
WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

www.tel.debica.pl/ugbrzostek/wiadomosci

Fot. J. Nosal

W NUMERZE:
	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
	LUDNOŚĆ BRZOSTKU PRZED WIEKAMI
	Z MOTORYZACYJNEJ ŁĄCZKI
	Z BRZOSTKU RODEM...
	SZACHY - SPORT, SZTUKA CZY NAUKA?
	OKOLICE POWIATU
	WYWIAD Z ZOFIĄ JARMUSZ - poetką z Nawsia Brzosteckiego

NR 11 (91) ROK XV
listopad 2004
cena  1,50 zł

IS
SN

 1
42

8-
06

8X Wiadomości 

BrzosteckieWiadomości 

Brzosteckie
PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Brzostku
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Święto Niepodległości

W sierpniu br. ogłoszony został  
konkurs pt. „Anglojęzyczna Stro-

na www Gminy Brzostek”. Konkurs 
przeznaczony dla uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych okazał się 
bardzo trudny i mimo dużej puli na-
gród, ufundowanych przez Samorząd, 
zgłoszono tylko dwa projekty. Jurorzy: 

Leszek Bieniek - Wójt Gminy, Józef 
Nosal - administrator strony www 
gminy i Ewa Dziurgot - nauczycielka 
języka angielskiego uznali prace za 
poprawne pod względem technicznym, 
zaś poprawność językową za dostatecz-
ną lecz wymagającą poprawy. Pierwsze 
miejsce przyznano Marcinowi Ziębie z 

Brzostku uczniowi V klasy technikum 
w Dębicy, drugie Łukaszowi Szynalowi 
z Nawsia Brzosteckiego uczniowi kl. II 
tamtejszego gimnazjum.
 Konkurs był częścią programu reali-
zowanego przez Zespół Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim, a finansowanego przez 
Fundację Rozwoju „Nida” i Polsko 
- Amerykańską Fundację Wolności.

koordynator M. Dunajska

Projekt Łukasza Szynala

Rozstrzygnięcie konkursu

Projekt Marcina Zięby

W miejscach pamięci narodowej złożono kwiaty i zapalono znicze

W. Winiarskiemu z Kamienicy Górnej oraz  
L. Kolbuszowi z Januszkowic Wójt Leszek Bieniek 
wręczył „Patenty Weterana Walk o Niepodległość”

Program artystyczny przygotowała młodzież z Przeczycy

Narodowe Święto Niepodległości obcho- 
dzimy od niedawna. Do wybuchu drugiej 

wojny światowej było to święto państwowe. 
Po wojnie zamiast tego święta obchodziliśmy 
inne - w lipcu. Dopiero pod koniec lat osiem-
dziesiątych święto listopadowe wróciło do 
naszego kalendarza na stałe.
 W tym roku gminne obchody Święta Nie-
podległości rozpoczęły się Mszą św. w intencji 
Ojczyzny. Następnie w miejscach pamięci na-
rodowej złożono wiązanki kwiatów. W Domu 
Kultury do zebranych przemówił Wójt Gminy 
Leszek Bieniek. On też wręczył kombatantom 
„Patenty Weterana Walk o Niepodległość”. 
Podobnie jak w ubiegłym roku program arty-
styczny przygotowała młodzież z Przeczycy 
wraz z ks. Arturem Sitko. f. l.
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4 listopada br. odbyła się XX sesja  
Rady Gminy w Brzostku. Realiza-

cja uchwał w okresie międzysesyjnym 
przedstawiona przez Wójta Gminy Lesz-
ka Bieńka miała następujący przebieg: 
w związku z uchwałą Nr XIX/151/04 
Rady Gminy zmieniającą budżet za-
rządzeniem Nr 68/2004 Wójta Gminy 
został przyjęty układ wykonawczy do 
zmian w budżecie. Realizując uchwałę 
Nr XIV/139/04 Rady Gminy, aktem 
notarialnym Nr 10881/04 dokonano 

Z prac  
Rady Gminy

sprzedaży działki oznaczonej nr 711/16 
położonej w Brzostku na rzecz wieczy-
stego użytkownika. Zgodnie z podjętą 
uchwałą Nr XII/100/03 Rady Gminy, 
aktem notarialnym dokonano sprzedaży 
działki oznaczonej nr 275 położonej w 
Brzostku. Aktem notarialnym Nr 10869 
sporządzono umowę przeniesienia włas-
ności działki oznaczonej Nr 378 poło-
żonej w Smarżowej zgodnie z uchwałą 
Nr XV/124/04. Z uwagi na wcześniej-
szy brak zainteresowania zakupem 
nieruchomości ogłoszono kolejny I i II 
publiczny przetarg na sprzedaż działki 
oznaczonej nr 713 i 721 położonej w 
Januszkowicach oraz działki oznaczo-
nej nr 370/2 położonej w Smarżowej. 

W dalszej części obrad Rada Gminy 
podjęła uchwały w sprawie:
	zmiany uchwały Nr XL/317/2002 

Rady Gminy z dnia 13 września 2002 
roku w sprawie przyjęcia wieloletnie-
go planu gospodarczego,
	zmiany do uchwały budżetowej na 

2004 rok Nr XIV/109/04 Rady Gmi-
ny w Brzostku z dnia 10 lutego 2004 
roku,
	upoważnienia Wójta Gminy do za-

ciągnięcia zobowiązania finansowego 
na poczet środków budżetu gminy w 
2005 roku na zadanie inwestycyjne 
pod nazwą "Budowa wodociągu w 
miejscowości Klecie - III etap".

E.Szukała

Realizując złożenia Strategii  
Rozwoju Gminy, kontynu-

uje się wodociągowanie Gminy 
Brzostek.
 Zgodnie z wykazem zadań w 
budżecie gminy na 2004 r. po 
wykonaniu projektu budowla-
nego i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę (w części projektu, na 
którą uzyskano pełną akceptację 
i zgody mieszkańców), przystą-
piono do realizacji wodociągu w 
miejscowości Klecie.
 W zakresie do wykonania 
jest: 1672 mb sieci przesyłowej 
PVC 110 mm, 718,5 mb sieci 
przesyłowej PVC 90 mm, 911 
mb przyłączy domowych PE 
40/50 mm oraz 28 szt. układów 
wodomierzowych w budynkach. 
Wartość zadania w cenach brut-
to zgodnie z umową wynosi 
288.000 zł. Planowany termin 
zakończenia robót - II kwartał 
2005 r.
 Wykonywany wodociąg, 
zgodnie z koncepcją wodocią-
gowania gminy będzie w następ-
nym etapie przedłużony wzdłuż 
drogi Klecie-Frysztak w celu 
podpięcia do niego miejscowości 
Januszkowice i Opacionka.
 Planowane jest również zwo-
dociągowanie wsi Kamienica 
Dolna (przedłużenie istniejącego 
wodociągu z Zawadki Brzoste-
ckiej).
 Na projekt powyższej in-
westycji zostanie w miesiącu 
listopadzie 2004 r. ogłoszony 
przetarg.

St. Król

Wodociąg  
dla Kleci W ostatnim czasie rozpoczęto remon- 

ty dróg gminnych w Siedliskach-
Bogusz k/Dworu i Gorzejowej - Podlas 
oraz modernizację drogi w Brzostku.
 Łączna wartość remontu dróg w Siedli-
skach-Bogusz i Gorzejowej przekroczy 34 
tys. zł, z czego kwota 17 tys. zł pochodzić 
będzie z dofinansowania z terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Remont po-
wyższych dróg na odcinku 1,55 km polega 
na wycięciu zakrzaczeń na poboczach, 
pogłębieniu rowów odwadniających oraz 

Trwają remonty dróg profilowaniu i żwirowaniu nawierzchni. 
Zakończenie robót planowane jest na 
koniec listopada br.
 Modernizowana droga o długości około 
400 m, przebiegająca koło cmentarza 
parafialnego w Brzostku, połączy ul. 
Słoneczną z ul. Szkolną. Teren pod drogę 
przekazała parafia rzymsko-katolicka. Do 
tego czasu przeprowadzono większość ro-
bót ziemnych, które polegały na niwelacji 
terenu, wykonaniu korony jezdni i rowów 
odwadniających. Zakończenie robót pla-
nowane jest na przyszły rok.

W. Olszewski

Towarzystwo Walki z Kalectwem -  
Koło Terenowe w Brzostku informuje, 

że otrzymało w ramach Europejskiego 
Programu Pomocy Żywnościowej Na 
Rzecz Najuboższej Ludności Unii Euro-
pejskiej PEAD 2003/2004 - 2 tony mleka 
w proszku, 2 tony ryżu oraz 500 kg maka-
ronu. Całość żywności została przekazana 

na dożywianie dzieci objętych pomocą 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzostku. Dożywianie będą prowadzić na-
stępujące szkoły: w Brzostku, Kamienicy 
Dolnej, Kamienicy Górnej, Gorzejowej, 
Siedliskach-Bogusz, Grudnej Górnej i 
Nawsiu Brzosteckim.

M. K.

Pomoc dla najuboższych dzieci

Na drodze koło cmentarza w Brzostku 
przeprowadzono już większość robót ziemnych
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Brzostek jako mała osada istniał już  
na początku XII wieku i był włas-

nością Opactwa Benedyktynów z pod-
krakowskiego Tyńca. Miastem został 
w XIV stuleciu na mocy przywileju 
lokacyjnego z 1367 roku, który wdał 
opat tyniecki Jan. Korzystne położenie 
miasteczka na wzgórzu, w widłach Wi-
słoki i Słonego Potoku oraz na szlaku 
węgierskim sprzyjało rozwojowi. W 
okresie największego rozkwitu w XVI 
wieku w mieście było 86 domów we-
dług rejestru z 1536 roku. W tym czasie 
Kołaczyce liczyło 64 domy, Dębica 
- 76, Tarnów - 2001. Rejestr z 1581 
roku podaje istnienie w Brzostku 46 
mistrzów prowadzących samodzielne 
warsztaty rzemieślnicze 11 specjalno-
ści, najwięcej było szewców. Natomiast 
w Jaśle było wówczas 45 warsztatów 
mistrzowskich, a w Dębicy 242. Na-
leży pamiętać, że w tamtych czasach 
liczono nie mieszkańców, lecz „domy” 
(„dymy”), czyli siedliska mieszkalne 
związane najczęściej z jedną rodziną. 
Dlatego precyzyjne określenie liczby 
osób zamieszkujących Brzostek w 
czasach staropolskich jest praktycznie 
niemożliwe, jedynie dokonać można 
szacunkowych obliczeń. W demografii 
historycznej przyjmuje się, że najczęś-
ciej na jeden „dom” („dym”) przypa-
dało średnio 7-8 osób3. Przyjmując, 
że pod koniec XVI wieku w Brzostku 
liczba domów wynosiła 100, to mnożąc 
przez 7-8 osób otrzymujemy 700-800 
mieszkańców. Należy też pamiętać, że 
obszar miasta był znacznie mniejszy niż 
obecnie i obejmował tereny głównie w 
pobliżu rynku. Zachodzi pytanie, czy 
było to dużo jak na ówczesne realia? 
Tak, wówczas w rozległym powiecie 
pilzneńskim liczącym 16 miast większe 
były tylko Tarnów, Strzyżów i Pilzno4. 
Brzostek większy był od Dębicy i do-
równywał Jasłu. Przykładowo wtedy 
królewski Kraków - stolica, liczył 15-
20 tys. mieszkańców, a największy w 
Polsce Gdańsk ok. 35 tys.5

 Jak mógł wyglądać Brzostek 400 
lat temu? Cechą charakterystyczną 
średniowiecznych miast był rynek, na 
którym odbywały się cotygodniowe 
targi i wielkie jarmarki kilka razy w 
roku, podobnie też było w Brzostku. 
Natomiast zabudowa rozciągała się 
wokół rynku, gdzie na wytyczonych 
działkach budowane były w większo-
ści niewielkie domy. W tym czasie 
wszystkie brzosteckie domostwa były 
drewniane i tylko najbogatsze miały 
murowane piwnice. Drewniany był też 
budynek ratusza stojącego na środku 
rynku i kościół, który znajdował się w 

tym miejscu co obecnie. Pierwsze mu-
rowane kamienice zostały wybudowane 
w Brzostku dopiero około 250 - 200 lat 
temu i zachowały się po dziś dzień w 
północnej i wschodniej części rynku, 
a obecny kościół został zbudowany w 
latach 1814-18166.
 Połowa XVII wieku to czas wielkich 
wojen w historii Rzeczypospolitej, 
przemarsze wojsk, zniszczenia dotknę-
ły również Brzostek i całą okolicę. W 
1657 roku wojska księcia Siedmiogro-
du Jerzego II Rakoczego doszczętnie 
zniszczyły nasze miasteczko, spłonął 
kościół i ponad 70 domów. Jeszcze 
dwadzieścia lat później poborcy zli-
czyli zaledwie 16 domów w rynku i 57 
pustych działek7. Zniszczenia były więc 
ogromne i Brzostek mógł liczyć wtedy 
zaledwie 200-300 mieszkańców, trud-
niących się w większości rolnictwem, 
ponieważ też upadło rzemiosło. Z cza-
sem miasteczko się odbudowywało, ale 
rozwój był bardzo wolny. 
 W 1772 roku po I rozbiorze Polski 
nasza okolica znalazła się pod zaborem 
austriackim, nastąpiło pewne ożywie-
nie gospodarcze Brzostku, które zostało 
odebrane przez władze opactwu tynie-
ckiemu. Czasy austriackie to również 
pojawienie się nowoczesnej, jak na 
tamte czasy, administracji i biurokracji, 
przeprowadzane są pierwsze spisy lud-
ności, szczególnie dokładne od połowy 
XIX wieku. W 1810 w Brzostku miesz-
kało 613 osób, wyłącznie Polaków8, 
czyli mniej niż w XVI wieku. Ważną 
rolę w parafialnej wspólnocie katoli-
ckiej pełniły: chrzty, śluby i pogrzeby. 
Natomiast proboszcz parafii również 
pełnił obowiązki urzędnika stanu 
cywilnego od 1784 roku9. Parafialne 
księgi metrykalne są najstarszym i bar-

dzo cennym źródłem w badaniu ruchu 
naturalnego ludności, a na to składa się 
analiza urodzeń małżeństw i zgonów. 
W brzosteckim Archiwum Parafialnym 
przechowywane są księgi metrykalne 
z początku XIX wieku, natomiast naj-
starsze zapisy dla Brzostku dotyczące 
chrztów pochodzą już z 1784 roku. 
Analiza tych zapisów (lata 1784-1810) 
pozwala na wysunięcie następujących 
wniosków: a) około 200 lat temu ro-
dziło się w Brzostku średnio 27 dzieci 
rocznie; b) w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców daje to przyrost naturalny 
około trzy razy większy niż obecnie, ale 
tylko teoretycznie; c) przyrost ludności 
był hamowany wysoką śmiertelnością 
wśród niemowląt, bowiem w tamtych 
czasach połowa narodzonych dzieci 
umierała przed piątym rokiem życia, z 
tego najwięcej niemowlęta. To wynika-
ło z niskiego poziomu higieny i opieki 
medycznej oraz braku nowoczesnych 
lekarstw. Takie były okrutne realia 
tamtych czasów w całym świecie.

c.d.n.
W. Tyburowski
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Już po raz kolejny Centrum Kultury i  
Czytelnictwa w Brzostku zorgani-

zowało eliminacje gminne Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej. 
Odbyły się one 8 listopada 2004 roku w 
Domu Kultury w Brzostku. W konkur-
sie wzięło udział 24 uczniów ze szkół 
podstawowych z Brzostku, Nawsia 
Brzosteckiego, Przeczycy i Siedlisk-
Bogusz oraz z Gimnazjum z Brzostku 
i Siedlisk-Bogusz.
 Komisja w składzie: Jadwiga Baty-
cka, Jadwiga Serwińska i Elżbieta Mi-
chalik dokonała oceny wykonawców, 
uwzględniając dobór repertuaru, inter-
pretację, kulturę słowa i ogólny wyraz 
artystyczny. Po wysłuchaniu wszyst-

kich recytacji komisja postanowiła 
przyznać równorzędne wyróżnienia, 
które otrzymali następujący uczniowie: 
Kinga Nawracaj i Aleksandra Wojdyła 
z S.P. w Brzostku, Krzysztof Tyburow-
ski, Mateusz Michoń, Magdalena Bala-
sa i Barbara Grodzka z S.P. w Nawsiu 
Brzosteckim oraz Katarzyna Wójcik i 
Sebastian Wierzbicki z Gimnazjum w 
Siedliskach-Bogusz.
 Wyróżnione osoby będą reprezen-
tować naszą gminę w finale Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej w 
Dębicy w dniu 18 listopada 2004 roku. 
Życzymy im jak najlepszych wyni-
ków.

E. M.

Recytacja poezji religijnej
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Zapewne nie wszyscy wiedzą, że  
mieszkanka Nawsia Brzosteckie-

go, Zofia Jarmusz- spokojna i prosta 
kobieta jest niezwykle wrażliwa i od 
lat pisze wiersze. Nieliczne jej utwory 
zostały już wydrukowane na łamach tej 
gazety. Redakcja Wiadomości Brzoste-
ckich, chcąc przybliżyć czytelnikom tę 
ciekawą i barwną postać poprosiła ją, 
aby opowiedziała o swoim życiu.

Wiadomości Brzosteckie: Czy może 
pani przedstawić się krótko czytelni-
kom „Wiadomości Brzosteckich”
Zofia Jarmusz: Nazywam się Zofia 
Jarmusz. Urodziłam się w Nawsiu 
Brzosteckim, gdzie mieszkam do dziś
W. B. Kiedy zaczęła pani pisać wier-
sze?
Z. J. Pierwszy swój wiersz napisałam 
będąc w VII klasie szkoły podstawo-
wej. I nie jest to nic niezwykłego, bo 
w tym wieku wiele dziewcząt i chłop-
ców zaczyna pisać wiersze kierując 
się miłością, tęsknotą, marzeniem... 
Niektórzy wyrastają z tego i przestają 
pisać. Ze mną było inaczej. Minęło tyle 
lat, a ja nadal piszę.
W. B. Skąd czerpie pani pomysły 
do swych utworów? Jak rodzą się te 
wiersze?
Z. J. Myślę, że to moje pisanie wywodzi 
się z faktu, że wiele w życiu przeszłam: 
biedy, cierpienia i poniewierki. Z tych 
przeżyć narodziła się potrzeba pisania, 
przelania swych przemyśleń na papier. 
Może to głupie, co teraz powiem, ale 
moje wiersze rodzą się najczęściej 
podczas bezsennych nocy. Przychodzą 
mi wtedy do głowy różne takie myśli, 
może nawet czasem bezsensowne, 

które „kłębią” się w mojej głowie, 
że choćby to był środek nocy, muszę 
wstać, wziąć pióro i przelać to wszystko 
na papier. Potem je zwykle przerabiam, 
poprawiam, albo całkiem skreślam, 
jeśli wydają mi się bezsensowne i 
puste. Najczęściej są to „rymowanki”, 
ale piszę też wiersze nierymowane. Ot, 
takie „myśli niemądre”, taka „iskierka 
Boża”, która mi każe pisać. Zapisuję 
swe myśli i chowam do szuflady.
W. B. Jaki wpływ na pani osobowość 
wywarł okres wojny i okupacji? Są-
dząc po dacie urodzenia, był to bardzo 
wczesny okres dzieciństwa. Co pani 
zapamiętała z tego okresu?
Z. J. Tak. Byłam wtedy rzeczywiście 
małym dzieckiem. Pod koniec wojny, 
mając zaledwie 6 lat zostałam ciężko 
ranna. Do dziś pod lewą pachą noszę 
odłamek jako pamiątkę wojny.
W. B.  To bardzo interesujące, co pani 
mówi. Proszę opowiedzieć czytelnikom 
o tym bolesnym fakcie.
Z. J.  Było to w 1944 r. we wsi Bączałka 
na wzgórzu. Z trzydziestoosobową gru-
pą mieszkańców, wśród których byłam 
ze swą rodziną, uciekaliśmy w stronę 
radzieckich żołnierzy, w kierunku Brze-
zin. Niestety, dostaliśmy się w krzy-
żowy ogień niemieckich kul. Zginęło 
wtedy wiele osób: nasi krewni, sąsiedzi 
i znajomi. Ja, moja mama oraz babcia 
zostałyśmy ciężko ranne. Pamiętam z 
opowiadań rodziców, że spośród ofiar 
tamtej masakry uratowało się sześcio-
miesięczne dziecko - chłopiec, który 
żyje do dziś i mieszka w Jaśle, a nazywa 
się Halz. W czasie okupacji byliśmy 
wysiedleni do Porąbki Uszewskiej. Do 
rodzinnego Nawsia powróciliśmy po 
zakończeniu wojny.
W. B.  W jednym ze swych wierszy 
opowiada pani o żołnierzu, który 
zginął od miny ściskając w rękach 
fotografię dziewczyny. Czy jest to fakt 
autentyczny?
Z. J.  Tak. To był fakt, o którym w 
dzieciństwie opowiadał mi mój ojciec. 
Było to w Nawsiu pod lasem na tzw. 
„Antoniówce”. Żołnierz miał na imię 
Błażej, bo taki był podpis na fotogra-
fii, którą trzymał w rękach. Było to 
zdjęcie młodej kobiety - dziewczyny 
żołnierza, a może matki. Obok leżała 
szczoteczka do zębów. Żołnierz miał 
odcięte obie nogi. Sąsiad z ojcem 
zakopali jego zwłoki pod lasem, a po 

wojnie przeniesiono je na żołnierski 
cmentarz do Brzostku, gdzie leży do 
dziś w „grobie nieznanego żołnierza”. 
Często o tym myślałam i stąd narodził 
się ten wiersz. 
W. B.  Wiemy, że wiele razy brała 
pani udział w konkursach poetyckich. 
W tym roku uczestniczyła pani w 
rozstrzygnięciu XX Ogólnopolskiego 
Konkursu „Jednego Wiersza o Laur 
Tarnowskiej Starówki” - w biesiadzie 
literackiej w Tarnowie. Jakie wrażenia 
pani z niej wyniosła?
Z. J.  Spotkałam tam wielu wspania-
łych ludzi tak samo jak ja amatorsko 
piszących wiersze. Nadal utrzymuję 
listowny kontakt z jedną z poznanych 
tam kobiet, która w swych listach za-
chęca mnie do pisania „dla siebie, dla 
rodziny, dla przyjaciół...”. Natomiast 
w okresie stanu wojennego również 
wysłałam swój wiersz na Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki do Bielska-Białej. 
Nie byłam wprawdzie na rozstrzygnię-
ciu, ale jeden z jurorów tego konkursu, 
dziennikarz czasopisma Exodus Jan 
Picheta napisał do mnie list zachęca-
jąc do dalszego pisania. Odpisałam 
mu i w ten sposób zaczęła się nasza 
korespondencja. Później ten młody, 
wykształcony mężczyzna przyjechał 
do nas w odwiedziny. Spędził u nas 
kilka dni zachwycając się spokojem i 
ciszą wiejską. Była to dla mnie owoc-
na znajomość. Otrzymałam od niego 
wiele porad i wskazówek dotyczących 
pisania. Potem kontakt się urwał, a 
szkoda, bo był to naprawdę fantastycz-
ny człowiek.
W. B.  Jaki jest pani stosunek do przy-
rody i otoczenia?
Z. J.  Uwielbiam zieleń, kwiaty i ogro-
dy. Ale nade wszystko kocham dzieci. 
Napisałam nawet dla nich wiersz pt. 
„Dla wszystkich maluchów”. 
W. B.  Czy myśli pani o opublikowaniu 
swoich wierszy w tomiku?
Z. J.  Wiele razy publikowano moje 
wiersze w różnych czasopismach jak: 
Gazeta Dębicka Exodus, czy Wiado-
mości Brzosteckie. Wiem, że wydanie 
książki, to spore przedsięwzięcie finan-
sowe, jednak, jak każda osoba pisząca, 
marzę o tym, żeby zebrać swe wiersze, 
uporządkować je i wydać w formie 
choćby niewielkiego tomiku na pamiąt-
kę dla mojej rodziny i znajomych. 
W. B.  Redakcja Wiadomości Brzo-
steckich życzy pani spełnienia tego 
i wszystkich marzeń. Dziękuję za 
rozmowę.

Rozmawiała Elżbieta Michalik
Fot. J. Nosal

Wywiad z Zofią Jarmusz  
poetką z Nawsia Brzosteckiego
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 „...nie depczcie przeszłości ołtarzy
 na nich się jeszcze święty ogień jarzy
 i im powinniście cześć...”

A. Asnyk „Do młodych”

Wiele rodzin wyrosłych z Brzostku wydało wspaniałe  
potomstwo, a wśród nich jest ród Nowaków z Przed-

mieścia z dziadków Katarzyny i Stanisława Nowak. Dzisiaj 
pozostał tylko duży ogród. Przed laty stał tam piękny, długi, 
drewniany dom - dworek z podwójnym gankiem, a w nim 
rozbrzmiewały radosne głosy sporej gromadki dzieci. Po 
kuchni krzątała się matka odziana w czepek, długą spódnicę, 
bluzkę zapiętą pod brodą, z długimi rękawami, a z ust słychać 
było „... zacznijcie wargi nasze...”, czy też inną nabożną pieśń 
(tak pamiętają Ją potomni).
 Babcia Katarzyna Nowa-
kowa (na zdjęciu) z domu Lis, 
pochodziła z Przeczycy. To jej 
ojciec kupił w posagu posesję 
oraz grunty ziemskie. Stani-
sław Nowak, dziadek rodu, a 
mąż Katarzyny, wychowywał 
się w Jaśle u ciotki Białkow-
skiej. Z tego związku Kata-
rzyny i Stanisława Nowaków 
przyszło na świat 10 dzieci, 
niezwykłych, zdolnych, ob-
darzonych wieloma talentami, 
dobrych patriotów i wspania-
łych twórców polskiej nauki i kultury.
 Najstarszy syn Leopold walczył podczas II wojny świato-
wej i dostał się do niewoli niemieckiej. Po wojnie wrócił do 
domu rodzinnego w stopniu kapitana. Ożenił się z Gabrielą 
Rachlewicz z Pilzna, z tego związku były dwie córki; Maria 
Gołąb - lekarz, mieszka w Krakowie oraz Barbara Jaremska 
- nauczycielka angielskiego w Tarnowie. Córka Gołąbów 
Marta jest grafikiem (patrz zdjęcie) ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych.
 Jan Nowak syn urodzony 22. 05. 1907 r. (świadectwo 
chrztu) ukończył liceum w Dębicy, następnie szkołę oficerską 

w Przemyślu, był zdolnym adeptem sztuki wojskowej. Już 
w 1938 r. otrzymał Brązowy Medal za długoletnią służbę 
(patrz dyplom). Walczył na wschodzie, z wojny nie wrócił. 
Poszukiwania rodziny nie dały rezultatów. Poszlaki wskazują, 
że zginął w Katyniu.

 Syn Józef ożenił się z Zofią Oprządek z Zawadki Brzo-
steckiej, z tego małżeństwa jest sześcioro dzieci; wszystkie 
wykształcone, zajmujące wysokie pozycje w świecie nauki i 
w życiu kraju. Córka Maria prorektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Rozalia ekonomistka, Stanisław (nie żyjący) dyrektor 
Naftobudowy w Jedliczu, Władysława technik budowlany, 

Janina pielęgniarka, Tade-
usz mgr inżynier budow-
nictwa lądowego. Józef 
Nowak przed wojną zdo-
bywał wiedzę w Dębicy, 
mieszkał razem z bratem 
Jankiem, za co rodzice 
wypłacali stancję artyku-
łami spożywczymi: mąką, 
ziemniakami, nabiałem, 
jarzynami... Potem został 
powołany do wojska. Na-
stępnie zaczął pracować 
w Zakładach Prochow-
ni w Krajowicach. 1939 
r. zburzył spokój całego 
kraju, w tym i rodziny 
Nowaków, Józef został 
zmobilizowany, kampanię 
wrześniową przeżył w 
ciężkiej artylerii CKM w 
Przemyślu na Zasaniu i 
razem z wojskiem pod do-

Z Brzostku rodem...
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wództwem generała Stanisława Maczka dotarł na Węgry. 
Po sześciu tygodniach wrócił stamtąd pieszo do Brzostku 
i tutaj przeżył całe swoje życie, pracując w Gamracie, 
prowadząc sklep, gospodarząc na roli. Życie tej rodziny 
podobnie jak nas wszystkich Brzostowian poddane było 
wzlotom i upadkom, radościom i smutkom, pracy w znoju 
i trudzie przypisane było historii kraju i całego naszego 
narodu.

Karolina Hosiawa „To ja, Weronika Zmysłowska”

Kim jest nasza Weronika? To maturzystka. Wrażliwa i nie- 
co zagubiona. Dryfująca po morzu pytań i wątpliwości. 

Kryjąca się za parawanem czasem gorzkich, a czasem cie-
płych słów. Zawsze jednak prawdziwych, bo wyznaczonych 
rytmem serca. Za ich pomocą maluje swój osobisty świat. Ten 
prawdziwy i chyba do końca szczery. Kreślony z perspektywy 
nocy i marzeń, które kryją w sobie nadzieję poranka, nadzieję 
spełnienia i nadzieję całkiem nowego jutra.


Wanda Lachowicz „Przeklinam cię ciało”

Bohaterka „Przeklinam cię ciało” była anorektyczką. Jej  
wspomnienia są bolesne: rozwód rodziców, problemy 

w szkole i w domu, eksperymenty zdrowotne, narkotyki, 
a przede wszystkim zmagania z chorobą, która powoli ale 
konsekwentnie prowadzi do autodestrukcji. Chociaż poddała 
się leczeniu i pokonała chorobę, ma świadomość, że koszmar 
przeszłości może powrócić w każdej chwili. Książka jest 

Syn Julian (zdjęcie) ożenił się z 
Elżbietą Grembską z Jodłowej, był 
właścicielem cegielni, młyna. Jego 
żona prowadziła od 1980 r. kiosk 
Ruch, obecnie jest na emeryturze 
i mieszka w Rynku 3. Córka Ewa 
po ukończeniu Politechniki Rze-
szowskiej pracowała w Gamracie, a 
obecnie jest niezastąpionym pracow-
nikiem Gamartu.
 Zuzanna Nowakówna nauczyciel-
ka z wykształcenia, mająca wielki 
talent malarski, założyła rodzinę z 
Józefem Kotulą. Z tego związku przyszła na świat córka Kata-
rzyna, która mieszka i pracuje w Krakowie. Jest twórcą programu 
telewizyjnego o mniejszościach narodowych. Współpracuje z 
ks. Opockim realizując program telewizyjny o Romach. Jest też 
twórcą programu „Przyjaciel Boga” o Papieżu Janie Pawle II. Zaś 
Jej mąż Dźwigaj jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie oraz twórcą słynnych rzeźb papieskich na świecie.
 I tak można by pisać o tej rodzinie wiele. Większość z Nowa-
ków spoczywa w rodzinnych grobach na cmentarzu w Brzostku. 
Ciąg dalszy scenariusza Nowaków przeszedł w ręce wnuków, 
prawnuków, którzy tworzą historię równie piękną jak Ich przod-
kowie.
 Brzostek jest tą mieściną, w której wśród zwykłych żyją, 
tworzą i mieszkają również niezwykli ludzie - obowiązkiem 
naszym jest pamiętać o Nich.
Fragmentem wiersza Marcina Gołąba wyrosłego z rodu Nowa-
ków zakończę moje wspomnienie
 Równaj w prawo - kapitan Leopold Nowak
  Powstanie do apelu
  Lecą żołędzie - kule
  Nikt się nie kłania
  Cisza.
  Nie słychać dział
  Pruskich butów
  --
   -- modlitwa traw
   liście od jesieni
   od Wisłoki wieją
   na warcie
   Kwiaty polne
    Brzostek - cmentarz
    4. 11. 1984 r.

Zuzanna Rogala

przestrogą dla wszystkich młodych dziewcząt: kult szczupłego 
ciała naprawdę może okazać się niebezpieczny.


Wei Hui „Szanghajska kochanka”

Na wpół autobiograficzna powieść młodej chińskiej pi- 
sarki. Książka wyklęta i zakazana z powodu emanującej z 

niej zmysłowości i poruszania tematów typowych dla kultury 
Zachodu, a w Chinach uznawanych za tabu. Porównywana do 
„Buszującego w zbożu” Salingera i „Na drodze” Kerouaca, po 
części inspirowana twórczością Henry’ego Millera, stanowi 
głos młodego pokolenia współczesnych Chińczyków ukazując 
ich kraj u progu rewolucji społecznej i seksualnej. Główną 
postacią książki jest Coco, kelnerka w szanghajskiej restau-
racji, niecierpliwa życia, pragnąca lepiej poznać samą siebie. 
Rozdarta pomiędzy dwojga kochanków - Marka , żonatego 
mężczyznę z Zachodu i Tientiana samotnika i narkomana, 
którego darzy miłością - pisze powieść w której stara się 
opisać targające nią uczucia i emocje.


(wykorzystano materiał z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto przeczytać
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (24) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Warunkowe zwolnienie
W dniu 28 czerwca 1954 roku zo- 

stałem wezwany do administracji 
więzienia, gdzie wręczono mi postano-
wienie Rejonowego Sądu Wojskowego 
w Rzeszowie o warunkowym, przed-
terminowym zwolnieniu. Tego samego 
dnia, w godzinach popołudniowych, 
znalazłem się poza murami Więzienia 
Karnego we Wronkach.
 Było to dla mnie wydarzenie nagłe 
i niespodziewane. Nie zwracałem się 
bowiem do żadnych władz o łaskę lub 
zwolnienie. Nie wiedziałem jednak, 
że kilkakrotnie czynili to moi rodzice, 
pisząc prośby do Sądu i Prezydenta. 
Uprzednio (chyba w marcu 1953 roku) 
administracja więzienia powiadomiła 
mnie, ze na mocy amnestii z listopada 
1952 r. wyrok mój został złagodzony 
o jedną trzecią, to jest z 11 lat do 7 lat 
i 4 miesięcy więzienia. Odsiedziałem 
lat pięć. Teraz reszta nieodcierpianej 
kary została mi warunkowo zawieszo-
na na okres próby do 26 października 
1956 roku. Podpisałem podsunięty mi 
cyrograf o zachowaniu ścisłej tajem-
nicy o tym wszystkim, co widziałem 
i słyszałem i czego doświadczyłem 
od chwili aresztowania. Otrzymałem 
kartę zwolnienia z więzienia oraz swoje 
rzeczy i gotówkę (kilkaset złotych) z 
depozytu. Wychodząc z magazynu de-
pozytów skorzystałem ze stojącej tam 
wagi. Ważyłem (brutto - w bieliźnie, 
ubraniu i butach) 41 kg.
 Byłem wycieńczony i słaby. Doku-
czał mi reumatyzm, bóle w stawach 
- szczególnie barkowych.
 Swoje rzeczy umieściłem w tobołku 
z koca związanego na czterech rogach, 
i z ostrzyżoną na zero głową, świeżo 
wykąpany i ogolony wracałem do ro-
dziców, do rodzinnego gniazda.
 Ze stacji kolejowej we Wronkach 
dojechałem po południu do Poznania. 
W Poznaniu przesiadka do pociągu 
jadącego do Wrocławia. Z Wrocławia 
znów pociągiem zmierzającym w kie-
runku Dębicy. W Dębicy znalazłem się 

drugiego dnia po południu. Pamiętam, 
że była to środa - dzień targowy w tym 
mieście. Udałem się więc na targowicę 
(plac targowy) w nadziei spotkania 
jakiejś furmanki z naszej wsi. Niestety, 
targowisko było już prawie puste. Fur-
manki już się rozjechały, a kilka jeszcze 
stojących udawało się w przeciwnym 
niż mój kierunku.
 Odległość z Dębicy do mego rodzin-
nego domu wynosi około 20 km. Zde-
cydowałem się iść pieszo. Po przejściu 
około 3 km drogi moje siły wyczerpały 
się zupełnie. Na wydelikaconych dło-
niach pojawiły się piekące pęcherze od 
niesionego „koco-tobołka”. Usiadłem 
w rowie przy drodze, czekając „na 
zmiłowanie Boże”.
 Po dłuższej chwili od strony Dębi-
cy nadjechała jednokonna furmanka. 
Woźnica zatrzymał się, zszedł z wozu, 
przybliżył się do mnie i zapytał:
- Pan pewnie wraca ze szpitala?
- Nie - odpowiedziałem - wracam z 
więzienia.
- O Boże - wyszeptał. - A dokąd pan 
idzie?
- Do Brzezin - odpowiedziałem.
- O, to jeszcze bardzo daleko. Ja jestem 
z Niedźwiadej. Niech pan siada na mój 
wóz, to pana kawałek podwiozę.
Chętnie skorzystałem z tej oferty.
 W czasie jazdy powiedziałem mu, 
jak się nazywam i gdzie mieszkają moi 
rodzice. Okazało się, że ten mieszka-
niec Niedźwiadej zna mojego ojca, że 
słyszał o moim aresztowaniu, rozpra-
wie sądowej i wyroku, a nawet - że 
mamy wspólnych znajomych. - Teraz 
to ja już pana zawiozę do rodziców i 
oddam pod ich opiekę - zawyrokował. 
Ucieszyłem się bardzo i rzekłem: - 
Niechaj Bóg po stokroć wynagrodzi 
panu ten dobry uczynek. Ja też bardzo 
serdecznie i szczerze panu dziękuję. - 
Nie ma za co dziękować - odrzekł. - To 
mój ludzki i chrześcijański obowiązek. 
Do tego przecież ja też jestem Polakiem 
i cieszę się, że mogę panu pomóc.
Podwiózł mnie pod sam próg rodzin-
nego domu. W domu byli tylko sami 

moi rodzice. Bracia pracowali w polu, 
daleko od domu. Rodzice bardzo się 
ucieszyli, gdy zobaczyli mnie niespo-
dziewanie w domu. Nie obeszło się bez 
serdecznego wzruszenia i łez radości. 
Gospodarz z Niedźwiadej, który oddał 
mnie pod skrzydła rodziny, pozwolił 
się poczęstować szklaneczką schłodzo-
nego kwaśnego mleka. Na wzmiankę 
o rekompensacie za podwiezienie, 
uczynioną przez rodziców, obruszył się 
szczerze. Wysłuchał więc tylko ich po-
dziękowań i odjechał do swojej wsi.
 Byłem bardzo zmęczony podróżą 
i długim przebywaniem na świeżym 
powietrzu, zjadłem więc tylko mały kęs 
wiejskiego chleba i wypiwszy szklankę 
herbaty, położyłem się do łóżka i szyb-
ko zapadłem w błogi sen.

W domu rodzinnym
Pod troskliwymi skrzydłami rodzi- 

ców i braci powoli wracałem do sił 
i poprawy stanu zdrowia. Niemałym 
kłopotem dla mnie był (ze względu 
na dużą odległość) wynikający z 
warunkowego zwolnienia obowiązek 
częstego, okresowego meldowania 
się osobistego w powiatowym UB w 
Dębicy oraz na najbliższym posterunku 
MO w Wielopolu Skrzyńskim. Oprócz 
meldowania się w tych instytucjach 
- najpierw co tydzień, a później co 
miesiąc - musiałem w każdym przy-
padku opuszczenia miejsca zamiesz-
kania trwającego dłużej niż 24 godziny 
zgłaszać uprzednio ten fakt na piśmie 
do Rejonowego Sądu Wojskowego 
(Prokuratury) w Rzeszowie oraz do 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
i na posterunku MO, podając dokąd, 
do kogo i w jakim celu się udaję. Takie 
zawiadomienia należało składać przed 
odbyciem zaplanowanej podróży. Jako 
zwolniony warunkowo pozostawałem 
bowiem pod czujnym okiem władz są-
dowych i bezpieczeństwa publicznego 
i byłem bacznie przez ich agentów kon-
trolowany i obserwowany co do moich 
kontaktów z innymi ludźmi w terenie, 
oraz mego zachowania się na wolności. 
Wyczuwałem to, gdy nasz dom zaczęli 
odwiedzać różni przypadkowi goście, 
dopytując się podchwytliwie, jak tam 
było w więzieniu, jakie mam plany na 
przyszłość itp.
 W okresie zawieszenia wykonania 
dalszej odsiadki nie mogło być mowy 
o podjęciu jakiejkolwiek pracy zarob-
kowej; zaś po tym okresie, kiedy w 
podaniu o pracę zaznaczałem, że byłem 
więźniem politycznym, natychmiast 
odrzucano możliwość zatrudnienia 
mnie.
 Chcąc się usamodzielnić, za namo-
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Kącik zdrowia 
apteki „VITA”

Wiele roślin posiada udokumento- 
wane, skuteczne działanie na 

różne choroby i dolegliwości nam do-
skwierające. Dzięki nim w naturalny 
i pozbawiony działań niepożądanych 
sposób możemy wzmacniać i wspierać 
nasz organizm. Dziś przedstawimy 
zalety głogu - uchodzącego niegdyś 
za drzewo demonów, a w tradycji pol-
skiej, za krzew chroniący zboże przed 
szkodnikami. Napiszemy o drożdżach 
oraz borówce. Warto bowiem znać je 
dobrze, gdyż są bezcennym źródłem 
naturalnych składników.
 GŁÓG (Crataegus) - ciernisty 
krzew, pospolity w Polsce. Od dawna 
był szeroko stosowany w medycynie 
ludowej w zaburzeniach krążenia i 
chorobach serca. Stosuje się kwiato-
stan i owoc głogu. Owoce zawierają 
kwasy organiczne, flawonoidy, cenną 
witaminę C, kompleks witamin B oraz 
witaminę A. Jest to doskonały surowiec 
spożywczy i zielarski. Obecne w głogu 
flawonoidy rozszerzają naczynia włoso-
wate i zwiększają przepływ krwi przez 
naczynia. Głóg poprawia metabolizm 
mięśnia sercowego. Długotrwałe stoso-
wanie może więc zapobiec zawałowi, 
ale też przyspieszy rekonwalescencję 
po jego przebyciu. Ponadto roślina ta 
wzmacnia serce i przeciwdziała miaż-
dżycy oraz nadciśnieniu. Działa też 
uspokajająco. Dostępne preparaty są 
stosowane w przewlekłej niewydolno-

ści mięśnia sercowego i chorobach na 
tle miażdżycy oraz zaburzeniach pracy 
serca na tle nerwicowym.
 DROŻDŻE LEKARSKIE - zawie-
rają białko, węglowodany, witaminy 
(B1, B2, B6, PP), kwas pantotenowy 
i foliowy, biotynę (wit. H), koenzym 
Q, minerały jak cynk, magnez, potas, 
żelazo, selen, chrom.
 Drożdże wiążą się w naszym or-
ganiźmie z lecytyną, co przy długim 
stosowaniu obniża poziom chole-
sterolu. Działają przeciwmiażdży-
cowo, poprawiają naszą odporność 
i zwiększają możliwości obronne 
organizmu. Stosowane podczas terapii 
antybiotykowej, utrzymują równowagę 
bakteryjną w organiźmie. Polecane są 
rekonwalescentom, przepracowanym i 
żyjącym w stresie. Koniecznie powinni 
o nich pamiętać starsi, studenci i uczą-
cy się, gdyż ułatwiają koncentrację. 
Zapobiegają jesiennym depresjom i 
apatii. Zawarty w nich chrom poprawi 
pracę trzustki, a selen jako antyoksydat 
chroni przed nowotworem. Drożdże 
stosowane są w schorzeniach skóry, 
zwłaszcza u cierpiących na trądzik, z 
tłustą, pełną wyprysków skórą i w za-
burzeniach pracy gruczołów łojowych. 
Wzmacniają też paznokcie i włosy 
oraz przeciwdziałają ich wypadaniu. 
Drożdże przyjmuje się w tabletkach, 
doustnie, popijając większą ilością 
wody.

 BORÓWKA CZARNA - zwana 
inaczej jagodą, stosowana była w me-
dycynie ludowej na różne dolegliwości, 
np. szkorbut powodowany brakiem 
wit. C, czy infekcje dróg moczowych. 
Zastosowanie mają wysuszone owoce 
i liście bogate w garbniki, antocyjany, 
fenolokwasy, witaminy A, C, B1, B2, 
mangan, karoten oraz kwasy - jabłko-
wy, cytrynowy. Antocyjany działają 
ochronnie (uszczelniająco) na naczy-
nia krwionośne, wzmacniają wzrok. 
Są ważnym środkiem pozwalającym 
utrzymać dobry wzrok, pomagają 
siatkówce przystosować się do ciem-
ności i światła. Wyciąg z borówki jest 
stosowany w leczeniu ślepoty nocnej, 
osłabieniu wzroku, zwyrodnieniu 
wzroku, zaćmie (zmętnieniu soczewki). 
Wzmocnienie naczyń włosowatych 
umożliwia polepszenie krążenia i do-
pływ krwi natlenionej do oczu. Długo-
trwałe stosowanie przez krótkowidzów 
uchroni przed postępowaniem wady. 
Wspomagają też krążenie obwodowe, 
a więc pomocne są dla cierpiących na 
żylaki i hemoroidy, co jest szczególnie 
uciążliwe w ciąży (można je stosować, 
gdyż nie mają objawów ubocznych). 
Owoce borówki w postaci naparu dzia-
łają łagodnie zapierająco, zwłaszcza u 
osób starszych i dzieci. W aptece znaj-
dują się gotowe preparaty oraz suszone 
owoce (przeciwbiegunkowo - 1-2 łyżki 
owoców zalać szklanką gorącej wody, 
po 10 min odcedzić i pić ok. 3 szklanki 
dziennie), herbatkę można też stosować 
do płukania w stanach zapalnych jamy 
ustnej.
Dużo zdrowia!

M. i M. Godawska

wą znajomych wyjechałem na teren 
województwa olsztyńskiego, gdzie w 
Państwowym Gospodarstwie Rolnym 
starałem się o jakąś pracę w admini-
stracji - niestety, bez rezultatu. Dyrektor 
zatrudnił mnie z litości w charakterze 
pastucha (na sezon letni); z krasulami 
sam na sam nie mogłem być już groźny 
dla obecnej władzy.
 Jeszcze przez długi czas po powro-
cie w rodzinne strony stwarzano mnie, 
moim najbliższym i znajomym - z 
powodu mojej przeszłości politycznej 
- wiele szykan i utrudnień życiowych, 
ale to już temat na inne rozważania.

Epilog
Po przejściu opisanych w tych pię- 

 ciu odcinkach doznań niejedno-
krotnie niezwykle ciężkich i przykrych, 
daleki jestem od nienawiści i chęci 
zemsty. Starałem się zrozumieć i wy-

tłumaczyć sobie, że większość naszych 
prześladowców, to ludzie oszukani 
przez system, że poszli za mirażem 
utopijnej ideologii ustroju sprawied-
liwości społecznej. Dla wielu bowiem 
nowa rzeczywistość stwarzała możli-
wość zawrotnej kariery, o której nawet 
w najśmielszych marzeniach nie śnili. 
Uzyskane teraz przez nich okruchy 
władzy, korzyści materialnych, a co za 
tym idzie - poczucie osobistej wartości 
i przydatności - były powodem ich za-
rozumiałości i skłaniało do stosowania 
zbrodniczych metod działania, byle 
tylko służyły one szybszej realizacji 
zaplanowanych celów. Ludzie ci byli 
(widząc pewne pozytywne osiągnięcia 
nowego porządku społecznego, a prze-
cież takie, chociaż nieliczne, też były) 
utwierdzani w przekonaniu, że służą 
dobrej sprawie i nie chcieli widzieć, że 
są tylko ślepymi narzędziami w rękach 

swych mocodawców. Nie czułem do 
nich nienawiści, lecz raczej było mi 
ich żal. Winę ponosił głównie fałszy-
wy system społeczny, lekceważący 
odwieczne prawa naturalne.
 Wracając do przyziemnych moich 
losów, załączam dwa dokumenty 
wpływające na istotne wydarzenia 
mego życia: 1) Odpis postanowienia 
Wojskowego Sądu Rejonowego z dnia 
26 czerwca 1954 roku o czasowym 
zawieszeniu wykonania części kary; 
2) Postanowienie z dnia 4 maja 1993 
roku Sądu Wojewódzkiego w Rze-
szowie o nieważności postanowień b. 
Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 
31 marca 1950 roku.

K O N I E C
Przedruk z: „Okruchy wspomnień  

z lat walki i martyrologii AK”
Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21
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Ksiądz Jan Twardowski pisze, że „...  
jeśli kochasz - czas zawsze znaj-

dziesz nie mając nawet jednej chwili”. 
Ja owszem, w granicach zdrowego 
rozsądku („a zdrowy rozsądek to rzecz, 
której każdy potrzebuje, mało kto po-
siada, a nikt nie wie, że mu brakuje”) 
- też na swój sposób kocham szachy, 
ale niestety miesiąc temu nie znalazłem 
czasu, aby dokończyć ten rozdział - bo 
byłem pewien, że jeszcze „... mam czas, 
a pewność ta była niepewna” (też ks.)
Tym razem już wypada, a wręcz muszę, 
bowiem w numerze dziewiątym z 2004 
roku zostałem przez redakcję W.B. w 
wyrafinowany, acz niezbyt zakamuflo-
wany sposób, zmobilizowany poprzez 
zamieszczony pod moim artykułem 
anons reklamowy takiej treści: „Praca 
we własnym domu”. Przypadek to, czy 
subtelna ironia, tego nie wiem (ale się 
dowiem). Przyznaję, że dyżurny „zecer” 
p. Józef miał powody, rzeczywiście na-
waliłem (nie się), ale żeby od razu tak na 
odlew dawać materialny impuls (2000 
zł). Sorki ... mea culpa, mea maxima 
culpa. Już listopad nas dopadł, a tym sa-
mym wieczory mamy teraz długie, więc 
ruszajmy dalej w krainę szachów. 
 Pozostało nam otwarte pytanie w 
jakich wymiarach i granicach szachy są 
sportem, a kiedy być nim przestają, jeśli 
w ogóle nim są. Nie ma tutaj jednomyśl-
ności, dywagacje i próbę odpowiedzi 
pozostawiam do indywidualnych roz-
ważań i interpretacji. Przybliżę zatem 
nieco historyczny problem, który bywa 
często niewłaściwie pojmowany. W 
wielu krajach szachy mają status dyscy-
pliny sportowej i włączono je w ramy 
sportu, gdzie niestety traktowane są po 
macoszemu. W hierarchii ważności i 
popularności, a przede wszystkim atrak-
cyjności znajdują się na szarym końcu, 
za takimi dyscyplinami jak wszelkiego 
rodzaju gry zespołowe, lekkoatlety-
ka, indywidualne dyscypliny siłowo 
- sprawnościowe, czy sporty zimowe, 
że nie wspomnę już o tak modnych 
obecnie sportach ekstremalnych. To 
można jeszcze zrozumieć, ale żeby 
przegrywać batalię z baloniarstwem, 
spadochroniarstwem, lotniarstwem, 
kręglarstwem, brydżem, czy nawet bi-
lardem, gdzie wysiłek czysto fizyczny 
jest porównywalny, a umysłowy zdecy-
dowanie większy jest już irytujące i jest 
po prostu smutne. Spychając szachy na 
margines sportowej egzystencji poprzez 
ograniczenie ich tylko do turniejów, 
eliminacji, klasyfikacji, regulaminów, 
terminarzy itp. pozbawiono je tym 
samym możliwości rozwoju i istnienia 
jako zjawiska kulturowego oraz twór-

czości i nauki. 
 Administracyjne uznanie szachów 
za dziedzinę sportu, chociaż umy-
słową, wyrządziło szachom wielką 
krzywdę. W ten biurokratyczny sposób 
doprowadzono raczej nieświadomie do 
prymitywizacji zagadnienia, chociaż 
zapewne chciano je spopularyzować i 
jakoś sklasyfikować. Znany w latach 
70-tych publicysta piszący w popu-
larnych tygodnikach T. Domaniewski 
- pisał na ten temat tak: „... Od lat 
tkwimy w szponach fikcji, której na 
imię sport szachowy. Od lat z uporem 
maniaków usiłujemy czysto myślowy 
proces, jakim jest gra w szachy, nagiąć 
do paragrafów kultury fizycznej. Mie-
szanie pojęć nie prowadzi do niczego, 
z wyjątkiem nieporozumienia, a specy-
fika pewnych czynności zobowiązuje. 
Kilkugodzinne siedzenie nad szachow-
nicą i przesuwanie figurek z miejsca 
na miejsce jest czynnością umysłową i 
nie istnieje w naturze argument, który 
by kogokolwiek przekonał, że jest to 
czynność fizyczna. Cudów nie ma! ...” 
 Co więc zdecydowało, że uznano 
szachy za dyscyplinę sportową. Może 
elementy współzawodnictwa, rywali-
zacji. Może doszukano się sportowego 
aspektu właśnie w turniejach. Stąd 
mecze drużynowe. Stworzono cały 
system rozgrywek (liga I, II itd.) elimi-
nacji, klasyfikacji, rankingów, pojawili 
się sędziowie i elektronika, przez co 
stworzono iluzję sportu. Ale nic z tego 
nie wynika. Mamy przecież różnego 
rodzaju współzawodnictwa: miast, wój-
tów, drwali, dojarek i sołtysów, mamy 
olimpiady wiedzy społecznej, tech-
nicznej i matematycznej itp. Odbywają 
się konkursy recytatorskie, muzyczne, 
mamy eliminacje wokalne i różne tam 
castingi, a jednak nie uznajemy tego za 
sport. Żadnego uczestnika tych imprez 
nie uznamy za sportowca. Myślę, że nie 
jest to kwestia terminologii, czy nomen-
klatury, ale pojęcia. Z drugiej jednak 
strony trudno nie zauważyć w szachach 
i w sporcie wspólnego mianownika, 
cząstkowej koligacji, szczególnie wy-
stępuje to w grach zespołowych, gdzie 
decydującym czynnikiem jest taktyka 
i strategia. Nie chodzi tutaj o formę i 
styl w jakim się to przejawia, ale o po-
dobieństwo ustrojowe, konstrukcyjne. 
Tak tu jaki i tam potrzebny jest spryt, 
realizacja planu - zwycięży ten, który 
przechytrzy drugiego i popełni mniej 
błędów. W ostatecznym rozrachunku 
zawsze zwycięży lepszy. Element 
przypadkowości i szczęścia występuje 
tutaj wyjątkowo rzadko. Bezsporne po-
dobieństwo sportu i szachów występuje 

w metodach przygotowania się do startu 
(rozgrywek, pojedynku). Analogicznie 
ćwiczą przed startem, dbają o kondy-
cję psychiczną i fizyczną, doskonalą 
elementy faktyczne, analizują szcze-
gółowo umiejętności przeciwnika itp. 
Ktoś zapyta, szachista trenuje kondycję 
fizyczną? Ano tak fizyczną. Szachista 
na turnieju kilkudniowym cały czas 
(4-8 godzin) pracuje umysłowo i fi-
zycznie, działa nerwowo i w ciągłym 
napięciu, skupieniu, czyli w stresie. Po 
takim „maratonie” z reguły traci kilka 
kilogramów. A na przykład bokser, cię-
żarowiec lub zapaśnik wagę zbija przed 
zawodami i niewiele przy tym myśli. 
 Warto jeszcze przytoczyć porów-
nanie szachów i najpopularniejszej 
dyscypliny sportowej, czyli piłki noż-
nej, jakiego dokonał były trener naszej 
reprezentacji Jacek Gmoch (dobry 
szachista) w swojej książce Alchemia 
futbolu (78). „Piłka nożna jest nie tylko 
łatwa w uprawianiu i to bez względu 
na poziom intelektualny widzów. Jest 
to zresztą gra w równej mierze prosta, 
jak i skomplikowana. Można ją porów-
nać do szachów, do gry wojennej. Tak 
futbol jest grą wojenną, gra wojenna to 
pozorowanie działań i przewidywanie 
kroków przeciwnika, ważenie sił, okre-
ślenie zadań i celów. Szachy! piłka to po 
prostu czyste szachy. (...) Każdy piłkarz, 
niczym szachowa figura, ma dokładnie 
wyznaczone zadanie, każdy ruch na 
boisku, podobnie jak na szachownicy, 
wiąże się ściśle z kolejnymi posunię-
ciami. Taktyka w nowoczesnej piłce 
na tym poziomie żywo przypomina 
partię szachów w wykonaniu arcymi-
strzów”.
 No to zapchałem łamy i podgoniłem 
wierszówkę, ale chciałem oddać coś 
piłce, której poświęciłem przecież wiele 
lat i nerwów. Piłki nie trzeba reklamo-
wać, ani tym bardziej popularyzować, 
ale porównanie jej z szachami, a nie 
odwrotnie, jest dla piłki , według mnie 
(a znam się na tym i na tym), satysfak-
cjonującym wyróżnieniem i nobilitacją. 
Bo według intelektualistów piłka nożna, 
to sport plebsu, pospólstwa, a nie jest 
to prawdą. A co z boksem, żużlem, czy 
amerykańskim futbolem? A dla tych 
piłkarzy, którzy nie lubią się zbytnio 
wysilać i systematycznie trenować, a za 
to „lubią bić się... z myślami” mam pro-
pozycję. Szachy, jeśli jest dostrzegalna 
analogia, mogą okazać się niezłymi 
graczami.
 Aby zakończyć wątek sportowy 
pragnę zauważyć, że szachy też roz-
wijają mięśnie, szczególnie lędźwiowe 
oraz mięśnie kciuka i palca wskazu-

Szachy nie są dla geniuszy

Szachy - sport, sztuka czy nauka? (c.d. z n-ru 9)
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jącego. Ponadto kształtuje się kość 
ogonowa, a tym samym staje się od-
porniejsza na razy, jakich nie szczędzi 
nam życie w tą anatomiczną część 
ciała. Jak widać na temat powiązania 
szachów ze sportem nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi, panuje tutaj całkowita 
dowolność interpretacji, ale też i sporo 
nieporozumień. Pojęcie sportu kojarzy 
się bowiem z kulturą obyczajów i kul-
turą w dosłownym znaczeniu. W równej 
mierze szachy jak i sport uszlachetniają 
człowieka, głównie przez to, że są 
pełne rozczarowań, są walką z samym 
sobą, z własnymi błędami, przynaj-
mniej w założeniach filozoficznych. I 
tak przeszliśmy ze sportu do filozofii, 
czyli pojęcia naukowego, ale o tym w 
następnym numerze.

Kończę fraszką:
Niechby i wszystkim włodarzom
pospadały głowy, Jeden jest wieczny -
monarcha szachowy. 

cdn.
Władysław Jop

P. S. 
 Akurat mam przed sobą Obserwator 
Lokalny i czytam sobie małą „polemicz-
kę” sportową pani Prezes z Wójtem. Aż 
korci, żeby się ustosunkować. Ale czy 
warto. Mógłby powstać znów dylemat, 
czy niby-sport to sport. Obserwatorium 
apeluje, żeby działacze szkolni nie 
wybijali Wójtowi oka (przenośnia). 
Wypada ich uspokoić, że gdyby nawet 
(w co nie wierzy nikt), to zawsze może 
liczyć na laskę, a nawet kilka (nie mylić 

z dziewczynami). Tego krzywego kija 
bowiem w Nawsiu Brzosteckim pod 
dostatkiem, a wszystkie ci one chyba z 
dotacji. A i piłeczka pingpongowa może 
imitować gałkę oczną. Tak, że lepiej 
róbmy wszyscy swoje.

 Informujemy również, że z dniem 
18-tym listopada br. wznawiamy spot-
kania szachowe (czwartki) w Domu 
Kultury w Brzostku o godz. 17-tej.

 Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku zaprasza wszystkich chętnych 
na Mikołajkowy Turniej Szachowy o 
Puchar Wójta Gminy Brzostek, który 
odbędzie się 5. XII (niedziela) o godz. 
10-tej w Domu Kultury w Brzostku.

Wielu kierowcom wsiadającym do  
samochodu i zapinającym pasy 

przypomina się krytyczna wypowiedź 
Janusza Korwina-Mikke, przeciwko 
przymusowi jazdy w pasach bezpieczeń-
stwa nawet przy małych prędkościach. 
Obowiązek taki, pod groźbą mandatu 
karnego, wymusili na obywatelach 
urzędnicy i parlamentarzyści. Obecnie 
musimy zapinać pasy nawet jadąc do 
pobliskiego marketu, gdy w miejskim 
tłoku nie zdołamy rozwinąć szybkości 
nawet do 40 km na godzinę.
 Z motoryzacyjnej łączki nasunął 
się nam pod uwagę podobny nonsens, 
wytwór chorej wyobraźni naszych par-
lamentarzystów. Jest to art. 79 ustawy 
z dnia 20.06.1997 r. - Prawo drogowe, 
dotyczące zakazu czasowego wycofy-
wania z ruchu samochodów osobowych 
(wyrejestrowywania), zawarty w Dzien-
niku Ustaw nr 58 poz. 515.
 Ktoś powie - po co czasowo wyre-
jestrowywać? Niech sobie auto będzie 
zarejestrowane również przez okres, gdy 
się nim nie jeździ. Ale nie ma tak dobrze. 
Przepisy o przymusowym ubezpieczeniu 
przewidują, że za auto osobowe pozo-
stające w garażu również obowiązuje 
zapłacenie składki ubezpieczeniowej 
OC. Podstawa: rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 24.03.2000 r. § 8, 
(Dziennik Ustaw nr 26 poz. 310).
 Tę niedorzeczność ilustruje jeden z 
przykładów. Posiadacz samochodu oso-
bowego starszego rocznika, doskonałej 
marki i będącego w doskonałym stanie 
technicznym, postanowił przystąpić do 
sekcji samochodów zabytkowych Au-
tomobilklubu. Z rocznika samochodu 
wynika, że może to nastąpić w 2006 
roku. Tu jednak klops! Przytoczone 
przepisy nie pozwalają na czasowe wy-
cofanie pojazdu z ruchu. Pojazd można 
wyrejestrować tylko na stałe. Wówczas 

Z motoryzacyjnej łączki
można go złomować. Samochodu wyco-
fanego z ruchu nie można też powtórnie 
zarejestrować.
 Taka zabawa będzie więc posiadacza 
auta sporo kosztować. Za okres nie 
używania samochodu „Fiskus” sporo 
zarobi. Żeby chociaż „Fiskus”, czyli 
Skarb Państwa. Zarobią firmy ubezpie-
czeniowe, które obecnie są przeważnie 
w rękach kapitału zagranicznego. Jest 
przecież pewne, że auto stojące w garażu 
nie spowoduje szkody osobom trzecim, 
którą pokrywać by miał fundusz ubez-
pieczeniowy.
 W tej przymusowej sytuacji nieuza-
sadnionej zapłaty ubezpieczenia znaj-
dują się także inne osoby, np. w czasie 
dłuższej choroby, wyjazdu za granicę 
itp.
 Umowę ubezpieczenia OC możemy 
zawrzeć najkrócej na 12 miesięcy, a na 
3 miesiące tylko na auto zabytkowe, 
muzealne lub unikatowe. Podstawa: 
rozporządzenie Ministra Finansów jak 
wyżej § 6. Wiele osób przez okres zi-
mowy, 4-5 miesięcy nie wyciąga auta z 
garażu. Pytanie - dlaczego mają za ten 
okres opłacać składkę ubezpieczeniową 
OC?
 Wiele osób analizując głębiej tę 
przymusową sytuację nie jest skłonne 

uwierzyć w tak wielki altruizm i bezinte-
resowność na rzecz firm ubezpieczenio-
wych, przez urzędników przygotowują-
cych projekty ustaw i rozporządzeń.
 Nie wydaje nam się też, by powodem 
ustalania przytoczonych przepisów 
był tylko brak profesjonalizmu czy 
znajomości życia. Obecnie prasa, radio 
i telewizja wiele miejsca poświęcają 
występującej w niektórych urzędach 
korupcji. Warto przyjrzeć się pod tym 
kątem działaniom osób zajmujących się 
ustalaniem prawa i opracowywaniem 
drobniejszych przepisów. Winni to 
zrobić nie tylko dziennikarze, ale także 
odpowiednie organy państwa oraz szer-
sze grono społeczeństwa.
 Tolerowanie absurdów oznacza ich 
akceptację. Milczenie rozzuchwala 
nieuczciwych. Przedstawiona sytuacja 
pozwala nam stwierdzić, że wielu par-
lamentarzystów i niektórzy urzędnicy 
przygotowujący przepisy, mają chorą 
wyobraźnię, albo nie mają jej wcale.

Henryk Latacz

Niniejszy artykuł został skonsultowany 
z dyrektorem Wydziału Komunikacji. 
Jest wiadomo, że w ministerstwie 
przygotowywany jest projekt zmian tej 
sytuacji. Będzie to około połowy przy-
szłego roku.

Praca! Chałupnicy ręczni potrzebni 
- wycinanie kopert. Znaczki na 
wysłanie materiałów załączyć za 6 zł:

- WIĘŹ -
ul. Asnyka 9

skr. 207
35-001 Rzeszów 2
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Okolice powiatu cz. VI
I. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Dębickiego ma być dokumentem 
umożliwiającym dostęp do środków z 
funduszy strukturalnych w szczególno-
ści Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego.
 W dniu 22. 09. 04. zgłosiłem na piś-
mie następujące propozycje dotyczące 
gminy Brzostek.
W cz. III. Realizacja zadań i projek-
tów w latach 2004-2006 dot. inwesty-
cji na drogach powiatowych:
1. Usunięcie szkód popowodziowych z 

lat 1997 - 2004.
2. Dokończenie remontu drogi nr 

1322 Brzostek - Opacionka na dł. 
0,7 km.

3. Remont drogi nr 1317 Kamienica 
Dolna - Grudna Górna - 2,5 km.

4. Remont drogi nr 1320 Kamienica 
Górna - Cieszyna (gr. powiatu) dłu-
gość odcinka 2,3 km

Ponadto w części ogólnej Planu:
1. Uzupełnić Plan o zapis dot. wspólnej 

realizacji inwestycji drogowych z 
sąsiednimi powiatami a to: droga 
Kamienica Górna - Cieszyna z pow. 
strzyżowskim, Brzostek - Brzyska z 
pow. jasielskim oraz drogi powiato-

we łączące gminę Brzostek z pow. 
ropczycko-sędziszowskim.

II. Warsztaty szkolne przy Zespole 
Szkół w Brzostku zostaną w tym roku 
oddane do użytku.
 W związku z tym, na sesji Rady 
Powiatu w dniu 30. 09. 2004r. zapy-
tałem starostę o przeznaczenie w/w 
warsztatów i otrzymałem (obszerne 
fragmenty):
„Obiekt p.n. „Warsztaty szkolne” 
stanowić będzie bazę do kształcenia 
głównie praktycznego (ale nie tylko) w 
zawodach: technik mechanizacji rolni-
ctwa, mechanik operator pojazdów rol-
niczych i maszyn rolniczych. Oddane 
do użytku pomieszczenia dydaktyczno-
warsztatowe poprawią warunki pracy 
uczniów i nauczycieli, wyeliminują 
zagrożenia związane z „ciasnotą” na 
stanowiskach pracy i nauki, poprawią 
efekty kształcenia zawodowego, wyeli-
minują dwuzmianowość na zajęciach 
praktycznych.
 Kształcenie w zawodach technik 
mechanizacji rolnictwa i mechanik 
operator pojazdów i maszyn rolniczych 
to kształcenie szerokoprofilowe, które 
daje absolwentom możliwość nabycia 

wielu umiejętności zarówno praktycz-
nych jak i teoretycznych wymaganych 
w różnych zawodach a co za tym idzie 
daje możliwość szybkiego przekwali-
fikowania w zmieniających się ocze-
kiwaniach i potrzebach rynku pracy. 
Zespół Szkół w Brzostku jest jedną z 
niewielu szkół w regionie kształcącą 
w w/w zawodach a jedyną w powiecie 
dębickim.
 Oddanie do użytku obiektu da pod-
stawę do ubiegania się o pozwolenie na 
przeprowadzenie egzaminów zewnętrz-
nych, potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe w tych zawodach, gdyż 
po doposażeniu pomieszczeń dydak-
tyczno-warsztatowych obiekt będzie 
spełniał standardy wymagań.
 Biorąc pod uwagę powyższe, nowy 
obiekt będzie w pełni wykorzystany 
zgodnie z jego przeznaczeniem dla 
celów dydaktyczno-wychowawczych.
Z poważaniem. Starosta Stanisław 
Chmura”.
 I tak oto po ośmiu latach budowy 
wreszcie można zatknąć wiechę. Tylko 
kto będzie stawiał wiechowe?

Ferdynand Bugno
(nie, ja nie będę stawiał, ja się tylko 

podpisałem pod artykułem)

11 października 2004r. uczniowie  
Zespołu Szkół w Siedliskach 

Bogusz z klas II i III Gimnazjum odbyli 
lekcję geografii w Bałtowskim Parku 
Jurajskim, którą przeprowadziła Ewa 
Ziaja przy współudziale nauczycieli 
B. Wojdyła, D. Dziedzic, K. Dziedzic 
opiekujących się grupą.
 Park położony jest na tzw. „Źród-
lanej Wyspie” w widłach starorzecza 
rzeki Kamiennej, która w miejscowości 
Bałtów (k. Ostrowca Świętokrzyskiego) 
tworzy malowniczy przełom o nie-
zwykłych walorach krajobrazowych. 
Jurajski Park powstał na bazie odkryć 
śladów dinozaurów dokonanych przez 
Państwowy Instytut Geologiczny w 
Warszawie.
 Wędrując ścieżką dydaktyczną ucz-
niowie krok po kroku poznawali dzieje 
Ziemi. Uczestnicząc w tych zajęciach 
gimnazjaliści odbyli jakby podróż w 
czasie poprzez wszystkie okresy, od 
pojawienia się życia na Ziemi aż po 
moment pojawienia się pierwszego 
człowieka. Największą niewątpliwie 
atrakcją dla uczniów była możliwość 
stanięcia oko w oko z rekonstrukcjami 
naturalnej wielkości dinozaurów m. in. 
groźnym Allozaurem i największym 

SZLAKIEM DZIEJÓW ZIEMI
drapieżcą Tyranozaurem.
Wędrówkę trasą  - dziejów Ziemi 
zakończono zwiedzeniem Muzeum Ju-
rajskiego gdzie gimnazjaliści obejrzeli 
najważniejsze grupy skamieniałości, 

najsłynniejsze stanowiska paleonto-
logiczne na świecie, skamieniałości z 
terenu Bałtowa oraz znaleziska tropów 
dinozaurów z Gór Świętokrzyskich. 
 Pobyt w Bałtowskim Parku Jurajskim 
był doskonałym uzupełnieniem pozna-
nej wiedzy na lekcjach geografii.

Ewa Ziaja
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Esencja wypowiedzi; 3) Poszuki-
wacz; 5) Kajak dla 4 wiosłujących; 7) 
Typ zamka do drzwi; 8) Dyscyplina 
sportowa; 9) Literackie wyzwisko; 12) 
Opiekunka dzieci; 18) Towarzysząca 
partia instrumentalna; 19) Poszuku-
jąca kobieta; 25) Piłka nożna; 28) 
Sposób wymawiania wyrazów; 31) 
Polska tkanina ścierna; 32) Pustel-
nia; 33) Prawnik do wynajęcia; 34) 
Wiejska persona; 35) Zacina się przy 
mówieniu.
Pionowo:
1) Brudna woda po myciu garnków; 2) 
Okres czterech tygodni przed Bożym 
Narodzeniem; 3) Serwuje drinki; 4) 
Komedia Aleksandra Fredry; 5) 1/100 
dolara; 6) Słynny szwedzki zespół 
muzyczny z lat 80-tych; 10) Przy pasie 
Japończyka; 11) Faza; 13) Miasto nad 
Iłżanką; 14) Bogini zwycięstwa; 15) 
Roślina na olej i włókno; 16) Miękki me-
bel; 17) Sztaluga; 20) Marek, kompo-
zytor; 21) Smaczne kurczaka i żabie; 
22) W marcowe zginął Cezar; 23) Góry 
z Mont Blanc; 24) Ivan (1832-1914), 
kompozytor chorwacki; 25) Podobny 
do porcelany; 26) Arogancja; 27) Pseu-
donim Sienkiewicza; 28) Jeździec na 
wyścigach konnych; 29) Szkodnik w 
ogrodzie; 30) Działo.
Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 
dnia 10 grudnia 2004 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: SZEŚĆSETLETNI 
DĄB W JANUSZKOWICACH
Nagrodę książkową wylosowała 
ZOFIA KOLBUSZ z Bukowej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku. J. Nosal

Na wytwornym przyjęciu elegancka pani 
zwraca się do eleganckiego pana:
- Pan musi być starszy ode mnie?
- Och, nigdy bym się nie ośmielił pchać 
na świat przed łaskawą panią!

		

Do pracy przyjmują nowego pracow-
nika.
- Jak długo był pan w poprzednim 
zakładzie?
- Trzy lata.
- Opuścił go pan wskutek wypowie-
dzenia?
- Nie, dzięki amnestii!

		
Policjant podchodzi do płaczącego na 
ulicy chłopca.
- Dlaczego płaczesz?
- Bo się zgubiłem.

- A gdzie mieszkasz?
- Nie wiem. Przedwczoraj przeprowadzi-
liśmy się do nowego mieszkania.
- To powiedz chociaż, jak się nazy-
wasz!
- Nie pamiętam. Wczoraj mama znowu 
wyszła za mąż...

		
Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą 
rowerem.
- Nie ma pani powietrza w tylnym kole.
Blondynka sprawdza koło i stwierdza:
- No tak, ale tylko na dole.
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Policja informuje
W październiku 2004 r. na terenie  

działania Komisariatu Policji 
w Brzostku zanotowano łącznie 15 
zdarzeń, które są przedmiotem postę-
powań przygotowawczych w sprawach 
o popełnienie przestępstwa, a w tym 
m.in.:
1. rozbój -1
2. kradzież z włamaniem do sklepu - 1
3. kradzież linek aluminiowych z sieci 

energrtycznej - 1
4. kradzież pilarki spalinowej - 1
5. kradzież telefonu komórkowego -1
6. wypadek drogowy - 2
7. kierowanie pojazdem w stanie nie-

trzeźwym - 1
8. zniszczenie mienia - 1
9. włączenie się do urządzenia teleko-

munikacyjnego i kradzież impulsów 
- 1

10. groźby karalne - 2

 W powyższych sprawach prowadzo-
ne są dochodzenia w ramach których 
ustalono już sprawców większości 
wymienionych przestępstw.
 Ponadto w październiku 2004 
roku policjanci Komisariatu Policji 
w Brzostku sporządzili 13 wniosków 
o ukaranie, gdzie o winie sprawców 
zdecyduje Wydział Grodzki Sądu 
Rejonowego w Dębicy, nałożyli też 
16 mandatów karnych, głównie za 
wykroczenia drogowe, zatrzymali 11 
dowodów rejestracyjnych a pouczyli i 
upomnieli 257 osób.

Policja ostrzega
W ostatnim okresie Komisariat Po- 

licji w Brzostku notuje wzrost 
aktywności przestępców, gdzie niejed-
nokrotnie przedmiotem przestepstwa 
jest mienie znacznej wartości.
W każdym przypadku dokonane-

1. Brzostowianka Brzostek 2-0 Strzelec Frysztak. 
Bramki dla Brzostowianki: Paweł Wal, Krzysztof Kra-
jewski. 

2. Radomyślanka Radomyśl Wielki 0-2 Brzostowian-
ka Brzostek. Bramki: Marcin Lisak, Paweł Wal. 

3. Brzostowianka Brzostek 0-1 Czarnovia Czarna.
4. KP Ropczyce 1-3 Brzostowianka Brzostek. Bramki: 

Marcin Lisak, Sebastian Pisarek (dwie). 
5. Brzostowianka Brzostek 3-0 Chemik Pustków. 

Bramki: Paweł Wal, Marcin Lisak, Damian Sambor-
ski. 

6. Złotniczanka Złotniki 1-1 Brzostowianka Brzostek. 
Bramki: Damian Samborski.

7. Brzostowianka Brzostek 2-2 Lechia Sędziszów 
Małopolski. Bramki: Piotr Bochniewicz, Sebastian 
Pisarek. 

8. Brzostowianka Brzostek 2-1 Smoczanka Mielec. 
Bramki: Marcin Lisak (dwie). 

9. Raniżovia Raniżów 1-2 Brzostowianka Brzostek. 
Bramki: Krzysztof Krajewski, Damian Samborski. 

10. Brzostowianka Brzostek 4-1 Start Wola Mielecka. 
Bramki: Piotr Bochniewicz, Marcin Lisak, Paweł 
Wal, Krzysztof Krajewski. 

11. Jutrzenka Ławnica 2-0 Brzostowianka Brzostek.
12. Brzostowianka Brzostek 2-5 Kolbuszowianka 

Kolbuszowa. Bramki: Marcin Lisak, Sławomir Sta-
warz.

13. Team Przecław 3-1 Brzostowianka Brzostek. 
Bramki: Marcin Lisak.

14. Brzostowianka Brzostek 4-0 Strażak Niwiska. 
Bramki: Paweł Wal, Sławomir Stawarz, Mateusz 
Juszkiewicz, Piotr Bochniewicz.

15. Ikarus Tuszów Narodowy 2-1 Brzostowianka 
Brzostek. Bramki: Sławomir Stawarz.

1.  Kolbuszowianka Kolbuszowa 15 38 63-15
2.  Lechia Sędziszów Małopolski 15 36 39-9
3.  Czarnovia Czarna 15 27 33-15
4.  Chemik Pustków 15 27 24-13
5.  Brzostowianka Brzostek 15 26 29-20
6.  Jutrzenka Ławnica 15 24 22-19
7.  Ikarus Tuszów Narodowy 15 23 22-22
8.  Strzelec Frysztak 15 20 29-25
9.  KP Ropczyce 15 19 24-19
10.  Team Przecław 15 19 41-30
11.  Złotniczanka Złotniki 15 16 16-20
12.  Start Wola Mielecka 15 16 16-32
13.  Radomyślanka Radomyśl Wielki 15 16 12-29
14.  Smoczanka Mielec 14 13 13-19
15.  Raniżovia Raniżów 14 12 20-32
16.  Strażak Niwiska 15 1 10-84

go przestępstwa przeciwko mieniu, 
sprawcy posiadają dokładne rozeznanie 
obiektowe jak i osobowe.
W związku z powyższym, w przy-
padku zauważenia osób nieznajo-
mych, obcych, czyniących rozpoznanie 
np.poprzez oferowanie do sprzedaży 
różnego rodzaju towaru wątpliwej 
jakości i pochodzenia, proszę o telefo-
niczne powiadomienie policji o takich 
zdarzeniach (telefon alarmowy 997 
- bezpłatny, telefon do KP Brzostek 
- 6830997, telefon komórkowy po-
siadany przez patrol z KP Brzostek 
- 0691674374).
Powiadomienie policji o takich osobach 
niejednokrotnie może przyczynić się do 
zapobieżenia przestępstwom jak teą do 
ujęcia sprawców przestępstw.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń

Strzelcy Dom Wyjazd Razem
Marcin Lisak 5 3 8
Paweł Wal 4 1 5
Piotr Bochniewicz 3 3
Sebastian Pisarek 1 2 3
Damian Samborski 1 2 3
Sławomir Stawarz 2 1 3
Krzysztof Krajewski 1 1 2
Mateusz Juszkiewicz 1 1
Krzysztof Krajewski 1 1

Razem 19 10 29

11 listopada Brzostowianka Brzostek zakończyła roz- 
grywki w V lidze dębickiej w rundzie jesiennej na 

miejscu 5 z dorobkiem 26 punktów. Brzostowianka wygrała 
8 spotkań, 2 zremisowała a 5 przegrała.
Tak pokrótce przedstawia się statystyka Brzostowianki w 
rundzie jesiennej w sezonie 2004/2005.

Tabela po zakończeniu rundy jesiennej

Wyniki spotkań w rundzie jesiennej

f. l.

Piłka nożna
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Sponsorzy drużyny LKS Brzostowianka

ZAKŁAD RZEŹNICZO-WĘDLINIARSKI s.j. 
Oferuje w atrakcyjnych cenach:
	PÓŁTUSZE WIEPRZOWE
	PODROBY SUROWE

	Elementy handlowe mięsa:
	wieprzowego
	wołowego
	cielęcego

	Pełny asortyment wędlin i wyrobów wędliniarskich
	Tłuszcze surowe i topione

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

„TECHNO-MAS”
KAZIMIERZ SARNA & STANISŁAW PIEKARCZYK

39-230 BRZOSTEK
 (014) 683 04 88

PASZE, KONCENTRATY, PREMIKSY
lek. wet. KAZIMIERZ KŁĘK

ul. A. Mickiewicza 21     39-230 Brzostek
tel. / fax. (0-14) 68-30-333

Hurtownia
ul. św. J. z Dukli      38-200 Jasło

tel. (0-13) 44-89-235

P.H.U. „EMAR” 
BRZOSTEK, ul. SZKOTNIA 26

tel. / fax. (0-14) 68-30-220

OFERUJE:
MATERIAŁY BUDOWLANE, WĘGIEL,  

NAWOZY SZTUCZNE
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dakcja zastrzega sobie możliwość 
skracania materiałów.

W ostatnich latach w kościele parafialnym  
w Brzostku wykonano bardzo wiele 

prac remontowych i renowacyjnych. Między 
innymi dobudowano nawy boczne, odnowio-
no ściany, rozbudowano chór, odrestaurowano 
zabytkowy ołtarz św. Leonarda, odnowiono 
prezbiterium oraz wykonano nowy ołtarz po-
soborowy. Obecnie przystąpiono do wymiany 
pokrycia dachowego. Starą zniszczoną blachę 
cynkową zastąpi miedziana, której wytrzyma-
łość oblicza się na ponad 300 lat. Wymiana 
blachy na wieży jest już zakończona. Obecnie 
trwają prace wykończeniowe.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że wieża 
na brzosteckim kościele nie zawsze miała 
taki kształt jak dzisiaj. W okresie międzywo-
jennym (dokładnie od 1921 r.) miała kształt 
gotycki a do 1921 r. kształt podobny do dzi-
siejszego. Początkowo dach kościoła i wieża 
pokryte były drewnianym gontem. Dopiero 
w latach 1886-1887 wieżę pokryto blachą a 
dach w roku 1907.

f. l.

Wygląd wieży w 1918r.

Wieża w okresie mię-
dzywojennym

Nowy dach


