach. Były to zakłady prze-
twórstwa rolnospożywczego, zakłady 
mięsne, gorzelnie, cegielnie, zakłady 
drzewne, dziewiarskie, budowlane a 
nawet biuro projektowe. W każdym 
kompleksie rolnym umiejscawiałem  
inny rodzaj przemysłu po to, by czasie 
wolnym od prac polowych ludzie mieli 
zatrudnienie i dodatkowe zyski. Mieliśmy 
też swoje samoloty, do nawożenie pól i 
ochrony roślin.
 Co tak aktywny człowiek zrobił po 
odejściu z pracy zawodowej?
 E.B. Po odejściu z Igloopolu przesze-
dłem na rentę inwalidzką, mając za sobą 

40 lat pracy w PRL. Zacząłem pracę w 
wieku 15 lat w Stoczni Gdańskiej. Z uzy-
skaniem renty też miałem problemy, bo 
na wniosek mojego dawnego asystenta 
starano się podważyć prawdziwość 
mojej daty urodzenia, żeby nie przyznać 
mi należnego świadczenia. Sprawa 
oparła się, aż o Sąd Najwyższy. Jak się 
już to nie powiodło, to próbowano mnie 
zwolnić dyscyplinarnie. To było przykre, 
podłe, ale i to się moim wrogom nie 
powiodło.
 Dziś w Polsce funkcjonuje wiele, a 
może nawet nazbyt wiele partii politycz-
nych Jakie poglądy polityczne są dziś 
Panu bliskie?
 E.B. Ja od zawsze jestem lewicowym 
kapitalistą. Nie wypieram się swojej 
przeszłości, bo nie jestem, ani gnidą, 
ani kameleonem. A znam wielu takich, 
którzy dzisiaj przenoszą się z jednej 
partii do drugiej, czytają biblię i udają 
innych niż byli i są. Zapytałem swojego 
proboszcza czy chciałby żebym ja stał 
teraz z takimi przy balaskach? Nie będę 
niczego demonstrował. Byłem wyrzuco-
ny z ZMP za ślub kościelny z moją żoną. 
Był czas, że z przyczyn proceduralnych 
chodzić do kościoła nie mogłem, ale 
nie mogę sobie przywiesić na piersiach 
tabliczki z napisem “nie mogłem chodzić 
do kościoła”. Mogłem, tylko że gdybym 
nie był w partii, to nie byłbym dyrekto-
rem, a wtedy gdybym miał nawet naj-
lepsze pomysły to czy mógłbym zrobić 
cokolwiek? Każdy, kto choć trochę zna 
realia tamtych czasów to wie, że byłoby 
to niemożliwe. Ja nie walczyłem nigdy 
z kościołem, pomagałem natomiast 
wiele z nich budować. Powiedziałem, 
że na osiedlu w Dębicy będzie kościół. 
Mieszkało tu siedem tysięcy ludzi, 
niech więc maja ko-
ściół blisko, a nie mu-
szą chodzić do miasta. 
Swobodniejsi i mniej 
zmęczeni przychodzili 
do pracy. A kościół lu-
dzie i tak by postawili, 
czy bym pomagał czy 
przeszkadzał. 
 Co s ię z Panem 
działo po odejściu z 
Igloopolu? Tak aktywny 
człowiek nie mógł po 
prostu odejść na zasłu-
żony wypoczynek. 
 E.B. Z kilkoma ko-
legami, którzy byli mi 
wierni, a których także 
wyrzucono, zawiązali-
śmy spółkę. Rozwija-
ła się ona doskonale. 
Pozwoliło to nam na 
usamodzielnienie się 
wszystkich. Dążyłem 
do tego i tak się stało. 
Dziś każdy  z nas ma 

Opłatek u wojewody tarnowskiego,
biskup J. Życiński i E Brzostowski
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4 lutego1905 - 24 stycznia 1906 
23 stycznia 1917 - 10 lutego 1918 
10 lutego 1929 - 29 stycznia 1930 
27 stycznia 1941 - 14 lutego 1942 
14 lutego 1953 - 2 lutego 1954 
22 lutego 1965 - 20 stycznia 1966 
18 lutego 1977 - 6 lutego 1978 
6 lutego1989 - 26 stycznia 1990 

Wąż w pewnym sensie dopełnia  
Smoka, choć z większą niż ten 

ostatni siłą toruje sobie drogę. Cel swój 
osiąga drogą subtelnych insynuacji, dzię-
ki którym inni sądzą, że to oni są autorami 
pewnych pomysłów. Węże potrafią robić 
dobre wrażenie i sprawiają, że inni uznają 
je za ekspertów w każdej dziedzinie. Nie 
dzieje się tak dlatego, że kłamią, lecz 
wyłącznie za sprawą implikacji!
 Osobowość ta jest wielce atrakcyjna i 
świetnie potrafi wykorzystać każdą sytu-
ację. Ubiera się ze smakiem i stosownie, 
ale zawsze stara się o jakiś oryginalny 
dodatek, który sprawi, iż zostanie za-
uważona. Wydaje się, iż Wąż urodził się 
z szóstym zmysłem, który w pełni wy-
korzystuje. Zawsze i wszędzie stara się 
dostrzec coś pożytecznego. Jego talent 
do obserwacji i możliwość przystosowa-
nia się może prowadzić do pomyślnej 
kariery badawczej lub jeśli ma twórcze 
zdolności, z łatwością może wykonywać 
miniaturowe reprodukcje.
 Jeśli chodzi o Węża, nigdy nie staraj 
się zachowywać wobec niego wymija-
jąco, gdyż natychmiast zauważy twoje 
kłamstwo. Z powodu tej cechy, która 
zawsze przysparza im kłopotów, Węże 
mogą stać się zazdrosnymi i zaborczymi 
kochankami. Z drugiej jednak strony by-
wają romantyczne; intuicja i perfekcyjna 
dokładność pozwala im zauważyć każdą 
drobną zmianę w nastroju partnera. Wąż 
popada w posępny nastrój, jeśli otoczenie 
przestaje go chwalić lub zauważać.
 Osobnicy ci lubią zmieniać miejsce 
pobytu i przebywać w "najciekawszych" 
okolicach. Do nich należy określanie 
kierunku działania i wskazywanie wła-
ściwych miejsc spotkań. Mistrzowie 
niedomówień, przypadkiem nadmienią 
odpowiednim tonem, gdzie przebywali, 
a inni skwapliwie nadstawiają ucha.
 Węże często odnoszą sukcesy w 
biznesie, wykorzystując swój talent do 
transakcji i zręcznego manewrowania.

WąŻ

Horoskop  orientalny

Wystartowali...
Inauguracja sezonu w unihoca - to  

turnieje o Mistrzostwo Wojewódz-
twa SZS. Dobre występy i wyniki dają 
przepustkę do turniejów Grand Prix 
Polskiej Federacji Unihoca, z których 
każdy ma swoją wartość punktową od 
50-1000 pkt; czyli od jedno - do pięcio-
gwiazdkowych. 
 Mistrzostwa Polski zdobyła “Vic-
toria” Nowy Targ, wicemistrzostwo 
- “Tęcza” Nowy Targ, III miejsce - SKS 
Mikołajki Pomorskie. Po brązowym 
medalu w Wojewódzkich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej wywalczonych w 
marcu w Straszęcinie i IV miejsce w 
Turnieju w Glinach Małych nadszedł 
czas na występy w turniejach pięcio-
gwiazdkowych.
 5-6 kwietnia 1997 r w I Otwartych 
Mistrzostwach Polski Południowej w 
Unihoka, które odbyły się w Wielicz-
ce wystąpiliśmy w gronie 17 drużyn, 
mając już w eliminacjach za przeciwni-
ków “Tęczę” Nowy Targ, wicemistrza 
kraju z ubiegłego roku, Frampol (woj. 
zamojskie),  “Zryw” z Konina i SP nr 
2 Myślenice.
 Konin rozgromiliśmy 7:0. W drugim 
meczu nieznacznie ulegliśmy “Tęczy” 
1:2. Trzeci mecz - remis 0:0 z Fram-

Mistrzynie
z Kleci
Jedną z niewielu uprawianych na wsi  

dyscyplin sportowych jest tenis sto-
łowy. Uczennice i uczniowie rolniczych 
szkół z województwa tarnowskiego 
rozegrali mistrzostwa w tej właśnie dys-
cyplinie. Wiele czołowych lokat zajęły 
uczennice z Zespołu Szkół Rolniczych 

w Kleciach.
 W kategorii juniorek drugie miejsce 
zajęła Dorota Kuk, w kategorii seniorek 
Małgorzata Woskowicz była pierwsza, 
a Joanna Woskowicz druga. Zycięstwa 
odnotowano również w grach podówj-
nych. Pierwsze miejsce i mistrzowski 
tytuł zdobyła para Dorota Kuk - Bożena 
Chudy, drugą lokatę wywalczyły Joanna 
Woskowicz z Małgorzatą Woskowicz. 
Organizatorem mistrzostw były Woje-
wódzkie Zrzeszenie LZS oraz OZTS 
Tarnów. 

polem, czwarty - wygrany 3:0 z SP 2 
Myślenice. Te wyniki zapewniły nam 
wyjście z grupy (razem z “Tęczą”) i 
awans do 8-ki turnieju. 
 W półfinale wygraliśmy z Pust-
kowem Wsią jedna bramką. Drugie 
półfinałowe zwycięstwo z Myślenicami 
i przegrana 1:0 z “Victorią” dały nam 
awans do pierwszej czwórki. Z “Tęczą” 
Nowy Targ wygraliśmy 3:1! To był 
najlepszy mecz, jaki drużyna zagrała w 
ciągu 2 lat istnienia sekcji! Przy zalicze-
niu 0:1 na naszą niekorzyść z “Viktorią” 
z półfinałów, trzeba było wygrać ostatni 
mecz, by znaleźć się w trójce turnieju. 
Ostatni przeciwnik to “Orlęta” Stroniec 
(woj. radomskie), który pokonaliśmy 
1:0. Po remisie 1:1 dwóch drużyn z 
Nowego Targu zostaliśmy Wicemi-
strzami Polski Południowej w turnieju 
otwartym. Drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Paulina i Agnieszka Trojanówny, 
Anna Grygiel, Grzegorz i Arkadiusz 
Rogowscy, Marcin i Andrzej Nowiccy, 
Grzegorz Zięba i Jakub Białas, zdoby-
wając do klasyfikacji o Mistrzostwo 
Polski na 1997r.  950 pkt.

Z. Rogowska

Ogłoszenie

Tanio sprze
dam Fiata 126

p rocznik 1
982.  

Winiarski W
ładysław, N

awsie Brzos
teckie 95. 

SPORT
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W dniu 17. 03. 1997 r. w Szkole  
Podstawowej w Straszęcinie 

odbył się Rejonowy Turniej mini koszy-
kówki chłopców. Szkołę Podstawową  
w Brzostku reprezentowały następu-
jące składy: I piątka - Pasisz Łukasz, 
Potrzeba Mateusz, Lisak Daniel, 
Rusztowicz Adam i Nawracaj Dawid  
oraz II piątka - Staniszewski Janusz, 
Łącki Krzysztof, Pisarek Sebastian, 
Sury Tomasz i Stasiowski Łukasz. 
W turnieju brało udział 6 drużyn, które 
podzielono na dwie grupy.
Grupa A:  SP Straszęcin, SP Radomyśl 
W. , SP Brzostek.
Grupa B: SP nr 4 Dębica, SP Nagoszyn, 
SP Pustków O.
Grano systemem “każdy z każdym”. 
Drużyny zajmujące pierwsze miejsca 
w grupach grały o I miejsce, zaś ze-
społy z drugich pozycji o II miejsce w 
turnieju. 
W grupie A do finału zakwalifikowała 
się drużyna SP Radomyśl, a reprezen-
tacja Brzostku spotkała się z zespołem 
SP Nagoszyn w meczu o III miejsce. 
Mecz ten wygraliśmy z wynikiem  
19 : 14. 
Ostateczna kolejność w turnieju kształ-

1. Radomyśl W.
2. Pustków Oś.
3. Brzostek
4. Straszęcin
5. SP Nr.4 Dębica
Nasza drużyna, chcąc awansować do 
ścisłego finału musiała pokonać SP Stra-
szęcin i SP nr 4 Dębica. Pierwszy z tych 
meczów zakończył się zwycięstwem 
naszej reprezentacji z wynikiem 29 : 11, 
natomiast spotkanie z SP nr 4 Dębica 
niestety przegraliśmy w stosunku 21 : 
33 tracąc tym samym szansę na grę o 
pierwsze miejsce w turnieju. Mecz o I 
miejsce, który decydował jednocześnie 
o awansie do mistrzostw województwa 
wygrała drużyna SP Pustków O. poko-
nując SP nr 4 Dębica  29 : 22.
Ostateczna kolejność w turnieju:

1. SP Pustków O.,
2. SP nr 4 Dębica,
3. SP Brzostek,
4. SP Straszęcin,
5. SP Radomyśl W.

Należy pochwalić naszych chłopców, 
którzy zademonstrowali bardzo dobrą 
grę oraz duże umiejętności koszykar-
skie. Wyprzedziły ich tylko zespoły 
szkół, których uczniowie doskonalą 
umiejętności sportowe na zajęciach 
pozalekcyjnych. Uzyskana III lokata 
jest więc dla naszej reprezentacji dużym 
sukcesem.

J. Berek

towała się następująco:
1. SP nr 4 Dębica - 6 pkt.
2. SP Radomyśl W. - 4 pkt.
3. SP Brzostek - 4 pkt.
4. SP Nagoszyn - 2 pkt.
5. SP Straszęcin - 0 pkt.
6. SP Pustków O. - 0 pkt.

Większość spotkań była na wysokim 
poziomie i dostarczała dużo emocji. 
Naszym chłopcom należą się słowa 
uznania za wspaniałą walkę, która przy-
niosła efekt w postaci III lokaty.

Dnia 25. 03. 1997 r. w SP nr 9 w  
Dębicy odbył się Rejonowy Tur-

niej Piłki Koszykowej chłopców ( kl. 
VII - VIII). W zawodach wzięły udział 
drużyny 5-ciu Szkół Podstawowych z 
rejonu Dębica.  Szkoła Podstawowa w 
Brzostku reprezentowana była przez 
zespół UKS “Spartakus”, który wystąpił 
w następującym składzie: Niklewicz 
Marcin - kapitan, Juszkiewicz Marcin, 
Śpicha Krzysztof, Barys Marek, Kra-
jewski Łukasz, Sarna Grzegorz, Kłęk 
Grzegorz, Płaziak Marek, Surdel 
Tomasz i Sterkowicz Jarosław. 
Zawody zostały rozegrane systemem 
pucharowym, “ drabinka” turnieju 
przedstawiała się następująco:

Koszykówka  
w SP Brzostek

BrZOSTECCY
TraMPKarZE

Rusztowicz Adam
Ryndak Krzysztof
Sarna Grzegorz
Socha Łukasz
Stawarz Sławomir
Woźniak Karol
Wójcik Marian
Zięba Marek
Zyguła Piotr

E. Betlej

Juszkiewicz Marcin
Janiga Marcin
Krajewski Łukasz
Krajewski Mateusz
Łępa Łukasz
Piątek Piotr
Pisarek Sebastian
Płaziak Marek
Potrzeba Mateusz

Skład drużyny trampkarzy:

TaBELa KOŃCOWa 
po l-szej rundzie (jesień’96) 

KLaSa rEJOnOWa TraMPKarZE STarSI 
GruPa I 

1. BRZOSTOWIANKA   9  27  39-10 
2. JADOWNICZANKA   9  24  51-13 
3. UNIA Tarnów     9  16  30-13 
4. TUCHOVIA      7  15  41-17 
5. ORZEŁ Dębno     8  13  16-12 
6. KARWODRZA      9  10  24-31 
7. BIAŁA Lubaszowa    9  9  17-35 
8. DUNAJEC Zb. Góra   9  7  14-45 
9. DUNAJEC M-ce    8  2  4-32 
10.IVA Ivkowa      7  0  4-37

TErMInarZ rOZGrYWEK O MISTrZOSTWO 
rEJOnOWEJ KLaSY TraMPKarZY STarSZYCH 

II runda (Wiosna’97)

Data-Wynik Gospodarze Goście Boisko Godz

7:2 Brzostowianka Orzeł Brzostek 16.00

1 :6 Karwodrza Brzostowianka Karwodrza 16.00

7:6 Brzostowianka Dunajec Zb.G. Brzostek 16.00

0:3 Jadowniczanka Brzostowianka Jadowniki 16.00

10.05.97. Brzostowianka Dunajec M-ce Brzostek 16.00

17.05.97. Tuchovia Brzostowianka Tuchów 16.00

24.05.97. Brzostowianka Unia Brzostek 16.00

31.05.97. Biała Brzostowianka Lubaszów 16.00

07.06.97. Brzostowianka lva Brzostek 16.00



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

“WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE”
zrzeszone W POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej w Brzostku

Redaguje zespół: red. nacz. Urszula Wojnarowska, Z. Rogala, Z. Jarmusz,  
W. Tyburowski

Druk: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego - Zakład Poligraficzny

Adres redakcji: ul. Szkolna 310/6, 33-125 Brzostek 

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Brzostku 985365-4675-271

UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna  
z naszymi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych nie 
zwracamy!

 Po kilku latach dom wujka trochę się walił i postanowił 
się przenieść do znajomego, który mieszkał na wsi.

 Ludzie, młodzież i dzieci nie mieli szans przeżycia.
 K. K. Baczyński był poległym żołnierzem.
 Kochanowski uświadamia Boga, że dla niego nieważne 

są bogactwa.
 Pewien żołnierz zginął, nie tracąc przy tym honoru.
 Jacek Soplica był ubogim szlachcicem, gdyż nosił przy 

sobie szablę, kawałek roli i wąsy od ucha do ucha.
 Żołądek jest jednym z organizmów w przewodzie po-

karmowym.
 Jurand musiał się przyzwyczaić do tego, że Krzyżacy 

zabili mu żonę.
 Danusia a Jagienka to jak dwie różne istoty.
 Jacek Soplica był skory do bójek, toteż walczył o wol-

ność Polski w oddziałach gen. Dąbrowskiego.
 Jagience matka umarła i ojciec wychowywał ją, jak 

mógł.
 Pan Kowalski został umęczony przez żonę.

 Przyczyną napisania "Pana Tadeusza" było to, że Polska 
chciała być wolna od Litwy.

 Myślę, że Mickiewicz musiał się nieźle naharować, 
zanim napisał dwanaście dość obszernych ksiąg wier-
szem.

 Nad brzegiem stała gromadka ludzi i policjantów.
 Moim zdaniem ludzie nie powinni oglądać dużo tele-

wizora.
 Człowiek posiada mózg i żołądek.
 Ludzie wierzyli zatwardziale, że Napoleon zwróci wcze-

śniej czy później Polsce niepodległość.
 Mickiewicz ukazał się w Paryżu w 1834 roku.
 Soplica poczuł się lepiej, wyznając to, co mu chodziło 

po sumieniu.
 Największą chlubą jest napadanie i okradanie ludzi.
 Jego spojrzenie było przeszywające krew w żyłach.
 Bardzo się zaczerwieniłem ze wstydu, ponieważ go nie 

miałem.

“Różne myśli chodzą po 
głowie. Niektóre ją nawet 
opuszczają.”

S. J. Lec

⇒ Żeby zatriumfowało zło, wystarczy 
bierność dobrych ludzi.

⇒ Łatwo jest nawracać innych. Trudno 
nawracać samego siebie.

⇒ Słowa, które prywatnie daję, zawsze 
dotrzymuję. Co innego w polityce...

⇒ Śmiać się chyba wypadnie z tępoty 
ludzi, którym się zdaje, że ich obec-
na potęga zdoła zniszczyć pamięć 
ich czynów jeszcze i w wiekach 
następnych.

⇒ Władcy są śmiertelni, państwo 
wieczne.

Krzyżówka z hasłem
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