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„Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - to motto przyświecało uroczystej akademii z okazji 
30-lecia otwarcia Szkoły Podstawowej w Brzostku i nadania jej imienia Komisji Edukacji Narodowej. 
Na zdjęciu uczniowie, którzy brali udział w spektaklu poświęconym Komisji Edukacji Narodowej. 
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ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOSTKU 

Eugenia Grzesiakowska - dyrek-
tor szkoły sprzed 30 lat

Jan Dachowski - przewodniczący 
Komitetu Budowy Szkoły

Maria Koziara-Czapla - starszy 
wizytator Kuratorium Oświaty

Maria Przebięda - obecny dyrek-
tor szkoły

Członkowie Komitetu Budowy Szkoły otrzymali od uczniów kwiaty

Delegacja nauczycieli wita J. E. Ks. Bpa Kazimierza Górnego

Zaproszeni goście byli zachwyceni występem uczniów

Fot. J. Nosal
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11 października przeżywaliśmy do- 
niosłą uroczystość - 30-lecie 

otwarcia Szkoły Podstawowej w 
Brzostku i nadania jej imienia Ko-
misji Edukacji Narodowej.
 Uroczystość święta brzosteckiej 
szkoły poprzedzał Dekanalny Kongres 
Różańcowy dla nauczycieli dekanatu 
Brzostek. Kongres miał na celu uświa-
domienie wagi modlitwy różańcowej w 
Roku Różańca Świętego. Na program 
złożyły się: wykłady O Różańcu Św. i 
Wychowanie we współczesnej szkole, 
następnie Adoracja Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie połączona 
z modlitwą różańcową z rozważaniem 
Tajemnic Światła.
 Najważniejszą częścią uroczysto-
ści była koncelebrowana Msza Św. 
pod przewodnictwem J. E. ks. Bpa 
Ordynariusza Kazimierza Górnego z 
udziałem ks. Dziekana Emila Midury i 
ks. Proboszcza dra Jana Cebulaka. Na 
wstępie Chór Parafialny śpiewał pieśń 
Królowo Ziem Polskich, potem Najdo-
stojniejszego Arcypasterza powitał ks. 
Proboszcz i delegacja nauczycieli. 
Piękną homilię wygłosił Ks. Biskup 
nawiązując na początku do Wielkiego 
Jubileuszu - 25-lecia Pontyfikatu Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Wskazywał 
na ogromny dorobek intelektualny 
i duchowe dziedzictwo Wielkiego 
Papieża - Polaka, który poprzez swo-
ją bezgraniczną służbę Kościołowi, 
osobiste cierpienie i poświęcenie, 
ukazuje właściwą drogę postępowania 
współczesnemu światu i osobiście dla 
każdego z nas. Następnie ks. Biskup 
Ordynariusz mówił o ważnej roli jaką 
pełni nauczyciel-wychowawca w dziele 
kształtowania umysłów i wychowywa-
nia dzieci i młodzieży: „... bo nauczy-
ciel to nie tylko zawód, to powołanie i 
każdy musi się w tym nauczycielskim 

powołaniu odnaleźć, nawet wówczas, 
gdy za swe poświęcenie nie może 
liczyć na uznanie i zrozumienie ze 
strony wielu ludzi...” Ks. Biskup za-
chęcał nauczycieli, aby przekazywali 
młodemu pokoleniu bogatą historię 
i dorobek kultury polskiej związanej 
ściśle z wiarą katolicką. „...Trzeba 
uczyć patriotyzmu i szacunku dla 
Polski i jej narodowego dziedzictwa. 
O tym pamiętali najwybitniejsi poeci 
tacy jak Adam Mickiewicz i inni...” 
Wielokrotnie ks. Biskup apelował, aby 
nauczyciele z zapałem podejmowali 
trud nie tylko edukacyjny, ale również i 
wychowawczy. Na zakończenie homilii 
zwrócił się do dzieci, z których część 
przybyła w historycznych i regional-
nych strojach, aby wpatrzone były w 
Godło Polski - Orła Białego, który 
widniał na obecnych sztandarach szkół 
podstawowych z Brzostku i z Nawsia 
Brzosteckiego.

Dokończenie na str. 4

 Arcypasterskim Błogosławieństwem 
ks. Biskupa i hymnem Boże coś Polskę 
zakończyła się uroczysta Msza Św.
 Potem nauczyciele z południowej 
części dekanatu udali się do Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach 
na spektakl teatralny oparty na poezji 
Karola Wojtyły. Natomiast nauczyciele 
z najbliższych szkół i zaproszeni goście 
przeszli do Szkoły Podstawowej w 
Brzostku na okolicznościową akademię 
i obiad. 
 „Takie będą rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie” - to motto 
przyświecało uroczystej akademii z 
okazji 30-lecia otwarcia i nadania im. 
Komisji Edukacji Narodowej Szkole 
Podstawowej w Brzostku. Akademia 
ta, to wyraz hołdu i uznania dla zasług 
poprzednich pokoleń ludzi i obecnych 
pracujących dla dobra oświaty w naszej 
Małej Ojczyźnie. 
 Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły 
i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskie-
go dyrektor szkoły Maria Przebięda 
bardzo gorąco i serdecznie powitała: 
J. E. ks. bpa Kazimierza Górnego, du-
chowieństwo na czele z ks. Dziekanem 
i ks. Proboszczem, wszystkich przyby-
łych, a w szczególności panią Eugenię 
Grzesiakowską - dyrektora sprzed 30 
lat i bardzo zasłużoną osobistość zwią-
zaną z inicjatywą budowy i otwarciem 
nowej szkoły. Następnie powitane 
zostały osoby szczególnie związane, z 
racji pełnionych funkcji urzędowych i 
społecznych, z budową  szkoły: Jan Da-
chowski, Jan Kolbusz, Eugeniusz Żyra 
oraz wymienieni zostali nauczyciele, 
którzy pracowali w tamtym czasie: 
Katarzyna Agaś, Jadwiga Batycka, 
dyr. Eugenia Grzesiakowska, Stefania 
Kobak, Melania Kobak, Irena Łuko-

Uczniowie pieśnią i wierszem uczcili święto swojej szkoły

Zespół taneczny, który Polonezem rozpoczął uroczystą akademię
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wicz, Maria Madej (Rozwadowska), 
Maria Ochońska, Teresa Ostrowska, 
Ewa Samborska, Wiktoria Pietrzycka 
(Łazowska), Stanisław Prokuski, 
Teresa Reutt, Zuzanna Rogala, Alicja 
Stanaszek, Jan Wojciechowski, Józefa 
Zygmunt. 
 Dyrektor powitała też przybyłych 
gości: przedstawiciela podkarpackiego 
Kuratora Oświaty Marię Koziarę-Cza-
pla, Wójta Gminy Brzostek Leszka 
Bieńka, Starostę Powiatu Stanisława 
Chmurę, Przewodniczącego Rady 
Powiatu Stefana Bieszczada, Przewod-
niczącą Rady Gminy Zofię Skórską, 
Wójta Gminy Jodłowa Władysława 
Kitę, Komendanta Powiatowego Po-
licji Jana Łazowskiego i Komendanta 
Marka Boronia; przybyłych Radnych 
Powiatu Dębica i Radnych Gminy 
Brzostek; Romana Smalarę - emeryto-
wanego dyrektora szkoły w Brzostku; 
dyrektorów szkół podstawowych i 
gimnazjów z parafii Brzostek; pracow-
ników Urzędu Gminy oraz przybyłych 
społeczników, nauczycieli, rodziców, 
dzieci. Zasłużonym nauczycielom i 
gościom dzieci wręczyły kwiaty.
 W dalszej kolejności dyrektor Maria 
Przebięda przedstawiła bogatą historię 
szkolnictwa w Brzostku, która swymi 
korzeniami sięga średniowiecza. Oto 
już 600 lat temu pierwszą szkołę para-
fialną założyli tu benedyktyni z Tyńca. 
W 1407 r. uczeń tej szkoły - Mateusz 
syn Piotra z Brzostku - zapisał się na 
Akademię Krakowską. Brzostecka 
szkoła słynęła z wysokiego poziomu 
nauczania w XV i XVI wieku, wielu 
jej uczniów studiowało, zostawało 
nauczycielami, przyjmowało święce-
nia kapłańskie. W XVII i XVIII wieku 

wskutek najazdów i licznych wojen w 
Rzeczypospolitej upada szkolnictwo 
w mieście Brzostek. W 1772 r. nasza 
okolica znalazła się pod zaborem au-
striackim. Władze zaborcze wykorzy-
stywały założoną przez siebie szkołę 
do germanizacji. Dopiero w okresie 
autonomii galicyjskiej utworzono 
czteroklasową Szkołę Ludową w 1873 
roku. W 1911 r. wybudowano pierwszą 
murowaną szkołę, która mimo wojen 
światowych ocalała i funkcjonuje do 
naszych czasów. Po drugiej wojnie 
narastała potrzeba budowy nowej 
szkoły. Zamiar ten zrealizowano w 
latach 1971-1973 dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu dyrekcji szkoły, władz 
GRN, Komitetowi Budowy oraz pracy 
rodziców dzieci i nauczycieli. Nowa 
szkoła otrzymała imię Komisji Edu-
kacji Narodowej w dwusetną rocznice 

jej powstania i dowód 
zasług Komisji w rozwój 
i reformę oświaty  w 
Polsce w latach 1773-
1795. 
 Na zakończenie dy-
rektor podkreśliła osiąg-
nięcia edukacyjno-wy-
chowawcze emerytowa-
nych  nauczycieli oraz 
duże zasługi obecnych 
władz brzosteckiej gmi-
ny w dbaniu o rozwój 
bazy szkolnej. 
 Następnie głos za-
brał Wójt Gminy Brzo-
stek Leszek Bieniek. 
Złożył piękne życzenia 
wszystkim pracownikom 
szkoły z okazji Święta 
Edukacji. Potem głos za-
bierali Starosta Powiatu 
Dębickiego Stanisław 

Chmura i dyrektor Zespołu Szkół w 
Nawsiu Brzosteckim Cecylia Balasa. 
 Od staropolskiego Poloneza zaczęła 
się część artystyczna, przygotowana 
przez nauczycieli, a wykonana przez 
dzieci brzosteckiej szkoły z ogromnym 
zaangażowaniem. W pierwszej części 
przedstawiono spektakl przenoszący 
nas w epokę końca XVIII wieku, kiedy 
to tworzono Komisję Edukacji Narodo-
wej. W drugiej części dzieci wierszem 
i piosenką podziękowały nauczycie-
lom za ich pracę. Całość występów 
zakończono Krakowiakiem. Zebrani 
goście wielokrotnie entuzjastycznymi 
brawami nagradzali młodych artystów, 
ich występy bardzo się podobały.
 Po występach wszyscy udali się na 
uroczysty obiad. Na zakończenie ks. 
Biskup podziękował za zaproszenie i 
życzył zebranym wielu Łask Bożych 
w codziennej pracy.
 To było wielkie święto Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. Obchody 
30-lecia poprzedziły wielotygodnio-
we przygotowania czynione przez 
nauczycieli, pracowników obsługi i 
administracji oraz uczniów szkoły. W 
otoczeniu szkoły i na chodnikach poło-
żono kostkę brukową, nową asfaltową 
nawierzchnię, wykonano nowe schody 
na płytę boiska i wiele innych prac 
porządkowych. Było to możliwe dzięki 
zaangażowaniu Wójta Gminy Leszka 
Bieńka.
 Podczas uroczystości goście mogli 
oglądać wykonane przez nauczycieli 
wystawy: prace artystyczne miejsco-
wych artystów, zdjęcia upamiętniają-
ce wydarzenia sprzed 30 lat i liczne 
publikacje dotyczące historii małej 
ojczyzny.

W. Tyburowski
Fot. J. Nosal

Podczas uroczystości nie zabrakło również Krakowiaka  
odtańczonego przez uczniów

Na zakończenie ks. Biskup podziękował za za-
proszenie i życzył zebranym wielu Łask Bożych 

w codziennej pracy
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Niełatwo jest wspominać sięgając w  
trzydziestoletnią przeszłość. Pa-

mięć jest zawodna: coś się zapomni, coś 
się dołoży i z tego powstaje legenda. 
Ale spróbuję. 
 Do szkoły w Brzostku przyszłam z 
dniem pierwszego września 1960 roku 
jako nauczycielka języka polskiego. 
Wcześniej uczyłam w szkole podstawo-
wej w Kamienicy Dolnej gdzie pełni-
łam przez 10 lat obowiązki kierownika 
szkoły. Ale w Brzostku czekał na mnie 
„prawdziwy” dom, a nie jeden pokoik 
przy szkole, w którym gnieździłam się 
z 5-osobową rodziną. 
 Szkoła w Brzostku nie wywarła na 
mnie pozytywnego wrażenia. Dzieci 
dużo (około 370), miejsca 
mało bo tylko 6 izb lekcyj-
nych. Uczono na 2 zmiany, 
wynajmowano w spółdzielni 
jeszcze 2 malutkie pomiesz-
czenia na zajęcia prac ręcz-
nych. Z wierzchu budynek 
wyglądał dość imponująco. 
Natomiast wewnątrz było 
bardzo źle. Podłogi - prawie 
dyle - szorowane 3 razy do 
roku i napuszczane jakimś 
cuchnącym olejem. Sprzęt 
stary i zniszczony, bieżąca 
woda już była doprowadzona 
do budynku, opalało się pie-
cykami gazowymi, w zimie 
było bardzo zimno, do tego 
instalacja gazowa ciągle się 
psuła. 
 Dostała mi się do ręki księ-
ga protokołów z posiedzeń 
Komitetu Rodzicielskiego 
i dowiedziałam się, że na 
każdym zebraniu dyskutowano nad 
poprawieniem tej sytuacji. Myślano 
o prostym remoncie, nareszcie kapi-
talnym remoncie, dyskutowano nad 
rozbudową, dobudową piętra by rozła-
dować ciasnotę, ale o budowie szkoły 
nikt nie myślał. Tak było do roku 1970. 
Zmieniło się kierownictwo szkoły, 
nauczyciele zaczęli wypowiadać się 
śmiało co myślą o tej sytuacji i wszyscy 
orzekli, że tu należy budować szkołę z 
prawdziwego zdarzenia. Powstał więc 
komitet budowy szkoły, składający się 
z ludzi aktywnych, ofiarnych i praco-
witych. Do tego komitetu powołano 
ludzi nie z klucza partyjnego, ale takich 
ludzi, którzy już dali poznać się jako 
aktywni przedstawiciele społeczeństwa 
brzosteckiego. Do komitetu budowy 
szkoły weszła część aktywnych ludzi z 
Komitetu Rodzicielskiego z przewod-
niczącym panem Eugeniuszem Żyrą, 
pan Kolbusz Jan jako przewodniczący 

Gminnej Rady Narodowej oraz wielu 
ludzi, którzy wykazywali się pracą dla 
dobra całego społeczeństwa. Oczywi-
ście powołano do Komitetu ludzi wpły-
wowych, ale przeciwnych budowie 
szkoły po to, żeby nam przypadkiem 
nie szkodzili. Nie będę wymieniać 
składu Komitetu, bo lista jest umiesz-
czona w Kronice szkoły. I zaczęła się 
praca pod przewodnictwem pana Jana 
Dachowskiego, który został wybrany 
przewodniczącym. Dowiedzieliśmy 
się, co należy zrobić, żeby można było 
się starać o budowę nowego budynku, 
a więc: własna działka budowlana, do-
prowadzenie starego budynku do stanu 
awaryjnego, pozyskanie wpływowych 

ludzi w powiecie, województwie a 
nawet w Warszawie. Muszę powie-
dzieć, że Wydział Oświaty w Jaśle był 
przeciwny tej budowie, oczywiście z 
początku, a potem, gdy już było wia-
domo, że nie ustąpimy, zaczęto nam 
podsuwać swoje sugestie. 
 Z działką poszło łatwo dzięki ów-
czesnemu proboszczowi parafii rzym-
sko-katolickiej ks. Kazimierzowi 
Ostafińskiemu, ciągle szykanowanemu 
przez władze polityczne, budownicze-
mu dzisiejszej poczty (a miał to być 
budynek przeznaczony dla zakonnic i 
na cele katechetyczne). Zaczął budowę 
plebani ale też mu prace przerwano. On 
to podjął decyzję o sprzedaży działki 
pod budowę szkoły (za zezwoleniem 
Kurii Biskupiej w Przemyślu). To miało 
decydujący wpływ na dalsze starania, 
bo gdyby ksiądz proboszcz nie zgodził 
się na przekazanie nam działki to i 
tak państwo by go wydziedziczyło, 

ale sprawa trwałaby cały rok, a rok 
oczekiwania, to byłaby tragedia, bo 
powiat jasielski był duży i budynków 
szkolnych brakowało i ktoś mógłby nas 
wyeliminować na któryś tam rok. 
 Działka sąsiadowała z budynkiem 
starej szkoły i to też było wielkim 
plusem. Transakcji dokonano jeszcze 
w miesiącu październiku (na początku) 
w biurze notarialnym w Jaśle, między 
proboszczem Kazimierzem Ostafiń-
skim a inspektorem szkolnym panem 
Janem Magnowskim. I wtedy zaczęła 
się już praca. Na działkę (już szkolną) 
wjechały maszyny niwelacyjne by 
przygotować grunt pod budowę szkoły. 
Oprócz tego trwały prace i starania o 

plany budowy i pozyskanie 
odpowiedniego wykonawcy 
i wiele innych. Na to jednak 
nie było żadnych pieniędzy i 
o te pieniądze trzeba było się 
starać. Za zezwoleniem władz 
gminnych opodatkowano spo-
łeczeństwo jednorazową kwo-
tą 200 zł od numeru, ale to nie 
przyniosło spodziewanych 
pieniędzy dzięki agitatorom, 
którzy byli przeciwni budowie 
szkoły. Nazwiska ich są znane 
ale nie będę ich tutaj przy-
taczać. I tu postanowiliśmy 
urządzać zabawy dochodowe, 
które nam rozwiązały wiele 
problemów. Te zabawy były 
i trochę komiczne: dzisiejsza 
pani dyrektor Maria Rozwa-
dowska sprzedawała bilety 
wstępu na podłogę, p. Teresa 
Reutt pracowała w bufecie, p. 
Samborska robiła dekoracje i 

wielu innych nauczycieli pomagało w 
przygotowaniu imprezy. Ksiądz pro-
boszcz ciągle pytał mnie po cichu czy 
już utargowaliśmy potrzebną kwotę, ale 
ciągle było mało. Dopiero jak powie-
działam mu że rezygnujemy z zabaw, a 
ktoś inny podjął inicjatywę, zaczęła się 
walka z tymi którzy urządzają zabawy z 
alkoholem, rozpijają ludzi, tu też ksiądz 
okazał nam swoją sympatię że nas nie 
wywoływał z ambony.
 Powstały poważne problemy, czy 
będziemy szkołę rozbudowywać, doty-
czyło to rozbudowy wzwyż (dobudowa 
drugiego piętra) czy rozbudowy wszerz. 
I tu miała zadziałać szkoła w ukazaniu, 
że nic z tych planów. Przewodniczący 
Rady Narodowej pan Jan Kolbusz po-
kazał nam co mamy robić i co należy 
pokazać władzom, że musimy budo-
wać. Uczniowie pod opieką nauczycieli 

Wspomnienia Pani Eugenii Grzesiakowskiej

Jak to z budową szkoły w Brzostku było

Dyrektor szkoły Pani Eugenia Grzesiakowska podczas 
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego

Fot. Archiwum
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(przede wszystkim na pracach ręcznych 
i wf) przygotowali odkrywki na strychu 
i fundamentach, inni nauczyciele mieli 
umiejętnie przedstawić izby lekcyjne. 
I tu pani Rogalowa urządziła prawdzi-
wy pokaz dla pana inspektora Żońcy: 
kazała dzieciom wstać i wykonać roz-
maite ćwiczenia i pod naciskiem stóp 
dziecięcych sala się zakołysała (to był 
fakt, to zaobserwowaliśmy wcześniej) a 
klasa mieściła się na piętrze, tam gdzie 
trafił pocisk podczas wojny. Pan Żońca 
wykonał zwrot w tył i po prostu uciekł 
z klasy. Powiedział mi, że on do tej 
szkoły w żadnym wypadku nie posłał-
by swoich dzieci. I tu decydującą rolę 
odegrał protokół z wizytacji. Inspektor 
był po naszej stronie. 
 Przyjechał przedstawiciel z woje-
wództwa, żeby ostatecznie rozstrzyg-
nąć sprawę co będzie robione, ale z 
przeświadczeniem że dobuduje się 
piętro. I w zasadzie nie dał się prze-
konać i twardo oznajmił, że będzie 
dobudowane drugie piętro. I wtedy ja 
zareagowałam dosyć niemądrze, pyta-
jąc wszystkich zebranych, jak można 
budować dodatkowe piętro, kiedy szko-
ła ma fundamenty z piaskowca, które 
nie wytrzymają takiego obciążenia. 
Zapadła cisza, musiałam wytłumaczyć 
dlaczego tak sądzę. Wytłumaczyłam, 
że robiłam odkrywkę fragmentu fun-
damentu, kopaliśmy głęboko i z naszej 
odkrywki ciągle sypał się piasek. Dla-
czego sypał się ten piasek ja wiedzia-
łam, ale tego nie tłumaczyłam bo pan z 
województwa (chyba nazywał się pan 
Zając) powiedział, że to sprawdzą. Po-
mylić się przecież mogłam, a za to nie 
idzie się do więzienia. Nasi aktywiści: 
pan Dachowski i pan Żyra postanowili 
odwieźć pana Zająca do Rzeszowa, 
samochodem jechał pan Cze-
sław Staniszewski, który 
nigdy nie żałował pojazdu i 
benzyny, jechał gdzie tylko 
wymagała tego potrzeba. 
Całą drogę dyskutowali, a 
przewodnią myślą dyskusji 
było to, że na fundamentach 
z piaskowca nie można budo-
wać II piętra. W wyniku tej 
dyskusji przywieźli nowinę 
że przekonali pana z wo-
jewództwa i szkoła będzie 
budowana (nowa szkoła). 
Jeden z komitetowców sko-
mentował to słowami: „kto 
by pomyślał, że głupia baba 
wpadnie na taki pomysł”. A 
głupia baba bardzo się tym 
ucieszyła. 
 I teraz wszystko potoczyło 
się dość szybko. Otrzymali-
śmy państwowe fundusze: 
9.999.999 zł (suma nie mogła 

przekroczyć 10.000.000  zł). W tym 
mieściły się plany, materiały budowla-
ne, robocizna, meble szkolne, pomoce 
naukowe, budynek główny i sala gim-
nastyczna. A co tymczasem z uczniami? 
Zostały nam tylko dwie sale lekcyjne, 
mieszkanie kierownika szkoły i sekre-
tariat, ponieważ piętro nam zamknięto, 
bo awaria to awaria. I tu zaczyna się 
prawdziwe poświęcenie nauczycieli, 
ich entuzjazm, pracowitość i solidar-
ność. W deszcz i pogodę, mróz i za-
wieruchę podczas dziesięciominutowej 
przerwy musieli codziennie pędzić do 
wynajętych izb lekcyjnych: do remizy, 
do Domu Kultury, Prezydium Gminnej 
Rady Narodowej - wszędzie uczyły się 
dzieci. Nauczyciel miał osobiście nieść 
pomoce naukowe, bo dzieci mogłyby je 
upuścić i zniszczyć. I proszę sobie wy-
obrazić panią od biologii która pędziła 
na lekcję z mikroskopem, czy panią od 
geografii niosącą kilka rulonów map 
itp. Ale przetrwaliśmy. 
 Prace niwelacyjne terenu zakoń-
czono, nie pamiętam dat co kiedy się 
odbyło, ale to jest w kronice. Budowę 
powierzono przedsiębiorstwu jasiel-
skiemu z siedzibą w Krośnie, wy-
znaczono kierownika robót i wkrótce 
odbyła się uroczystość wbudowania 
kamienia węgielnego, gdyż zapadła 
decyzja, iż szkoła będzie otwarta w 
dwusetną rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej i tak się stało. 
 Dużo pracy i kłopotu mieliśmy z 
wyposażeniem szkoły. Sporządziłam 
zamówienie w CEZASIE w Rzeszo-
wie, należało to wszystko wybrać, 
przywieźć i zabezpieczyć w starym 
budynku. Zwykle przywożono nam 
sprzęt wieczorem, myślałam że nie 
dam temu rady. Ale przyszli z pomocą 
nauczyciele, którzy mieszkali w Domu 
Nauczyciela. Pierwsza była zawsze 

pani Maria Rozwadowska, pani Socho-
wa, pan Prokuski, pani Stanaszkowa. 
I tu dzięki nim poradziliśmy sobie. 
Takich dostaw było dużo. 
 Przy budowie szkoły nie było żad-
nych „wpadek”, wszystko układało 
się dobrze, Komitet Budowy Szkoły 
trzymał nad wszystkim pieczę. Nikt 
nikomu nie rozkazywał, nie było kłótni 
ni kwasów. Prac dekoracyjnych szkoły 
na „otwarcie” podjęła się nauczycielka 
pani Ewa Samborska i wszystko wyszło 
jej znakomicie. Warto było popatrzeć 
jak w sierpniu 1973 r. nauczyciele 
(z małymi wyjątkami) przyszli do 
czyszczenia szkoły, razem z uczniami 
doprowadzali do użytku przydzielone 
klasopracownie, sami czuwali nad 
właściwym umeblowaniem i pod kie-
runkiem pani Samborskiej - estetycz-
nego wystroju klas. 
 Członkowie Komitetu Budowy 
Szkoły byli wszędzie, o wszystko się 
troszczyli. Oprócz mężczyzn były rów-
nież bardzo aktywne panie: pani Kry-
styna Szukała, Antonina Staniszewska 
żona Czesława, pani mgr Zofia Pietru-
chowa, Stanisława Pietruchowa i wiele 
innych. Komitet postarał się o sztandar 
szkoły, tablicę pamiątkową. Do aktywi-
stów w Komitecie, do wymienionych 
już uprzednio nazwisk (Dachowskiego, 
Żyry, Kolbusza, Staniszewskiego) na-
leży jeszcze dodać sołtysa z Zawadki 
Brzosteckiej Mieczysława Dziedzica 
i Edwarda Grzesiakowskiego też z 
Zawadki Brzosteckiej. Ale to wszystko 
zlewa mi się w jedną całość i nie mogę 
sobie więcej przypomnieć. Dlatego 
też przepraszam wszystkich pracują-
cych aktywnie przy budowie naszej 
szkoły, których nie ujęłam w swoich 
wspomnieniach, bo gdybym wszystko 
chciała opisać dokładniej, powstałaby 
dosyć gruba książka.

Młodzież szkolna podczas występu artystycznego na „otwarciu” szkoły
Fot. Archiwum
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Z prac Rady Gminy
25 września br. odbyła się X sesja Rady  

Gminy w Brzostku. Podczas obrad 
Wójt Gminy Leszek Bieniek przedstawił 
informację z przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2003 roku.
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
	zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wie-

loletniego planu gospodarczego,
	zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok, 

dotyczącej zmiany limitu wydatków na wie-
loletni program inwestycyjny w gminie, oraz 
zmian w budżecie gminy na 2003 rok,
	upoważnienia Wójta Gminy Brzostek do 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
poczet środków budżetu gminy w 2004 roku 
na zadanie pod nazwą "budowa kanalizacji 
sanitarnej wsi Brzostek",
	przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

przetargu działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 418/2 położonej w Woli 
Brzosteckiej.

E. Szukała

OBWIESZcZENIE 
WóJTA GMINY BRZOSTEK 

z dnia 29 września 2003 roku 
 Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717) Wójt Gminy Brzostek informuje, że w dniu 29 września 2003 
roku została wydana dla Gminy Brzostek decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „rozbudowa i mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków w Kleciach na działkach ozn. nr ewid. 
59/11 i 59/5” na wniosek: Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Wykonawczego 
„ELTECH” sp. z o.o. w Dębicy, ul. Metalowców 25 reprezentującego Gminę 
Brzostek. 
 Ponadto informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z 
późniejszymi zmianami) dane o wydanej decyzji zostały umieszczone w 
publicznie dostępnym wykazie decyzji wymagających udziału społeczeń-
stwa. 

Z up. Wójta Gminy
Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Komunalnego

Jan Król

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji  
Narodowej Wójt Gminy Brzostek 

przyznał wyróżniającym się nauczy-
cielom nagrody. Uhonorowani w tym 
roku zostali: ze szkół podstawowych 
- Elżbieta Heffner-Bednarczyk i 
Leokadia Wodyła z Brzostku, Maria 
Grzsiakowska z Gorzejowej, Marek 
Świstak z Grudnej Górnej, Danuta 
Kaczka z Kamienicy Dolnej, Sławo-
mir Rams z Kamienicy Górnej oraz z 
gimnazjów - Katarzyna Machowska 
z Brzostku, Barbara Wojtaszek i Ma-
ria Dziurdzik z Siedlisk-Bogusz.
Z wnioskiem o nagrodę Wójta mogą 
występować: dla nauczycieli - dyrek-
torzy szkół, natomiast dla dyrektorów 
- przedstawiciel organu prowadzące-
go, rada pedagogiczna, przedstawiciel 
nadzoru pedagogicznego oraz związki 
zawodowe działające w oświacie.
Wnioski opiniowane są przez Zespół 
ds. nagród w składzie: Jan Szcze-
panik - przewodniczący, Wiesław 
Kieca - przedstawiciel Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszko-
li, Marian Ptaszek - przedstawiciel 
Komisji Budżetu i Spraw Społecz-
no-Oświatowych, Zofia Rogowska 
- przedstawiciel Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty w Dębicy i Adam Słowik 
- przedstawiciel Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Brzostku.

I. N.

Nagrody 
dla nauczycieli

Wjeżdżających do Brzostka od stro-
ny Pilzna razi różowawo-szarobury, 
osmolony budynek. Wrażenie jest tym 
gorsze, że już na pierwszy rzut oka 
widać, że budowla mogłaby być per-
łą brzosteckiej architektury. Mowa 
o siedemnastowiecznej karczmie, w 
której dziś można kupić ryż, mydło i 
powidło. Jest jednak szansa, że sytu-
acja zmieni się już niebawem.

Dyrektor brzosteckiego oddziału  
Banku Spółdzielczego Rzemiosła 

w Krakowie Ryszard Tomaszewski 
przyznaje, że stan budynku, którego 
właścicielem jest bank nie jest najlep-
szy. - Też boleję nad tym, że u wjazdu 
do miasteczka rośnie taki wrzód - mówi 
dyrektor.
 Sytuacja może się jednak niebawem 
zmienić. Bank stara się właśnie o osta-
teczne uregulowanie prawa do własno-
ści jednej trzeciej budynku naprzeciwko 
kościoła, w którym ma swoją siedzibę 
(pozostała część należy do gminy oraz 
Spółdzielni Gminnej „SCh”). Sprawa 
ciągnie się już dość długo, jak zawsze, 
gdy pojawiają się liczni spadkobiercy 
poprzednich właścicieli obiektu. Ry-
szard Tomaszewski nie chce zapeszać, 
ale mówi, że jest szansa zakończenia 

tego procesu do końca br.
 I właśnie wówczas pojawi się sposob-
ność do zajęcia się starą karczmą. Bank 
ostatnio prawie w nią nie inwestował 
(poza podstawowymi remontami), 
licząc się ze sprzedażą obiektu. To w 
tej chwili najbardziej prawdopodobny 
wariant rozwiązania tego problemu. W 
takim razie to na nowym właścicielu 
zabytku spocząłby obowiązek jego 
renowacji.
 Siedemnastowieczny szynk przeszedł 
przed II wojną światową w ręce towa-
rzystwa zaliczkowo-pożyczkowego 
zwanego Kasą Stefczyka (od nazwiska 
Franciszka Stefczyka, organizatora kas 
oszczędnościowych w Galicji doby 
rozbiorowej). Tą drogą stał się później 
własnością Banku Spółdzielczego Rze-
miosła.
 Do dziś dwa razy do roku dyrekcja 
brzosteckiego banku spełnia nałożony 
kiedyś w akcie notarialnym obowiązek 
składania ofiar mszalnych w intencji 
śp. darczyńców. - Najtrudniej było w 
czasach komuny, bo trzeba było jakoś 
te wydatki zaksięgować. Ale dawaliśmy 
sobie radę - wspomina dyrektor Toma-
szewski.

(jad)

BRZOSTEK. Być może już w 2004 r. cenny zabytek zmieni właściciela

Karczma czeka na decyzję

co piszą o nas inni
OBSERWATOR LOKALNY (18 X 2003r.)
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (11) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Przemyski więzień 
Jan Roś
Większości nazwisk spotykanych w  

więzieniu kolegów - współwięź-
niów już dziś, po kilkudziesięciu latach 
nie pamiętam. Niektórych wyróżnia-
jących się zapamiętałem dokładnie. O 
jednym z nich, nazwiskiem Jan Roś 
spotkanym w więzieniu w Przemyślu 
wspomnę nieco szerzej.
 Jan Roś był przed wojną zawodo-
wym podoficerem‚ kapralem. Służ-
bę zawodową pełnił w Przemyślu. 
Pochodził z Przemyśla, tu się ożenił 
i mieszkał. Miał żonę i syna. Brał 
udział w wojnie obronnej w 1939 r. 
W październiku tegoż roku dostał się 
do niewoli radzieckiej, z której udało 
mu się zbiec. W ucieczce pomógł 
mu wrodzony spryt oraz znajomość 
języka rosyjskiego i ukraińskiego. Do 
Przemyśla dotarł w grudniu. W domu 
nie zastał żony ani syna. Zostali oni już 
wcześniej aresztowani i wywiezieni w 
głąb ZSRR. Ich mieszkanie zajmował 
oficer NKWD ze swoją rodziną. Rosia 
aresztowano i osadzono w więzieniu. 
Rozpoczęło się dochodzenie śledcze 
i wędrówka z więzienia w Przemyślu 
do innych więzień sowieckich. Wyrok 
nie zapadł. W więzieniu moskiewskim 
Roś przypadł do gustu swemu oficerowi 
śledczemu, który nawet polubił go. Roś 
uczył go różnych sztuczek karcianych, 
wygrywania melodii przy pomocy dło-
ni itp.
 Po napaści Niemiec na ZSRR i po 
porozumieniu Polskiego Rządu Emi-
gracyjnego z Rządem Radzieckim ofi-
cer ten umożliwił Rosiowi zwolnienie 
i skierowanie go na teren formowania 
przez generała Władysława Andersa 
polskich jednostek wojskowych w 
ZSRR. Tu spotkał syna przybyłego do 
Polskiego Wojska z dalekiej Syberii. 
Żona Jana Rosia już nie żyła. Zmarła w 
jednym z łagrów i tam ją pochowano. Z 

Armią Andersa obydwaj Rosie, ojciec 
i syn dostali się na Bliski Wschód a 
później pod Monte Cassino. Tu w bi-
twie poległ syn a ojciec został ciężko 
ranny w głowę. Karierę wojskową za-
kończył w stopniu starszego sierżanta. 
Po wyjściu ze szpitala Wojskowa Ko-
misja Lekarska orzekła, że na skutek 
odniesionych obrażeń głowy doznał 
trwałego upośledzenia w postaci zabu-
rzeń umysłowych wykluczających jego 
dalszą służbę wojskową. Jako inwalida 
wojenny przebywał w Anglii. Chlubił 
się kilkoma odznaczeniami wojskowy-
mi i bojowymi a szczególnie krzyżem 
„Virtuti Militari”. W roku 1948 powró-
cił do Polski i zamieszkał w Przemyślu 
u znajomej starszej, samotnej pani. 
Miał trudności z otrzymaniem pracy. 
W końcu zatrudniono go w charakte-
rze stróża nocnego w jednej z piekarń 
przemyskich.
 Aresztowany został w czerwcu 1949 
roku przez UB za to, że w restauracji 
przygrywając sobie na dłoniach zaśpie-
wał: „Mięso i słonina idą do Stalina a 
głowę i flaki kupują Polaki”. Była to 
jego odpowiedź na to, że restauracja nie 
dysponowała inną zakąską do zamó-
wionej przez niego setki wódki, poza 
galaretą z głowizny i łap. Pech chciał, 
że w tym samym czasie w restauracji 
było dwóch oficerów UB. Natychmiast 
aresztowali oni Rosia i przewieźli na 
UB. Tam oficer śledczy zerwał z jego 
munduru odznaczenia oraz krzyż „Vir-
tuti Militari” i ze złością wrzucił je do 
kosza ze śmieciami.
 Nazwał Rosia agentem i szpiegiem 
mocarstw zachodnich, który przyje-
chał do Polski po to, by siać wrogą 
propagandę i szkalować przyjaźń 
polsko-radziecką, że jest reakcjonistą 
i wrogiem Polski Ludowej. Wojskowy 
Sąd Rejonowy skazał Jana Rosia na 
karę 6 miesięcy więzienia z zawiesze-
niem na dwa lata. Prokurator wniósł 
sprzeciw, domagając się surowszej 

kary. W rezultacie tego Roś odsiedział 
swoje sześć miesięcy. W więzieniu Roś 
nie rozstawał się ze swoim mundurem 
żołnierza II Korpusu Armii Andersa. 
On jeden nie zdał swego ubrania do 
depozytu, nie przyjął ubrania więzien-
nego lecz przebywał w celi w swoich 
butach, mundurze i berecie. On jeden 
nie zgodził się na wynoszenie na noc na 
korytarz swoich butów i munduru lecz 
trzymał je w celi. Mundur swój żołnier-
skim sposobem prasował co noc swoim 
ciałem, układając go odpowiednio pod 
więzienną pościelą. Kilka razy ukarano 
go za to karcerem, ale on mimo to ze 
swego zdania nie zrezygnował i nie 
ustąpił. Będąc mieszkańcem Przemy-
śla, znał osobiście większość pracowni-
ków przemyskiej służby więziennej i to 
mu pomagało. Oddziałowi odnosili się 
do Rosia z przymrużeniem oka, a często 
nawet z mniej lub bardziej ukrywanym 
podziwem, szacunkiem i aprobatą.
 Roś bardzo chętnie, gdy tylko zna-
lazł słuchaczy, opowiadał barwnie o 
swoim życiu, przygodach i bitwie o 
Monte Cassino. Na swej rozprawie miał 
obrońcę z wyboru, adwokata wynajęte-
go i opłaconego przez kobietę, u której 
mieszkał. Obrońca starał się o unie-
winnienie swego klienta w oparciu o 
dokumenty stwierdzające upośledzenie 
umysłowe oskarżonego. Udowadniał, 
że jego klient nie może być traktowany 
przez Sąd tak, jak człowiek normalny, 
w pełni odpowiedzialny za swe słowa 
i czyny. Jeżeliby jednak Wysoki Sąd 
uznał konieczność orzeczenia kary 
ze względów profilaktycznych i dla 
odstraszenia innych od podobnych, 
przestępczych czynów to wniósł prośbę 
o najniższy wymiar kary i to z zawie-
szeniem jej wykonania.
 W ostatnim słowie oskarżonego Jan 
Roś powiedział: Wysoki Sądzie! Ja 
nie mam żalu do nikogo. Teraz takie 
czasy, że wiele krzywd trzeba zapo-
mnieć i wybaczyć. Nie mogę jednak 
zapomnieć i zawsze będę miał żal do 
oficera śledczego, funkcjonariusza UB, 
który zerwał z mej piersi krzyż Virtuti 
Militari i inne moje odznaczenia woj-
skowe, podeptał je i wyrzucił do kosza 
na śmieci, krzycząc na mnie: „Po coś 
ty tu arcysupersukinsynu przyjechał!? 
- Żeby nas szpiegować!? - Żeby siać 
wrogą propagandę!? Mogłeś przecież 
siedzieć tam, na Zachodzie jak było 
ci tam dobrze! Nam tu takich jak ty 
reakcjonistów nie potrzeba i potrafimy 
was zniszczyć. Ten człowiek siedzi 
sobie dumny z siebie, tu, na tej sali”.
 Wysoki Sądzie! Proszę popatrzeć 
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na mój mundur, który został uszko-
dzony przez tego pana. Ja sam w celi 
zacerowałem go najlepiej jak mogłem. 
Ten mundur znaczy dla mnie wiele. 
Ja, Wysoki Sądzie, żonę utraciłem na 
dalekiej Syberii, dokąd ją wywieziono 
razem z dorastającym moim synem i 
tam biedaczka zmarła na skutek zimna 
i głodu, przymusowej pracy ponad siły 
i nieludzkiego traktowania. Syn mój 
zginął, poległ pod Monte Cassino, jako 
żołnierz polski. Ja byłbym zginął w 
więzieniu lub łagrze sowieckim, gdyby 
nie Anders i Sikorski. W bitwie pod 
Monte Cassino zostałem ciężko ranny 
w głowę i podobno od tego klepki w 
głowie mi się poprzestawiały i mózg 
trochę wyparował. Ale tak całkiem 
głupi to ja jeszcze nie jestem. Tam, w 
wojsku, u generała Andersa a potem w 
Anglii miałem wszystko, co mi było 
potrzeba. Miałem ananasy, frykasy, figi, 
pomarańcze, daktyle i wystarczający 
żołd na moje potrzeby. Miałem honor, 
szacunek, poważanie i byt zapewniony. 
Wszystko miałem, ale Ojczyzny nie 
miałem! Byłem jak ten Żyd - wieczny 
tułacz. Tęskniłem za Ojczyzną. Dla-
tego do Ojczyzny wróciłem, chociaż 
niektórzy moi koledzy mi to odradzali 
i przepowiadali, co mnie tu może spot-
kać. Nie chciałem im wierzyć. Zaśpie-
wałem, to co zaśpiewałem i o co jestem 
oskarżony. Tego się nie wypierałem i 
nie wypieram. Mój obrońca starał się 
wmówić Wysokiemu Sądowi, że ja je-
stem głupi. A ja swój rozum mam. Kara 
mi się należy. Proszę o sprawiedliwe 
ukaranie mnie i ukaranie także pana 
porucznika, który tak haniebnie wobec 
mnie, żołnierza i inwalidy wojennego 
zachował się. Ten pan porucznik UB 
nosi niby mundur żołnierza polskiego 

i uważa, że jest żołnierzem, ale on 
prawdziwym żołnierzem nie jest, nigdy 
nie był i nie będzie.
 Przewodniczący Sądu uśmiechnął 
się i rzekł: Po co wam, Roś było brać 
sobie obrońcę, kiedy wy, sami tak sku-
tecznie i przekonywująco umiecie się 
bronić?
 Odpowiedź Rosia Brzmiała: To nie 
ja, Wysoki Sądzie, to moja kobieta, u 
której mieszkam załatwiła mi obrońcę z 
wyboru. Z drugiej zaś strony - kto mógł 
naprzód przewidzieć że mój adwokat 
okaże się głupszym ode mnie.
 W celi Roś pełnił funkcję starosty 
(starszego celi). Wywiązywał się z tego 
obowiązku bardzo dobrze. Dbał o usta-
lony porządek, był uczynny, uprzejmy 
i koleżeński. Często (wyjątkowo on 
jeden niemal co tydzień) otrzymywał 
sute paczki żywnościowe i papierosy. 
Dzielił się nimi sprawiedliwie z kole-
gami w celi, szczególnie z tymi, którzy 
paczek nie otrzymywali. Nie lubił po-
dziękowań. Bierz, bo ci daję. Ja mam, 
a ty nie masz. Byłoby chamstwem i 
hańbą dla mnie, gdybym się z tobą nie 
podzielił.
 Zabawne zdarzenie miało miejsce na 
kilka dni przed Bożym Narodzeniem. 
Rosiowi do końca kary i wyjścia na 
wolność pozostało zaledwie kilka dni. 
Do więzienia w Przemyślu zjechała 
jakaś wysoka inspekcja z Departamentu 
Więziennictwa w Warszawie. Wizyto-
wali oni cele więzienne i przeprowa-
dzali rozmowy z więźniami na tematy 
warunków bytowych, wyżywienia, 
regulaminu i odnoszenia się służby 
więziennej do odbywających karę. 
Jeden z członków tej inspekcji był w 
randze pułkownika.
 Kiedy do naszej celi weszła sza-

nowna inspekcja w asyście „speca” 
i naczelnika więzienia, starosta celi 
złożył jej regulaminowy meldunek. 
Pułkownik podziękował i uśmiechając 
się do Rosia rzekł: Dajcie komendę 
„spocznij”. Widzę, że byliście zawo-
dowym żołnierzem, że służyliście w 
Armii Andersa, powiedzcie mi proszę, 
za co znaleźliście się tutaj. Roś, stojąc 
na baczność, wyprostowany jak struna, 
meldował: Obywatelu pułkowniku! - 
To było tak: Poszedłem sobie po pracy 
do restauracji. Zamówiłem „setuchnę” 
czystej a na zagryzkę nie mieli nic 
oprócz jajka na twardo i studzieliny. 
To mnie mocno zdenerwowało, bo 
przecież świń u nas nie brakuje. Więc 
sobie ze złości zagrałem na tych oto 
moich dłoniach i zaśpiewałem: „Mięso 
i słonina idą do Stalina, a głowę i flaki 
kupują Polaki”. Na ustach pułkownika 
pojawił się dziwny grymas. Po chwili 
rzekł: No, to chyba słusznie tu siedzi-
cie, bo dobrze wiecie, że to jest perfidne 
kłamstwo. Ejże, odrzekł Roś. Mnie 
się jednak zdaje, że ja się ani o p....y 
włos nie pomylił. Słysząc niespodzie-
waną ripostę Rosia, funkcjonariusze 
więzienni poczęli wyjaśniać, że Roś 
jest niepoczytalny, że ma zaburzenia 
umysłowe i mówi od rzeczy, ale nie jest 
agresywny i dlatego siedzi we wspólnej 
celi. Pułkownik milcząc, wyszedł z 
celi, a za nim reszta towarzyszącej mu 
świty. Roś był dumny mówiąc do nas: 
„Popatrzcie, jak szybko ich spławiłem. 
Oni nie lubią prawdy, a ja nie lubię się 
bać i swój rozum polityczny mam”.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

Paulo Coelho „Piąta góra”
Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnie- 
nia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy 
pragną uciec przed miłością... Wspaniała, mądra książka 
pisarza, który przeszedł drogę od sekty szatana do głębo-
kiego katolicyzmu.


Irwin Shaw „Wieczór w Bizancjum”
Powieść obyczajowa autora Młodych lwów i Pogody dla  
bogaczy. Znany amerykański producent filmowy Jesse Craig, 
od kilku lat pozostający na uboczu życia zawodowego, zja-
wia się w Cannes w czasie festiwalu. Dlaczego przyjechał? 
W malowniczych plenerach francuskiego Lazurowego Wy-
brzeża, w otoczeniu ludzi kina, stanąwszy na rozdrożu, Jesse 
Craig szuka odpowiedzi na dręczące go pytania.



Danielle Steel „Jak grom z nieba”
Alexandra Parker, wzięty adwokat, nie bez trudu godzi  
obowiązki zawodowe z rolą żony i matki. Jej mąż, jeden z 
najlepszych nowojorskich finansistów, jest dumny ze swego 
wieloletniego związku i udanej kariery. Dla obojga ogrom-
nym ciosem jest wiadomość o chorobie Alexandry, która dla 
ratowania życia musi podjąć niezwykle trudną decyzję.


Nora Roberds „Niebo i ziemia”
Wyspa Trzech Sióstr. Doktor Mac Brooke przyjeżdża tu  
zafascynowany niezwykłymi zdolnościami trzech przyja-
ciółek - praprawnuczek trzech sióstr, które trzysta lat temu 
uciekły z Salem oskarżone o czary. Mia i Nell przyjmują 
go życzliwie. Tylko Ripley jest sceptyczna. Nie wierzy w 
magię i czary. Ale to właśnie ona rzuca na Maca najpięk-
niejszy czar.

(Wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto przeczytać
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Jak wszyscy już się orientują, artyku- 
ły sygnowane podpisem H. L. 

poruszają tematy przyrodnicze lub 
związane z rolnictwem (przeważnie). 
Proszę więc zwrócić uwagę, że słowo 
Polityka jest w nadtytule tego artykułu 
umieszczone w cudzysłowie. Miano-
wicie chodzi o czasopismo „Polityka”, 
doskonały tygodnik.
 Następne słowo, taki dziwny skrót to 
ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 
z 11. IV. 2003 r. Skrót z pierwszych 
liter brzmi UKUR Wymyśliła go gazeta 
„Rzeczpospolita”.
 Tygodnik „Polityka” przytoczyłem 
dlatego, że w jego 30-stym numerze z 
dnia 26 lipca 2003 r., znana publicystka 
Joanna Solska opublikowała artykuł na 
temat tej ustawy o ustroju rolnym. Jej 
opinia pokrywa się z moją opinią o tej 
ustawie, zamieszczoną w lipcowym 
numerze „Wiadomości Brzosteckich”. 
Artykuł Joanny Solskiej jest bardziej 
krytyczny, zawiera jeszcze inne nega-
tywne skutki tej ustawy i nadmienia‚ że 
ustawa jest niezgodna z konstytucją.
Te słowa przytaczam dlatego, żeby 
czytelnicy mogli się przekonać, że nie 
tylko ja, publicysta - amator gminnego 
pisma, mam złe zdanie o tej ustawie. 
Jest też jeszcze w innych czasopismach 
i telewizji wiele krytycznych uwag o 
tej ustawie.
 Ponieważ publicystka nie rozwinęła 
wątku o naruszeniu konstytucji przez 
tą ustawę, przedstawię to poniżej po-
krótce.

Art. 20. Ten artykuł konstytucji stano-
wi, że społeczna gospodarka rynkowa 
jest podstawą ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Tymczasem z powodu tej usta-
wy, właściciel ziemi nie sprzeda jej 
wybranemu kupującemu, bo ustawa 
przyznała prawo pierwokupu Agencji 
Nieruchomości Rolnych.
 Urzędnicy będą decydowali komu 
rolnik ma sprzedać ziemię. Wracamy 
do gospodarki planowo - rozdziel-
czej.

Art. 21. Stanowi on, że Rzeczypospo-
lita Polska chroni własność.
 Tymczasem urzędnicy dyktować 
będą też cenę ziemi, która obniży się 
znacznie. Wtedy twórcy ustawy ziemię 
wykupią. Później ta wadliwa ustawa 
zostanie zmieniona, a hochsztaplerzy 
sprzedadzą ziemię po wysokich cenach 
rynkowych.

Art. 32 .2. Stanowi on, że nikt nie 

może być dyskryminowany w życiu 
społecznym i gospodarczym.
 Ustawa ta zamykając dostęp do 
zakupu ziemi osobom z miast, a także 
wsi, dyskryminuje osoby, które nie 
będą miały „dojścia” do urzędników 
Agencji.

Art. 64. Stanowi, że każdy ma prawo 
do własności i innych praw majątko-
wych, a własność może być tylko na 
tyle ograniczona o ile nie narusza to 
istoty tej własności.
 Istotą prawa własności jest swoboda 
dysponowania swoim mieniem. Ustawa 
to ogranicza a nawet uniemożliwia.

 Pisząc o konstytucji to trzeba też 
wyrazić parę zdań o zabarwieniu po-
litycznym (jednak). Takich protestów 
jak w tym i poprzednim moim artykule 
jest więcej. Może po tak wyraźnych 
głosach osoby, które wymusiły w 
parlamencie i u prezydenta ukazanie 
się tej ustawy odczują ze strony społe-
czeństwa dezaprobatę swoich działań. 
Partie polityczne już tracą akceptacje 
i staczają się w ślepy zaułek. Nic 
dziwnego, parlamentarzyści i urzęd-
nicy, którzy dzięki przynależności do 
partii dostali się na wysokie urzęd-
nicze stołki, nie działają w kierunku 
poprawy warunków w rolnictwie, ale z 
nadmiarem zabiegają o interesy, swoje 
prywatne, swych rodzin i znajomych.
 Za taki stan częściową winę ponosi-
my my wszyscy, wyborcy. Wybraliśmy 
do parlamentu osoby, które głośno 
krzyczały, a zgłosiły swe kandydatury 
dlatego, że tam dobrze płacą. Trzeba 
wybierać takie osoby, które już wyka-
zały się na niższych szczeblach dzia-
łalnością dla dobra ogółu. Takie które 

potrafią uchwalać sprawiedliwe prawo. 
Aby umieć uchwalać trzeba najpierw 
długo się uczyć. Siedem klas, czy za-
wodówka to za mało na reprezentanta 
obecnej wsi.
 Działania określonej grupy osób, 
występującej w organach stanowiących 
prawo, to działania przestępcze. Pod 
pozorem i za przesłoną działalności 
politycznej, poprzez partyjne targi, oraz 
uzależnianie określonego głosowania 
nad innymi ustawami, grupa ta będzie 
mogła podjąć działania aferalne dla 
osiągnięcia korzyści na wysoką skalę.
 Z doświadczeń ostatniego 14-lecia 
w naszym kraju wynika, że partie poli-
tyczne i związki zawodowe nie spełniły 
postulatów i potrzeb ludzi pracy miast 
i wsi. Dla rolników, bardziej od partii, 
czy związków zawodowych potrzebne 
są organizacje gospodarcze, producen-
ckie czy spółdzielcze. Od związków 
zawodowych także, ponieważ one 
nawet w tej samej branży mają różne 
odcienie polityczne. W rzeczywistości 
nazywają się związkami zawodowymi, 
a są partiami politycznymi. Wytwarza 
to niepotrzebne podziały w społeczno-
ści.
 Najlepszy dowód na to co rolnicy 
mają z partii, choćby „chłopskich” jest 
ustawa o której mówimy. We władzach 
centralnych jest ona uważana za sukces 
partii ludowych. Osobiście słyszałem w 
radio wypowiedzi dwóch przywódców 
partii ludowych z przechwałkami, jaki 
to sukces osiągnięto w parlamencie, 
uchwalając ustawę o kształtowaniu 
ustroju rolnego. To jaskrawy przykład 
na to jak „daleko pada jabłko od jabło-
ni”.

Henryk Latacz

„Polityka” i UKUR

Jeszcze o nowym ustroju rolnym

Policja informuje
We wrześniu 2003 roku na terenie  

działania Komisariatu Poli-
cji w Brzostku zanotowano łącznie 
24 zdarzenia, które są przedmiotem 
postępowań przygotowawczych w 
sprawach o popełnienie przestępstwa, 
a w tym m.in.:
1. wypadek drogowy - 3
2. kierowanie pojazdem mechanicz-

nym w stanie nietrzeźwości - 2
3. uszkodzenie ciała - 1
4. kradzież z włamaniem - 3
5. kradzież mienia - 4
6. wymuszenie rozbójnicze - 1
7. uszkodzenie mienia - 2

 W powyższych sprawach prowadzo-
ne są dochodzenia w celu wyjaśnienia 
okoliczności ich popełnienia oraz ze-
brania dowodów przeciwko sprawcom 
wymienionych przestępstw. Ponadto w 
sierpniu 2003 roku policjanci Komi-
sariatu Policji w Brzostku sporządzili 
16 wniosków o ukaranie gdzie o winie 
sprawców zdecyduje Wydział Grodzki 
Sadu rejonowego w Dębicy, nałożyli 
też 24 mandaty karne, głównie za 
wykroczenia drogowe, zatrzymali 17 
dowodów rejestracyjnych a pouczyli i 
upomnieli 166 osób. 

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń
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Obyczaje
Dymy
Doskonały, ciepły i zdrowy klimat  

panujący w naszej okolicy miesz-
kańcy Brzostku pogarszają sobie już 
od połowy lata - spalaniem resztek 
roślinnych. Raczej nie mieszkańcy 
sobie, lecz jedni mieszkańcy drugim 
mieszkańcom. Swoim sąsiadom.
 Osobom tym przypominamy, że 
zadymianie powietrza atmosferycz-
nego w osiedlach i nad drogami jest 
zabronione. Zakazuje tego ustawa o 
ochronie przyrody, (Dziennik Ustaw 
nr 99/2001 poz. 1079). Można się na-
razić na grzywnę. Policja na razie nie 
reaguje, chociaż po smudze dymu łatwo 
trafić do sprawcy. Kłęby dymu toczące 
się przez tak ruchliwe obecnie szosy, 
mogą stać się przyczyną groźnego 
wypadku.
 Zamiast spalać resztki roślin, ko-
rzystniej by było - tak jak to robią 
unijni rolnicy - składać je na pryzmę 
kompostową i w następnych latach 
wykorzystać do poprawy struktury 
gleby.

Zmuliska
W województwie podkarpackim  

szosy gminne i powiatowe bieg-
ną przeważnie dolinami. Od nich od-
chodzą do góry drogi do pól i zagród, 
przeważnie gliniaste, czasem posypane 
żwirem.
 Po każdej burzy z tych dróg i pól 
spływa duża warstwa gliny na szosę. 
Zalega ona zazwyczaj na asfalcie szosy 

jeszcze przez kilka tygodni, do czasu aż 
zostanie rozmyta i rozniesiona oponami 
licznych obecnie samochodów.
 W dniu 12 maja br., po niewielkiej 
burzy, przejeżdżając szosą powiatową 
można było na odcinku 5 kilometrów 
spotkać 17 miejsc gdzie na asfalcie 
zalegała warstwa gliny i błota, czasem 
ze żwirem, czasem grubości do połowy 
opon samochodu osobowego.
 Dziwić się należy właścicielom tych 
bocznych dróg, że pozwalają je sobie 
niszczyć i wymywać przez spływa-
jącą wodę. Można przecież wykopać 
niewielkie rowy i skośne rowki dla 
odprowadzenia wody we właściwym 
kierunku. Nie utrudni to komunikacji 
na szosie. 
 Mieszkańcy wsi znają to utrudnienie 
ale już przyzwyczaili się do tego błota. 
Dlatego nie reagują. Może panowie 
starostowie przejadą się służbowymi 
samochodami po burzy kilka kilome-
trów za miasto?
 Dołączenie się przez nasz kraj do 
Unii Europejskiej zobowiązuje nas 
wszystkich do większych starań o naszą 
wieś.

Droga do powiatu
Północną część gminy Brzostek łą 

czy z Dębicą, stolicą powiatu, dro-
ga powiatowa. Na odcinku tej drogi o 
długości 2,8 km pomiędzy Głobików-
ką a Głobikową brakuje nawierzchni 
asfaltowej. Jak na środek powiatu i XXI 
wiek jest to poważna niedogodność.
 Władze powiatu podjęły starania 
w formie wniosku do SAPARDU o 
dofinansowanie potrzebnej inwestycji. 

Ponieważ fundusz ten statutowo pokry-
wa tylko 50% tego rodzaju potrzeb, to 
drugą połowę kosztów powinny pokryć 
gminy na terenie których leży ten od-
cinek drogi. Proporcjonalnie, również 
według zasad prawem określonych.
 Poczyniono uzgodnienia. Koszt 
całkowity nawierzchni asfaltowej ma 
wynieść 800 tys. zł. SAPARD by dał 
połowę, starostwo wyasygnowało 
200 tys. Na obie gminy przypadło by 
do pokrycia tylko 200 tys. zł. Gmina 
Brzostek z miejsca wyraziła zgodę na 
swoją część kosztów.
 Ale dalej klops. Jak podała gazeta 
powiatowa „Obserwator Lokalny” nr 
39, władze gminy Dębica z wójtem 
Stanisławem Rokoszem wycofały się z 
uzgodnień i negatywnie ustosunkowały 
się do projektu. Motywem ich działania 
jest to, że droga ta nie ma większego 
znaczenia dla mieszkańców gminy 
Dębica. Inaczej jak dla mieszkańców 
6 wsi gminy Brzostek, którzy jadąc do 
powiatu w porze deszczowej, by cało 
dojechać muszą sporo kilometrów jak-
by wracać, aż do Pilzna, przysparzając 
drogi kilkanaście kilometrów.
 Władze gminy Dębica patrzą jednak 
tylko na swoje podwórko. Nie ważne 
dla nich ustalone zasady rozwoju in-
frastruktury w kraju. To typowy obraz 
polski gminnej. Bo „moja chata z kraja” 
jak mówi przysłowie. Albo „wolność 
Tomku w swoim domku”. Takie my-
ślenie jednak nie przystoi na drodze 
którą chcemy dojechać do wspólnej 
Europy.

H. L.

O B W I E S Z c Z E N I E
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu zawiadamia osoby zamieszkałe na terenie powiatów: mieleckiego, kol-
buszowskiego, dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej 
wydanym 17 lipca, w roku 2003 zostaną przeniesieni do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej poborowi 
zaliczeni do niżej wymienionych grup:

- absolwenci uczelni wyższych, którzy ukończyli studia w roku 2003 i w latach wcześniejszych
- skazani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku
- poborowi, którzy ukończyli szkołę podstawową z dwuletnim opóźnieniem lub ukończyli szkołę specjalną

oraz po złożeniu wniosku poborowi:
- uznani decyzją wójta (burmistrza, prezydenta miasta) za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny 

(żona, dziecko)
- poborowi, których brat lub ojciec w czasie odbywania czynnej służby wojskowej uległ wypadkowi, w wyniku którego 

poniósł śmierć lub został uznany za inwalidę wojskowego
Zainteresowani powinni zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu ul. Legionów 25 w celu dokonania 
odpowiednich adnotacji w książeczkach wojskowych.
Informacje telefoniczne pod numerem (017) 5862071
 Jednocześnie Wojskowy Komendant Uzupełnień przypomina studentom i uczniom szkół ponadpodstawowych o wy-
nikającej z ustawy o powszechnym obowiązku obrony konieczności dostarczenia do WKU zaświadczeń o rozpoczęciu 
albo kontynuowaniu studiów lub nauki w szkole ponadpodstawowej, w terminie do dwóch tygodni po rozpoczęciu roku 
szkolnego lub akademickiego.

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
MIELEC

ppłk mgr inż. Andrzej Sitko 
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Polemika i polityka

Brzostecki Alfabet Społeczny
Rok 2003 cz. II
Niewątpliwą atrakcją każdego czasopisma są ankiety, rankingi, listy. 
Zazwyczaj dotyczą one polityków i ludzi z pierwszych stron gazet. Skoro 
Obserwator Lokalny ma alfabecik, to niech Wiadomości Brzosteckie mają 
alfabet - ale inny, o tematyce społecznej.

 Mikołaj Rej język polski awanso-
wał, natomiast panowie negocjatorzy 
zdegradowali go do skansenu Unii 
Europejskiej. Oficjalnie skansen ów 
nosi nazwę: „grupa języków rzadziej 
używanych”. Ponad półtora wieku temu 
zdarzyło się, że Jakub Szela doszedł ze 
Smarżowej do Wiednia. Cesarz spoj-
rzał na chłopskiego analfabetę i Szela 
nic mówić nie musiał - było wiadomo 
kto mu krzywdę zrobił. Dziś zamiast 
milczenia (owiec) można wprowadzać 
esperanto - międzynarodowy język 
stworzony przez Polaka Ludwika Za-
menhofa - na otarcie łez (niewiele to, 
ale zawsze).

 Nożyce cen - zjawisko ekonomicz-
ne spadku cen na produkty rolne przy 
jednoczesnej zwyżce cen wyrobów 
przemysłowych - kultowy instrument 
ogrywania chłopów w okresie drapież-
nego kapitalizmu (1990 i nadal). Wir-
tuozem gry na tym instrumencie jest 
Leszek Balcerowicz, który niejednego 
chłopa wyprowadził z domu i zawiódł 
do stodoły. Maestro w gminie Brzostek 
oczyścił z buraków plac koło SKR, 
skrócił męki dojeżdżającym do pracy 
chłopo-robotnikom, a kobiety uwolnił 
od pracy w cukierni.

 Obserwator Lokalny dał mi 
pstryczka za to, że jak napisał... „Bugno 
pozazdrościł znanym publicystom 
politykom i wziął się sam za dzienni-
karstwo” (chodzi o alfabet społeczny 
w Wiadomościach Brzosteckich). No 
to jak to jest: każdemu wolno kochać, 
śpiewać każdy może, ale nie każdy 
może zajmować się dziennikarstwem 
(tako rzecze władza czwarta). E, tam 
- ja się wypisuję z takiej demokracji.

 Piłkarze Brzostowianki wygrywa-
ją mecz za meczem i są coraz bliżej 
awansu do wyższej klasy rozgrywek. 
Wprawdzie daleko im jeszcze do kole-
gów tenisistów stołowych, no ale tam 
gra zagraniczny zawodnik. Trenerowi 
Składanowskiemu podpowiadam więc 
podstęp: wystawić do gry czarnoskó-
rego zawodnika. Obrońcy drużyny 
przeciwnej będą za nim biegać a nasi 
bramki strzelać. Wiem, wiem to nie jest 
takie proste. Na razie więc tak trzymać 

- to znaczy tak kopać.

 Rolnicy z gminy Brzostek kon-
traktujący groszek długo czekali na 
zapłatę - niektórzy nawet do świąt 
Bożego Narodzenia. Inaczej postąpili 
rolnicy z sąsiedniej gminy. Zagrozili 
blokadą firmy i podali to do gazet. 
Efekt był piorunujący - rolnicy za trzy 
dni otrzymali zapłatę. Lepper nauczył 
chłopów organizować blokady ku 
zmartwieniu takich biznesmenów, co 
to do niedawna posiadali taczki i klucz 
francuski - całego majątku.

 Spór zbiorowy między miesz-
kańcami gminy Brzostek a władzami 
powiatu dębickiego może stać się 
koniecznością. Chodzi o to, że władze 
powiatu powinny łożyć na drogi „po-
wiatowe”, na które dostają pieniądze 
z budżetu państwa. Związkowcy z 
rolniczej Samoobrony gminy Brzostek 
zwrócili się z wnioskiem do Zarządu 
Powiatu w Dębicy o uwzględnienie w 
budżetach lat 2004 - 2006 wydatków 
na modernizację dróg powiatowych w 
gminie Brzostek, w szczególności na 
drogi Kamienica Dolna - Siedliska Bo-
gusz oraz Kamienica Górna do granicy 
gminy. Tak przewiduje procedura straj-
kowa - najpierw grzecznie poprosić...

 Takie będą rzeczypospolite jakie 
ich młodzieży chowanie - to szczytne 
hasło Komisji Edukacji Narodowej, 
patrona Szkoły - przyświecało przez 
wszystkie lata Szkole Podstawowej w 
Brzostku. W październiku tego roku 
przypada okrągła rocznica nadania 
imienia. Trzydzieści lat minęło, jak je-
den dzień. Na drugie tyle teraz, Szkoło 
przygotuj się!

 Uciekał cycok (małe prosię) po 
brzosteckim rynku, a gonił go rolnik z 
sąsiedniej wsi. Podobieństwo do „Ucie-
kła mi przepióreczka” jest tak duże, 
że aż prosi się o interwencję Kompo-
zytora. Ale cóż, pewien bardzo znany 
Kompozytor (w Dębicy zwracano sie 
do niego per „majestro”) mógłby się na 
mnie obrazić. A ja mam pomysł! Niech 
kto skomponuje nowy hymn chłopski 
- początek mógłby być taki:
 Nie po to Niemiec zboże śle

 By Lepper je marnował
 Wreszcie ten koszmar skończy się
 Unia nas będzie chować.

 Wisłoce grozi katastrofa eko-
logiczna z powodu niskiego stanu 
wód (brak deszczu) oraz przeciążonej 
oczyszczalni ścieków w Kleciach. Wy-
pływająca z niej woda zawiera za dużo 
farfocli, czyli mówiąc naukowo stężo-
nych jonów wodorowych. W wyniku 
reakcji chemicznej farfocle wypychają 
tlen z cząsteczek wody - a bez tlenu żyć 
się nie da. Trzeba co rychlej powiększyć 
oczyszczalnię ścieków lub przyjąć do 
pracy zaklinacza deszczu.

 Yesterday - wczoraj, wspomnie-
nia sprzed lat. Ładowacze z SUW-u 
„dorabiali do rodzinnego” w uni-barze 
między 14.30 a 15.00, wieczorami zaś 
nad biesiadnikami unosił się Duch 
Wielkiego Manitu. Do legendy przeszło 
zdarzenie jak to brzostecki starzec (sił 
dodał mu Manitu) poczęstował lagą 
pewnego kontrolera z Rzeszowa - towa-
rzyszący mu miejscowy urzędnik oca-
lał, albowiem pierwszy dopadł drzwi 
wyjściowych. Sklepowe cieszyły się 
większym powodzeniem niż pierwszy 
sekretarz. Panny stojące za ladą wy-
chodziły pierwsze (za mąż) - po czym 
wracały do pracy. Dziś jest odwrotnie, 
dokładnie.

 Zdrowie mieszkańców zaczyna 
być w centrum zainteresowania władz 
gminy. Spore kwoty wydatkowane na 
remont ośrodka zdrowia w Brzostku, na 
swą kolej czeka ośrodek w Smarżowej. 
Niestety, pacjenci nie dostali dodatko-
wej puli pieniędzy na lekarstwa, które 
są coraz droższe. Do niedawna bardziej 
opłacało się mieszkać z dziadkami niż 
chować parę krów. Dziś nie jest to 
żaden biznes; dziadki chorują, a renty 
idą na lekarzy i wykupienie lekarstw. 
„Najlepiej jakby mnie co zjadło” - 
stwierdził dziadek, dając tym dowód 
obywatelskiej postawy. ZUS przestałby 
wysyłać pieniądze, a i zasiłek pogrze-
bowy przysługiwać nie będzie.

 Żebractwo, jak każda profesja, 
stosuje różne techniki marketingowe. 
Oto kilka z nich:
 typ 1 (bin Laden) - daj pan złotówkę 
- jaki ładny lakier na pana aucie
 typ 2 (wróżbita) - brakuje mi tylko 
trzydzieći groszy panie dyrektorze, 
ministrze, generale
 typ 3 (Quasimodo) - panie daj 
pięćdziesiąt groszy - ja nie lump, ja 
bezrobotny
Wspieram żebraków typ 3. Moje auto 
ma liczne rysy, a żaden awans mi już 
nie grozi.

Ferdynand Bugno
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Dzielnicowy zatrzymuje Masztalskie-
go:
- Pan wie, że na pana żonę napadł dziś 
bandyta?
- To okropne! - krzywi się Masztalski. 
- A gdzie go odwieźli? Do szpitala czy 
do kostnicy?

		

Poziomo:
1) Filmowa rola Stallone; 4) Węglowodór do wyrobu żywic; 7) 
Dźwig portowy; 10) Odcisk stopy na piasku; 11) Przeszedł je 
Hannibal; 12) Siwizna na skroniach; 13) Pierwsza maszyna 
licząca; 14) Jednostka strumienia świetlnego; 15) Składana 
podczas tarła; 16) Baba z bajki; 17) Wczesna pora dnia; 20) 
Miejscowość na trasie Pilzno-Tarnów; 23) Laboratoryjne na-
czynie; 26) Świadectwo wyrobu; 29) Ubóstwo; 32) Powieść 
Bolesława Prusa; 35) Rywal Kodaka; 36) Hokejowe - zakrzy-
wione; 37) Bity przez damę; 38) Nikodem karierowicz; 39) 
Duma; 40) Górują nad Morskim Okiem; 41) Chirurgiczne lub 
krawieckie; 42) Mysie mieszkanko; 43) Nie można go przkro-
czyć; 44) Mundurowa zieleń.
Pionowo:
1) Amortyzator; 2) Kasztan jadalny; 3) Nóż ciesielski; 4) 
Wzór do naśladowania; 5) Z babą w parze; 6) Narodowość; 
7) Trwałe rozdęcie żyły; 8) Stary sklerotyk; 9) Naczynie do 

kąpieli; 18) Ważki argument; 19) Wielkie dzieło literackie; 21) 
Glony; 22) Wonny olejek z lawendy; 24) Odwracanie ziemi;  
25) Ściąga; 26) Zbiornik wodny; 27) Podłużne ciastko z 
czekoladową polewą napełnione kremem lub bitą śmietaną;  
28) Czeska ciężarówka; 29) Noga łosia; 30) Biokatalizator; 31) 
Motyw dekoracyjny; 32) Do przyklejania papy; 33) Maciora; 
34) Marka komputera domowego.

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

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: ALEK-
SANDER GRYGLEWSKI.
Nagrodę książkową wylosował: DAWID KIEcA z Kleci.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

- Masztalski dwa razy nieszczęśliwie się 
ożenił - mówi Ecik do kamrata. 
- Za pierwszym razem żona od niego 
uciekła...
- A za drugim?
- Została

		
Córka wraca wieczorem do domu. Ojciec 
informuje ją:
- Był ten Twój wielbiciel i chciał prosić 
cię o rękę.
- To bardzo miłe z jego strony, tylko jak ja 
mogę opuścić mamusię?
- Możesz ją sobie zabrać.

		

Mąż rano patrzy w lustro i mówi do żony:
- Co sobie pomyślałaś wczoraj, jak przy-
szedłem pijany do domu z tym sińcem?
- Jak przyszedłeś to go wcale nie mia-
łeś.

		
W biurze pyta kolega kolegi:
- Co wycinasz z gazety?
- Notatkę o tym, jak mąż zamordował 
żonę, bo mu stale przeszukiwała kie-
szenie...
- I co masz zamiar zrobić z tym wycin-
kiem?
- Schowam do kieszeni
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TENIS STOŁOWY
Terminarz rozgrywek ligowych na sezon 2003/2004 (I runda)

Pragniesz niezależności - całoroczne zajęcie przy wykonawstwie 
100 sztuk pudełek ozdobnych oklejanych słomą. Wartość 1 sztuki wyno-
si 110 złotych. Materiały ze zdjęciem wyrobu i opisem wysyłam - umowa  
o dzieło w kolejności zgłoszeń. Przysłać znaczki za 4,70 złotych na prze-
syłkę ciężką:

Rodzaj
meczu Spotkanie pomiędzy drużynami Termin meczu Godz. Miejsce

I liga M GLKS Zawisza Rzgów - LKS Suret „Brzostowianka” Brzostek 13.09.2003 (sobota) 16.00 Rzgów
I liga M
II liga M
III liga M
II liga K

LKS Suret „Brzostowianka” Brzostek – KU AZS AE Wrocław
KS „Górnovia” Górno – LKS „Brzostowianka” II
Nurt II Przemyśl - LKS „Brzostowianka” III
KTS Tarnobrzeg - LKS „Brzostowianka”

11.10.2003 (sobota)

16.00
14.00
16.00
15.00

Brzostek
Górno
Przemyśl
Tarnobrzeg

I liga M
II liga M
II liga K

TS Górnik Miechowice - LKS Suret „Brzostowianka” Brzostek
LKS „Brzostowianka” II – KS „Gorce” Nowy Targ
TS Tramwaj Kraków - LKS „Brzostowianka”

18.10.2003 (sobota)
16.00
14.00
15.00

Miechowice
Brzostek
Kraków

I liga M
II liga M
III liga M
II liga K

LKS Suret „Brzostowianka” Brzostek - TS Victoria Wałbrzych
KS „Podgórze” Kraków – LKS „Brzostowianka” II
LKS „Brzostowianka” III – „Jordan” Wola Mała
LKS „Brzostowianka” – PUKS Karolina Tarnów

25.10.2003 (sobota)

16.00
14.00
16.00
15.00

Brzostek
Kraków
Brzostek
Brzostek

I liga M ŁTSR Kastor Łask - LKS Suret „Brzostowianka” Brzostek 29.10.2003 (środa) 16.00 Łask
I liga M
II liga M
III liga M
II liga K

LKS Suret „Brzostowianka” Brzostek – MKSTS Trasko Ostrzeszów
KS Tymbark - LKS „Brzostowianka” II
STS LKS Zarszyn - LKS „Brzostowianka” III
MOS Krosno II - LKS „Brzostowianka”

08.11.2003 (sobota)

16.00
14.00
16.00
15.00

Brzostek
Tymbark
Zarszyn
Krosno

I liga M
II liga M
III liga M
II liga K

LKS Suret „Brzostowianka” Brzostek – AZS WSP Semex Częstochowa
LKS „Brzostowianka” II – MOS Krosno
LKS „Brzostowianka” III – „Kąkolówka”
LKS „Brzostowianka”- Pocztowiec Joolla Kraków

15.11.2003 (sobota)

16.00
14.00
16.00
15.00

Brzostek
Brzostek
Brzostek
Brzostek

I liga M
III liga M

MGKTS Top Bolesławiec - LKS Suret „Brzostowianka” Brzostek
UKS „Dukla” - LKS „Brzostowianka” III 22.11.2003 (sobota) 16.00

16.00
Bolesławiec
Dukla

III liga M LKS „Brzostowianka” III – MKS Mielec 29.11.2003 (sobota) 16.00 Brzostek
III liga M „Górnovia” II - LKS „Brzostowianka” III 30.11.2003 (niedziela) 11.00 Górno
I liga M
II liga M
II liga K

LKS Suret „Brzostowianka” Brzostek – AZS Politechnika Rzeszów
LKS „Jar” Kielnarowa - LKS „Brzostowianka” II
KS Mirex Tymbark - LKS „Brzostowianka”

06.12.2003 (sobota)
16.00
14.00
15.00

Brzostek
Kielnarowa
Tymbark

III liga M LKS „Brzostowianka” III – UKS Wiercany 13.12.2003 (sobota) 16.00 Brzostek
II liga M
II liga K
III liga M

LKS „Brzostowianka” II – KSOS Kraków
LKS „Brzostowianka” – KS Gorce Nowy Targ
„MOS” II Krosno - LKS „Brzostowianka” III

20.12.2003 (sobota)
14.00
15.00
16.00

Brzostek
Brzostek
Krosno

II liga M
II liga K

MLKS „Nurt” Przemyśl - LKS „Brzostowianka” II
CKiS Skawina - LKS „Brzostowianka” 10.01.2004 (niedziela) 14.00

15.00
Przemyśl
Skawina

II liga M
III liga M
II liga K

LKS „Brzostowianka” II – PKS „Opoka” Trzebinia
LKS „Brzostowianka” III – UKS Smarżowa
LKS „Brzostowianka” – KS Mirex Tymbark I

17.01.2004 (sobota)
14.00
16.00
15.00

Brzostek
Brzostek
Brzostek

III liga M
II liga K

LKS „Brzostowianka” III – MKS Orzeł Przeworsk
MKS Radość Gorlice - LKS „Brzostowianka” 18.01.2004 (niedziela) 12.00

15.00
Brzostek
Gorlice

II liga M
II liga K

PKS „Kolping” Jarosław - LKS „Brzostowianka” II
LKS „Brzostowianka” – SKS Start Nowy Sącz 24.01.2004 (sobota) 14.00

15.00
Jarosław
Brzostek

II liga M LKS „Brzostowianka” II – KS „Pocztowiec” Kraków 31.01.2004 (sobota) 14.00 Brzostek
II liga M
II liga K

UKS Olesno – LKS „Brzostowianka” II
MLKS Piskorowice - LKS „Brzostowianka” 07.02.2004 (sobota) 14.00

15.00
Olesno
Piskorowice

II liga M
II liga K

LKS „Brzostowianka” II – LUKS „Greniplast” Widacz
LKS „Brzostowianka” – LKS Wisła Rząska 14.02.2004 (sobota) 14.00

15.00
Brzostek
Brzostek

Projekt Przedsiębiorczość
ul. St-wa Moniuszki 1

skr. 1064 KAS
35-017 Rzeszów 1
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Tegoroczny październik jest wyjąt-
kowym miesiącem w historii Zespołu 
Szkół w Brzostku. Na 3 października 
przypadało święto szkoły, które łączy-
ło 45-lecie powstania i 5 rocznicę na-
dania szkole imienia Jana Pawła II.

Rocznice
Uroczystość rozpoczęła się Mszą  

św., którą w intencji zmarłych 
nauczycieli odprawił ks. proboszcz pa-
rafii p.w. Znalezienia Krzyża Świętego 
w Brzostku Jan Cebulak. Obchody w 
szkole zgromadziły liczne grono zapro-
szonych gości - władz samorządowych, 
przedstawiciela kuratora oraz dyrekto-
rów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
dębickiego. Zebrani obejrzeli program 
artystyczny w wykonaniu uczniów, 

którzy przedstawili II część Tryptyku 
rzymskiego zatytułowaną Medytacje 
nad Księgą Rodzaju autorstwa Jana 
Pawła II.

Kongres 
Kilka dni później, 11 października  

w ramach Dni Papieskich ks. 
proboszcz Jan Cebulak we współpracy 
z Zespołem Szkół w Brzostku zorgani-
zował Dekanalny Kongres Różańcowy 
dla nauczycieli pracujących w dekana-
cie Brzostek. Kongres ten miał na celu 
uświadomienie wagi modlitwy różań-
cowej w Roku Różańca Świętego. W 
programie przewidziano dwa referaty. 
Ksiądz Ryszard Dołek w swoim wystą-
pieniu podkreślił, że Papież to człowiek 
różańca, a modlitwa różańcowa stanowi 
szkołę życia. 
 Dyrektor Zespołu Szkół w Brzostku 
Halina Nowak wygłosiła referat zatytu-
łowany Wychowanie we współczesnej 
szkole. Przedstawiła w nim uwarunko-
wania pracy nauczyciela wychowawcy, 

problemy jakie musi rozwiązywać. 
Powiedziała „U wielu naszych uczniów 
istnieje pęd do wiedzy i zrozumienia dla 
niej, a chyba i dla wysiłków nauczyciela. 
Polski młody człowiek, polski uczeń a 
zwłaszcza uczeń podkarpackich wsi i 
miasteczek nie jest jeszcze zły. Jest zagu-
biony. A skoro tak, jest z kim pracować. 
Jest dla kogo pracować. Jest nad czym 
pracować. Nad czym? Właśnie nad 
harmonijnym połączeniem mądrości 
intelektualnej z mądrością życiową, z 
mądrością odpowiedzialności, z mą-
drością moralności.” 

Przesłanie ks. biskupa
Mszę świętą koncelebrował ks. bi- 

skup Kazimierz Górny wraz z 
ks. dziekanem Emilem Midurą i ks. 

Janem Cebulakiem. W kazaniu ks. bi-
skup skoncentrował się na rozważeniu 
duchowego znaczenia pontyfikatu Jana 
Pawła II. Wskazał na wybitne postaci 
- Urszulę Ledóchowską, Jana Bosco, 
brata Alberta, Edytę Stein jako wzory 
do naśladowania. Złożył życzenia zgro-
madzonym nauczycielom, by umieli w 
swoim posłannictwie odnaleźć szczęście 
i by potrafili „zwyczajnym obowiązkom 
nadać wymiar nadzwyczajny”. 

Szkoła 
Obecnie w skład Zespołu Szkół w  

Brzostku wchodzą następujące 
szkoły ponadgimnazjalne: liceum 
ogólnokształcące, liceum profilowane o 
profilu ekonomiczno-administracyjnym, 
technikum w zawodzie technik żywienia 
i gospodarstwa domowego, technikum 
w zawodzie technik mechanizacji rolni-
ctwa, 3-letnia zasadnicza szkoła zawo-
dowa w zawodzie mechanik-operator 
pojazdów i maszyn rolniczych.
Baza dydaktyczna mieści się w Kleciach 

i Brzostku. W Kleciach znajduje się 
główny budynek, w którym odbywają 
się zajęcia teoretyczne i mieści się peł-
nowymiarowa sala gimnastyczna oraz 
przestronna biblioteka. 
 Szkołę założył i kierował nią 26 lat 
Eugeniusz Batycki, pionier oświaty 
rolniczej na tym terenie. Po jego przej-
ściu na emeryturę obowiązki dyrektora 
przejął Jerzy Bonarek, a po nim, w 1992 
roku Halina Nowak - obecna dyrektor 
ZS. Obecnie do szkoły uczęszcza 500 
uczniów, na pełnych etatach zatrudnio-
nych jest 40 nauczycieli. 

Trochę historii
Historię szkoły rozpoczęła powoła- 

na 2 października 1958 roku Dwu-
zimowa Szkoła Rolniczo-Gospodarcza 
w Brzostku. Została ona przekształcona 
w 1963 roku w Zasadniczą Szkołę Ra-
chunkowości Rolnej. Ta, jako jedyna 
o specjalizacji rachunkowość rolna na 
poziomie zasadniczym w byłym wo-
jewództwie rzeszowskim, cieszyła się 

dużą popularnością, ponieważ przygoto-
wywała kadrę techniczno-ekonomiczną 
dla potrzeb kółek rolniczych. Dość 
szybko szkoła rachunkowości rolnej 
okazała się mało wystarczająca. 
 W 1971 roku powstała Zasadnicza 
Szkoła Rolniczo-Gospodarcza przygo-
towująca dziewczęta do prowadzenia w 
nowoczesny sposób gospodarstw rol-
nych i domowych. Absolwentki mogły 
kontynuować naukę w powołanym 1 
września 1975 roku 3-letnim technikum 
rolniczym. Dla chłopców 1 września 
następnego roku powołano Zasadni-
czą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. 
1 stycznia 1976 roku powstaje Zespół 
Szkół Rolniczych w Brzostku, który 
łączy wszystkie te szkoły. W następnych 
latach w jego ramach tworzono kolejne 
typy szkół. 1 września 1999 r. powstaje 
Liceum Ogólnokształcące a z dniem 1 
września 2000 roku szkoła zmienia swo-
ją nazwę, z Zespołu Szkół Rolniczych 
na Zespół Szkół w Brzostku.

/ah/

Jak godnie nosić Jego imię? 

Rocznice Zespołu Szkół  
im. Jana Pawła II w Brzostku

Dyrektor Halina Nowak wita zebranych gości Władze samorządowe i zaproszeni goście
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Wyrażamy serdeczne podziękowanie dla  
Państwa Renaty i Stanisława Wię-

zików za pomoc w uzyskaniu kontaktu z 
Kancelarią Prezydenta RP, co przyczyniło 
się do wsparcia finansowego pracowni 
informatycznej naszego gimnazjum. Za po-
zyskane środki zakupiliśmy komplet foteli 
obrotowych.

Dyrektor Gimnazjum w Brzostku
Opiekun pracowni informatycznej

Podziękowanie

Fot. P. Batycki

7 października w pobliżu granicy  
Brzostku z Kleciami doszło do 

bardzo niebezpiecznego wypadku. 
Kierujący Oplem Omega podczas 
wyprzedzania uderzył w Fiata 126p, 
który wykonywał w tym czasie 
manewr skrętu w lewo. W wyniku 
zderzenia Fiat przewrócił się na 
dach, a Opel uderzył w przystanek 
wybudowany przed kilkoma dnia-
mi, burząc go kompletnie. Lekkich 
obrażeń ciała doznał kierowca Fiata 

oraz 18 letnia dziewczyna stojąca 
na przystanku. Strach pomyśleć 
co mogło się wydarzyć gdyby do 
wypadku doszło kilka minut wcześ-
niej, kiedy na przystanku stała spora 
grupa dzieci szkolnych oczekująca 
na autobus.
 A swoją drogą ciekawe co oprócz 
piasku i wody dodał wykonawca do 
zaprawy skoro przystanek tak łatwo 
legł w gruzach.

f. l.

Przystanek w gruzach


