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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

Fot. Paweł Batycki
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Nowo przyjęty lek. med. Grzegorz Szweda

Szanowni Państwo!
Od stycznia 2004 r. na terenie Gminy 

Brzostek rozpoczął działalność Sa-
modzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku. Zmiana sposobu 
finansowania oraz zasad działalności zbie-
gła się z remontem kapitalnym Ośrodka 
Zdrowia w Brzostku. Ten fakt pozwolił nie 
tylko polepszyć warunki pracy personelu oraz 
korzystających z usług pacjentów, ale także 
znacznie obniżyć bieżące koszty funkcjono-
wania obiektu. Zmianie uległy także godziny 
funkcjonowania (pacjenci mogą skorzystać z 
usług także w sobotę i niedzielę) oraz posze-
rzono rodzaj usług (od 1 lutego 2004 działają 
gabinety rehabilitacji i ginekologii, a od 1 
lutego 2005 także dodatkowe dwa gabinety 
stomatologiczne). Samodzielne gospodaro-
wanie środkami z Narodowego Funduszu 
Zdrowia pozwala racjonalne planować nowe 
zakupy sprzętu i wyposażenia. Rada Społecz-
na ZOZ na swoim ostatnim posiedzeniu pozytywnie oceniła 
działalność Zakładu tak pod względem świadczonych usług 
jak również wyników finansowych. W planie na rok 2005 
mamy rozpoczęcie budowy budynku Ośrodka Zdrowia w 
Smarżowej oraz dalsze wyposażenie naszych obiektów. Wie-
le zależeć będzie od możliwości pozyskania dodatkowych 
środków z funduszy Unii Europejskiej tak jak pozytywnie 
udało się w przypadku zakupu wyposażenia gabinetu sto-
matologicznego.
 Oceniając pozytywnie całość pracy w roku 2004 pragnę 
podziękować Pani Kierownik - lek. med. Bożenie Szymań-
skiej oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w Ośrodku 
Zdrowia w Brzostku i Smarżowej za trud pracy dla dobra 
naszych pacjentów - mieszkańców Gminy Brzostek.
 Ponadto informuję, że SGP ZOZ w Brzostku posiada 
stronę internetową - www.zozbrzostek.pl - na której można 
uzyskać informacje dotyczącą bieżącego funkcjonowania 
Ośrodka Zdrowia i w razie potrzeby korespondować na 
adres: brzostekzoz@interia.pl. 
 Tel.: rejestracja - 68 30 472, 
 gabinet zabiegowy - 68 30 844. 

Wójt Gminy Brzostek
Leszek Bieniek

Wójt Gminy informujeWójt Gminy informuje

Komputery wkroczyły również do Ośrodka Zdrowia

Lek. stom. Małgorzata Skomin w nowym gabinecie

Budynek Ośrodka Zdrowia w Brzostku po remoncie

Fot. J. Nosal
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Był jednym z tych, którzy za życia 
przeszli do legendy, żołnierzem for-
macji, niewyróżniającej się wpraw-
dzie spośród innych mundurem czy 
dystynkcjami, ale znanej i podziwia-
nej w całych Polskich Siłach Zbroj-
nych. Był cichociemnym.

Jak głosi hasło w encyklopedii, ci-
chociemni to „żołnierze Polskich 

Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II 
wojny światowej; specjalnie szkoleni 
w Wielkiej Brytanii; przerzucani drogą 
lotniczą do kraju do dyspozycji Związku 
Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w celu 
wykonywania zadań specjalnych (dy-
wersja bojowa oraz partyzantka, praca 
w sztabach, wywiad i łączność); weszli 
m.in. w skład kadry dowódczej Kedywu 
(Kierownictwa Dywersji, utworzonej w 
1942/1943 komórki Komendy Głównej 
AK jako kierownictwo tzw. walki bieżą-
cej: sabotaż, dywersja, wykonywanie 
wyroków wojskowych sądów specjal-
nych, działalność partyzancka)”.
 Notka jest krótka, nie obejmuje 
wszystkiego. Nie wspomina, że cicho-
ciemni byli ochotnikami, że wybierano 
ich spośród najlepszych, najwybitniej-
szych i najwszechstronniejszych, że 
dzięki posiadanym już kwalifikacjom 
i predyspozycjom oraz szkoleniu, 
odbywanemu pod kierunkiem najdo-
skonalszych wonczas bodaj na świecie 
trenerów angielskich komandosów, 
stawali się żołnierzami o najwyższych 
kwalifikacjach moralnych i zawo-
dowych. Ludźmi, umiejącymi sobie 
radzić w najtrudniejszych sytuacjach, 
przygotowanymi do służby na najbar-
dziej niebezpiecznych odcinkach walki 
konspiracyjnej, przydatnymi zarówno 
na stanowiskach dowódczych jak 
sztabowych czy wykonawczych. I - jak 
dowiodło doświadczenie - swoją służbę 
pełnili wybitnie, zachowali wierność 
przysiędze; żaden nie zawiódł.
 Cena, jaką cichociemni zapłacili 
za przynależność do tej swoistej elity 
Wojska Polskiego, była straszna: z 316 
wysłanych z Anglii do Polski służbę 
podjęło 305 (sześciu zginęło w trakcie 

lotu, trzech podczas skoku, dwóch w 
walce, stoczonej zaraz po wylądowa-
niu) - a spośród nich aż 101 poległo 
lub zaginęło bez wieści. Między nimi 
- niestety, w obu tych rejestrach... 
- widnieje nazwisko brzosteckiego 
rodaka: porucznika Władysława Mićka 
- „Młota”, „Mazepy”, „Wojewody”.

 Władysław Alfred Miciek urodził 
się 23 maja 1912 roku w Brzostku. 
Zmobilizowany jako oficer rezerwy 
piechoty, brał w szeregach 3. Pułku 
Strzelców Podhalańskich udział w 
Kampanii Wrześniowej. Niepogodzony 
z przegraną, chcąc nadal pełnić służbę 
ewakuował się na Węgry, gdzie został 
internowany. Szybko jednak wyrwał 
się z niewoli i przedostał do Francji, 
a tam otrzymał przydział do 9. Pułku 
Piechoty 3. Dywizji Piechoty. Po klęsce 
trafił do Anglii, gdzie podjął służbę 
w 4. Brygadzie Kadrowej Strzelców 
- z niej z kolei przeszedł do formacji, 
tworzonej po raz pierwszy w Wojsku 
Polskim: 1. Samodzielnej Brygadzie 
Spadochronowej. Później odbył prze-
szkolenie cichociemnych, po którym 
stał się specjalistą od dywersji. 24 
sierpnia 1942 roku złożył przysięgę na 

Rotę Armii Krajowej.
 Lot do kraju odbył w nocy z 25 na 
25 stycznia 1943 r. - z przydziałem do 
Podokręgu Rzeszów AK na stanowisko 
oficera dywersji - szefa Kedywu In-
spektoratu Rejonowego Rzeszów. Lą-
dowanie pod Łowiczem nie odbyło się 
bez przygód: spadochron por. „Młota” 
zawisł na drzewie, on sam jednak zdołał 
się uwolnić w porę, przed nadejściem 
Niemców.
 Na nowym stanowisku dał się 
poznać z jak najlepszej strony. Znako-
micie rozwinął szkolenie oddziałów 
dywersyjnych - w Obwodzie Dębica 
zorganizował (wespół z kpt. „Dyzmą”, 
Józefem Lutakiem) doborowe grupy, 
świetnie wyszkolone według wzorów 
brytyjskich komandosów, w Rzeszowie 
współtworzył oddział kolejarzy, wy-
specjalizowanych w dywersji komuni-
kacyjnej, podobne grupy samodzielnie 
już formował i przygotowywał do walki 
w powiecie kolbuszowskim (tam też 
zorganizował udaną akcję likwidacji 
szefa niemieckiej Policji Kryminalnej, 
współpracującego z Gestapo). 
 W maju 1944 r. mianowano go za-
stępcą szefa Kedywu całego podokręgu 
- wtedy też uczestniczył czynnie w 
przygotowywaniu akcji, mającej na 
celu odbicie komendanta Okręgu AK 
Kraków płk. Józefa Spychalskiego 
„Lutego” z więzienia w Krakowie. Nie-
wiele później został wysłany służbowo 
do Warszawy - a tam zaskoczył go wy-
buch powstania. Wziął czynny udział w 
walkach; niestety, już 6 sierpnia poległ 
na ul. Elektoralnej - jako kapitan Armii 
Krajowej, kawaler najwyższego orderu 
bojowego, Virtuti Militari V klasy.
 Od śmierci kpt. Mićka minęło 
przeszło 60 lat. Upływ czasu nie wy-
daje się jednak powodem, dla którego 
jego ofiara, jego poświęcenie, jego 
dokonania miałyby pozostać jedynie 
na kartach historii - kartach, z rzadka 
przewracanych... Bo przecież nie ma 
nic gorszego od niepamięci - niepamię-
ci, na którą ten wybitny oficer Wojska 
Polskiego, członek najbardziej elitarnej 
w jego dziejach formacji, na pewno nie 
zasłużył!
 Wspomnijmy go więc...

(WALD)

Żołnierz z legendy

 Wójt Gminy Brzostek 
dziękuje wszystkim użytkow-
nikom i właścicielom nieru-
chomości, którzy oczyścili ze 
śniegu chodniki położone 
bezpośrednio przy granicy 
swoich nieruchomości.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Brzostek
 Jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego gminy 
Brzostek są istniejące oraz nowo powstałe przedsiębiorstwa i podmioty 
gospodarcze. Aby sprzyjać ich dalszemu rozwojowi Wójt Gminy zwraca 
się do wszystkich przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych posia-
dających strony internetowe z propozycją umieszczenia ich adresów 
e-mail i stron www na stronie internetowej gminy Brzostek.
 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w 
Brzostku - tel/fax (014)6830111(w. 105)



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE4

Z Brzostku rodem...
„...Nas nie stanie, lecz ty nie zaginiesz
Pieśń cię weźmie, legenda przechowa
Wichrem chwały w historię popłyniesz
Armio Krajowa”

Aberdeen Szkocja 1954

Mottem opowieści są słowa wiersza 
„Armia Krajowa” poświęcone 

wszystkim tym, którzy w niej walczyli 
i potomnym na wieki.
 Wychodząc z przystanku autobuso-
wego w Kamienicy Dolnej, wchodzi 
się bezpośrednio do dużych włości 
wielopokoleniowej rodziny, która na 
trwale zapisała się w historii naszej 
gminy i kraju. Duży, niezwykły dom, 
przed nim plac produkcyjny, a za nim 
rzędem domy wszystkich dzieci, a 
jest ich sześcioro. Harmonia rodzinna, 
niezwykła uczynność, rzetelna praca, 
umiejętność niesienia pomocy innym, 
służba Bogu i Ojczyźnie, to najogólniej 
cechy i przymioty państwa Grzesia-
kowskich.
 A rozpoczynała się ta opowieść 
równie niezwykle jak i dziś niezwykle 
się toczy. 

 W księgach parafialnych w Przeczy-
cy jest wpis z XVIII wieku - Grzesiak 
Walenty, pradziad rodziny. Były to 
czasy pańszczyźniane, a praca na dwor-
skim była żmudna i bez wytchnienia. 
Synowie odrabiali pańszczyznę, eko-
nom przyjeżdżał na koniu i sprawdzał, 
strudzeni chłopi pańszczyźniani mo-
ment odpoczywali - ekonom bezlitośnie 
zmuszał do roboty, wtedy Szczepan z 
Grzesiakowskich zrzucił z konia „drę-
czyciela” i za to służył w wojsku 30 lat. 
Jest to anegdota rodzinna, ale daje obraz 
ludzi wyrosłych z tego rodu, pracowici 
- ale mający poczucie własnej wartości 
i wartości innych.
 Potem Wojciech Grzesiakowski 
zakupił dużą połać ziemi, która do dziś 
jest własnością potomków. Wojciech 
był przedsiębiorczy, budował drogę 
pod nadzorem inżyniera Szurkiewicza, 
a pracodawcą była Powiatowa Rada 
Narodowa w Pilźnie, pod którą była 
obecna gmina brzostecka. To właśnie 

pradziad Józef wybudował szkołę w 
Kamienicy Dolnej, zatrudniał 100 
osób, którzy na taczkach zwozili ka-
mienie, od Żyda ze Strzegocic zwozili 
materiały budowlane 
i tak tworzyli dobra 
wsi. Należał też do 
komitetu budowy koś-
cioła parafialnego w 
Przeczycy i razem z ks. 
Konopackim budował 
go.
 Wojciech miał sy-
nów Józefa i Jana. Jan 
ożenił się z zamożną 
Marią Micek z Pilzna, 
która wniosła 30 ha 
pola. To właśnie Jan 
zatrudniał ludzi do pra-
cy, pomagał biednym, 
którzy u niego pracowali. Jeszcze przed 
II wojną światową otworzył zakład 
produkcyjny, który trwa do dziś. Już 
wtedy w latach 1932-1939 produkowali 
betonowe dachówki, a potem kręgi, 
potrzebne do budowy domów i dróg. 
Potwierdzenie zgłoszenia przemysłu 
zapisane jest w Jaśle z dn. 22. VI 1939 
r., a podpisane przez starostę powiato-
wego mgr Zbigniewa Barnasia.
 Maria i Jan mieli dwoje dzieci He-
lenę i Wojciecha. Wojciech ur. w 1932 
r. już jako dziecko interesował się 
wszystkim tym co robił ojciec, razem 
z nim chodził do kościoła, jak również 
pamięta wiece w Siedliskach koło 
grunwaldzkiego pomnika, występy or-
kiestry wojskowej, parady na koniach, 
czy też przemówienia do chłopów przez 
ówczesnego posła Berka.
 Dzieciństwo Wojciecha Grzesia-
kowskiego, jak i wszystkich Polaków, 
zostało przerwane 1.09.1939 r., kiedy to 
radio podało komunikat - wojna - a pod 
niebem zaryczały niemieckie samoloty, 
lecące bardzo nisko wzdłuż Wisłoki. 
Zaczęto usuwać cywilów, żołnierze ar-
tylerzyści ciągnęli armaty zaprzęgnięte 
w trzy pary koni na górę w Gorzejowej 
- opodal kościoła św. Grzegorza. Cztery 
konie Grzesiakowskich też poszły „słu-
żyć wojsku”. Rozpoczęła się wędrów-
ka, przemieszczanie 
ludzi, ucieczki i po-
wroty do domów, 
strach i cierpienia, 
zniszczenia i śmierć. 
I właśnie w domu 
Grzesiakowskich 
jest schronienie dla 
partyzantów, jest 
tam magazyn bro-
ni, melina, kontakty 
(powtarzam za „III 
Zgrupowanie Armii 
Krajowej na Ziemi 
Pilzneńskiej” praca 
zbiorowa wydana 
przez  Świa towy 

Związek Żołnierzy AK”).
 Wojciech w 1939r. powinien rozpo-
cząć naukę w szkole. Wojna, a potem 
okupacja niemiecka zmieniła rytm 
życia rodzin w egzystencję z dnia na 
dzień. W 1940 roku w Kamienicy 
kierowniczką szkoły była Zofia Bet-

lej, której mąż był sędzią i ukrywał 
się. Nauka odbywała się pod gruszą, 
uczniowie siedzieli na kamieniach, ale 
pilnie chłonęli wiedzę podawaną przez 
nauczyciela. Nie było sali szkolnej, 
wygodnych biurek, komputerów, ani 
żadnych pomocy naukowych, ale była 
ogromna chęć nauki.
 W domu Jana Grzesiakowskiego 
było dużo ludzi, 20-to hektarowe go-
spodarstwo, dachówczarnia, robotnicy 
rejestrowani byli przez „arbejzant” w 
Jaśle, pod ich nazwiskami ukrywali 
się ludzie poszukiwani przez gestapo, 
wyznaczeni na roboty do III Rzeszy. W 
Kamienicy Górnej, w lasach Kamery 
ukrywali się AK-owcy, którzy przy-
gotowywali się do akcji „Burza”. Im 
właśnie Jan dostarczał żywność - chleb, 
żywe mięso, broń, ubrania.
 Syn Wojciech wchłaniał musztrę 
wojskową jak chleb powszedni, budo-
wę pistoletu maszynowego Bergman 
i Szmajser, przenosił informacje. Nie 
obywało się bez wpadek w ręce na-
jeźdźcy, ale zawsze trafem szczęścia 
obronną ręką wychodził z opresji. W 
pierwszym roku po wojnie uzupełniał 
Wojciech naukę w szkole podstawowej 
w Brzostku, gdzie kierownikiem był 
Kasper Świtkowski, a ojciec Jan za to 
musiał pracować przy odbudowie szko-

Wojciech Grzesiakowski

Rodzina Grzesiakowskich

W. Grzesiakowski wśród kolegów kombatantów
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ły, która była bardzo zniszczona przez 
okupanta. W klasie VI należał do ZHP, a 
potem założył 41 drużynę harcerską im. 
S. Żółkiewskiego w Kamienicy Dolnej. 
Współpracował z komendantem hufca 
ZHP w Jaśle hm. Janem Harmatą. 
Słowa przyrzeczenia harcerskiego „Na 
słowie harcerza polegaj jak na Zawi-
szy” przyświecały mu przez wszystkie 
trudne lata 1946-1952.
 Potem ukończył Gimnazjum Rol-
nicze w Strzegocicach, jak również 
Liceum Rolnicze w Kleciach, gdzie 
należał do koła WICI. Nie pogodził się 
z komunistyczną rzeczywistością, nale-
żał do WIN-u, w którym był dowódcą 
okręgu, w 1951 r. złożył przysięgę na 
wierność organizacji Żołnierze Wolnej 
Polski. 2 października 1952 r. został 
aresztowany na rynku w Brzostku i 
razem z Ziają przewieziony do Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Jaśle, a 
potem w Rzeszowie - osądzony, dostał 
9 lat więzienia (patrz zaświadczenie). 
Przez dłuższy czas przebywał w więzie-
niu na zamku w Rzeszowie, w Wiśniczu 
(w lodowatej celi stracił zdrowie), we 
Wronkach, Potulicach, w kamienioło-
mach, w Raciborzu, w kopalni węgla w 
Bytomiu. W tym czasie dachówkarnia 
została upaństwowiona. W 1956 r. kara 
więzienna została zawieszona. Woj-
ciech „młody - a już stary” wrócił do 
domu, ale codziennie meldował się na 
posterunku MO w Brzostku. Życie po-
stawiło wysoką poprzeczkę dla naszego 
bohatera, ale pokonał ją wyśmienicie. 
Dziś należy do Pilzneńskiego Koła 
ZBOWiD oraz czynnie uczestniczy w 
życiu kraju. Przed stanem wojennym 
był w zarządzie koła Solidarność, w 
1980 r. witał biskupa I. Tokarczuka.
 Irena Płaziak i Wojciech założyli ro-
dzinę, która do dziś mieszka w Kamie-

nicy Dolnej i na trwałe 
zapisuje się w historię 
regionu. Wszystkie dzie-
ci ukończyły wyższe 
uczelnie.
 - Jan ożeniony z Ma-
rią Król z Dęborzyna 
prowadzi zakład trans-
portowy
 - Maria jest właści-
cielką firmy Marbet. To 
ona kultywuje tradycję 
3-pokoleniowego „za-
chwytu” nad betonem 
i sama doskonale wy-
kształcona, po studiach 
na KUL i Heidenbergu, 
prowadzi zakład prze-
mysłowy, który dawniej 
zwał się SUW - i ma na-
dzieję, że będzie tak jak 
jej dziadek produkować 
dachówkę, a jej zakład 
służyć będzie dalszym 
pokoleniom
 - Grzegorz mgr WSR 
w Zalesiu, nauczyciel 
Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku, 
prowadzi wzorowe go-
spodarstwo rolne, które 
ustawił na produkcję trzody chlewnej 
i uprawę buraka, rzepaku i kukurydzy 
- a hobby to strusie, indyki i króliki
 - Małgorzata z Piotrem Vahrenhol-
tem chociaż pracuje w Dusseldorfie 
- już dom wybudowała obok domu braci 
i sióstr
 - Waldemar pracuje u siostry Marii 
w Marbecie
 - Magdalena mgr biologii wychowu-
je dwójkę dzieci.
 Wojciech z dumą opowiada o swoich 
dzieciach i wnukach, o sobie mówi 

niewiele. Jednak odznaczenia: We-
terana Walk o Niepodległość, Order 
Męczeństwa i Zwycięstwa, Krzyż 
Walki o Niepodległość, Kombatancki 
Krzyż Zasługi, Krzyż Więzienia Poli-
tycznego, Krzyż Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość - praca przy budowie 
kaplicy w Kamienicy Dolnej, pomoc 
samotnym świadczą o wielkim sercu, 
sile charakteru i niezwykłej osobowości 
człowieka, który żyje wśród nas, a jest 
nim Wojciech Grzesiakowski.

Zuzanna Rogala

Zdumiewające fakty
Unia europejska przyjęła nowych 

kandydatów do swego grona, w tym 
Polskę. Czyż nie powinna się troszczyć 
o poznanie prawd naszej historii? Czyż 
nie powinna pomóc tej części Polaków, 
którzy chcą uświadomić świat, że nie 
istniały polskie obozy koncentracyjne  
jak np. Oświęcim - Brzezinka, ale nie-

miecki KL Auschwitz - Birkenau. Jak 
donosi „Przegląd” w swoim wywiadzie 
z Józefem Szajną sami Izraelczycy nie 
wiedzieli o tym, że również Polacy ginęli 
w obozach śmierci. „Rok temu byłem z 
wystawą w Bostonie, miałem spotkania 
z publicznością i ciągle musiałem się 
tłumaczyć, że nie jestem Żydem, bo 
wszyscy uważali mnie za Żyda, skoro 
byłem więźniem Auschwitz - powiedział 

Szajna - w Ameryce, w Izraelu, w Paryżu, 
w Berlinie spotykałem ludzi, którzy nie 
słyszeli o Oświęcimiu. Nikt o to się nie 
zatroszczył, a przecież to nasz obywatel-
ski obowiązek”. Zwrócić uwagę należy 
również na to, że w Polsce nacisk na 
edukację naszej młodzieży o cierpieniach 
i faktach obozowych jest bardzo ubogi. 

Prawo do Auschwitz
- Ooo, tu jest napisane: „Arbeit macht frei”! To chyba zna-
czy, że dzięki pracy mogę zostać zwolniona! - ucieszyła się 
19-letnia Zosia. Kilka dni później po otrzymaniu przydziału 
i spędzeniu pierwszych nocy na deszczu pod dachem „bez 
dachu” przymarzła do ścianki obok której leżała. Padła z 
wyczerpania i nie potrafiła sama o własnych siłach wstać. 
Czy do młodych nie trafia taki scenariusz? Czego nam 
trzeba, żeby to właśnie nasze pokolenie młodzieży niosło 
światu tę historię niemieckich i rosyjskich obozów pracy? 
Tymczasem co drugi Brytyjczyk nie wie co to było Auschwitz 
podaje BBC...

Dokończenie na stronie 6
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Ja sam uczęszczając do Liceum czuję się 
zawiedziony tak szybką i standardową 
procedurą omówienia dzieł literackich 
dotyczących życia obozowego (podst. 
tytuły to „Opowiadania” Tadeusza Bo-
rowskiego i „Inny świat” G. Herlinga-
Grudzińskiego”). Weźmy przykład z 
Izraela, który świetnie wykorzystał fakt 
holokaustu (Shoah) i nadał mu takiego 
pędu na całym świecie, że przeciętny 
i średnio wykształcony Amerykanin 
- termin ten kojarzy wyłącznie z ekster-
minacją Żydów, a przecież ginęli tam 
ludzie o różnych narodowościach, a w 
ogromnej liczbie Polacy. Izraelczycy wy-
syłają swoją młodzież na obowiązkową 
„wycieczkę” do Auschwitz i zaobserwo-
wano takie zjawisko: młodzi Izraelczycy 
nie chcą iść do wojska. Przyjeżdżają na 
wycieczkę, zwiedzają obóz, oglądają 
filmy o Holokauście - i po powrocie 
wszyscy chcą iść do wojska, chłopcy i 
dziewczyny. Czy to dobre wychowanie 
- to pozostaje kwestią interpretacji, ale 
faktem jest, że przynajmniej coś się robi! 
Jedna z dziennikarek pani Ewa Likowska 
donosi za pośrednictwem prasy, że wielu 
ludzi mówiło jej o „polskich” obozach 
pracy - o tym, że to My, Polacy mordo-
waliśmy Żydów! Jak mało zrobiliśmy, 
żeby te historyczne zakłamania prze-
rwać. Żydzi wrzeszczeli, Polacy milczeli. 
Niestety większość z dorosłych nawet 
jeżeli chciała krzyczeć nie miała jak, a 
byli więźniowie nie mieli już sił, aby na 
całym świecie rozwrzeszczeć ich ból. 
Niestety jestem zbyt młody, aby określić 
rządzące ówczesnym światem niepisane 
prawa społeczno - polityczne.

Do kogo należy Auschwitz?
Od pewnego czasu dają się słyszeć  

głosy dyskusji czym jest obóz 
koncentracyjny w Oświęcimiu (pamię-
tajmy - nie Oświęcim) i do kogo należy. 
Kiedyś nawet słynny Imre Kertesz po-
ruszył ten temat na konferencji między-
narodowej. Pierwszy transport Polaków 
do Auschwitz przybył 14 czerwca 1940 r. 
Obóz Birkenau powstał w 1942 r., kiedy 
zaczęły przyjeżdżać masowe transporty 
Żydów. Po selekcji byli oni kierowani 
z rampy kolejowej wprost do komór 
gazowych. „Żydzi nie przechodzili przez 
bramę obozu. Nieduża tylko część mogła 
przeżyć, pracując w Sonderkomandzie. 
Dziwne, że ani politycy, ani historycy 
nie uściślają tych faktów na międzyna-
rodowych gremiach, gdzie wymienia się 
tylko Żydów i Cyganów” - mówi jeden 
z byłych więźniów. Do tego miejsca, 
które jest przypomnieniem przeszłości 
Europy, przyjeżdżają głowy państw 
krajów, których obywatele ginęli. Te 
głowy państw symbolizują solidarność 
z ofiarami i odrzucenie metod sprawców 
zagłady. Większość Polaków uważa, że 
obozy koncentracyjne na terenie Polski 
to nasze pomniki, pomniki pamięci. 
Jednak jaka jest wiedza tego młodszego 

pokolenia...

Pamięć młodzieży
Na wstępie tego akapitu muszę prze-

prosić za nawiązanie, ale podczas 
studniówki w której uczestniczyłem moje 
uszy przeszyły bardzo trywialne, naiwne 
i ukazujące lekceważące stanowisko 
pewnej części polskiej młodzieży. W 
sytuacji gdy trzeba było kilkakrotnie 
wstać z miejsc jeden z gości, będący już 
młodym i wykształconym człowiekiem 
(notabene: syn urzędnika państwowego) 
przemęczony przymusem ciągłego ruchu 
wypalił z nutą drwiny w głosie: „Wstaje-
my i siadamy jak w Oświęcimiu” -  zaraz 
po tych słowach głośno się roześmiał 
jakby mówił o kolejnym naiwnym reality 
show wyświetlanym w kupionym mu 
przez ojca telefonie komórkowym, a ku 
mojemu zdumieniu w jego ślad poszły 
następnie rechoty. Najbardziej żałuję, 
że nie zainterweniowałem w tej sytuacji. 
Właśnie tego potrzeba, interwencji! Nie 
łudźmy się jednak - co najmniej 50% na-
szej młodzieży ma znikomą wiedzę o ów-
czesnych wydarzeniach. Spotkałem się 
jednak z ogromnym szacunkiem do tych 
historycznych wydarzeń u ludzi powyżej 
30 roku życia. O czym to świadczy? 
Czy mimo PRL - owskiego oka dało się 
wychować dzieci na ludzi szanujących 
pomniki cierpienia i bólu? Pewnego dnia 
w autobusie dwie dziewczyny prowa-
dziły ze sobą nieprzyjemną rozmowę o 
torturach obozu koncentracyjnego - ich 
wiedza była zgoła rozbudowana, więc 
postanowiłem się przysłuchać, ale w 
jakie zdumienie wprowadziły mnie teorie 
o braku komór gazowych w Auschwitz  - 
czy to prawda? Bzdury! Jednak z drugiej 
strony pojawiają się...

Zakłamania historyczne
Żywych świadków obozów koncen-

tracyjnych jest coraz mniej, a ich 
miejsce zajmują ludzie mniej wiarygodni 
- tacy, którzy nie przeżyli wojny i potrafią 
spojrzeć na to wszystko bardziej aseku-
racyjnie i oschle. Czy to dobrze? Myślę, 
ze każdy z nas - z punktu widzenia 
racjonalistycznego - wolałby oryginał 
i żywy dowód niż dziennikarzy takich 
jak ja, którzy opierają swoją wiedzę na 
niepełnych źródłach rozdawanych w 
szkole. Dlatego należy jak najszybciej 
spisać historię najprawdziwszą i najwia-
rygodniejszą i wybrać ją do kształcenia 
młodzieży. Wiele faktów jest zatajanych, 
bądź pomijanych ze względu na swoją 
obszerność i okrucieństwo. Młodzieży 
należy przedstawiać najokrutniejsze 
fakty z tego okresu i to najlepiej za po-
średnictwem filmów i książek, a może 
uda się trafić do szerszego grona idąc z 
duchem czasu - komórki, samochody, 
trendy, itd. Nasza społeczność musi 
mieć wbite do głowy to, że największym 
upodleniem naszych czasów były obozy 
koncentracyjne i łagry - tak jak mamy 
wbite, że zamiast coś komuś powiedzieć 

lepiej jest napisać smsa. Mówię to ja 
- część tego właśnie społeczeństwa! Po-
jawia się pogląd, że Niemcy zaczynają 
fałszować historię, przedstawiają się jako 
ofiary wojny, powstały stowarzyszenia 
Niemców wypędzonych, powstał film 
„Upadek”, który według części krytyków 
pokazuje Hitlera jako osobę, której moż-
na współczuć. Jednak prof. Bartoszewski 
(były minister spraw zagranicznych 
i eks - więzień Auschwitz) kontruje: 
„Niektórzy Niemcy zaczynają fałszować 
historię, inni Niemcy z tym dyskutują. 
To normalne, że ludzie kłamią, również 
publicznie. Film „Upadek” jest bardzo 
dobrze zrobiony, występuje w nim zu-
pełnie genialny aktor szwajcarski, który 
gra Hitlera. Cóż ten film takiego poka-
zuje? Zbrodniczy psychopata, otoczony 
uwielbieniem przez swoje najbliższe 
otoczenie, jest obojętny na to, że ginie 
całe miasto, cała stolica: giną ludzie, 
dzieci wysyła się na front, płoną ulice. 
Zbrodniarz. I młodzież niemiecka, która 
chodzi na ten film, mówi: „to wariat, to 
zbrodniarz, co ci nasi dziadkowie w nim 
widzieli?”. Takie jest nastawienie. Nikt 
nie mówi: „wspaniały człowiek, biedna 
ofiara”. Nie ma w Niemczech głosu, że 
Hitler wychodzi z tego filmu na przyzwo-
itego człowieka. Jest w Niemczech głos, 
że jest tragedia narodu, który zawierzył 
takiemu człowiekowi.” - czyli jednak 
można się zmienić, można przyjąć sa-
mokrytykę i czegoś nauczyć. Zamiast 
biadolić na wiedzę państw europejskich 
na temat obozów zagłady  proponuję 
najpierw samemu zgłębić wiedzę nt. 
tych wydarzeń.

Motywacja
Dnia 27 stycznia odbyły się uroczysto-

ści uczczenia 60 rocznicy przejęcia 
obozu Auschwitz - Birkenau przez ZSRR. 
Jest to symbol zakończenia gehenny 
więźniów tego obozu. Na uroczystości 
przybyło mnóstwo byłych lagrowiczów i 
postaci politycznych. Ogromne wrażenie 
wzbudziły wśród ludności, również za 
granicą III RP występy byłych więźniów. 
Ja pomimo mojego młodego wieku mu-
siałem ten temat poruszyć i dlatego po-
zwoliłem sobie na tę małą krytykę tak nas 
Polaków jak i ogólnie przyjętych stereo-
typów historycznych. Niezwykle ujmu-
jące historie z obozów koncentracyjnych 
trafiają do mnie za pomocą mediów, ksią-
żek i szkoły (stąd najmniej). To wyrobiło 
u mnie pewną wrażliwość na ten temat 
- czy jednak mamy prawo, aby wyrobić 
u wszystkich świadomość Auschwitz, 
Majdanka, Treblinki, Katynia, Jercewa, 
itd.? Artykuł ten muszę podsumować 
cytatem z „Zapisków martwego domu” 
Dostojewskiego: „Tu otwierał się inny, 
odrębny świat, do niczego niepodobny, 
prowadził do nikąd; tu panowały odrębne 
obyczaje inne nawyki i odruchy; tu trwał 
martwy za życia dom, a w nim życie jak 
nigdzie i ludzie niezwykli”

Kamil Berrahal

Dokończenie ze strony 5
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John Irving „Jednoroczna wdowa”

Powieść Irvinga to pełna śmiałej erotyki i brawurowego  
komizmu historia miłosna. To również wzruszająca, 

tchnąca ciepłem opowieść o przezwyciężaniu bólu i o afir-
macji życia.


Katarzyna Grochola „Przegryźć dżdżownicę”

Katarzyna Grochola (ur.1957r.) - autorka bestsellerowych  
powieści, zbiorów opowiadań. Również współpra-

cowniczka kilku pism kobiecych oraz sztuk teatralnych i 
telewizyjnych.
„Przegryźć dżdżownicę” to powieść psychologiczna uka-
zująca z wielką wrażliwością historię miłości, cierpienia i 
uczucie zdradzonej kobiety. Utwór ten był grany jako mo-
nodram przez Joannę Szczepkowską. Wrażliwe, wnikliwe i 
poruszające sprawozdanie pisane z głębi zdradzonego serca 
i ciała kobiety. Oryginalna, lekka, a zarazem niezwykle in-
tymna, chwilami poetycka narracja, gdzie słowa nie służą do 
opisu czy nazywania, lecz przede wszystkim do wyrażania 

uczuć i nastrojów.


Sue Monk „Sekretne życie pszczół”

Jest to powieść o kobiecej przyjaźni i solidarności, która  
potrafi wskrzesić nawet najbardziej wypaloną ludzką 

duszę.
Niezatartym wspomnieniem czternastoletniej Lily Owens, 
mieszkającej z nieczułym prymitywnym ojcem na brzos-
kwiniowej farmie w Karolinie Południowej, jest dzień kiedy 
zginęła jej matka. Lily miała wówczas cztery lata. Po matce 
pozostało tylko zdjęcie i obrazek Czarnej Madonny z nagry-
zmoloną nazwą miejscowości - Tiburon. Kiedy opiekująca 
się Lily czarnoskóra niania zostaje pobita przez miejscowych 
rasistów i wtrącona do więzienia, rezolutna nastolatka po-
maga jej zbiec. Uciekinierki docierają do odległego o kilka-
dziesiąt mil Tiburtonu i zatrudniają się w miejscowej pasiece. 
Prowadzące ją trzy czarne pszczelarki, silne i mądre kobiety, 
pomagają Lily przezwyciężyć poczucie winy i uwierzyć w 
siebie, w to, że jest kimś wyjątkowym. Będzie jej to bardzo 
potrzebne, kiedy odkryje prawdę o swojej matce.
(wykorzystano materiał z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto przeczytać

Po długich, ciężkich cierpieniach i wielokrotnych auto- 
 poprawkach Zarządu, budżet powiatu dębickiego 

został uchwalony 2 lutego 2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 
gminie Brzostek w 2005 r.

Polemika i polityka

Okolice powiatu cz. VIII

 W budżecie powiatu przewidziano także środki na roz-
poczęcie przebudowy drogi Nr 1316 Głobikowa - Siedliska 
Bogusz na odcinku 0 + 000 - 2 + 238 tj w gminie Dębica. 
Kiedyś, gdy droga ta będzie „przebudowana” wstążka asfaltu 
dotrze do Głobikówki.
 Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia na drogach powia-
towych w gminie Brzostek. Ale powiat nie ma pieniędzy.
 Nie ma, bo w wyścigu po unijne środki przegrywa prawie 
z wszystkimi powiatami na Podkarpaciu.
 Jak wynika z informacji Marszałka Województwa Pod-
karpackiego z dnia 27 I 2005 do I edycji Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z powiatu 
dębickiego złożono 16 wniosków (gminy, powiat i inni 
wnioskodawcy) na łączną kwotę 46 mln 754 tys zł.
 Z tego, w procedurze konkursowej, wybrano do finanso-

wania 2 wnioski na łączną kwotę 547 tys zł.
 Jest to - uwaga - 0,3% przyznanych środków UE dla woj. 
podkarpackiego w I edycji.
 Na półmetku kadencji samorządów powiat dębicki jako 
całość wlecze się w ogonie maruderów po unijne środki.
 Cokolwiek by nie powiedzieć jest to klęska. Są pieniądze 
- jest wszystko. Nie ma pieniędzy - nie ma nic.

Ferdynand Bugno

Na pods ta -
wie usta-

wy o ochronie 
przyrody, zo-
stało wydane 
Rozporządzenie 
Wojewody Pod-
karpackiego nr 
53/04 z dnia 1 
grudnia 2000 r. 
w sprawie usta-
nowienia  po-
mnika przyrody 
o nazwie „Ste-
fek”.
„Stefek” -  to 
dąb szypułko-
wy, który liczy 
200 lat, rośnie 
w miejscowo-
ści Głobikówka. 
Wielkość dębu 
jest imponują-
ca, wysokość 24 
m a obwód pnia 
480 cm. Należy 
wspomnieć, iż 
na terenie gminy 
wielką osobliwoś-
cią jest ustanowiony już wcześniej pomnik przyrody 600-
letni dąb szypułkowy znajdujący się w Januszkowicach.
Niewątpliwie walory środowiskowe i atrakcyjność krajo-
brazu naszej gminy przyczynia się do włączania lasów do 
parków, rezerwatów a także do ustanawiania pomników 
przyrody.

Marta Czech

„Stefek”

Fot. P. Batycki

Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót Źródło 
finansow.

1.

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 
1322 Brzostek 
- Opacionka

Wzmocnienie istnie- 
jącej nawierzchni, 
odnowa nawierzchni, 
umocnienie poboczy

kredyt 
bankowy 100.000,-

2.

Przebudowa 
mostu w 
Siedliskach Bog. 
(koło szkoły)

Wzmocnienie pod- 
pór, zabezpieczenie 
antykorozyjne, odno- 
wienie nawierzchni

kredyt 
bankowy 50.000,-

3.

Przebudowa 
drogi powiatowej 
Brzostek 
– Skurowa

Odnowa nawierzchni, 
umocnienie poboczy

kredyt 
bankowy 50.000,-

4.

Budowa 
warsztatów 
szkolnych przy 
Zespole Szkół w 
Brzostku

Prace 
wykończeniowe, 
wykonanie elewacji 
oraz wykonanie dróg 
i dojazdów

kredyt 250.000,-

środki 
własne 40.000,-
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Moja wiosna 
1945 roku  
(w obrazkach)

Część 2

Wanda Ruchlewicz

Obrazek piąty - Idziemy na Zachód
Kwiecień 1945 rok, ranek, z trudem  

podnosimy się z ziemi. Więźniarka 
z Płońska przyniosła wodę ze strumyka, 
obmyła mi twarz i uczesała, bo moja 
ręka zrobiła się nieco drętwa. Cisza 
wokoło, jesteśmy wolne - i - stoimy jak 
Niobe - skamieniałe i nie wiemy co robić 
z tą wolnością.
 Jest wiosna - jest słońce, wiosenne, 
promienie słoneczne wskażą nam drogę 
- a więc na Zachód.
 Idziemy przez las, w lesie jak po 
bojowisku - podarte skrawki różnych 
materiałów, pasiaków, pieniędzy, fla-
szek itp. Patrzymy - zbliża się do nas 
grupka Niemców, spojrzałam na ich 
rękawy „Landsturm”. Oni pytają nas 
czy umiemy po angielsku, nie - pada 
odpowiedź. Odeszli. Udawałyśmy przed 
nimi uciekinierów z różnych względów. 
Nasz strój ułatwiał nam udawanie, gdyż 
w zastępstwie pasiaków, których zabra-
kło - dali nam cywilne suknie z nama-
lowanymi białymi krzyżami na plecach 
(farba biała olejna). Idziemy dalej. 
Spotykamy kilku młodych Niemców, 
zaczynają z nami rozmowę po niemie-
cku. Ta rozmowa idzie nam poprawnie, 
bo znamy język niemiecki. Niemcy nie 
radzą iść w obranym przez nas kierunku, 
tam trwają naloty bombowe. Radzą nam 
iść z nimi, oni też na Zachód, nie trzeba 
się ich bać. A więc idziemy razem - oni 
i my. Zatrzymaliśmy się przed jakąś 
zagrodą gospodarską. Aż tu nalot i w 
powietrzu walka. Skuleni chowamy się, 
gdzie kto może, ja z jednym Niemcem 
w przestrzeń wąską między stodołą, a 
ustępem. Ja do niego po niemiecku, a 
on do mnie: „Mówta mi ino po polsku, 
bo jo Polok ze Śląska”. Dogadaliśmy 
się, więc razem idziemy do zabudowań 
na odpoczynek. Jedna koleżanka poszła 
do kuchni, zaparzyła kawę i przynio-
sła nam ją do pokrzepienia. Druga 
koleżanka poszła do komendantury 
zameldować nasze wspólne przybycie 
do wsi. Komendant odwołał Niemców. 
Zostałyśmy same w budynku gospo-
darczym. Podparłyśmy drzwi wozem 
i próbowałyśmy się nieco zdrzemnąć. 
Jednak czuwamy przez całą noc. Nad 
ranem bicie do drzwi. Wołają, że musi-

my wyjść, bo ewakuacja. Wychodzimy 
- gospodarz już siedzi na wozie, a my 
obok i wleczemy się razem.
 Spotykamy różnych mężczyzn z 
obozów jenieckich, słychać strzały. 
Mężczyźni mówią, że to Niemcy 
wysadzają drogę, aby czołgi i armaty 
nieprzyjacielskie nie mogły przejechać. 
Posuwamy się w głąb lasu. Stajemy na 
wozie, staramy się spocząć. Przechodzi 
tak znowu noc. O świcie idzie jedna 
więźniarka po wodę do strumyka blisko, 
tam spotyka żołnierza radzieckiego. Ten 
przychodzi do nas, przynosi nam mleko 
i chleb, opowiada o zajęciu wsi przez 
wojsko radzieckie i radzi wracać do wsi. 
Wracamy. 

Obrazek szósty - U Niemców
Wracamy - zatrzymaliśmy się w 

mieszkaniu Niemców i to na kilka 
dni. Naradzamy się, jak zorganizować 
ten pobyt i co należy począć dalej. Gdzie 
iść. Mnie umieszczono w sypialni tuż 
przy wejściu w celu przeprowadzenia 
właściwej rozmowy z żołnierzami 
radzieckimi tak, aby wszystko było 
w porządku. Niemki bowiem bały 
się żołnierzy radzieckich. Tak było w 
domu. A na ulicy? Zaczynają nadciągać 
żołnierze z Prenclau - z obozu jenie-
ckiego. Zapoznałyśmy się z nimi. Jeden 
- pamiętam - Iwaszkiewicz - porucznik. 
Nasi żołnierze, polscy żołnierze. Jest 
nas więcej, rozmawiamy o wszystkim, 
chaotycznie, ale radośnie. Chcemy 
ładnie i dobrze zjeść. Żołnierze mają 
już zapasów trochę, robimy przyjęcie w 
opuszczonym domu, przede wszystkim 
ciepłą kawę. Ucztę przerywamy, bo nie 
wolno, aby dym z komina ukazywał się 
w powietrzu.
 Po kilku dniach postoju - decyzja 
- idziemy na Wschód - Do Polski. 
Zorganizowaliśmy wózek, uszyłyśmy 
biało-czerwony sztandarek, który zo-
stał przyczepiony do wózka i w drogę. 
Rankiem 9 maja 1945 roku. Ujechali-
śmy kawałek drogi, a przed nami cud 
- widmo, halucynacja, czy co? Oto 
stoją polscy żołnierze, prawdziwi w 
pełnym rynsztunku, z orzełkami polski-
mi na czapkach. Zbliżamy się do nich. 
Płaczemy. Padamy sobie w objęcia. 

A oni mówią: Jesteśmy z Rzeszowa. 
Idziemy z Berlina. Wojna skończona. 
Dziś w nocy w Berlinie Niemcy podpi-
sali bezwzględną kapitulację. Radość i 
szczęście zagościły w naszych sercach. 
Taka cudowna i taka wzruszająca była 
ta „Moja wiosna 1945 roku”.

Obrazek siódmy - Do Polski
Rozstajemy się z żołnierzami pol-

skimi i kierujemy nasz marsz, już 
radośniejszy na Wschód - do Polski. 
Kilkanaście dni wędrujemy, pokonując 
stale kłopoty, trudności i różnorodne 
przeżycia. Jeszcze 17 kilometrów do 
rzeki Odry. Już nie idziemy, ale pędzi-
my. Uczucia nieprzebrane dodają nam 
skrzydeł. 17 kilometrów przebiegamy 
niemal błyskawicznie. Jesteśmy nad 
Odrą. Nie chcą nam wydać przepustki, 
bo przesilenie, obciążenie mostu. Ale 
my nie możemy czekać. Nie możemy 
wytrzymać dłużej na ziemi niemieckiej. 
Dołączamy się cichaczem do grupy 
nieznanej, co pozwala nam przebyć 
most i stanąć na ziemi polskiej (nie 
pamiętam miejscowości, bo „straciłam 
głowę”). Tutaj zwracam się do strażaka, 
młodzieńca z biało-czerwoną przepaską 
i pytam o komendanturę, a on mówi: 
„Przecież to Polska”. Łza szczęścia 
zalśniła w oczach. Coś chwyciło za 
serce, radość rozpierała tak głęboka, że 
nie pozwoliła mówić, ni pisać dziś o tej 
chwili. Jedno chyba trafne twierdzenie, 
że była to najbardziej cudowna „Moja 
wiosna 1945 roku”. PIERWSZA WIOS-
NA W WOLNEJ POLSCE! Zarazem - 
najcudowniejsza wiosna w moim życiu! 
Piękna ... Kochana...!

Wanda Ruchlewicz
z domu Wołowiec

czł. ZBOWiD w Kielcach
Brzostek - kwiecień 1979 roku

Uzupełnienie do tematu: „Moja 
wiosna 1945 roku”
Zachęcona wezwaniem Polskiego 

Radia w dzienniku porannym opi-
sałam w skrócie moją wiosnę 1945 
roku i przekazałam moje wspomnienia 
do Polskiego Radia „Sygnały Dnia” 
Warszawa. Czekałam na potwierdzenie 
o otrzymaniu moich wspomnień. Na 
próżno czekałam. Wreszcie mój syn 
pracujący w Rzeszowie przywiózł mi 
prezencik - książkę „Wiosną u progu 
odrodzenia” (wydawnictwa Radia i Te-
lewizji - Warszawa 1979) autor wstępu 
Ryszard Wojna. W tej to książeczce zna-
lazłam rozwiązanie zagadki, dalszego 
losu moich wspomnień.
 Oto ona: na str. 163 moje nazwisko 
- Ruchlewicz Wanda, Brzostek woj. 
tarnowskie, na str. 170 informacja „że 
nasze listy przekazano do Muzeum Na-
rodowego, aby pozostały świadectwem 
historii naszego narodu”.

Z serdecznym podziękowaniem
Zespół „Sygnałów Dnia”
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Walcz z nadciśnieniem!
Nadciśnienie tętnicze to choroba  

układu krążenia, podczas której w 
naczyniach tętniczych panuje zwięk-
szone ciśnienie krwi. Ta groźna choroba 
cywilizacyjna występująca szczególnie 
często w krajach wysoko rozwiniętych 
może doprowadzić do:
- niewydolności serca, nerek
- zmian narządowych jak ubytki istoty 

szarej i białej, zmian w dnie oka
- zaburzeń krążenia
- zawału serca, udaru mózgu, arytmii
- przyspiesza też proces miażdżycowy
 Pomiar ciśnienia krwi należy do 
rutynowych czynności lekarskich. Jest 
ono przedstawiane w postaci dwóch 
wartości, pierwsza oznacza ciśnienie 
skurczowe, a druga rozkurczowe, np. 
RR=120/80 mmHg (skrót RR pochodzi 
od nazwiska lekarza Riva-Rocci, który 
jako pierwszy skonstruował aparat 
do mierzenia ciśnienia). Ustalenie 
prawidłowych wartości ciśnień jest 
trudne, gdyż granice ciśnienia skur-
czowego i rozkurczowego są płynne. U 
dorosłych to ok. 120 - 130 w skurczu, 
70 - 80 mmHg w rozkurczu (wartości 
prawidłowe). O nadciśnieniu mówi się 
wtedy, gdy w większości pomiarów 
wykonywanych w różnych dniach 
wartości ciśnień u pacjenta w spoczyn-
ku, przekroczone są normy. Ciśnienie 
można zmierzyć w gabinecie lekar-
skim lub aptece. Jednak w przypadku 

stwierdzonego nadciśnienia, najlepiej 
kupić własny aparat i samodzielnie 
kontrolować ciśnienie.
OBJAWY:
 Najczęściej nadciśnienie nie jest 
odczuwane i nie daje objawów chorobo-
wych, ale mogą wystąpić: bule i zawro-
ty głowy, duszność, uczucie kołatania, 
bul w okolicy serca, niepokój. 
PRZYCZYNY:
1. Dziedziczenie: jeśli sam masz nad-
ciśnienie zapewnij dzieciom regularną 
kontrolę ciśnienia by uniknąć później-
szych powikłań i wcześnie wykryć 
chorobę;
2. Alkohol i palenie tytoniu: alkohol 
jest „bombą kaloryczną” i wywołuje w 
organiźmie długotrwałe zmiany, które 
mogą prowadzić do nadciśnienie;
3. Otyłość: im większa nadwaga, tym 
większe ciśnienie krwi. Uwaga! Osoby 
z nadwagą zapadają na nadciśnienie 
dwukrotnie częściej niż te z prawidłową 
masą ciała!;
4. Sól: nie jedz więcej niż 5 g soli 
dziennie jeśli chcesz właściwie leczyć 
chorobę. Sól zastąp przyprawami np. 
pieprzem, imbirem, bazylią. Także 
chrzan, musztardę, curry i przecier 
pomidorowy można stosować bez ogra-
niczeń;
5. Przyjmowanie leków np. antykon-
cepcyjnych sterydów;
6. Długotrwały stres, hałas, zbyt mała 
aktywność fizyczna;
7. Choroby współistniejące miażdżyca, 
zła gospodarka tłuszczowa, niewydol-
ność nerek, cukrzyca!
8. Płeć - męska predystynuje do za-
chorowania i wiek - ryzyko wzrasta u 
mężczyzn po 65 roku życia, u kobiet po 
55 roku życia.
LECZENIE: 
 Przy lekkim nadciśnieniu wystarczy 
zmienić tryb życia - uregulować masę 

ciała, zastosować dietę ubogą w sól, 
ograniczyć alkohol, odstawić papierosy, 
więcej się ruszać np. spacerować, dbać 
o odprężenie, spokojny sen, przyjmo-
wać tabletki z magnezem i potasem. 
Przy ciśnieniu krwi znacznie przekra-
czającym normę należy zwrócić się do 
lekarza o odpowiednie leki i ustalenie 
diety. Gdy rozpocznie się przyjmowanie 
leków należy pamiętać, że nie można 
ich w żadnym przypadku samodzielnie 
nagle odstawić! Rodzaj przyjmowanego 
leku ustala lekarz prowadzący. W razie 
małej skuteczności również on może 
zalecić zmianę dawki lub leku.
DIETA: 
 Przy nadciśnieniu jedz dużo owoców, 
warzyw i ryb. Unikaj: solonej żywności, 
tłuszczów zwierzęcych, marynat. Dieta 
powinna być ułożona tak, by organizm 
otrzymywał wszystkie niezbędne skład-
niki odżywcze. Najefektywniejszym 
sposobem ograniczania kaloryczności 
pożywienia jest obniżenie spożycia 
tłuszczu. Ważne jest spożycie pożywne-
go śniadania, a ograniczenie wieczorne-
go posiłku (jedzmy do 18-tej!). Zdrowa 
dieta powinna uwzględniać: skrobię, 
produkty zbożowe, surówki, warzywa, 
nasiona roślin strączkowych, surowe 
owoce na deser. Należy wykluczyć 
tłuste wyroby mięsne (parówki, bekon, 
wołowina). Drób spożywajmy bez 
skóry, a ryby przyrządzajmy na parze, 
grilu bądź w kuchence mikrofalowej, 
nie należy ich jednak smażyć. Trzeba 
zmniejszyć wszystkie pełnotłuste pro-
dukty mleczne na ich niskotłuszczowe 
odpowiedniki. Unikajmy słodyczy, 
ciast, frytek - zawierają dużo tłuszczu. 
Pamiętajmy o błonniku (znajduje się w 
czarnym chlebie, fasoli, otrębach, mu-
seli lub w tabletkach). Dużo zdrowia!

M. i M. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

W Święto Matki Bożej Gromnicz-
nej, w ostatnim dniu tradycyjne-

go kolędowania, w Domu Kultury w 
Brzostku odbył się doroczny Przegląd 
Grup Kolędniczych. Jak co roku prze-
gląd miał charakter konkursu, którego 
celem było kultywowanie ludowej 
tradycji kolędowania, jaka występuje 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
i karnawału. W przeglądzie wzięły 
udział cztery grupy kolędnicze ze szkół 
podstawowych z Brzostku, Kamienicy 
Dolnej Grudnej Górnej oraz Nawsia 
Brzosteckiego. 
 Komisja w składzie: Jadwiga Ba-
tycka, Jadwiga Serwińska i Elżbieta 
Michalik, biorąc pod uwagę rekwizyty, 
gwarę, akcję, logikę zdarzeń, kostiumy, 
wejście i zejście ze sceny oraz auten-
tyczność form kolędowania dokonała 
następującej oceny:
 I miejsce zdobyła grupa kolędnicza 

ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy 
Dolnej uznana za najbardziej autentycz-
ną grupę, która wniosła na scenę radość 
i ruch właściwy tradycyjnym grupom 
kolędniczym. Grupę tą przygotowali 
nauczyciele: Maria Hipszer, Lucyna 
Bulsa, Małgorzata Ryba.
 Pod względem doboru rekwizytów, 
barwnych strojów i różnorodnych 
elementów muzycznych wyróżniła się 
grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawo-
wej w Grudnej Górnej wyreżyserowana 
przez Alicję Jarmusz i Marię Augustyn., 
zajmując II miejsce. Należy dodać iż ta 
grupa, jako laureatka zeszłorocznego 
konkursu, w czasie zimowych ferii, 
wzięła udział w „VII Międzygminnym 
Przeglądzie Zwyczajów i Obrzędów 
związanych z Bożym Narodzeniem 
oraz Grup Kolędniczych - Wiśniowa 
2005”, gdzie zdobyła duży aplauz tam-
tejszej publiczności. Natomiast grupa 

kolędnicza z Brzostku w reżyserii Jo-
lanty Synowieckiej i Agnieszki Ryndak 
oraz z Nawsia Brzosteckiego przygo-
towana przez Marzenę Grygiel i Piotra 
Kawalca otrzymały dwa równorzędne 
III miejsca, przy czym podkreślić 
należy nowatorski sposób prezentacji 
i ogólny wyraz artystyczny grupy z 
Brzostku i przepiękne, różnobarwne 
stroje i dobrze dobrane rekwizyty grupy 
z Nawsia Brzosteckiego.
 Poziom artystyczny wszystkich wy-
stępujących grup był wysoki i wyrów-
nany w związku z czym komisja wnio-
skowała o organizowanie w przyszłości 
tego typu przeglądów, ale o charakterze 
prezentacji, a nie konkursu, zachowując 
oczywiście główny cel tj. autentyczność 
grup kolędniczych. Impreza ta każdego 
roku cieszy się dużym zainteresowa-
niem szkół i zawsze jest niezwykle 
barwnym i ciekawym wydarzeniem w 
życiu kulturalnym naszej gminy.

E.M.

Przegląd Grup Kolędniczych
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,,Wszystko co uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych Mnie-
ście uczynili”

Caritas Parafialna imieniem ks. Ja-
łowego przy kościele parafialnym 

w Brzostku składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim sponsorom za 
wkład na urządzenie „Mikołajek” dla 
potrzebujących dzieci z naszej parafii. 
Dziękujemy również za zrozumienie i 
miłą atmosferę przy zbieraniu darów. 
Na listę „Dobrych Serc” wpisali się:
Wójt Gminy Brzostek, Małgorzta 
Drozd - Delikatesy Centrum w Brzost-
ku, Mariola Grzesiakowska - Marbet 
Brzostek, Bank Spółdzielczy Rze-
miosła - Brzostek, Maria Przebięda 
- dyr. Szkoły w Brzostku, Gminna 
Spółdzielnia - Brzostek, Zespół Opie-
ki Zdrowotnej - Brzostek, Krystyna 
Godawska - apteka Brzostek, Adam 
Sterkowicz - apteka Brzostek, Wie-
sław Wojnarowski - lekarz wet. Brzo-
stek, Mieczysław Pietrzycki - lekarz 
med. Brzostek, Kazimierz Sarna 
- Zakład Masarski Brzostek, Wanda i 
Kazimierz Wołowiec - Zakł. Nagrob. 
Brzostek, Mieczysław Dziedzic - Hur-
townia - Zawadka B., Jadwiga Olszew-
ska - Biuro Rachunkowe Brzostek, 
Bogdan Szukała - Firma Budowlana 
Brzostek, Krzysztof Kawalec - Za-
kład Samochodowy Nawsie B., Zofia 

Skórska - radna wsi Brzostek, Alfred 
Nawracaj - radny wsi Przeczyca, Jan 
Szybist - Zakład Nagrob. Brzostek, 
Agnieszka Szybist - bar Brzostek, 
Jolanta Nowak - Zakład Fryzjerski 
Brzostek, Lidia Płaziak - Zakład 
Krawiecki Brzostek, Roman Trzeciak 
- Zakład Fot. Brzostek, Renata Smoła 
- sklep Brzostek, Anna Jamróz - sklep 
Brzostek, Henryka Kolbusz - sklep 
Brzostek, Łucja i Zdzisław Lechwar 
- sklep Brzostek, Zofia i Janusz Wój-
cik - sklep Klecie, Grzegorz Betlej 
- sklep Brzostek, Lucyna Zięba - sklep 
Brzostek, Maria Maczuga - sklep ziel. 
Brzostek, Janusz Koceniak sklep CJK 
Brzostek, Dorota Prokop - sklep Brzo-
stek, Maria Kmiecik - kiosk Brzostek, 
Halina i Piotr Nawracaj - sklep 
Brzostek, Krzysztof Rozwadowski 
- sklep Brzostek, Agnieszka Skorupa 
- kwiaciarnia Brzostek, Dariusz Kali-
na - sklep Brzostek, Zbigniew Golec 
- sklep Brzostek, Andrzej Szybist 
- sklep Brzostek, Marek Szybist - sklep 

Sprawozdanie z przebiegu akcji „Mikołajki dla dzieci w 2004r.”

Brzostek, M. Szczygieł J. Czekaj - 
sklep Klecie, Irena Kawalec - sklep 
Wola B., Katarzyna Siedlecka - sklep 
Nawsie B., Edward Kmiecik - Zakład 
Ślusarski Brzostek 
 Łączna wartość zebranych podarun-
ków wyniosła 5.707 zł., w tym środki 
pieniężne 3.874 zł. oraz dary w postaci 
art. cukierniczych. art. żywnościowych, 
odzieży, zabawek oraz innych art. na 
kwotę 1.833 zł.
 Z zebranych darów sporządzono 80 
paczek, które zostały wręczone dzie-
ciom w dniu 06 grudnia 2004r. przez 
św. Mikołaja w kościele parafialnym w 
Brzostku i w Bukowej. Ponadto przeka-
zano 6-ciu rodzinom środki pieniężne 
w kwocie od 50 do 100 zł.
 Dzięki ludziom „Dobrego Serca” 
sprawiliśmy obdarowanym wiele ra-
dości, za co składamy serdeczne Bóg 
Zapłać i życzymy dużo zdrowia oraz 
błogosławieństwa Bożego.

K. Szarek-Ryndak

Opozycyjni posłowie i działacze 
innych gremiów ujadają głośno 

w różnych mediach jak folwarczna 
sfora, aby przyspieszyć wybory par-
lamentarne. Przypuszczają oni, że 
następne wybory odbędą się tak jak 
dotychczas. Że nieroztropni wyborcy 
w takiej samej ilości przyjdą do lokali 
wyborczych i wrzucą kartki do urn 
z krzyżykami przy ich nazwiskach. 
Dla nich, wybranych przedstawicieli 
narodu, przypadnie podział między 

siebie intratnych stołków w rządzie, w 
innych wysokich urzędach oraz kolej-
no na niższych szczeblach. Wszystko 
wskazuje, że tym razem takie przewi-
dywania mogą okazać się zawodne.
 W zacietrzewieniu i nabytej bucie, 
szereg osób uważa, że władza się im 
należy. Nie dostrzegają, że wyborcy, 
którzy w czasie ostatnich trzech ka-
dencji parlamentarnych zawiedli się 
mocno na wybranych przez siebie 
przedstawicielach i dlatego po raz 

następny nie postąpią już nieroztrop-
nie.
 Żeby ogłaszać wybory parlamen-
tarne trzeba najpierw mieć na kogo 
głosować. Należy też wcześniej 
przygotować ordynację wyborczą 
stosowną do potrzeb czasu i wydarzeń 
w kraju. Zastanowienia wymaga, czy 
system głosowania na partie poli-
tyczne sprawdza się w naszym kraju. 
Wiadomo, że wysunięci przez partie 
polityczne przyszli posłowie działają 
w kierunku korzystnym dla ich partii 
zamiast dla dobra kraju.
 Dotychczasowa ordynacja wybor-

Parcie do władzy
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cza sprzyja tylko samemu wyborowi. 
Natomiast odwołanie przez wyborców 
przedstawiciela, który się nie spraw-
dził, w praktyce jest niemożliwe. Taki 
raz wybrany przedstawiciel czuje 
się po wyborach bezkarny i hasa po 
manowcach prawa. Tu jest cały szko-
puł. 
 Ktoś zarzuci, że głoszona tu jest 
herezja w systemie kształtowania 
władzy. Że w bardzo wielu krajach 
przyjęto system głosowania na partie 
polityczne. W wielu krajach lecz nie 
we wszystkich. Dlaczego nasz kraj 
ma się doktrynalnie trzymać sposobu, 
który u nas się nie sprawdził? Jeszcze 
kilkanaście lat temu trzymaliśmy się 
doktryny (nawet podobno jedynie 
słusznej) i ją pamiętamy. Porzucając 
ją wyszliśmy na tej zmianie bardzo 
dobrze. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby 
społeczeństwo nasze nauczyło się 
szerzej brać władzę w swoje ręce
 Przy poprawianiu ordynacji wybor-
czej należy mieć na uwadze szybką 
możliwość odwoływania osób, które 
się nie sprawdziły na szczeblach 

władzy, które zamiast działać dla po-
prawy państwa i dobra społeczeństwa 
- działają dla osiągnięcia korzyści 
własnych, swych rodzin i znajomków. 
Nie szkodziłoby na przykład, żeby 
do odwołania posła, czy wysokiego 
urzędnika, wystarczyła określona 
ilość żądań na kartach pocztowych 
nadesłanych do Komisji Wyborczej.
 Obecna rzeczywistość skrzeczy i 
podpowiada, że należy wybrać innych 
ludzi niż byli wybrani dotychczas. 
Zupełnie nowych. Kraj nasz wymaga 
zmiany ekipy rządzącej. To społe-
czeństwo musi stać się aktywniejsze 
aby wyłonić nową klasę polityczną. 
W wyniku zastoju lub braku szerszej 
aktywności, to przed wyborami ujaw-
niają się cwaniacy, którzy „załatwiają” 
sobie miejsce na listach wyborczych, 
a po wyborach stają się hochsztaplera-
mi. Nową kadrę do rządzenia krajem 
można znaleźć wśród ludzi młodych, 
posiadających wykształcenie wyższe, 
zdobyte w ostatnim piętnastoleciu.
 Komisje wyborcze także muszą 
działać na innych niż dotychczas za-

sadach. Rejestrować kandydatów w 
oparciu o określone wysokie kryteria. 
Nie tych, którzy się sami zgłoszą lub 
zorganizują sobie grono totumfackich. 
Do zaobserwowania tego i zaopi-
niowania kandydatów jest w kraju 
dostateczna ilość urzędów, organizacji 
i obiektywnych działaczy.
 O tym należy już teraz myśleć. W 
obliczu upadku obecnie rządzącej 
formacji politycznej różne Platformy, 
PIS-y i Peesele szykują się do objęcia 
stołków rządowych i sejmowych. 
Trzeba, żeby społeczeństwo wyraź-
nie powiedziało, zarówno lewicy, jak 
i prawicy, że oni już byli u władzy. 
Spytajcie ich dlaczego od razu nie 
wykonali zadań stawianych przez spo-
łeczeństwo. Dotychczasowi działacze 
polityczni, niezależnie od ich kolorytu 
politycznego, czy społecznego, są 
głęboko zrutynowani. Głęboko tkwi w 
nich homosowieticus. Nie sązdolni do 
radykalnej zmiany systemu rządzenia 
państwem, której wymaga nasz kraj.

Styczeń 2005 r.
Henryk Latacz

Podziemie polskie w latach hitlerowskiej 
okupacji a dzisiejsi kombatanci
(W nawiązaniu do moich wypowiedzi na łamach „Wiadomości Brzosteckich)

Jest faktem bezsprzecznym, że co-
najmniej 80% wszystkich ugrupo-

wań w tzw. „Ruchu oporu” przeciw 
okupantowi w Polsce stanowiła (od 
14 II 1942 r.) Armia Krajowa, której 
początek dała Służba Zwycięstwa Pol-
ski (27 IX 1939) a następnie Związek 
Walki Zbrojnej. Było to faktycznie 
konspiracyjne Wojsko Polskie - fakt 
bez precedensu w Europie - działające 
na obszarze państwa polskiego z 1939 
r. a także poza jego granicami.
 Nie jest moim celem przedstawiać 
znaczenie tego ruchu, jego składu i 
dokonań w walce z okupantem, gdyż 
nie czuję się kompetentnym a tema-
tyka dość dobrze rozpowszechniona 
obecnie. Chodzi mi o pewne aspekty 
odnoszące się do „resztek” pozostałych 
po AK, czyli z niej wywodzących się 
kombatantów.
 Armia Krajowa a także całe podzie-
mie składało się z różnych kategorii 
działaczy. Różnice te wynikały z 
wyszkolenia, wyposażenia oraz zadań 
jakie mieli spełniać. Dość liczną grupę 
stanowili tzw. łącznicy - najczęściej 
młodzi chłopcy, rzadziej dziewczęta 
- przenoszący cenne nieraz informacje 
i meldunki o ruchach wojsk nieprzy-
jacielskich i różnych zagrożeniach 
ze strony okupacyjnej administracji. 
Utrzymywali łączność między zaple-
czem a oddziałami w lasach. W przy-

padkach dekonspiracji przechodzili do 
regularnych oddziałów. Należałem do 
takich łączników.
 Nieocenioną pomoc, bez której trud-
no by było utrzymać tę „leśną armię”, 
stanowiło wspomniane zaplecze. A 
było nim prawie całe społeczeństwo 
polskie. Jednak największe w tym 
względzie usługi oddała wieś polska, 
która zachowała najwięcej auten-
tycznego patriotyzmu mimo, że była 
najbardziej gnębioną wszelkimi da-
ninami i restrykcjami częścią narodu. 
Należy tu także podkreślić olbrzymią 
rolę i zasługi polskiej inteligencji, w 
szczególności lekarzy, duchowieństwa 
i nauczycieli, którzy z narażeniem 
własnego życia nieśli pomoc tak od-
działom walczącym jak i uciśnionemu 
społeczeństwu.
 Jeśli tacy ludzie dziś znajdą się może 
w związku kombatantów i otrzymają te 
„kolosalne” przywileje, które są w do-
datku stopniowo ograniczane, to myślę, 
że wstyd by było ich za te „nadużycia” 
potępiać, zważywszy, że współcześni 
„władcy” i różni mafiozi malwersują 
miliony i rozprzedają resztki majątku 
narodowego, jaki pozostał po PRL-u.
 Zdaję sobie sprawę, że jest jakiś 
odsetek pseudokombatantów, którzy z 
konspiracją tamtych czasów nie mieli 
nic wspólnego, a przeprowadzane 
weryfikacje nie były rzetelne albo 

fakty trudne do sprawdzenia, w miarę 
upływu czasu i ubywania świadków.
 Pragnę przypomnieć jeszcze te 
potworne prześladowania Akowców 
w latach powojennych i to zarówno 
ze strony sowieckich „oswobodzi-
cieli” jak i rodzimych oprawców, w 
Moskiwie wyszkolonych i od niej 
zależnych.
 Symbolicznym przykładem tych 
ofiar niech będą celowo przeze mnie 
wybrani, trzej bohaterscy generałowie, 
których nawet „beatyfikacja” nie była 
by w stanie satysfakcjonująco zrehabi-
litować.
 Stefan Rowecki „Grot” - pierwszy 
dowódca AK zdradzony i wydany 
hitlerowcom, którzy zamordowali go 
w przededniu własnej klęski.
 Leopold Okulicki „Niedźwiadek 
- „cichociemny”. Pełnił wiele dowód-
czych funkcji. Ostatni dowódca AK. 
Aresztowany podstępnie przez NKWD 
i wywieziony do Moskwy. Sądzony w 
procesie „szesnastki”. Zamordowany 
w beriowskich katowniach.
 August Emil Fieldorf „Nil” - rów-
nież pełnił wiele funkcji dowódczych. 
Aresztowany już po wojnie przez 
„swoich” i zgładzony w imię PRL-
owskiego „prawa”.
 Dziś prawdziwych kombatantów 
oburza fakt, że w uprawnieniach zostali 
zrównani ze swoimi katami.
 W artykule tym nie nawiązałe do 
sprawy Powstania Warszawskiego, 
gdyż uważam to za osobną kartę w 
dziejach polskiego ruchu wyzwoleń-
czego.

Jan Tybur
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Ważnym zadaniem stojącym przed 
wychowawcami i rodzicami jest 

odpowiednie zagospodarowanie czasu 
wolnego swoich pociech w czasie ferii. 
Uczniowie chętnie podejmują różne 
działania, gdy mają świadomość, że 
swoją pracą mogą sprawić przyjem-
ność innym ludziom. Można więc 
połączyć przyjemne z pożytecznym.
 W Szkole Podstawowej w Kamie-
nicy Górnej 27 stycznia 2005 roku 
odbyły się zajęcia zorganizowane dla 
dzieci w czasie ferii przez M. Mężyk. 
W prace przygotowawcze do nich włą-
czyli się uczniowie i ich rodzice oraz 
schola parafialna. Zaproszono uczest-
ników warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Brzostku oraz księdza A. Wątrobę.
 Obejrzeliśmy „Jasełka” wystawia-
ne przez naszych gości. Ich piękny 
występ został nagrodzony gromkimi 
brawami. Uczniowie klasy drugiej 
pokazali inscenizację bajki Z. Kostań-
skiej „Tomek z zimowego okienka” w 
reżyserii M. Mężyk.

Sposób
na ferie

 Członkowie scholi parafialnej 
(uczniowie klas III-VI i młodzież 
gimnazjalna) zaprosili gości na spot-
kanie opłatkowe. Na uroczystość tą, 
przy pomocy rodziców, przygotowa-
no poczęstunek. Schola przedstawiła 
montaż słowno-muzyczny mówiący o 

świętach Bożego 
Narodzenia, do-
broci i życzliwo-
ści opracowany 
pod kierunkiem 
M .  M ę ż y k . 
Były też życze-
nia, łamanie się 
opłatkiem oraz 
wspólne kolędo-
wanie.
 Potem wszy-
scy uczestniczy-
li w dyskotece, 
tańcząc i biorąc 
udział w zaba-
wach przy mu-

zyce. Bawili się znakomicie i prosili 
o częstsze urządzanie takich imprez.
 Spotkanie to stworzyło okazję 
do wspólnych rozmów, wymiany 
doświadczeń między członkami obu 
grup teatralnych i ich opiekunów, 
umożliwiło wspólną radosną zabawę. 
Dla członków Warsztatów Terapii 
Zajęciowej była to forma kontaktu 
z zewnętrznym środowiskiem spo-
łecznym. Uczniowie naszej szkoły 
nauczyli się dostrzegać potrzeby gości, 
rozumieć i akceptować oraz tolerować 
odmienne zachowania, okazywać im 
życzliwość. Jak się okazuje integracja 
to ważne przedsięwzięcie potrzebne 
nie tylko ludziom chorym. Pracując 
zgodnie ze swoimi zdolnościami i 
zainteresowaniami, aby sprawić przy-
jemność innym uczniowie mogą też 
równocześnie doskonale się bawić, 
a jednocześnie wzbogacać własną 
osobowość.

Maria Mężyk

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi.”
     Jan Paweł II 

Podziękowanie
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim składają 

serdeczne podziękowania właścicielom firm za przekazanie środków 
finansowych na zakup pomocy naukowych (10 map) dla szkoły. 
 Bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazali: Anna i Ar-
tur Majewscy P.H.U. AMA Stacja Paliw Płynnych Brzostek, Barbara 
Serwatka Firma Handlowa Pilzno, Lesław Kaput Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Brzostek, Jadwiga Olszewska Biuro Rachunkowe Brzostek, 
Jan Synowiecki P.P.H.U. EKIW Brzostek, Maria Maczuga „Melisa” 
Strzegocice, Piotr Michalski Sprzedaż Kwiatów i Trumien Brzostek, 
Kazimierz Kłęk Prywatny Punkt Weterynaryjny Brzostek, Eugeniusz 
Łazowski F.U.H. Stacja Kontroli Pojazdów Brzostek.

Urszula Wojnarowska
dyrektor Zespołu

W ostatnim okresie czasu na terenie gminy 
Brzostek zanotowano przypadki usiło-

wania dokonania oszustw polegających na 
wyłudzeniu znacznych kwot pieniężnych.
 Sprawcy tych przestępstw informują o 
różnego rodzaju wygranych, przy czym wa-
runkiem odebrania wygranej jest wpłacenie 
pewnej kwoty pieniężnej (są to kwoty w gra-
nicach kilkaset złotych), osoby te poruszają 
się samochodami osobowymi z fałszywymi 
tablicami rejestracyjnymi.
 W przypadku spotkania się z tego typu 
zdarzeniami, proszę powiadomić najbliższą 
jednostkę policji - telefon do KP Brzostek 
6830-997 - kom. 0691674374.

Komendant Komisariatu Policji w Brzostku 
nadkom. inż. Marek Boroń

Policja ostrzega
Program w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej

Program świąteczny w wykonaniu scholi parafialnej
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Potrawa z duszonych nerek; 5) Gat. 
dorsza; 11) Płyn życia; 12) Astra lubVec-
tra; 13) Wybawca; 14) Tulejka ochron-
na, złączka; 15) Twórcze natchnienie 
poety; 16) Dział fizyki; 25) Niejeden w 
otoczeniu króla; 27) Dział pedagogiki; 
29) Krzyżówkowa papuga; 30) Powy-
żej kolan; 31) Spotkanie tenisowe par 
mieszanych; 32) Wolna posada; 33) 
Organ powonienia; 34) Karłowaty koń 
domowy; 35) Gra role tragiczne; 36) 
Artystka cyrkowa.
Pionowo:
1) Ciężki karabin maszynowy; 2) 

Prawnik do wynajęcia; 3) Uczeń szkoły 
podoficerskiej; 4) Wyniosłość na linii 
grzbietu konia; 6) Nie ma ryby bez nich;  
7) Legendy skandynawskie; 8) Gór-
na część długiego buta; 9) Kumpel; 
10) Porządek; 17) Biokatalizator; 18) 
Ofiara zbrodni; 19) Wysyła przesyłkę; 
20) Pozostał po spalonym drzewie; 
21) W Przeczycy 15 sierpnia; 22) Etat;  
23) Męski pierścień; 24) Ewelina, żona 
Balzaka; 26) Polecenie; 28) Tam kończy 
się rajd z Paryża.
Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą roz-
wiązanie.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 
dnia 10 marca 2005 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: STYCZEŃ POGODNY 
WRÓŻY ROK PŁODNY

Nagrodę książkową wylosował 
WIESŁAW TRYCHTA z Bukowej

Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Późnym wieczorem policjant zatrzymu-
je rowerzystkę blodynkę.
- Nie świeci się lampka przy pani ro-
werze. Powinna pani zejść i prowadzić 
rower.
- Już próbowałam, ale wtedy też nie 
świeci...

		
Policjant zatrzymuje samochód i mówi 

do kierowcy:
- Siódmy raz pana zatrzymuję i siódmy 
raz gubi pan ładunek!
- A ja siódmy raz panu powtarzam, 
że jest zima, a ten samochód to pia-
skarka...

		
Nowobogacki Rosjanin pędzi swoim 
najnowszym mercedesem po ulicach 
Moskwy. Za nim straż pożarna i karetka 
na sygnale. Zatrzymują go milicjanci i 
pytają:
- Dlaczego pan nie ustępuje pojazdom 
jadącym na sygnale?
- Ja ich sam wynająłem!
- Dlaczego? - pytają milicjanci.

- Żebyście się głupio nie pytali gdzie 
apteczka i gaśnica.

		
Jedzie wielka ciężarówka z prędkością 
200 km/h. Z naprzeciwka leci wróbelek. 
Nagle ptaszek uderzył o maskę. Pisk 
opon, ostre hamowanie, wychodzi 
zatroskany kierowca. Zabrał rannego 
ptaszka do domu, kupił mu klatkę, 
włożył do niej chleb i wodę. Wróbelek 
budzi się po jakimś czasie, patrzy: kra-
ty, obok niego leży chleb i woda. 
- O Boże zabiłem go!!!
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na dzierżawę mienia komunalnego położonego w Kleciach, stanowiącego 
własność Gminy Brzostek na okres do 10 lat, z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne 
Przedmiotem dzierżawy są:
nieruchomości stanowiące część akwenu wodnego w Kleciach oraz działki 
sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako nieużytki.
Załącznik nr 1 stanowi wykaz działek i powierzchnię przeznaczoną do dzierża-
wy, 
Załącznik nr 2 - mapa ewidencyjna w skali 1:2000.
Warunki zagospodarowania terenu przez dzierżawcę na własny koszt w okresie 
do 3 lat od daty spisania umowy pod warunkiem rozwiązania umowy:
a) urządzenie placu na parkowanie pojazdów,
b) wyznaczenie pola biwakowego, umożliwiającego zorganizowane biwakowa-

nie,
c) umożliwienie korzystania z wypożyczalni rowerów wodnych,
d) utrzymania porządku i czystości wokół obiektu,
e) wyznaczenie od strony Wisłoki pasa szerokości 50 m od linii brzegowej umoż-

liwiającego wędkowanie,
f) zapewnienie i umożliwienie dogodnych warunków wędkowania i korzystania 

z terenów łowiska , na zasadach ustalonych przez regulamin PZW (dzierżawca 
powinien spisać w tej sprawie porozumienie z Polskim Związkiem Wędkar-
skim).

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego całego kompleksu mienia komunal-
nego o łącznej powierzchni 21,09 ha wynosi 500,00 zł miesięcznie (słownie: 
pięćset złotych).
Wadium na w/w nieruchomości wynosi 500,00 (pięćset złotych)
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMI-
NY W BRZOSTKU W DNIU 10 MARCA 2005 r. O GODZ. 9:00 W BIURZE 
WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej 
wysokości do dnia 7 marca 2005 r. do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku, lub na kon-
to: 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 
czynszu dzierżawnego zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wyłoniona w 
przetargu jako dzierżawca uchyliła się od zawarcia umowy dzierżawy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przypadku wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa dzierżawca.

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Brzostek

 Wójt Gminy Brzostek działając na 
podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity z 2004 r. 
Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), 
podaje do publicznej wiadomości, że 
w siedzibie Urzędu Gminy w Brzostku 
wywieszony został na okres 21 dni tj. od. 
10.02.2005 r. do 04.03.2005 r. wykaz 
drewna tartacznego (topola) prze-
znaczonego do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego - nieograniczonego 
(licytacja).

Ogłoszenie
Wójta Gminy Brzostek

 Wójt Gminy Brzostek działając 
zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity z 2004 r.Nr 
261, poz. 2603) podaje do publicznej 
wiadomości wykaz lokali użytkowych 
(położonych w domu ludowym w 
Bukowej, Woli Brzosteckiej, Janusz-
kowicach i kiosk na przystanku w 
Brzostku) przeznaczonych do najmu w 
drodze przetargu.
 Wykaz umieszcza się na tablicy ogło-
szeń oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy od dnia 08. 02. 2005 r. do 28. 02. 
2005 r. Bliższe informacje w siedzibie 
Urzędu - pokój nr 5.

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Brzostek

 Wójt Gminy Brzostek działając na 
podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity z 2004 r. 
Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami), 
podaje do publicznej wiadomości, że 
w siedzibie Urzędu Gminy w Brzostku 
wywieszone zostały na okres 21 dni tj. 
od 08.02.2005 r. do 02.03.2005 r. wy-
kazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie przetargowym
 działka oznaczona nr ewid. 516/22 
o pow. 0,54 ha, położona w Siedliskach 
Bogusz, stanowiąca na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 26 654 własność Gminy 
Brzostek, 
 działka oznaczona nr ewid. 255/8 
o pow. 0,95 ha, położona w Opacion-
ce, stanowiąca na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 45 259 własność Gminy 
Brzostek,
 działka oznaczona nr ewid. 740 o 
pow. 0.43 ha, położona w Januszko-
wicach, stanowiąca na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 16 074 własność Gminy 
Brzostek.

W czwartek 10 lutego około godz. 20.00 na łuku jezdni przy kościele w Brzostku 
samochód ciężarowy Volvo uderzył w barierę, przewrócił słup energetyczny i 
wjechał na chodnik. Na szczęście nie było ofiar. Poszkodowanymi jedynie okazali 
się mieszkańcy połowy rynku, którzy byli pozbawieni prądu aż do godz 19.00 
następnego dnia - tyle bowiem trwała naprawa linii energetycznej. f. l.

Fot. P. Batycki
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Taki tytuł nosiły jasełka przygotowane przez 
młodzież z Przeczycy. Pomysł przygoto-

wania inscenizacji jasełek umieszczonych we 
współczesności pojawił się już dawno. Kiedyś 
słyszałem opowieść o tym, że Jezus przechodził 
przez jakąś miejscowość. Jednak mieszkańcy tego 
miasteczka Go nie rozpoznali, bo był biedny. 
 W naszych jasełkach Józef z Maryją przycho-
dzili do współczesnych ludzi mieszkających w 
wiejskim domu - scena druga, do ludzi młodych 
zajętych swoimi sprawami siedząc w parku - 
scena trzecia i do współczesnej szkoły - scena 
czwarta.
 W jasełkach nie było aniołów, ani pasterzy, nie 
było też Heroda, ani diabła. Przez to przedstawie-
nie chcieliśmy przypomnieć sobie i wszystkim 
nas oglądającym, że Pan Jezus tak naprawdę ciągle do nas 
przychodzi, a my mamy Go przyjmować.
 Jasełka zostały wystawione w Przeczycy, Brzostku, Jod-

łowej i Jasieniu. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
nam w przygotowaniu tego przedstawienia.

Ks. Artur Sitko

„Do Szopy wszyscy”

Nowy zarząd 
Brzostowianki
Od 16 stycznia br. LKS „Brzostowianka” 

ma nowy zarząd. W tym dniu odbyło 
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w 
którym uczestniczyło prawie 50-ciu członków 
klubu oraz zaproszonych gości. Prezes Edward 
Betlej przedstawił sprawozdanie z działalności 
klubu za lata 2001 - 2004, a skarbnik Zdzisław 
Szczepanik zrelacjonował stan finansowy na 
koniec kadencji zarządu.
Po burzliwej dyskusji na temat finansów (a 
właściwie ich braku) odbyło się głosowanie 
tajne, w którym wybrano nowy, 9-cio osobowy 
zarząd i komisję rewizyjną.

a. l. W zebraniu wzięło udział prawie 50 osób

Edwrd Betlej
prezes LKS „Brzo-

stowianka”

Andrzej Szybist
zastępca prezesa d/s 

piłki nożnej

Stanisław  
Urbański
skarbnik

Stanisław Król
zastępca prezesa d/s 

tenisa stołowego

Zbigniew 
Czekaj
członek

Jan Gajda
członek

Wiesław 
Wojnarowski

przewodniczący 
komisji rewizyjnej

Karol
Staniszewski

członek

Mateusz 
Potrzeba
sekretarz

Jan Szczepanik
członek

Paweł 
Szczepanik

zastępca przew. 
komisji rewizyjnej

Paweł Wal
członek komisji 

rewizyjnej
Fot. J. Nosal
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