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Niezwykle uroczystą oprawę miały tegoroczne ob- 
chody święta 3 Maja oraz Matki Boskiej Królowej 

Polski w Szkole Podstawowej w Brzostku. Program 
artystyczny przygotowany przez uczniów placówki 
pod opieką nauczycieli dostarczył wielu wzruszeń ro-
dzicom i gościom. Na sali gimnastycznej, gdzie miały 
miejsce szkolne uroczystości obok małych artystów 
zasiedli ich rodzice, babcie, dziadkowie oraz wójt 
gminy Brzostek Leszek Bieniek, siostra Dorota wraz z 
uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, ks. Józef 
Półchłopek, radni gminy, nauczyciele.
 Myślą przewodnią tego dnia było zdanie: „miejcie 

nadzieję”. Mieć nadzieję, to nic innego jak wierzyć, 
to żyć i nadawać sens chwili obecnej i zostawiać 
łańcuszek drobnych życzliwości - mówiła podczas 
uroczystości dyrektor szkoły Maria Przebięda.
Tego dnia rodzice mogli być szczególnie dumni pa-
trząc jak dzieci dzielnie tańczą poloneza, czy recytują 
wiersze i śpiewają piosenki. Piękną niespodzianką 
programu był polonez w wykonaniu uczniów klas I-
III. Ich występ zebrał gorące brawa od publiczności. 
Na koniec dzieci zaprezentowały wiązankę tańców 
nowoczesnych. 
 Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem 
Marii Smoroń, muzykę wybrał Wiesław Płaziak, 
układy taneczne Elżbieta Sarnecka i Elżbieta Czaja. 
Pomocą służyli: Bożena Ciombor, Elżbieta Parat, Ane-
ta Pietrzycka, Danuta Kutyna. O oprawę plastyczną 
zadbała Ewa Samborska.

(ar)

Witaj Maj, 3 Maj...

Gminne uroczystości Święta Narodowego 3 Maja  
rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w 

Kościele Parafialnym w Brzostku, w której, oprócz 
władz gminnych, uczestniczyły poczty sztandarowe i 
członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Po Mszy                   
św. wszyscy przemaszerowali do miejsc pamięci na-
rodowej, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Następnie 
w Domu Kultury odbył się okolicznościowy program 
artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku przygotowany pod kierunkiem 
Weroniki Baran i ks. Mariusza Muchy. Na zakończenie 
uroczystości wszyscy spotkali się na poczęstunku ufun-
dowanym przez Radę Gminy w Brzostku.

a. l.

Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych 
ulicami Brzostku

Ks. Mariusz Mucha podczs występuNajmłodsi otrzymali największe brawa

Program w wykonaniu uczniów dostarczył wielu wzruszeń

Fot. J. Nosal

Młodzież z ZS w Brzostku przygotowała ciekawy program
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Ponad 560 tys. uczniów III klas gim-
nazjów w całej Polsce (w tym 227 w 
naszej gminie) przystąpiło o godz. 9 
rano 5 maja do egzaminu gimnazjal-
nego. Egzamin ma formę pisemną. 
Składa się z dwóch części.

W pierwszym dniu uczniowie pi- 
sali część z wiedzy humani-

stycznej, w dniu następnym z wiedzy 
matematyczno-przyrodniczej. Obie 
części egzaminu trwają po dwie godzi-
ny, w przypadku uczniów z udokumen-
towaną dysleksją - po trzy godziny.
 Egzamin gimnazjalny ma charakter 
zewnętrzny. Wszyscy uczniowie w 
kraju w tym samym czasie rozwiązują 
takie same zadania, które sprawdzają 
później egzaminatorzy z okręgowych 
komisji egzaminacyjnych.
 Zadania, jakie mieli w środę do roz-
wiązania gimnazjaliści, odnosiły się do 
ubioru, jego historii oraz roli w życiu 
i kulturze. W zestawie było 30 zadań. 
Część z nich to zadania zamknięte 
- trzeba było wskazać prawidłową 
odpowiedź spośród kilku podanych, 
np. odnoszących się do cytowanych 
fragmentów tekstów: „Rady młodej 
pannie dane” Franciszka Zabłockiego 
i „Mody w rytmie epoki” Teresy Ku-
czyńskiej oraz reprodukcji obrazu Die-
go Velazqueza „Panny dworskie”.

 W zestawie były także zadania 
otwarte - uczeń musi sam napisać 
odpowiedź na zadane pytanie. Kilka z 
nich odnosiło się do fragmentu „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza, w 
którym Podkomorzy opowiada o po-
czątkach mody na francuszczyznę w 
ubiorze. Gimnazjaliści musieli także 
napisać rozprawkę na temat: „Jeśli -nie 
szata zdobi człowieka, to w czym tkwi 
jego wartość?”.
 Tematem przewodnim część mate-
matyczno-przyrodniczej był wypoczy-
nek. Uczniowie musieli się wykazać 
umiejętnością liczenia, czytania mapy, 
znajomością podstawowych pojęć i 
wzorów fizycznych, funkcjonowania 
organizmu człowieka podczas wysiłku 
oraz etapów rozwoju żaby. 
 Zgodnie z przepisami, wyniki 
egzaminu uczniowie muszą poznać 

najpóźniej na tydzień przed końcem 
roku szkolnego.
 Egzamin gimnazjalny jest po-
wszechny i obowiązkowy. Przystąpie-
nie do niego jest jednym z warunków 
ukończenia gimnazjum. Uczniowie, 
którzy z przyczyn losowych lub 
zdrowotnych nie mogli przystąpić do 
sprawdzianu w maju, mogą zrobić to 
w terminie dodatkowym w czerwcu.
 Wynik egzaminu będzie miał wpływ 
na przyjęcie ucznia do wybranej przez 
niego szkoły ponadgimnazjalnej.
 W ubiegłym roku średni wynik 
egzaminu gimnazjalnego w części 
humanistycznej wyniósł 31,8 punktów 
na 50 możliwych, a w części matema-
tyczno-przyrodniczej - 25,75 punktów 
na 50 możliwych.

U. W.

Egzanin 
gimnazjalny

Uczniowie z gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim oczekują 
na rozpoczęcie egzaminu

Z prac Rady Gminy
27 kwietnia br. odbyła się XVI sesja Rady Gminy w  

Brzostku. Najważniejszym tematem obrad było przy-
jęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 
rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brzostek 
z tytułu wykonania budżetu. Uchwały w tej sprawie podjęto 
jednogłośnie. 
 Budżet Gminy Brzostek na rok 2003 został uchwalony w 
wysokości: dochody - 17.542.172,- zł, wydatki - 16.966.472,- 
zł, rozchody - 575.700,- zł. Po dokonaniu zmian w planie 
budżetu w ciągu roku uchwałami Rady Gminy, plan budżetu 
ustalono w następujących kwotach: dochody - 18.004.823,- 
zł, wydatki - 17.429.123,- zł, rozchody - 575.700,- zł. Wyko-
nanie budżetu za rok 2003 wynosi: dochody - 17.178.530,- zł, 
co stanowi 95,41 %, wydatki -16.598.150,- zł, co stanowi 
95,23 %, rozchody -575.700,- zł, co stanowi 100,00%. W 
ramach rozchodów budżetu gminy spłacono część zadłużenia 
gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu. 
 Regionalna Izba Obrachunkowa analizując realizację 
dochodów i wydatków budżetowych według źródeł ich fi-
nansowania przedstawioną w sprawozdaniu stwierdziła, że 
przebiegały one prawidłowo i wydała pozytywną uchwałę 
do przedłożonego sprawozdania.
 W roku 2003 w ramach wydatków majątkowych (inwe-
stycyjnych) wydatkowano kwotę 1.770.174.- zł, co stanowi 
10,66% ogółu budżetu. Na oświatę, wychowanie utrzymanie 

przedszkoli przeznaczono środki w wysokości 9.835.640.- 
zł, co stanowi 59,25% wydatków budżetu gminy. Na pomoc 
społeczną przeznaczono 1.840 259 zł, co stanowi 11,08% 
ogółu budżetu. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i 
wiejskich oraz inwestycje drogowe wydatkowano w 2003 
roku kwotę 865.765.- zł, co stanowi 5,22% budżetu.
 Z budżetu gminy zabezpieczono i przekazano dotację na 
działalność pozabudżetową dla Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Brzostku w kwocie - 388.500,- zł. 
Dotacja do instytucji kultury łącznie wyniosła 405.000.- zł 
tj. 295 000 zł do ośrodka kultury w Brzostku i 110 000 zł do 
bibliotek.
 Mając na uwadze niesienie pomocy regionalnej dla przed-
siębiorców prowadzących działalność gospodarczą, Rada 
Gminy podjęła również uchwałę w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje.

Uchwała Nr XVI/131/04
Rady Gminy Brzostek

z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przed-
siębiorców realizujących nowe inwestycje.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r., Nr 23, 

Dokończenie na stronie 4
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poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 
214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.: Dz. 
U. Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, 
Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.1966) Rada Gminy w Brzostku 
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do pro-

wadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzy-
stania ich do tej działalności,

2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do 
prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wy-
korzystania ich do tej działalności,

3) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia wyko-
rzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej 
przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej 
niewykorzystane do prowadzenia działalności, pod warunkiem 
poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z urucho-
mieniem, bądź rozbudową przedsiębiorstwa.

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki 
i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w 
życie uchwały.

3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, 
budynki i budowle nabyte po wejściu w życie uchwały.

§ 2
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, jest pomocą regionalną na 

nowe inwestycje.
2. W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 1, przed-

siębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów 
pomocy publicznej udzielanej przez gminę.

§ 3
Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez 2 lata, liczone od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zaistniało zdarzenie wymienione w § 1.

§ 4
1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowiązany jest przed-

łożyć informacje dotyczące:
1) nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono dzia-

łalność gospodarczą,
2) wielkości poniesionych i planowanych nakładów inwestycyj-

nych,
3) wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej 

w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych 
lat, poprzedzających datę, od której będzie przysługiwało 
zwolnienie.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca korzystający 
ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku 
każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia. 

§ 5
1. W przypadku, gdy kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy, 

łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w różnych formach i z 
różnych tytułów w ciągu 3 ostatnich lat, przekracza 100 tys. euro, 
bądź przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie transportu, 
pomoc, o której mowa w § 1 może być udzielona po spełnieniu 
następujących warunków:

1) przedsiębiorca dokona na terenie Gminy Brzostek nowej inwe-
stycji w środki trwałe związane z uruchomieniem działalności 
gospodarczej lub poszerzeniem dotychczasowej działalności 
gospodarczej,

2) udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową 
inwestycją wynosi co najmniej 25%,

3) działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie 
prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia 
inwestycji,

4) maksymalna intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosz-
tów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,

5) w przypadku pomocy udzielanej małym lub średnim przedsię-
biorcom, z wyjątkiem przedsiębiorców należących do sektora 
transportu - intensywność określoną w pkt. 4 podwyższa się o 
15 punktów procentowych brutto.

2. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 przy obliczaniu 
intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty 
inwestycji:

1) koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak:
a) cena nabycia gruntów,
b) nakłady na budowle i budynki,
c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szcze-
gólności w:
- maszyny i urządzenia,
- narzędzia, przyrządy i aparaturę, 
- wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
- infrastrukturę techniczną.

2) koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, takie 
jak uzyskanie patentów, zakup licencji oraz nieopatentowanej 
wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i 
zarządzania - w wysokości niewiększej niż 25% kosztów inwe-
stycji w środki trwałe kwalifikujących się do objęcia pomocą; 
w przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne, 
wartości te powinny być: 

a) wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymują-
cego pomoc regionalną,

b) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od 
normalnych praktyk inwestycyjnych,

c) własnością przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat,
d) powinny podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi prze-

pisami.
§ 6

Zwolnienia, o którym mowa w § 1, nie stosuje się wobec przed-
siębiorców: 
1) prowadzących działalność handlową, zarówno detaliczną, jak i 

hurtową w budynku na powierzchni większej niż 500 m kw,
2) zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy 

Brzostek.
§ 7

1. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani 
eksportowej.

2. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w sektorach uzna-
nych za wrażliwe tj. sektorze motoryzacyjnym, budownictwa 
okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien 
syntetycznych oraz żeglugi morskiej.

§ 8
1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega 

sumowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację nowych 
inwestycji bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie 
może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

2. Pomoc na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą 
na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwesty-
cją pod warunkiem, że łącznie intensywność tych pomocy nie 
przekracza maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla 
danego obszaru.

3. Wielkość pomocy udzielonej na zasadach określonych w ust.2, 
określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy dla 
danego obszaru oraz wyższej kwoty kosztów kwalifikujących 
się do objęcia pomocą na nowe inwestycje, albo na tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

§ 9
Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 
2006 r.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzostek.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

E. Szukała

Dokończenie ze strony 3
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W Unii Europejskiej rolnictwo jest  
wspierane i chronione. Działa-

nia te noszą nazwę Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR). Opierają się one na 
organizacjach producentów rolnych. 
Spółdzielnie, organizacje branżowe i 
stowarzyszenia odgrywają w Unii ważną 
rolę. Farmer nie zrzeszony nie ma tam 
możliwości gospodarowania. Organiza-
cje rolnicze organizują skup, magazyno-
wanie, sprzedaż i przetwórstwo.
 Celem WPR jest zapewnienie odpo-
wiedniego poziomu życia mieszkańcom 
wsi, oraz zapewnienie konsumentom 
żywności po rozsądnych cenach. Rol-
nicy mają zagwarantowane ceny mi-
nimalne, wyższe od cen światowych, 
oraz zapewniony zbyt na ich produkty. 
Obniżając gwarantowane ceny produk-
tów rolnych wprowadzono płatności 
bezpośrednie dla rolników. Są to dopłaty 
z budżetu na konto bankowe farmera 
do jednostki produkcji, (zboża, żywca, 
mleka).
 Wielkość produkcji w krajach Unii 
pozostaje pod ścisłą kontrolą. Prowadzo-
ne są też ograniczenia, tzw. kwotowanie 
(mleko, skrobia), lub stabilizatory w 
postaci ilości produkcji, dla której gwa-
rantowana jest pomoc cenowa. Określo-
ną pomoc uzyskują rolnicy wtedy gdy 
produkcja danego towaru jest niższa od 
potrzeb konsumpcyjnych. Natomiast 
gdy produkcja przekroczy wymagania, 
stosuje się obniżenie dopłat.
 Unia Europejska wspiera eksport 

własnych produktów rolnych poza 
państwa Unii, a na import stosuje kon-
tyngenty i pozwolenia regulujące jego 
wielkość. Stosowane są przy imporcie 
cła oraz opłaty wyrównawcze aby ceny 
towarów importowanych zrównały się 
z cenami W Unii. Natomiast w handlu 
między państwami członkowskimi Unii 
zlikwidowane są cła, limity, lub bariery. 
Stosowany jest swobodny przepływ 
towarów, usług i kapitałów.
Rolnicy którzy podejmują inwestycje 
mające na celu:
- zmniejszenie kosztów produkcji,
- podniesienie jakości i rozszerzenie 

asortymentów,
- usprawnienie organizacji pracy,
- poprawę ochrony środowiska natu-

ralnego,
uzyskują pomoc finansową do wyso-
kości 40% wartości inwestycji, przy 
realizacji choćby jednego z powyższych 
celów.
 Integracja z Unią Europejską naszego 
kraju przyniesie szereg korzyści polskie-
mu rolnictwu.
a) Producenci rolni uzyskają tzw. płat-

ności kompensacyjne (bezpośrednie) 
do zboża, żywca i w hodowli.

b) Znikną kłopoty ze zbytem produktów 
rolnych. Oczywiście zbytem ilości ob-
jętej limitami na podstawowe produkty 
(kwotowane).

c) Płatność za produkty następować 
będzie niezwłocznie po odebraniu su-
rowca przez przemysł przetwórczy.

d) Producenci mleka i wołowiny uzy-
skają wyższe ceny skupu.

e) Obowiązywał będzie stały system cen 
interwencyjnych.

Płatności bezpośrednie uzyskają tylko 
ci rolnicy którzy poddadzą się rygorom 
WPR. Warunki tej polityki to:
- rejestr gospodarstw i ewidencja działek 

użytkowanych rolniczo,
- rygorystyczna kontrola weterynaryjna 

artykułów spożywczych, warunków 
ich wytwarzania i przetwórstwa,

- rejestrowanie i znakowanie zwierząt,
- kontrola finansowa i agrotechniczna.
 Bezpośrednie dopłaty dla producen-
tów obejmą również:
- odłogowanie obowiązkowe 10% grun-

tów uprawnych,
- produkcję rolną metodami ekologicz-

nymi,
- obszary o niekorzystnych warunkach 

(dodatek górski),
- zalesienia i uprawy dla produkcji paliw 

energetycznych,
- dotacje do wcześniejszych emerytur 

rolników.
 Dopłaty adresowane są i przekazy-
wane bezpośrednio do gospodarstw, 
prosto na rachunek bankowy rolnika. 
W Unii przekazuje je specjalna agencja 
płatnicza. W Polsce wyznaczona zosta-
ła do tego Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Nie może tu 
być żadnych urzędów pośredniczących. 
Całość ewidencji, informacji i rozliczeń 
prowadzona jest komputerowo.

Henryk Latacz

Wspólna Polityka Rolna w UE

Krystyna Berwińska 
„13 świeczek”

Powieść Krystyny Berwińskiej  
adre-sowana jest do nastolatek. 

Jej bohaterka, po swych trzyna-
stych urodzinach, postanawia sy-
stematycznie prowadzić dziennik. 
Zapisuje swoje myśli, marzenia, 
relacjonuje - niezwykle szczerze - 
swoje przeżycia związane z trudnym 
okresem dojrzewania; konflikty w 
szkole, w domu, nieudaną próbę 
samobójczą.
 Krystyna Berwińska, absolwent-
ka PWST, przez wiele lat związana 
z teatrem, jako kierownik literacki 
i reżyser. Autorka dramatów, opo-
wiadań, powieści, licznych audycji 
radiowych i adaptacji klasyki dla 
teatrów radiowego i telewizyjnego, 
także tłumaczka Szekspira. Duży 
sukces odniosła jej powieść Con 
amore (1976) tłumaczona na wiele 
języków.


Irena Jurgielewiczowa 
„Byłam, byliśmy”

Byłam, byliśmy to książka wyjątko- 
wa w twórczym dorobku Ireny Jur-

gielewiczowej, znanej autorki powie-
ści, opowiadań dla dzieci i młodzieży 
(O czterech warszawskich pstroczkach, 
O chłopcu, który szukał domu, Jak 
jeden malarz chciał namalować szczęś-
liwego motyla, Ten obcy, Niespokojne 
godziny, Wszystko inaczej, Ważne i 
nieważne, Inna), które doczekały się 
już licznych zagranicznych wydań w 
wielu językach: niemieckim, ukraiń-
skim, włoskim, rosyjskim, czeskim, 
bułgarskim, a nawet japońskim.
Książka ma charakter autobiograficz-
ny. Irena Jurgielewiczowa wraca w 
niej do najwcześniejszych lat swego 
życia i losów najbliższych: rodziców, 
rodziny, przyjaciół. Są to jednak nie 
tylko urzekające literacką urodą, uj-
mujące szczerością, a także wnikliwą i 
cenną refleksją wspomnień o ludziach 
i miejscach. Swój zmysł Autorka ujęła 
lapidarnie: „Co do spowiedzi z grze-

chów, to jej z góry nie zakładam (choć nie 
zawsze uda mi się jej uniknąć!). Interesują 
mnie wartości, jakie życie mi przyniosło i 
zakres, w jakim umiałam im służyć”
Irena Jurgielewiczowa podarowała nam 
książkę niezwykłą. Niezwykłą z wielu 
powodów.

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto	przeczytać

Organizatorzy festynu w Siedli- 
skach-Bogusz, który odbył się 9 

maja serdecznie dziękują sponsorom, 
którzy przekazali lub ufundowali na-
grody na loterię fantową:
Leszek Bieniek - nagroda główna, Jan 
Szczepanik, Andrzej Jędrzejczyk, 
Stanisław Kuczek, Zbigniew Sma-
gacz, Jadwiga Majewska, Anna Lis, 
Barbara Kordela, Wiesław Stana-
szek, Krystyna Godawska, Dariusz 
Kalina, P. Miałkowski - Fuji Film, 
Victoria - Dębica, PZU - Dębica, Za-
kłady Mięsne - Dębica, Zamex Jasło, 
Omega - Pilzno, MONIS - Gustaw 
Fediów, MARBET.
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 Tym samym awansowała do rozgry-
wek półfinałowych Pucharu Polski, któ-
re rozegrane zostały we Włoszczowej.
Końcowy wynik pucharowych zmagań 
„Brzostowianki”, to przedział 13-16 w 
Polsce.
 Tak jak w poprzednim roku zawodni-
cy „Brzostowianki” występowali w roz-
grywkach pionu Ludowych Zespołów 
Sportowych. W mistrzostwach woje-
wództwa podkarpackiego, rozegranych 
we Frysztaku w klasyfikacji generalnej 
klubów, tym razem zajęli drugie miejsce. 
Indywidualnie w poszczególnych kate-
goriach nasi zawodnicy sklasyfikowani 
zostali na następujących miejscach:
młodzicy: Grzegorz Florek - 1; mło-
dziczki: Otylia Zegarowska - 2; kadetki: 
Ewelina Wodyła - 1, Monika Pieczonka 
- 2; juniorzy: Grzegorz Pociask - 3; 
juniorki: Jadwiga Szynal - 2; młodzie-
żowcy kobiety: Magda Kawalec - 1; 
seniorzy: Rafał Błaś - 2.
 Wynik mógłby być jeszcze lepszy, 

gdyby startowali wszyscy nasi czołowi 
zawodnicy, wyeliminowani przez nie-
fortunny termin mistrzostw, kolidujący 
z innymi rozgrywkami organizowanymi 
przez PPZTS Rzeszów.
 Należy podkreślić wysokie wyniki 
Eweliny Wojdyły, Damiana Wojdyły, 
Grzegorza Nykla, Mateusza Kurka, 
Justyny Wójcik, Moniki Pieczonki, 
Sebastiana Wojcika, Jadwigi Szynal, 
Magdy Kawalec. Sięgają oni po tytuły 
mistrzostw województwa i stale uczest-
niczą w rozgrywkach szczebla ogólno-
polskiego z powodzeniem.
 Przyszłość naszej sekcji, w perspek-
tywie czasu rysuje się w miarę optymi-
stycznie. Prowadzona przez zawodnika 
i trenera Leszka Prokuskiego szkółka 
tenisowa powoli przynosi zamierzone 
efekty. Można przypuszczać, że z grupy 
trenujących dzieci w ramach szkółki, 
powstałej z przyzwolenia i pomocy 
dyrekcji Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku, w przyszłości zostaną wyłonieni 
zawodnicy, którzy przejmą pałeczkę od 
starszych kolegów tenisistów.

S. Król

Podsumowanie	rozgrywek	tenisa	stołowego

Ewelina Wojdyła - mistrzyni woje-
wódzwa                           Fot. J. Nosal

Zbliża się do końca kolejny sezon roz- 
grywek w tenisie stołowym. w 

którym brały udział drużyny oraz in-
dywidualnie zawodnicy sekcji tenisa 
stołowego LKS „Brzostowianka” Brzo-
stek. Sekcję sponsoruje firma „SURET” 
Pana Stefana Bieszczada z Dębicy wraz 
z Urzędem Gminy Brzostek. Podsumo-
wując osiągnięte wyniki, tak drużyn, 
jak i indywidualnie zawodników, można 
je uznać za dobre. Analizę rozgrywek 
należy rozpocząć od drużyny męskiej 
występującej w I lidze państwowej. Po 
dwóch rundach sezonu zasadniczego 
drużyna uplasowała się na 9 miejscu, co 
przedstawia poniższa tabela:
 

Zgodnie z regulaminem rozgrywek dru-
żyna ta musiała uczestniczyć w meczach 
barażowych o utrzymanie się w I lidze. 
Rywalem była 8 drużyna grupy północ-
nej MKS Pogoń Siedlce. W pierwszym 
meczu rozegranym w Brzostku nasi 
zawodnicy uzyskali wynik 8:2 i solidną 
zaliczkę przed rewanżem w Siedlcach, 
gdzie wystarczyło zdobyć 3 punkty. 
Do spotkania drużyna przystępowała 
rozluźniona, co okazało się sprzyjające, 
ponieważ mecz zakończył się wynikiem 
6:4, a zarazem przyniósł utrzymanie w I 
lidze.
 Drugoligowa drużyna mężczyzn 
zakończyła rozgrywki na 7 miejscu. 
Można było się pokusić o miejsce w 
pierwszej szóstce, ale parę straconych 
punktów zaważyło na tym, że drugą 
rundę rozgrywano w grupie drużyn 
zajmujących miejsca 7-14.
Tabela przedstawia się następująco:

Beniaminkiem w rozgrywkach drugo-
ligowych była nasza drużyna kobiet, 
która uzyskała awans z III ligi. W prze-
kroju całego sezonu można stwierdzić, 

że z meczu na mecz grała coraz lepiej. 
Początek nie był zbyt rewelacyjny, ale 
usprawiedliwiony biorąc pod uwagę fakt 
dużej tremy i brak ogrania w konfronta-
cji z  drużynami obytymi w rozgrywkach 
drugoligowych. Dziewiąte miejsce, jak 
na pierwszy sezon, to dla dziewcząt 
spore osiągnięcie, za które należą się im 
słowa uznania.
 Siłą tej drużyny był wyrównany skład 
i młodość, jako że najstarsza z nich Mag-
da Kawalec, to tegoroczna maturzystka, 
której w tym miejscu życzymy dobrych 
wyników na egzaminie dojrzałości i 
zdania egzaminu na studia. Wspomagały 
ją dzielnie jej koleżanki Jadwiga Szynal, 
Justyna Wójcik, Ewelina Wojdyła oraz 
Monika Pieczonka i Ewa Maduzia. 
Wszystkie spełniły pokładane w nich 
nadzieje i w następnym sezonie znów 
będą występować w II lidze.
Układ tabeli końcowej przedstawia się 
następująco:

Ostatnia z naszych drużyn występowała 
w III lidze mężczyzn. Drużyna ta ma 
na celu przygotowanie bezpośredniego 
zaplecza dla drużyn występujących w 
wyższych ligach. Tu grają i rozwijają 
swój talent w towarzystwie starszych 
zawodników młodzi adepci „sztuki 
tenisowej”, jak choćby Damian Woj-
dyła - czołowy młodzik województwa 
podkarpackiego i Polski. Rozgrywki tej 
drużyny zakończyły się na 10 miejscu.
Tabela III ligi poniżej:

W rozgrywkach Pucharu Polski Brzo-
stowianka dotarła do finału wojewódz-
kiego, gdzie po zaciętej walce wygrała 
w Rzeszowie z lokalnym rywalem z ligi 
AZS Politechnika Rzeszów, rewanżując 
się za porażki ligowe.

1. Bolesławiec 18 32 120:60
2. KASTOR Łask 18 30 124:56
3. TRASKO Ostrzeszów 18 29 118:62
4. GÓRNIK Miechowice 18 22 109:71
5. ZAPEL P. Rzeszów 18 19 104:76
6. VICTORIA Wałbrzych 18 16 94:86
7. AZS Wrocław 18 15 85:95
8. AZS Czę stochowa 18 10 58:122
9. SURET Brzostowianka 18 5 46:134
10.ZAWISZA Rzgów 18 2 42:138

1. Energetyk Trzebinia 18 35 144:36
2. Agra Olesno 18 24 101:79
3. Kolping Jarosław 18 24 110:70
4. Podgórze Kraków 18 22 105:75
5. Greinplast Widacz 18 22 99:81
6. Pocztowiec Kraków 18 20 97:83
7. Brzostowianka II 20 19 94:106
8. Tymbark 20 19 97:103
9. Górnovia Górno 20 18 84:116
10.Jar Kielnarowa 20 17 90:110
11.Krosno 20 17 95:105
12.Gorce Nowy Targ 20 14 78:122
13.Nurt Przemyśl 20 11 82:118
14.KSOS Kraków 20 6 64:136

1. Pocztowiec Kraków 17 30 130:40
2. Skawina 17 30 135:35
3. Mirex Tymbark I 17 23 101:69
4. Tarnobrzeg II 17 22 101:69
5. Piskorowice 17 19 90:80
6. Radość Gorlice 17 16 80:90
7. Karolina Tarnów 18 22 99:81
8. Start Nowy Sącz 18 20 95:85
9. Brzostowianka 18 17 85:95
10.Gorce Nowy Targ 18 14 81:99
11.Wisła Rząska 18 9 64:116
12.Krosno II 18 4 49:131
13.Mirex Tymbark II 18 1 30:150

1.LKS Zarszyn 16 30 154:73
2.Górnovia II 16 28 153:73
3.UKS Dukla 16 19 125:105
4.MKS Mielec 16 18 124:111
5.UKS Wiercany 16 16 120:120
6.Nurt II Przemyśl 16 14 108:119
7.Jordan 16 18 121:115
8.MOS II 16 15 123:123
9.Smarżowa 16 11 114:133

10.Brzostowianka III 16 10 106:147
11.Orzeł 16 9 109:149
12.Kąkolówka 16 4 65:154
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Teren byłej bazy SKR w Nawsiu 
Brzosteckim nie wygląda najlepiej. 
Zaśmiecony plastikowymi butelka-
mi plac wraz ze zdewastowanymi 
budynkami, z których skradziono 
wszystko co można tylko ukraść, już 
od dłuższego czasu szpeci otoczenie. 
Jak wynika z informacji uzyskanych 
od okolicznych mieszkańców nie jest 
to bynajmniej sprawka modnego 
ostatnio UFO lecz ludzi, dla których 
cudza własność najwyraźniej nie jest 
rzeczą świętą.

Kiedyś plac ten był porośnięty tra- 
wą i służył jako wspólne, wiejskie 

pastwisko. Pasły się tam gęsi i bydło, 
którego najczęściej pilnowały dzieci 
i osoby starsze. Był tam też bagnisty 
staw, który zamieszkiwały niezliczone 
rzesze żab. Stąd też niektórzy nazywali 
to miejsce żabim rynkiem. A żaby, 
jakby wiedząc o tym, coraz głośniej 
dawały o sobie znać wieczornymi 
koncertami. Na środku placu była też 
studnia, z której okoliczni mieszkańcy 
czerpali wodę. W późniejszym czasie 
dzieci urządziły tam również boisko 
sportowe, gdzie grywano w piłkę nożną 
i w palanta.
 Niestety w latach sześćdziesiątych 
ta wiejska sielanka bezpowrotnie się 
skończyła. Na plac wjechały pierwsze 
traktory, pobudowano pomieszczenia 
na maszyny rolnicze i tak powstała 
baza SKR. Początkowo zajmowała 
tylko wschodnią część placu, ale w 
miarę przybywania maszyn rolniczych 
stopniowo powiększała się, aż zajęła 
cały plac, stając się największą bazą w 
gminie. Oczywiście studnię zasypano, 
staw osuszono, a żabie koncerty za-
stąpił warkot traktorów. Mieszkańcy 
Nawsia zapewne byli zadowoleni 
- ludzie mieli zatrudnienie, a ciężką 
pracę rolników w polu mogły teraz 
zastąpić maszyny. W miarę upływu lat 

przybywało maszyn, a co za tym idzie 
i pracowników. Nadszedł jednak czas 
kiedy dotacje państwowe się skończyły 
i baza, tak samo szybko jak kiedyś się 
rozwijała, tak zaczęła upadać. Opu-
stoszały budynki, odjechały traktory i 
znowu zrobiło się cicho, a plac powoli 
zaczął zarastać chwastami.
 W 1999 roku na krótko zaświtała 
nadzieja, że coś się tutaj zmieni. SKR 
sprzedała bowiem obiekty wraz z 
wieczystym użytkowaniem gruntu 
Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlo-
wemu EURO-PET s.c. w Jaśle. Nowy 
właściciel miał tu założyć rozlewnię 
oleju jadalnego i produkcję butelek 
plastikowych. Obiecywał zatrudnić do-
celowo około dwudziestu miejscowych 
pracowników. Rzeczywiście przystoso-
wał halę do produkcji, zatrudnił kilku 
pracowników no i produkcja ruszyła. 
Rozlewano tutaj olej słonecznikowy, 
głównie na Ukrainę - świadczą o tym 
walające się do dziś po halach i placu 
etykietki. Jednak w bardzo krótkim 
czasie okazało się, że nowy właściciel 
nie jest w stanie poradzić sobie ze spła-
tami kredytów i firma upadła. Nadzieja 

I co dalej?

mieszkańców Nawsia na otrzymanie 
pracy spełzła na niczym, a zakład zajął 
komornik Sądu Rejonowego w Jaśle.
 Od tego czasu nikt się specjalnie nie 
interesował zajętym zakładem, więc 
trudno się może i dziwić, że do akcji 
wkroczyli szabrownicy. Najpierw po-
robili dziury w ogrodzeniu, bo brama 
była zamknięta. Następnie ograbili bu-
dynki (dziwnie pozostawione otwarte) 
ze wszystkiego co się tylko dało. Nie 
podarowali nawet instalacji elektrycz-
nej i muszlom klozetowym. Właściwie 
w halach produkcyjnych pozostawili 
tylko puste plastikowe butelki i płytki 
na ścianach w ubikacjach. Porozbijali 
nawet, nikomu nic nie winne, szyby w 
oknach. W tej chwili można jeszcze 
ukraść tylko metalowe drzwi (te są 
chyba za ciężkie) i ogrodzenie.
 Co będzie dalej z byłą bazą SKR? 
Być może dowiemy się o tym 7 czerw-
ca, gdyż na ten dzień została wy-
znaczona przez komornika pierwsza 
licytacja, a cena wywoławcza wynosi 
ponad 220 tys zł. Ciekawe, czy za tak 
duże pieniądze ktoś kupi kompletnie 
zdewastowany obiekt?

Zaśmiecony plac już od dłuższego czsu szpeci otoczenie

W ubikacjach pozostały tylko płytki na ścianach Nie podarowano nawet instalacji elektrycznej

f. l.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE8

Choroba alkoholowa jest najbardziej  
drażliwym, a zarazem bardzo 

wstydliwym tematem. Mało kto z osób 
uzależnionych otwarcie przyzna się do 
niej i powie: „Tak jestem alkoholikiem”. 
Miałem „przyjemność” przeżyć to na 
terapii odwykowej. Pierwszy dzień 
pobytu w Straszęcinie zapamiętam do 
końca życia, a dlaczego, to w skrócie 
opiszę. Nie będę zgłębiał szczegółów, 
bo chyba większość wie z telewizji, jak 
odbywają się terapie odwykowe. Chodzi 
mi tylko o moment, kiedy się przedsta-
wialiśmy. Wszyscy siedzieli w kółeczku 
na świetlicy i kolejno opowiadali o 
swoim życiu, jak nadużywali alkoholu. 
Nie wiem jak inni to przeżywali, ale 
gdy nadeszła moja kolej i musiałem się 
przedstawić, to ze łzami w oczach po-
wiedziałem: „Jestem Józef alkoholik”. 
Po tych słowach chwila milczenia, a 
w głowie pojawiła się myśl, że jakoś 
te sześć tygodni tutaj wytrzymam, ale 
więcej tu nie wrócę. Muszę naprawdę 
przestać pić, żebym nie musiał nazywać 
się „Józek alkoholik”. 
 Pierwszym i chyba najważniejszym 
objawem uzależnienia od alkoholu 
jest koncentracja życia wokół niego. 
Wówczas bardzo chętnie chodzimy 
wszędzie tam, gdzie można spotkać 
alkohol. Dobieramy sobie towarzystwo 
ludzi lubiących wypić. Rzadko zdarza 
się ominąć bar, czy sklep, w którym 
jest alkohol. Nigdy i nikomu nie od-
mówimy, gdy nas częstują. Za alkohol 
zrobimy wszystko nie zważając na 
niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy 
kalectwo. Drugi objaw to głód alkoho-
lowy. Uczucie podobne jest do tego, gdy 
chce nam się jeść lecz z upływem czasu 
występuje jakby wewnętrzny przymus, 
potrzeba napicia się. Towarzyszy temu 
uczucie paniki, wydaje się nam, że nie 
przeżyjemy tego bez kropli jakiego-
kolwiek alkoholu. W przypadku braku 
dostępu do alkoholu pijemy np.: spirytus 
salicylowy, różnego rodzaju perfumy na 
alkoholu, a nawet sięgamy po denaturat. 
Trzeci objaw choroby alkoholowej 
występuje wówczas, gdy przerywa 
się dłuższe picie lub zmniejsza ilość 
wypijanego alkoholu. Pojawiają się 
przykre objawy - niepokój i drażliwość. 
Wszystko i wszyscy nam przeszkadzają, 
my jesteśmy najważniejsi. Pojawiają się 
także dreszcze, i drżenie kończyn, skur-
cze mięśniowe, zimne poty, nudności, a 
nawet zaburzenia świadomości i maja-
czenie. Mamy problemy ze spaniem, nie 
możemy zasnąć lub budzimy się z byle 
powodu. Towarzyszy temu kołatanie 
serca. Czwartym objawem są zaburze-
nia pamięci i świadomości. Typowe są 
też luki pamięciowe. Mimo wysiłków 
zmierzających do zachowania pozorów 
racjonalności coraz więcej dzieje się 

poza świadomością osoby uzależnionej. 
Ostatnią charakterystyczną cechą są na-
wroty picia. Gdy człowiek dostrzega, że 
picie wymyka mu się spod kontroli, stara 
się udowodnić sobie i innym, że potrafi 
nad tym zapanować. Osoba uzależniona 
od alkoholu stosuje przeróżny kamuflaż. 
Potrafi tak wszystko organizować i takie 
kłamstwa wymyślać, że trzeźwemu ni-
gdy nie przyszłoby do głowy, że chodzi 
tu tylko o jedno - jak zdobyć alkohol. 
Stosuje też maskowanie wydychanego 
odoru alkoholu ssąc cukierki miętowe, 
żując gumę oraz wiele innych sposo-
bów. Osoby uzależnione mają w swoim 
domu, czy zagrodzie gospodarczej wiele 
skrytek na alkohol. Wystarczy chwila 
nieuwagi żony, a mąż już jest podchmie-
lony. Uzależnieni, chociaż codziennie 
muszą się napić jednak rozmawiają o 
tym niechętnie. Mało kto otwarcie się 
do tego przyznaje lub tłumaczy się i 
usprawiedliwia, że on tylko lubi się 
napić. W ostateczności mówi, że jest 
pijakiem, ale nigdy alkoholikiem. Ja 
przecież w poście wytrzymam, mogę 
nie pić i pół roku. Niestety próby te 
są z góry skazane na niepowodzenie. 
Co przyjdzie z naszego wysiłku, że 
nie będziemy pić tydzień, miesiąc, czy 
nawet rok, jeśli później sięgniemy po 
alkohol. Organizm działa wtedy tak, 
jak ziemia na deszcz po długiej suszy. 
Gdy sięgniemy po alkohol po dłuższej 
przerwie, to uzależnienia występują o 
wiele silniej. Szkoda słów, przyrzeczeń i 
prób zaprzestania picia, jeżeli nie będzie 
silnej woli.
 Przytoczę teraz przykład jak nieświa-
domie uzależniamy się od alkoholu. 
Opowiadał to pewien pan, który był 
lekarzem chirurgiem.
 „Lubiłem piwo i zawsze po obiedzie 
musiałem sobie wypić szklankę lub wię-
cej, a poza tym, nie powiem, od czasu do 
czasu wypiłem w towarzystwie. Problem 
z uzależnieniem wyszedł na światło 
dzienne dopiero, gdy zachorowałem i 
musiałem być hospitalizowany. Diagno-
za była trafna, lekarstwa odpowiednie, 
a ja czułem się coraz gorzej. Dopiero 
gdy napiłem się piwa, a na drugi dzień 
poczułem się lepiej, zrozumiałem że 
jestem uzależniony od alkoholu.”
 Lekarz ten też trafił na leczenie 
odwykowe, i jak potem opowiadał, 
dopiero pod koniec terapii przedstawił 
się jako alkoholik. Przedtem twierdził, 
że tylko lubi się napić. Jednym słowem 
dla alkoholika jedynym ratunkiem jest 
całkowita abstynencja. Teraz gdy już 
27 miesięcy nie piję, to dużo czytam i 
oglądam w telewizji wiele programów 
o alkoholikach. Spodobała mi się wypo-
wiedź pewnej kobiety, opisująca swoje 
życie z mężem i synem, którzy byli al-
koholikami. Na końcu pisze taki artykuł, 

Objawy choroby alkoholowej który warto przeczytać i zastanowić się 
kto nami kieruje i rządzi. 

Józef Samborski

Gdyby alkohol mógł się przedsta-
wić i przemówić, tak by to mniej 
więcej wyglądało: 

 Przyznać muszę, że byłem i jestem 
złodziejem w najgorszym - po ludzku 
sądząc - wydaniu. Kradnę rodzinom 
najlepszych ojców i synów. Kościoło-
wi - najwierniejsze dzieci. Ojczyźnie 
- najzdolniejszych obywateli. Szkole 
i nauce - najtęższe umysły. Rodzinie 
ludzkiej - najpierwsze jednostki. A jed-
nak cieszę się dotąd wolnością i mianem 
najlepszego dobroczyńcy ludzkości, 
przyjaciela człowieka, towarzysza jego 
radości i smutków. 
 Ja jestem na świecie największym 
gangsterem i przywódcą mafii, która 
codziennie uśmierca miliony, zabierając 
im wszystko. Włamuję się do kieszeni, 
domów, serc i rodzin. Tylko ja znam 
klucze do wszystkich zamków, skarbnic 
i kas. 
 Mój gang nie boi się szubienicy, bo 
mam w swoim gronie przedstawicieli 
wszystkich warstw społecznych, nie 
wyłączając sprawujących władzę i wy-
mierzających sprawiedliwość.
 Jestem panem, monarchą, władcą. 
Mnie służą rządy stawiając na czołowym 
miejscu w czasie bankietów i przyjęć. W 
mojej obecności decyduje się o losach 
świata, o życiu lub śmierci, ubija się 
interesy... Moje zdanie w każdej sprawie 
jest ostateczne. Przy mnie ludzie bawią 
się, tańczą, płaczą, umierają.
 Walą się trony jeden po drugim, kur-
czą imperia, upadają rządy, tylko moje 
imperium nie kurczy się i nie upada, 
choć niesie zagładę. Niszczy wszystko 
i wszystkich; piękne dzieci, wspaniałą 
młodzież przemieniam w łotrów, zbrod-
niarzy. Zapełniam nimi szpitale, zakłady 
poprawcze, więzienia. Bogatych zamie-
niam w nędzarzy. Zdrowych w chorych. 
Mądrych w głupich. Kołyski w trumny. 
Miasta w cmentarze... 
 Któż mnie nie zna? Któż mnie nie 
doświadczył? Dziecko pijaka, mego 
przyjaciela, jego sponiewierana żona, 
kapłan, który nie zdążył z ostatnią po-
sługą do umierającego alkoholika. Znają 
mnie izby wytrzeźwień, sądy, więzienia, 
zakłady pogrzebowe, ale też i szkoły, dy-
skoteki... Nienawidzą mnie, przeklinają, 
kochają, pragną, pożądają... 
 Nie muszę się już więcej przedsta-
wiać, myślę, że mnie już wszyscy znacie, 
że jestem już waszym kumplem, towa-
rzyszem. I tak jak miliony ludzi na całym 
świecie, wy również będziecie szukać u 
mnie mocy, pomocy, pociechy, radości 
i szczęścia. A ja zaliczę was do tych 
szczęśliwców, których od lat zdobywam 
dla piekła. 

Zosia
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Polskie prawo nie przewiduje bankructwa gminy czy po- 
wiatu. Tymczasem plajta grozi 20 jednostkom (gminy). 

Oznacza to sytuację, w której kasa samorządu jest pusta, 
konta bankowe są pozajmowane, a komornika należy się 
spodziewać lada dzień. Dług narasta bo samorząd przestaje 
spłacać wielomilionowe kredyty, a do gabinetu starosty czy 
wójta dobijają się dostawcy z kolejnymi fakturami.
Przed bankructwem miały chronić samorządy przepisy 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. 
Zgodnie z art. 114 w/w ustawy - łączna kwota zobowiązań 
samorządu na koniec roku budżetowego nie może przekra-
czać 60% jego dochodów w roku budżetowym.
 Według danych Ministerstwa Finansów na koniec III 
kwartału 2003 r. dwudziestkę rekordzistów otwierała gmina 
Stepnica - 92,1%, zamykała gmina Otmuchów - 60,2%.
Fakty i mity
 Dochody dębickiego samorządu powiatowego z roku 
na rok są coraz mniejsze. I tak na koniec 2001 r. kwota ta 
wynosiła 63,04 mln zł, w następnym 2002 r. 60,44 mln zł 
a na koniec 2003 r. już tylko 55,12 mln zł. Prognozy doty-
czące dochodów powiatu w najbliższych latach są bardzo 
optymistyczne, co jest akurat odwrotnie proporcjonalne do 
możliwości do możliwości finansowych państwa. A więc to 
są mity.
Spójrzmy na wykres.

Dochody powiatu dębickiego w latach 2001 - 2007
 

Spadkowej tendencji w latach 2001 - 2003 towarzyszył gwał-
towny wzrost zadłużenia. I znowu prognozy na najbliższe 
lata są „optymistyczne”, choć wiadomo, że do obecnych 
zobowiązań trzeba będzie dopisać kredyty (i odsetki) za-
ciągnięte w kolejnych latach.

Zadłużenie rzeczywiste i prognozowane
 To jeszcze nie wszystko. Suma zobowiązań szpitala dębi-

ckiego na koniec 2003 r. wyniosła ok. 16 mln zł, a za szpital 
odpowiada samorząd powiatowy. Wskaźnik zadłużenia na 
koniec 2003 r. wyniósł 12,33. Ktoś powie: gdzie tam jeszcze 

Samorządy	z	komornikiem	w	tle
Polemika i polityka
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do granicy 60%. I nie będzie miał racji. O zadłużeniu samo-
rządu, być może niezbyt jeszcze groźnym, trzeba mówić w 
tej chwili - i to jest obowiązkiem radnych. Za dwa, trzy lata 
staniemy pod ścianą. I wówczas długi samorządów spłacać 
będą mieszkańcy - jest przecież taki instrument pod ręką jak 
podatek katastralny (projekty są gotowe).

Ferdynand Bugno

Policja informuje
W kwietniu 2004 roku na terenie działania Komisaria- 

tu Policji w Brzostku zanotowano łącznie 28 zdarzeń, 
które są przedmiotem postępowań przygotowawczych w 
sprawach o popełnienie przestępstwa, a w tym m.in.

1. kradzież z włamaniem -3
2. kradzież cudzej rzeczy - 3
3. wypadek drogowy - 2
4. nagły zgon - 1
5. oszustwo - 2
6. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym - 2
7. składanie fałszywych zeznań - 1
8. uszkodzenie rzeczy - 1
9. przestępstwa przeciwko rodzinie - 3

W powyższych sprawach prowadzone są dochodzenia w 
ramach których ustalono już sprawców większości wymie-
nionych przestępstw.
 Ponadto w marcu 2004 roku policjanci Komisariatu 
Policji w Brzostku sporządzili 12 wniosków o ukaranie 
gdzie o winie sprawców zdecyduje Wydział Grodzki Sądu 
Rejonowego w Dębicy, nałożyli też 73 mandaty karne, 
głównie za wykroczenia drogowe, zatrzymali 6 dowodów 
rejestracyjnych a pouczyli i upomnieli 219 osób.

Komendant Komisariatu Policji w Brzostku 
nadkom. inż. Marek Boroń

Tłumacz przysięgły języka francuskiego
mgr Małgorzata Pakosz

ul. Ślusarczyka 1/2
35-510 RZESZÓW

OGŁOSZENIE
Od dnia 04 czerwca 2004r. organizuję kurs języka fran- 

cuskiego dla Polaków w wieku od 15-45 lat, którzy 
zamierzają wyjechać do pracy we Francji. Kurs odbywać 
się będzie w Domu Kultury w Brzostku raz w tygodniu w 
piątek o godz. 18-tej. Oplata za 1 godzinę - 10 zł płatna 
bezpośrednio po zakończeniu lekcji.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicz-
ny:
1. Pani mgr Małgorzata Pakosztel.017 856 18 61
kom. 0 602 658 241
2. Pani Władysława Kumięgatel. 014 683 01 69 (po godz. 
16-tej)

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Brzostek w  

ramach III edycji programu „Działaj Lokalnie” Akade-
mii Rozwoju Filantropii w Polsce finansowanej przez Pol-
sko-Amerykańską Fundację Wolności ogłasza konkurs na 
„Najsmaczniejsze danie z przepisu mojej babci”. Zgłosze-
nia należy składać do dnia 20 maja 2004r. w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej w Brzostku (szczegółowe informacje 
uzyskacie Państwo pod nr telefonu 6830313).
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Moje	przeżycia	
wojenne  
i	więzienne	(18) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Dziecięcy Teatrzyk „Biedronki” działa przy Centrum Kul- 
tury i Czytelnictwa od pięciu lat (powstał w marcu 

1999 r.). Przez ten okres przewinęło się przez teatrzyk około 
setki dzieci w wieku szkolnym (od II do VI klasy szkoły 
podstawowej, a także i z gimnazjum). Większość z nich 
uczestniczyła w zajęciach teatrzyku co najmniej dwa lata, 
niektórzy dłużej, a nieliczni pozostali do dziś. W ciągu swej 
pięcioletniej działalności teatrzyk przygotował 
dziesięć premierowych przedstawień o różnorod-
nej formie (bajki, jasełka, widowiska obrzędo-
we), prezentując je miejscowej społeczności oraz 
wyjeżdżając z nimi na przeglądy międzygminne 
i międzypowiatowe. 
 X premierowe przedstawienie p.t. „Kopciu-
szek” odbyło się w ostatnią niedzielę kwietnia b.r. 
Przedstawienie zostało zrealizowane na podsta-
wie tekstów Marii Kownackiej i Jana Brzechwy. 
Oprawę muzyczną przedstawienia przygotował 
Józef Parat, nauczyciel z brzosteckiego gimna-
zjum. W przedstawieniu tym uczestniczyło 17 
dzieci w wieku III- IV klasy szkoły podstawowej 
(Beata Bugno, Kasia Błoniarz, Sylwia Czekaj, 
Sara Dziedzic, Bartek Dziedzic, Ola Gąsior, 
Madzia Leśniak, Paweł Majewski, Krystian Sień-
kowski, Paulina Sieńkowska, Aneta Sokołowska, 
Kornelia Przewoźnik, Grzesiu Szewczyk, Domi-
nika Wadas, Joasia Wilk, Sylwia Wójcik, Paulina 
Zając). Dzieci bardzo emocjonalnie przeżywały 

premierę, bo większość z nich występowała na scenie po raz 
pierwszy. „Kopciuszek”, to piękna i wzruszająca bajka o 
zwycięstwie dobra i skromności (prostoty) nad złem i pychą. 
Jest to bajka, którą kochają dzieci od wielu pokoleń, i którą 
chętnie grają wszystkie teatry i teatrzyki. Może, dlatego to 
przedstawienie zostało z takim wdziękiem zagrane przez 
te małe jeszcze dzieci, i tak ciepło przyjęte przez licznie 
zgromadzoną widownię.

E. M.

X Premiera Teatrzyku „Biedronki”

Współwięźniowie	
Zbigniew Dzisiewski cd.

W pierwszym okresie po powrocie  
z kampanii wrześniowej i wojny 

obronnej - pan Dzisiewski zarabiał na 
utrzymanie swoje i rodziny rozwożąc 
węgiel na opał i świadcząc inne drob-
ne usługi przewozowe mieszkańcom 
miasta. Dysponował przecież swoim 
koniem i wozem, czyli prowadził 
własne małe przedsiębiorstwo trans-
portowo-usługowe.
 Szybko spotkali go tutaj dawni kole-
dzy, i już w styczniu 1940 r. znalazł się 
w szeregach SZP, a później ZWZ-AK. 
Koledzy jego, również inżynierowie, 
pomogli mu w uzyskaniu fałszywych 
dokumentów, i wspólnie założyli małą 
fabryczkę chemiczną, w której produ-
kowali mydło, artykuły kosmetyczne 

itp. Interes rozwijał się i przynosił 
niezły dochód. Uzyskali zgodę władz 
okupacyjnych na rozszerzenie swej 
działalności, na umożliwienie zakupu 
surowców i materiałów do nowego 
asortymentu ich produkcji w postaci 
rękawiczek chirurgicznych, prezerwa-
tyw i innych, których bazą surowcową 
było uzyskiwane w drodze legalnej i 
nielegalnej mleczko kauczukowe. Ta 
działalność przynosiła im duże docho-
dy. Wytwarzane produkty były coraz 
lepszej jakości. Obiekt produkcyjny 
stawał się coraz większy i lepiej wypo-
sażony, w miarę bezpieczny i potrzebny 
tak okupantowi, jak i miejscowemu 
polskiemu społeczeństwu.
 W piwnicach tej małej fabryczki 
wytwarzano tajnie (dla potrzeb konspi-
racyjnych AK) materiały wybuchowe, 
granaty, reperowano broń. Inżynier 

Dzisiewski (jak nam to opowiadał) 
utrzymywał kontakty z Gettem War-
szawskim, dostarczał tam różne ma-
teriały i broń, pomagał w przeprowa-
dzaniu, ratowaniu i ukrywaniu Żydów 
wyprowadzanych z Getta, w tym kilku 
znajomych i kolegów z ich rodzin.
 Jako oficer i żołnierz AK uczest-
niczył w Powstaniu Warszawskim od 
pierwszego dnia jego wybuchu, aż 
do kapitulacji. Po niej nie chciał iść 
do niewoli niemieckiej, gdyż mocno 
zalazł Niemcom za skórę i był przez 
nich poszukiwany. Postanowił ratować 
się na własną rękę. Razem z dwoma 
swymi kolegami przepłynął Wisłę i 
znalazł się po radzieckiej stronie frontu. 
Poprosił o przyjęcie go i wcielenie do 
walczącego u boku Armii Radzieckiej 
Ludowego Wojska Polskiego. Tu po 
licznych przesłuchaniach, wywiadach 
i rozmowach przeprowadzanych przez 
przedstawicieli tak władz i wojska 
radzieckiego, jak i polskiego, został 
dowódcą kompanii piechoty Ludowego 
Wojska Polskiego. W niedługim czasie 
po objęciu dowództwa stwierdził, że 
w jego kompanii było tylko kilka osób 
umiejących po polsku, w tym on i przy-
dzielona do kompanii lektorka języka 
polskiego, żydówka rodem z Łodzi, 
a reszta byli to żołnierze radzieccy w 
polskich mundurach.

c.d.n.
Przedruk z: „Okruchy wspomnień z lat 
walki i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

Scenka z „Kopciuszka” w wykonaniu teatrzyku „Biedronki”
Fot. S. Samborski
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W sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła  
II w Brzostku 16. kwietnia b.r. obyły się eliminacje 

gminne Olimpiady Tenisowej dla amatorów. Organizato-
rami eliminacji byli: Urząd Gminy w Brzostku, Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, LKS „Brzostowian-
ka” i Zespół Szkół im. Jana Pawła II. W rozgrywkach 
wzięło udział 34 zawodników z terenu gminy Brzostek. 
Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
Dziewczęta do lat 14: 1. Agnieszka Pawlik z Gorzejowej, 
2. Ewa Smoroń z Siedlisk-Bogusz, 3. Katarzyna Gąsior 
z Siedlisk-Bogusz.
Chłopcy do lat 14: 1. Paweł Podraza z Gorzejowej, 
2. Mateusz Szafran z Gorzejowej, 3. Artur Szafran z 
Gorzejowej.
Dziewczęta od 15 do 20 lat: 1. Małgorzata Szafran ze 
Smarżowej, 2. Barbara Tyrcha ze Smarżowej.
Chłopcy od 15 do 20 lat: 1. Andrzej Klucznik z Kleci, 
2. Krzysztof Panocha ze Smarżowej, 3. Paweł Lorek z 
Bączałki.
Kobiety od 21 do 45 lat: 1. Irena Pawlik z Gorzejowej. 
Mężczyźni od 21 do 45 lat: 1. Sławomir Rams z Brzostku, 
2. Paweł Dziedzic z Gorzejowej, 3. Wojciech Bonarek z 
Brzostku.
Mężczyźni powyżej 45 lat: 1. Władysław Jop z Kamienicy 
Dolnej, 2. Stanisław Król z Brzostku.
Osoby niepełnosprawne: 1. Magdalena Wójcik z Kleci
Wszyscy uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I - III w 
poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody rzeczowe.
Następnego dnia w tym samym miejscu odbyły się eliminacje 
powiatowe do Podkarpackiej Olimpiady, których organiza-
torami byli Starostwo Powiatowe w Dębicy i Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku. W eliminacjach powiato-
wych uczestniczyło po dwóch najlepszych reprezentantów 
wyłonionych w eliminacjach gminnych w każdej kategorii 
wiekowej.
Wyniki zawodów:
Dziewczęta do lat 14: 1. Małgorzata Pieniążek (gmina 
Dębica), 2. Ewa Smoroń (Brzostek), 3. Joanna Papiernik 
(Pilzno).
Chłopcy do lat 14: 1. Mateusz Kolbusz (gmina Dębica), 2. 
Paweł Staniszewski (Pilzno), 3. Mateusz Szafran (Brzo-
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stek).
Dziewczęta od 15 do 20 lat: 1. Małgorzata Szafran (Brzo-
stek), 2. Barbara Tyrcha (Brzostek), 3. Ewelina Bała 
(Żyraków).
Chłopcy od 15 do 20 lat: 1. Patryk Podsiadło (miasto Dę-
bica), 2. Marcin Sztorc (gmina Dębica), 3. Marcin Kleszcz 
(gmina Dębica).
Kobiety od 21 do 45 lat: 1. Marzena Prokuska (miasto Dę-
bica), 2. Marta Dziadyk (Pilzno), 3. Lucyna Komplikowicz 
(gmina Dębica).
Mężczyźni od 21 do 45 lat: 1. Grzegorz Nowak (Jodłowa), 
2. Marcin Przydzielski (Żyraków), 3. Bogusław Nowak 
(Pilzno).
Mężczyźni powyżej 45 lat: 1. Stanisław Król (Brzostek), 2. 
Zdzisław Rej (Żyraków), 3. Władysław Jop (Brzostek).
Osoby niepełnosprawne: 1. Magdalena Wójcik (Brzo-
stek)
Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i puchary ufundowane przez starostę Stanisława 
Chmurę oraz awans do finału wojewódzkiego, który roze-
grany będzie 15 maja b.r. w Rzeszowie.

a. l.

W gminnym konkursie ortograficz- 
nym „Dyktando 2004” zorga-

nizowanym przez Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku brali udział 
uczniowie szkół podstawowych. Do 
udziału w konkursie zgłosiło się 46 
uczniów z dziesięciu szkół: Brzostek, 
Gorzejowa, Grudna Górna, Januszko-
wice, Kamienica Dolna, Kamienica 
Górna, Nawsie Brzosteckie, Przeczy-
ca, Siedliska-Bogusz i Smarżowa. 
Konkurs przeprowadzono w czterech 
kategoriach: klas III, klas IV, klas V, 
Klas VI. Dla każdej grupy przygoto-
wano odrębne teksty o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Teksty dyktand 
przygotowała z-ca Dyrektora Gimna-
zjum w Brzostku Pani Wioletta Kaput. 
Komisja składająca się z nauczycieli 
ww. szkół szybko sprawdziła prace i 
wyłoniła zwycięzców. W kategorii klas 

III pierwsze miejsce zajęła Renata Raś z 
Kamienicy Górnej, II miejsce Agniesz-
ka Słowik z Siedlisk-Bogusz, III Dorota 
Grzesiakowska z Gorzejowej. Piotr 

Dziedzic z Przeczycy był najlepszy w 
kategorii klas IV przed Angeliką Nie-
zgodą z Siedlisk-Bogusz i Katarzyną 
Lipką z Brzostku. W kategorii klas V 
pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka 
Jędrzejczyk ze Smarżowej, na drugim 
miejscu znalazła się Agata Baran z 
Brzostku i na trzecim Iwona Chajec ze 
Smarżowej. Wśród uczniów klas VI 
najlepszym okazał się Tomasz Ginalski 
z Gorzejowej przed Renatą Surdel z 
Brzostku i Aleksandrą Wąsik z Brzost-
ku. Uczniowie biorący udział w kon-
kursie mogli wykazać się znajomością 
ortografii i porównać swoją wiedzę z 
kolegami z innych szkół. Dzięki pomo-
cy nauczycieli z poszczególnych szkół 
konkurs przebiegł szybko i sprawnie. 
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez organi-
zatora. Pozostali uczestnicy otrzymali 
dyplomy za udział w konkursie.

J. Z.

Z	ortografią	za	pan	brat

Kasia Lipka odbiera nagrodę

Od lewej: Ewa Smoroń, Magdalena Wójcik, Barbara Tyrcha, 
Stanisław Król, Małgorzata Szafran, Mateusz Szafran

Fot. J. Nosal
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Często w swoim życiu wypełnialiśmy  
różnego rodzaju ankiety - anonimo-

we, personalne, zawodowe na zlecenie i 
prośby różnych podmiotów społecznych. 
Żadna jednak jak dotąd nie zawierała 
pozycji z pytaniem o umiejętność gry w 
szachy. Gdybyśmy wstawili rubrykę z 
pytaniem „czy umiesz grać w szachy?”, 
to co wówczas. Konsternacja i zażeno-
wanie (małe), czy ulga i satysfakcja. 
Dziś jest (winna być) to umiejętność 
tak samo elementarna jak jazda na ro-
werze, podstawowa znajomość języka 
angielskiego, czy obsługi komputera. 
Ilu z nas mogłoby wpisać słowo „tak”. 
Niestety niewielu, stanowczo i ciągle 
za mało, tak samo jak niewielu z nas 
jest pływających, umiejących grać w 
tenisa, ba, trzymać prawidłowo rakietę, 
odbić jako tako palcami, czy wspiąć się 
na drzewo (na słupy zabronione). Wiem, 
że nie każdy potrafi wymienić koło zapa-
sowe lub żarówkę, a ja wyskakuję z sza-
chami. Zgoda, bez tego można żyć, ale 
czy lepiej, łatwiej i przyjemniej? Toż to 
życiowe ABC, jak pacierz, mycie zębów 
lub wbijanie gwoździ i rąbanie siekierą. 
W kilku krajach tak proste i oczywiste 
czynności przekazywane są z pokolenia 
na pokolenie (honor rodzinny). Niektóre 
umiejętności jak pływanie, jazda na 
nartach, łyżwach, kursy samoobrony 
(nie mylić z partią), czy właśnie gra w 
szachy nauczane są w szkołach, niekiedy 
wręcz obowiązkowo przynajmniej przez 
rok. A my? Co umiemy, my jak my, ale 
nasza młodzież.
 Ja nie mam obsesji szachów, ale kiedy 
widzę jak młody chłopak patrzy maśla-
nymi oczyma na szachownicę grających 
i nic z tego nie rozumie, a przy tym nie 
potrafi w miarę prawidłowo kopnąć 
piłki lub zrobić przewrotu w przód, ale 
napina „klatę” do rozpuku, to staje się 
śmieszny. Nie chcę tu nikogo urazić, 
też chodziłem na siłownię, ale po prostu 
tak to wygląda. Tak samo jak śmieszny 
i karykaturalny jest człowiek tak gruby 
jak ja (no jesteśmy kwita). Ja chciałbym 
tylko, żeby nie był to temat tabu dla 
młodzieży. Bo grając w szachy naby-
wamy nawyku nie upadania na duchu 
w bieżących sprawach, zawsze licząc 
na sprzyjające okoliczności i ciągłe po-
szukiwania nowych możliwości. Gra ta 
obfituje w różnorodne sytuacje ulegające 
ciągłym i nieoczekiwanym zmianom. 
Szachy wyrabiają zdolność znajdowania 
sposobu na wybrnięcie ze, zdawałoby 
się, kłopotów nie do pokonania i każdy 
usiłuje prowadzić grę do samego końca 
w nadziei wygranej. Tak samo każdy 
z nas stara się w życiu, do końca, do 
samego końca, jeszcze coś, jeszcze raz. 
Właśnie w grze w szachy widać jak 
skromny sukces może podnieść wiarę 
we własne siły, zaś nieuwaga, chwila 

słabości, czy głupota doprowadzić do 
strat i nieszczęścia. Niektóre cenne 
cechy umysłu, które są potrzebne do tej 
gry umacniają się w człowieku na tyle, 
że stają się przyzwyczajeniem, przyno-
szącym korzyści w wielu dziedzinach 
życia. Gra ta posiada także pozytywne 
właściwości, jak wyrabianie zdolności 
planowania i przewidywania, poczucia 
odwagi i rozsądnego ryzyka, przezor-
ności i ostrożności, a przede wszystkim 
odpowiedzialności za decyzje. 
 Gra w szachy - to nie jest zwykła, 
próżna rozrywka, to poniekąd wewnętrz-
ne życie w miniaturze, targane sprzecz-
nościami. Życie jest swego rodzaju grą 
w szachy, w której mamy możliwość 
współzawodnictwa i wygrania - w której 
są sytuacje powstałe w jakimś stopniu na 
wskutek naszego rozsądku lub są rezul-
tatem jego braku, czyli naszej głupoty. 
Na obronę mych sugestii dotyczących 
nauki gry w szachy podeprę się taką oto 
fraszką:

Tym, co istotę szachów pochwycić 
się trudzą:
To gra, gdzie własną damę woli się 
niż cudzą
A jednak zawsze, tak i tu nieszcze-
rze,
własną damę się woli ale cudzą 
bierze.

A widzicie, że warto się uczyć chociaż-
by dla tych Dam. Damy damami będą i 
królowie, ale pora wrócić do meritum. 
Gdybyśmy rozesłali kwestionariusze z 
pytaniem „co myślisz o szachach?” do 
różnych znanych osobistości, to otrzy-
malibyśmy na pewno różne, aczkolwiek 
ciekawe wypowiedzi. Okazałoby się, że 
gra ta interesuje ludzi najróżniejszych 
zawodów, zainteresować, pozycji spo-
łecznych i politycznych upodobań i 
usposobień. Dla jednych stanowi pasję, 
namiętność, dla drugich tylko miły spo-
sób spędzenia wolnego czasu, jeszcze 
innym gra daje tematy i inspiracje do 
dociekań naukowych, socjologicznych 
i etycznych. Dla wielu artystów i twór-
ców gra w szachy stała się motywem 
do niektórych dzieł. Powszechnie znane 
osobistości, te z mediów i te z życia 
politycznego, w przeważającej większo-
ści posiadły umiejętność gry w szachy 
przynajmniej w podstawowym zakresie. 
Większe zaawansowanie wykazują już 
tylko nieliczni. Posłużę się przykładem 
parlamentu, jako że jest to reprezentacja 
narodu. 
 Bardzo dobrze w szachy gra mar-
szałek Borowski (SDP), zawodowo 
kiedyś w szachy grywał poseł Słomka 
(ZChN). Senator ziemi krośnieńskiej 
Borcz (AWS) posiada kategorię mistrza 
zawodowego. Dwukrotny premier Paw-
lak (PSL) w szachy grywa namiętnie. 
Minister Kalisz (SLD) jest wytrawnym 

graczem. Grywają w szachy liderzy 
PO Rokita i Tusk (chociaż woli piłkę). 
Przewodniczący LPR Kotlinowski też 
ponoć grywa(ł) ze swoim teściem, zna-
nym krakowskim profesorem. Niestety 
nie słyszałem, aby osoby z najwyższej 
półki Samoobrony grywały w szachy. 
No cóż, ale... „nie rzuca się pereł mię-
dzy wieprze”, bez urazy, to z kazania 
na Górze Jezusa. Aczkolwiek doradca 
Samoobrony dr Czarnecki (ZChN) na 
pewno jest zapalonym graczem o spo-
rych umiejętnościach. Jestem niemal 
pewien, że przewodniczący Lepper zna 
reguły i potrafiłby rozegrać partię (w 
swoim stylu) np. z mecenasem Dzido. 
Umie grać prezydent i prymas. Dobrze 
gra Boniek i trener Streylau, grywał K. 
Górski. Umiejętnością gry chwalił się 
Olbrychski i Urban. Nie wiem jak jest 
z panem Michnikiem, ale on wszystko 
wie, to i zapewne grać umie. Ale i Lew 
(Rywin), jako urodzony na wschodzie, 
miał zapewne okazję się nauczyć. Gra 
red. Passent i prezes Listkiewicz, grają 
profesorowie Miodek i Religa, w mło-
dości grywał Miłosz. Wybitny aktor 
teatralny Holoubek wręcz przepada za 
szachami. W szachy gra Durczok, grali 
też śp. Niemen i Milewicz (widziałem 
w jednym z reportaży). Gra Gudzowa-
ty, umie grać Niemczycki. Zapalonym 
szachistą jest red. Szaranowicz i artysta 
Starowieyski itd. itd. Sądzę, że były 
(wreszcie) premier Miller, też potrafi 
rozpocząć partię (szachów) w dobrym 
stylu, bo kończy (partię SLD) perfek-
cyjnie. 
 Szperając po archiwach, bibliotekach 
i muzeach można znaleźć wiele wia-
domości o sławnych ludziach różnych 
epok, interesujących się szachami. Cały 
czas mamy do czynienia z „grą królew-
ską”, wypada więc zacząć od głów ko-
ronowanych. Fama głosi, że ogromnym 
miłośnikiem szachów był król Franków 
i cesarz rzymski Karol Wielki (przełom 
VIII i IX w.) mocno tę grę propagując i 
popierając na swym dworze. Jest o tym 
wzmianka w słynnej „Pieśni o Rolan-
dzie”. Wielkim amatorem szachów był 
król angielski Jan bez Ziemi (XIII w.), 
który nie przerwał, ponoć, gry w szachy, 
gdy w 1208 r. przyjmował i odprawiał 
z niczym delegację posłów z Ruen, 
proszącą go o pomoc w walce przeciw 
królowi francuskiemu Filipowi II Augu-
stowi. Znaczącą pozycję w historii sza-
chów ma kastylijski król Alfons X (XIII 
w.), który był nie tylko dobrym graczem 
lecz także inicjatorem i zleceniodawcą 
traktatu o tej grze, historykiem i mece-
nasem kultury szachowej. Jako wielki 
entuzjasta szachów zasłynął Timur 
- mongolski władca i zdobywca z XIV 
w. Uznawał on dwie namiętności godne 
wojownika - myślistwo i grę w szachy. 

Szachy nie są dla geniuszy

Wielcy	i	sławni,	znani	i	możni	tego	świata	a	szachy
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Gdy otrzymał wiadomości, że urodził 
mu się syn oraz, że dobiegła końca bu-
dowa miasta, które polecił wybudować, 
nazwał syna imieniem SHAHRUCH, zaś 
miasto SHAHRUCKIE, od słów „wieża” 
i „królewska”. 
 Byli też i przeciwnicy szachów, a 
jakże, odmawiający im jakichkolwiek 
wartości lecz byli to nieliczni, jak kró-
lowie francuscy Karol V i Karol VI, 
którzy zabronili grywać w szachy. Karol 
VII (XV w.) natomiast do tego stopnia 
szachy uwielbiał, że przebywając w za-
mku wraz ze swą ukochaną Agnes Sorel, 
wiele godzin spędzał z nią w parku nad 
szachownicą (impotent czy co?). Często 
w szachy grywał Henryk IV, z którym 
wiąże się dość rubaszna anegdota. Otóż 
król grając ze szlachcicem (jakimś tam) 
którąś już partię z kolei, był mocno 
zmęczony podnosząc jeźdźca (skoczka), 
w tym samym momencie wydał głośny, 
a niezbyt dwuznaczny dźwięk (prprpr). 
Lekko zmieszany zaczerwienił się i ra-
tując honor wyjaśnił: Panie ów jeździec 
nie ruszy się bez sygnału trąbki. Obaj 
wybuchnęli śmiechem i zgodzili się na 
remis. Powszechnie wiadomo jest, że car 
Iwan IV Groźny zmarł niespodziewanie 
w czasie rozgrywania partii szachów. 
Zgon cara przy szachownicy stanowi 
kulminacyjną scenę tragedii „Śmierć 
Iwana Groźnego” pióra Aleksjeja Toł-
stoja. Car często zapraszał na partyjkę 
Borysa Godunowa, ówczesną osobistość 
życia politycznego Rusi. 
 Mają też swoje miejsce w historii sza-
chów i kobiety. Królowa Anglii i Irlandii 
Elżbieta I namiętnie grywała w szachy 
i warcaby. W szachy też nieźle grywała 
caryca Katarzyna II. Jako szachistka była 
bohaterką paru literackich i filmowych 
scen. Po jej śmierci car Paweł kazał na 
znak żałoby malować drzwi, okna do-
mów i słupy latarni ulicznych w czarno 
białe kwadraty. 
 Z polskich królów szachami zajmo-
wali się Batory i Sobieski. Nie byli zbyt 
dobrymi graczami, raczej zabawiali 
się w wojnę na czarno białych polach 
(bezkrwawo). Mniej więcej taki sam 
podgląd na szachy miał Karol I król 
Anglii i Szkocji (XVII w.), który na swej 
szachownicy kazał wyryć po łacinie: 
„Z tymi poddanymi i władcą bitwa się 
toczy bez rozlewu krwi”. A Ludwik XIII, 
francuski wróg wszelkich gier, uznawał i 
lubił tylko szachy. Grywając w nie często 
w podróżach, polecił zrobić szachownicę 
w kształcie poduszki, zaś figury opatrzyć 
u dołu w wystające szpilki, dające się 
wbijać w materiał. Najlepszym szachi-
stą wśród koronowanych był chyba car 
Piotr I Wielki. Grywał on w szachy od 
dzieciństwa do śmierci. Zasłynął wpro-
wadzeniem kącików szachowych na 
balach dworskich. Uchodził za bardzo 
silnego szachistę. Polski akcent prze-
wija się przy opisie Karola XII króla 
szwedzkiego. Będąc w niewoli Turków 
codziennie grywał w szachy dla utrzy-

mania sprawności umysłu. Partnerem 
jego (wspomina o tym Wolter) bywał 
polski generał Poniatowski - ojciec 
Stanisława Augusta, późniejszego króla 
Polski. Król pruski Fryderyk II Wielki, 
który wymieniał z Wolterem nie tylko 
listy na tematy filozoficzne, ale i kartki 
z notacjami szachowymi - prowadząc 
grę korespondencyjną. O szachach miał 
powiedzieć: „są więcej niż grą, a mniej 
niż zatrudnieniem i nie ma lepszego 
nad nie obrazu strategicznych ruchów”. 
Wbrew powszechnemu mniemaniu Na-
poleon Bonaparte nie był wcale dobrym 
szachistą. W paryskiej kawiarni Cafe 
de la Regence zachował się dotąd stolik 
opatrzony pamiątkową tabliczką, przy 
którym grywał jako młody porucznik 
artylerii. Napoleon grę prowadził śmiało, 
szukał niezwykłych rozstrzygnięć, silnie 
się przy tym emocjonował. Przegrywając 
- unosił się, rzucał figurami, przewracał 
krzesła. Jest autorem powiedzenia o 
szachach, iż „są za trudne jako gra, a za 
mało poważne jako nauka lub sztuka”. 
Nie mniej jednak ciągnęło go do nich. 
Będąc na zesłaniu na Wyspie Świętej 
Heleny grywał w szachy często. Grywał 
szachami nie przypuszczając nawet co 
zawierają w środku. Dopiero wiele lat 
po jego śmierci w 1933 r. odkryto, że 
szachy te, wykonane przez przyjaciół ce-
sarza z kości słoniowej i masy perłowej, 
miały wewnątrz ukryte plany ucieczki z 
wyspy. 
 W szachy grywali królowie, ale też i 
ci, którzy królów strącali z tronów. Marat 
i Robespierre, trybuni rewolucji francu-
skiej, chętnie siadali za szachownicą. Z 
wodzów i strategów lubili grę szachową 
T. Kościuszko, generał francuski, uczest-
nik walk o niepodległość Stanów Zjed-
noczonych markiz M. J. de la Fayette 
oraz rosyjski feldmarszałek Aleksander 
Suworow. Inteligentnym graczem był 
rosyjski mąż stanu i polityk Grigorij Po-
tiomkin, faworyt carycy Katarzyny. Sza-
chy uwielbiał francuski polityk słynny 
kardynał Richelieu, jak również włoski 
polityk i historyk Nicollo Machiavelli. 
Zapalonymi szachistami byli także dwaj 
Polacy, naczelni wodzowie robotniczych 
batalionów Komuny Paryskiej, gene-
rałowie Jarosław Dąbrowski i Walery 
Wróblewski. Niecodzienne pragnienie 
miał reformator religii Marcin Luter. 
Całe życie marzył by móc sprawić sobie 
piękne szachy toczone i rzeźbione w 
złocie i srebrze. 
 Natomiast czeski reformator Jan Hus 
za młodu grywał w szachy, później tej 
gry zakazywał. Pozostając przy religii 
trzeba stwierdzić, że większość papieży 
i biskupów niestety potępiała grę w 
szachy, stawiając ją na równi z grami 
hazardowymi. Zdarzały się jednak w tym 
względzie wyjątki. Oto papież Innocenty 
III (ok. 1160 - 1216) w przypisywanym 
jemu autorstwu moralitecie wiele miej-
sca poświęcił szachom. Papież Leon X 
(XVI w.) był miłośnikiem gry w szachy, 

patronował nawet twórczości poetyckiej 
biskupa Marka Hieronima Widy, autora 
poematu SCACCHIA LUDUS. Pasjo-
nował się szachami Urban VIII (1568 
- 1644). Pasjami grywał w szachy papież 
Leon XIII (1810 - 1903). Jak mówi 
anegdota - miał on za partnera mnicha o 
pobudliwym usposobieniu, który miewał 
napady gniewu. Papież wówczas prze-
rywał grę i udzielał mu krótkich nauk 
o cnocie i rezygnacji chrześcijańskiej 
oraz potrzebie panowania nad sobą. 
Przedostatni papież Jan Paweł I (1912 
- 1978) panujący zaledwie 33 dni chęt-
nie grywał w szachy. Obecny od 1978 
r. „polski papież” Jan Paweł II w latach 
młodości, w Krakowie zanim jeszcze 
otrzymał święcenia kapłańskie intereso-
wał się szachami, nie tylko uprawiając 
grę praktyczną lecz także zajmując się 
z powodzeniem problemistyką. tzw. 
dwuchodówkami tzn. należało ułożyć 
zadanie w taki sposób, aby móc dać 
mata w drugim posunięciu. Zadania te 
były nawet drukowane w prasie, co na 
ówczesne czasy nie było takie oczywiste, 
mając na uwadze fakt, że autorem tych 
zadań był ksiądz Wojtyła. Mam gdzieś w 
swych annałach szachowych kilka zadań 
Papieża, są naprawdę dobre, inteligentne 
i takie jakieś swojskie, bliskie. Trudno 
aby papież teraz grywał w szachy, nie 
pozwalają mu na to obowiązki i zdrowie. 
Ale jeszcze kilkanaście lat temu, na 
krótko przed śmiercią kardynała Villot 
grywał z nim w szachy. 
 Mało kto zapewne wie, że władze 
kościelne w Hiszpanii uznały w 1944 
r. za patronkę szachistów świętą Te-
resę z Avili, żyjącą w XVI w., która 
w dzieciństwie grywała w szachy z 
ojcem, krewnymi i braćmi. W swych 
pismach religijnych wspomina ona 
o szachach, posługując się nimi jako 
przenośnią w rozważaniach o etyce i 
wierze. Duchowieństwo prawosławne, 
z małymi wyjątkami, było usposobione 
negatywnie wobec szachów. Do bardziej 
oryginalnych graczy w sutannie należał 
pewien metropolita moskiewski z XVIII 
w., który ponoć kazał zdjąć i sprzedać 
stare dzwony z wieży cerkiewnej, by 
mu nie przeszkadzały grywać po całych 
nocach w szachy. 

c.d.n.

Bibliografia: S. Kacprzak - W krainie 
szachów; T. Czarnecki - ABC szachisty; 
R. Frey, S. Witkowski - Tajemnice 64 pól; 
J. Giżycki - Z szachami przez wieki i kra-
je; P. Wolff - Szachy dla żółtodziobów.

 Podaję rozwiązanie zadania drukowa-
nego w numerze 2/2004. Są odpowiedzi, 
co cieszy, nagrody u p. Marty. Ilość 
pszenicy wynosiłaby ni mniej, ni więcej 
tylko 18446744073709551615 ziaren 
(co należy czytać: 18 kwadrylionów, 446 
trylionów, 744 bilonów, 73 miliardów, 
709 milionów, 551 tysięcy, 615 ziaren).

 Wł. Jop
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Zagrożenia płynące z użytkownika  
komputera to dość przewrotny 

temat, gdyż ogólnie wiadomo, iż in-
formatyka ma wielkie znaczenie w 
rozwoju młodego człowieka a komputer 
jest pomocnym narzędziem w realizo-
waniu różnorodnych zadań związanych 
z rozwojem młodzieży. Należy sobie 
uświadomić, że używanie narzędzi 
informatycznych wiąże się ze zjawi-
skami negatywnymi, na które zwrócić 
uwagę szczególnie powinni nauczyciele 
i rodzice.
 Użyteczność komputerów czy też, 
mówiąc bardziej ogólnie, szeroko 
pojętej technologii informacyjnej jest 
dziś tak ogromna, że trudno wyobrazić 
sobie bez niej współczesną cywiliza-
cję w obecnym kształcie, do którego 
jesteśmy przyzwyczajeni. A jednak 
komputer, mimo tysięcy zastosowań 
we wszystkich gałęziach gospodarki, 
niesie ze sobą również sporo zagrożeń, 
zwłaszcza dla młodych ludzi.
 Pokolenie współczesnych nasto-
latków, wychowane od małego „na 
komputerze” inaczej postrzega relacje 
między człowiekiem a technologią in-
formacyjną. Dla niego wszechobecność 
nowoczesnej elektroniki jest czymś 
oczywistym. Oderwane na dłużej od 
swoich telefonów komórkowych, gier i 
Internetu, czuje się jak ryba wyciągnięta 
z wody. 
 Umiejętność swobodnego korzy-
stania ze zdobyczy techniki jest czymś 
pozytywnym, wręcz niezbędnym do 
prawidłowego współistnienia w tworzą-
cym się właśnie „społeczeństwie infor-
macyjnym”. Należy jednak pamiętać o 
zachowaniu koniecznego dystansu do 
cudów techniki. W przeciwnym razie to, 
co jest genialnym wynalazkiem, może 
łatwo stać się utrapieniem.
Historia ludzkości zna wiele form 
uzależnień, mniej lub bardziej szkod-
liwych jak np.: papierosy, alkoholizm, 
lekomania czy narkomania. Dziś do tej 
grupy zaliczyć można technomanię po-
legającą na uzależnieniu od nowoczes-
nych urządzeń, czyli tzw. technologii 
informacyjnej. Osobą podatną na tego 
typu zagrożenia może być zarówno 
ktoś wpatrujący się przez kilka godzin 
dziennie w okienko swojego telefonu 

komórkowego, jak też spędzający ten 
czas przed monitorem komputera. 
Szczególne niebezpieczeństwo uza-
leżnienia niesie ze sobą Internet oraz 
gry komputerowe. Osoba uzależniona 
spędza wiele czasu przed komputerem 
(kilka - kilkanaście godzin dziennie), 
zaniedbuje inne obowiązki, nie może 
skupić się nad czymś innym niż przed-
miot uzależnienia. Próby „odcięcia” od 
komputera wywołują jawną wrogość, 
nawet ataki histerii czy niekontrolo-
wanej agresji. Głębsze uzależnienie 
może doprowadzić do utraty kontaktu 
z rzeczywistością, czy też powstania 
mechanizmu identyfikacji z bohaterem 
gry komputerowej lub fikcyjną postacią 
funkcjonującą tylko w sieci. Znane są 
przypadki tragedii wywołanych zatar-
ciem się granicy pomiędzy światem 
wirtualnym i realnym. 
 Pewien młody człowiek popełnił 
samobójstwo. Skoczył z dużej wyso-
kości, by sprawdzić, czy tak jak w jego 
ukochanej grze, będzie miał więcej niż 
jedno „życie”. Inny zastrzelił własną 
matkę, a następnie odebrał sobie życie, 
ponieważ rodzice zabronili mu korzy-
stania z komputera. Są to przypadki 
marginalne, a jednak wydarzyły się 
naprawdę. Na co dzień, choć do podob-
nych tragedii nie dochodzi, obserwować 
można rosnącą agresję i wulgarność 
młodego pokolenia. Źródłem tego 
zjawiska są też gry komputerowe, 
zwłaszcza tzw. „strzelanki” emanujące 
przemocą i brutalnością. Nic dziwnego, 
że młodzi ludzie przenoszą do realnego 
świata zachowania utrwalone przez 
wielogodzinne naciskanie spustu joy-
sticka. 
 Nie mniej groźny jest Internet, ze 
względu na swoją wszechstronność i 
wszechobecność. To również cudowny 
wynalazek, w którym każdy może zna-
leźć coś, co go interesuje. Internet stał 
się niezmierzonym oceanem wiedzy, 
do którego każdy może „dolać swoją 
kroplę”. Problem polega na tym, że 
informacji umieszczanych na stronach 
internetowych nikt nie weryfikuje, co 
oznacza, że wcale nie muszą one być 
prawdziwe. Osoba, która pobiera infor-
macje z sieci, musi dokonać ich selekcji 
pod kątem wiarygodności źródła. Uzy-
skanie nieprawdziwej informacji jest 
chyba najmniejszą krzywdą, jaką moż-
na ponieść obcując z Internetem. Tak 
szeroko dostępne medium jest przecież 
miejscem, gdzie swoje „usługi” oferują 
nie tylko rzetelne instytucje, ale też np. 
organizacje przestępcze, sekty, dealerzy, 
oszuści, nie mówiąc już o pornografii, 
którą Internet jest zapchany. Podobne 
treści nie są odpowiednie dla młodych 
ludzi, a korzystanie z Internetu bez 
kontaktu z nimi, należy do rzadkości. 

Ulubioną rozrywką młodzieży jest tzw. 
czatowanie, czyli rozmowy „na żywo” 
poprzez sieć. Randki internetowe są 
przeciwieństwem normalnych kon-
taktów międzyludzkich. Kuszą swoją 
anonimowością, ale bardzo rzadko 
prowadzą do prawdziwego związku. 
Są polem do popisu dla dowcipnisiów 
i oszustów, przestępców i zboczeńców, 
w których sidła wpadła już niejedna 
naiwna młoda osoba.
 Długotrwały i permanentny kontakt 
z komputerem może też mieć inne nie-
przyjemne skutki. Jedne mają postać 
fizycznych dolegliwości, jak np. bóle 
głowy, karku, kręgosłupa, podrażnie-
nia oczu i skóry twarzy, inne to wręcz 
choroby: krótkowzroczność, dyskopatia 
czy tzw. syndrom RSI spowodowany 
nieprawidłowym ułożeniem nadgarst-
ków podczas pracy z komputerem. 
Wszystkie te schorzenia nie powstają 
z dnia na dzień, lecz są efektem wielo-
letnich niewłaściwych nawyków. 
 O ile fizyczne skutki długotrwałej 
pracy z komputerem w miarę łatwo 
można ograniczyć poprzez stosowanie 
ergonomicznych mebli i urządzeń, fil-
trów ekranowych, właściwego oświet-
lenia miejsca pracy, to znacznie trudniej 
jest zapobiec negatywnym oddziaływa-
niom na ludzką psychikę. Uzależnienia 
komputerowe są czymś obecnym w 
naszej codzienności dopiero od kilku 
lat, a już spowodowały zainteresowanie 
psychologów. Ich badania przyniosły 
jednoznaczne wyniki: technologia 
informacyjna może mieć negatywny 
wpływ na umysł człowieka. Leczenie 
tego typu uzależnień jest trudne, bo 
dostęp do komputera stał się obecnie 
powszechny i trudno od niego kogoś 
odizolować. Najważniejsze to uświa-
domienie nałogowcowi, jakie szkody 
wywołał u niego zbyt częsty kontakt 
z komputerem. Powinien sobie narzu-
cić konieczne ograniczenia zgodnie z 
powiedzeniem: „Każda przesada jest 
szkodliwa!”
Zagrożenia te, według mnie, można 
podzielić na kilka rodzajów:
1. Fizyczne - wzrok, postawa.
2. Psychiczne - uzależnienie, wirtu-

alna rzeczywistość oderwana od 
życia.

3. Moralne - łatwy dostęp (niekon-
trolowany) do informacji (np. 
pornografia).

4. Społeczne - zachowania nieetyczne, 
anonimowość, brak hamulców.

5. Intelektualne: 
a) bezkrytyczne zaufanie do moż-

liwości maszyny,
b) „szok informacyjny”.

ad 1) fizyczne 
 Jak podają oficjalne statystyki ame-
rykańskie, ok. 50% użytkowników 
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komputerów cierpi na różnego rodzaju 
dolegliwości nabyte w związku z wy-
konywaną pracą. Najbardziej narażone 
na problemy zdrowotne części ciała to: 
nadwyrężanie mięśni nadgarstka, naprę-
żony kark, bóle dolnych części kręgo-
słupa, oczy - niewłaściwe oświetlenie 
powoduje męczenie się wzroku, bóle 
głowy i ogólne zmęczenie organizmu. 
Wykrzywianie kręgosłupa nadwyręża 
naturalne wiązadła kręgów. Dzieci i 
młodzież, będąc w okresie intensywne-
go rozwoju fizycznego, są szczególnie 
narażeni na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia: wady wzroku, skrzywienia 
kręgosłupa. Może to mieć wpływ na 
dalsze życie młodego człowieka. Na-
leży dbać o higienę pracy przy kom-
puterze, zapewnić bezpieczne warunki 
pracy, właściwy sprzęt, oświetlenie, 
uczyć prawidłowej postawy podczas 
pracy na komputerze, relaksu i zmuszać 
do czynienia przerw rekreacyjnych 
podczas pracy.
ad 2) psychiczne 
Uzależnienie od komputera.
 Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę 
z tego, że komputer może uzależnić w 
taki sam sposób jak alkohol, praca czy 
narkotyki. Uzależnienie początkowo 
jest niezauważalne. Z czasem, kiedy 
się rozwinie, zaczyna powodować 
wyraźne szkody. Pierwszą z nich jest 
postępująca izolacja. Uzależniony od 
komputera nawet nie szuka związków z 
innymi ludźmi - szybko zastępuje mu je 
maszyna. W końcu zaczyna mieć do niej 
stosunek emocjonalny. Nie potrafi już 
normalnie komunikować się z innymi 
ludźmi. Traci z nimi wszelkie związki 
emocjonalne. Całe jego życie rozgrywa 
się z dala od zwykłego świata. 
Jak odróżnić zwykłą pracę od nałogu 
- kiedy należy się zacząć niepokoić? 
 Granicę uzależnienia osiąga się 
wtedy, gdy hobby zaczyna wyrządzać 
szkody. Kiedy rezygnuje się z kolejnych 
spraw, wycina temat po temacie na 
rzecz komputera. Prawdziwy dramat 
może się zacząć wtedy, gdy człowiek 
odczuwa niepowstrzymywalny przy-
mus grania czy np. poruszania się po 
komputerowej sieci Internet. Jest mu 
to niezbędne - jak powietrze, jedzenie. 
 Dlaczego ludzie w ogóle uzależniają 
się np. od komputera? - Bo nie lubią 
siebie - twierdzą lekarze. Nie chcą 
siebie poznać i nie radzą sobie z włas-
nymi emocjami. A w Internecie nawet 
przy pisaniu listów odpada problem 
wyrażania uczuć - wystarczy znak :) i 
to starcza za uśmiech. Zamiast smutku 
wystarczy znaczek :(. 
 Prawdopodobnie zjawisko uzależ-
nienia będzie się nasilać wraz ze spad-
kiem cen sprzętu komputerowego i tym 
samym jego większą dostępnością. W 
Polsce uzależnienie od komputera to na 
razie głównie gry, ale wkrótce można 

się spodziewać fali uzależnionych od 
Internetu.
ad 3) moralne
 Łatwy i niekontrolowany dostęp 
do informacji może zagrozić moral-
nemu rozwojowi dzieci i młodzieży. 
W zasadzie głównym problemem jest 
łatwy dostęp do pornografii poprzez 
sieć Internet. Tu też niezbędne są: 
bliskość i zainteresowanie tym, co 
robią podopieczni, aby można było we 
właściwym momencie interweniować. 
Jest to trudne zadanie dla nauczyciela, 
który ma pod opieką grupę uczniów, ale 
który powinien tak zorganizować lekcję 
i tak skierować zainteresowania mło-
dych ludzi, aby czuli się zafascynowani 
tematem i próbowali go dalej zgłębiać, 
nawet w chwili, kiedy nauczyciel na 
nich nie patrzy.
ad 4) społeczne 
Zachowania nieetyczne, anonimowość, 
brak hamulców,
 Anonimowość i brak hamulców przy 
komputerze i w sieci często powodują 
zachowania nieetyczne. Dzieje się tak 
jak z wieloma kierowcami na szosie. 
Wyzwala się w nich demon drzemią-
cy w podświadomości i na szosie we 
własnym samochodzie zachowują się 
niezgodnie z całym swoim dotychcza-
sowym postępowaniem. Np. grzeczna 
i dobra uczennica wypluwa z siebie 
rozmawiając z kimś poprzez sieć stek 
okropnych przekleństw, których nigdy 
nie odważyłaby się powiedzieć na głos 
nawet sama przed sobą. 
 Trzeba o tym rozmawiać z uczniami, 
czasem nawet zawstydzać i uświada-
miać, że kultura i dobre wychowanie 
są wartościami samymi w sobie, nawet 
wobec anonimowego rozmówcy. 
ad 5) intelektualne 
a) bezkrytyczne zaufanie do możliwości 
maszyny.
 Rozprzestrzeniają się czasem zwią-
zane z komputerem przesądy, że kom-
puter jest dobry na wszystko i wszystko 
może, nigdy się też nie myli. Może to 
wynikać z faktu przypisania tej głupiej 
maszynie cech, których ona w sposób 
oczywisty nie posiada: zdolności do 
poprawiania pomyłek człowieka, ob-
darzania zwykłych ludzi nadnaturalną 
charyzmą, czynienia życia szczęśliw-
szym i tak dalej. Zabobonna wiara w 
sprawczą siłę martwego przedmiotu 
nazywa się fetyszyzmem. Uleganie jej 
kompromituje tym bardziej, im „nowo-
cześniejszy” sztafaż jej towarzyszy. 
 Koniecznie trzeba nauczyć dzieci 
i młodzież korzystania z komputera 
jako narzędzia i przekazać im właściwe 
odniesienie do maszyny. Inaczej zuboży 
się ich psychikę i nie rozwinie ich moż-
liwości intelektualnych. 
b) „szok informacyjny” 
 W strukturze zasobów intelektu-
alnych każdego człowieka można z 

grubsza wyróżnić dwie zasadnicze 
warstwy: wiedza - podkład „danych” 
o aktualności długotrwałej, podlega-
jący raczej akumulacji niż wymianie, 
budowany w trybie poważnej pracy 
nad sobą oraz podkład informacyjny o 
aktualności szybko przemijającej, pod-
legający stałemu odświeżaniu i łatwy 
do przyswajania. Umysł selekcjonuje 
napływającą informację, akceptując jej 
wartościowy składnik, zaś po pewnym 
czasie bądź usuwa jako już nieaktualną, 
bądź jeśli jest to uzasadnione, przesuwa 
do kategorii wiedzy. Gdy napływ infor-
macji jest zbyt szybki, mózg siłą rzeczy 
traci zdolność racjonalnej selekcji wia-
domości na sensowne i nic niewarte - to 
się nazywa „szok informacyjny”. Chcąc 
nie chcąc, zaczynamy absorbować 
wiadomości przypadkowe, odkłada-
jąc sobie w głowach bezwartościową 
papkę bardzo ważnych wiadomości o 
niczym. Jest dość oczywiste, że iloś-
ciowa proporcja między wymienionymi 
warstwami informacyjnymi powinna 
być utrzymywana w rozsądnych gra-
nicach, jeśli mamy mówić o człowieku 
normalnym i świadomym.
 Nie chciałbym tymi rozważaniami 
zniechęcać kogokolwiek do kontaktu 
z komputerem. Wręcz przeciwnie, 
postępu techniki nikt nie zatrzyma 
i dokonuje się on, aby ułatwić nam 
życie. Musimy jednak zadbać o to, aby 
z użytkowników komputerów nie stać 
się ich niewolnikami. Zachęcam do 
kontroli własnych zachowań oraz za-
chowań swoich bliskich, zanim będzie 
za późno na pomoc. Korzystajmy zatem 
ze zdobyczy techniki, pamiętając, że w 
korzystaniu tym konieczny jest umiar.

Bibliografia: Piotr Kowalski - Uwi-
kłani w informatykę; Marcin Szeliga 
- Pracownia komputerowa. Poradnik 
dla nauczyciela; Piotr Jerzy Durka 
- Komputer, internet, cyfrowa rewolu-
cja; Portal internetowy Onet; Serwis 
internetowy Profesor.
Własne doświadczenia z pracy z ucz-
niami.

Paweł Batycki
nauczyciel informatyki Gimnazjum im. 

Królowej Jadwigi w Brzostku
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WóJT GMINy BRZOSTEK OGłASZA I PUBLICZNy PRZETARG USTNy (LICyTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: 
 Działka oznaczona nr ewidencyjnym 370/2 o pow. 0,89 ha położona w Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą Nr 48 272, stanowiąca 
własność Gminy Brzostek
 Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy handlowo usługowej i jednorodzinnej. 
 Teren zabudowy handlowo - usługowej ze starodrzewem podworskim, który podlega ochronie konserwatorskiej. Teren uzbrojony w 
sieć elektryczną, gazową i wodociągową.
 Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.Nr 
15 z 1999 r., poz.139).
 Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określo-
nymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
 Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia nastę-
pujących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.
 Cena wywoławcza działki nr 370/2 wynosi: 22 924,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 2 293,00 zł (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote).
I PUBLICZNy PRZETARG USTNy ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINy W BRZOSTKU W DNIU 24 MAJA 2004r. O GODZ. 
11.00 W BIURZE WóJTA GMINy
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 21 maja 2004r. do Kasy Urzędu 
Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Oddział w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od 
zawarcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. 
Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.

WóJT GMINy BRZOSTEK OGłASZA
I PUBLICZNy PRZETARG USTNy (LICyTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy Górnej 
stanowiącej własność Gminy Brzostek
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
 Działka oznaczona nr ewidencyjnym 795 o pow. 0,15 ha 
położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą Nr 38 
567,stanowiąca własność Gminy Brzostek
 Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i jedno-
rodzinnej. Teren uzbrojony w sieć elektryczną i gazową. 
 Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzo-
stek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., 
na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
Dz.U.Nr 15 z 1999 r., poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami 
określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej 
przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
 Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy 
zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia 
następujących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w usta-
wy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa 
rolnego - oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone 
przez Wójta Gminy Brzostek.
 Cena wywoławcza działki nr 795 wynosi: 4 353,00 zł (cztery 
tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 436,00 zł (czterysta trzy-
dzieści sześć złotych).
I PUBLICZNy PRZETARG USTNy ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINy W BRZOSTKU W DNIU 24 MAJA 2004r. 
O GODZ. 10.00 W BIURZE WóJTA GMINy
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 21 maja 2004r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A. Oddział 
w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega 
przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca 
uchyliła się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyzna-
czonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy 
notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.

WóJT GMINy BRZOSTEK OGłASZA
I PUBLICZNy PRZETARG USTNy (LICyTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej 
własność Gminy Brzostek
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: 
 Działka oznaczona nr ewidencyjnym 275 o pow. 0,16 ha położona 
w Brzostku, objęta Księgą Wieczystą Nr 15 601, stanowiąca własność 
Gminy Brzostek
 Nieruchomość położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo. 
W odległości około 100 m zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Teren uzbrojony w sieć elektryczną i gazową. 
 Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na 
podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.Nr 
15 z 1999 r.,poz.139).
 Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami 
określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej 
przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
 Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy 
zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia nastę-
pujących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: 
dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez 
Wójta Gminy Brzostek.
 Cena wywoławcza działki nr 275 wynosi: 1 737,00 zł (tysiąc 
siedemset trzydzieści siedem złotych) 
 Wadium na w/w nieruchomość wynosi 174,00 zł (sto siedemdzie-
siąt cztery złote).
I PUBLICZNy PRZETARG USTNy ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINy W BRZOSTKU W DNIU 24 MAJA 2004r. O 
GODZ. 10.30 W BIURZE WóJTA GMINy
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wy-
żej wymienionej wysokości do dnia 21 maja 2004r. do Kasy Urzędu 
Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Oddział w Jaśle 
Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi 
jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od za-
warcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia 
się w Kancelarii Notarialnej. 
Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.
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Poziomo:
1) Konstruktor silnika spalinowe-
go; 4) Zupa z mleka z dodatkiem 
żółtka; 6) Dział matematyki;  
12) Model opla; 13) Szkolny 
trójkąt; 14) Nieprzetłumaczalne 
wyrażenie; 15) Wybrana i wysła-
na; 19) Radziecka ciężarówka;  
21) Angielskie piwo; 23) Hamo-
wanie przed pokusą; 32) Stolica 
Grecji; 33) Drwienie, naśmiewa-
nie się; 34) Pułapka na zwie-
rzynę; 35) Sprzedawanie za 
granicę; 36) Liście marchewki;  
37) Wodospad.

Pionowo:
1) Żart; 2) Wynik dzielenia; 3) Rumuńska 
jednostka monetarna; 4) Nadmuch powietrza;  
5) Jacques, były premier Francji; 7) Gumo-
wy but; 8) Dziecięce usta; 9) Obierany przy 
marszrucie; 10) 1/100 dolara; 11) Zespół 
informacji; 16) Ból nerwu kulszowego; 17) 
Uczeń szkoły podoficerskiej; 18) Port w 
pobliżu ujścia Donu; 20) Zwierzę z łopatami; 
22) Odjęcie części płynu; 24) Wyszło z worka; 
25) Dorosły Reksio; 26) Wynalazł żarówkę; 
27) Odrębność; 28) Średn. jednostka gospo-
darcza (ok. 20-25 ha); 29) Drobny błąd; 30) 
Buraczki z chrzanem; 31) Pół-Indianin; 34) 
Strzeżonemu nie spadnie z głowy.

Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym	 dolnym	 rogu	 utworzą	 roz-
wiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
10 czerwca 2004 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie	krzyżówki	z	poprzedniego	
numeru:	IGNACY	ŁUKASIEWICZ.
Nagrodę książkową wylosowała KATA-
RZYNA KAWALEC z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Ko komisariatu zgłasza się wróżka i 
informuje o zniknięciu swego męża:
- Potrafi pani wyczytać wszystko z kart 
- żartuje policjant - to powinna pani 
wiedzieć gdzie jest mąż.
- Dajcie 300 zł., to powiem.

		

Jasiu wraca ze szkoły. 
- No jak było w szkole? - pyta matka. 
- Na pięć!! 
- Naprawdę? 
- Tak: dwója z polskiego, dwója z mat-
my i jedynka z historii.

		
Rodzina robi zakupy w supermarkecie. 
W pewnej chwili żona mówi do męża: 
- Daj mi te szklanki a weź dziecko. 
- A dlaczego? 
- A bo tobie to wszystko z rąk leci...

		

Pogrzeb - wdowa chowa swego męża. 
Grabarz pyta: 
- Ile lat miał mąż? 
- 98. 
- A pani ile ma? 
- 97. 
- To opłaca się pani wracać do domu?

		
Profesor do studentów w czasie wy-
kładu: 
- Gdyby ci na końcu zachowywali się 
tak cicho jak ci na środku, co rozwią-
zują krzyżówki, to ci z przodu mogliby 
spokojnie spać.
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Pod pojęciem dziedzictwa kulturo- 
wego regionu kryje się cały dorobek 

materialny i duchowy danej społeczno-
ści zamieszkującej omawiany obszar. 
Ciekawym i miłym dla podniebienia 
elementem tego dziedzictwa są lokalne 
zagadnienia kulinarne dotyczące gminy 
brzosteckiej, na tle regionu i kraju. 
Mieszkańcy Ziemi Brzosteckiej począt-
ku XX wieku to zasadniczo ludność ży-
jąca z rolnictwa. Dotyczyło to również 
większości mieszczan brzosteckich z 
wyjątkiem ludności żydowskiej, która 
tradycyjnie zajmowała się głównie 
drobnym handlem (liczyła ok. 6% ogółu 
mieszkańców terenu, a 38% Brzostku). 
Niewielki był odsetek ludności polskiej 
trudniącej się tylko rzemiosłem, bardzo 
nieliczna była inteligencja i ziemiań-
stwo. Dlatego mówiąc o naszej lokalnej 
sztuce kulinarnej, należy pamiętać, 
że dotyczy ona zdecydowanie stołów 
chłopskiej ludności rolniczej (prawie 
90 % ogółu mieszkańców). Generalnie 

spożywali oni to co wyprodukowali w 
gospodarstwie rolnym, a bardzo mało 
produktów kupowanych w sklepach i 
przetworzonych. 
Oto przykładowe zestawy typowych 
posiłków codziennych w chłopskich 
gospodarstwach domowych:
Śniadanie: - a) ziemniaki okraszone 
słoniną w zimie lub masłem w lecie, 
lub bez okrasy z żurem owsianym 
lub żytnim; b) kluski drobione z mąki 
razowej z mlekiem; c) „paciarka” (le-
gumina) z mlekiem, zacierki na mleku;  
d) jesienią kluski z banią z mlekiem.
 Obiad: - a) kapusta gotowana zwy-
kle z grochem, fasolą, lub postna;  
b) ziemniaki z żurem, barszczem czer-
wonym lub kwaśnym mlekiem w lecie; 
c) kasza jaglana lub jęczmienna, pęczak 
na mleku lub ze skwarkami; d) potrawy 
mączne: pierogi z kapustą lub serem, a 
latem z owocami, makaron z serem; d) 
gołdy („kacaboły”) z tartych ziemnia-
ków ze skwarkami lub mlekiem.

 Kolacja: a) chleb, cza-
sem z masłem, i mleko 
lub woda; b) ziemniaki 
z kwaśnym mlekiem, 
a latem z mizerią z 
ogórków; c) prouzioki 
z chłodnym mlekiem; 
d) gotowana rzepa z 
mlekiem. Ponadto do 
częstych zup należał 
„ukropek”, czyli omasz-
czony słoniną wrzątek 
z chlebem oraz „rosół z 
gwoździa”, czyli wywar 
z jarzyn omaszczony 

skwarkami podawany z ziemniakami. Z 
braku cukru gotowano buraki cukrowe i 
w ten sposób uzyskiwano słodką wodę 
do kawy zbożowej.
 Nieco obfitsze i bogatsze w białko 
posiłki spożywano w niedzielę i święta. 
Do podawanych na obiad typowo świą-
tecznych potraw należały: rosół z ziem-
niakami oraz ziemniaki z kawałkiem 
mięsa z królika lub z kury i oczywiście 
kapusta. Częściej przygotowywano na 
obiad pierogi lub naleśniki. Na kolację 
czasem podawano kołacz i kawę zbo-
żową z mlekiem. Na śniadanie był żur 
i częściej chleb z masłem. Nie zawsze 
jednak mięso, masło i chleb gościły na 
świątecznych stołach chłopskich.
 Podsumowując powyższe zestawie-
nie widzimy, że w wiejskich gospodar-
stwach zawsze dwa lub trzy razy dzien-
nie jedzono ziemniaki najczęściej z żu-
rem, także kapustę gotowaną, często też 
kasze, „paciarki” i zacierki na mleku. 
Mięsa spożywano niewiele i to tylko 
w święta oraz przy okazji świniobicia 
- raz lub dwa razy w roku, a czasem 
wcale. Ze świniny najcenniejsza była 
słonina i pozostałe tłuszcze, które przez 
cały rok służyły gospodyniom jako 
omasta do kapusty. Właśnie ziemniaki, 
kapusta i żur od końca XIX wieku, na 
wskutek ubożenia wsi, wypierają coraz 
bardziej liczne kiedyś potrawy mączne, 
mięso jadano również coraz mniej. Na 
podkreślenie zasługuje ciężka praca 
ówczesnych gospodyń domowych, 
które musiały bardzo wcześnie wstać, 
aby obrać ziemniaki i ugotować na śnia-
danie. Starsze dzieci natomiast często 

Dziedzictwo kulinarne w Gminie Brzostek

Uczeń VI klasy Publicznej Szkoły  
Podstawowej w Gorzejowej To-

masz Ginalski został laureatem in-
terdyscyplinarnego konkursu huma-
nistycznego dla uczniów szkół pod-
stawowych, zorganizowanego przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w 
Rzeszowie. Celem konkursu było m.in. 
rozwijanie zainteresowań i wspieranie 
uzdolnień uczniów, wdrażanie ich do 
samokształcenia, pobudzanie twórcze-
go myślenia oraz promocja uczniów 
zdolnych w województwie.
 Tomek przygotowywał się do kon-
kursu od listopada 2003 roku, pokonu-
jąc kolejne etapy: szkolny, okręgowy 
i wojewódzki. Program konkursu 
obejmował wiadomości z języka pol-
skiego, historii, plastyki i muzyki z 
zakresu szkoły podstawowej oraz 11 
dodatkowych lektur, m.in. „Mitologię” 
Jana Parandowskiego i „Kronikę” Galla 
Anonima. Uczestnicy musieli wykazać 
się nie tylko wiedzą z w/w przedmio-

tów i znajomością lektur, ale również 
umiejętnością czytania ze zrozumie-
niem oraz formułowania różnych form 
wypowiedzi pisemnej zgodnie z norma-
mi gramatycznymi, ortograficznymi i 
interpunkcyjnymi. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem, świadczy o 
tym liczba uczniów biorących udział w 
eliminacjach szkolnych.
 A teraz parę słów o zwycięzcy. To-

Laureat konkursu humanistycznego
mek to bardzo dobry uczeń. Cechuje 
go pracowitość, systematyczność, 
sumienność i odpowiedzialność. Ma 
zainteresowania humanistyczne. Jego 
pasją jest historia, a szczególnie okres 
Rzeczypospolitej XVII wieku. Marzy, 
aby w przyszłości wziąć udział w 
olimpiadzie historycznej. Od trzech łat 
uczestniczy w gminnych konkursach 
ortograficznych organizowanych przez 
CKiCz w Brzostku, zawsze znajdując 
się w gronie najlepszych. W tegorocz-
nym Gminnym Konkursie Ortogra-
ficznym „Dyktando 2004” wywalczył 
pierwsze miejsce w kategorii klas VI. 
Tomek włożył w swoje sukcesy wiele 
wysiłku i wytrwałej pracy, ale może być 
z siebie dumny. Życzymy mu sięgnięcia 
po najwyższe laury w przyszłorocz-
nych konkursach - już w gimnazjum. 
Rodzicom zaś Laureata gratulujemy i 
życzymy dużo radości i satysfakcji z 
osiągnięć syna.

M.G.

Tomasz Ginalski

Pomyśl o wakacjach  
- możesz na nie zarobić. 
Zlecę pracę - wycinanie kopert. 
Duży zarobek - wyślę materiał. 
Na wysyłkę znaczki za 6 złotych:

FUH „Więź”
Asnyka 9
skr. 206

Rzeszów RUP 2
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Remiz (Remiz pendulinus) jest niewie- 
le mniejszy od wróbla. Ma krótki, 

zaostrzony dziób i jasną głowę z czarną 
maską na oczach. Grzbiet ma koloru kasz-
tanowego, a spód ciała kremowo żółty. 
Ogólnie pokrojem przypomina sikorę. 
Remizy zamieszkują przeważnie skraje 
wód, trzcinowiska, zarośla wierzbowe 
i topolowe. Na zwisających nad wodą 
gałązkach budują bardzo oryginalne 
gniazda. Mają one kształt kuli z krótkim, 
bocznym rękawem służącym jako wej-
ście. Materiałem na gniazdo jest puch 
z wierzb i topól, który wygląda jak filc. 
Niegdyś używano go jako wkładkę do 
butów na zimę. W Polsce remizy gniaz-
dują niezbyt licznie. Możemy więc być 
dumni, że tak rzadki okaz osiedlił się u 
nas w dolinie rzeki Wisłoki.

Fot. Paweł Batycki

rano mełły zboże w żarnach, aby z 
razowej mąki mogły zjeść zacierkę.
 Natomiast na stołach ziemiańskich 
tradycyjnie nie brakowało w codzien-
nym jadłospisie białego pieczywa, 
nabiału, masła, mleka; a na obiad: 
potraw mięsnych, mącznych, ryb i 
raków z własnych stawów w postne 
dni. Natomiast uczty i bale obfitowa-
ły w wykwintne pożywienie: pieczo-
ne prosię, gęsi, półgęski, polędwice, 
inne mięsa i wędliny oraz torty, liczne 
ciasta i napoje.
 Kulinarne dziedzictwo brzoste-
ckiej gminy oparte jest na tradycyj-
nej kuchni chłopskiej z elementami 
kuchni ziemiańskiej. Zawsze dla 
biednych włościan dostatek panujący 
w dworach był tematem marzeń, a 
wykwintne potrawy podawane na 
ziemiańskich stołach inspirowały 
wiejskie gospodynie domowe. Ta 
kultura kulinarna przenikała do kuch-
ni chłopskiej i stawała się wzorcem. 
Wzorzec galicyjskiej kuchni zie-
miańskiej i chłopskiej ukształtował 
się w XIX wieku w czasie zaborów. 
Wtedy też tworzyła się na bazie boga-
tej tradycji przedrozbiorowej polska 
kuchnia narodowa i nasza regio-
nalna - galicyjska. Kuchnia Gminy 
Brzostek jest częścią tego wielkiego 
kulinarnego dziedzictwa. Jej naj-
większymi walorami było: wyko-
rzystanie produktów pochodzących z 
własnych gospodarstw, niski stopień 
przetworzenia produktów, prostota i 
naturalność, ekologiczność wynika-
jąca z braku chemizacji rolnictwa. 
Chociaż niektóre przepisy kulinarne 
z tamtych czasów mogą wydawać 
się zbyt obfite w tłuszcze to jednak 
pamiętajmy, że ludność ówczesna 
częściej i ciężej pracowała fizycznie 
oraz długie były okresy postne. To 
powodowało, że w powszechnym 
mniemaniu, ludzie wówczas nie 
mieli takich problemów zdrowotnych 
związanych z odżywianiem jak obec-
nie. 
 19 kwietnia w brzosteckiej pod-
stawówce miała miejsce prezentacja 
dań regionalnej kuchni, która jest jed-
nym z elementów akcji ratowania od 
zapomnienia rodzimych przepisów 
kulinarnych. Potrawy zostały przy-
gotowane przez uczniów, nauczy-
cieli i rodziców według zebranych 
przepisów od mieszkańców gminy 
Brzostek.
 W zbieraniu przepisów do książki 
kucharskiej pomagali wolontariusze, 
radni, członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich. Zebrano ich 150, z czego 
80 zostanie umieszczonych w książce 
„Brzosteckie przepisy kucharskie”.

W. Tyburowski 

Cudze chwalicie...

Wśród zaprezentowanych potraw były między innymi: gołdy, gomółki, chleb 
wiejski, różnego rodzaju pierogi i kluski.

Fot. J. Nosal
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9 maja 2004r. w Siedliskach-Bogusz  
odbyły się II Gminne Zawody Po-

żarnicze drużyn młodzieżowych organi-
zowane przez Gimnazjum i Ochotniczą 
Straż Pożarną w Siedliskach Bogusz.
 Licznie przybyli goście, przedsta-
wiciele Urzędu Gminy z wójtem Lesz-
kiem Bieńkiem, wice-wójtem Janem 
Szczepanikiem, Panią Martą Król, oraz 
Panią Krystyną Wójtowicz obserwowa-
li między innymi zawody pożarnicze 
drużyn młodzieżowych, oceniane przez 
Komisję Sędziowską złożoną ze stra-
żaków Państwowej Straży Pożarnej w 
Dębicy.
Startowały drużyny:
- Brzostek dziewczęta i chłopcy - pierw-

sze miejsca
- Grudna Górna i Dolna chłopcy - trze-

cie miejsce
- Januszkowice chłopcy - piąte miej-

sce
- Siedliska Bogusz dziewczęta i chłopcy 

- drugie miejsca
- Skurowa chłopcy - czwarte miejsce
 Wszystkie drużyny otrzymały nagro-
dy ufundowane przez Urząd Gminy w 
Brzostku.
 Odbył się również mecz piłki nożnej; 
nauczyciele kontra strażacy zakończony 
wynikiem 3:3.
 Uczniowie gimnazjum zaprezen-
towali montaż poetycko-muzyczny 
„Ojczyzna - Europa” -gdyż dzień ten 

był jednocześnie dniem europejskim 
organizowanym przez szkołę.
 Gości czekały też liczne niespo-
dzianki, między innymi konkurs w 
piłowaniu drzewa ręczną piłą, lody, 
grill i przede wszystkim loteria fantowa, 
która cieszyła się wielkim zaintereso-
waniem szczególnie losowanie nagród 
głównych na koniec.
 Wszystkim dopisywał humor, także 
pogoda poprawiała się z minuty na mi-
nutę i sprzyjała uczestnikom festynu.

 Organizatorzy dziękują  licznie 
przybyłej publiczności dla której była ta 
impreza, młodzieży za udział w rywali-
zacji, sponsorom, komisji sędziowskiej 
z PSP w Dębicy i wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowania i 
przeprowadzenia imprezy. Chcemy też 
zaprosić wszystkich na taki festyn w 
przyszłym roku. 

Organizatorzy:
- Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz
- OSP Siedliska-Bogusz 

Festyn	w	Siedliskach-Bogusz

Drużyna dziewcząt z Brzostku 
zajęła pierwsze miejsce 

Ostatnie przygotowania młodych strażaków 
przed zawodami

Wszystkim dopisywał humor, a kapryśna tego dnia pogoda po-
prawiała się z minuty na minutę

Fot. J. Nosal


