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Fot. J. Nosal

Po raz pierwszy w tym roku do  
Ośrodka Zdrowia w Brzostku 

zawitał Święty Mikołaj. Wizyta Tego 
Gościa była dla wszystkich miłą nie-
spodzianką.
Aby umilić małym pacjentom czas 
oczekiwania na wizytę u lekarza, roz-
dawał słodycze i zabawiał rozmową. 
Zadowolone i roześmiane buzie dzieci 
sprawiły Mikołajowi wielką radość.
 Mamy nadzieje, że Święty Mikołaj 
nie zapomni i w przyszłym roku też nas 
odwiedzi.

Święty mikołaj  
w Ośrodku Zdrowia

W salach gimnastycznych w Nawsiu Brzosteckim i Kle- 
ciach rozegrano VIII edycję Mikołajkowego Turnieju w 

Halowej Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy 
w Brzostku. W zawodach wystartowały drużyny z wszystkich 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Ubiegło-
roczni zwycięzcy poszczególnych kategorii - zawodnicy SP 
w Nawsiu Brzosteckim i Gimnazjum w Brzostku - obronili 
swoje tytuły, natomiast kolejne miejsca zajęli: 

- w kategorii szkół podstawowych: Brzostek, Przeczyca, 
Gorzejowa, Kamienica Górna, Siedliska-Bogusz, Janusz-
kowice, Kamienica Dolna, Grudna Górna, Smarżowa;

- w kategorii gimnazjów: Januszkowice, Siedliska-Bogusz, 

turniej mikołajkowy po raz VIII Nawsie Brzosteckie.
Mecze sędziowali Paweł Serafin i Andrzej Szybist.
 Oprócz tradycyjnych nagród ufundowanych przez Radę 
Gminy (pucharów i piłek) zawodnicy otrzymali wiele innych 
upominków od sponsorów, którymi byli: Zarząd Huty CMC 
Zawiercie, Firma SAMBUD 2 z Krakowa, BODEKO z 
Zawiercia, Korporacja LEXIS z Krakowa, RBS Stal z Kra-
kowa, Sławomir Bajor, Waldemar Puzio, Paweł Serafin, 
KS Wisła Kraków.
 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznego 
turnieju. Szczególne podziękowania należą się Panu Pawłowi 
Serafinowi za bezinteresowne zaangażowanie w organizację 
i pozyskanie upominków od sponsorów.

M. Król

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna  
z Nawsia Brzosteckiego

Wśród gimnazjalistów najlepszymi okazali się 
zawodnicy z Brzostku
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29 listopada br. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy  
Brzostek. Podczas obrad Wójt Gminy Leszek Bieniek 

przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy 
informując: w związku z uchwałą Nr XXX/240/05 z dnia 
27 października br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2005r. Zarządzeniem Nr 64/05 Wójta Gminy Brzostek 
przyjęto układ wykonawczy do zmian w budżecie na 
2005 rok. Zarządzeniem Nr 73/05 Wójta Gminy z dnia 14 
października br. przyjęto projekt budżetu gminy Brzostek 
na 2006 rok. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego i objaśnieniami przekazano Radzie 
Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przekazano 
Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do wyko-
rzystania w bieżącej działalności uchwałę Nr XXX/244/05 
Rady Gminy Brzostek z dnia 27 października 2005r. w 
sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 
organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja 
podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności. Realizując uchwały Nr XXVI/222/05 i Nr 
XXVI/223/05 z dnia 14 czerwca 2005r. ogłoszono przetarg 
na sprzedaż działek położonych w Woli Brzosteckiej oraz 
Kamienicy Górnej. Wiodącym tematem obrad było podjęcie 
uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 
2006 rok. Postanowiono przyjąć jako podstawę obliczenia 
podatku rolnego w 2006 roku średnią cenę żyta ogłoszoną 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 
pierwszych trzech kwartałów, która wynosi 27,88 zł za 1 
dt. Stawka ta jest niższa od obowiązującej w roku bieżącym 
o 1,22 zł za 1decytonę. W kolejnych punktach przyjętego 
porządku obrad Rada Gminy Brzostek podjęła uchwały w 
sprawie:
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- ustalenia stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie 

Brzostek,
- zmiany uchwały Nr XII/99/2003 z dnia 28 listopada 2003r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- zmian do uchwały budżetowej na 2005 r. Nr XXIII/179/05 

z 17 lutego 2005 r.
- przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

- wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy 
Brzostek,

- zamiany działki oznaczonej nr 417/2 położonej w Grudnej 
Dolnej stanowiącej własność pana Włodzimierza Dryja, 
przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej, w zamian 
za działkę oznaczoną nr 461/4 będącą własnością Gminy 
Brzostek oraz przyjęcia darowizny działek oznaczonych 
numerami 461/2 i 461/3 na rzecz Gminy Brzostek i za-
miany działki oznaczonej numerem 461/4 położonej w 
Grudnej Dolnej stanowiącej własność pani Ireny Klich, 
przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej, w zamian 
za działkę oznaczoną nr 463/1 będącą własnością Gminy 
Brzostek. 

 Rada Gminy w Brzostku podjęła uchwałę w sprawie taryf 
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadze-
nie ścieków w 2006 roku. Zgodnie z przyjętą uchwałą cena 
wody nie wzrośnie w stosunku do roku bieżącego i wynosić 
będzie 2,41 zł brutto za 1 m3, a cena za odbiór ścieków 
wzrośnie o 14 groszy i wynosić będzie 2,79 zł brutto za 1 
m3.

Ewa Szukała

UCHWAŁA Nr XXXI/248/2005
Rady Gminy Brzostek

z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości

(pominięto podstawę prawną)

§ 1.
Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni

b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych - 0,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,50 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej,

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
- 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej

e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego - 2,85 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z 12.01.1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 9 poz. 84 z 
późniejszymi zmianami).

§ 2.
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycz-
nych w formie inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem 
określonym w odrębnej uchwale Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr XXXI/249/2005
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 
targowiskach w gminie Brzostek.

(pominięto podstawę prawną)

§ 1.
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na tar-

gowiskach w gminie Brzostek w następującej wysokości:
a) 25,00 zł przy sprzedaży towarów z samochodów ciężaro-

wych (platformy, ciągnika lub przyczepy)
b) 17,00 zł przy sprzedaży towarów z samochodów osobo-

wych
c) 10,00 zł przy sprzedaży towarów z ręki, koszów, stoisk, 

wozów konnych i innych.
2. Poboru opłaty targowej dokonuje Zakład Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej w Brzostku.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzostek 
oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Brzostku.

Z prac Rady Gminy
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Na powstanie świąt 
Bożego Narodze-

nia (obchodzonych od 
IV w. naszej ery) złożył 
się bardzo długi i bardzo 
skomplikowany proces 
historyczny. Zwyczaje lu-
dowe i obrzędy religijne 
różnych wyznań, naro-
dowości i kręgów kultu-
rowych nawarstwiały się 
na przestrzeni wieków, 
splatały ze sobą, łączyły 
w przedziwne formy. Jedne z nich stopniowo zanikały i do 
nowszych czasów dotrwały jedynie w formie szczątkowej, inne 
wzbogacały się i rozrastały. Każdy naród zabarwił je cechami 
własnej kultury i nadał im własną treść.
 Święta Bożego Narodzenia obrosły również legendami i 
obyczajami związanymi z naszą polską tradycją - śniegiem, 
choinką, stajenką. Słuchając kolęd można mieć wrażenie, że 
Chrystus urodził się nie w Betlejem, ale w stajence na polskiej 
wsi, gdzie na zewnątrz trzaskał mróz. W naszej polskiej świa-
domości Boże Narodzenie kojarzy się z zimnem i śniegiem. 
Kiedy naprawdę urodził się Chrystus? Zupełnie nie wiadomo 
jaka to była pora roku. 
  "Wiemy, że urodził się w 

Betlejem, ale dokładne 
miejsce nie jest znane. 
Prawdopodobnie Chrystus 
przyszedł na świat w jednej 
z grot, których bardzo dużo 
jest w okolicy. W skałach z 
piaskowca, pod działaniem 
wody i wiatru powstały na-
turalne groty, w których do 
dzisiaj mieszkają ubodzy. 
Nie ma tam wilgoci, groty 
są suche i dość przestron-
ne, mają po kilkanaście 
metrów długości i szero-

kości, są dość wysokie. Zimą jest tam cieplej niż na zewnątrz, 
latem chłodniej niż pod gołym niebem. Wiemy, że była Grota 
Narodzenia, ale cesarz Hadrian kazał ją zniszczyć w 135 roku. 
Resztę pamiątek zniszczyli Persowie" - opowiadał na łamach 
"Gazety Krakowskiej" ks. dr Michał Bednarz wykładowca 
Pisma Świętego.
 W Polsce przyję-
ło się, że Boże Naro-
dzenie zaczynamy 
świętować już 24 
grudnia. Narodowe 
dzieje sprawiły, że 
wigilia wpisała się 
w polską tradycję 
jako wieczór praw-
dziwego zbliżenia, 
wzajemnego od-
puszczenia win, najbardziej uroczyste i rodzinne święto w roku. 
Wigilia stała się wieczorem zadumy i refleksji. Ileż w naszej 
historii było wieczorów wigilijnych strasznych, bolesnych, 
pełnych trwogi. Ale zawsze w tym dniu ludzie garnęli się do 
siebie i z pierwszą gwiazdką siadali do kolacji. Musiała być 
choinka, musiał być opłatek i śpiew kolęd. Były czasy, kiedy 
chleb był na kartki, kartkową rację okupant ściśle wyliczał, a 
za kupowanie poza przydziałem groziła kara śmierci. Ale w ten 
wieczór, w każdym polskim domu zawsze pachniało barszczem 
i grzybami. Nawet placek z marchwi był piernikiem. 

Dzień ten, należy do najmilszych wspomnień z lat dzieciństwa 
i młodości:
 "Wigilia Bożego Narodzenia 
na wsi zawsze była cudownym 
dniem... Po zapadnięciu zmroku, 
gdy na niebie pojawiła się już 
wypatrywana gwiazdka, nad-
chodził czas by zasiąść do wigi-
lijnego stołu. Zapalano świeczki 
i odmawiano modlitwy, podczas 
których pamiętano o bliskich 
nieobecnych, a także o zmarłych. 
Po podzieleniu się opłatkiem, 
wszyscy uczestnicy wieczerzy 
przystępowali do spożywania 
wigilijnych potraw. Ich liczba 
była różna, czyniono jednak wszystko, aby tych potraw było 
jak najwięcej. Wierzono, że potrawy na wieczerzę wigilijną 
powinny składać się ze wszystkich płodów pola, sadu i ogrodu. 
Gdyby któreś opuszczono i nie postawiono na wigilijnym stole, 
nie obrodziłoby w roku przyszłym. Najczęściej przygotowywano 
12 potraw, co łączono z liczbą 12 Apostołów lub też 12 mie-
sięcy w roku. W oczekiwaniu na pasterkę, spędzano mile czas 
na śpiewaniu kolęd i pastorałek, zabawach i wróżeniu, które 
dotyczyły przyszłości." (f. l.)

 " C u d o w n e  b y ł y 
Święta Bożego Naro-
dzenia: pełne zapachu 
świerku, suszonych 
grzybów i pieczonych 
drożdżowych ciast - 
zwłaszcza strucli, ma-
kowców i kakaowców. 
Wielki stół był nakryty 
białym obrusem, pod 

którym szeleściło siano. Mama z białym opłatkiem na talerzu 
podchodziła do nas i łamiąc się składała życzenia. W kątach 
pokoju stały snopki zboża. Po odmówieniu modlitwy i prze-
czytaniu z Pisma św. fragmentu ewangelii wszyscy zasiadali 
do ogromnego stołu, na którym stała wielka waza czerwonego 
barszczu, a na talerzach czekały uszka z grzybami i unosił się 
zapach palących się świec. Nasz gajowy (chyba nazywał się 
Wołowiec i pochodził z Głobikówki) rzucał kapustą z grochem 
i śliwkami w sufit. Po wilji siadano, by śpiewać kolędy..." (Ja-
dwiga Adamkiewicz-Decowa) 

 "Spośród wszystkich 
świąt najmilej zapisały 
się w mej pamięci święta 
Bożego Narodzenia, które 
wówczas, gdy zimy bywały 
ostrzejsze, miały zawsze 
piękną śnieżną oprawę. 
Dla małych dzieci miłym 
prologiem do radosnych 
świątecznych przeżyć by-
wał "Mikołaj" urządzany 
przez miejscowe nauczy-
cielstwo początkowo w 
Kasynie, które mieściło się obok Towarzystwa Zaliczkowego 
i Urzędu Pocztowego. Św. Mikołaj w dostojnych, biskupich 
szatach, z pastorałem i długą białą brodą, wyczytywał po 
imieniu i nazwisku obdarowywane dzieci. Dwa Anioły wciągały 
na podium kosz z prezentami, a czarno odziany diabeł - rolę tę 
powierzano starszemu, odpowiednio uzdolnionemu uczniowi 
Szkoły Powszechnej - harcował na podium, strojąc zabawne 
miny i rozśmieszając widownię. Uroczysta wieczerza poprze-
dzona była ścisłym postem. ...po czym pojawiał się na stole 
wigilijnym tradycyjny przysmak: smażona ryba. Najczęściej był 

BOŻE NARODZENIE
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to szczupak złowiony w przerębli w Wisłoce..." (A. Bejska) 
 Takie to ciepłe i radosne wspomnienia związane są z ziemią 
brzostecką. Wspomnie-
nia lat dziecinnych i mło-
dości.
 Niewiele dzisiaj za-
chowało się ze starych, 
głównie rolniczych oby-
czajów. Piękny zwyczaj, 
który do dziś pozostał w 
wielu polskich domach 
to stawianie jednego 
dodatkowego nakrycia 
dla przygodnego gościa, 
zabłąkanego wędrowca, 
a także wyraz pamięci o 
najbliższych, którzy już 
od nas odeszli. Brakuje na stołach 12 dań, nie jemy z jednej 
miski, nie ścielimy izby słomą, żywe drzewka zastąpiły sztucz-
ne. Ale zjedzmy chociaż trochę orzechów i schowajmy łuskę 
wigilijnego karpia do portmonetki - a nuż! Ubierzmy w ten 
wieczór choinkę, zapalmy świeczki, przykryjmy stół śnieżnym 
obrusem, bądźmy sercem i myślą z bliskimi. Pomimo zmęcze-
nia, bądźmy dla siebie w tym dniu mili i uśmiechnięci. 
 Życząc miłym Czytelnikom wszystkiego najlepszego, 
pomyślności i do siego Roku, żeby tradycji stało się zadość 
składam w wigilijnym podarunku wiersz Stanisławy Piotrow-
skiej "Szedł w Noc Grudniową":

Szedł w Noc Grudniową, hen - aż z Betlejem
Jezus Maleńki, Stopką bosiutką
szedł błogosławić świata nadziejom,
i ludzkim wielkim i małym smutkom.
 A tak maluśki był, że Go ludzie 
 biedni, bogaci, wielcy i mali,
 w gonitwie żmudnej, w codziennym trudzie
 nie mogąc dostrzec - zwykle mijali.
Szedł w Noc Grudniową i gdy na Ziemi,
na śniegu białym Ślad pozostawił -
To świat na moment przystanął w biegu!
A On stał cicho i błogosławił:
 Młodym - co nieraz jak pisklę z gniazda
 w samotność czarną są wyrzuceni.
 Starym - dla których nadziei gwiazda
 goryczy pustki nie opromieni.
I którym życie jest rwącą rzeką...
I którym drogą stromą, czy niską -
Sercom, dla których wszędzie i daleko...
Stopom - dla których nigdy nie blisko...
 Ustom - jak zwiędłym kwiatów kielichom,
 na których słowo żadne nie gości,
 Nocą Grudniową - wcale nie cichą,
 niósł boską słodycz swojej Miłości.
I dłoniom, na którym wszystko za trudne.
I uszom, którym zamarły dźwięki!
Oczom - dla których świat czarną studnią -
szedł błogosławić Jezus Maleńki.

Maria Kawalec

Z nadania Związku Radzieckiego,  
dyktator Polski Bolesław Bierut, 

dnia 14 lipca 1954 roku zapisał w 
swych notatkach: (...) usunąć biskupa 
Lorka! Ten rozkaz określał dobitnie 
jakie są zamiary komunistycznej 
władzy wobec Kościoła katolickiego 
w Polsce. Dlatego słowa Bieruta wy-
korzystał Ks. Dr Bogdan Stanaszek w 
swej nowej książce pt. Usunąć Bisku-
pa! Władze PRL wobec Ordynariusza 
Diecezji Sandomierskiej Jana Kantego 
Lorka. 
 Autor ukazuje w tej obszernej pub-
likacji mechanizm walki komunistów 
z duchowieństwem i całym polskim 
Kościołem. Jan Kanty Lorek - Or-
dynariusz Diecezji Sandomierskiej, 
był osobą szczególnie prześladowa-
ną, ponieważ gorliwie wypełniał swe 
duszpasterskie obowiązki i ratował 
wolność Kościoła i jego wyznawców. 
 Ks. Bogdan Stanaszek, w czterech 
rozdziałach, przedstawił drogę do ka-
płaństwa i wypełnianie posługi bisku-
piej Jana Kantego Lorka od 1936 r. do 
początku 1967 roku. To był najcięższy 
czas dla Polski i Kościoła: najpierw 
wojna oraz okrutna i ludobójcza oku-
pacja hitlerowska, potem walka reżimu 
komunistycznego z religią. Książka ta 
jest oparta na najnowszej wiedzy histo-
rycznej dzięki ujawnionym dokumen-
tom przechowywanym w: Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie, Instytucie 
Pamięci Narodowej w Warszawie i 
Archiwum Państwowym w Kielcach. 
Te niedostępne do tej pory dokumenty 

są prawdziwą kopalnią wiedzy na temat 
perfidnych metod działania władzy i 
skali prześladowania Kościoła w Polsce. 
Autor zamieścił również obszerny Aneks 
prezentujący rzeczywistą troskę Ks. 
Biskupa o los społeczeństwa polskiego 
i ludności żydowskiej w czasie wojny 
oraz jego głęboko religijną postawę w 
obronie wolności wyznania w czasach 
Polski Ludowej.
 Powyższa książka Ks. Bogdana 
Stanaszka jest dostępna w naszej Bi-
bliotece Gminnej. Szczerze i gorąco 
zachęcam do przeczytania, aby poznać 
niedostępną do niedawna, prawdziwą 
historię prześladowania Kościoła ka-
tolickiego w czasach PRL-u!
 Różna jest wiedza potoczna na temat 
prześladowania Kościoła katolickiego 
w Polsce przez władzę komunistyczną. 
Najstarsi pamiętają najwięcej, natomiast 
pokolenie dwudziestolatków i nastolet-
nia młodzież zazwyczaj nie rozumie 
problemu. Zazwyczaj pamięta się o bra-
ku Krzyża w instytucjach państwowych 
i religii w szkołach, albo jak lokalni 
dygnitarze partyjni nie chodzili na nabo-
żeństwa w parafii, a aktywiści nagrywali 
kazania i publicznie krytykowali religię 
i kler. Wydawałoby się, że skoro: nie 
burzono świątyń lub nie robiono z nich 
muzeów ateizmu, wyznawania religii 
nie zakazano i księży nie zsyłano na 
Sybir jak w Związku Radzieckim, to 
w sumie... aż tak strasznie źle się nie 
działo. Niestety jest to bardzo myląca 
opinia! Komunistyczna władza w Polsce 
nigdy całkowicie nie pogodziła się z ist-

nieniem Kościoła katolickiego. W kraju 
komuniści zorganizowali potężny aparat 
administracji wyznaniowej zajmującej 
się walką z Kościołem, jego wyznaw-
cami i duchowieństwem. Administracja 
ta obejmowała: powiatowe Referaty 
do Spraw Wyznań i wojewódzkie Wy-
działy do Spraw Wyznań, odpowiednie 
referaty w Urzędach Bezpieczeństwa 
Publicznego każdego szczebla. Potem 
powiatowe i wojewódzkie Zespoły do 
Spraw Kleru przy Komitetach Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Celem 
tych niesławnych instytucji było skłó-
cenie i rozbicie hierarchii kościelnej 
oraz więzi duchownych z wiernymi, 
następnie zniszczenie "niepokornego" 
duchowieństwa i podporządkowanie 
władzy komunistycznej całej wspólnoty 
Kościoła. W tym potężnym aparacie pra-
cowało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy 
osób. Największe nasilenie prześlado-
wań było w latach 1950 - 1956, kiedy 
to aresztowano kilku biskupów na czele 
z kardynałem Stefanem Wyszyńskim 
i brutalnie zastraszono całą hierarchię 
kościelną. Tylko śmierć Stalina i jego 
krytyka w Związku Radzieckim oraz 
śmierć Bieruta i protesty społeczne, 
spowodowały "odwilż" i odwrót władzy 
od otwartej konfrontacji z religijnym 
narodem. Był to jednak tylko chwilowy 
"odwrót" ekipy Gomułki...
 W takiej rzeczywistości toczyła się 
historia Kościoła w powojennej Polsce 
na Ziemi Sandomierskiej, gdy Biskupem 
Ordynariuszem był Jan Kanty Lorek.

Wiesław Tyburowski

USUNĄĆ BISKUPA! O PRZEŚlADOWANIU KOŚCIOŁA W PRl-u
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Brzostek - nasza chlubna tradycja miejska (2)
miasta rosną jak grzyby po deszczu - przegląd prasy
W byłym województwie tarnow-

skim do roku 1994 było aż czter-
naście miejscowości posiadających 
w przeszłości prawa miejskie, które 
zachowały cechy charakterystyczne 
dla dawnych miasteczek. Są to: (al-
fabetycznie) Brzostek (1349 i 1367 
- 1934)1, Ciężkowice (1348 - 1934), 
Czchów (przed 1333 i 1355 - 1928), 
Jodłowa (1733 - 1763), Lipnica Mu-
rowana (1326 i 1379 - 1934), Ryglice 
(1781 i 1824 - 1934), Szczepanów 
(1761 - ok. 1850), Szczucin (ok. 1750 
- 1934), Szczurowa (ok. 1750 - 1933), 
Uście Solne (1360 - 1933), Uszew 
(1346 - 1415), Wiśnicz Nowy (1616 
- 1934), Wojnicz (przyp. 1239 i 1349 
- 1934), Zakliczyn (1557 - 1934).
Spośród tych miejscowości w roku 
1994 Nowy Wiśnicz jako pierwszy od-
zyskał utracone prawa miejskie. W ślad 
za nim już w 1998 roku poszły Cięż-
kowice, następnie Czchów (2000r.) i 
Ryglice (2001r.) Kolejne miejscowości 
starają się o odzyskanie miejskiego sta-
tusu. I tak w roku 2006 będzie miastem 
Zakliczyn, zaś Szczucin oraz Wojnicz 
zaplanowały to na 2007r.
 Szeroko na temat tego procesu 
pisała lokalna prasa. Autorzy artyku-
łów próbowali m. in. odpowiedzieć 
dlaczego lokalne społeczności starają 
się o odzyskanie praw miejskich. To 
interesujący materiał - stąd pomysł na 
tą swego rodzaju prasówkę.

Ciężkowice
(pul) Prestiż i promo-
cja "Gazeta Krakow-
ska" z 1997r. 
…Najprawdopodob-
niej z początkiem przy-
szłego roku Ciężkowi-
ce ponownie staną się 
miastem: - Chcieliby-

śmy, żeby się to zbiegło z jubileuszem 
650-lecia nadania praw miejskich….
…Inicjatorzy przedsięwzięcia liczą, 
że poza prestiżem Ciężkowicom jako 
miastu łatwiej będzie realizować 
przyjętą strategię rozwoju: - Jednym 
z jej elementów jest turystyka. Łatwiej 
sobie wyobrazić promowanie miasta, 
niż zapyziałej wsi….

(Ryszard Lis) Prezydent, wójt, bur-
mistrz… "Temi" z 25.02.98r.
 …- Kiedy Ciężkowice staną się 
oficjalnie miastem, a pan obejmie 
funkcję burmistrza?
 - Stanie się to podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej, którą zaplanowa-
liśmy na 28 lutego br. Zaprosiliśmy na 
nią przedstawicieli najwyższych władz. 
Podczas tej sesji nadane zostaną prawa 

miejskie, a ja otrzymam nominację na 
burmistrza.
 - Jakie atuty zdecydowały o przy-
wrócenie praw miejskich?
 - Jest ich sporo. Mamy 650- letnie 
tradycje miejskie. W tym roku obcho-
dzić będziemy uroczyście ten jubileusz. 
Prawa miejskie dla Ciężkowic nadał 
w roku 1348 król Kazimierz Wielki. 
Jest piękne, zabytkowe centrum wraz 
z ratuszem, które z pietyzmem, zgodnie 
z zaleceniami wojewódzkiego konser-
watora zabytków, w ostatnich latach 
odnowiliśmy. Ciężkowice rozbudowują 
się systematycznie. Powstają nowe 
osiedla mieszkaniowe. Mamy w mieście 
prawie kompletną infrastrukturę komu-
nalną. Obecnie rozbudowywana jest 
kanalizacja, aby w pełni wykorzystać 
oczyszczalnie ścieków. Powstało liceum 
ogólnokształcące, dla którego wznosi-
my funkcjonalny budynek. Ciężkowice 
są także centrum ruchu turystycznego 
na Pogórzu. Dobry jest stan dróg. W tej 
kadencji samorządu wyasfaltowaliśmy 
blisko 15, a wyżwirowaliśmy ponad 20 
kilometrów dróg. To wszystko zyskało 
uznanie w oczach specjalnego wy-
słannika Ministerstwa Administracji i 
Spraw Wewnętrznych. Rada Ministrów 
nie miała problemów z podjęciem 
decyzji w sprawie przywrócenia praw 
miejskich….

(zyg) Premier w roli…króla, Cięż-
kowice miastem "Gazeta Krakowska" 
z 1998r.
 …W minioną sobotę (28.02.98r.) 
wicepremierowi Januszowi Toma-
szewskiemu świeżo upieczeni miesz-
czanie wręczyli gobelin z wizerunkiem 
ciężkowickiego rynku - w podzięce za 
rządową decyzję o przywróceniu praw 
miejskich… 
 Natomiast premier Tomaszewski 
wręczył burmistrzowi Tadeuszowi Sal-
wie i przewodniczącemu Rady Miasta i 
Gminy Janowi Janidze insygnia władz: 
symboliczny klucz i ozdobne łańcuchy 
z medalami królewskiego miasta Cięż-
kowice.

Czchów
(krop) Czchów. Odzy-
skać utracone prawa. 
Będzie nowe miasto? 
"Gazeta Krakowska" z 
10.12.1999r.
 …Kilka lat temu nie-
które miejscowości 

rozpoczęły starania o odzyskanie 
statusu miasta. W naszym regionie 
udało się to już Nowemu Wiśniczowi 
i Ciężkowicom. Najprawdopodobniej 
od Nowego Roku miastem będzie także 

Czchów….
 …Nie liczymy przy tym na jakieś 
większe korzyści finansowe. Ma to 
raczej znaczenie dla promocji i rekla-
my….

(mol) Czchów - miasto w cieniu baszty 
"Gazeta Krakowska" z 07.01.2000r. 
 …Czchów w powiecie brzeskim od 
tygodnia jest znowu miastem. Wcześniej 
był nim od 1355 do 1934r. Z tamtych 
czasów pozostała… oczywiście baszta, 
no i rynek świadczący o prawdziwej 
miejskości…

(JeG) Ten prestiż "Gazeta Krakowska" 
z 07.01.2000r.
 …Z uzyskania praw miejskich nie 
będziemy mieli żadnych korzyści, ale 
liczymy, że przyjedzie więcej turystów, 
może pojawią się jacyś inwestorzy. No 
i zawsze prestiż jest większy….

PB Pierwsza od 72 lat miejska sesja 
w Czchowie, Łańcuch i klucz do 
miasta "Gazeta Krakowska" ze stycz-
nia 2000r.
 …Wczorajsze uroczystości rozpo-
częła Msza święta, którą celebrowało 
10 księży. Proboszcz Czchowa, ks. 
Władysław Przybyś pogratulował 
parafianom wyróżnienia i zaszczytu. 
Wicewojewoda Małopolski Tadeusz 
Parchański, odczytał akt nadania 
Czchowowi statusu miasta. 25 stycznia 
wręczył go burmistrzowi Romanowi 
Olchawie premier Jerzy Buzek. Treści 
aktu wysłuchano na stojąco poczym na-
stąpiło przekazanie insygniów władzy 
burmistrzowi Czchowa. Łańcuch oraz 
klucz do miasta wręczył Romanowi Ol-
chawie przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Urban….

Ryglice
(ab) Czy Ryglice będą 
miastem? "Gazeta 
Krakowska" z 2000r.
 … Mieszkańcy Ryglic 
mieli odpowiedzieć na 
trzy pytania: czy są za 
przywróceniem praw 

miejskich….
 Ludzie chcą miasta …44 procent 
uprawnionych do głosowania wzięło 
udział w niedzielnej konsultacji spo-
łecznej w Gminie Ryglice.
 …mieszkańcy… poparli starania 
władz gminnych o przywrócenie Rygli-
com praw miejskich….
(pach) Ryglice. Prawa na 700-lecie? 
Miasto to brzmi dumnie, "Gazeta 
Krakowska" z 2000r.
 …Sejmowa Komisja Administra-
cyjna i Spraw Wewnętrznych pozytyw-
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nie zaakceptowała wniosek Ryglic o 
przywrócenie praw miejskich. Wiele 
wskazuje na to, że od 1 stycznia (2001r) 
przybędzie nam jeszcze jedno miasto w 
powiecie tarnowskim…

(mir) Ryglice. Trzydniowe święto z 
Gazetą Krakowską i…premierem 
Siedem wieków miasteczka "Gazeta 
Krakowska" z czerwca 2001r.
 …Przez trzy dni mieszkańcy Ryglic 
(22-24 czerwca) świętować będą 700-
lecie powstania miejscowości. …Pod-
czas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej 
prof. Jerzy Buzek wręczy akt nadania 
statusu miasteczka, przekazany zo-
stanie też klucz do bram miasta oraz 
insygnia władzy….

Zakliczyn
(dnie) Zakliczyn. Roz-
ważyć za i przeciw. 
Ostrożnie z miastem 
"Gazeta Krakowska" z 
18. 08. 1999r.
 …Procedura prowa-
dząca do przywrócenia 

praw miejskich Zakliczynowi zostanie 
rozpoczęta najwcześniej w przyszłym 
roku. Władze lokalne nie spieszą się 
, chcąc mieć dokładne rozeznanie, co 
gmina może na tym kroku stracić, a co 
zyskać….

(mir) Zakliczyn. Dokumenty przy-
gotowane,  a le…Kiedy prawa 
miejskie?… "Gazeta Krakowska" z 
30.01.2001r.
 …Prawdopodobnie władze samo-
rządowe Zakliczyna nie wystąpią w tym 
roku do Rady Ministrów o przywrócenie 
praw miejskich. Gmina za dużo straci-
łaby na subwencji oświatowej. Wśród 
mieszkańców zdania są podzielone. 
Przeważa jednak pogląd, że Zakliczyn 
powinien być miastem….

(MIR) Będzie miasto i grubsze trąby. 
"Gazeta Krakowska" z 6.05.2005r.
Radni podjęli ustawę o nowym herbie, 
nadaniu pieczęci i fladze. 
 …Wojewoda małopolski Jerzy 
Adamik postanowił poprzeć wniosek o 
nadanie Zakliczynowi statusu miasta. 
…Dokumenty trafią teraz do MSWiA. 

Ostateczną decyzję podejmie rząd.

(MIR) Zakliczyn. Rok 2006 wyjątko-
wy "Gazeta Krakowska" z 6.10.2005r.
 Komitet miejski …Wójt Kazimierz 
Korman stanie na czele Komitetu Or-
ganizacyjnego "Zakliczyn miastem". 
- Chcemy ustalić harmonogram imprez 
związanych z przywróceniem naszej wsi 
statusu miasta. Rok 2006 będzie wyjąt-
kowy - zapewnia wójt Korman….

Szczucin
Temi w Szczucinie 
" T E M I "  z  2 8 . 0 9 . 
2005r.
Miasto nad brzegiem 
rzeki …Przez kilkaset 
lat, od XVII wieku do 

roku 1936 miejscowość posiadała 
status miasta. Obecnie coraz częściej 
postuluje się podjęcie starań o odzy-
skanie praw miejskich….
 Potwierdzić miejskie aspiracje 
…Obecnie coraz częściej mówi się o 
potrzebie ich odzyskania. Zdaniem 
wójta będzie to jedno z głównych zadań 
w przyszłej kadencji samorządu, pod 
warunkiem, że większość mieszkańców 
opowie się za przywróceniem miejskie-
go statusu Szczucina…. 
 …Zdaniem Jana Sipiora odłożenie 
starań o prawa miejskie na następną 
kadencję ma jeszcze jedną zaletę. -Za 
dwa lata będziemy spełniać wszystkie 
kryteria formalne, cała miejscowość 
będzie zgazyfikowana, zwodociągowa-
na i skanalizowana. Będzie już działać 
selektywna zbiórka odpadów, nie będzie 
więc żadnych argumentów, aby nam 
praw miejskich nie przyznać….

Wojnicz
(a-ka) Czy Wojnicz od-
zyska prawa miejskie? 
Wojnicz miastem? 
"Gazeta Krakowska" z 
2005r.
 …W XIII wieku Woj-

nicz uzyskał prawa miejskie. Był wtedy 
małym miasteczkiem przecinającym 
główny szlak, który wiódł do Krakowa. 
W 1935 roku prawa te zostały mu ode-
brane. Przez kilkaset lat był miastecz-
kiem ze swoim Ratuszem i typową za-
budową urbanistyczną odpowiadającą 

dużemu miastu. Teraz po sześćdziesięciu 
latach władze lokalne gminy starają 
się o przywrócenie Wojniczowi statusu 
miasta….
Paweł Chwał Kiedyś kasztelania, 
teraz prężnie rozwijająca się gmina 
"Gazeta Krakowska w Wojniczu" z 22-
23.10.2005r.
 …Ambitni mieszkańcy marzyli od lat 
o przywróceniu Wojniczowi utraconych 
w roku 1935 praw miejskich. Nie było ku 
temu odpowiednich warunków. Wcześ-
niejsze przepisy, dotyczące zwłaszcza 
dotacji celowych, w tym m.in. na oświa-
tę, preferowały gminy i wsie. Jednak po 
wejściu do Unii Europejskiej sytuacja 
zmieniła się na tyle, że status miasta 
nie powoduje w tym względzie żadnych 
problemów czy komplikacji. Dlatego 
też samorząd gminy podjął intensywne 
starania w sprawie przywrócenia Wojni-
czowi statusu miasta. …Za odzyskaniem 
miejskich praw przemawia bowiem 
nie tylko piękna i bogata historia, ale 
także dokonania ostatnich lat…. …W 
tym roku rozpoczęto dwie ważne, wręcz 
historyczne inwestycje. Są nimi budowa 
obwodnicy i rozpoczęcie kompleksowej 
kanalizacji Wojnicza oraz gminy. Inwe-
stycje te powinny się zakończyć w roku 
2007, kiedy Wojnicz ma odzyskać prawa 
miejskie….

Paweł Chwał Dziejowe chwile naszego 
miasta "Gazeta Krakowska w Wojni-
czu" z 22-23.10.2005r. - rozmowa z 
wójtem gminy Wojnicz Zbigniewem 
Noskiem.
 …Wyniki konsultacji społecznych po-
kazały, że mieszkańcy chcą odzyskania 
praw miejskich przez Wojnicz. Czy jest 
to realne?
 …Prawa miejskie przede wszystkim 
podniosą prestiż Wojnicza i ściągną tutaj 
inwestorów. Myślę, że realnym terminem 
na świętowanie odzyskania praw miej-
skich będzie 1 stycznia 2007 roku…. 

TMZB 
Krzysztof Kolbusz

1 W nawiasach podano daty pierwszej i po-
wtórnej lokalizacji oraz datę pozbawienia 
miasta praw miejskich. Dane zasięgnięte 
za Andrzejem B. Krupińskim Zabytki 
urbanistyki i architektury województwa 
tarnowskiego Warszawa-Kraków 1989.

Kantor  
Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12  

- sklep GS
Zapraszamy  

od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

  Serdeczne podziękowania dla OSP z Nawsia 
Brzosteckiego za pomoc w realizacji prac tech-
nicznych przy Domu Nauczyciela w Przeczycy 
składają mieszkańcy tego domu.
  Na zbliżające się święta Bożego Narodze-
nia i Nowy Rok życzymy Wam pomyślności i 
błogosławieństwa Bożego w służbie dla nas 
wszystkich.

Mieszkańcy Domu Nauczyciela w Przeczycy
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Zawód nauczyciela stracił w ostatnim  
czasie na prestiżu społecznym: w me-

diach rzadko pojawiają się informacje o do-
brych i wybitnych pedagogach, niewiele się 
pisze i mówi o trudach i wynikach naszych 
szkolnych wychowawców. A przecież 
celem nauczyciela jest kształtowanie czło-
wieka, jego osobowości oraz wskazywanie 
hierarchii wartości, norm międzyludzkich 
i cywilizacyjnych. Dlatego też nauczy-
cielskiej pracy nie można mierzyć liczbą 
sztuk, godzin, metrów czy kilogramów. 
Wyniki pracy wychowawców widoczne 
są dopiero po kilku, kilkunastu latach. A 
efektem tej pracy ma być dobry i prawy 
człowiek, obywatel, współmałżonek, ro-
dzic. Nauczyciela kształtującego charakter 
młodego człowieka można porównać do 
artysty rzeźbiarza, gdzie talent i umiejęt-
ności decydują o wyniku końcowym. Bez 
talentu (powołania) nie można być dobrym 
nauczycielem. Należy sobie zatem uświa-
domić, że praca dydaktyczna to misja, a nie 
realizacja norm produkcyjnych. 
 W niniejszym opracowaniu przedstawię 
sylwetkę Władysława Fuczka, Kierownika 
Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej 
(1949-1955), bardzo dobrego nauczyciela, 
przykładnego wychowawcę i organizatora 
oświaty. Charakterystyka ta dotyczy zale-
dwie jego sześciu lat pracy w wiejskiej, 
prowincjonalnej szkole. Z konieczności, 
obraz ten jest subiektywny, widziany ocza-
mi ucznia, który wiele mu zawdzięcza. 
 Władysław Fuczek urodził się 2 czerwca 
1924 r. w Nawsiu Kołaczyckim, w dolinie 
rzeki Wisłoki, między Pilznem i Jasłem. 
Był trzecim, najmłodszym dzieckiem Jana 
i Apolonii z domu Madej. Jego Rodzice 
posiadali niewielkie gospodarstwo rolne, 
a oprócz tego ojciec był rzemieślnikiem 
(szewcem).
 Władysław w latach 1931 - 1938 uczęsz-
czał do Powszechnej Szkoły Podstawowej 
w Kołaczycach. Dalszą edukację realizo-
wał poprzez prywatne lekcje, a w czasie 
okupacji niemieckiej kontynuował naukę 

w ramach tajnego nauczania. W 1947 roku 
ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące. 
W latach 1947 - 1949 uczył się w Liceum 
Pedagogicznym w Gorlicach i tam też zdał 
egzamin dojrzałości. W ten sposób uzyskał 
uprawnienia do nauczania wszystkich 
przedmiotów w publicznych i prywatnych 
szkołach podstawowych. W latach 1964 
- 1968 studiował, w systemie zaocznym, 
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w 
Warszawie, gdzie uzyskał stopień magistra 
historii. 
Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1949 
r. i pracował aż do 31 stycznia 1982 r. W 
okresie od 1 września 1949 r. do 31 sierpnia 
1955 r. był nauczycielem i kierownikiem 
Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej. W 
latach 1955 - 1977 pracował jako wizytator 
zatrudniony przez Kuratorium Oświaty i 
Wychowania w Rzeszowie. Następnie, od 
1 września 1977 r. do 31 stycznia 1982 r. 
był nauczycielem w Zespole Szkół Mecha-
nicznych w Rzeszowie. 
Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej 
i społecznej otrzymał następujące wyróż-
nienia i odznaczenia:
- Odznaka Przyjaciel Dziecka (1970)
- Srebrny Krzyż Zasługi (1970)
- Odznaka "Zasłużony dla Województwa 

Rzeszowskiego" (1974)
- Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974)
- Złoty Krzyż Zasługi (1974)
- Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski 

(1982)
 Władysław Fuczek w 1958 r. zawarł 
związek małżeński z Janiną Kida. Był 
ojcem dwojga dzieci: Lucyny i Andrzeja. 
 Zmarł 28 października 2000 r. i został 
pochowany na Cmentarzu Komunalnym 
Rzeszów - Wilkowyja. 
 Dwie bliźniacze wioski: Grudna Dolna 
i Grudna Górna usytuowane są w dolinie 
rzeki Kamienica, prawego dopływu Wisło-
ki. W dalszej części opracowania będziemy 
identyfikować je wspólną nazwą Grudna. 
Obie wsie zlokalizowane są na terenie Po-
górza Strzyżowskiego. Najbliższa okolica 
Grudnej tworzy wyraźne obniżenie terenu 
nazywane Kotliną Grudzką. Od północy 
ogranicza ją Płaskowyż Głobikowski z 
dominującym szczytem Kamieniec (428,8 
m.n.p.m.). Od wschodu granicę wyznacza 
Grzbiet Brzeziny - Chełm, a od południa 
garby Brzosteckie. Pagórkowaty teren 
Grudnej przecinają liczne potoki, dopływy 
Kamienicy, a wśród nich: Czarny, Lipinki, 
Kujawski, Węglowy i Bagnisty. 
 Początki szkoły na terenie Grudnej nie 
są udokumentowane, ale wiadomo, że już 
w 1894 roku na terenie Grudnej Dolnej 
istniała szkoła w drewnianym budynku z 
jedną salą lekcyjną. W 1911 roku wybudo-
wano nowy, murowany budynek szkoły. 
 W latach 1911 - 1944 kierownikami 
szkoły w Grudnej byli: Jan Miłoś, Za-
biegalanka, Klotylda Szczeklik, Helena 
Topolska i Jan Krawczyk. Od początku 
wakacji 1944 roku do zimowych miesięcy 
1946 roku szkoła była zamknięta w wyniku 
znaczących zniszczeń wojennych. Kiedy 

uruchomiono ją po zakończeniu II Wojny 
Światowej, stanowisko kierownicze objęła 
Maria Zając i piastowała je do końca roku 
szkolnego 1946/1947. Następnie, w latach 
1947 - 1949 funkcję kierownika szkoły peł-
nił Stanisław Salacha. W 1949 roku pałecz-
kę kierownika szkoły przejął Władysław 
Fuczek, krajan swojego poprzednika. 
 W początkowym okresie swojego 
istnienia szkoła w Grudnej była cztero-
klasowa. Istotny przełom, pod względem 
ilościowym i jakościowym, miał miejsce 
po roku 1949: uruchomiono wówczas 
piątą klasę, a później szóstą i siódmą. Od 
tej pory grudzkie dzieci mogły uzyskać 
pełne wykształcenie podstawowe w swojej 
rodzinnej miejscowości. 
 Po II Wojnie Światowej sytuacja 
polskiego szkolnictwa była bardzo zła. 
Głównym problemem był brak nauczycieli, 
w szczególności na wsi. Zdarzało się, że 
w szkołach wiejskich uczyli ludzie bez 
żadnego pedagogicznego przygotowania, 
a nawet bez średniego wykształcenia. 
Jednak nauczyciel bez kwalifikacji był i tak 
mniejszym złem niż całkowicie zamknięta 
szkoła. W Grudnej, żaden z przedwojen-
nych nauczycieli nie powrócił do pracy. 
Dlatego też grudzkie dzieci miały dużo 
szczęścia, gdy w miesiącach wakacyjnych 
1949 roku przybył Władysław Fuczek, 
który od września rozpoczął pracę jako 
nauczyciel i równocześnie kierownik 
szkoły. Posiadał pełne kwalifikacje, był 
fachowcem chociaż bez praktyki. Nowy 
kierownik był szczupły, o sportowej syl-
wetce, bujnej fryzurze i zawsze - na miarę 
tamtych czasów - elegancko ubrany. 
 W roku szkolnym 1949/1950 rozpoczę-
to naukę w pięciu klasach (od pierwszej do 
piątej), przy czym piąta klasa powstała po 
raz pierwszy po dłuższej przerwie. Dzieci 
z zainteresowaniem przyglądały się nowe-
mu kierownikowi, ten z kolei badawczym 
wzrokiem patrzył na swoich uczniów, prze-
ważnie bosych i chuderlawych. Wszystkich 
nurtowało pytanie: jakim nauczycielem 
będzie ten nowy kierownik? Niebawem 
życie dostarczyło odpowiedzi. Włady-
sław Fuczek okazał się nauczycielem i 
wychowawcą bardzo wymagającym, ale 
wyrozumiałym. W sprawach istotnych był 
kategoryczny, a pobłażliwy w sprawach 
mniejszej wagi. Jego metody wycho-
wawcze cechowało ojcowskie podejście. 
Celem nadrzędnym było dobro ucznia, 
jego rodziny i środowiska. Wychowywał 
swoich uczniów na uczciwych, pracowi-
tych, zdyscyplinowanych i odpowiedzial-
nych obywateli. Jego wychowankowie w 
przyszłości mieli kierować się w życiu 
prawdą. Szanował i akceptował swoich 
uczniów takimi jacy są, z ich zaletami i 
wadami. Jako wychowawca znał dobrze 
swoich podopiecznych, ich możliwości i 
ograniczenia, potrafił skutecznie sterować 
ich kształceniem i wychowaniem. Często 
publicznie chwalił uczniów, ale bywało, że 
"szarpnął za cugle".
 Dla Władysława Fuczka ważny był nie 
tylko uczeń, ale również jego otoczenie. 
Rodzice, rodzeństwo, a nawet koleżanki 
i koledzy byli w kręgu zainteresowań 
wychowawcy. W trakcie przypadkowych 
spotkań z rodzicami lub rodzeństwem 

Władysław FUCZEK
Kierownik Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej w latach 1949-1955
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rozmawiał o swoich uczniach, dopytywał o 
trudności, doradzał i prosił o stały kontakt. 
Co więcej, odwiedzał swoich uczniów w 
domach, aby sprawdzić, w jakich warun-
kach żyją jego podopieczni.
 Nowy kierownik szkoły był człowie-
kiem wrażliwym i bardzo spokojnym. 
W pierwszych latach po wojnie, zajęcia 
w szkole rozpoczynały się modlitwą. W 
jej trakcie nasz wychowawca był bardzo 
poważny, skupiony i zamyślony. 
 Władysław Fuczek miał jasno określone 
priorytety kształcenia. Przede wszystkim 
uczył "jak myśleć", a dopiero w drugiej 
kolejności "co myśleć". Taka hierarchia ce-
lów pozostawała w wyraźnej sprzeczności 
z dogmatyką ideologiczną tamtych czasów, 
kiedy nakazywano, aby "co myśleć" było 
ważniejsze od "jak myśleć". Zmuszano do 
nauczania treści z lansowanej wówczas 
filozofii i systemu wartości. Te treści miały 
być przyjmowane bezkrytycznie a nawet 
bezmyślnie. Władysław Fuczek w spra-
wach ideologii i polityki nie deklarował 
jasno swojego stanowiska, zachęcał jednak 
do przemyślenia i zastanowienia się nad 
tymi kwestiami. 
 Myślenie i nauka myślenia miały u 
niego najwyższy priorytet. Uczył, jak się 
uczyć, jak zapamiętywać treści, kojarzyć 
zdarzenia i fakty. Zwracał szczególną 
uwagę na prawidłowe wnioskowanie oraz 
elementy logicznego myślenia, uczulał na 
stosowanie poprawnej argumentacji. Praw-
dziwą szkołą myślenia było rozwiązywanie 
tzw. "zadań z treścią" na lekcjach mate-
matyki (zadania takie były solą nauczania 
tego przedmiotu). Rozwiązywanie ich 
pozwalało dokonywać analizy tekstu i to 
niekoniecznie matematycznego. Interpre-
tacja każdego słowa, każdego przecinka 
uczyła kojarzyć, myśleć, łączyć fakty w 
zależności, a w konsekwencji rozwiązy-
wać zadania. Była to równocześnie nauka 
abstrahowania, gdyż dla wielu młodych 
ludzi abstrakcją było, że "x" może oznaczać 
liczbę lat dziadka, czy cenę kilograma 
chleba. Droga od szczegółu do ogółu, od 
konkretu do abstrakcji - nie była i nie jest 
łatwa w początkowej fazie nauczania, 
natomiast Władysław Fuczek uczył tego 
znakomicie. 
 Nowy kierownik szkoły w Grudnej 
wyróżniał się elokwencją i bardzo dobrą 
dykcją. Widać było, że dbał o poprawność 
gramatyczną i leksykalną języka. Znał 
doskonale "grudzką gwarę", gdyż był to 
język charakterystyczny nie tylko ludzi z 
Grudnej, ale również mieszkańców środ-
kowej części dorzecza Wisłoki, w tym 
Kołaczyc - jego rodzinnej miejscowości. 
Bez trudu rozumiał zdanie: "Hajnok dzio-
pa łowies rwała, a hawok krzesnołociec 
łoroł". Jednak, jako nauczyciel wymagał 
od siebie i od swoich uczniów poprawnej 
polszczyzny, aczkolwiek miał świadomość 
pewnych przyzwyczajeń gwarowych. 
Wskazywał je swoim wychowankom, ale 
ich nie ośmieszał. 
 Pan kierownik, jako wykształcony 
nauczyciel, był przygotowany do prowa-
dzenia lekcji z wszystkich przedmiotów. 
Jego lekcje były przemyślane i precyzyjnie 
prowadzone. W czasie zajęć, dostojna 
postać nauczyciela przemieszczała się po 

całej sali. Bystrym wzrokiem obejmował 
wszystkich wychowanków, zarówno tych z 
pierwszej jak i ostatniej ławki. Uczniowie 
czuli, że są cały czas czujnie obserwowani, 
że w każdej chwili mogą być wyznaczeni 
do odpowiedzi, do wyjaśnienia znaczenia 
wyrazu lub sensu zdania, do powtórzenia 
wypowiedzi koleżanki. Zmuszało ich to do 
ciągłej aktywności, do skupienia uwagi na 
problematyce lekcji. Na zajęciach pano-
wała cisza, chociaż można było zadawać 
pytania. Nauczyciel posiadał dar, cenny 
dar, słuchania pytań i uwag podopiecznych. 
Uczeń miał prawo popełnić błąd i sam 
skorygować swoją wypowiedź. 
 Zajęcia lekcyjne kończyły się podyk-
towaniem zadań do rozwiązania w domu, 
które następnym razem były skrupulatnie 
sprawdzane. Karą za brak zadania domo-
wego była tzw. "koza", czyli odrabianie 
zadania w szkole, po zakończeniu zajęć. 
Koza była traktowana przez uczniów jako 
dotkliwa kara, plama na honorze. 
 Władysław Fuczek w każdej chwili 
był gotów przyznać się do swojego błędu. 
Pamiętam zaskoczenie klasy, kiedy na-
uczyciel uznał swój błąd i przyznał rację 
uczniowi w kwestii związanej z granicą 
między Francją i Hiszpanią. Taka posta-
wa pedagoga umacniała jego autorytet, 
a jednocześnie zachęcała uczniów do 
krytycznego myślenia. Był nauczycielem 
zdyscyplinowanym i wymagał dyscypliny 
zarówno od swoich uczniów jak i współ-
pracowników. 
 Nasz bohater w Grudnej uczył różnych 
przedmiotów: biologii, fizyki, matematyki, 
rysunku i prac ręcznych. Na zajęciach 
plastycznych pięknie rysował na tablicy. 
Wszyscy byli zachwyceni umiejętnoś-
ciami nauczyciela. Do dzisiaj pamiętam 
rysunek narciarza, pełnego dynamiki i 
fantazji. Z kolei zajęcia z robót ręcznych 
wymagały sprawnych rąk i nietuzinkowych 
pomysłów. Razem z wychowawcą wy-
konywaliśmy wieszaki na ubrania, klatki 
dla królików, uprawialiśmy warzywa w 
szkolnym ogródku. 
 Teraz kilka zdań na temat uczniów z 
Grudnej, a dokładniej tych, którzy koń-
czyli siódmą klasę w 1952 roku, czyli o 
pierwszych absolwentach nauczyciela 
Władysława Fuczka. Jacy byli? Najprost-
sza odpowiedź na tak postawione pytanie 
brzmi: zróżnicowani. Byli zróżnicowani 
pod wieloma względami: wieku, zdolności, 
pracowitości, a przede wszystkim możli-
wości uczenia się w domu. 
 Różnica wieku między uczniami, trzeba 
przyznać, była dość duża. Najstarsi z nich, 
gdyby działania wojenne nie zmusiły ich 
do przerwania edukacji, spokojnie mogliby 
być nauczycielami dla tych najmłodszych. 
Jeden uczeń był sierotą, kilku półsierotami 
- wojna okaleczyła im dzieciństwo. Prawie 
wszyscy uczniowie, od wiosny do jesieni, 
dużo czasu poświęcali pracy w polu, w 
gospodarstwie rodziców. Uczyli się wie-
czorami, przy świetle lampy naftowej, ze 
świadomością, że kanfinę należy oszczę-
dzać. W ich domach najczęściej była tylko 
jedna izba, a w niej czterech lub więcej do-
mowników (w tym małe dzieci). A bywało 
i tak, że ta jedyna izba była wydzielonym 
pomieszczeniem ze stajni, stodoły lub 

piwnicy, bo akurat dom spłonął w czasie 
wojny. Ubóstwo w domach było wspólną 
cechą wszystkich, chociaż w niektórych 
rodzinach brakowało nawet chleba w ciągu 
roku. 
 W omawianej klasie za jedną z najzdol-
niejszych uczennic uważam Janinę Gąsior. 
Była półsierotą, ponieważ jej matka zginęła 
od wybuchu miny próbując dotrzeć do 
własnego domu. Janka była uczennicą o 
olbrzymich predyspozycjach intelektual-
nych, wszechstronnie uzdolnioną, bardzo 
pilną i sumienną. Niestety, z przyczyn 
rodzinnych i finansowych musiała zre-
zygnować z uczenia się w dobrej szkole 
średniej, pomimo tego, że rozpoczęła w 
niej naukę. Zdolnych i pilnych uczniów 
w naszej klasie było znacznie więcej, aż 
trudno wszystkich wymienić. Oto nazwi-
ska jedynie kilku z nich: W. Gorczyca, E. 
Kuczek, M. Osmólska, C. Pietrzycka, M. 
Tokarz. Jedna trzecia absolwentów z 1952 
roku została przyjęta do szkół średnich, a 
prawie wszyscy kontynuowali naukę w 
szkołach ponadpodstawowych. Ten fakt, 
w tamtych powojennych czasach, należy 
uznać za znakomite osiągnięcie nauczycieli 
z Grudnej. 
 Trzeba przyznać, że Władysław Fuczek 
trafił w Grudnej na uzdolnioną młodzież, 
ciekawą wiedzy o świecie. Nierzadko 
uczniowie byli zachęcani do nauki przez 
rodzinę, która w czasie II Wojny Światowej 
doświadczyła głodu, wysiedlenia, ponie-
wierki i cierpienia. Dlatego też rodzice 
dokładali wszelkich starań, aby młodsze 
pokolenie mogło się uczyć. Często bywało 
i tak, że starsze rodzeństwo pracowało w 
charakterze służących i parobków w oko-
licach Pilzna i Tarnowa, aby ich młodsi 
bracia i siostry mogli się uczyć. O swojej 
nauce już nie marzyli, chociaż wiedzieli, 
jak dużą szansę życiową daje możliwość 
ukończenia siódmej klasy. 
 Tę szansę urealniał Władysław Fuczek. 
W Grudnej szlifował swój pedagogiczny 
talent, a jego praca zaowocowała sukce-
sami uczniów. To w tej wsi realizował 
swoją misję jako nauczyciel, wycho-
wawca i kierownik szkoły. Przekształcił 
czteroklasową wiejską szkołę w placówkę 
dającą pełne podstawowe wykształcenie. 
W ten sposób przed grudzką młodzieżą 
otwierał bramy i wskazywał drogę do 
dalszej nauki. Młodzież, przy wsparciu 
rodziców i rodzeństwa, korzystała z tych 
możliwości i kontynuowała naukę aż do 
wyczerpania wszystkich możliwości, 
włącznie z tytułami naukowymi. Wielu 
uczniów Władysława Fuczka poszło w jego 
zawodowe ślady, zostali nauczycielami w 
szkołach podstawowych, średnich i wyż-
szych. Znowu trudno przedstawić pełną 
listę, a oto nazwiska niektórych z nich: 
Zofia Białas, Jan Chmura, Maria Gorczyca, 
Cecylia Pietrzycka, Zofia Sypień, Maria 
Traciławska. 
 Władysław Fuczek dał przykład, jak 
jeden człowiek w krótkim czasie, może 
tak dużo zrobić dla innych. Swoją pracą, 
zaangażowaniem, talentem nauczycielskim 
i organizacyjnym w pełni zasłużył na 
wdzięczność wszystkich swoich uczniów. 

Prof. dr hab. Stanisław Białas
uczeń Władysława Fuczka
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Wpływ pogody 
na samopoczucie
Czy Twój nastrój pogarsza się, gdy  

nadciągają deszczowe chmury?
Czy jesteś zmęczony, gdy temperatura 
osiąga rekordową wysokość?
Czy jesteś szczególnie rozdrażniony 
przed zmianą pogody?
Czy przy niektórych stanach pogodo-
wych odczuwasz zmęczenie, zniechę-
cenie i rozbicie?
Czy przy deszczu i zimnie masz bóle 
w stawach?
Jeśli na większość pytań odpowiedzia-
łeś tak, oznacza to, że zaliczasz się do 
ogromnej grupy ludzi wrażliwych na 
warunki atmosferyczne, czyli meteo-
ropatów. Nie jest to jednak powód do 
niepokoju, gdyż klimat ma wpływ na 
nas wszystkich. 
Na szczęście można złagodzić dole-
gliwości uwarunkowane czynnikami 
środowiskowymi i choć częściowo 
pozbyć się stresu pogodowego. 
Rodzaje pogody i ich wpływ na samo-
poczucie
1. Ładna pogoda (gdy świeci słońce, 
niebo jest bezchmurne, jest chłodno 
i sucho). Taka pogoda wpływa na 

organizm odświeżająco i ożywiająco. 
Ciśnienie krwi może być lekko pod-
wyższone. 
2. Piękna pogoda (temperatura jest wy-
soka, jest sucho, parno i jasno). Jesteśmy 
chętni do pracy, uważni, dobrze śpimy. 
Jest mniej wypadków i zgonów.
3. Zbyt piękna pogoda (jest ciepło, bar-
dzo sucho, delikatne chmurki zapowia-
dają nagłą zmianę pogody, a ciśnienie 
spada). Możemy czuć się źle, gorzej 
spać, cierpieć na migrenę i bóle głowy. 
Przy tej pogodzie częściej występują 
zatory i udary mózgu.
4. Zmiana pogody (powietrze jest 
gorące, wilgotne, ciśnienie spada, jest 
duszno, a zachmurzenie wzrasta). Po-
woduje to uczucie znużenia, senności, 
drażliwość, nerwowość, bóle głowy 
i obniżenie ciśnienia krwi. Częściej 
dochodzi do zawałów serca.
5. Stan po zmianie pogody (powietrze 
jest zimne i wilgotne, wieje świeży 
wiatr, pada). Meteoropaci odczuwają 
tę pogodę jako nieprzyjemną.
6. Stabilizacja pogody (deszcz zanika, 
jest sucho i chłodno, słońce przebija się 
przez chmury, ciśnienie atmosferyczne 
rośnie). Czujemy się dobrze, poprawia 
się nasz nastrój.
Z powyższego podziału pogody wynika, 
że dolegliwości zwiększają się, gdy:
- temperatura szybko rośnie
- temperatura jest zbyt wysoka jak na 

daną porę roku
- wilgotność powietrza jest wyższa niż 

poprzedniego dnia
- występują małe różnice temperatur 

między dniem i nocą

- narasta zachmurzenie
 Meteoropata może prowadzić ka-
lendarz dolegliwości by zaobserwować 
intensywność wrażliwości na pogodę 
i przekonać się na jakie jej zmiany 
reaguje nasz organizm. Osoba taka 
powinna też zadbać by w tych dniach 
organizm był wypoczęty, wyspany i 
lepiej odżywiony, gdyż wszystko to 
wpływa pozytywnie na nasz nastrój. 
 Ważna jest codzienna gimnastyka 
trwająca około 10 minut i składająca się 
z lekkich ćwiczeń. Regularne spacery, 
ruch na świeżym powietrzu są idealne 
dla meteoropatów. Ponadto zdrowe i 
zrównoważone odżywianie wzmacnia 
organizm i poprawia jego wydolność. 
Do drażliwości prowadzi brak witamin 
z grupy B, magnezu, a także lecytyny. 
Należy pamiętać o świeżych owocach 
i warzywach, produktach pełnoziarni-
stych, mleku, rybach, chudym mięsie. 
Pomocna jest KOFEINA, gdyż zmniej-
sza senność i poprawia koncentrację. 
Lepiej jednak stosować ją w mniejszych 
dawkach, gdyż przyśpiesza akcję serca 
i utrudnia zaśnięcie. Warto też wspo-
mnieć o ADAPTOGENACH, czyli 
substancjach naturalnego pochodzenia, 
zwiększających zdolność organizmu do 
przystosowania się. Pozyskiwane są 
z roślin min. z żeń-szenia. Zawarte w 
nich substancje wykazują bezpośredni 
wpływ na poziom neuroprzekaźników 
w mózgu i prawdopodobnie wpływają 
na syntezę ENDORFIN poprawiających 
nasz nastrój. 

Dużo zdrowia!
M. i M. Godawska

Było lato 1944 roku.  
Front niemiecko-ra-

dziecki zatrzymał się na 
wschód od Brzostku około 
3 do 4 km. W bezpośrednim 
sąsiedztwie mojego wuja 
Stanisza około 100 kroków 
od zabudowań Niemcy usta-
wili baterię dział.
 Po ustabilizowaniu się 
linii frontu Niemcy oczyścili 
teren wysiedlając ludność 
od linii frontu po Wisłokę. 
Moi rodzice, ja i młodsza 
siostra Helena zatrzymali-
śmy się w Błażkowej. Star-
szy brat Janek był wtedy na 
robotach przymusowych w 
Niemczech.
 Wuj Stanisz z rodziną nie poszedł na wysiedlenie bo 
dogadał się z dowódcą artylerii (umiał po niemiecku), który 
pozwolił mu zostać z rodziną w swoim domu. Po jakimś 
czasie ja dotarłem do wujostwa i z nimi zamieszkałem.
 Przed świętami Bożego Narodzenia ciocia Staniszka do-
wiedziała się, że na plebani w Brzostku jest ksiądz - nie po-
szedł na wysiedlenie - i odprawia Msze św. Ciocia ucieszyła 

się, że będzie mogła w Boże Narodzenie być na Mszy św. i 
poszła z córką na plebanię w obstawie oficera niemieckiego 
przydzielonego przez dowódcę baterii dla bezpieczeństwa. 
Na plebani zastali księdza proboszcza Żywickiego, starego 
kościelnego i zmarłego, leżącego w pokoju od kilku dni, księ-
dza Szymkiewicza - długoletniego proboszcza w Brzostku.
 Ksiądz Żywicki ucieszył się, że będzie miał pomoc w 
zorganizowaniu pogrzebu. Zięć Staniszów - Szarek - był sto-
larzem i robił też trumny. Jedną miał u swoich teściów, gdzie 
się zatrzymał po wysiedleniu ze swego domu. Po powrocie 
cioci z plebani do domu i przedstawieniu sytuacji zebraliśmy 
się, wzięli trumnę i w obstawie dwóch oficerów niemieckich 
przydzielonych dla bezpieczeństwa przez dowódcę baterii 
poszliśmy na plebanię zorganizować pogrzeb księdza. Nie 
pamiętam dokładnie kto wtedy brał udział - ale na pewno: 
ciocia Staniszowa, Jej córka Helena, mąż Heleny Szarek, 
Henryk Stanisz i ja (miałem wtedy 15 lat). Trumnę z ciałem 
ponad 100-letniego księdza Szymkiewicza złożyliśmy w 
krypcie pod kaplicą cmentarną.
 Ksiądz, który miał duże zasługi dla Brzostku jako wie-
loletni proboszcz doczekał się śmierci i pogrzebu w tak 
niezwykłych okolicznościach i z udziałem zaledwie kilku 
osób.
Piszę te osobiste wspomnienia jako skromny przyczynek do 
historii Brzostka, a szczególnie parafii i zasłużonego księdza 
"Staruszka" jak się o Nim mówiło za życia.

Rzeszów, maj 2005 roku.
Franciszek Kolbusz

Ks. Stefan Szymkiewicz 
(1842-1944)

Pogrzeb Ks. Szymkiewicza
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Jak wiecie z zawodu jestem chemikiem,  
a patrząc na obecną sytuację w kraju, 

tak sobie myślę, co z tego wszystkiego 
może w przyszłości wyjść dobrego, czy 
złego. Śledziłem kampanię wyborczą obu 
kandydatów na prezydenta i doszedłem 
do wniosku, że tak już jest namieszane w 
tych mediach, że aż głowa boli. Mam już 
kopę lat, toteż skleroza mi dokucza, aż 
muszę sobie wszystko zapisywać, żeby nie 
zapomnieć. Kiedy idę do sklepu, to żona 
nie mówi mi co mam kupić lecz pyta "Czy 
nie zapomniałeś kartki - co masz kupić?" 
Tak niestety działa na pamięć naduży-
wanie przez długie lata alkoholu. Teraz 
to nawet kiedy rozwiązuję krzyżówkę 
muszę korzystać z tablicy Mendelejewa, 
bo nie mogę sobie przypomnieć nazwy 
pierwiastka mimo, że 18 lat przepracowa-
łem jako chemik i na co dzień musiałem 
korzystać ze wzorów chemicznych. Kiedyś 
przeglądając układ okresowy pierwiastków 
przyszedł mi do głowy pewien pomysł, 
taka "złota myśl", która, sam nie wiem, 
być może zmyliła drogę jak to powiedział 
niegdyś Malinowski w "Podwieczorku 
przy mikrofonie". Otóż pomyślałem sobie 
wtedy, czy nie mogłoby być tak samo, 
wszystko na swoim miejscu poukładane 
i uporządkowane w naszym rządzie i w 
ogóle w całym kraju.
 Myślę, że teraz ludzie tak są tymi wybo-
rami i obietnicami wyborczymi ogłupieni, 

że mają po dziurki w nosie całej polityki. 
Politycy tyle nam naobiecywali, tyle na-
mieszali, że wystarczy tylko jedna mała 
iskra, żeby to wszystko wybuchło i roz-
waliło te układy, albo rozświetliło oblicze 
nowego kraju. I tak nasunęła mi się myśl 
ułożenia rebusu. Dawniej bardzo lubiłem 
układać rebusy, ot tak dla zabawy. Nasz 
kraj stale jest podzielony: na partyjnych 
i bezpartyjnych, wierzących i ateistów, 
uczciwych i złodziei. Oj, będzie miał Ka-
czyński trudny rebus do rozwiązania. W 
następnym numerze napiszę więcej na ten 

temat, a teraz tak dla rozrywki i humoru 
przedstawię rebus do odgadnięcia. Spró-
bujcie chwilę pomyśleć, to może odczyta-
cie wielki znak czasu. A może uda się wam 
wymyślić najśmieszniejszą nazwę pro-
duktu? Jeśli tak, to w nagrodę poczytacie 
sobie książkę ufundowaną przez K.W.Cz. 
Propozycje nazwy nowego produktu pro-
szę nadsyłać na kartkach pocztowych na 
adres "Wiadomości Brzosteckich" w Domu 
Kultury w Brzostku do końca listopada, z 
dopiskiem "Rebus Kaczyńskiego"

Józef Samborski
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Wymieszaj te trzy pierwiastki w wiadrze, na końcu dodaj iskrę. Otrzymasz nowy 
produkt. Ułóż wzór chemiczny i podaj jego nazwę. Za najśmieszniejszą czekają 
nagrody książkowe.

Obecnie
kraj podzielony

Przyszłość
Nowe oblicze Polski?

Wynik
Nieznany produkt?

"Rebus Kaczyńskiego"  - układ  okresowy pierwiastków

W ostatnich latach znacznie wzrosła  
ilość wszelkiego rodzaju tworzyw 

sztucznych w strumieniu wytwarzanych 
odpadów komunalnych (określanych 
powszechnie jako śmiecie). Chociaż w 
każdej miejscowości zwykle jest moż-
liwość normalnego ich pozbywania się, 
tzn. wywóz na wysypisko odpadów przez 
specjalne firmy komunalne, lub wrzucenie 
do przeznaczonego w ramach segregacji 
na ten cel kontenera, to jednak bardzo 
wielu ludzi nie korzysta z tych możliwości, 
wybierając świadomie lub nieświadomie 
inne sposoby. Najgorszy z możliwych to 
spalanie odpadów tworzyw sztucznych w 
domowych piecach lub na terenie posesji. 
Podczas procesu spalania takich tworzyw 
jak np. plastikowe opakowania, folia oraz 
gum czy opon uwalnia się do powietrza 
wiele szkodliwych i trujących substancji, 
które wcześniej były wykorzystywane w 
produkcji tych tworzyw jako barwniki, 
stabilizatory, utwardzacze itp. Występują 
tam również metale śladowe jak ołów, rtęć, 
kadm, chrom.
 Oprócz w/w substancji, które stosowano 
w procesie produkcji plastiku, podczas jego 
spalania powstają nowe. Najgroźniejszymi 
z nich są furany i dioksyny. Dioksyny 
należą do najbardziej trujących, rakotwór-
czych substancji na świecie, są 10 000 
razy bardziej trujące od cyjanku potasu, 
lecz ich działanie nie jest natychmiastowe. 
Toksyczne działanie dioksyn polega na 
powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu 
narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, ne-
rek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej, 

są odpowiedzialne za częste występowanie 
nowotworów. Dioksyny w stężeniu nawet 
stukrotnie mniejszym od dawek powodują-
cych raka (a te przecież są niewiarygodnie 
małe) oddziałują na człowieka a szczególnie 
na kobiece hormony - estrogeny. Rozre-
gulowują układ hormonalny i wpływają 
niekorzystnie na procesy związane z prze-
kazywaniem życia.
 Szczególnie narażone na chorobotwór-
cze działanie metali ciężkich, furanów i 
dioksyn są osoby mało odporne a zwłasz-
cza dzieci. Płód zostaje uszkodzony już w 
łonie matki, co może się objawiać później 
trwałym kalectwem u nowo narodzonego 
dziecka.
 Badania dowodzą, że najwięcej dioksyn 
dostaje się do środowiska nie z produkcji 
przemysłowej, lecz podczas spalania odpa-
dów w gospodarstwach domowych. A więc 
kto lekkomyślnie spala plastik, oleje, gumy 
itp. w palenisku domowym lub na swojej 
posesji, bezpośrednio na powierzchni ziemi, 
truje siebie, środowisko i nas wszystkich.

Im bliżej źródła spalania, tym stężenie 
trucizn w powietrzu i na gruncie jest więk-
sze. Przeprowadzone badania naukowe 
wykazały, że stężenie dioksyn jest o wiele 
wyższe na terenach wiejskich, a więc tam, 
gdzie najmniej gospodarstw domowych 
korzysta z legalnego sposobu pozbywania 
się odpadów.
 Dla naszego wspólnego dobra, a zwłasz-
cza dla dobra naszych dzieci pamiętajmy, 
że spalanie tworzyw sztucznych nie powo-
duje ich zniknięcia, lecz prowadzi tylko do 
zmiany postaci w bardzo niebezpieczne 
substancje, które przez pewien czas krążą 
w powietrzu (skąd je wszyscy wdychamy), 
a potem opadają również do gleby, z której 
przechodzą do roślin, zwierząt i w końcu z 
żywnością trafiają na nasze talerze - w myśl 
zasady, że "NIC W PRZYRODZIE NIE 
GINIE".
NIE POZWÓLMY, ŻEBY KTOKOL-
WIEK ROBIŁ "PORZĄDKI" KOSZ-
TEM ZDROWIA NAS WSZYSTKICH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Rzeszowie

Niebezpieczne spalanie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
Przypominam, że wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż swoich nieruchomości, likwidacji na dachach 
sopli i zwisów śniegowych, zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm. (art.5 ust. 1 pkt 4) 
oraz uchwałą Nr XXI/169/04 Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 listopada 
2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Brzostek (§5 pkt 1 i 2).

Wójt Gminy Leszek Bieniek
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Chór matołków
straszy nas 
z wysokich stołków.
Kiedy czujesz się jak pionek
do pobicia przeznaczony -
wstąp do baru.

Powiatowy ranking felietonistów - noto-
wanie numer 3
1. Wspólnie Andrzej Plęs - Gazeta Kra-

kowska i Ryszard Pajura - Obserwator 
Lokalny

2. Agnieszka Kruszyńska - Przegląd Dę-
bicki

3. Agnieszka Majba - Obserwator Lo-
kalny

4. Ewa Podolska - Gazeta Krakowska
5. Grzegorz Kita - Ziemia Dębicka
6. Janusz Grajcar - Obserwator Lokalny
7. Tomasz Rowiński - Nowiny

Rolnik - zawód niebezpieczny.
Co roku KRUS rejestruje kilkadziesiąt 
tysięcy wypadków przy pracy rolniczej, w 
tym około półtora tysiąca dotyczy dzieci 
do lat 15.
Najbardziej niebezpiecznymi maszynami 
są pilarki tarczowe (cyrkularki).
Prawidłowo zabezpieczone powinny 
posiadać: 
- kaptur ochronny
- klin rozszczepiający przy cięciu wzdłuż-

nym
- osłonę dolnej części tarczy piły
- osłonę pasa transmisyjnego
 Co drugie nieszczęśliwe zdarzenie w 
gospodarstwie spowodowane jest przez 
upadek. Sprzyjają temu śliskie, nierówne, 
źle utwardzone podwórza. Groźne są nie-
zabezpieczone kanały, wykopy, szamba, 
niewłaściwie prowadzone prace na wyso-
kości. 
 Gospodarstwo rolne jest dla dzieci do-
mem, miejscem zabaw i pracy. Dziecko nie 
potrafi dostrzec zagrożenia i przewidzieć 
nieszczęścia, dlatego dorośli nie powinni 
prowokować wypadków np. poprzez 
pozostawienie ciągnika z pracującym 
silnikiem, czy też opartej o ścianę kosy, 
przechowywanie środków ochrony roślin 
np. w butelce po coca-coli itd.
 Dzieci do lat 15 nie mogą wykonywać 
m.in. takich prac, jak: 
- kierowanie ciągnikami rolniczymi
- obsługa kombajnów
- sprzęganie i rozprzęganie maszyn
- przerzynanie drewna przy użyciu pilarki 

tarczowej
- wszelkie prace ze środkami ochrony 

roślin
- prace na wysokości ponad 3 metry
 Dzieci obserwują i naśladują dorosłych. 
Pracując rozważnie, przestrzegając zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy chroni się 
nie tylko swoje życie i zdrowie, ale uczy 
się tych zasad własne dzieci. Najważniejszy 
jest własny dobry przykład.

Strachy na Lachy. Polak w kolebce będąc, 
straszony jest Babą Jagą. Później komi-
niarzem. W liceum straszony jest maturą. 

od naszej, a głupsza. "Rzeczpospolita" 
opisuje taki oto przypadek: "Pewien grecki 
owczarz miał w roku 2002 stado 470 owiec. 
W ciągu dwóch lat wilki pożarły mu 501 
owiec, za co dostał odszkodowanie. Stado 
jednak się nie zmniejszyło i Grek nadal 
pobiera dotację dla 470 owiec."
 W Unii wilk traktowany jest jako 
mniejszy brat człowieka. Z tego powodu 
nie wolno do wilków strzelać. 
 Wilki nie mają naturalnych wrogów, 
więc szybko zwiększają swoją populację. 
Pożywienia jest pod dostatkiem, bo rolnicy 
chowają owce. Na które dostają unijne 
dotacje. Czysty absurd.
 Ale skoro wilk jest bratem człowie-
ka...

Wiadomości gazetowe.
 1. Ogłoszenie (Wiadomości Rolnicze)
- kupię stare, małe gospodarstwo, ziemię 
możesz wydzierżawić, gospodarz pozosta-
nie. Chyba jako eksponat muzealny.
 2. Wydarzenie dnia (Rzeczpospolita z 
28.11.05)
Protest równych przeszedł przez Polskę. 
W Toruniu policja spisała dane niektórych 
uczestników nielegalnej pikiety i odgrodzi-
ła ich kordonem od kontrmanifestantów. Na 
Rynku Głównym w Krakowie manifesto-
wały osoby za środowisk gejowskich, Partii 
Zielonych i Młodzi Demokraci. W Gdańsku 
na Długim Targu policjanci starli się z agre-
sywnymi przeciwnikami pikiety.
Zapytany, co o tym sądzi, stary Ignac od-
powiedział: - Panie, nic z tego nie będzie, 
nie da rady, oba samce!
 3. Kierunki rozwoju techniki rolni-
czej (Wiadomości Rolnicze, październik 
2005)
Systemy bezorkowe.
 Coraz popularniejszą staje się uprawa 
bezorkowa. Jest dużo tańsza i szybsza. 
Narzędziami do takiego systemu uprawy 
są wszelkiego typu agregaty uprawowe i 
kultywatory. Na szczególną uwagę zasłu-
guje ciężki kultywator firmy HORSCH 
Terrano FG z opcjonalnie doczepianym 
wałem ugniatającym.
 I tak oto powoli zbliżamy się do mo-
mentu, w którym rolnik nie musi orać, aby 
zbierać plony. Na Bergamutach (południo-
wy Pacyfik) trwają właśnie eksperymenty, 
aby nie tylko zaprzestać orki, ale także 
zrezygnować z siewu. 
 I czekać na żniwa.

Zdrowych i rados-
nych świat Bożego 
Narodzenia  oraz 
szczęśliwego No-
wego Roku życzę 
wszystkim Czytel-
nikom Wiadomości 
Brzosteckich.
 Brzostkowi zaś życzę, żeby w końcu 
wybił się na niepodległość i stał się mia-
stem. Zgodnie z tradycją. Sześćsetletnią.

Ferdynand Bugno

Brzostecki Alfabet Społeczny Rok III cz. III
W mieście straszy się Lepperem, na wsi 
Rokitą (chodzi oczywiście o diabła). 
Wracając do matury. 
 Każdy normalny uczeń na tę okazję 
sporządza ściągawki. Zdarzyło się otóż w 
Zespole Szkół w Brzostku, że unieważnio-
no egzamin maturalny z matematyki 14 
uczniom, czyli wszystkim zdającym. Jak 
to podała Gazeta Wyborcza z 17.06.05: 
"oblali, bo ściągali". 
 Z powodu trzeszczącego parkietu komi-
sja egzaminacyjna zaniechała spacerów po 
sali. Nowy termin egzaminu wyznaczono 
na styczeń 2006 r. 
 Ale nie ma co z tego powodu rozdzierać 
szat! 
 Geniusz wszech czasów Albert Einstein 
zapytany podczas matury o skomplikowany 
wzór matematyczny odpowiedział, że nie 
zna, ale może zajrzeć do książki i się dowie. 
Za taką odpowiedź dostał pałę z adnotacją: 
notoryczny matoł. Einstein nie był zwolen-
nikiem "kucia" przed egzaminem, dlatego 
wymyślił teorię względności. Wszystko jest 
względne. No, prawie.

Tradycje polskie 
według Renaty 
Hryń - Kuśmierek 
i Zuzanny Śliwy.
Pasterka 
 T u ż  p r z e d 
północą wszyscy 
wyruszali na pa-
sterkę. W domu 
zostawały tylko 
małe dzieci i niedołężni starcy. Nie gaszono 
światła w domach, bo jak mówiono: "Pan 
Jezus się narodził, Dzieciątko Boże, jasność 
- i w domu niech będzie jasność." Ci, którzy 
ruszyli na pasterkę - pieszo, konno, saniami 
albo wozem - starali się jak najszybciej 
dotrzeć do kościoła. Pierwsi mieli zapew-
nione powodzenie we wszystkich pracach 
gospodarskich i dobre plony. 
 Wielu gospodarzy, idąc na Mszę, zwra-
cało baczną uwagę na pogodę, ponieważ 
powszechnie uważano, że "jak Gody widne 
- to stodoły ciemne (tzn. pełne plonów), a 
jak Gody ciemne - to stodoły widne (tzn. 
puste)."Kiedy w kościele trwało uroczyste 
nabożeństwo i rozbrzmiewały kolędy ku 
czci narodzonego Chrystusa, młodzież 
wyczyniała różne psoty, np. wlewając 
atrament do kropielnicy z wodą święconą 
albo zszywając ubrania modlących się. Tej 
wyjątkowej nocy przymykano oczy na takie 
żarty.

Unijna ekonomia niby jest mądrzejsza 
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

J. Nosal

KRZYŻóWKA 
Z NAGRODĄ
Poziomo:
2) Podarunek, prezent; 4) Śniegowy domek 
Eskimosa; 7) Najwyższy stopień w mary-
narce wojennej; 9) Sportsmenka na 
tartanie; 13) ... z zapałkami w baśni 
Hansa Christiana Andersena; 16) 
Druga żona Zygmunta Augusta; 20) 
Twierdzenie obok twierdzenia;  
24) Nie mogłem przyjść, 
ponieważ...; 26) Powieść 
Matyldy Wełny.

 Litery z kratek ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego niżej dostarczone do dnia 10 
stycznia 2006 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.

Przychodzi facet do sklepu: Poproszę 
puzzle, ale trudne. Może piasek na 
pustyni? Nie to jest za łatwe. Mam 
jeszcze fale oceanu 1500 części. To 
też nic trudnego. Może niebo w nocy, 
2500 części? To wszystko pryszcz. Pa-
nie idź pan do piekarni, kup pan bułkę 
tartą i ułóż sobie pan rogala!!!

		

Ojciec do syna: - Przeczytałem twoją 
listę życzeń i już wiem, co dostaniesz 
pod choinkę. - Co, tato? - Słownik 
ortograficzny!

		
Okulista zasiadający w komisji woj-
skowej pyta poborowego:
- Czy widzicie tam jakieś litery?
- Nie widzę.
- A widzicie w ogóle tablicę?
- Nie widzę.
- I bardzo dobrze, bo tam nic nie ma! 
Zdolny!

		
Zdenerwowana matka pisze do na-
uczycielki:

- "Bardzo prosimy już nigdy więcej nie 
bić Jasia! Bo to słabe, dobre, biedne 
dziecko. My sami nigdy go nie bijemy. 
Chyba, że w obronie własnej..."

		
Córeczka budzi się o trzeciej w nocy 
i mówi:
- Mamo, opowiedz mi bajkę. 
Mama: - Zaraz wróci tatuś i opowie 
nam obu.

		
Jak brzmi najmilszy zwrot w języku 
polskim?
- Zwrot podatku!

		

Pionowo:
1) Nuta jak mydełko; 2) Dziewczęcy ukłon;  
3) "... Bravo", western; 4) Dawny tygodnik 
studencki; 5) Matka króla zwierząt; 6) Utwór 
poetycki; 7) Zięć Mahometa, mąż Fatimy;  

8) Najstarsza obok procy broń miotająca; 
9) Lilak; 10) Lud z Jakucji; 11) Wzrok 
lub węch; 12) Warszawska uczelnia 

katolicka (skrót); 13) Dawniej wiatr;  
1 4 ) Państwo z Santiago; 15) Syn Po-

sejdona; 16)  Powieść Capka;  
17) Kazimierz, piłkarz; 18) Poe-

mat Wiktora Gomulickiego; 19) 
Miasto w Czadzie; 20) Podtrzy-

muje spodnie; 21) Dynastia 
chińska; 22) Krótkie zimą;  
23) Wyspa na Oceanie Spo-

kojnym (Nowe Hebrydy);  
25) Brednie, głupstwa (daw-

niej).

 Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁO-
ŚCI
 Nagrodę książkową wylosowała AG-
NIESZKA KMIECIK ze Smarżowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.
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- Bank Spółdzielczy Rzemiosła - Oddział w 
Brzostku (zakup strojów piłkarskich)

- Małgorzata Drozd - Delikatesy „Cen-
trum” w Brzostku (zakup strojów pił-
karskich)

- Duchowieństwo Parafii w Brzostku 
(zakup piłek)

- P.H.U. "EMAR" - Brzostek, Szkotnia 26
- Betoniarnia „Marbet”, Maria Grzesia-

kowska - Brzostek
- Biuro Rachunkowe, Jadwiga Olszewska 

- Brzostek
- Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski "TECH-

NO-MAS" - Brzostek
- „MONIS” Usługi Transportowe, Gustaw 

Fediów - Bielowy
- Kantor Wymiany Walut, Jakub Płaneta 

- Brzostek, Rynek 12
- Usługi Remontowo-Budowlane, Bogdan 

Kordek - Przeczyca 140
- LASZKŁO, Adam Latoszek - Klecie
- Firma Budowlana "Remont", Bogdan 

Szukała - Brzostek
- Firma Usługowo-Handlowa, Stacja kon-

troli pojazdów mgr Eugeniusz Łazowski 
- Brzostek, Szkotnia 18

- Zakład Ślusarski, Edward Kmiecik - 
Brzostek, Mickiewicza 16

- Sklep Spożywczo - Przemysłowy, Renata 
Golec - Brzostek, Rynek 29

- Sklep Spożywczo - Warzywny, Lucyna 
Zięba - Brzostek, Rynek 14

- Ośrodek Szkolenia Kierowców, Lesław 
Kaput - Brzostek, Słoneczna 40

- Ubezpieczenia, Jerzy Potrzeba - Brzo-
stek

- "U Janusza", Zofia i Janusz Szukała 
-  Kołaczyce

- PHUP "Motor-Port", Marek Smoła - 
Brzostek, 11 Listopada 14

- Apteka "Vita", Godawska i Wspólnicy 
Spółka Jawna - Brzostek, Rynek 18

- Sprzedaż kwiatów i trumien, Piotr Mi-
chalski - Brzostek, Rynek 17

- Firma Handlowa "Budrol", Leszek 
Dziedzic - Mieczysław Dziedzic Spółka 
Jawna Zawadka Brzostecka 28

- Sklep Wod-Kan, Tadeusz Gotfryd - 
Brzostek 16

- Inter- Optica S.C., Migacz Rafał - Lew 
Dorota - Brzostek, Rynek 12

- Firma Handlowa "Sanit", Tadeusz Wój-
cik - Brzostek, Pawilon Handlowy

- Agro - Motor, Joanna Sury Pawilon Her-

mes - Brzostek, Łukasiewicza 2
- Sklep Wielobranżowy, Łucja Lechwar 

- Brzostek, Rynek 26
- Sklep "Tara", Dorota Wołowiec - Prokop 

- Brzostek, Rynek 24
- Sklep Spożywczo - Przemysłowy, Bar 

Gastronomiczny. Maria Szczygieł, Józef 
Czekaj - Klecie 142

- Handel Obwoźny, Bernard Jamróz - 
Brzostek, 20 Czerwca 27

- Salon Fryzjerski, "Aneta" Aneta Czaja 
- Brzostek, Rynek 16

- Salon Fryzjerski, Jolanta Nowak - Brzo-
stek, Rynek

- Usługi Krawieckie, Lidia Płaziak - Brzo-
stek, Rynek

DZIĘKUJEMY
Zarząd LKS "Brzostowianka" Brzostek

WYKAZ FIRm, KtóRE WSPOmOGŁY FINANSOWO lKS "BRZOStOWIANKA" BRZOStEK  
W tERmINIE 08.02.2005 - 10.12.2005 (lista sporządzona według wysokości wpłat)

OFERUJEMY
	ubezpieczenia komunikacyjne OC 

Pojemność
Silnika
Do 900

901-1300
1301-1600
1601-2000
Pow. 2000

Zniżka za bezszk.
60,00%

157
180
212
270
350

Składka
Podst.
393
450
531
675
874

	ubezpieczenia komunikacyjne A C, N N W,
	ubezpieczenia mienia (mieszkania, domy, firmy),
	ubezpieczenia życia i „dożycia”,
	kredyty, lokaty, konta osobiste oraz firmowe
    Banku Pocztowego

 Stale poszerzamy naszą ofertę, a nasi konsultanci są 
do Państwa dyspozycji:
	Urząd Pocztowy Dębica l, ul. Jana III Sobieskiego 11, 
Pon.-Pt. 9:00-17:00 tel. (14) 670 41 32, 0-502 205 499
	Urząd Pocztowy w Brzostku,
Pon.-Pt. 8:00-16:00 tel. (14) 683 04 76, 0-607 931 410

Z A P R A S Z A M Y

Fot. Paweł Batycki
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O programie "Szkoła Marzeń" 
dowiedzieliśmy się już w ubie-

głym roku szkolnym, kiedy byliśmy 
w trakcie realizacji innego programu 
- "Szkoła z klasą". Na ten zaszczytny 
tytuł zapracowali w równej mierze 
nauczyciele i uczniowie, przy wsparciu 
rodziców. Już wtedy zdecydowaliśmy 
się wziąć udział w nowym projekcie 

grantowym: Szkoła Marzeń. Mieliśmy, bowiem na uwadze 
fakt, że będzie można uzyskać dodatkowe środki na zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne uczniów ze szkół wiejskich. 
Pod koniec wakacji grupa nauczycieli w składzie: Urszula 
Wojnarowska - dyrektor Zespołu, Marzena Grygiel, Elżbieta 
Tyburowska, Piotr Kawalec, Elżbieta Kalina, Zofia Składa-
nowska, Cecylia Balasa, Maria Leja opracowała projekt, który 
został przesłany do Biura Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i przyjęty 
do finansowania, o czym dowiedzieliśmy się 07.10.2005 r. 
Jesteśmy jedną z trzech szkół na terenie naszej gminy, które 
podjęły się trudnej pracy przygotowania projektu a jedną z 
dwóch, których prace uzyskały akceptację. Po wielostopniowej 
ocenie projektów przez niezależnych jurorów granty otrzy-
mały: Gimnazjum w Siedliskach - Bogusz 88 tys. zł i Szkoła 
Podstawowa w Nawsiu w kwocie ponad 56 tys. zł. Projekty 
są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego".
 Projekt, który opracowaliśmy, składa się z wielotematycz-
nych i różnych metodycznie zadań. Pozwolą one objąć swoim 
oddziaływaniem jak największą grupę uczniów. Są, bowiem od-
powiedzią na ich różnorodne potrzeby. Zaplanowaliśmy szereg 
działań, w których główną rolę odgrywać będzie wykorzystanie 
komputerowych programów edukacyjnych. Zajęcia mają na 
celu wszechstronny rozwój uczniów: od rozwoju fizycznego 
- gimnastyka korekcyjna dla uczniów bez ograniczeń wieko-
wych, po rozwój świadomości artystycznej - zajęcia warsztatów 
tkackich i świadomości społecznej: zajęcia ogniska misyjnego, 
kółka dziennikarskiego. Celem wszystkich organizowanych w 
szkole działań są m.in. bezpośrednie i ściśle ukierunkowane 
wspieranie specjalistyczne uczniów z różnorodnymi problema-
mi szkolnymi, przystosowaniem społecznym i specyficznymi 

potrzebami; poznawanie kultury przodków; zapoznanie z rę-
kodzielnictwem i ginącymi zawodami; kultywowanie tradycji 
regionu; udział w życiu publicznym parafii i gminy; motywacja 
do działań na rzecz poprawy życia. A wszystkie one razem 
służą kreowaniu szkoły jako ośrodka kultury. W działania nasze 
chcemy angażować również rodziny uczniów i mieszkańców 
wsi. Zostaną oni zaproszeni do udziału w warsztatach tkackich, 
szkoleniach i planowanych wycieczkach jako opiekunowie i 
uczestnicy.
 Od listopada rozpoczęliśmy realizację działań założonych 
w projekcie Szkoły Marzeń. Oprócz autorów program realizują 
również inni nauczyciele: Marek Jaskółka, Anna Jurkiewicz, 
Janina Nowicka, Maria Pietrucha.  Zakupione zostały po-
trzebne materiały do zadań wytwórczych, a także zamówione 
podręczniki i materiały dydaktyczne do zajęć. Rodzice na 
spotkaniu w szkole zostali poinformowani o celach i kierun-
kach działań w ramach realizowanego projektu i zaproszeni 
do współpracy. Uczniowie z zaangażowaniem realizowali już 
pierwsze marzenia. Rezultaty działań zostaną przedstawione 
szerokiej społeczności podczas imprez organizowanych przez 
szkołę: Zabawy Choinkowej i Pikniku Rodzinnego. Ufamy, 
że realizacja projektu stworzy w szkole system Wymarzonej 
Edukacji.

Elżbieta Tyburowska

Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim - Szkołą marzeń 
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