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W pierwszą sobotę czerwca już od  
samego rana panowało w całym 

Brzostku niecodzienne poruszenie. Na 
czystych ulicach miasteczka zaczę-
ły się pojawiać dziwne postacie - to 
średniowieczni mieszczanie, to żacy, 
to biczownicy, to żebracy, to rycerze. 
Gdzieś przemknęła Śmierć, tuż za nią św. 
Piotr z Duszyczką. Aż wreszcie oczom 
wszystkich ukazała się sama królowa 
Jadwiga, która tego dnia przybyła do 
Brzostku, aby oddać gimnazjalistom 
nowy budynek szkoły…
 Po uroczystej Mszy świętej spod koś-
cioła parafialnego ruszył barwny orszak 
królewski. Na początku dumnie kroczył 
trębacz, tuż za nim straż miejska złożona 
z dziesięciu halabardników. Za królową 
Jadwigą, królem Jagiełłą, księciem 
Januszem i księżną Anną Danutą oraz 
biskupem krakowskim Piotrem Wyszem 
szli czcigodni księża i zaproszeni goście, 
którym towarzyszyli dworzanie, dwórki 
i żacy. Orszak zamykali gimnazjaliści i 
liczni brzostowianie. Przemarsz odbywał 
się przy dźwiękach średniowiecznej 
muzyki.
 Po przybyciu pod budynek brzoste-
ckiego gimnazjum nastąpiła najważ-
niejsza część uroczystości. Przecięcia 
wstęgi - tym razem za pomocą topora 
- dokonał marszałek województwa pod-
karpackiego Bogdan Rzońca, a dziekan 
brzosteckiego dekanatu ks. Emil Midura 
- na prośbę całej społeczności gimnazjal-
nej - poświęcił nowy budynek szkoły. 
Teraz goście mogli wejść do gimnazjum, 
by obejrzeć nowoczesne wnętrze oraz 
wystawę prac malarskich Anny 
Szwedy, uczennicy kl. III b i 
Wojciecha Szybista, ucznia kl. 
I a. Po uczczeniu tej szczególnej 
chwili łykiem staropolskiego 
trunku - miodu zacni goście 
udali się wraz z orszakiem 
królewskim na Wawel, który 1 
czerwca 2002 r. mieścił się w 
Szkole Podstawowej w Brzost-
ku.
 Tam gospodarz gminy Brzo-
stek, wójt Leszek Bieniek, 
powitał przybyłych na uroczy-
stość i krótko przedstawił hi-
storię budynku podarowanego 

„Piękna jest Ziemia Brzostecka - ziemie urodzajne, lasy w źwierza obfite, w rzekach ryb mrowie; lud gospodarny, poboż-
ny, panu swemu oddany. Młodziankowie skorzy do nauki. Dla nich piękne tam gimnazjum zbudowano, gdzie wielkimi 
bogactwy umysł swój ubogacą…” /Królowa Jadwiga podczas wizyty w Brzostku/

Wielka uroczystość w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku

Poświęcenie budynku gimnazjum Marszałek B. Rzońca i Poseł E. Kantor

Zaproszeni goście i społeczność gimnazjalna

Gościom towarzyszyli dworzanie, dwórki i żacy
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brzosteckim gimnazjalistom z okazji 
Dnia Dziecka:
 Celem działania Rady Gminy w 
Brzostku w obecnej kadencji jest two-
rzenie coraz lepszych warunków do 
nauki i zabawy dla naszych dzieci tak, 
aby każdego dnia na ich twarzach 
pojawiał się uśmiech, aby zapamiętały 
na zawsze swój „kraj lat dziecinnych”. 
Aby nie tylko tak jak dzisiaj - 1 czerwca, 
w Dniu Dziecka - wszystkie dzieci były 
uśmiechnięte, ale żeby tak było każdego 
dnia. Każdy z nas jest dzieckiem - trochę 
młodszym, tak jak gimnazjaliści, i trochę 
starszym, tak jak my. Każdy z nas lubi 
otrzymywać prezenty. Myślę, że dzisiej-
szy dzień, to święto Gimnazjum w Brzost-
ku, jest prezentem dla uczniów tej szkoły. 
Chcemy również, aby ten dzień kojarzył 
się gimnazjalistom i wszystkim dzieciom 
z myślą Adama Mickiewicza zawartą w 
„Panu Tadeuszu”, którą powtarzam na 
każdym otwarciu obiektu szkolnego:

„Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla 

Polaka,
 Kraj lat dziecinnych! 
On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze 
kochanie…”
 Drodzy Państwo, po-
zwólcie, że wspomnę tutaj o 
człowieku, który ten budynek 
rozpoczął budować w 1988 
r. jako budynek przedszko-
la. Mówię tu o śp. Włady-
sławie Piłacie, naczelniku 
gminy. Dzięki działaniom 
jego oraz ówczesnych władz 
brzosteckich powstał obiekt 
w stanie surowym. Były róż-
ne koncepcje wykorzystania 
tego obiektu. Myślę, że w tej 
chwili znalazło się możliwie 
najlepsze przeznaczenie. Ale 

dzięki tym ludziom, którzy rozpoczęli 
budowę mogliśmy zaoszczędzić kilkaset 
tysięcy złotych, ponieważ 
nie musieliśmy budować go 
od podstaw. Powstanie tego 
budynku jest pewną klamrą 
spinającą działania wszyst-
kich brzostowian dla rozwoju 
naszej skromnej, małej Oj-
czyzny. A dla tych, którzy są 
tutaj z nami, niech uśmiech 
gimnazjalistów będzie naj-
lepszym podziękowaniem 
za trud włożony w budowę 
nowej szkoły.
 Pozwólcie Państwo, że 
w imieniu Wspólnoty Samo-
rządowej Gminy Brzostek, w 
imieniu społeczności Gim-
nazjum w Brzostku i Szkoły 
Podstawowej w Brzostku 
powitam szanownych Gości, 
którzy do nas dzisiaj zawita-
li.

 Bardzo serdecznie 
witam Posłów na Sejm RP 
- Panią Ewę Kantor, Pana 
Jana Burego, Marszałka 
Województwa Podkarpackie-
go Pana Bogdana Rzońcę, 
Radnych Sejmiku Samo-
rządowego Województwa 
Podkarpackiego - Wiceprze-
wodniczącego Pana Stani-
sława Chmurę oraz Radnego 
Stefana Bieszczada. W tym 
miejscu chciałbym złożyć 
wszystkim życzenia i prze-
prosiny od Radnego Pana 
Jana Pieniądza, który nie 
mógł dziś do nas przyje-
chać. Witam asystenta posła 
Edwarda Brzostowskiego 

- Pana Zygmunta Żabickiego. Witam 
przedstawiciela Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie Panią Aleksandrę Hunię 
oraz władze samorządowe powiatu 
dębickiego - Przewodniczącego Rady 
Powiatu Dębickiego Pana Jana Niwę, 
Starostę Powiatu Dębickiego Pana 
Czesława Kubka. Bardzo serdecznie 
witam w naszych progach naszego ro-
daka, jednocześnie Wiceprezesa Zarządu 
Polskiego Radia w Warszawie Pana 
Stanisława Kolbusza. Panie Stanisławie, 
serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, 
jaką z dalekiej Warszawy stara się Pan 
nam udzielić. Witam moich kolegów 
- burmistrzów i wójtów: Burmistrza 
Miasta i Gminy Pilzno Pana Edwarda 
Serwatkę, Wójta Gminy Czarna Pana 
Józefa Chudego, Wójta Gminy Jodłowa 
Pana Władysława Kitę. Witam radnych 
powiatu dębickiego Panią Marię Prze-
biędę i Pana Jana Chmurę oraz Zastępcę 

Powiatowego Komendanta Policji w Dę-
bicy Nadkomisarza Jana Łazowskiego. 
Bardzo serdecznie witam - i dziękuję za 
celebrę Mszy św. - Dziekana dekanatu 
brzosteckiego Ks. Emila Midurę, Pro-
boszcza parafii Brzostek Ks. Czesława 
Szewczyka oraz wszystkich Kapłanów, 
którzy dzisiaj przybyli i uczestniczyli w 
naszych uroczystościach. Witam Kierow-
nika Gminnego Ośrodka Zdrowia Panią 
Danutę Stanek, naszego komendanta 
policji Nadkomisarza Marka Boro-
nia. Witam Radnych Gminy Brzostek, 
Członków Zarządu Gminy, Sołtysów, 
Pracowników urzędu, Nauczycieli oraz 
Was, drodzy Gimnazjaliści. Witam przed-
stawicieli prasy: „Gazety Krakowskiej”, 
„Nowin” i „Obserwatora Lokalnego”. 
Witam tych, bez których ten budynek by 

Wójt wita przybyłych gości

Radny Stanisław Chmura otwiera „małą salę 
gimnastyczną” przy SP w Brzostku

Występy gimnazjalistów Dokończenie na str 4
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nie powstał - inspektorów nadzoru Pana 
Józefa Nytkę i Pana Jerzego Jacha.
 Drodzy Państwo, oddajemy dzisiaj 
do użytku budynek gimnazjum, który 
jest darem dla młodzieży z siedmiu 
okolicznych miejscowości. Dobrze 
wiemy i zdajemy sobie sprawę, że wiele 
wysiłku, a przede wszystkim środków 
finansowych potrzeba, aby spełniał on 
wszystkie wymagania. Konieczna jest, 
prawie natychmiastowa, budowa sali 
gimnastycznej przy gimnazjum, stołówki, 
całego zaplecza oraz wyposażenie już 
istniejącego obiektu w potrzebne pomoce 
naukowe. Liczymy na pomoc wszystkich 
władz tutaj obecnych w naszej dalszej 
działalności.
 Dzisiaj chcemy w murach Szkoły 
Podstawowej w Brzostku symbolicznie 
oddać do użytku małą salę gimnastycz-
ną, która powstała 
z nadbudowy tej 
sali i jej częścio-
wego remontu. Ta 
sala spełnia wa-
runki do gry w te-
nisa stołowego i 
myślę, że również 
służyć będzie dzie-
ciom z klas 0 - III 
do kształtowania 
tężyzny fizycznej. 
Tutaj, w dużej sali 
g imnas t yc zne j , 
również wykonali-
śmy szereg prac re-
montowych takich 
jak: nadbudowa, 
wymiana okien, 
malowanie, ocie-
plenie i zewnętrzna 
elewacja. Pozostał nam jeszcze parkiet. 
Mam nadzieję, że do 1 września bieżą-
cego roku ta sala gimnastyczna będzie 
wyglądała jak nowa. Tutaj bardzo 
serdecznie dziękuję przedstawicielom 
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Mar-
szałkowskiego za pomoc przy budowie 
gimnazjum. Liczymy, że tej pomocy nie 
zabraknie również w roku bieżącym. 
Jeszcze raz chciałem podziękować 
wszystkim Państwu, którzy przyczynili 
się do powstania tych nowych obiektów 
szkolnych, a jednocześnie bardzo ser-
decznie dziękuję wszystkim tym, którzy w 
ten piękny Dzień Dziecka poświęcili swój 
wolny czas, przyjęli nasze zaproszenie i 
są tutaj z nami.
 Wiele ciepłych słów przekazała rów-
nież Ewa Kantor, poseł na Sejm RP:
Chcę życzyć wszystkim nauczycielom, 
dzieciom i rodzicom, aby czerpali z 

gimnazjalna, abyście w tym gimnazjum 
wyrastali na mądrych, wspaniałych 
młodzieńców.
 Bogdan Rzońca, marszałek wo-
jewództwa podkarpackiego, zwrócił 
uwagę, że:
 Brzostek jest dzisiaj zaprzeczeniem 
tych wszystkich opinii, że w Polsce dzieje 
się wyłącznie źle. Gratuluję Wam Waszej 
zaradności i mam nadzieję, że będziecie 
dalej hołubić swoją małą Ojczyznę tak, 
jak robicie to dziś czy przez nadanie 
Waszemu gimnazjum tak zaszczytnego i 
godnego imienia.
 Odczytano również listy Tadeusza 
Sławeckiego, podsekretarza stanu Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej i Sportu, 
oraz Kazimierza Surowca, wicewoje-
wody podkarpackiego, którzy nie mogli 
przybyć na tę uroczystość.
 Na koniec oddano głos młodzieży. 

Na tle ze smakiem 
przygotowanych 
dekoracji toczyła 
się rozmowa pary 
królewskiej i gości 
przebywających na 
Wawelu. Gimna-
zjaliści mówili o 
wielu problemach 
istotnych dla na-
rodu i Ojczyzny 
zarówno na prze-
łomie XIV i XV 
wieku, jak i w cza-
sach współczes-
nych. Uczniowie 
podziękowali wła-
dzom gminnym za 
tak wspaniały dar, 
jakim jest nowa 
szkoła. Wiele osób 

wzruszył śpiew i swoboda gry młodych 
aktorów. A po uczcie duchowej przyszedł 
czas na poczęstunek…
 Dzień 1 czerwca 2002 r. w sposób 
szczególny zapisał się na kartach historii 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w 
Brzostku, podkreślił też duże zaanga-
żowanie w sprawy oświaty Zarządu 
Gminy na czele z wójtem Leszkiem 
Bieńkiem oraz Rady Gminy w Brzostku. 
Cała społeczność gimnazjum wyraża 
wdzięczność za zrozumienie trudnej sy-
tuacji rozwijającej się szkoły i za piękną 
formę pomocy, jaką jest przekazanie 
nowego, przystosowanego do potrzeb 
gimnazjum obiektu, który przez długie 
lata będzie służył młodzieży z Brzostku 
i kilku okolicznych miejscowości.

U. K.
Fot. Paweł Batycki

pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
z dorobku polskiej oświaty, z polskiej 
tradycji i kultury, z tego wszystkiego, co 
niesie dziedzictwo polskie. Chcę również 
życzyć, aby miłość, dobroć rodziców i 
nauczycieli na co dzień otaczała ucz-
niów i aby w miłości i dobroci wzrastali, 
żeby mogli miłością i dobrocią służyć 
innym, żeby potrafili doskonale służyć 
swojej Ojczyźnie, umieli docenić jej 
wielkość jako kraju Europy i znać jej 
wartość. Jeszcze raz życzę wszystkim 
wielu sukcesów i radości. Gratuluję tych 
wspaniałych osiągnięć i pięknej pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, z którą 
się spotkałam. Naprawdę taka postawa 
twórcza, jaką reprezentują nauczyciele, 
raduje moje serce - serce nauczyciela i 
członka Sejmowej Komisji Edukacji.
 Jan Bury, poseł na Sejm RP, podkreślił 
gospodarność i chęć inwestowania w 

oświatę brzosteckich władz samorządo-
wych:
 Niecodzienny to rzeczywiście w 
Brzostku dzień, kiedy z okazji Dnia 
Dziecka władze samorządowe i rodzice 
darują dzieciom taki piękny prezent 
- darują nowy budynek gimnazjum. To 
rzeczywiście wielkie wydarzenie. Nie-
wiele jest takich gmin, które oddają tak 
piękne budynki w tak szybkim czasie. 
Myślę, że warto było ten wysiłek i pie-
niądze poświęcić dla młodzieży. W dobie, 
kiedy Polska bardzo szybko się rozwija, 
w dobie, kiedy nasz kraj wchodzi do Unii 
Europejskiej, nie ma lepszego daru jak 
dar edukacji. Nie ma lepszego kapitału 
jak wiedza, bo pieniądz jest rzeczą na-
bytą, a wiedzę trzeba zdobywać ciężką 
pracą. Kapitał zainwestowany w oświatę 
jest kapitałem, który najszybciej zwróci 
się w przyszłości. Życzę Wam, Młodzieży 

Uczestnicy uroczystości podczas Mszy świętej

Dokończenie ze str 3
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Już po raz czwarty Rada Gminy przy- 
znała nagrody za działalność na rzecz 

rozwoju i promocji Gminy Brzostek. W 
tym roku podczas sesji w dniu 21 maja 
nagrody otrzymali:
 Ks. Marian Czech - Proboszcz Pa-
rafii Rzymsko Katolickiej w Grudnej 
Górnej założonej dzięki jego staraniom 
w 1983 roku. Od samego początku po-
wstania parafii angażuje się w jej życie 
religijne i społeczne. Był inicjatorem 
wielu przedsięwzięć; budowniczym 
kościoła, ogrodzenia wokół kościoła, 
cmentarza oraz kaplicy cmentarnej. 
Swoją działalnością i zaangażowaniem 
zasłużył sobie na uznanie społeczności 
lokalnej.
 Oddział Parafialny „Caritas” im. 
ks. Józefa Jałowego w Brzostku - Sto-
warzyszenie Charytatywne działające od 
1990 roku. Inspiratorem jego powstania 
był ks. Bogdan Stanaszek. Członkowie 
Stowarzyszenia organizują zbiórki pie-
niężne i rzeczowe dla osób potrzebują-
cych pomocy. W lipcu 2001 roku Caritas 
Parafii Brzostek zorganizował zbiórkę 
pieniędzy oraz darów rzeczowych tj. 
środki czystości i żywność, dla ludzi do-
tkniętych na skutek powodzi. Corocznie 
organizuje zbiórkę darów pieniężnych i 
rzeczowych z przeznaczeniem na wyko-
nanie paczek mikołajkowych, którymi 
są obdarowywane dzieci z rodzin wie-
lodzietnych, sieroty, oraz samotne osoby 
starsze. Uczestniczy w ogólnopolskiej 

Nagrody Rady Gminy
akcji rozprowadzania świec i kalenda-
rzy oraz baranków wielkanocnych, z 
których dochód przeznaczany jest na 
domy dziecka, sfinansowanie kolonii 
letnich dla dzieci.
 Pan Edward Kmiecik - prowadzi 
działalność gospodarczą od 1989 roku 
swoim działaniem przyczynia się do 
zmniejszania bezrobocia na terenie 
gminy Brzostek, zatrudnia kilka osób 
bezrobotnych, w 2001 roku utworzył 
Spółkę EKiW, zatrudniającą 16 pracow-
ników spośród osób, które utraciłyby 
pracę w związku z redukcją etatów w 
SKR w Brzostku. Spółka zajmuje się 
głównie produkcją maszyn i części do 
maszyn rolniczych. W bieżącym roku 
uruchomiono dodatkowo produkcję 
noży do kosiarek ogrodowych.
 Pan Stanisław Wójtowicz - na-
uczyciel wychowania fizycznego w SP 
w Smarżowej opiekuje się Szkolnym 
Klubem Sportowym, z którego powstało 
w 1995 roku stowarzyszenie o nazwie 
Uczniowski Klub Sportowy w Smarżo-
wej. Głównym celem jest stworzenie 
możliwości spędzania wolnego czasu, 
dobrej i kulturalnej zabawy a także 
rozwijanie zainteresowań sportowych 
związanych z dyscypliną, jaką jest tenis 
stołowy. Klub skupia młodzież szkolną a 
także dorosłych z okolicznych miejsco-
wości. Obecnie cała działalność spor-
towa prowadzona jest przy Gimnazjum 
w Sieliskach- Bogusz, gdzie jest możli-

Policja informuje
W maju 2002 roku na terenie dzia- 

łania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano 27 zdarzeń, 
które są przedmiotem prowadzonych 
postępowań przygotowawczych, a w 
tym m. in.:
1. Dwa rozboje: jeden w Brzostku i je-

den w Siedliskach-Bogusz (sprawcy 
tych przestępstw zostali już ustaleni 
i zatrzymani, a Sąd Rejonowy w Dę-
bicy na wniosek Policji zastosował 
wobec sprawców areszt tymczaso-
wy,

2. Kradzież z włamaniem w Brzostku,
3. Kradzież pieniędzy z mieszkania w 

Głobikówce,
4. Oszustwo na terenie gminy Jodło-

wa.
 Zatrzymano ponadto siedemnastu 
nietrzeźwych kierujących.
 Policjanci Komisariatu Policji w 

Brzostku w kwietniu 2002 roku inter-
weniowali 72 razy w różnych zdarze-
niach, przeprowadzili 14 postępowań 
w sprawach o wykroczenia, gdzie o 
winie sprawcy rozstrzyga Sąd Grodzki 
w Dębicy.
Nałożono też 72 mandaty karne - 
głównie za wykroczenia drogowe, a 
upomniano i pouczono 205 osób.

Policja przypomina
Miesiące czerwiec, lipiec, sierpień  

i wrzesień są miesiącami urlopów 
i wakacji. Szczególnie wzmożony ruch 
będzie występował w tzw. weekendy, 
dlatego też w tym okresie zostaje 
wstrzymany częściowo ruch samocho-
dów ciężarowych o masie przekracza-
jącej 12 ton.
W czerwcu i wrześniu w niedziele od 
godziny 7.00 do 22.00, natomiast w 
lipcu i sierpniu: 

a) od godziny 18.00 do godziny 22.00 
w piątki

b) od godziny 7.00 do godziny 14.00 
w soboty

c) od godziny 7.00 do godziny 22.00 
w niedziele

Zakazy ruchu mogą również wystąpić 
w inne dni w zależności od panujących 
warunków pogodowych i temperatury.
Policja przypomina również, aby pod-
czas spędzanego urlopu czy wakacji 
korzystać tylko z legalnych i strzeżo-
nych kąpielisk, a przede wszystkim 
nie wchodzić do wody po spożyciu 
alkoholu.

Mierz siły na zamiary  
z wodą nie ma żartów.

Pamiętajmy również o odpowiednim 
zabezpieczeniu mienia przed planowa-
nym wyjazdem.

Komendant KP w Brzostku 
nadkom. Marek Boroń

wość korzystania z sali gimnastycznej. 
Dwa razy w tygodniu nieodpłatnie w 
godzinach popołudniowych prowadzi 
zajęcia z młodzieżą. Najbardziej uta-
lentowani mają możliwość uczestnictwa 
w różnych formach współzawodnictwa. 
Obecnie zawodnicy uczestniczą w 
rozgrywkach ligi okręgowej i III ligi 
męskiej. W trakcie działalności wycho-
wankowie brali udział w rozgrywkach 
różnych szczebli do ogólnopolskiego 
włącznie. 
 Pan Farhat Berrahal - nauczyciel 
ZS w Kleciach i Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim, po raz pierwszy w gminie 
wprowadził elementy informatyki jako 
obowiązkowy przedmiot w Szkole 
Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, 
społecznie pomaga w organizowaniu 
pracowni komputerowych (w Zespole 
Szkół Rolniczych i Gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim), załatwia pro-
mocyjny zakup sprzętu, bezpłatne 
serwisowanie komputerów, społecznie 
naprawia i modyfikuje komputery. W 
Zespole Szkół w Kleciach utworzył tzw. 
sieć lokalną z dostępem do internetu. 
Promuje szkoły i region w internecie. 
Posiada certyfikat „Lider informatyki” 
w programie organizowanym przez 
MEN pt. „Nauczanie ku przyszłości”. 
Bezpłatnie przeszkolił 20 nauczycieli z 
ZSR i szkół podstawowych w gminie. 
Propaguje nowoczesne technologie 
informatyczne w naszej gminie; opra-
cował konkurs dla gimnazjalistów.

J. S.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE6

Projekt pod nazwą Bursztynowy  
Szlak zaczęliśmy realizować w 

lutym 2002, ale pomysł powstał dokład-
nie rok wcześniej! Tego typu wnioski 
grantowe, czyli prośby o dofinanso-
wanie wysyłane do różnych instytucji, 
muszą być formułowane i dostarczane 
do nich na długo przed realizacją, aby 
zostały odpowiednio zaplanowane w 
roku budżetowym. 
 Właśnie w lutym 2001 uczestniczy-
łam w kursie Animatorów Edukacji 
i Inicjatyw Europejskich, który miał 
miejsce w harcerskiej Centralnej Szkole 
Instruktorskiej (jest to również Niepub-
liczna Placówka Doskonalenia Nauczy-
cieli) na Mazurach. Dzięki programowi 
„Młodzież” ów dziesięciodniowy kurs 
był dla nauczycieli - instruktorów bez-
płatny! Tam po raz pierwszy usłyszałam 
o Programie „Młodzież” i nauczyłam 
się tworzyć zintegrowane projekty edu-
kacyjne. „To coś dla naszego hufca!” 
- pomyślałam wtedy i już na marcowej 
odprawie drużynowych w Dębicy pró-
bowałam zachęcić kadrę do opłacalnego 
(w sensie satysfakcji) przecież wysiłku. 
Większość osób słuchających mnie ki-
wała głowami smętnie i niepewnie: „To 
nie jest takie proste, nie wszyscy, którzy 
chcą, dostają pieniądze, na pewno jest 
niezłe sito...” Dla mnie i kilku młodych 
drużynowych (akurat robiliśmy Kurs 
Drużynowych „Dziś - Jutro - Pojutrze” 
i byliśmy naładowani harcenergią) 
podziałało to jak ostroga na konia! Po 
wiosennym Kursie, po letnim - rycer-
skim biwaku nadeszła pora planowania 
nowego roku harcerskiego i nasz mgli-
sty początkowo projekt zaczął nabierać 
wyraźnych - żółtopomarańczowych jak 
bursztyny - barw. Nie raz przypominało 
mi się wówczas przewrotne hasło popu-
larnej stacji radiowej „Razem Można 
Fszystko!” Razem - czyli z kadrą drużyn 
dębickich: Magdą i Eweliną z „Ga-
wry”, Mateuszem i Kasią z „Groni”, 
Krzyśkiem i Pauliną z „Watahy”, 
Tomkiem - nauczycielem historii z 
„Kwiatka” oraz wspierającym naszą 
„Puszczę” zastępowym starszohar-
cerskim Wojtkiem. 
 Podjęliśmy decyzję o sformalizo-
waniu współpracy naszych drużyn i 
powołaliśmy do życia Związek Drużyn 
„ŹRÓDŁA MOCY” (abyśmy byli moc-
ni w dążeniu do szczytnych celów!). 
Wymyśliliśmy wizję działania naszych 

drużyn na najbliższe trzy lata pod 
zbiorczym hasłem „SWOJE POZNA-
MY - Z CUDZYM PORÓWNAMY”. 
Szlak Bursztynowy to część pierwsza 
- o pozostałych na razie nie mówimy, 
żeby nie zapeszać; wystarczy tylko 
wspomnieć, że w części ostatniej za-
mierzamy wyjechać za granicę, a może 
i zaprosić jakichś europejskich skautów 
do nas! Dlatego przykładamy wagę do 
uczenia się języka angielskiego oraz 
- oszczędzamy pieniądze!
 Projekt - wniosek grantowy wysła-
liśmy do Warszawy w październiku i 
pozostało nam już tylko czekanie na 
decyzję Komitetu Selekcjonującego 
- aż do grudnia. 18 dnia tego miesiąca, 
dokładnie w moje 25 urodziny nadeszła 

odpowiedź pozytywna - nasz wniosek 
„przeszedł” i mamy przyznane pienią-
dze! Dumą napawał nas fakt, że pomysł 
i rozpisanie sposobu jego urzeczywist-
nienia zostały ocenione bardzo wysoko. 
Mogliśmy zacząć informować naszych 
harcerzy i ich rodziców o planowanych 
spotkaniach i wyjazdach. Przecież 
potrzebowaliśmy i potrzebujemy ich 
zrozumienia oraz współpracy! Jeszcze 
w grudniu, podczas Wigilijki Związku 
Drużyn (dzięki uprzejmości i zrozumie-
nia dla harcerskich potrzeb przez panią 
Dyrektor Halinę Dziedzic mogła się ona 
odbyć w Szkole Podstawowej w Gorze-
jowej) „rozpuściliśmy pierwsze wici”. 
Zastępowi, podzastępowi (Paula Zdziar-
ska, Joanna Szafran, Anna Urzędowska, 

O tym, skąd się wziął Harcerski Bursztynowy Szlak 

Stroje pseudosłowiańskie
Fot. Mateusz Kania

Kominek Słowiański w Krakowie. Kadra „Źródeł Mocy” oraz „Watra”
Fot. Barbara Smoła
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Ewelina Świstak, Mariola Zdziarska, 
Anna Pawlik, Małgorzata Kolbusz, 
Justyna Dziadura, Katarzyna Skocz, 
Ilona Ryba, Mariusz Gil, Krzysztof) i 
ich podopieczni przychylili się do idei 
„zabawy w Słowian” z prawdziwym 
entuzjazmem! Z niecierpliwością cze-
kaliśmy na rozpoczęcie projektu, ale 
i nie zasypialiśmy gruszek w popiele, 
czytając historyczne książki, mitologie 
słowiańskie, szukając informacji w 
Internecie. Tak przygotowani wyje-
chaliśmy na styczniowo-lutowy Biwak 
Zimowy do Krakowa, w odwiedziny 
do pomarańczowej „Watry” (vatra to 
po słowiańsku ognisko)... Tam właśnie 
nasz projekt rozpoczął się naprawdę. 
W projekcie tym najpierw my - kadra 
Związku Drużyn - przeprowadziliśmy 
(metodami aktywizującymi - po har-

cersku nazywa się to „uczenie w dzia-
łaniu”) zajęcia z genealogii Słowian, 
ich niejasnej ale arcyciekawej historii, 
zwyczajów i obrzędów, poplątanej mi-
tologii, stareńkiego języka oraz robienia 
i wywoływania zdjęć (serdecznie dzię-
kujemy p. Krzysztofowi Dziedzicowi za 
wypożyczenie sprzętu do tegoż!). Nasze 
cztery drużyny podzieliły się na siedem 
plemion słowiańskich, co pozwala na 
głęboką, osobistą identyfikację z pra-
przodkami. Teraz, wiosną, zastępowi 
i ich zastępy przeprowadzają własne 
zbiórki „słowiańskie”, przygotowujące 
do kulminacyjnych punktów projektu 
- Bursztynowego Rajdu w górach 
(tuż obok jednej z tras Bursztynowe-
go Szlaku) oraz wakacyjnego obozu 
nad morzem. Zupełnie niedawno, 19 
maja, Druh Wojtek zdał swój egzamin 

na przewodnika górskiego Beskidu 
Wschodniego, niebawem szkolenie na 
ratowników wodnych rozpoczną Druh 
Gekon i Druh Homar. Obiecujemy dal-
sze relacje z przebiegu projektu, póki 
co zapraszając do oglądania zdjęć z 
dotychczasowych etapów!
 UWAGA! „Niniejszy projekt jest 
realizowany przy wsparciu Wspólnoty 
Europejskiej w ramach Pogramu Mło-
dzież. Treści samego projektu lub ma-
teriałów niekoniecznie odzwierciedlają 
stanowisko Komisji Europejskiej czy 
Narodowej Agencji w danej sprawie, a 
w związku z tym ani Komisja Europej-
ska, ani Narodowa Agencja nie ponosi 
za nie odpowiedzialności”.

Barbara Smoła, 
drużynowa 77 DH „Puszcza”

W niedzielne popołudnie 9 czerw- 
ca br. dzieci uczestniczące 

w zajęciach Teatrzyku „Biedronki” 
działającym przy Domu Kultury w 
Brzostku przeżywały wiele emocji. Po 
kilku przesuniętych terminach udało 
się im wreszcie zrealizować premierę 
bajki „Królewna Śnieżka”. Sztuka wg 
scenariusza Maryli Wilga - Sapińskiej 
opracowana na motywach bajki braci 
Grimm okazała się dość trudna w 
realizacji. Duża rola tytułowej postaci 
i charakteryzacja krasnali wymagały 
wiele wysiłku i licznych prób. Dzieci 
bardzo wczuły się w swe role, zwłasz-
cza krasnale, które urze-
kły widzów swoją sponta-
nicznością i naturalnością. 
Na widowni słychać było 
płacz małych dzieci, które 
młodych aktorów utoż-
samiały z prawdziwymi 
skrzatami.
 W przedstawieniu wy-
stąpiło 19 dzieci z klas I 
- VI szkoły podstawowej. 
W rolę tytułowej boha-
terki wcieliła się Żaneta 
Kurcz, a jej partnera - 
księcia Edwarda zagrał 
Daniel Wójcik. W roli 
złej macochy wystąpiły 
dwie dziewczynki: Agata 
Tomaszewska i Kasia 
Obudzińska. Dwór kró-
la (którego grał Damian 

Krajewski) reprezentowały: Kinga 
Bielecka, Karolina Kawalec, Aga-
ta Michalik, Amelka Przewoźnik i 
Basia Wilk. Natomiast śmiesznych, 
poczciwych krasnali zagrały: Natalka 
Baranowska, Monika Czekaj, Justyna 
Drechny, Ola Tomaszewska, Agata 
Wereszczyńska, Joasia Wilk oraz 
Marcin Wójcik. Całość prowadziła 
w charakterze narratorki Agnieszka 
Kawalec.
 O tym, że przedstawienie się po-
dobało świadczy fakt, że dzieci miały 
możliwość powtórzenia go dla swoich 
kolegów i koleżanek z młodszych klas 

szkoły podstawowej.
 14 czerwca dzieci wyjechały z tym 
przedstawieniem do Wiśniowej na 
Międzygminny Przegląd Teatrzyków 
Dziecięcych „Spotkanie z krasnalem 
Hałabałą” zorganizowany z okazji Dni 
Wiśniowej.
 Rozstrzygnięty został też V Mię-
dzygminny Konkurs Plastyczny „Na 
szkle malowane” p. n. Kwiaty Polskie. 
Wśród nagrodzonych znalazła się 
praca Doroty Sienkowskiej z SP w 
Brzostku. Natomiast praca Magdaleny 
Szpara z Gimnazjum w Nawsiu Brzo-
steckim i Anny Oprządek ze Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Dolnej 
otrzymały wyróżnienia. 

E. Michalik

Królewna Śnieżka

Fot. Anna Bajda
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Informacje o groźbie wybuchu nowej woj- 
ny światowej bardzo niepokoiły miesz-

kańców wsi. Wielu z nich pamiętało jeszcze 
działania wojenne z lat 1914 - 1918. W 1939 
roku nikt we wsi nie miał radia, a dostęp 
do prasy był sporadyczny. Z przerażeniem 
więc słuchano opowiadań o niebezpieczeń-
stwie wojny. Pierwsze karty mobilizacyjne 
potęgowały dodatkowo niepokój i troskę o 
najbliższych. W miarę możliwości zaczęto 
uzupełniać zapasy soli, cukru i nafty. Ks. 
Wojciech Bukowiec, proboszcz siedliskiej 
parafii, ostrzegał o konsekwencjach agresji 
ze strony Niemiec.
 We wrześniu 1939 roku wojna stała się 
faktem. W Grudnej początek wojny był wi-
doczny w postaci niemieckich samolotów na 
niebie i grup uchodźców z zachodniej Polski. 
Pierwsze czołówki niemieckich dywizji do-
tarły w dolinę Kamienicy w dniu 8 września 
1939 roku. Był to akurat dzień uroczystości 
odpustowych w parafialnym kościele. Rozpo-
czął się długi okres okupacji niemieckiej.
 Okupant wprowadził kontyngenty oraz 
przymusowe wyjazdy do pracy w Niem-
czech. To jeszcze bardziej nasiliło ubóstwo 
mieszkańców - brakowało chleba. Spośród 
wywiezionych na przymusowe roboty do 
Niemiec były pierwsze ofiary śmiertelne: 
Władysław Sypień z Grudnej Dolnej oraz 
Edmund Pasek z Głobikówki. Lata okupacji 
wszyscy pamiętają jako okres głodu i upo-
korzeń, ale najgorsze dopiero miało nadejść 
pod koniec wojny.
 Latem 1944 roku teatr wojny zbliżał się 
od wschodu do granic Grudnej. Nocami 
wyraźnie było słychać „granie” ręcznej broni 
maszynowej i odgłosy wybuchów pocisków 
większego kalibru. W połowie lipca (we 
wsi był to okres koszenia zboża) grudzką 
drogą wracały z frontu rozbite pododdziały 
niemieckiej armii. Wystraszeni, często ranni 
i głodni, niemieccy żołnierze kierowali się 
na zachód. Duża grupa porozbijanych nie-
mieckich pojazdów przejechała przez wieś 
w dniu 21 lipca 1944 r. Wydawało się, że to 
paniczna ucieczka Niemców, że lada dzień 
wolność przyjdzie ze wschodu. Jednak były 
to tylko złudzenia.
 3 sierpnia rozgorzały intensywne walki na 
wschód od Grudnej, w okolicach Wielopola 
i Brzezin. Nocą niebo nad Brzezinami było 
oświetlone wybuchami artyleryjskich poci-
sków i pożarami. Od Siedlisk przez Grudną 
i Bączałkę maszerowały na wschód nowe 
szeregi niemieckiej piechoty. Za piechotą po-
jawiły się oddziały konne i wojska pancerne. 
Artyleria, szczególnie ciężka, lokowała się 
na terenie Siedlisk i Głobikówki. Czołgi nie-
mieckie zajmowały stanowiska wzdłuż drogi, 
pod osłoną rozłożystych drzew. Część wojska 
niemieckiego zakwaterowano w przydroż-
nych domach. Miejscowej ludności zabierano 
wszystko, co nadawało się do jedzenia dla 
żołnierzy i ich koni. Wprowadzono wojenne 
prawo - śmierć przez rozstrzelanie za niepo-

słuszeństwo.
 W siedliskiej plebani ulokował się major 
Hunze wraz ze swoim sztabem. Stąd też 
przekazywano telefoniczne rozkazy do arty-
leryjskich stanowisk z okolicznych wzgórz.
 Niebawem linia frontu przesunęła się z 
okolic Brzezin na teren Grudnej, Bączałki 
i Kamienicy Górnej. Grudna, szczególnie 
Grudna Górna, znalazła się w samym cen-
trum działań wojennych. Był to początek 
największego kataklizmu w dziejach wsi.
 Pierwsze transzeje sowieckie były tuż 
obok grudzkiej szkoły, a niemieckie może 
100 metrów dalej na zachód. Linia frontu 
biegła, z północy na południe, przez przy-
siółek Kujawy, centrum Grudnej Górnej, a 
dalej przez Bączałkę i Kamienicę Górną.
 Między transzejami walczących stron był 
pas ziemi martwej, ziemi niczyjej. Wszyst-
ko, co dawało oznaki życia na tym terenie 
natychmiast było ostrzeliwane przez obie 
walczące armie. Dlaczego była to „ziemia 
niczyja”, skoro należała do miejscowych 
wieśniaków? Otóż w czasie wojny, na 
froncie wprowadza się zupełnie inne prawo 
- prawo śmierci. Od sierpnia 1944 roku ten 
pas ziemi martwej nie był, bo nie mógł być 
orany chłopskim pługiem. Za to wiele razy 
przeorały go wybuchy min, granatów i po-
cisków artyleryjskich.
 Obie walczące armie były okopane w 
transzejach i schronach na wschód i zachód 
od pasa ziemi martwej. Przedpola pierwszej 
linii frontu, drogi, dróżki, ścieżki i leśne duk-
ty zostały szczelnie zaminowane. Szczegól-
nie Niemcy zabezpieczali swoje przedpola 
rozbudowując strefę obrony przeciwpancer-
nej. Pola minowe, zygzakowate transzeje 
dla piechoty i gęsto rozłożone zasieki drutu 
kolczastego miały stanowić zaporę dla ata-
kujących ze wschodu. Artyleria wspierała 
piechotę i nękała przeciwnika ogniem.
 Trwały walki, ginęli żołnierze walczących 
stron. Śmierć dotykała również miejscową 
ludność cywilną. Wybuchały pożary, pa-
liły się domy i zabudowania gospodarcze 
rolników. W lasach przybywało ludzi: 
uciekinierzy, polska i sowiecka partyzantka. 
Miejscowa ludność chroniła się w kamien-
nych piwnicach, jarach, potokach, a nawet w 
kopalnianych chodnikach. Ubywało domów, 
zwiększała się liczba ofiar. Ranni cierpieli i 
umierali - nie było żadnej pomocy medycz-
nej. Zmarłych grzebano w ogrodzie, w polu, 
gdziekolwiek.
 Mieszkańcy Grudnej i innych przyfron-
towych wsi nie byli potrzebni walczącym 
stronom. Postanowiono więc wysiedlić 
prawowitych mieszkańców tych terenów. 
Wermacht w dniu 13 września 1944 roku o 
godzinie 6 rano ogłosił rozkaz wysiedlenia 
całej ludności cywilnej. „Kto nie usłucha i 
zostanie na miejscu po godzinie 15-tej będzie 
uważany za bandytę i od razu rozstrzelany” 
- informowali po polsku Ślązacy wcieleni do 
niemieckiego wojska.

 Nie było wyboru. Jedynie opuszczenie 
rodzinnej wsi dawało szansę przeżycia. W 
pośpiechu pieczono więc chleb, placki i 
podpłomyki. Niezbędne rzeczy pakowano w 
lnianą płachtę i w drogę, w nieznane. Część 
dobytku usiłowano ukryć przed rabusiami. 
Krowy, żywicielki rodzin zabierano ze sobą. 
Kto miał jeszcze konia, zaprzęgał do wozu, 
a na wóz dzieci i starcy. O godzinie 15-tej 
tłum wysiedleńców ruszył drogą na zachód. 
Pod eskortą żandarmerii około dwa tysiące 
mieszkańców Grudnej, Bączałki i okolicz-
nych wsi szło siedliską drogą nie wiedząc 
dokąd i na jak długo. Towarzyszył im płacz i 
widmo poniewierki. Eskortujący żołnierze, z 
bronią gotową do strzału, ponaglali: „schnell, 
schnell, raus”.
 Ten żałosny pochód skierowano przez Go-
rzejową Kamienicę Dolną, Jodłową, Tuchów 
do Tarnowa. Tylko nielicznym udało się zmy-
lić czujność żandarmów i pod osłoną nocy 
pozostać między Jodłową i Tuchowem. W 
Tarnowie odebrano wysiedleńcom, z takim 
trudem przyprowadzony lub przyniesiony 
dobytek: krowy, konie, wozy i bagaże. W 
bezwzględny i brutalny sposób selekcjono-
wano rodziny. Tych z mniejszą liczbą małych 
dzieci ładowano do „bydlęcych wagonów” 
i wywożono do Niemiec, do przymusowej 
pracy. Pozostali szukali schronienia i przy-
tułku po wsiach w dolinie Dunajca i Raby. 
Ciężki był los jednych i drugich. Tych wy-
wiezionych do Niemiec czekały łagry, głód 
i niewolnicza praca. Okrutny los tułacza 
zaprowadził ich nad Ren, do Plauen, Drezna 
i innych miejscowości.
 W opustoszałej Grudnej Dolnej panowali 
niemieccy żołnierze. Rabowali wszystko, 
co nadawało się do jedzenia. Płonęły domy, 
ginęli starcy i niedołężni, którzy pozostali na 
swojej ojcowiźnie lub w lesie.
 Wschodnia część Grudnej Górnej była 
wysiedlona z kolei przez sowietów. Do-
chodziło nawet do tego, że rozdzielano 
rodziny. W ten sposób na przykład Jan Jurek 
z Grudnej Górnej znalazł się po wschodniej 
stronie frontu, a jego żona z dziećmi po 
zachodniej.
 Linia frontu z sierpnia 1944 roku nie 
uległa zmianie aż do stycznia następnego 
roku. W nocy z 16 na 17 stycznia 1945 roku 
Niemcy pośpiesznie i bez walki opuścili swo-
je pozycje w Grudnej. W mroźny, zimowy 
dzień 17 stycznia małe oddziały sowieckie 
pojawiły się w siedliskiej parafii. Skończyła 
się niemiecka okupacja.
 W wyniku działań wojennych Grudna 
była wsią umarłych, wypędzonych i wysied-
lonych ludzi. Istne cmentarzysko: spalone 
domy i budynki gospodarcze, zgliszcza i 
popioły, tylko gdzieniegdzie komin sterczał 
nad pogorzeliskiem, kikuty opalonych i 
okaleczonych drzew robiły przygnębiające 
wrażenie. Uprawne pola, sady i lasy były 
zaminowane i poprzegradzane zasiekami 
drutu kolczastego. Tabliczki z napisem 

Grudna w trakcie i po II Wojnie Światowej
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„Achtung! Minen!” sygnalizowały śmierć 
lub kalectwo.
 Nie istniał żywy inwentarz. Zboże zabrali 
walczący żołnierze, ziemniaki i inne uprawy 
zostały w polu - zmroził je mróz. Nawet 
polne zwierzęta i ptaki opuściły te tereny.
 Obok transzei, wbity w ziemię kij wska-
zywał przysypane ziemią ciała martwych 
żołnierzy. Grzebano ich w miejscu śmierci, 
bez grobu i trumny, w mundurach. Trochę 
powyżej szkoły leżał podziurawiony od-
łamkami hełm. Wskazywał miejsce śmierci 
i pochówku żołnierza.
 Do takiej wsi zaczęli powracać wysied-
leńcy ze wschodu i zachodu. W tym morzu 
tragedii, prawdziwie szczęśliwymi byli ci, co 
zastali dach nad głową. Najczęściej jednak 
był on bez drzwi, okien, sprzętu, z potrza-
skanym dachem, ale dom. Niestety, wielu 
zobaczyło z daleka jedynie cztery narożne 
kamienie podmurówki i żuraw przy studni. 
Ci, co zostali bez domów, schronili się u 
krewnych, u sąsiadów. Później zajmowali 
wojenne bunkry - ziemianki, po to aby prze-
trwać do wiosny.
 Wywiezieni do Niemiec wracali trochę 
później, najczęściej latem lub jesienią 1945 
r., a nawet w następnym roku. Nie wszyscy 
jednak wrócili z wysiedlenia. Jan Oszajec 
zginął w Niemczech bez wieści, innych 
również kres życia zastał w obcej ziemi.
 Chłodna i głodna była pierwsza zima w 
Grudnej po wyzwoleniu. Mimo istotnej po-
mocy od ludzi dobrej woli, środków do życia 
brakowało niemal w każdej rodzinie. Ludzie 
marzyli o kromce chleba i garnuszku mleka. 
Rodak z Grudnej, ks. dr Stanisław Wójto-
wicz, poprzez tarnowską „Caritas” udzielał 
pomocy najbardziej dotkniętym wojną w 
Grudnej, Bączałce i Kamienicy Górnej.
 Ludność najbardziej zniszczonych wsi, 
w tym Grudnej, poznała również smak że-
braczego chleba. „Chodzili po prośbie” od 
domu do domu, od wsi do wsi w okolicach 
Tarnowa, Bochni. Robili to z konieczności, 
z głodu. Kobiety i mężczyźni wracający z 
„dziadów” przynosili jedzenie dla najbliż-
szych na tydzień, może na dwa. I znów w 
drogę, pod Wojnicz, Zakliczyn i dalej.
 Rok 1945 przyniósł z sobą również nową 
rzeczywistość polityczną. Dwory Babińskich 
i Pawłowskich w Smarżowej zostały rozpar-
celowane między chłopów. Dworskie lasy 
upaństwowiono.
 W czerwcu 1945 roku przybył batalion 
saperów w celu rozminowania pól upraw-
nych i „pasa ziemi martwej” w Grudnej, 
Bączałce i Kamienicy Górnej. Żołnierze 
pod dowództwem majora Józenko usuwali z 
zagonów, dróg i ścieżek śmiercionośne miny. 
Miejscowa ludność darzyła ich ogromną 
sympatią i wdzięcznością. I chociaż aż jede-
nastu saperów poniosło śmierć, jeszcze przez 
długie lata niemieckie miny i niewypały były 
przyczyną wielu tragedii na tej ziemi.
 W takich to czasach i okolicznościach, w 
1945 roku, wybrano nowego sołtysa Grudnej 
Dolnej. Został nim młody, jeszcze kawaler, 
Julian Kwiatek. Intuicja wyborców okazała 

się trafna.
 Nowy sołtys nie był rodowitym miesz-
kańcem Grudnej. Jego stryjenka „wzięła 
go za swojego” z Brzezin. Był spokojnym, 
zrównoważonym i wrażliwym człowiekiem.
Wszyscy dorośli mieszkańcy wsi mówili mu 
Julek, a nie sołtys i nie Kwiatek. Czasem, 
grudzkim zwyczajem, wołano na niego 
Kwiotek.
 Tuż po wojnie wraz z rodziną zamieszkał 
w jednej izbie w stodole. W zimowe wieczory 
miejscowi gospodarze i gospodynie często 
go tani odwiedzali. Jedni prosili o pismo, 
dzięki któremu mogli żebrać w okolicach 
Tarnowa. Drudzy przychodzili z ciekawości, 
czy nie ma nowego przydziału ryb i konserw 
z „Caritas”. A byli i tacy, co chcieli dowie-
dzieć się nowinek ze świata lub po radę i 
pomoc. Kwiotek dzielił się z mieszkańcami 
wsi wszystkim tym, co posiadał.
 - Julku, poradź no co - błagalnie mówiła 
Bronisława S. Kapustę chcę posadzić, konia 
nie mam, a pole jeszcze odłogiem stoi.
 - Przyjdźcie jutro rano koło czwartej 
godziny, dam wam Salkę i posadzicie kapu-
stę - powiadał sołtys. I tak też było. Kobyła 
Salka, którą jeszcze przywiózł z wysiedlenia, 
obsłużyła pół wsi. Sołtys za usługę nie brał 
żadnych pieniędzy, no bo kto je wtedy po-
siadał. Czasami wystarczało jedynie „Bóg 
zapłać”.
 Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc 
rósł autorytet sołtysa, a ludzie podziwiali 
jego dobroć i zdolności organizacyjne.
 Chociaż był samoukiem, ale wiele potrafił, 
a w wolnych chwilach lubił czytać książki i 
prasę. W pierwszych latach po wojnie był 
gorącym zwolennikiem szerzenia oświaty 
wśród analfabetów. Sam ich uczył czytać i 
pisać. Dbał, poprzez zachętę i perswazję, 
aby dzieci chodziły do szkoły i miały czas na 
naukę w domu. Sołtys w imieniu nauczyciela 
rozmawiał z rodzicami, a czasem młodego 
adepta jazdy na nartach (zamiast nauki w 
szkole) sam przywoływał do porządku.
 Czasy się zmieniały, bieda głodnych ustę-
powała miejsca biedzie sytych, a problemów 
we wsi ciągle przybywało. Brakowało nawo-
zów sztucznych, prostych narzędzi rolniczych, 
ubrań, cukru, nafty, soli, ..., wszystkiego. A 
Julek jeździł do gminy, do powiatu i zawsze 
coś załatwił, pomógł.
 W okresie stalinowskim miał swojego 
człowieka na poczcie, który przechwytywał 
donosy na ludzi. Ochraniał w ten sposób 
mieszkańców od represji.
 Nie palił papierosów, nie pił alkoholu. Stał 
się wiejskim autorytetem i wzorem dla mło-
dych. Ludzie prosili go o pomoc w sprawach 
błahych i trudnych. Władkowi O. załatwił 
dojazd do domu, gdyż jeszcze nie miał drogi 
do swojej chałupy. Dwóm skłóconym sąsiad-
kom zaoferował po kopie pszenicy z własnego 
pola, aby tylko wygasić spór o kury.
 Do dzisiaj ludzie we wsi opowiadają, jak 
to sołtys przechytrzył milicjantów. Otóż żył 
w Grudnej chłop o imieniu Kuba, który był 
kaleką. Utrzymywał się on z produkcji bimb-
ru - zakazanej w owym czasie. Oczywiście 

Kwiatek uważał to za czyn naganny. Mimo 
to miał litościwe serce dla bimbrownika. 
Pewnego dnia milicja przyjechała do soł-
tysa, aby wskazał on miejsce pobytu Kuby. 
Poprowadził więc ich do bimbrownika, ale 
drogą okrężną, przez las. W tym samym cza-
sie wysłał sąsiada do Kuby, aby go uprzedził 
o niespodziewanych gościach. Milicyjna 
rewizja nie dala żadnych rezultatów. Spisano 
protokół - bimbru nie znaleziono. „Produkcja 
księżycówki jest zakazana i karalna” - dodał 
sołtys. „Wiem, wiem” - odpowiedział Kuba 
i... wyciągnął z gumiaka flaszkę i poczęstował 
milicjantów. Nie odmówili, a na odchodnym 
kupili jeszcze po jednej butelce z nocnej 
produkcji. Taki był Kuba, Julek i milicja 
obywatelska‚ takie były czasy.
 Zawsze z szacunkiem i uznaniem powia-
dali ludzie: „nasz Kwiotek”, „nasz sołtys”.
 W okresie wzmożonych wyjazdów za 
ocean, załatwiał sprawy formalne. Mówiono 
o nim, że jest ambasadorem Polonii Amery-
kańskiej w gminie Brzostek.
 Miał duży udział w pozyskiwaniu pienię-
dzy na budowę kopalni w 1956 roku. Wiele 
czasu, sił i zdrowia poświęcił zabiegom o 
elektryfikację wsi. Był inicjatorem utwardza-
nia lokalnych dróg, wcześniej błotnistych i 
nieprzejezdnych. Zniknęły głębokie wąwozy, 
wybudowano betonowe mosty, przepusty itp. 
Dzięki jego staraniom Grudna Dolna stała 
się siedzibą poczty dla kilku okolicznych wsi, 
a tuż przy granicy Grudnej powstał Ośrodek 
Zdrowia.
 Kwiatek był sołtysem w Grudnej Dolnej 
prawie pół wieku.
 W latach 1945 - 1946 mieszkańcy spalo-
nych wsi wyjeżdżali na ziemie zachodnie, 
Ziemie Odzyskane. Część z nich opusz-
czała rodzinne strony z przymusu, gdyż 
po powrocie z wysiedlenia zastali jedynie 
miejsce po spalonym domu i pięć morgów 
zaminowanej ojcowizny. Na szczęście nie 
wszyscy zostali na ziemiach zachodnich. Na 
przykład Wojtaszkowie z Kamionek, chociaż 
żyli w okolicach Sobótki pod Wrocławiem, to 
sercem byli w rodzinnych stronach. Synowie, 
przy delikatnej sugestii mamy, żenili się w 
siedliskiej parafii - no cóż, swój ciągnie do 
swego.
 Z roku na rok zabliźniały się rany wsi, 
poprawiała się sytuacja materialna ludzi z 
Grudnej. Oknem na świat, na współczesną 
cywilizację, stała się pełnoklasowa Szkoła 
Podstawowa w Grudnej Górnej. Nowa droga 
i możliwość pracy w przemyśle stanowiły 
fundament poprawy bytu materialnego. Z 
biegiem lat odbudowała się wieś, powstały 
budynki użyteczności publicznej. Synowie 
dawnych rolników, na pięciu morgach ojco-
wizny, stali się chłopo - robotnikami.
 Nastąpiła zmiana pokoleń. Oby ta nowa 
generacja nie zatraciła ciągłości pokoleń, 
pracowitości i szacunku do tradycji swoich 
poprzedników.

Przedruk z książki 
GRUDNA Kopalnia i ludzie 

Stanisława i Małgorzaty Białas
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Polemika i polityka

Święto bez medali
Święta organizacji politycznych i  

społecznych tym bardziej lśnią im 
więcej jest medali na piersiach kom-
batantów i weteranów. Prawie zawsze 
centralnym punktem uroczystości jest 
przypinanie odznaczeń, „zasłużonych 
dla” itp. Osobiście nie jestem temu 
przeciwny. Ale zawsze sobie zadaję 
pytanie: kto w tej chwili jest ważniejszy 
- osoba odznaczana czy też może osoba 
wręczająca medale, zwłaszcza gdy wy-
bory tuż, tuż.
 Samoobrona nie rozdaje medali. 
Istniejący od 11 lat najpierw związek 
zawodowy rolnictwa a później także 
partia polityczna nie ma jeszcze wete-
ranów i kombatantów.
 Do Brzostku na święto Samoobrony 
w dniu 2 czerwca przyjechała z górą 
setka działaczy, głównie ludzie młodzi. 
Święto zainaugurowała Msza św. w 
kościele parafialnym, w której uczest-
niczyła 6-osobowa delegacja posłów 
z klubu parlamentarnego Samoobrona 
RP. Po Mszy św. w Domu Kultury odby-
ło się potkanie z posłami Samoobrony. 
Dominowały wypowiedzi dot. m.in. 
służby zdrowia, sytuacji w rolnictwie, 
rewaloryzacji rent i emerytur, podjętych 

interwencji poselskich. Na pytania od-
powiadały posłanki Maria Zbyrowska i 
Alicja Lis.
 W spotkaniu uczestniczyła delegacja 
z Ligi Polskich Rodzin na czele z rad-
nym Rady Powiatu Stanisławem Wąsi-
kiem. Niewykluczone, że Samoobrona 
właśnie z Ligą Polskich Rodzin będzie 
rozmawiać o nadchodzących wyborach 
samorządowych w pow. dębickim. 

Pierwsza taka rozmowa miała miejsce 
po zakończeniu spotkania w Domu 
Kultury w Brzostku. I to był właściwie 
jedyny akcent w trwającej już kampa-
nii wyborczej. Nikt nie próbował na 
krytyce władz samorządowych zrobić 
kapitału politycznego. To było spokojne 
święto.
 A zresztą, gdyby w Brzostku była 
wrzawa, to czyż przylatywałyby tutaj 
bociany?

Ferdynand Bugno

Spotkanie w Domu Kultury

Zarząd Gminy w Brzostku
ogłasza konkurs na stanowi-

sko dyrektora Gimnazjum  
w Nawsiu Brzosteckim

1. Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 
szkoły mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają 
wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zaj-
mujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska 
kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych 
typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 14, poz. 126 z 
późn. zm.).

2. Oferty przystępujących do konkursu powinny zawie-
rać:

a) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z koncepcją 
pracy na stanowisku dyrektora szkoły,

b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane 
na stanowisku dyrektora,

c) dokumenty potwierdzające posiadanie studiów po-
dyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje 
w sposób określony w przepisach w sprawie placó-

wek doskonalenia nauczycieli,
d) kwestionariusz osobowy,
e) dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletni 

staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczy-
ciela,

f) pisemną, co najmniej dobrą ocenę pracy w przed-
szkolu lub szkole uzyskaną w okresie pięciu lat 
bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska, 

g) aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające wa-
runki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela w danym typie szkoły.

h) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczy-
ciela.

3. Oferty z dokumentami, w zamkniętych kopertach, 
należy składać w biurze Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Brzostku, ul. Rynek 1, pokój 
16, w terminie do 28 czerwca 2002 r. na adres: 
Zarząd Gminy w Brzostku, 39-230 Brzostek.

 O dopuszczeniu do konkursu, terminie i miejscu jego 
odbycia poszczególni kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie.
 Szczegółowe informacje na temat konkursu można 
uzyskać pod numerami telefonów: (014) 6830376 lub 
(014) 6830111 wew. 113.
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Ustawa z 8 czerwca 2001 r. o prze- 
znaczeniu gruntów rolnych do 

zalesienia, przedstawiona częściowo w 
numerze 5 „Wiadomości Brzosteckich” 
zawiera sporo przeszkód stojących na 
drodze zalesienia kraju. Oprócz wy-
mogów wcześniej przytoczonych, do 
zalesienia wymagana jest:
– zgoda starosty na zalesienie (!),
– akceptacja rady gminy na zmianę 

użytkowania gruntu z rolnego na 
leśny,

– wykaz powierzchni gruntów i ich klas 
bonitacyjnych,

– wypisy z rejestru gruntów wraz z 
mapkami zawierającymi numery 
działek i ich położenie,

– zgodność z planem zalesienia gmi-
ny,

– zmieszczenie się w rocznym limicie 
zalesień dla gminy,

– dokonanie zalesienia zgodnie z 
uproszczonym planem urządzenia 
lasu, lub decyzją starosty, wyznacza-
jącą zadania w gospodarce leśnej.

Po zalesieniu gruntu, właściciela czeka 
jeszcze:
1. W terminie 3 miesięcy - kontrola 

przez starostę dokonanych nasadzeń 
i wydanie przez niego decyzji ad-
ministracyjnej o prowadzeniu przez 
właściciela uprawy leśnej.

2. Kontrola ze strony nadleśnictwa 
odnośnie spełnienia warunków usta-
lonych w planie zalesienia i określe-
nia stopnia udatności uprawy, który 
winien wynosić minimum 70 %.

Co posadzić w polu - ciąg dalszy
3. Ocena udatności uprawy przez sta-

rostę lub nadleśniczego, pierwsza po 
upływie 2 lat, następne co 3 lata.

4. Przewidziany w ustawie ekwiwalent 
100 zł, lub 150 zł miesięcznie za 1 
ha uprawy lasu uzależniony jest od. 
spełnienia wszystkich powyższych 
wymogów i wypłacany jest do czasu 
nabycia praw do emerytury lub renty, 
nie dłużej jednak niż przez 20 lat. Za 
zaniedbania w uprawie może być 
odebrany, a koszty sadzonek trzeba 
zwrócić.

To jeszcze nie wszystko. Rolnicy naszej 
gminy, którzy złożyli wnioski na zalesie-
nie 51 ha, z pewnością nie znali tej usta-
wy i nie wiedzieli o tych utrudnieniach. 
Być może nie wiedzą też, co pociąga 
za sobą zmiana charakteru gruntu z rol-
niczego na leśny, oraz jakie są warunki 
korzystania z własnego lasu.
 Otóż obowiązuje w naszym kraju roz-
porządzenie Ministra Ochrony Środowi-
ska z 1998 roku w sprawie cechowania 
drewna (Dziennik Ustaw nr 56 poz.201). 
By wyciąć drewno we własnym lesie 
to rolnik musi trochę krążyć między 
urzędem gminy, geodezją, starostwem 
i nadleśnictwem, aż leśniczy wycechuje 
mu drewno, a także gałęzie (tak, tak), 
a nadleśniczy wyda mu odpowiednie 
świadectwo legalności.
 Jak z tego widać to nasi parlamenta-
rzyści bardzo popierają biurokrację. Nie 
można się więc dziwić, że w naszym 
kraju panuje marazm, korupcja i stag-
nacja. Wyższa administracja leśna w 

pogoni za hegemonią leśników, lobbuje 
i przeforsowuje biurokratyczne przepisy. 
Urzędnicy i politycy wszelkiej barwy 
ciągle starają się nakładać rolnikowi 
kaganiec, mimo, że obecny rolnik to 
często absolwent szkół i uczelni.
 Remedium na te ułomności może 
być zakładanie w gospodarstwach rol-
nych małych plantacji drzew. Uprawy 
takie rolnik może zakładać tylko na 
własny koszt, ale zakłada tam gdzie 
chce i likwiduje kiedy chce. Nikogo się 
nie musi pytać o nic, swój grunt zna, a 
żadne pozwolenie nie jest tu potrzebne. 
Stosowane są tu szybko rosnące gatunki 
drzew (modrzew, brzoza, topola, świerk, 
olcha i ostatnio duńska wierzba krzewia-
sta).
 Takie małe plantacje drzew, do 1 
ha to każdy rolnik powinien mieć na 
własny użytek. Rolnikowi potrzeba 
często różnych asortymentów drewna 
gospodarczego. Z własnej plantacji 
uzyska je bez zbędnej biurokracji, czy 
łaski leśników. Zmniejszy się wtedy też 
penetracja i kradzieże w lasach.
 Założenie plantacji nie jest zbyt 
kosztowne. Sadzonki sadzimy luźniej 
niż przy zalesieniach, potrzeba ich na 1 
ha 2.000 szt. Kosztuje to około 1.000 zł. 
Przy czym wszystkie liściaste (połowa) 
każdy rolnik łatwo wyprodukuje we 
własnym zakresie.
 Wszystkim chętnym służę poradą, 
indywidualnie, na własnej plantacji w 
Siedliskach-Bugusz, lub na wiejskim 
szkoleniu.

Henryk Latacz

Nowi dyrektorzy?
Bez rozstrzygnięcia zakończył się konkurs na stanowisko dy- 

rektora Gimnazjum w Siedliskach Bogusz. Ponieważ nie 
zgłosił się żaden kandydat, Zarząd Gminy będzie musiał sam za-
decydować, komu powierzyć stanowisko dyrektora. To pierwszy 
taki przypadek w gminie. W pozostałych szkołach, gdzie prze-
prowadzono konkursy, a mianowicie w Gimnazjum w Brzostku, 
Szkole Podstawowej w Gorzejowej, Przeczycy i Smarżowej o 
fotel dyrektorski ubiegali się dotychczasowi dyrektorzy, którzy 
byli jedynymi kandydatami. Teraz ich kandydatury zostały przed-
stawione Kuratorowi Oświaty i jeżeli ten nie wniesie zastrzeżeń 
Zarząd Gminy powierzy im stanowiska na kolejne 5 lat.

Odznaczenie dla sołtysa
Długoletni sołtys wsi Klecie oraz prezes kółka rolniczego (jed- 

nego z nielicznych w regionie) Stanisław Bereś został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Medal, 
przyznany przez prezydenta RP za długoletnią działalność na rzecz 
lokalnej społeczności, wręczył mu poseł Jan Bury.

Fot. Paweł Batycki
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Izaak Babel 
Dziennik 1920

To książka niezwykła pod każdym względem. Jest dzie- 
łem pisarza, którego uznali za niezrównanego mistrza 

Mann, Hemingway, Malrauks.
Autor nigdy utworu nie opublikował: to był jego tajny no-
tatnik, gorączkowe zapiski z najgorętszego okresu wojny 
polsko-bolszewickiej. Pisane były w siodle: Izaak Babel 
zaciągnął się do Konarmii Budionnego. Trudno znaleźć w 
całej literaturze rzetelniejszy i bardziej dramatyczny opis 
morderczego rozmachu i mozołu wojny. Zarazem nie ma 
drugiego takiego świadectwa współczucia dla przeciwnika. 
Tym przeciwnikiem byli Polacy; wśród relacji o gwałtach, 
pogromach, szarżach wybijają się opisy rzezi polskich jeń-
ców, które autor nazywa po imieniu - zbrodnią.
 Babel został rozstrzelany 27 stycznia 1940 roku, w pod-
ziemiach moskiewskiego więzienia, bo miał talent nie z 
urzędowego nadania.

Joanna Trollope
Najlepsi przyjaciele

Akcja książki, która opowiada o komplikacjach uczucio- 
wych między czwórką bohaterów, toczy się współcześ-

nie w angielskim miasteczku Whittingbourne. Laurence i 
Gina są przyjaciółmi jeszcze z czasów szkolnych. Teraz mają 
rodziny i one też pozostają ze sobą w bliskich stosunkach. 
Kłopoty zaczynają się, gdy mąż Giny decyduje się opuścić 
żonę i szesnastoletnią córkę Sophie. Zrozpaczona Gina szuka 
pomocy u Laurence’a i jego żony Hilary; zamieszkuje z nimi. 
Niestety Laurence zakochuje się w Ginie... Dramat rodziny 
został także ukazany oczami dzieci. Zagubione, mają poczu-

Warto przeczytać cie, że dorośli rujnują im życie, muszą gwałtownie dorosnąć, 
nauczyć się wybaczać rodzicom. Życiowej mądrości uczą 
się od matki Giny i jej przyjaciela Dana przeżywających 
późną miłość.

Frank Schaeffer
Portofino

Rodzice Calvina są misjonarzami. Wyjazd na wakacje do  
Portofino to najważniejsze wydarzenie roku. Jednak 

nawet w zmysłowej atmosferze włoskiego lata Beckerso-
wie nie potrafią się zrelaksować. Ojciec Calvina w każdej 
chwili może wpaść w zły nastrój i zacząć rzucać kwiatami 
w doniczkach, mama z kolei ma kompromitujący zwyczaj 
nawracania „pogan” w każdym miejscu , nawet na plaży. 
Tato mówi, że wszystko jest częścią boskiego planu, tego 
lata jednak Calvin również ma własne plany...

Alastair MacNeill
Żądza zemsty

Frankie Genno - drobny złodziej handlujący w Chicago  
narkotykami - postanawia obrabować sklep jubilerski. 

Jego dziewczyna, Anne Stratton, okazuje się kapusiem. 
Napad kończy się więc niepowodzeniem, a Genno trafia do 
więzienia za zabicie byłego  policjanta. Frankie postanawia 
zemścić się na swojej dziewczynie, nawet jeśli będzie musiał 
czekać na sposobność bardzo długie lata. Objęta programem 
ochrony świadków Anne pod zmienionym nazwiskiem 
układa sobie pomyślnie życie na odległym krańcu Stanów 
Zjednoczonych. Jednak po osiemnastu latach od tamtych 
tragicznych wydarzeń zostaje zamordowany jej opiekun i 
giną teczki zawierające dane świadków...

(wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek)

W gospodarstwie agroturystycznym  
„Zdrój” w Dębicy odbyło się 

uroczyste otwarcie sezonu agroturystycz-
nego zorganizowane przez Wojewódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bo-
guchwale, Terenowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Dębicy oraz Podkarpackie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Go-
spodarstwa Gościnne”.
 W programie znalazły się m.in. kon-
kurs na najlepszą prezentację gospodar-
stwa agroturystycznego oraz najsmacz-
niejszą potrawę regionalną, konkurs na 
najładniejsze stoisko, prezentacje gmin i 
gospodarstw agroturystycznych, występy 
kapel i zespołów ludowych z terenu po-
wiatu dębickiego oraz inne atrakcje.
 W konkursie na najlepszą prezentację 
gospodarstw agroturystycznych i naj-
smaczniejszą potrawę regionalną z naszej 
gminy startowali: Pan Kazimierz Pocica 
z Grudnej Górnej w kooperacji z Panią 
Marią Parat z Głobikówki oraz Pani Anna 
Tarczan z Kamienicy Górnej. Natomiast 
w konkursie na najładniejsze stoisko 
prezentowały się: Pani Maria Oprządek 

Otwarcie sezonu agroturystycznego
z Kamienicy Dolnej - zdobywczyni I 
miejsca, Pani Irena Czech z Zawadki 
Brzosteckiej, która zajęła II miejsce w 
tym konkursie.
 Zaprezentowała się również poetka 
ludowa Pani Zofia Jarmusz z Nawsia 

Brzosteckiego oraz kapela ludowa „Brzo-
stowianie”
 Zarząd Gminy Brzostek ufundował 
wszystkim prezentującym się nagrody w 
postaci talonów.

a. l.

Kapela ludowa „Brzostowianie”
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Ptak z rodziny krukowatych; 4) Czwartkowy u 
króla Stasia; 7) Ptak Sierotki Marysi; 8) Szumi na 
gór szczycie; 9) Jezioro w Afryce; 10) Dynastia 
chińska; 11) „Napęd” katarynki; 14) Manekin;  
17) Miasto nad Dunajcem; 20) Naczynie służące 
do kąpieli; 23) Szal; 24) Z niego powstała pierwsza 
kobieta; 25) Jerzy dla kolegów; 26) Promieniotwór-
czy berylowiec; 27) Pnąca roślina z dżungli; 28) 
Rzeka w północnych Włoszech.
Pionowo:
1) W parze z ciotką; 2) Odznaczenie; 3) Suku-
lent, kwitnie tylko raz; 4) Nóż na wyposażeniu 
cieśli; 5) Syn Abrahama i Sary; 6) Rzymska 
bogini łowów; 12) Aleksandra w piaskownicy;  
13) Oszczędnościowy lub towarowy; 15) Rzeka 
przepływająca przez Tułę; 16) Szumiące zbożem 
pole; 17) Szlaka; 18) Grzyb z borowikowatych;  
19) W niej krasula; 20) Reżyser „Kanału”; 21) 
Płozy na nogi; 22) Klamra spinająca mury.

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym 
rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczo-
nego pod diagramem dostarczone do dnia 15 
lipca 2002 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: 
GRZEGORZ PIRAMOWICZ
Nagrodę książkową wylosował: JAN KOLBUSZ  
z Kołobrzegu
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w 
Brzostku

J. Nosal

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przed-
miotów i zwierząt, w pogrubionej pionowej 
kolumnie otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH
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Początkujący myśliwy tłumaczy swojemu sąsiadowi:
- Nie ma bardziej chytrych zwierząt od lisa. Wczoraj przez cały dzień 
tropiłem jednego lisa, a gdy w końcu go zastrzeliłem, okazało się, że 
to pies!

		
Mama do Jasia:
- Dlaczego chowasz strzelbę taty?
- Żal mi dziewczynek.
- Nie rozumiem...
- Słyszałem, jak tata rozmawiał przez telefon z kolegą i mówił, że pójdą 
zapolować na dziewczynki.

		
Właściciel przydrożnej gospody mówi do żony:
- Porcja zająca dla tego starszego pana!
- Może lepiej zaproponować mu coś innego?
- Dlaczego?
- Słyszałam jak mówił do faceta, który siedzi z nim przy stoliku, że jest 
myśliwym. Jeszcze pozna, że nasz zając to kot!

		
W sklepie myśliwskim sprzedawca pyta Fąfarową:
- Po co pani śrut? Przecież pani nie poluje.
- Wepchnę go do cielęciny, a jak jeszcze posypię ją przyprawą do 
dziczyzny, to goście uwierzą, że mój mąż w końcu coś upolował!
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W dniu 9 czerwca w Domu Kultu- 
ry w Brzostku rozegrano turniej 

szachowy w kategoriach seniorów i ju-
niorów. Startowało 25 zawodników (15 
seniorów i 10 juniorów). Wśród zawod-
ników starszych poziom gry bardzo się 
wyrównał. Nie ma już zdecydowanych 
faworytów. Do trójki Zbigniew Rączka, 
Stanisław Gołąb, Kazimierz Winiarczyk 
dołączyli Franciszek Wilk, Wiesław 
Wojnarowski, Bernard Krajewski, 
Alojzy Bachara, Stanisław Augustyn. Z 
tej ósemki każdy jest w stanie wygrać 
turniej szachowy.
 Wśród seniorów najlepszy był 
Franciszek Wilk dopingowany przez 7 
- letnią wnuczkę. Dziadek Franek stanął 
na wysokości zadania i tym razem nie 
dał się nikomu wyprzedzić. II miejsce 
zajął Bernard Krajewski, III Wiesław 
Wojnarowski, IV Stanisław Gołąb. 
Mistrz gminy Kazimierz Winiarczyk 
był dopiero piąty. Kolejne miejsca za-
jęli Alojzy Bachara, Zbigniew Rączka 
i Stanisław Augustyn.
 Ulubieniec wszystkich szachistów 
Józek Zieliński przypomniał juniorom 
„kto tu rządzi”. W decydującej o I 
miejscu partii Józek nie dał szans ak-
tualnemu mistrzowi gminy w szachach 
Damianowi Kawie, III miejsce zajął brat 
Damiana Paweł a IV Piotr Zieliński.
 Rywalizacja braci Zielińskich i Ka-
wów przyczynia się do popularyzacji 
szachów w szkołach podstawowych. W 
tej dziedzinie szkoła w Grudnej Górnej 
jest bezkonkurencyjna i przez następne 
kilka lat nikt jej nie zagrozi. Miejsca 
od 5 - 8 w tej kategorii zajęli kolejno: 

Turniej szachowy

Nie ma mocnych
Ewelina Halz, Damian Halz, 
Mateusz Łukowicz, Radosław 
Bachara.
 Turnieje szachowe w Brzost-
ku z wolna przemieniają się w 
imprezę szachową, gdzie obok 
turnieju głównego gra się partie 
towarzyskie, zawsze obecny 
jest wójt gminy, dyrektorzy 
szkół podstawowych (Grudna 
Górna, Januszkowice) przy-
jeżdżają ze swoimi uczniami 
lub delegują opiekunów mło-
dzieży, pani kierownik domu 
kultury dba o stronę organiza-
cyjno - kulinarną (ciasteczka są 
szybciej zjadane niż paluszki, 
a kawa szybciej wypijana niż 
herbata), pani fotograf robi 

pamiątkowe fotografie. Zapraszamy na 
następną „ucztę szachową” w pierwszą 
niedzielę września.

Ferdynand Bugno

Uczestnicy turnieju szachowego

W pracowni komputerowej Zespo- 
łu Szkół im. Jana Pawła II w 

Brzostku 22 maja br. odbyła się pierw-
sza edycja Konkursu Informatycznego 
dla uczniów klas III gimnazjów zorga-
nizowana przez tutejszego nauczyciela 
informatyki Pana Jacka Berrahala. W 
konkursie wzięło udział 14 uczniów 
z Jodłowej, Siedlisk-Bogusz, Nawsia 
Brzosteckiego, Januszkowic i Zwier-
nika a główną nagrodą była nagrywar-
ka ufundowana przez Wójta Gminy 
Brzostek.
 I etap konkursu polegał na przedsta-

wieniu prezentacji promującej Zespół 
Szkół lub propozycji logo (ewentualnie 
herbu) szkoły w dowolnym progra-
mie.
 II etap składał się z dwóch części: 
teoretycznej, polegającej na rozwiąza-
niu testu składającego się z 20 pytań z 
ogólnej wiedzy informatycznej i części 
praktycznej, polegającej na naryso-
waniu fragmentu muru o określonej 
wielkości cegieł i grubości zaprawy w 
programie graficznym PAINT. 
 Komisja konkursowa pod przewod-
nictwem Pana Józefa Nosala nauczycie-

la SP w Brzostku, w skład której weszli 
również Pani Dorota Cius - Czaja z 
firmy AMG Computers w Dębicy, Pani 
Małgorzata Jop nauczyciel ZS i Pan 
Grzegorz Kolbusz nauczyciel ZS, po 
obejrzeniu prezentacji, sprawdzeniu 
testów i poprawności wykonania ry-
sunku graficznego przyznała I miejsce 
Dariuszowi Kumorkowi z Gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz. II miejsce zajął 
Piotr Trychta z Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim, a trzecie Elżbieta Wójcik 
z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz.
 Na kolejnych miejscach uplasowali 

Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów

Franciszek Wilk ze swoją wnuczką
Fot. Anna Bajda
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się: Małgorzata Konopacka (Siedliska-
Bogusz), Michał Borowiecki (Janusz-
kowice), Mateusz Tokarski (Jodłowa), 
Piotr Rzeszuto (Zwiernik), Tomasz 
Czapla (Jodłowa), Łukasz Kos (Jodło-
wa), Marcin Kłusek (Jodłowa), Łukasz 
Micek (Zwiernik), Krzysztof Kos (Jod-
łowa) i Rafał Proszowski (Zwiernik).
Komisja podkreśliła wysoki poziom 
przygotowania uczniów.
 Patronem medialnym było czasopis-
mo lokalne „Wiadomości Brzosteckie” 
a fundatorami nagród: Wójt Gminy 
Brzostek, firma AMG Computers, Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa, hurtownia 
„Gośka” oraz osoby prywatne.

a. l.

Wypowiedź jednej z uczestniczek
Jako uczestniczka konkursu stwierdzam, 
że jury było obiektywne i sprawiedliwie 
oceniło nasze prace konkursowe, przy-
znając cenne nagrody rzeczowe.
 Dzięki temu konkursowi uczniowie 
poznali zaplecze do nauczania informa-
tyki w ZS - Klecie. Na uwagę zasługuje 
dobra organizacja, miła atmosfera i 
sprawny przebieg konkursu. Należą 
się podziękowania dla organizatora 
mgr inż. Jacka Berrahala, sponsorów 
nagród, dyrekcji ZS za udostępnienie i 
umożliwienie skorzystania z pracowni 
informatycznej oraz jury.
 Uważam, że takie konkursy są po-
trzebne, ponieważ uczniowie mogą w 
ten sposób sprawdzić poziom swoich 
umiejętności pracy z komputerem, a 
cenne nagrody są dopingiem do syste-
matycznej pracy na lekcjach informaty-
ki.

M. K.  
Uczennica Gimnazjum

Siedliska-Bogusz

Podziękowanie
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II i organizatorzy pierwszej edycji kon-
kursu informatycznego dla gimnazjali-
stów składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
ufundowania cennych nagród.
 Wśród sponsorów znaleźli się:
Wójt Gminy Brzostek, AMG Com-
puters w Dębicy, CKiCz w Brzostku, 
Małgorzata Staniszewska, Bożena 
Kania, Wiesław Wojnarowski, Krystyna 
Ondyczy, Agnieszka Żyra, Agnieszka 
Skorupa, Roman Trzeciak, oraz nauczy-
ciele i pracownicy Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II.

Uczestnicy konkursu podczas rozwiązywania testu

Jury ocenia prezentacje

Zwycięzca konkursu Dariusz Kumorek z gimnazjum w Siedliskach-Bogusz
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Na rynku dukielskim przy pięknej pogodzie  
odbył się V Międzygminny Przegląd Pio-

senki Znanej i Lubianej z udziałem pięciu za-
przyjaźnionych gmin: Dukli, Nowego Żmigrodu, 
Wielopola Skrzyńskiego, Wiśniowej i Brzostku. 
 Przedstawiciele naszej gminy prezentowali się 
po Wielopolu Skrz. Na początek wystąpił duet 
Martyna i Marcin Parat wykonując piosenkę „Ju-
lia i ja”, a później zaprezentował się duet Klaudia 
Kalina i Martyna Parat w piosence „Daj mi dłoń”. 
Kolejny duet - Katarzyna Lisowska i Mateusz 
Wesołowski zaprezentował piosenkę „Chyba cię 
kocham” - polską wersję światowego standardu 
„Something stupid”. Następnie wystąpiła Joanna 
Szafran w utworze Natalii Kukulskiej „Im więcej 
ciebie tym mniej” i Anna Ogrodnik, która pięknie 
zaśpiewała piosenkę Urszuli „Na sen”.
 W nagrodę wszystkie Ośrodki Kultury otrzy-
mały piękne, pamiątkowe statuetki i dyplomy.
 Centrum Kultury i Czytelnictwa serdecznie 
dziękuje wszystkim wykonawcom oraz Pani 
Annie Lechwar i Panu Józefowi Paratowi za 
przygotowanie młodzieży.

M. K.

Przegląd piosenki

Uczestnicy z Brzostku wraz z opiekunami
Fot. Paweł Batycki

Prace przy rozbiórce mostu w Skurowej
Fot. Paweł Batycki

Stary, drewniany  
most w Skurowej 

został już rozebrany 
przez żołnierzy z jed-
nostki w Nisku. 
 Budowa nowego 
mostu ma kosztować 
około 1,2 mln zł. Z bu-
dżetu państwa, w ra-
mach naprawy szkód 
powodziowych zosta-
nie przeznaczone 80% 
wartości inwestycji. 
Resztę pokryje Staro-
stwo Powiatowe w Dę-
bicy i gmina Brzostek.
 Obecnie saperzy 
przygotowują się do 
wbijania metalowych 
rur, które potem zaleją 
betonem.

I. N.

Budowa 
mostu


