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„Nie oderwiemy się od przeszłości 
Nie pozwolimy jej sobie wyrwać z duszy”
	 Takie	hasło	przyświecało	uroczystym	obchodom	uchwalenia	Konstytucji	3	Maja	i	przypadającemu	w	tym	dniu	
świętu	Matki	Bożej	Królowej	Polski	w	Publicznej	Szkole	Podstawowej	w	Brzostku.	    
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W pierwszą	 niedzielę	maja	 brzo- stecka	 parafia	 gościła	Księdza	
Biskupa	Ordynariusza	Kazimierza	
Górnego.	Celem	wizyty	Dostojnego	
Gościa	 było	 udzielenie	 Sakramentu	
Bierzmowania	młodzieży	 z	 naszej	
parafii,	konsekracja	nowowybudowa-
nego	ołtarza	oraz	poświęcenie	kawia-
renki	internetowej	na	plebanii.
	 Uroczysta	Msza	św.	koncelebrowa-
na,	której	przewodniczył	Ks.	Biskup	
zgromadziła	wielu	 parafian,	 z	wła-
dzami	samorządowymi	i	dyrektorami	
szkół	na	czele,	a	także	zaproszonych	
gości.	Jednym	z	nich	była	pani	poseł	
Krystyna	Skowroń-
ska,	 która	przybyła	
do	 naszej	 parafii	
na	 zaproszenie	Ks.	
Proboszcza.
	 Na	 uroczystość	
przybył	 także	 Ks.	
Walter	 J.	 Pilecki,	
Amerykanin	 pol-
skiego	 pochodze-
nia,	 którego	korze-
nie	wywodzą	 się	 z	
Nawsia	Brzosteckie-
go.	Ksiądz	 Pilecki	
obchodził	 właśnie	
60-lecie	kapłaństwa	
i	mimo	iż	urodził	się	
i	całe	życie	spędził	
w	USA	przemówił	
do	 nas	 piękną	 pol-
szczyzną.
	 Na	zakończenie	Ks.	Biskup	podzię-
kował	naszemu	Ks.	Proboszczowi	Ja-
nowi	Cebulakowi	za	wszystkie	prace,	
które	w	tak	krótkim	czasie	udało	mu	

Ks. Biskup dokonał konsekracji nowowybudowanego ołtarza

Młodzież wręczyła kwiaty  
Ks. Walterowi J. Pileckiemu

Wizyta  
Ks. Biskupa

Sakrament Bierzmowania przyjęło 
prawie stu gimnazjalistów

się	wykonać	 i	 życzył	powodzenia	w	
tych,	 które	w	najbliższym	czasie	 go	
czekają.	 Podziękowanie	 złożył	 rów-
nież	 na	 ręce	Ks.	 Józefa	 Półchłopka	

za	 trud	włożony	w	 przygotowanie	
młodzieży	 do	Sakramentu	Bierzmo-
wania.

f. l. 

Poseł Krystyna Skowrońska  
w procesji z darami

Ks. Biskup poświęcił również kawiarenkę internetową  
mieszczącą się na plebanii
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W ramach	 konkursu	 Fundacji	 
Wspomagania	Wsi	 „Przedsię-

biorczość	 kluczem	do	 rozwoju”	Sto-
warzyszenie	 Promocji	 i	 Rozwoju	
Gminy	Brzostek	 otrzymało	 5.000	 zł	
nagrody	na	projekt	„Punkt	Krawiecki	
-	 Szyjemy	 Razem”.	 Za	 otrzymane	
środki	 finansowe	 zostaną	 zakupione	
4	maszyny	 do	 szycia,	 oraz	 przybory	
krawieckie.	Projekt	będzie	realizowany	
przez	Stowarzyszenie,	Urząd	Gminy	

oraz	Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Dębi-
cy.	Szkoła	Podstawowa	w	Brzostku	za	
zgodą	Wójta	Gminy	Brzostek	Leszka	
Bieńka,	 nieodpłatnie	 udostępni	 lokal	
i	 jego	 utrzymanie.	W	 ramach	 prac	
interwencyjnych	zostanie	zatrudniona	
instruktorka	krawiectwa.
	 „Punkt	Krawiecki	 -	 Szyjemy	Ra-
zem”	 będzie	 się	mieścił	w	 budynku	
szkoły	nr	1	na	parterze	(stara	szkoła).	
Od	 26	maja	 2003r.	w	 Punkcie	Kra-
wieckim	 będzie	można	 nieodpłatnie	
skorzystać	 z	maszyn	 do	 szycia	 oraz	

Nagroda za projekt zdobyć	dodatkowe	umiejętności	w	za-
kresie	krawiectwa,	korzystając	z	porad	
zatrudnionej	instruktorki.	Prowadzone	
będą	również	kursy	szycia,	przeróbki	
odzieży,	szycia	narzut,	oraz	inne	kursy	i	
warsztaty	zgodnie	z	zainteresowaniami	
pań.
	 Szczegółowe	informacje	można	uzy-
skać	w	Urzędzie	Gminy	pokój	nr	1	oraz	
Szkole	Podstawowej	w	Brzostku.
Serdecznie zapraszamy

Zofia Skórska 
Maria Przebięda

W dniach	25	-	27	kwietnia	2003	r.	 w	obiektach	Akademii	Wycho-
wania	Fizycznego	w	Warszawie	miała	
miejsce	wystawa	„Wieś	polska	zapra-
sza”	towarzysząca	Targom	Turystyki	i	
Wypoczynku	„Lato	2003”,	zorganizo-
wana	przez	Polską	Federację	Turystyki	
Wiejskiej	 „Gospodarstwa	Gościnne”.	
Na	 wystawie	 tej	 prezentowała	 się	
również	gmina	Brzostek.	Swoje	prace	
wystawiali	twórcy:	Halina	Cisoń	-	haf-
ty,	Maria	Oprządek	 -	 obrazy	olejne	 i	
kompozycje	z	suchych	kwiatów,	Barba-
ra	Zięba	-	hafty	i	Andrzej	Słowik	-	ko-
walstwo	artystyczne,	natomiast	kapela	
ludowa	„Brzostowianie”	umilała	czas	
wszystkim	zwiedzającym	występując	
na	dwóch	scenach:	dużej,	na	wolnym	
powietrzu	 i	małej,	w	 budynku,	 przy	
stoiskach	 twórców	 ludowych.	Zwie-
dzający	mogli	się	również	zapoznać	z	
ofertą	 agroturystyczną	 naszej	 gminy,	
jak	 również	 podziwiać	 nasze	 okolice	
na	widokówkach	z	Brzostku	i	okolic.	

Prowadzącym	 prezentacje	 twórców	
ludowych	i	gospodarstw	agroturystycz-
nych	oraz	kapel	i	śpiewaków	ludowych	
był	pan	Stanisław	Jaskułka,	aktor,	który	
wcielił	się	w	postać	Zenka	Walencika	w	
serialu	„Plebania”.	Po	rozmowie	z	nim,	
okazało	się,	że	jego	korzenie	wywodzą	

Targi „Lato 2003”

się	z	naszych	okolic,	bo	z	Brzezin.	Pan	
Stanisław	od	kilkunastu	 lat	 prowadzi	
również	„Ogólnopolski	Festiwal	Kapel	
i	Śpiewaków	Ludowych”	w	Kazimierzu	
nad	Wisłą,	na	który	to	festiwal	zaprosił	
kapelę	„Brzostowianie”.

M.K.

Tegoroczne	obchody	„Święta	Ziemi”	młodzież	 
z	 terenu	 gminy	Brzostek	 uczciła	 poprzez	

udział	w	VI	Turnieju	Wiedzy	Ekologicznej	zorga-
nizowanym	przez	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	
w	Brzostku.	25	kwietnia	zmagało	się	8	drużyn,	
4	drużyny	ze	szkół	podstawowych	z:	Brzostku,	
Grudnej	Górnej,	Kamienicy	Dolnej	i	Smarżowej	
oraz	4	drużyny	z	gimnazjów:	w	Brzostku	(dwie	
drużyny)	i	Siedlisk	Bogusz	(dwie	drużyny).	Dla	
każdej	kategorii	został	opracowany	osobny	mate-
riał	o	zróżnicowanym	stopniu	trudności.	W	skład	
drużyny	wchodziło	 trzech	 zawodników,	 którzy	
musieli	 rozwiązać	 test	 zawierający	 10	 pytań,	
odpowiedzieć	na	dwa	pytania	ustne	oraz	ułożyć	
na	czas	pocięty	obrazek	(na	zasadzie	puzzli).	Do-
datkowym	zadaniem	było	przygotowanie	plakatu	
przedstawiającego	chronione	zwierzę	lub	roślinę	
występujące	na	 terenie	 gminy	Brzostek.	Najlepszymi	w	
kategorii	 szkół	 podstawowych	 okazali	 się	 zawodnicy	 z	
Brzostku,	a	na	kolejnych	pozycjach	znalazły	się:	Kamienica	
Dolna,	Smarżowa	i	Grudna	Górna.	W	kategorii	gimnazjów	
zwycięzcami	zostali	zawodnicy	z	Siedlisk	Bogusz	(drużyna	

I)	przed	Brzostkiem	(drużyna	II).	Trzecie	miejsce	przypadło	
dla	Siedlisk	Bogusz	(drużyna	II),	a	na	czwartym	miejscu	
znalazła	się	drużyna	I	z	Brzostku.	Wszystkim	drużynom	
zostały	wręczone	dyplomy	i	nagrody	książkowe.

J. Z.

ŚWIĘTO ZIEMI

Laureaci z Brzostku: Grzegorz Nowak, Paulina Kłęk  
i Daniel Wójcik

Stanisław Jaskułka, znany jako Zenek Walencik z serialu „Plebania”, 
prezentuje brzostecką kapelę
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Po raz	kolejny	28	kwietnia	w	Cen 
trum	Kultury	 i	Czytelnictwa	w	

Brzostku	 przeprowadzono	 eliminacje	
gminne	Konkursu	 „	 Poeci	 i	 Pisarze	
Dzieciom”	 -	 Literackie	 U...W...Z...
Ż....	
	 W	konkursie	wzięło	udział	6	szkół	
podstawowych	 z	 terenu	 gminy	 z:	
Brzostku,	Gorzejowej,	 Januszkowic,	
Kamienicy	Dolnej,	Kamienicy	Górnej	
i	Nawsia	Brzosteckiego.	 Interpretacja	
utworów	odbyła	się	w	formie	recytacji,	
inscenizacji,	 piosenki	 oraz	 prac	 pla-
stycznych	w	dwóch	kategoriach	wieko-
wych:	młodszej	(klasy	I	-	III)	i	starszej	
(klasy	 IV	 -	VI).	Komisja	w	 składzie:	
Teresa	Drzymalska,	Jadwiga	Serwińska	
i	Justyna	Zegarowska,	po	przesłuchaniu	
19	recytacji,	3	piosenek	i	obejrzeniu	4	
inscenizacji	oraz	7	prac	plastycznych,	
wyłoniła	 zwycięzców,	 którzy	wezmą	
udział	w	eliminacjach	powiatowych.	
	 W	 formie	 recytacji	 w	 młodszej	
kategorii	wiekowej,	 zdobywczynią	 I	
nagrody	została	Kinga	Nawracaj	przed	
Pauliną	Zając,	która	otrzymała	II	nagro-
dę.	Obie	dziewczynki	są	uczennicami	
SP	w	Brzostku.
	 Natomiast	 III	 nagrodę	 zdobył	 Pa-
weł	Nylec	z	SP	w	Januszkowicach.	W	
formie	 recytacji	w	 starszej	 kategorii	
wiekowej,	podobnie	 jak	w	roku	ubie-

Konkurs literacki głym,	„bezkonkurencyjną”	okazała	się	
Ania	Jaskółka	z	SP	w	Kamienicy	Dolnej	
-	 zdobywczyni	 I	 nagrody.	 II	miejsce	
zajął	Łukasz	Ryndak	z	SP	w	Brzostku	
przed	Martą	Czyż	z	SP	w	Gorzejowej.	
W	formie	inscenizacji	młodszej	grupy	
wiekowej	wystąpili	uczniowie	z	SP	w	
Kamienicy	Górnej	 i	chociaż	nie	mieli	
konkurencji,	zaprezentowali	się	znako-
micie.	
	 W	inscenizacji	wśród	starszych,	naj-
lepszym	okazał	się	czternastoosobowy	
zespół	 z	 SP	w	Kamienicy	Dolnej	 -	 I	
nagroda,	przed	uczniami	z	SP	w	Gorze-
jowej	-	II	nagroda	
i	zespołem	z	SP	w	
Januszkowicach	
-	III	nagroda.	
	 W	formie	pio-
senki	 w	 grupie	
młodszych	 zwy-
ciężył	 sześcioo-
sobowy	 zespół	 z	
Kamienicy	Dol-
nej	przed	Arturem	
Szafranem	 z	 SP	
w	Gorzejowej	-	II	
nagroda.	 Nato-
miast	w	 starszej	
kategorii	wieko-
wej,	 uczennica	 z	
tej	 samej	 szkoły,	
Aleksandra	Mar-
kiewicz	zdobywa-

jąc	wyróżnienie,	 „wyśpiewała”	 sobie	
udział	w	 eliminacjach	 powiatowych,	
które	 odbędą	 się	 w	Domu	Kultury	
Pustków	-	Osiedle.	Do	tych	eliminacji	
zakwalifikowały	 się	 też	 nagrodzone	
prace	plastyczne	Mateusza	Czerkiesa	i	
uczniów	z	SP	w	Kamienicy	Dolnej	(pra-
ca	 zbiorowa)	 	 oraz	 prace	Małgorzaty	
Mazur	i	Adriana	Kolano	z	SP	w	Gorze-
jowej.	Wszystkim	laureatom	CKiCz	w	
Brzostku	życzy	dalszych	sukcesów	na	
kolejnych	etapach	konkursu.

E. M.

W okresie	przedświątecznym	został	 rozstrzygnięty	 VIII	 Gminny	
Konkurs	Wielkanocny	 pod	 hasłem	
„Koszyczek	Wielkanocny”	ogłoszony	
przez	CKiCz	w	Brzostku.	Tegoroczny	
konkurs	był	niezwykle	bogaty.	Wzięło	
w	nim	udział	8	szkół	podstawowych:	
Brzostek,	Grudna	Górna,	 Januszko-
wice,	Kamienica	Dolna,	Kamienica	

Konkurs 
wielkanocny

Górna,	Nawsie	Brzosteckie,	Siedliska	
Bogusz	i	Smarżowa,	Zespół	Szkół	im.	
Jana	Pawła	II,	Warsztaty	Terapii	Zaję-
ciowej,	Gimnazjum	w	Brzostku	i	Gim-
nazjum	w	 Januszkowicach	oraz	 poza	
konkursem	Przedszkola	z	Januszkowic	
i	 Siedlisk	Bogusz.	Prace	 były	 różno-
rodne,	wykonane	różnymi	technikami,	
z	przeróżnych	surowców	i	materiałów.	
Wszystkie	 prace	 były	 na	 wysokim	
poziomie,	 toteż	Komisja	 postanowiła	
przyznać	równorzędne	nagrody	wszyst-
kim	uczestnikom	konkursu.

E. M.

Biblioteka	szkolna	ZS	im.	Jana	Paw- 
ła	 II	w	Brzostku	może	pochwalić	

się	stworzeniem	i	prowadzeniem	włas-
nej	strony	internetowej,	która	powstała	
jeszcze	w	2001	roku.	Jest	to	pierwsza	
witryna	biblioteki	w	naszej	gminie.	Peni	
ona	funkcję	informacyjną,	donosi	o	ak-
tualnych	wydarzeniach	i	zawiera	galerię	
zdjęć	 je	 dokumentujących.	 Ponadto,	
na	 stronie	można	 znaleźć	 kompletny	
„Regulamin”,	„Czytelnictwo”,	„Dobre	
Rady”	 oraz	 obszerny	 dział	 „Zasoby”	
poświęcony	 zbiorom	 biblioteki,	 a	w	
nim	 fachowa	 pomoc	 dla	 nauczycieli	
przygotowujących	 akademie,	 apele,	
uroczystości	okolicznościowe	-	całość	
opracowana	jest	w	oparciu	o	czasopis-
ma	znajdujące	się	w	naszej	bibliotece.	
Witryna	ta	jest	na	bieżąco	aktualizowa-
na	i	wzbogacana	o	nowe	treści.
Adres:
http://www.zsbiblio.republika.pl 
(wejście	 również	 przez	 link	 zamiesz-
czony	 na	 stronie	http:/www.zsbrzo-
stek.vip.interia.pl)
E-mail:	mlyniec@poczta.fm
Wykonanie	i	webmastering:	nauczyciel	
bibliotekarz	Teresa	Młyniec

Nowoczesna 
biblioteka
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Obecnie	w	gminach	wiejskich	 za- 
gadnieniem	 pierwszoplanowym	

jest	 agroturystyka.	Gmina	Brzostek	
cechuje	 się	 dużymi	walorami	 krajo-
brazowo	-	geograficznymi.	Występuje	
tu	wiele	 form	 preferowanych	 przez	
osoby	wyjeżdżające	 na	wypoczynek.	
Są	to:	jezioro,	malownicza	rzeka,	małe	
rzeczki,	lasy,	wyżyny.
	 Stan	infrastruktury	technicznej	jest	
też	dosyć	poprawny.	Jest	dużo	dróg,	są	
przeważnie	wyasfaltowane,	 jest	 sieć	
wodociągowa,	 jest	 zgazyfikowanie	 i	
wysoki	stopień	telefonizacji.
	 W	 roku	 1999	 Urząd	 Gminy	 w	
Brzostku	wydał	mały	folder	przedsta-
wiający	 gospodarstwa	 agroturystycz-
ne	 na	 terenie	 gminy.	 Istnieje	 tylko	 5	
kwater,	wszystkie	w	odległych	wsiach.	
Tylko	w	 jednej	 kwaterze	 istnieje	 od-
dzielna	łazienka	dla	kwaterujących,	a	
w	 żadnej	 nie	ma	 oddzielnej	 kuchni.	
Grzyby	i	jagody	to	obecnie	za	mało	dla	
przyciągnięcia	letników.
	 Podstawą	agroturystyki	jest	akcep-
tacja	ludzi	przybywających	z	zewnątrz.	
Udostępnienie	im	swego	gospodarstwa.	
Zapoznanie	ich	z	pracą	w	zagrodzie	i	
ze	 zwierzętami.	 Jednocześnie	muszą	
być	spełnione	pewne	wygody	i	dobre	
warunki	sanitarne.
	 Koniecznym	 zabiegiem	 organiza-
cyjnym	dla	rozwoju	agroturystyki	jest	
organizacja	 zrzeszenia.	W	 skład	 jego	
winny	wchodzić:
		 kwaterodawcy,	 stołówki	 i	mała	 ga-
stronomia,

		 kilka	małych	 zakładów	 rzemieślni-
czych	 i	 rękodzielniczych,	 np.	 garn-
carstwo,	 tkactwo,	 kowalstwo	 arty-
styczne,	rzeźba,	

		hodowcy	koni	(małe	stadniny)	utrzy-
mujący	konie	pod	wierzch	i	wykonu-
jący	przejazdy	spacerowe	bryczką,

		koło	wędkarskie	i	koło	łowieckie.
	 Te	jednostki	winny	ze	sobą	koope-
rować.	Turysta	czy	wczasowicz	będzie	
przyjeżdżał	tylko	do	tych	miejsc,	które	
są	atrakcyjne.	Jeśli	w	czasie	 jego	po-

bytu	zawiezie	się	go	bryczką	do	innej	
wsi,	gdzie	obejrzy	np.	izbę	regionalną,	
garncarza,	rzeźbiarza	czy	kowala	pra-
cującego	w	warsztacie	 i	 będzie	mógł	
nabyć	 u	 nich	 drobne	 przedmioty,	 to	
taka	gmina	będzie	mieć	frekwencję	a	
mieszkańcy	dochody.
	 Jeśli	dodatkowo	w	kole	wędkarskim	
można	będzie	wykupić	prawo	wędko-
wania,	 a	w	 kole	 łowieckim	wykupić	
odstrzał,	 to	 taka	miejscowość	 będzie	
wysoko	ceniona	i	polecana	w	renomo-
wanych	biurach	turystycznych	wielkich	
miast,	a	nawet	za	granicą	kraju.
	 Skuteczny	marketing	oferowanych	
usług	łatwiej	będzie	prowadzić	poprzez	
stowarzyszenie.	Organizacja	ta,	działa-
jąc	dla	całej	gminy	nawiąże	współpracę	
z	biurami	turystycznymi	w	miastach,	z	
różnymi	innymi	organizacjami,	wydru-
kuje	i	rozprowadzi	foldery	propagujące	
walory	miejscowości.
	 Dla	osób	prowadzących	gospodar-
stwo	 rolne,	wynajmowanie	 5	 pokoi	

Pomóżmy sobie sami
W roku	 1999	w	Brzostku	 przeprowadzono	 sondaż	 na	 temat	możliwości	 rozwoju	wsi	 i	 gminy	Brzostek.	
Ankietę	na	ten	temat	wypełniało	szereg	osób.	Należy	wnio-
skować,	że	z	tych	wypowiedzi	powstała	strategia	rozwoju	
gminy.
	 Ważny	dokument,	przyjęty	i	uchwalony	przez	radę	gminy	
jako	plan	działania	na	przyszłe	lata.	Minęło	4	lata	i	warto	
teraz	przyjrzeć	się	 jaki	 jest	stopień	realizacji	 tych	zamie-
rzeń.
	 Ponieważ	obecnie	nastąpił	taki	czas,	że	wiele	instytucji	
niższego	 szczebla	 cierpi	 na	 brak	finansów,	 to	 spróbujmy	
ustosunkować	 się	 tylko	 do	 tych	 zagadnień	 ze	 strategii	

Pomóżmy sobie sami

Agroturystyka - szanse, znaczenie i bariery
do	20	łóżek	wraz	z	wyżywieniem	nie	
podlega	opodatkowaniu.	
	 Barierą	 rozwoju	 agroturystyki	
wcale	 nie	 jest	 zapaść	finansowa	wsi.	
Pieniądze	są	w	bankach.	A	urządzenie	
osobnej	 łazienki	wcale	 tak	drogo	nie	
kosztuje.	Właściwą	 barierą	 rozwoju	
jest	 tu	wyłącznie	bierna	postawa,	 tak	
mieszkańców	gminy	jak	i	wybranych	
władz.	Brak	inicjatywy	i	oczekiwanie,	
że	może	ktoś	z	zewnątrz	za	nas	to	za-
łatwi	i	zorganizuje.	Jest	to	wynik	daw-
nych	przyzwyczajeń.	Niestety,	teraz	tak	
nie	 będzie.	Czasy,	w	których	władza	
(państwo)	załatwiała	za	nas	wszystko	
odeszły	„ad	calendas	Graekas”.
	 Mieszkańcom	którzy	już	teraz	mają	
odpowiednio	 przygotowane	 domy	
doradzamy	wywiesić	 hasło:	 „Semper	
bonis	patet”	łacińskie,	lub:	„Wir	haben	
Gaste	 ungenehm	 freudlich”	 (goście	
mile	widziani).

Henryk Latacz

rozwoju	 gminy,	 które	w	 zasadzie	 nie	wymagają	 dużych	
pieniędzy	do	ich	realizacji.	Jest	bowiem	wiele	zadań,	które	
wymagają	 tylko	 zabiegów	organizacyjnych.	Porównajmy	
też	 dokonania	 naszej	 gminy	 do	 dokonań	 innych	 gmin	 o	
podobnych	możliwościach.
	 Redakcja	nasza	przystępuje	do	publikowania	cyklu	ar-
tykułów	na	temat	jak	możemy	sobie	sami	pomóc.	Będą	to:	
agroturystyka,	budownictwo	rekreacyjne,	handel,	spółdziel-
czość.
	 Niewątpliwie	 istnieją	 jeszcze	 inne	przedsięwzięcia	 nie	
wymagające	dużego	kapitału,	a	przynoszące	korzyści	naszej	
gminie.	Redakcja	oczekuje	wypowiedzi	czytelników	na	ten	
temat.	Ciekawe	propozycje	opublikujemy.

Redakcja

Uczniowie	Gimnazjum	w	Brzostku:	 
Marcin	Krajewski	 i	 Łukasz	 Po-

trzeba	oraz	Damian	Krajewski	ze	Szko-
ły	 Podstawowej	 w	
Brzostku	wysprzątali	
rowy	i	obejście	chod-
nika	przy	ulicy	Łuka-
siewicza.	Kierownik	
Zakładu	Gospodarki	
Komunalnej	 i	Miesz-
kaniowej	 Krzysztof	
Fryc	wyposażył	śmiał-
ków	 w	 odpowiedni	
sprzęt,	 a	wywozu	 12	
sztuk	 zapełnionych	
worków	dokonano	w	
ramach	comiesięcznej	
zbiórki	śmieci.	
Teraz nie musimy się 
wstydzić gdy idziemy 
chodnikiem do szkoły 
czy kościoła i wszyst-

Cenna inicjatywa kim jest miło	-	mówią	chłopcy.	
Informuję	o	tym	naszych	mieszkańców,	
aby	podziękować	za	cenną	inicjatywę	
godną	naśladowania.

sołtys
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Ubiegłoroczni trzecioklasiści Gim- 
nazjum	w	Siedliskach	Bogusz	od-

powiadali	na	pytania	ankiety	pt.: JAKA 
JEST TWOJA SZKOŁA ŚREDNIA?,	
aby	pomóc	obecnym trzecioklasistom 
dokonać	 trafnego	wyboru	 i	świadomie	
podjąć	 tę	ważną	 życiową	decyzję.	Ni-
niejszym	prezentuję	opis	kilku	szkół	z	
naszego	 sąsiedztwa	w	kolejności	 geo-
graficznej:
	 Najdalej	na	południowy	-	wschód	nasi	
absolwenci	dotarli	do	Jasła	i	oto	jak	trzy	
osoby	oceniają	trzy	różne	szkoły	średnie	
w	tym	mieście:

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	zo-
stało	wybrane	przez	naszą	respondentkę	
(uczestniczkę	wielu	olimpiad	i	konkur-
sów)	ze	względu	na	swoją	renomę	oraz	
tradycje	rodzinne.	Jest	ona	zadowolona	
z	 dokonanego	wyboru,	 ponieważ	ma	
możliwości	wszechstronnego	rozwijania	
swoich	zdolności,	m.in.	na	kółku	mate-
matycznym,	 chemicznym,	 sportowym.	
Póki	 co	 dostaje	 same	 dobre	 oceny	 z	
wszystkich	przedmiotów	i	wierzy,	że	ta	
szkoła	 przygotuje	 ją	 do	wymarzonych	
studiów.	 Poznaje	 tam	wiele	 nowych	
osób,	 a	 na	 pytanie	 czym	 różni	 się	 jej	
szkoła	średnia	od	gimnazjum,	odpowia-
da	 następująco:	 „Zakresem	materiału	
nauczania	 oraz	 podejściem	do	nauki”.	
Twierdzi,	 że	 na	 naukę	 przeznacza	 co-
dziennie	od	2	do	5	godzin	i	szczerze	za-
chęca	osoby	poważnie	myślące	o	swojej	
przyszłości	do	pójścia	w	jej	ślady.

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle 
ponoć	zostało	naszemu	drugiemu	respon-
dentowi	narzucone	(„nie	miałem	innego	
wyboru”	-	pisze),	ale	jak	na	razie	bardzo	
mu	to	odpowiada.	W	szkole	tej	panuje	
fajna	 atmosfera,	 a	 dyrektor	ma	 spore	
poczucie	humoru.	Być	może	stąd	biorą	
się	 liczne,	miłe	 uczniowskim	 sercom	
zwyczaje,	takie	jak:	szczęśliwy	numerek,	
niepytanie	w	Dzień	Kobiet,	Dzień	Chło-
paka,	piątek	trzynastego,	pierwszy	dzień	
wiosny,	 jeden	 dzień	 przed	 świętami	 i	
jeden	 dzień	 po,	Walentynki,	 imieniny	
kogoś	z	klasy,	itp.	Również	we	wrześniu	
nikt	z	klas	I	nie	jest	odpytywany,	ani	nie	
stawia	się	wówczas	ocen	niedostatecz-
nych.	Nasz	b.	uczeń	podkreśla	też,	że	do	
tej	szkoły	„chodzi	bardzo	dużo	ładnych	
dziewczyn”.	Mała	 sala	 gimnastyczna	
to	jedyna	rzecz,	która	powinna	być	tam	
zmieniona,	 zwłaszcza	 że	 osoba	wypo-
wiadająca	się	uczęszcza	na	dodatkowe	
zajęcia	sportowe.	Co	do	ocen:	przyznaje	
się	do	dobrych	z	przedmiotów	ścisłych;	
co	do	ilości	nauki:	jest	jej	bardzo	dużo,	
można	 uczyć	 się	 od	 17.00	 do	 23.00	 i	
czasami	nie	wyrabiać...	

Liceum Ekonomiczne w Jaśle	to	dobra	
szkoła	 z	 internatem,	w	 której	 panuje	
miła	atmosfera	i	absolutnie	wszystko	się	

naszej	respondentce	podoba,	a	wręcz	jest	
„super!”.	W	szkole	średniej	rzecz	jasna	
jest	więcej	 nauki,	 ale	 i	więcej	 samo-
dzielności,	niż	w	gimnazjum.	Najlepsze	
oceny	nasza	była	uczennica	otrzymuje	z	
j.	polskiego,	j.	obcych,	historii,	wiedzy	o	
kulturze,	biologii.	Wiedzę	swoją	rozsze-
rza	na	kółku	chemicznym,	historycznym	
i	 geograficznym;	 są	 tam	zresztą	 różne	
profile.	W	domu	uczy	się	ok.	3	-	4	go-
dzin	dziennie	i	uważa,	że	szkoła	dobrze	
przygotuje	ją	do	studiów.

Liceum Ogólne i Profilowane w Koła-
czycach	przyjęło	pięciu	naszych	byłych	
uczniów.	Od	trojga	z	nich	otrzymaliśmy	
wypełnione	 ankiety.	 Piszą,	 iż	wybrali	
Kołaczyce	 z	 chęci	 uczenia	 się	 do	ma-
tury	i	dostania	się	na	studia	(2	osoby),	
ale	 także	dlatego,	że	nie	dostali	się	do	
innych	szkół	(1	osoba).	Są	zadowoleni	z	
tego	wyboru,	mają	dobrą	atmosferę,	„po-
rządną	dyscyplinę”,	zgrane	klasy	i	częste	
dyskoteki,	 chociaż	 trzeba	 się	 uczyć	w	
Internacie,	jest	mała	sala	gimnastyczna	i	
przestarzały	sprzęt	komputerowy.	Nauki	
jest	o	wiele	więcej	niż	w	gimnazjum,	a	
wszyscy	 profesorowie	 często	 pytają...	
Nasi	absolwenci	 raczej	nie	mają	prob-
lemów	z	 żadnym	przedmiotem,	 chyba	
że	 z	 j.	 niemieckim,	 którego	wcześniej	
się	 nie	 uczyli.	Mają	 nadzieję,	 że	 bez	
problemu	dostaną	się	na	studia,	chociaż	
nie	wszyscy	mają	 jasno	 sprecyzowane	
plany	na	przyszłość.	W	domu	uczą	się	
od	2	do	4	godzin.	Co	do	zainteresowań	i	
dodatkowych	zajęć	-	w	Kołaczycach	nie	
ma	niestety	gazetki	szkolnej,	ale	można	
uczęszczać	na	kółka	z	j.	obcych.	Krótko:	
„W	szkole	ogólnie	jest	fajnie,	choć	wa-
runki	mogłyby	być	trochę	lepsze”;	„Nie	
będę	 doradzać,	 niech	wybiorą	 sami”;	
„Moim	zdaniem	warto	tutaj	przyjść”.

Zespół Szkół Średnich im. Jana Pawła 
II w Kleciach	 skupia	zarówno	 liceum	
i	 technikum,	 jak	 i	 szkołę	 zawodową.	
Uczęszcza	 tam	 sporo	 naszych	 absol-
wentów	 i	wszyscy	wydają	 się	 być	 ze	
swego	wyboru	 zadowoleni.	 Jest	 tam	
szybki	 i	 łatwy	 dojazd,	 różne	 profile,	
nauka	 zawodu.	Uczniowie	 doceniają	
możliwość	uczenia	się	różnych	języków	
obcych,	pisania	na	maszynie	 i	kompu-
terze,	zdawania	na	prawo	jazdy,	częste	
wycieczki.	Raczej	nie	ma	 tam	czegoś,	
co	by	im	się	nie	podobało.	Jest	to	obiekt	
większy	od	naszego	gimnazjum,	mający	
wyższe	wymagania	i	zakładający	więcej	
samodzielnej	 pracy	 ucznia.	Na	 naukę	
w	 domu	 trzeba	 poświęcać	 od	 2	 do	 5	
godzin	dziennie.	Dodatkowe	zajęcia	są	
dostępne	m.	in.	z	informatyki,	języków	
obcych,	matematyki.	Dlaczego	warto	
tam	być?	„Daje	możliwości	rozwijania	
się”,	„Nie	będziecie	żałować”,	„Jest	to	
szkoła	 na	 dobrym	poziomie	 chwalona	
przez	większość	 uczniów”	 -	 odpowia-

dają	respondenci.
	 Czworo	naszych	b.	uczniów	wybrało	
z	kolei	jedną,	blisko	usytuowaną,	bo	pil-
zneńską		szkołę	średnią.	A	oto	jak	się	o	
niej	wypowiadają:	Do	Liceum Ogólno-
kształcącego im. Sebastiana Petrycego 
w Pilźnie	 jest	chyba	od	nas	najlepszy,	
najwygodniejszy	dojazd	 i	 był	 to	 istot-
ny	powód	wyboru	 tej	 akurat	placówki	
kształcącej.	Nie	ma	tam	drugiej	zmiany,	
uczęszcza	wielu	starszych	znajomych	i	
każdy	z	respondentów	dostał	się	na	ten	
profil	 nauczania,	 na	 który	 zamierzał.	
Uczniowie	podkreślają,	że	często	są	or-
ganizowane	dyskoteki,	imprezy	szkolne,	
na	każdej	przerwie	słuchają	muzyki	ze	
szkolnego	radiowęzła,	panuje	przyjazna	
atmosfera.	Mimo	 to	 nie	ma	 „takiego	
luzu”,	trzeba	się	duuuuuuuuużo	uczyć,	
wymagania	są	wysokie,	co	jednej	osobie	
wypowiadającej	się	dla	nas	podoba	się,	
ale	trzem	pozostałym	chyba	nie	bardzo.	
Wszyscy	myślą,	że	ta	szkoła	pomoże	im	
dostać	się	na	wymarzone	studia;	co	do	
ocen,	to	przyznają	się	do	dobrych	wyni-
ków	z	matematyki,	biologii,	j.	obcych,	
informatyki,	w-f,	wiedzy	 o	 kulturze...	
Uczą	się	codziennie	od	1	do	3	godzin,	
średnio	po	2.	Żadna	z	odpowiadających	
osób	nie	uczęszcza	na	dodatkowe	zajęcia	
czy	kółka	 zainteresowań.	Troje	 z	 nich	
szczerze	poleca	pilzneńskie	liceum	tym	
przyszłym	absolwentom,	którzy	dobrze	
się	uczą	i	chcą	się	uczyć	dalej.

	 Kolejną	dosyć	popularną	szkołą	jest	
dębicki	„Kwiatek”.	Trzy	osoby	wyrażają	
na	 jej	 temat	swoje	zdanie,	poczytajmy	
zatem:	Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiat-
kowskiego w Dębicy	to	duży	budynek	
oraz	duża	 ilość	uczniów	 i	nauczycieli.	
To	nawet	„duży,	dorosły	świat,	w	którym	
rozwija	się	umiejętności	i	przygotowuje	
do	matury	 oraz	 studiów”.	 Spodobał	
się	 on	 naszym	 respondentom	 już	 w	
momencie	 składania	podania	 i	podoba	
się	w	dalszym	ciągu	 -	miła	atmosfera,	
wiele	 koleżanek	 i	 kolegów,	 poziom	
nauki	określany	jako	wysoki	lub	średni.	
Wszyscy	są	zadowoleni	z	dokonanego	
wyboru,	 zalety	 nowej	 szkoły	 to	m.in.:	
tolerancja	wobec	 uczniów,	 akceptacja	
niepełnosprawnych,	 czystość,	 sym-
patyczni	 nauczyciele	 (chociaż	 nie	 tak	
opiekuńczy	jak	w	gimnazjum),	acz	nie	
wszyscy...	 Jednej	 odpowiadającej	 oso-
bie,	której	płci	na	wszelki	wypadek	nie	
zdradzimy,	podobają	się	„dziewczyny!”,	
nie	podobają	zaś	„chłopcy!”	Organizo-
wane	są	tam	liczne	konkursy,	olimpiady,	
wycieczki	programowe;	prężnie	działa	
13	 Drużyna	 Starszoharcerska.	 Tym	
akurat	 osobom	 lepiej	 idą	 przedmioty	
humanistyczne,	w	domu	uczą	się	ok.	2	
-	3	godziny,	czasem	4.	„Kwiatek”	powi-
nien	 dobrze	 przygotować	 do	 studiów;	
w	każdej	chwili	można	tam	skorzystać	
z	sali	komputerowej	i	Internetu,	a	także	

JAKA SZKOŁA ŚREDNIA? WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
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rozwijać	 swoje	 pasje	 na	 dodatkowych	
zajęciach	 tanecznych,	 artystycznych,	
turystycznych,	przyrodniczych	i	innych.	
Jednym	słowem:	warto!

	 Z	 kolei	Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w 
Dębicy cieszy	 się	 długą	 tradycją,	 bo-
gatą	 historią	 oraz	 olbrzymią	 renomą	
w	całym	powiecie.	Nie	bez	kozery	-	w	
ogólnopolskim	rankingu	szkół	średnich	
za	 rok	 2002	 zajmuje	 139	miejsce	 po-
nadto	przynależy	do	Towarzystwa	Szkół	
Twórczych,	które	propaguje	nowoczes-
ną,	podmiotową	edukację,	wyzwalającą	
aktywność	własną	uczniów.	Cieszy	fakt,	
iż	trzy	nasze	byłe	uczennice	kontynuują	
swoją	naukę	właśnie	tam.	Oto	jak	opisują	
tę	 szkołę	od	wewnątrz:	o	 ich	wyborze	
„Jagiełły”	zdecydowały	wysoki	poziom	
nauczania,	dobra	opinia	oraz	bezpieczeń-
stwo,	o	którym	świadczy	stała	obecność	
ochroniarza.	 „Wiedziałam,	 że	 trzeba	
się	tu	dużo	uczyć,	ale	też,	że	starania	te	
nigdy	nie	idą	na	marne”	-	pisze	jedna	z	
respondentek.	 Pod	 koniec	 roku	 szkol-
nego	 -	 dla	 nich	pierwszego	w	murach	
tej	 szkoły	 -	 uczennice	 są	 zadowolone,	
wiedzą,	że	będą	dobrze	przygotowane	do	
studiów	oraz	twierdzą,	że	szkoła	kształ-
tuje	ich	charakter,	no	i	pozwala	poznać	
wiele	 fantastycznych	osób.	Podoba	 im	
się	w	 nowej	 szkole	 klasa	 chemiczna	
oraz	informatyka;	dużo	organizowanych	
konkursów	i	olimpiad,	brak	rywalizacji	
pomiędzy	 klasami,	 ciekawy	 sposób	
prowadzenia	 lekcji	 przez	 nauczycieli,	
wolność	słowa,	ubioru	i	zachowywania	
„tak,	jak	się	chce”.	Nie	podoba	się	druga	
zmiana,	czyli	popołudniowe	zajęcia,	bo	
„prawie	cały	dzień	jest	zmarnowany”,	a	
także	bezwzględność	niektórych	profe-
sorów	(„umiesz	-	to	dobrze,	nie	umiesz	
-	 jedynka	 i	 często	 kazanie”).	Nie	ma	
porównania	 z	 gimnazjum	 -	 zbyt	wiele	
jest	różnic.	„Nauczyciel	ocenia	Cię	nie	
za	 to,	kim	jesteś,	ale	za	 to,	co	umiesz,	
chociaż	 zdarza	 się	 odwrotnie.	Trzeba	
się	 uczyć	 bardzo	 systematycznie,	 bo	
zdarzają	się	niezapowiedziane	kartków-
ki,	 tzw.	 niespodzianki.	 Sprawdziany	
obejmują	dużo	więcej	materiału,	niż	to	
bywało	w	gimnazjum”.	To	jedna	strona	
medalu,	 druga	 zaś:	 „Szkoła	 średnia	
wymaga	 większej	 samodzielności	 i	
odpowiedzialności	od	ucznia.	Na	ogół	
on	sam	musi	rozwiązywać	swoje	prob-
lemy.”	Dobre	 oceny	 nasze	 uczennice	
otrzymują	 zwłaszcza	 z	matematyki,	 j.	
polskiego,	 historii,	 geografii,	 ogólnie	
z	 przedmiotów	 humanistycznych.	Na	
pewno	szkoła	przygotowuje	do	wyma-
rzonych	 studiów,	 być	może	 czasami	 z	
aż	za	wielu	przedmiotów	-	zapewne	nie	
cała	 przyswojona	 tam	wiedza	 będzie	
potrzebna	w	późniejszym	życiu.	Dużo	
czasu	trzeba	poświęcić	na	naukę	w	domu	
-	od	3	do	nawet	7	godzin!	Co	do	realizo-
wania	zainteresowań	-	z	powodu	drugiej	
zmiany	nie	bardzo	można	uczestniczyć	
w	 kółkach	 przedmiotowych,	 chociaż	

dwóm	uczennicom	udaje	się	znaleźć	czas	
na	warsztaty	 psychologiczne,	 humani-
styczne	i	zajęcia	w	„Klubie	8	Wspania-
łych”,	który	pomaga	dzieciom	ze	szpitala	
i	 świetlic.	Działają	 tam	 również	 dwie	
drużyny	starszoharcerskie	(33	DSH	im.	
Janka	Bytnara	„Rudego”	oraz	66	DSH),	
Klub	Europejski	organizujące	wyjazdy	
za	 granicę	 oraz	Miejskie	 Koło	 PTT	
(turystyka	 górska).	 Jednym	 zdaniem:	
„Warto	chodzić	do	tej	szkoły,	ale	trzeba	
być	systematycznym,	lubić	i	umieć	się	
uczyć”,	„Trzy	lata	spędzone	w	Jagielle	
na	pewno	nie	pójdą	na	marne”,	„Róbta	
co	chceta,	ja	jednak	zachęcam”.

	 Czworo	naszych	b.	uczniów	wybrało	
z	kolei	inną	dębicką	szkołę	średnią,	czyli	
Liceum Ekonomiczne.	A	oto	jak	się	o	
nim	wypowiadają:	 zachęcali	 do	 niego	
znajomi,	wysoki	poziom	oraz	konkretny	
profil	„technik	handlowiec”,	ważny	dla	
jednej	z	naszych	respondentek.	Podobają	
się	nauczyciele	i	towarzystwo	uczniów,		
nowoczesność	 i	 szybkie	zgranie	klasy.	
Wadą	może	być	to,	że	lekcje	zaczynają	
się	o	7.10	i	czasami	są	w	soboty.	Różnice	
pomiędzy	szkołą	średnią	a	gimnazjum	są	
takie:	 inny	 system	oceniania,	większe	
wymagania,	nowe	znajomości,	poczucie	
dorosłości.	Dobre	oceny	wszyscy	nasi	
respondenci	 otrzymują	 z	 przedmio-
tów	 zawodowych	 (ekonomia,	 handel,	
marketing),	gorsze	z	chemii,	geografii,	
fizyki,	matematyki	oraz	j.	angielskiego.	
Po	 ukończeniu	 „ekonomika”	można	
dostać	 się	 na	 upragnione	 studia,	 ale	
także	„zacząć	pracę	w	wyuczonym	za-
wodzie”.	Odrabianie	lekcji	zajmuje	od	2	
do	5	godzin	dziennie.	Dodatkowo	można	
uczęszczać	na	korepetycje	z	przedmio-
tów,	z	którymi	ma	się	problemy,	zajęcia	
pozalekcyjne	 i	 nieobowiązkowe	 takie	
jak:	 „Euro	 Ekonomik”,	 harcerstwo,	
Klub	Honorowych	Dawców	Krwi,	kółko	
teatralne	i	inne.	Porada	od	kończących	
pierwszą	klasę:	„Jest	super”,	„Ekonomik	
to	dobra	szkoła,	która	umożliwi	i	studia	
i	pracę	w	zawodzie”.

	 Jadąc	w	kierunku	miasta	studenckie-
go	-	Krakowa,	mija	się	Tarnów	-	miejsce	
średniego	 etapu	 edukacji	 dwóch	 ab-
solwentek	 siedliskiego	Gimnazjum.	 II 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
W TARNOWIE	ma	bardzo	wysoki	po-
ziom	nauczania,	zwłaszcza	w	językach	

obcych.	Panuje	tam	przyjazna	atmosfera,	
zajęcia	prowadzone	są	w	miły	sposób	i	
nie	 bywają	 stresujące.	Budynek	 II	LO	
jest	mały,	ale	od	przyszłego	roku	ma	się	
to	zmienić	i	będzie	o	wiele	wygodniej	i	
przestrzenniej.	Oczywiście	trzeba	się	o	
wiele	więcej	 uczyć	 niż	w	gimnazjum,	
zwłaszcza	przy	trudnych	zagadnieniach;	
zawsze	 jest	 to	kilka	godzin.	Najlepsze	
oceny	nasza	respondentka	ma	z	języków	
obcych	 (wybrała	 klasę	 o	 tym	profilu),	
nieco	gorsze	z	chemii	i	fizyki;	poza	tym	
uczęszcza	 na	 zajęcia	 dodatkowe	we	
własnym	 zakresie,	 ponieważ	 nie	 inte-
resują	ją	szkolne	kółka	z	przedmiotów	
ścisłych.	Nie	ma	wątpliwości,	że	II	LO	
przygotuje	 ją	 do	 dobrze	 do	 studiów	 /	
pracy,	ale	konieczna	jest	oczywiście	jej	
własna	chęć.	 Jednym	zdaniem:	„Jeżeli	
ktoś	jeszcze	się	waha,	 to	zachęcam	do	
wyboru	 II	LO,	 jestem	pewna,	 że	 tego	
nie	pożałujecie”!

 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ-
CĄCE W TARNOWIE:	ta	szkoła	cie-
szy	się	wysoką	renomą	i	bardzo	dobrym	
poziomem	nauczania.	Nauczyciele	 są	
bardzo	wymagający,	 ale	 życzliwie	 na-
stawieni	 do	 uczniów,	 dzięki	 czemu	w	
liceum	panuje	 przyjacielska	 atmosfera	
i	 nasza	 respondentka	 jest	 nieustannie	
zadowolona	ze	swego	wyboru.	Podoba	
się	jej	zwłaszcza	nowa	klasa,	podejście	
do	uczniów,	nie	bardzo	podobają	spraw-
dziany	i	kartkówki	-	zło	konieczne.	W	
szkole	 średniej	 zdecydowanie	 trzeba	
się	więcej	uczyć,	a	także	dochodzą	tam	
nowe	 zajęcia,	 np.:	 przedsiębiorczość,	
pływanie	na	basenie.	Przeciętnie	nasza	
absolwentka	uczy	się	2	godziny,	chyba	
że	jest	jakiś	sprawdzian	czy	powtórka.	
Z	wszystkich	 przedmiotów	ma	 dobre	
oceny,	może	z	wyjątkiem	fizyki...	Swoje	
zainteresowania	można	tam	realizować	
na	wiele	sposobów,	m.in.	w	Kole	Mło-
dych	Pedagogów	prowadzonych	przez	
szkolną	panią	pedagog.	„Zachęcam	do	
wybrania	III	LO	-	pisze	tamtejsza	pierw-
szoklasistka	 -	 ponieważ	 jest	 to	 jedna	
z	 najlepszych	 szkół	w	województwie	
przygotowująca	do	wszystkich	egzami-
nów	na	wyższe	uczelnie.”

Dziękujemy	wszystkim	osobom	wypo-
wiadającym	się!

Oprac.: BS

ZAPROSZENIE
Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzost-
ku zaprasza sympatyków na zawody pożarnicze, które  
odbędą się 15. 06. 2003 r. na stadionie GOSiR o godz. 15.00.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Konkurencje:		sztafeta	7	x	50	m.
																								ćwiczenia	bojowe
																								pokazy	sprzętu	p.	pożarowego

Komendant Gminny OSP
Krzysztof Zegarowski
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (6) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Moje zaangażowanie  
w pracę konspiracyjną
U państwa	Motyków	bywałem	czę- 

sto	 z	 racji	 społecznego	 zaan-
gażowania	 pani	 domu.	Mieszkali	w	
niewielkiej	 odległości	 od	 szkoły,	w	
jednej	izbinie	dobudowanej	do	stajni.	
Ich	dom	mieszkalny	został	całkowicie	
zniszczony	w	 czasie	 działań	wojen-
nych	 i	 stojącego	 tu	prawie	przez	pół	
roku	frontu.	Rodzina	liczyła	8	osób.
	 W	styczniu	1948	 roku	Władysław	
Piątek	 i	 Elżbieta	Motykowa	 zazna-
jomili	mnie	 z	 ukrywającymi	 się	 na	
tym	terenie	byłymi	działaczami	AK,	a	
następnie	WiN:	„Pękiem”,	„Wichrem”	
i	„Konstancją”.	Porucznik	Franciszek	
Szara	„Pęk”	był	komendantem	Placów-
ki	AK	-	Łączki	Kucharskie	„Ładunek-
Ławka”.	Placówka	ta	była	największą	
w	Obwodzie	AK	 -	Dębica.	 Liczyła	
ponad	600	osób.	Sierżant	Karol	Kubik	
„Wicher”	był	podkomendnym	„Pęka”,	
dowódcą	 II	 kompanii	 tej	 placówki.	
Elżbieta	 Kopeć	 „Konstancja”	 była	
łączniczką	WiN.	Po	 rozwiązaniu	AK	
„Pęk”,	„Wicher”	i	 inni,	podobnie	jak	
ich	przełożeni	i	dowódcy	z	Komendy	i	
Obwodu	AK	(np.	„Zbroja”,	„Klamra”,	
„Pług”)	znaleźli	się	w	strukturach	Zrze-
szenia	WiN”.	Płk.	Łukasz	Ciepliński	
„Pług”	w	czasie	okupacji	był	Komen-
dantem	 Inspektoratu	 i	 Komendan-
tem	Podokręgu	AK	Rzeszów,	 potem	
Prezesem	Zarządu	Głównego	WiN.	
Aresztowany	został	w	listopadzie	1947	
roku,	a	następnie	po	długim,	ciężkim	
śledztwie	 zamordowany	w	więzieniu	
na	Mokotowie	w	1951	 roku	 razem	z	
grupą	 siedmiu	 swoich	 najbliższych	
współpracowników.
	 W	 podobny	 sposób	 zginął	major	
Adam	Lazarowicz	„Klamra”.	Kapitan	
Ludwik	Marszałek	„Zbroja”,	o	którym	
już	w	pierwszej	części	wspomniałem,	
aresztowany	 został	w	 grudniu	 1947	
roku	i	po	śledztwie	skazany	przez	Re-
jonowy	Sąd	Wojskowy	we	Wrocławiu	
na	karę	śmierci.	Wyrok	wykonano	we	

Wrocławiu	w	dniu	27	listopada	1948	
roku.	Liczył	wtedy	36	lat.	Oddał	swe	
życie,	jak	tysiące	innych,	pomordowa-
nych	bohaterów,	żołnierzy	i	oficerów	
AK	 i	WiN	 za	 wolność	 Ojczyzny.	
Władza	ludowa	opluwała	ich	pamięć,	
odsądziła	od	„czci	i	wiary”,	skazała	na	
zapomnienie.
	 Teraz	 po	wielu	 latach	milczenia	
i	 zakłamania	Opatrzność	 daje	 nam	
szansę,	by	ocalić	ich	od	zapomnienia	i	
przybliżyć	prawdę	o	ich	walce	i	umiło-
waniu	wolności	i	niepodległości	naszej	
Ojczyzny,	za	którą	oddali	swe	życie.
	 W	 grudniu	 1947	 roku	 łączniczki	
WiN:	„Konstancja”	-	Elżbieta	Kopeć	
i	„Anka”	-	Janina	Szwarc	wpadły	na	
punkcie	kontaktowym	we	Wrocławiu	
w	przygotowany	przez	UB	tak	zwany	
„kocioł”.	Punkt	kontaktowy	mieścił	się	
w	mieszkaniu	prywatnym	na	drugim	
piętrze.	Konstancja	nie	straciła	zimnej	
krwi.	Znała	dobrze	rozkład	mieszkań	
w	tym	budynku	i	jego	usytuowanie.	Po	
chwili	poprosiła	o	możliwość	skorzy-
stania	z	ubikacji.	Uzyskała	zgodę,	ale	w	
pokoju	musiała	zostawić	swój	płaszcz,	
torebkę,	dokumenty	i	buty.
	 Okno	 z	 ubikacji	 wychodziło	 na	
znajdujący	się	z	 tyłu	domu	mały	sad	
i	 ogródek.	 Zaryzykowała	 ucieczkę,	
wyskakując	przez	to	okno	z	wysokości	
drugiego	piętra.	Szczęśliwie	skok	był	
udany.	Nie	odniosła	żadnych	obrażeń.	
Szybko	podniosła	się,	i	sforsowawszy	
niewysokie	ogrodzenie	ogródka,	zna-
lazła	się	już	na	innej	ulicy.	Udała	się	
do	najbliższego	mieszkania.	Zapukała.	
Drzwi	 otworzyła	 jej	młoda	 kobieta,	
jak	 się	 okazało,	 żona	oficera	Wojska	
Polskiego.	Powiedziała,	 że	 uciekła	 z	
„kotła”	 i	 poprosiła	 o	 pomoc.	Dobra	
nieznajoma,	nie	wypytując	o	szczegóły,	
ofiarowała	jej	buciki	i	futro	(było	zim-
no,	grudzień)	oraz	nieco	grosza.	Buty	
były	trochę	za	ciasne,	ale	futerko	paso-
wało	jak	ulał.	„Konstancja”	serdecznie	
podziękowała	 i	pośpiesznie	udała	się	
do	zakładu	 fryzjerskiego,	gdzie	ufar-
bowała	swoje	kruczo-czarne	włosy	na	

rude	jak	u	wiewiórki,	i	zmieniła	ucze-
sanie.	Zabrawszy	z	zapasowej	meliny	
fałszywy	dowód	osobisty	na	nazwisko	
Janiny	Furmańczyk,	 pospieszyła	 za-
wiadomić	o	kotle	i	wpadce	kolegów	i	
przełożonych,	z	którymi	miała	kontak-
ty.	Dzięki	temu	niektórzy	z	nich	zdołali	
uniknąć	 aresztowania.	Opuszczając	
teren	Wrocławia,	„Konstancja”	razem	z	
„Pękiem”	i	„Wichrem”	opuściła	Wroc-
ław	i	przyjechała	w	nasze	okolice.
	 „Pęk”	 i	 „Wicher”	mieli	 tu	wielu	
przyjaciół	i	znajomych	z	okresu	oku-
pacji	 i	 konspiracyjnej	 działalności	w	
AK	na	tym	terenie.	Dzięki	wpływowi	
Józefa	Gąsiora	 i	Władysława	Piątka	
znaleźli	melinę	 u	Genowefy	 Stani-
szewskiej	i	jej	siostry	Elżbiety	Moty-
kowej.	Genowefa	Staniszewska	miała	
dom	w	pobliżu	większego	kompleksu	
leśnego.	Mieszkała	sama.	Była	wdową.	
Jej	mąż,	Władysław	Staniszewski,	były	
żołnierz	AK,	 podkomendny	 „Pęka”,	
zginął	wiosną	1945	roku	na	swoim	polu	
od	wybuchu	miny.	Elżbieta	Motykowa	
mieszkała	około	300	metrów	dalej.	W	
połowie	 tej	 odległości	 znajdował	 się	
mały	 lasek,	własność	Motyków,	 a	w	
nim	 rodzaj	wąwozu,	 skarpy	 leśnej.	
„Pęk”	i	„Wicher”	odnowili	znajdujący	
się	w	tym	wąwozie	pofrontowy	bun-
kier,	który	z	racji	swego	usytuowania	
w	mało	dostępnej	 i	 omijanej	 skarpie	
leśnej	mógł	czasowo	służyć	ściganym	
i	 ukrywającym	 się.	Po	odpowiednim	
wyposażeniu	go	spełniał	rolę	przytul-
nego	schroniska.
	 Zaangażowałem	się	jeszcze	bardziej	
w	pracę	konspiracyjną	i	organizowanie	
kontaktów	 oraz	 pomocy	 dla	 ukry-
wających	 się.	Częste	moje	wizyty	 u	
Elżbiety	Motykowej	i	Genowefy	Sta-
niszewskiej	tłumaczono	tym,	że	są	to	
moje	konkury,	że	wdowy	ubiegają	się	
w	 zdobyciu	kandydata	 na	męża.	Nie	
zaprzeczaliśmy	tym	błędnym	domnie-
maniom	i	opiniom,	bo	umożliwiały	one	
nasze	 kontakty	 bez	 niebezpiecznych	
podejrzeń	 i	 dociekliwości	 ludzkiej.	
Obydwie	wdowy	w	 imię	wyższego	
dobra	godziły	się	z	tym	stanem	rzeczy.	
Ukrywającą	się	„Konstancję”,	zgodnie	
z	posiadanym	przez	nią	dowodem	oraz	
jej	życzeniem	nazywaliśmy	panią	Jasią	
lub	Janiną.	Była	ona	piękną	kobietą	i	
bardzo	mi	się	podobała.	Im	bliżej	po-
znawałem	cechy	i	zalety	jej	charakteru,	
tym	bardziej	ją	podziwiałem	i	byłem	w	
niej	zakochany.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 20
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Władze	 powiatu	 dębickiego	 nie	 
dbają	o	wieś	i	rolnictwo.	Szcze-

gólnie	wyraźnie	widać	to	podczas	sesji	
Rady	Powiatu	-	prawie	nie	ma	na	nich	
wójtów	i	burmistrzów!	Owszem,	wójt	
gminy	 Żyraków	 na	 sali	 jest	 prawie	
zawsze.	Dosyć	często	obradom	przy-
słuchują	 się	wójtowie	 z	 Brzostku	 i	
Jodłowej	-	no,	ale	w	końcu	to	ich	opcja	
polityczna	jest	u	steru	władzy	w	powie-
cie.	Na	tym	koniec.	Pozostałym	wójtom	
i	burmistrzom	powiat	nie	jest	potrzebny	
-	jak	Kuba	Bogu	tak	Bóg	Kubie.
	 Nie	ma	pieniędzy	dla	wsi.	W	 tym	
sknerstwie	 dochodzi	 się	 nawet	 do	
kompromitacji	 -	 na	 piśmie	 stwierdza	

Polemika i polityka

Okolice
powiatu - cz. III

się,	 że	wspieranie	 promocji	wsi	 nie	
należy	do	zadań	powiatu	-	a	przecież	
w	starostwie	istnieje	wydział	promocji	
(odmowę	udzielenia	pomocy	otrzymała	
instytucja	działająca	wyłącznie	na	rzecz	
wsi	i	rolnictwa).
	 Za	to	są	pieniądze	na	zakup	od	klubu	
„Wisłoka”	Dębica	hali	sportowej	za	ol-
brzymie	pieniądze	-	800	tys.	zł!	Ale	na	
tym	nie	koniec.	Klub	od	razu	ma	prawo	
do	bezpłatnego	użytkowania	 (umowa	
użyczenia)	na	czas	nieokreślony,	czyli	
mówiąc	inaczej:	można	zjeść	ciastko	i	
mieć	ciastko.	Klub	ma	halę	dla	swoich	
zawodników	i	jeszcze	800	tys.	zł.	-	lu-
dzie,	trzymajcie	mnie!
	 Szykują	 się	 negocjacje	w	 sprawie	
zakupu	kolejnych	budynków	wzniesio-
nych	w	latach	70-tych,	wypełnionych	
od	parteru	po	dach	rakotwórczym	azbe-
stem.	Taka	technologia	była	wówczas	
modna:	dużo	eternitu,	mało	styropianu,	
trochę	blachy.	W	zimie	w	takich	budyn-

kach	jest	zimniej	niż	w	psiarni.	Powoli	
zaczyna	się	wyjaśniać	fenomen	zgod-
nych	rządów	prawicy	i	lewicy	-	łączy	
ich	 pragnienie	 przejęcia	 przez	 samo-
rząd	powiatowy	budynków	i	budowli	
popadających	w	 ruinę,	 obciążonych	
hipotecznie,	 o	 rakotwórczych	 działa-
niach	itd.	itp.	Nowy	właściciel	nie	może	
zbankrutować	i	zawsze	będą	pieniądze	
na	remonty	i	bieżące	utrzymanie.
	 Nie	ma	pieniędzy	na	wiejską	służbę	
zdrowia,	a	w	gminie	Brzostek	potrzeb-
ny	jest	ośrodek	zdrowia.	W	Smarżowej	
lub	 Siedliskach-Bogusz	 (nowy	 ośro-
dek).	W	podległym	pod	ZOZ	Dębica	
ośrodku	zdrowia	w	Smarżowej	nie	ma	
dentysty.	Widać	 ludzi	 tam	 zęby	 nie	
bolą.	A	może	jest	tak	jak	w	dowcipie:
-	Strasznie	mnie	w	nocy	 zęby	bolały	
-	mówi	jeden	-	chyba	znasz	ten	ból.
-	Nie,	nie	znam	-	odpowiada	drugi	-	ja	
na	noc	zęby	wkładam	do	szklanki.

Ferdynand Bugno

Policja informuje
W kwietniu	 2003	 roku	 na	 terenie	 działania	Komisariatu	Policji	w	
Brzostku	zanotowano	17	zdarzeń,	które	
są	przedmiotem	postępowali	przygoto-
wawczych	w	sprawach	o	popełnienie	
przestępstwa,	a	w	tym	m.	in.:
1.	 kradzież	cudzej	rzeczy	-	3
2.	 kradzież	z	włamaniem	do	mieszka-

nia	-	2
3.	włamania	do	biur	i	urzędów	-	2
4.	 kradzież	drzewa	z	lasu	-	1
5	 wypadek	drogowy	-	1
W	wymienionych	sprawach	prowadzo-
ne	są	dochodzenia	w	celu	wyjaśnienia	
okoliczności	 ich	popełnienia	oraz	ze-

brania	dowodów	przeciwko	sprawcom	
wymienionych	przestępstw.
	 Ponadto	w	marcu	policjanci	Komi-
sariatu	Policji	w	Brzostku	sporządzili	
12	wniosków	o	ukaranie,	gdzie	o	winie	
sprawców	zdecyduje	Wydział	Grodzki	
Sądu	Rejonowego	w	Dębicy,	nałożyli	
też	10	mandatów	karnych,	głównie	za	
wykroczenia	 drogowe,	 a	 pouczyli	 i	
upomnieli	180	osób.

Policja ostrzega!
W ostatnim	okresie	odnotowujemy	 na	 naszym	 terenie	wzmożoną	
aktywność	 grup	przestępczych,	 które	
pod	 pretekstem	 sprzedaży	 różnego	

rodzaju	towarów	po	atrakcyjnej	cenie,	
przeprowadzenia	 ankiet,	 pytania	 o	
drogę	itp.	wykorzystują	nieuwagę	lub	
chwilową	nieobecność	 osób	w	domu	
(mieszkaniu,	 urzędach,	 sklepach)	 i	
dokonują	 kradzieży	 pieniędzy	 oraz	
wartościowych	przedmiotów.
Prosimy	o	ostrożność,	a	w	razie	podej-
rzenia	lub	stwierdzenia	takich	przypad-
ków	prosimy	o	pilną	informację	-	tel.	
997	lub	6830997.
Informacja	taka	(może	być	anonimowa)	
pozwoli	 zapobiec	 przestępstwu	 lub	
zatrzymać	ich	sprawców.

Komendant Komisariatu Policji 
 w Brzostku

nadkom. inż. Marek Boroń

PROMOCJA PRZEZ SPORT - CZAS PODSUMOWAŃ
W przeciwieństwie	do	innych	dyscyplin	sportowych	te- nisiści	 stołowi	 niemal	 przez	 cały	 rok	 uczestniczą	
w	 różnego	 typu	 rozgrywkach.	Rozgrywki	 drużynowe	w	
poszczególnych	 ligach	 przeplatane	 są	 równie	ważnymi	
rozgrywkami	indywidualnymi	zwanymi	turniejami	klasyfi-
kacyjnymi,	czy	też	mistrzostwami	w	poszczególnych	katego-
riach	wiekowych	rangi	od	wojewódzkiej	do	ogólnopolskiej.	
Dochodzi	do	tego	rywalizacja	o	Puchar	Polski	i	mistrzostwa	
pionu	LZS.	Ograniczony	rozgrywkami	drużynowymi	sezon	
rozpoczyna	się	zwykle	we	wrześniu,	a	kończy	w	czerwcu.	
Właśnie	w	tym	czasie	zakończone	zostały	rozgrywki	sezonu	
2002/2003,	który	można	pokrótce	podsumować.
	 Rozpoczynając	rozgrywki,	pierwszy	raz	w	historii	„Brzo-
stowianki”	podjęliśmy	rywalizację	aż	w	czterech	ligach:	III	
liga	kobiet,	III	i	II	liga	mężczyzn	oraz	I	liga	mężczyzn,	która	
z	racji	wysokiej	rangi	była	dla	klubu	priorytetowa.
	 W	trakcie	sezonu	wszystkie	drużyny	występowały	pod	
szyldem	SEKO	SURET	„Brzostowianka”	Brzostek.	Dzięki	
wydatnemu	wsparciu	finansowemu	sponsorów,	a	to	firmie	
Pana	Zbigniewa	Sitka	SEKO	i	firmie	Pana	Stefana	Biesz-
czada	SURET	z	Dębicy	oraz	niepisanego	sponsora	w	postaci	
gminnego	samorządu,	szczęśliwie	rozpoczynając	dotarliśmy	
do	finału	sezonu.

	 Za	niekwestionowany	wkład	w	uzyskane	wyniki	naszych	
zawodników,	powyżej	wymienionym	i	wszystkim	nam	życz-
liwym	i	nieżyczliwym	pragniemy	na	łamach	„Wiadomości	
Brzosteckich”	serdecznie	podziękować.
	 Przed	 inauguracją	 rozgrywek	 zakładaliśmy	 sobie	 am-
bitny	cel	-	utrzymać	wszystkie	drużyny	w	poszczególnych	
ligach.	
	 Pierwszoligowcy	podstawowy	cykl	rozgrywek	zakończyli	
na	9	miejscu,	co	nie	gwarantowało	ligowego	bytu,	jednak	
stawiało	ich	w	korzystnej	sytuacji	w	grach	barażowych,	gdzie	
przyszło	 im	 stawić	 czoła	 drużynie	MMKS	AGRO	SIEĆ	
Chełmno	 z	 I-ligowej	 grupy	 północnej.	 „Brzostowianka”	
miała	jechać	do	Chełmna	na	jeden	mecz,	ale	po	pierwszym	
spotkaniu	kierownictwo	drużyny	Chełmna	zaproponowało	
rozegranie	drugiego	-	rewanżowego	spotkania	w	tym	samym	
dniu	w	Chełmnie.	Obydwa	spotkania	zakończyły	się	wyso-
kimi	zwycięstwami	„Brzostowianki”	8:2,	8:2	i	prolongata	
I-ligowego	bytu	stała	się	faktem.	Podstawowy	cel	sezonu	
został	więc	osiągnięty.
	 Niezaprzeczalnym	sukcesem	zakończyły	rozgrywki	nasze	
dziewczęta	uczestniczące	w	III-ligowej	rywalizacji,	które	po	
równym,	dobrym	sezonie	uzyskały	awans	do	II	ligi.

Dokończenie na str.10
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	 Bardzo	dobrze	spisali	się	również	ich	koledzy	w	III	lidze	
męskiej,	którzy	w	14	drużynowym	składzie	ligi	uplasowali	
się	na	wysokim	4	miejscu,	co	zważywszy	na	młody	wiek	
zawodników	było	dużym	osiągnięciem.
	 Bardzo	trudne	zadanie	mieli	do	wykonania	zawodnicy	II	
ligi.	Z	uwagi	na	przejście	etatowego,	II-ligowego	zawodnika	
Damiana	Mikruta	 do	 I	 ligi	 i	 bardzo	wyrównany,	wysoki	
poziom	wszystkich	drużyn,	uplasowanie	się	drużyny	na	9	
miejscu	i	utrzymanie	się	w	II-ligowym	gronie	także	zasługuje	
na	uznanie.
Poniżej	podajemy	wyniki	końcowe	wszystkich	lig.

Tabela końcowa I ligi mężczyzn
1.	MGKTS	„TOP”	Bolesławiec 18 30:6 117:63
2.	MLKS	Odra	Roeben	Głoska	Księginice	II 18 26:10 98:82
3.	KU	AZS	AE	Wrocław 18 23:13 103:77
4.	KS	ERJOT	Oława 18 23:13 102:78
5.	MKSTS	TRASKO	Ostrzeszów 18 21:15 100:80
6.	AZS	WSP	SEMEX	Częstochowa 18 16:20 77:103
7.	KU	AZS	Polit.	ZPE	ZAPEL	S.A.	Rzeszów 18 15:21 88:92
8.	ŁTSR	KASTOR	Łask 18 13:12 84:96
9. SEKO SURET Brzostowianka Brzostek 18 12:24 82:98
10.	LKS	GROM	PRESS-GLASS	Poczesna 18 1:35 49:131

Tabela końcowa II ligi mężczyzn
1.	KS	Energetyk	Opoka	Trzebinia 16 32 129:31
2.	PKS	Kolping	Jarosław 16 28 107:53
3.	KS	Pocztowiec	Kraków 16 23 108:52
4.	UKS	Olesno 16 20 88:72
5.	LUKS	Grenplast	Widacz 16 12 88:72
6.	KS	Górnovia	Smak-Eko 16 10 55:105
7.	KS	Gorce	Nowy	Targ 16 19 84:76
8.	K.S.Podgórze	Kraków 16 13 72:88
9. SEKO SURET Brzostowianka II 16 11 62:98
10.	KS	Naftomontaż	Krosno 16 9 57:103
11.	LKS	JAR	Kielnarowa 16 9 63:97
12.	KSOS	Kraków 16 8 63:97

Tabela końcowa III ligi kobiet
1. SEKO SURET Brzostowianka 8 13 58:22
2.	SKS	Gogołów	1 8 10 41:39
3.	LKS	Jar	Kielnarowa 8 7 37:43
4.	UKS	Korzeniów 8 6 35:45
5.	MOS	Krosno 8 4 37:43

Tabela końcowa III ligi mężczyzn
1.	MLKS	Nurt	Przemyśl 18 33 175:57
2.	MKS	Olimp	Sanok 18 27 156:118
3.	MKS	Orzeł	Przeworsk 18 26 158:113
4. SEKO SURET Brzostowianka III 18 23 152:134
5.	LKS	Jasiołka	Szebnie 18 23 160:124
6.	MOS	Krosno 18 18 136:141
7.	UKS	Wiercany 20 23 169:141
8.	KS	Górnovia-Smak	Eko	II 20 21 172:158
9.	MKS	TS	Mielec 20 19 149:159
10.	UKS	TKKF	Dukla 20 17 143:161
11.	LZS	Kąkolówka 20 14 145:177
12.	KS	Naftomontaż	II	Krosno 20 11 114:180
13.	LKS	Czarni	Oleszyce 20 10 116:180
14.	LKS	JAR	II	Kielnarowa 4 3 92:197

 Niejako	uzupełnieniem	i	potwierdzeniem	dobrego	sezonu	
był	udział	„Brzostowianki”	w	rozgrywkach	Pucharu	Polski,	
który	zakończył	się	także	sporym	sukcesem.
	 Po	eliminacjach	i	zwycięstwie	w	finale	wojewódzkim	z	
drużyną-rywalem	z	ligi	AZS	Politechnika	Rzeszów	w	sto-

sunku	4:1	przyszło	się	zmierzyć	z	bardzo	dobrze	spisującą	
się	w	tych	rozgrywkach	drużyną	Ceramiki	AZS	Politechniki	
Śląskiej	Gliwice,	grającej	na	co	dzień	w	ekstraklasie.	Goście,	
którzy	nie	ukrywali	wysokich	aspiracji	w	tych	rozgrywkach,	
przyjechali	do	Brzostku	w	najmocniejszym	składzie	z	rewe-
lacją	tegorocznego	sezonu	Jarosławem	Tomickim	na	czele.	
	 Tomicki,	druga	rakietka	rankingu	krajowego,	na	wcześniej	
rozgrywanych	mistrzostwach	Polski	 był	 bliski	 pokonania	
etatowego	mistrza	 kraju	Lucjana	Błaszczyka,	 tymczasem	
w	Brzostku	znalazł	pogromcę	w	osobie	naszego	I-ligowca	
Konstantyna	Puszkariowa.
	 Pomimo	przegranej	4:1	należy	mówić	o	sporym	sukcesie	
zważywszy,	że	był	to	mecz	o	awans	do	ósemki	najlepszych	
drużyn	w	kraju	w	rozgrywkach	o	Puchar	Polski.
	 Bardzo	dobre	wyniki	osiągnęli	zawodnicy	„Brzostowian-
ki”	w	Mistrzostwach	Województwa	w	pionie	LZS,	 gdzie	
nasza	drużyna	występująca	bez	zawodników	I-ligowych	zwy-
ciężyła	w	klasyfikacji	drużynowej,	zgarniając	mistrzowskie	
tytuły	aż	w	czterech	kategoriach	wiekowych	i	wywalczając	
dwa	 drugie	miejsca.	Ewelina	Wojdyła,	Damian	Wojdyła,	
Jadwiga	Szynal,	 Sebastian	Wójcik,	Magdalena	Kawalec,	
Leszek	Prokuski	 i,	mający	 limity,	Grzegorz	Nykiel	 oraz	
Mateusz	Kurek	awansowali	do	półfinałów	ogólnopolskich	
tych	rozgrywek.
	 W	 rozgrywkach	 indywidualnych	 chciałoby	 się	 powie-
dzieć:	„idzie	młodość”.	Ewelina	Wojdyła,	Damian	Wojdyła,	
Justyna	Wójcik,	Grzegorz	Nykiel,	Mateusz	Kurek,	Magda-
lena	Kawalec,	 Sebastian	Wójcik	 to	 zawodnicy,	 którzy	w	
niedalekiej	 przyszłości	 będą	podstawowymi	 zawodnikami	
naszego	klubu	i	będą	decydować	o	jego	obliczu.	Podstawą	
do	takiego	twierdzenia	są	osiągane	przez	nich	wyniki.	Przy-
kładem	są	tu	startujący	w	kategorii	kadetów	Mateusz	Kurek	
i	Grzegorz	Nykiel.	 Zdominowali	 oni	Mistrzostwa	Woje-
wództwa	w	swej	kategorii.	Wygrali	rywalizację	drużynową,	
wygrali	grę	podwójną,	a	w	grach	pojedynczych	uplasowali	się	
odpowiednio	na	pierwszym	i	drugim	miejscu.	Na	wyższym	
szczeblu	-	półfinałach	Mistrzostw	Polski	drużynowo	także	
wyszli	zwycięsko,	aby	w	Mistrzostwach	Polski	zostać	czwar-
tą	drużyną	w	kraju,	po	zaciętych	bojach	z	ZKS	Zielona	Góra	
o	awans	do	finału	i	KKS	Stella	Gniezno	o	miejsce	trzecie.
	 Na	dobry	wynik	liczymy	również	w	młodszej	kategorii,	
młodzików	Eweliny	i	Damiana	Wojdyła,	którzy	już	niedłu-
go	będą	walczyć	o	utrzymanie	wysokich	pozycji	w	kraju	z	
ubiegłego	sezonu.
	 Wypadałoby	powiedzieć:	tak	trzymać	z	tendencją	zwyż-
kową.
	 W	nawiązaniu	do	tytułu	artykułu	„promocja	przez	sport”,	
należy	stwierdzić,	że	o	Brzostku	mówiono	i	mówi	się	obecnie	
za	 sprawą,	między	 innymi,	 osiągnięć	 sportowych	w	 całej	
Polsce,	a	coraz	więcej	ludzi	kojarzy,	gdzie	taka	miejscowość	
umiejscowiona	jest	na	mapie	Polski.

S.Król

Dokończenie ze str. 9

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku 

zaprasza na wystawę prac 
uczennicy Liceum Plastycznego 

w Krakowie 
Anny Szwedy

Prace będzie można obejrzeć 
w galerii GOK 

na przełomie maja i czerwca
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Zarobek na wakacje - urlop
Chałupnicze	wyroby	pasmanteryjne.	
Materiały	wysyłam	po	 przysłaniu	
znaczków	za	5,20	zł	na	wysyłkę:	

AGPROJEKT
ul. Moniuszki St. 1

p. o. 1064 KOK
35-017 Rzeszów 1

Popełnić błąd i nie poprawić się - to 
dopiero błąd.

W marcowym	numerze	 „Gimdziu- pli	-	Gazetki	Gimnazjum	w	Sied-
liskach	Bogusz”	 ukazał	 się	mój	 tekst	
„Sprawiedliwość	 po	 angielsku”.	Na-
pisałam	go	w	krótkim	czasie	po	Kon-
kursie Piosenki Polskiej i Angielskiej 
zorganizowanym	 przez	 Pana	 Józefa	
Parata	a	mającym	miejsce	na	deskach	
brzosteckiego	Domu	Kultury	 i	 dziś,	
ponad	miesiąc	 później,	 przyznaję,	 że	
dałam	się	wówczas	za	bardzo	ponieść	
emocjom.	Poczucie	niesprawiedliwości	
nadało	mojej	wypowiedzi	zbyt	ostry	ton	
ataku,	 a	wiadomo,	 że	 atak	wywołuje	
obronę	 i	 kontr-atak	 zamiast	 twórczej,	
pozytywnej	 dyskusji.	 Otrzymałam	
mimo	to	prywatnie	kilka	wyważonych,	
spokojnych	 odpowiedzi	 zarówno	 ze	
strony	Organizatora,	jak	i	Jurorów	oraz	
zobowiązałam	się	zamieścić	konstruk-
tywne	sprostowanie	i	uzupełnienie	mar-
cowego	artykułu,	co	niniejszym	czynię,	
zarówno	na	łamach	„Gimdziupli”,	jak	i	
„Wiadomości	Brzosteckich”.

SPROSTOWANIE i PRZEPROSINY:
	 Organizator	 zwrócił	mi	 uwagę	 na	
następujące	 punkty	 regulaminu	 kon-
kursu,	 do	 którego	 powinny	 się	 były	
stosować	zarówno	osoby	występujące,	
jak	i	członkowie	jury:
„(...) IV. Każdy wykonawca może pre-
zentować się tylko w jednej kategorii 
(...) VI. Ocenie podlegają: intonacja, 
dykcja, wymowa, ogólny wyraz arty-
styczny  (...)”.	Nasza	przedstawicielka	
Joasia	Szafran,	dwa	razy	zaprezentowa-
ła	się	w	piosence	angielskiej	(solo,	duet)	
i	 jeden	 raz	w	 tańcu	 (wraz	z	pięcioma	
innymi	dziewczętami),	 ponieważ	wy-
dawało	nam	się,	że	śpiew	na	tyle	różni	
się	od	tańca,	że	będzie	mogła	być	oce-
niona	za	„intonację,	dykcję,	wymowę”	
w	piosence	angielskiej,	zaś	za	„ogólny	
wyraz	artystyczny”	w	tańcu.	Nie	skon-
sultowaliśmy	tego	jednak	z	Organizato-
rem,	była	to	nasza	własna	interpretacja	
regulaminu	 i	 popełniliśmy	 błąd.	 Po	
wtóre	 zarzuciłam	Organizatorowi	w	
poprzednim	 tekście	 brak	konkretnych	
kryteriów	oceniania,	co	teraz	wycofuję.	
Kryteria	 były	 konkretne,	 nie	 były	 za	
to	szczegółowe	i	wiele	mogło	zależeć	
od	 ich	 zrozumienia	 przez	 sędziów.	
Organizator	i	Jurorzy	przypomnieli	mi	
również	cel	konkursu:	„w	naszym	po-
jęciu,	istotą	i	celem	takiej	imprezy	jak	
w/w	konkurs	jest	dobra	zabawa	i	danie	
dzieciom	możliwości	zaprezentowania	
swoich	 umiejętności”.	Absolutnie	 się	
z	 tym	zgadzam	 i	dlatego	 -	 z	nadzieją	
na	 zaowocowanie	 w	 przyszłości,	 z	
myślą	 o	 swoich	wychowankach,	 dla	
których	 jako	nauczycielka	 powinnam	
być	 pozytywnym	wzorem	 do	 naśla-

dowania,	przepraszam wszystkich 
tych, których bądź wprowadziłam 
w błąd, bądź też obraziłam swoim 
poprzednim, zbyt ostrym tekstem. 
Po	 prostu	 niesłusznie	 dopatrywałam	
się	celowego	negatywnego	działania	w	
niskiej	ocenie	naszej	piosenki	polskiej	
i	 tańca	 oraz	 oskarżyłam	 to	 konkretne	
jury	konkursowe	o	grzechy	„wszystkich	
jurorów	świata”.

UZUPEŁNIENIE:
	 Skoro	 jednak	we	mnie	 -	w	osobie	
dorosłej	 -	 ten	konkurs	 i	werdykt	 jury	
wzbudził	 tak	 ogromne	 i	 negatywne	
emocje,	 z	 którymi	 nienajszczęśliwiej	
usiłowałam	sobie	poradzić,	to	jak	mógł	
on	zapisać	się	w	emocjach	osób	wystę-
pujących,	młodych	i	stremowanych?	W	
tym	miejscu	spróbuję	to	konstruktywnie	
opisać,	na	zasadzie	informacji	zwrotnej	
,	która	ma	na	celu	pokazać	mocne	i	słabe	
strony	 tego	konkursu,	 aby	następnym	
razem	mógł	 być	 lepszy	 -	 dla	wszyst-
kich.
		Co bardzo nam się podobało:	
świetna	organizacja	początku,	dowcipni	
i	przygotowani	konferansjerzy,	profesjo-
nalne	wejście	rapera	-	ubiegłorocznego	
laureata,	dekoracje	ukazujące	użycie	j.	
angielskiego	w	sytuacjach	codziennych	
(czipsy,	 komputer,	 gol,	 aut,	 futbol...),	
zabawne	przerywniki	 -	 scenki	 po	 an-
gielsku,	 rewelacyjnie	 przygotowana	
piosenka	polska	-	pastisz,	składająca	się	
z	czternastu	(!!!)	przemyślnie	i	humory-
stycznie	dobranych	fragmentów	innych	
piosenek	i	zakończona	niespodziewaną	
pointą,	kolorowa,	wiosenna	atmosfera	
całości.
		Co bardzo nam się nie podoba-
ło:	brak	końcowego	wystąpienia	jury	i	
uzasadnienia	werdyktu	„na	żywo”,	przy	
ocenie	branie	pod	uwagę	pozakryterial-
nych	czynników,	niejasne	uzasadnienie	
części	 werdyktu	 odnoszącej	 się	 do	
siedliskich	wykonawców	(duet	Joasia	i	
Daniel:	„nie	dysproporcje	wokalowe”,	
Kasia:	„dykcja,	głos”),	brak	uzasadnie-
nia	wg	kryterium	 „jeden	wykonawca		
jednej	 kategorii”,	
niesprawiedliwa	
ocena	 tańca	 seks-
tetu	Volt	 („słaba	
synchronizacja,	
niezbyt	 skompli-
kowany	 układ”)	
-	 korzystam	 tu	 z	
zapisu	 werdyktu	
zamieszczonego	w	
Internecie	na	 stro-
nach	 www	 brzo-
steckiego	Gimna-
zjum.	

PODSUMOWA-
NIE I  WNIO -
SKI:

	 Patrząc	 na	 układ	miejsc:	 Siedliska	
Bogusz	jedno	I,	jedno	II,	jedno	III	i	jedno	
wyróżnienie;	Nawsie	Brzosteckie	jedno	
I,	dwa	II;	Brzostek	dwa	I,	jedno	II,	jedno	
III;	można	odtworzyć	sposób	myślenia	
Jurorów.	Zapewne	przyjęli	oni	filozofię	
oceniania	„każdego	w	czymś	wyróżnić,	
każdego	docenić”.	Rozumiem	częściowo	
to	podejście,	ale	jednocześnie	uważam	je	
za	krzywdzące	i	niezrozumiałe	dla	tych	
uczestników	-	nastolatków,	którzy	zajęli	
dalsze	miejsca.	Właśnie	TO	wywołuje	
w	 nich	wrażenie	 niesprawiedliwości	
i	 brak	 zaufania	 do	 dorosłych,	 albo	 z	
kolei	zaniżenie	samooceny,	kompleksy	
i	 osłabienie	wiary	w	 siebie	 -	 jako	 na-
uczyciele	powinniśmy	podwójnie	na	to	
uważać.	Stąd	mój APEL	do	wszystkich	
organizatorów	 innych	 konkursów	w	
gminie:	wiele	 jest	 olimpiad	 i	 egzami-
nów	 zewnętrznych,	 które	 są	 oceniane	
wg	punktów	-	są	wymierne	i	z	ich	wy-
nikami	 nikt	 nie	 dyskutuje.	Natomiast	
w konkursach dotyczących sztuki 
-	 piosenki,	 teatru,	 plastyki,	 ZAWSZE	
tak	trudno	jest	o	obiektywną,	akcepto-
walną	 dla	wszystkich	 ocenę,	 że	może	
warto	 zrezygnować	 z	 formy	konkursu	
na	 rzecz	 FESTIWALU	 /	 PRZEGLĄ-
DU	 /	KONCERTU	 -	 z	 upominkami	 a	
nie	 nagrodami,	 bez	wielostopniowego	
podium,	ale	na	przykład	z	głosowaniem	
publiczności	i	-	owszem	-	z	fachowymi	
wskazówkami	 profesjonalistów	uwol-
nionych	od	przymusu	klasyfikowania	i	
przyznawania	miejsc.	Może	wtedy	cele	
-	przypomnijmy:	„wymiana pomysłów i 
doświadczeń, promocja twórczości języ-
kowej i artystycznej” -		byłyby	osiągane	
w	większym	stopniu	i	nie	kryłyby	się	w	
cieniu	niezdrowej	rywalizacji?

Barbara Smoła
nauczycielka j. angielskiego  

i polskiego w Gimnazjum  
w Siedliskach Bogusz

	 PS.:	Bardzo	 dziękuję	Pani Elżbie-
cie Bednarczyk	 za	 długą,	 serdeczną	 i	
bardzo	 pouczającą	 dla	mnie	 rozmowę	
telefoniczną.

KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ - sprostowanie i uzupełnienie
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Szkoła	Podstawowa	w	Nawsiu	Brzo- 
steckim	 uczestniczy	w	 konkursie	

„Ekologia w prozie i poezji”	 organi-
zowanym	 przez	 Kuratora	 Oświaty	
i	 Okręgową	Radę	 Łowiecką	 PZŁ	w	
Rzeszowie,	 którego	 celem	 jest	m.in.	
zaktywizowanie	szkolnej	społeczności	
do	działań	na	rzecz	ochrony	środowiska,	
uwrażliwienie	na	piękno	naszej	przyro-
dy,	a	także	zainteresowanie	prozą	i	poe-
zją	opiewającą	jej	piękno.	W	związku	z	
tym	podejmujemy	 szereg	 zadań,	 jakie	
powinni	wykonać	uczestnicy	konkursu.	
Realizując	jedno	z	wielu,	zaprosiliśmy	
do	naszej	szkoły	interesującego	gościa	
-	 Prezesa	Koła	Łowieckiego	 „Lis”	w	

Brzostku,	 pana	mgr	 inż.	 Eugeniusza	
Łazowskiego,	który	ciekawie	i	w	sposób	
prosty	przedstawił	historię	i	rozwój	ło-
wiectwa	w	Polsce,	zapoznał	zebranych	
z	działalnością	Koła,	podkreślając	celo-
wość	i	konieczność	wykonywania	zadań	
przynależnych	tej	instytucji,	jak	również	
zasady	 etyczno-prawne	 obowiązujące	
jej	członków.	Okazuje	się,	bowiem,	że	
nie	wszyscy	 jesteśmy	 świadomi	 dzia-
łalności	kół	łowieckich	i	konieczności	
ich	istnienia,	co	w	swoim	wystąpieniu	
podkreślał	nasz	Gość-myśliwy.
Dla	wielu	 osób	 działalność	 tego	 sto-
warzyszenia	kojarzy	się	z	lekką	i	łatwą	
przyjemnością	polowania,	posługiwania	
się	bronią	tylko	po	to,	by	sobie	„postrze-
lać	po	krzakach”,	może	coś	upoluje	się	
po	to,	aby	w	wesołym	gronie	przyjaciół	
skonsumować	zdobycz	i	stać	się	dum-
nym	posiadaczem	 trofeum,	 jeżeli	 się	
powiedzie	 i	 szczęście	 dopisze.	Tym-

Niecodzienne 
spotkanie

czasem	wcale	nie	o	to	
chodzi!	I	najlepszym,	
wydaje	się,	czasem	i	
sposobem,	by	uświa-
domić	 społeczność,	
jak	 jest	 naprawdę,	
mogą	stać	się	spotka-
nia	edukacyjne	dzieci	
i	młodzieży	 z	 praw-
dziwymi	leśnikami.
	 Nasi	 uczniowie	
mieli	wspaniałą	oka-
zję	 zaspokoić	 swoją	
ciekawość	w	kwestii	
omawianych	 treści.	
Uzyskali	wiedzę	 na	
temat	 zwierząt	 łow-
nych	w	ogóle	i	zwie-
rzyny	 łownej	w	 na-
szym	 regionie.	Nie-
którzy	ujawnili	swoją	

chęć	zostania	członkiem	
brzosteckiego	Koła	Ło-
wieckiego,	 a	 w	 szcze-
gólności	 -	 myśliwym,	
pytając	o	warunki,	jakie	
muszą	spełniać	kandyda-
ci.	Otrzymali	wyczerpu-
jącą	odpowiedź	na	temat	
stażu	 kandydackiego	 i	
związanego	z	nim	zadań	
obowiązujących	 kandy-
data.	Uczniowie	uzyskali	
sporą	dawkę	wiadomości	
na	 temat:	 prawa	 łowie-
ckiego,	 etyki,	 tradycji,	
zwyczajów	 łowieckich,	
a	 także	 kulturotwórczej	
roli	 łowiectwa	 i	 jego	
historii,	jak	również	bez-
piecznych	 sposobach	
rozpoznawania	 wście-
klizny	wśród	 zwierząt	
i	 postępowania	w	 razie	

kontaktu	 z	 chorą	 zwierzyną.	 Bardzo	

Uczniowie kl. IV w siedzibie Koła Łowieckiego  
„Lis” w Brzostku

Pan E. Łazowski omawia budowę  
prezentowanej broni

Uczniowie wraz z myśliwym porządkują paśnik, zakładają świeżą karmę

interesująca	 okazała	 się	 dla	 uczniów	
gwara	myśliwska.	Jednakże	najbardziej	
relaksującym	momentem	i	najbardziej	
oczekiwanym	 była	 prezentacja	 broni	
myśliwskiej.	Niektórzy	mieli	 okazję	
osobiście	 doświadczyć	 jej	 ciężaru	 i	
poczuć	się	na	moment	myśliwym.
	 Owocem	tego	spotkania	jest	podjęta	
współpraca	z	Kołem	Łowieckim	„Lis”	
w	Brzostku	w	zakresie,	m.in.,	edukacji	
ekologicznej,	 zaś	 uczniowie	 ze	 swej	
strony	 przyrzekli	 pomoc	 i	 opiekę	 dla	
zwierząt	w	czasie	zimy,	a	także	udział	
w	akcjach	porządkowych.	Korzystając	
z	uprzejmości	pana	Prezesa	uczniowie	
kl.	 IV	gościli	w	 siedzibie	Koła,	 gdzie	
podziwiali	eksponaty	zwierzyny	łownej	
występującej	w	naszym	regionie,	a	także	
okazałe	trofea.
	 Wspaniałą	zabawą	połączoną	z	edu-
kacją	przyrodniczo-ekologiczną	była	dla	
uczniów	wycieczka	do	miejsc	żerowisk	
zwierząt,	którą	również	ufundował	nam	
pan	E.	Łazowski.

E. Tyburowska
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: MIECZYSŁAW 
WORONIECKI. 
Nagrodę książkową wylosowała: BOŻENA LISEK z Opola. Po odbiór 
nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku.

Poziomo:
1) Na kołowrotku wędki; 3) Kraj królowej Kleopatry; 
5) Ostra przyprawa; 7) Legendarny król Celtów; 
8) Stare stojące lustro; 9) Ustronny zakamarek; 
11) Siłacz z „Quo vadis”; 13) Usynowienie; 14) 
Ptak lub grzyb; 17) Wielki kant gospodarczy; 
20) Rośnie w banku; 22) Polarna na niebie;  
24) Pomieszczenie na halach służące za mieszka-
nie w okresie wypasu owiec; 26) Chustka na szyję; 
27) Miejscowość na trasie Pilzno-Tarnów; 28) 
Słodkowodna ryba z karpiowatych; 30) Potocznie 
o komputerze; 32) Wiecznie zielony las tropikalny; 
33) Dusznica; 34) Poszukiwana rzecz.
Pionowo:
1) Zbiór zbóż; 2) Jednostka natężenia prądu;  
3) Rozkaz króla; 4) Stolica Japonii; 5) Zbiorowa 
prośba; 6) Osoba nie wierząca w Boga; 9) Nabój 
do procy; 10) Z cielęciem przy boku; 11) Dawna 
aptekarska jednostka masy; 12) Czarna w ko-
minie; 15) Spodek z kosmosu; 16) Ostry, prosty 
albo rozwarty; 18) Zajmuje się rolnictwem w ONZ;  
19) Cios; 20) W ręku górnika; 21) Prestiżowa 
nagroda filmowa; 22) Skutek choroby wieńcowej;  
23) Siły zbrojne kraju; 24) Stolica Jugosławii;  
25) Pozycja w programie radiowym; 28) Izba 
szkolna, w której odbywają się lekcje; 29) Pokru-
szone ziarno na paszę; 30) Skrzydlaty koń; 31) 
Las syberyjski.

Litery z kratek ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego 
obok dostarczone do dnia 10 czerwca 2003 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Myśliwy przechwala się przed kolegami swoją 
pewną ręką i niezawodnym okiem. Aby zade-
monstrować swoje umiejętności strzeleckie, 
strzela do przelatującej gęsi. Gęś leci dalej.
- Koledzy cud, cud! - woła do kolegów.- Pierwszy 
raz w życiu widzę lecącą martwą gęś!

		 
Mama mówi do zajączka:
- Teraz zatkaj sobie uszy.
- Dlaczego?
- Za tamtym drzewem zaczaił się myśliwy.
- Boisz się, że trafi?
- Nie. Nie chcę, żebyś słyszał co powie, kiedy 
spudłuje!

		 
Lekarz wybrał się na polowanie. Niestety, 
szczęście mu nie dopisało, więc skarży się 
gajowemu: - Już kilka godzin strzelam, a żaden 
zwierz nie padł!
- Jest na to jedna rada. Niech pan któremuś z 
nich przepisze jakieś lekarstwo.

		 
Podczas polowania król pyta sługę:
- Czy trafiłem tego zająca?
- Wasza królewska mość raczył go ułaskawić...
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W sali 	 gimnastycznej	 Zespołu	 
Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku	

rozegrano	eliminacje	gminne	i	powiato-
we	olimpiady	tenisowej.	Organizatorami	
eliminacji	gminnych	byli:	Urząd	Gminy,	
Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa,	LKS	
„Brzostowianka”	oraz	Zespół	Szkół	im.	
Jana	Pawła	II	.	Natomiast	organizatorem	
zawodów	powiatowych	było	Starostwo	
Powiatowe	w	Dębicy	 oraz	wyżej	wy-
mienieni.
	 W	rozgrywkach	gminnych	w	dniu	10.	
kwietnia	b.r.	wzięło	udział	50	zawodni-
ków	(wcześniej	zostały	przeprowadzone	
eliminacje	w	poszczególnych	szkołach).	
Wyniki	 rywalizacji	 przedstawiają	 się	
następująco:
Dziewczęta	do	lat	14:	
1.	 Pawlik	Agnieszka	z	Gorzejowej
2.	Winiarska	Sylwia	z	Kamienicy	G.
3.	Wójcik	Barbara	z	Kamienicy	G.
Chłopcy	do	lat	14:
1.	 Szela	Mariusz	z	Siedlisk	Bogusz
2.	 Raś	Mirosław	z	Kamienicy	Górnej
3.	 Podraza	Paweł	z	Gorzejowej
Dziewczęta	od	15	do	20	lat:
1.	 Pawlik	Anna	z	Gorzejowej
2.	 Tyrcha	Barbara	ze	Smarżowej
3.	 Zielińska	Agnieszka	z	Kleci
Chłopcy	od	15	do	20	lat:
1.	 Pyzia	Łukasz	z	Kamienicy	Górnej
2.	 Siciak	Mateusz	z	Kamienicy	Górnej
3.	 Raś	Grzegorz	z	Bączałki
Kobiety	od	21	do	45	lat:
1.	 Pawlik	Irena	z	Gorzejowej
Mężczyźni	od	21	do	45	lat:
1.	 Rams	Sławomir	z	Brzostku
2.	 Stelmach	Bogdan	z	Kleci
3.	 Bonarek	Wojciech	z	Brzostku
Mężczyźni	powyżej	45	lat:
1.	 Jop	Władysław	z	Kamienicy	Dolnej
2.	 Król	Stanisław	z	Brzostku
Osoby	niepełnosprawne:
1.	Wójcik	Magdalena	z	Kleci

	 Wszyscy	uczestnicy	 sklasyfikowani	
na	miejscach	 I-III	w	 poszczególnych	
kategoriach	otrzymali	pamiątkowe	dy-
plomy	i	puchary.
	 Eliminacje	 powiatowe	 rozegrano	w	
dniu	12	kwietnia	2003r.	i	wzięło	w	nich	
udział	50	zawodników	z	terenu	powiatu	
dębickiego.	A	oto	wyniki:
Dziewczęta	do	lat	14:
1.	 Lipa	Monika	-	gmina	Żyraków
2.	Matusik	Ewa	-	miasto	Dębica
3.	 Bizoń	Edyta	-	miasto	Dębica	
Chłopcy	do	lat	14:
1.	 Papiernik	Grzegorz	-	gm.	Jodłowa
2.	 Szukała	Dariusz	-	miasto	Dębica
3.	 Raś	Mirosław	-	gmina	Brzostek
Dziewczęta	od	15	do	20	lat:
1.	 Tyrcha	Barbara	-	gmina	Brzostek
2.	 Pawlik	Anna	-	gmina	Brzostek
3.	 Bała	Ewelina	-	gmina	Żyraków
Chłopcy	od	15	do	20	lat:
1.	 Krawczyk	Krystian	-	miasto	Dębica

2.	 Nykiel	Waldemar	-	miasto	Dębica
3.	 Jeleń	Dominik	-	gmina	Pilzno
Kobiety	od	21	do	45	lat:
1.		Dziadyk	Marta	-	gmina	Pilzno
2.	 Drąg	Barbara	-	gmina	Żyraków
3.	 Sokół	Renata	-	gmina	Pilzno
Mężczyźni	od	21	do	45	lat:
1.	 Przydzielski	Marcin	-	gm.	Żyraków
2.	Madej	Jakub	-	gmina	Żyraków
3.	Wadas	Roman	-	miasto	Dębica
Mężczyźni	powyżej	45	lat:
1.	 Król	Stanisław	-	gmina	Brzostek	
2.	 Jop	Władysław	-	gmina	Brzostek
3.	 Nykiel	Jan	-	miasto	Dębica
Osoby	niepełnosprawne:
1.	Wójcik	Magdalena	-	gm.	Brzostek
	 Wszyscy	uczestnicy	 sklasyfikowani	
na	miejscach	 I-III	w	 poszczególnych	
kategoriach	 otrzymali	 pamiątkowe	
dyplomy	 i	 puchary	 ufundowane	przez	
Starostwo	Powiatowe	w	Dębicy.

a. l.

Iv PODKARPACKA OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO

Warto przeczytać
Stanisław Lem
Solaris

Solaris	to	najsłynniejsza	książka	Sta- 
nisława	 Lema:	 klasyczne	 dzieło	

mówiące	o	spotkaniu	człowieka	z	Ob-
cym	z	kosmosu,	fascynujące	nie	tylko	
dlatego,	że	kosmiczna	istota	w	niczym	
nie	 przypomina	 człowieka,	 ale	 też	
dlatego,	że	z	samego	spotkania	pisarz	
wysnuł	fabułę	zarówno	awanturniczą	i	
emocjonującą,	jak	romansową	i	do	tego	
filozoficzną	w	podtekście.	Kosmonauta	
Kris	Kelvin	ląduje	na	stacji	badawczej	
zawieszonej	ponad	powierzchnią	pla-
nety	 Solaris.	 Jedyną	 żyjącą	 na	 swój	
sposób	i	zdolną	do	myślenia	planetarną	

istotą	jest	ocean.	Co	odkryje	Kris?	Co	
niesie	ze	sobą	wiedza	o	Solaris?


Jerzy Pilch
Pod Mocnym Aniołem

Powieść	Pilcha	wpisuje	się	w	naro- 
dową	spirytiadę	polskiej	literatury	

o	 piciu.	 Pilch	 po	mistrzowsku	 gra	 z	
tradycją	powieści	pijackiej	dowodząc,	
jak	autokreacja	alkoholika	bliższa	jest	
opowiadaniu	 siebie	 przez	 pisarza.	W	
ten	sposób	powieść	Pilcha	staje	się	ak-
tem	wiary	w	literaturę.	Wspaniały	styl	
deliryczno-barokowy	oddaje	doświad-
czenie	 uzależnienia,	 wykluczenia,	
samotności	 i	 pokonywania	 jej	 przez	
miłość.	 Powieść	 Pilcha	 otwiera	 na	
myślenie	o	nowych	zadaniach	literatury	

jako	poznania	i	terapii.	Jego	pisarstwo	
darzy	radością	pisania/czytania.	
Powieść	otrzymała	Nagrodę	Literacką	
Nike	‘2001


Ewa Przybylska
Ptasi instynkt

Miłość	do	Piotra	spada	na	Bożenę	 
zupełnie	 niespodziewanie.	 Co	

robić,	kiedy	 jest	 się	 tak	 zaangażowa-
nym,	że	aż	uzależnionym?	Czy	każdy	
cel	 uświęca	 środki?	 Jak	 rozpoznać	
prawdziwe	 uczucie	 i	wartościowego	
człowieka?	Szukanie	odpowiedzi	na	te	
pytania	pozwala	Bożenie	dojrzeć.

(wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek)

Od lewej: Magdalena Wójcik, Barbara Tyrcha, Stanisław Król,  
Anna Pawlik i Mirosław Raś
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„Nie oderwiemy się od przeszłości
Nie pozwolimy jej sobie wyrwać z 
duszy”

Takie	hasło	przyświecało	uroczystym	 
obchodom	uchwalenia	Konstytucji	

3	Maja	 i	przypadającemu	w	 tym	dniu	
świętu	Matki	Bożej	Królowej	 Polski	
w	Publicznej	 Szkole	 Podstawowej	w	
Brzostku.
	 Przygotowany	montaż	 słowno-mu-
zyczny	refleksyjnie	odzwierciedlił	sto-
sunek	do	przeszłości,	świąt	majowych,	
nasze	 przemyślenia,	 a	 przede	wszyst-
kim	uczucia	dzieci.	Przecież	dla	setek	
młodych	ludzi	dzień	3	Maja	to	jedna	z	
wielu	nic	nie	znaczących	uroczystości.	
Dziś,	 na	 początku	 kolejnego	 stulecia,	
żyjąc	w	zawrotnym	tempie,	negujemy	
wiele	wartości,	 często	 odrzucamy	 ja-
kiekolwiek	formy	czczenia	przeszłości	
wysuwając	 na	 plan	 pierwszy	 życie	
teraźniejszością.	Nieraz	bardzo	 trudno	
przekonać	młodych	 do	 pamiętania	 i	
świętowania.	Buntują	 się	 oni	 bowiem	
przeciwko	pompatycznym	 i	 górnolot-
nym	słowom.	Nudzą	ich	wiece,	apele,	
rocznice,	święta.	
	 Na	 szczęście	 uczniowie	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	w	Brzostku	 są	 inni.	Za-
wsze	 chętni	 do	występów,	wnoszący	
podczas	prób	wiele	własnych	pomysłów,	
interpretacji	prezentowanych	utworów,	
nie	 zawiedli	 i	 tym	 razem.	 Śpiewem,	
tańcem,	piosenką	uczcili	obydwa	święta,	
rozważając	trzy	ważne	w	historii	Polski	
słowa,	pojawiające	się	często	jako	hasło	
narodowe	Polaków:	Bóg,	Honor,	Ojczy-
zna.
	 W	uroczystości,	która	odbyła	się	na	
sali	 gimnastycznej,	wzięli	 udział:	Ks.	

3 Maja3 Maja

Proboszcz	 Jan	Cebulak,	Wójt	Gminy	
Leszek	Bieniek,	 Zastępca	Wójta	 Jan	
Szczepanik,	 brzosteccy	 radni	 na	 czele	
z	 Przewodniczącą	Rady	Gminy	Zofią	
Skórską,	kombatanci	oraz	licznie	przy-
byli	mieszkańcy	Brzostku.
	 Była	 również	 okazja	 do	 spotkania	
się	 uczniów	 brzosteckiej	 szkoły	 z	
kombatantami.	Dzieci	pytały	np.:	co	to	
było	wysiedlenie,	jak	wyglądało	życie	

Na uroczystość 3 Majową przybyło wielu mieszkańców Brzostku

Po uroczystości zaproszeni goście spotkali się z kombatantami

po	wojnie,	 czy	Brzostek	 był	 bardzo	
zniszczony.	Zaproszeni	goście	 chętnie	
opowiadali	o	swoich	wojennych	przeży-
ciach	i	o	ciężkich	powojennych	latach.
	 3	Majową	uroczystość	przygotowali	
nauczyciele:	Maria	 Smoroń,	Elżbieta	
Sarnecka,	Magdalena	Przebięda,	Wie-
sław	 Płaziak,	Danuta	Kutyna	 i	 Ewa	
Samborska.

M. Smoroń

Egzamin,	który	 zdają	uczniowie	w	 
trzeciej	 klasie	 gimnazjum,	 został	

wprowadzony	Rozporządzeniem	Mi-
nistra	Edukacji	Narodowej	 z	 dnia	 19	
kwietnia	1999	r.
				Egzamin	składa	się	
z	 dwóch	 części	 i	ma	
formę	pisemną.	W	tym	
roku	egzamin	przepro-
wadzony	 był	 8	maja	
(część	 humanistycz-
na)	 i	 9	 maja	 (część	
matematyczno-przy-
rodnicza).	Obie	części	
egzaminu	 trwały	 po	
dwie	godziny.
W	 naszej	 gminie	 do	
egzaminu	 przystąpi-
ło	 243	 uczniów.	W	

Brzostku	-	116,	w	Siedliskach-Bogusz	
-	83,	w	Januszkowicach	-	25	i	w	Nawsiu	
Brzosteckim	-	19.
Egzamin	 gimnazjalny	ma	 charakter	

Egzamin gimnazjalny zewnętrzny.	Wszyscy	 uczniowie	w	
całej	Polsce	rozwiązują	w	tym	samym	
czasie	takie	same	zadania,	które	spraw-
dzą	później	egzaminatorzy	z	Centralnej	
Komisji	Egzaminacyjnej.

f. l.

Gimnazjaliści z Siedlisk-Bogusz podczas egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej
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Tegoroczne	 „Dni	Olimpijskie”	w	 
Szkole	Podstawowej	w	Brzostku	

odbyły	się	w	28	kwietnia.	Uczniowie		
z	klas	IV	-	VI	rywalizowali	w	skoku	w	
dal,	w	rzucie	piłką	palantową,	w	rzucie	
piłką	 lekarską	wtył	 za	 głowę	oraz	w	
biegach	na	60,	600	i	1000	metrów.	
	 W	wyniku	przeprowadzonych	kon-
kurencji	zostali	wyłonieni	„Mistrzowie	
Szkoły”	roku	szkolnego	2002/2003.
	 W	kategorii	chłopców:	Gabriel	Sar-
na	-	piłka	lekarska,	Kamil	Samborski	
-	piłka	palantowa,	Łukasz	Raś	-	skok	
w	dal,	Damian	Halz	-	bieg	na	60	m.	i	
Łukasz	Kruszyna	-	bieg	na	1000	m.
	 W	kategorii	 dziewcząt:	Katarzyna	
Stasiowska	-	piłka	lekarska,	Agnieszka	
Kolbusz	 -	 piłka	 palantowa,	 Paulina	
Kłęk	-	skok	w	dal,	Karolina	Stokłosa	
-	bieg	na	60	m.	i	Aleksandra	Lisowska	
-	bieg	na	600	m.

Uczniowie	z	tytułem	„Mistrza	Szkoły”	
otrzymali	 dyplomy	 oraz	 upominki:	
chłopcy	piłki	nożne,	dziewczęta	kom-
plety	do	kometki.	Pozostali	uczniowie,	
którzy	 zajęli	 drugie	 i	 trzecie	miejsca	

„Dni Olimpijskie”  
w Brzostku

w	poszczególnych	kategoriach	zostali	
nagrodzeni	 dyplomami.	 Imprezę	 zor-
ganizował	Uczniowski	Klub	Sportowy	
„Spartakus”.

U. Kolbusz, G. Maziarz

Brzosteckie	gimnazjalist- 
ki	mają	 się	 czym	 po-

chwalić.	W	 Powiatowych	
Sztafe towych	 Biegach	
Przełajowych	 na	 dystansie	
10x800	m.	w	Dębicy	zajęły	
I	miejsce,	w	rejonowych	w	
Mielcu	I	miejsce	i	w	woje-
wódzkich	w	Rzeszowie	VII	
miejsce.
	 W	Rzeszowie	dziewczęta	
wytrwale	i	z	dużym	poświę-
ceniem	walczyły	 o	 zajęcie	
jak	najlepszego	miejsca.	VII	
miejsce	 w	województwie	
podkarpackim	 to	 niewąt-
pliwie	duży	sukces	naszych	
młodych	biegaczek,	których	
opiekunem	jest	pani	Magda-
lena	Machaj.
	 Dziewczęta	z	Gimnazjum	
w	 Brzostku	 wystąpiły	 w	
składzie:	Angelika	Błoniarz,	
Marzena	Wójcik,	Katarzyna	
Mordel,	 Paulina	 Pruchnik,	

Beata	Kruszyna,	Ewa	Sur-
del,	 Joanna	 Furman,	Ag-

nieszka	Krajewska,	Monika	
Pisarek,	Paulina	Krajewska	

Sukcesy młodych biegaczek

oraz	Dominika	Tomaszew-
ska. f. l.


