
WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

www.wiadomosci.kw.plIS
SN

 1
42

8-
06

8X
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

W NUMERZE:
	ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
	PRAWNE POGADUSZKI
	JAKUB SZELA - KIM Był? (4)
	MIgAwKI Z życIA KołAcZycKIEgo LIcEUM
	KoSZycZEK wIELKAnocny – prAcE KonKUrSowE
	ortogrAfIcZnE podróżowAnIE, cZyLI „dyKtAndo 2007”
	dLAcZEgo nIE powInnIśMy wypALAć trAw?

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Wiadomości

Brzosteckie

Fot. J. Nosal

nr 4 (120) roK XVIII
kwiecień 2007
cena  1,50 zł

Figura Chrystusa Zmartwychwstałego na cmentarzu parafialnym w Brzostku



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE2

Koszyczek Wielkanocny – prace konkursowe (więcej na str 9.)



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 3

Towarzystwo Walki z Kalectwem 
– Koło Terenowe w Brzostku in-

formuje, że od miesiąca maja do sierpnia 
br. będzie realizowany nasz projekt PN. 
„Razem Raźniej i Łatwiej” Aktywizacja 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 
terenu gminy Brzostek poprzez spotka-
nia i warsztaty integracyjne. Wniosek 
jest  współfinansowany przez Lokalną 

Program Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce

Organizację Grantową Centrum Rozwoju 
Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu oraz 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
– Oddział Rzeszów.
 Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej będą się odbywać na 
terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Brzostku  w każdą środę od 800 do 1100. 
Dla uczestników zajęć przygotowaliśmy 

wiele atrakcji (zajęcia plastyczne, wy-
jazdy na basen, wycieczkę do Muzeum 
Lalek do Pilzna, zajęcia z fotografo-
wania, ćwiczenia manualne, projekcje 
bajek, zajęcia plenerowe, ognisko). Z 
prac plastycznych uczestników zostaną 
wyłonione najlepsze, które znajdą się 
na stronach kalendarza na 2008 rok. 
Wszyscy uczestnicy mają zapewniony 
każdorazowo poczęstunek.
 Zachęcamy rodziców, opiekunów 
oraz nauczycieli mających zajęcia in-
dywidualne z dziećmi i młodzieżą nie-
pełnosprawną o zgłaszanie uczestników 
na zajęcia, bezpośrednio na Warsztaty 
Terapii Zajęciowej lub do Biura TWK 
(tel.0-14 6819838).

Prezes Koła TWK w Brzostku
Marzena Kolbusz

Z prac Rady Gminy
3 kwietnia br. Rada Gminy Brzostek ob-

radowała na V sesji. Wiodącym tema-
tem obrad było przyjęcie sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy za 2006 rok 
i udzielenie Wójtowi Gminy Brzostek 
absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu. Budżet Gminy Brzostek na rok 2006 
został uchwalony w wysokości:
dochody   -   24.008.460,00 zł
przychody  -     2.200.000,00 zł
wydatki   -   25.184.460,00 zł
rozchody  -     1.024.000,00 zł
Po dokonaniu zmian w planie budżetu 
w ciągu roku uchwałami Rady Gminy, 
budżet zamknął się kwotami:
dochody                -   27.541.968,00 zł
przychody             -     2.400.000,00 zł
wydatki                 -   28.817.968,00 zł
rozchody               -     1.124.000,00 zł
 Wykonanie budżetu za rok 
2006 wynosi:
dochody - 27.444.661,75 zł, 
co stanowi 99,65%  
wydatki - 28.082.624,05 zł, 
co stanowi 97,45%
przychody - 2.400.000,00 zł, 
co stanowi 100,00%
rozchody - 1.124.000,00 zł, 
co stanowi 100,00%
 Regionalna Izba Obra-
chunkowa analizując rea-
lizację dochodów budże-
towych według źródeł ich 
finansowania przedstawioną 
w sprawozdaniu stwierdziła, 
że przebiegały one prawidło-
wo. 
 Zaległości w podatku od 
nieruchomości od osób praw-
nych bez odsetek wynoszą 
285.556,48 zł, w tym bieżące 28.186,00 
zł, a z lat poprzednich 257.370,48 zł. W 
celu ściągnięcia tych zobowiązań podjęto 
działania polegające na ustanowieniu 
zabezpieczenia hipotecznego na majątku 
dłużnika. Ponadto w ciągu 2006 roku wy-
stawiono 6 decyzji o ustaleniu zaległości 
podatkowej na łączną kwotę 35.184,40 
zł, które posłużyły do prowadzenia eg-
zekucji. Zaległości od osób fizycznych 
są na bieżąco egzekwowane poprzez 
upomnienia, wystawianie tytułów egze-

kucyjnych, realizowanych przez Urząd 
Skarbowy. Zaległości od osób fizycznych 
wynoszą: 
- w podatku rolnym 48.635,07 zł, w tym 
z lat ubiegłych 34.741,83 zł i bieżące 
13.893,24 zł, 
- w podatku leśnym 5.713,91 zł, w tym 
z lat ubiegłych 5.451,91 zł i bieżące 
262,00 zł, 
- w podatku od nieruchomości ogółem 
91.130,26 zł, w tym z lat ubiegłych 
51.792,50 zł i bieżące 39.337,76 zł, 
- w podatku od środków transportowych 
ogółem 16.085,69 zł, z czego zaległości 
z lat ubiegłych wynoszą 11.047,69 zł a 
bieżące 5.038,00 zł.
Zgodnie z przyjętym planem rozchodów 
w roku 2006 spłacono część zaciąg-
niętych pożyczek i kredytów na łączną 
kwotę 1.124.000,00 zł.
Stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów wy-

nosi 3.064.000,00 zł. Na zobowiązania 
te składają się:
- Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie 

638.000,- zł
- Kredyt z BOŚ w Tarnowie 90.000,- zł
- Kredyt w BSR O/Brzostek 336.000,- zł
- Kredyt w BS Pilzno 2.000.000,- zł
 Planowane wydatki w kwocie 
28.817.968,00zł zrealizowano w wy-
sokości 28.082.624,05zł, co stanowi 
97,45% wykonania. Struktura wydatków 
przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 23.321.271,59 zł,
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 10.599.728,54 zł, 
dotacje przedmiotowe do Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
333.000,00 zł, dotacje do instytucji 
kultury 483.000,00 zł, dotacje do stowa-
rzyszeń 109.000,00 zł, pozostałe wydatki 
bieżące 11.796.543,05 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 
4.761.352,46 zł.
 Komisja Rewizyjna oceniając po-
zytywnie dotychczasową działalność 
Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem 
o przyjęcie sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2006 rok i udzielenie 
Wójtowi Gminy Brzostek absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu gminy za 
rok 2006. Uchwały w tej sprawie podjęto 
jednogłośnie.
 W dalszej części obrad Rada Gminy 
podjęła uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego instytucji 
kultury – Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku 
za 2006 rok

- wyrażenia zgody na ustale-
nie wartości jednego punktu 
w złotych w tabeli wyna-
gradzania pracowników 
jednostek organizacyjnych 
gminy

- przeprowadzenia konsulta-
cji z mieszkańcami Gminy 
Brzostek dotyczących nada-
nia miejscowości Brzostek 
statusu miasta,

- działania rady w zakresie 
oświadczeń lustracyjnych 

- przyjęcia darowizny dzia-
łek położonych w Grudnej 
Dolnej, przeznaczonych pod

rozbudowę drogi gminnej
- zmiany regulaminu określającego wy-

sokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli

- zmiany uchwały ustalającej górne staw-
ki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych.

Ewa Szukała

Radni Gminy Brzostek udzielili jednogłośnie absolutorium 
Wójtowi Leszkowi Bieńkowi za wykonanie budżetu w 2006r.

Fot. J. Nosal
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Tam właśnie żyje człowiek legenda, charyzmatyczny 
mędrzec z Sydney, który wykrzesze z niego chociażby 

ćwierćinteligenta” – z taką nadzieją wyruszył do Krainy Kan-
gurów Albrecht, bohater tegorocznego dyktanda autorstwa dr 
Ewy Oronowicz-Kidy.
 22 marca 2007 w zorganizowanym przez Gimnazjum 

im. Królowej Jadwigi w Brzostku Powiatowym Konkursie 
Ortograficznym z nadzieją na zwycięstwo uczestniczyli gim-
nazjaliści z 21 szkół oraz przedstawiciele różnych instytucji: 
wizytator KO Alicja Krzak, wicewójt gminy Piotr Szczepko-
wicz, komendant Marek Boroń, dyrektor brzosteckiego banku 
Ryszard Tomaszewski oraz mistrz ortografii z 2006 roku Ry-
szard Pajura – redaktor naczelny „Obserwatora Lokalnego”.
 Patronat nad konkursem objęli: Senator Krystyna Boche-
nek – Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, 
Władysław Bielawa –  Starosta Powiatu Dębickiego, Leszek 
Bieniek –  Wójt Gminy Brzostek, „Obserwator Lokalny” 
oraz VIA Katolickie Radio Rzeszów. Wartościowe nagrody 
i poczęstunek dla młodzieży ufundowali: Maciej Karasiński 
– Podkarpacki Kurator Oświaty, starosta Władysław Bielawa, 
wójt Leszek Bieniek i Maria Przebięda – radna powiatowa.
 W kategorii młodzieży w pierwszej dziesiątce uplasowali 
się:
•	 I miejsce – Tomasz Ginalski (Siedliska-Bogusz),
•	 II miejsce – Ewa Słaby (Grabiny),
•	 III miejsce – Iwona Skalska (Gimnazjum nr 1 w Jaśle),
•	 IV miejsce – Agata Buch (Podgrodzie),
•	V miejsce – Katarzyna Szawan (Gimnazjum nr 1 w Ja-

śle),
•	VI miejsce – Katarzy-

na Rynkar (Pilzno),
•	VII miejsce – Alek-

sandra Wąsik (Brzo-
stek),

•	VIII miejsce – Grze-
gorz Zawadzki (Gim-
nazjum nr 12 w Rze-
szowie),

•	 IX miejsce – Amelia 
Mucha (Żyraków),

•	X miejsce – Angelika 
Popiela (Dobrków).

 W kategorii dorosłych 
zwyciężył Marek Bo-
roń, Komendant Ko-
misariatu Policji  w 
Brzostku, powtarzając 
sukces sprzed trzech 
lat. Komendant w na-
grodę otrzymał wieniec 
z prawdziwych liści 
laurowych oraz worek 

Ortograficzne podróżowanie, czyli „Dyktando 2007”

Wykład prof. Kazimierza Ożoga

Ola Wąsik z Brzostku (VII miejsce)

Zwycięzca Tomek Ginalski z Siedlisk-Bogusz

Radośni uczestnicy dyktanda

Dyktando

Komendant Marek Boroń mi-
strzem ortografii
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złota.
 U ś w i e t n i e n i e m 
„Dyktanda 2007” był 
wykład prof. Kazimie-
rza Ożoga z Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, 
który specjalnie przy-
jechał do Brzostku, aby 
spotkać się z młodzieżą 
pragnącą doskonalić 
język ojczysty.
 Niewątpliwym suk-
cesem brzosteckich kon-
kursów ortograficznych 
jest rozbudzenie wśród 
gimnazjalistów zainte-
resowania poprawną pi-
sownią, dzięki czemu z 
roku na rok coraz lepiej 
radzą sobie z coraz trud-
niejszymi dyktandami.

U.K.

Oto cały tekst dyktanda:
Podróże kształcą

 Nieco oryginalny radiopajęczarz Albrecht, niekoniecznie 
z Hohenzollernów, ale za to spod Hyżnego, z ulgą zatrzasnął 
drzwi za swoim kolegą, rozentuzjazmowanym Metysem z 
NASA, potomkiem samego inki z Machu Picchu, który oprócz 
astronautyki ubóstwiał kolekcjonować gadżety (gadgety) spod 
Cheronei, Hrebennego i z kraju Mao Tse-tunga. Niestety, po 

niespodziewanej wizycie nie za wiele zostało z murzynka, 
świeżo warzonego napoju chmielowego i nie najgorszego 
samopoczucia domownika.
Albrecht, żując korzeń żeń-szenia, znienacka stwierdził, że 
trzeba by poszerzyć własne horyzonty myślowe. Otworzył 
leżący naprzeciw etażerki zakurzony atlas i bez żenady na 
chybił trafił wybrał Krainę Kangurów, wywróżoną mu zresztą 
przez jego wujka, hreczkosieja, eksnarzeczonego (eks-na-
rzeczonego) niewydarzonej chiromantki. Tam właśnie żyje 
człowiek legenda, charyzmatyczny mędrzec z Sydney, który 
wykrzesze z niego chociażby ćwierćinteligenta.
Ostrzygł się więc na półkrótko, ubrał nie swoją kurtkę z 
upolowanego nigdzie indziej jak w Morzu Beauforta plank-
tonożercy, wsiadł do hyundaia z niedotartym dieslem i jak 
zwykle ugrzązł w przydomowym rżysku po pszenżycie. 
Jednakże nasz bohater, nie zważając na uciążliwą mżawkę, 
rzucił się ku przejeżdżającemu w pobliżu czerwonokrzyskie-
mu autu. Na próżno by szukać bardziej upartego realizatora 
na pół przemyślanego planu. Hardy ów mężczyzna wysupłał 
z portfela odżałowane euro, rozliczył się z niby-charytatyw-
nym autostopem i na styk zdążył na odchodzący do Australii 
trójmasztowiec pod banderą Namibii.
Po nużącej podróży Albrecht usatysfakcjonowany uniknię-
ciem abordażu, storpedowania, dryfowania na szalupie tudzież 
zanurzenia w wodach pełnych ludojadów, skrzydlic, mątw i 
muren, zabrał na raz własne bagaże i opuścił przeżarty rdzą i 
omułkami żaglowiec, wycinając przy tym chwackie hołubce. 
Pełen nadziei rozejrzał się wokół siebie i ruszył na spotkanie z 
bohaterem narodowym Aborygenów, w ogóle nie przejmując 
się tym, że ponadstuletni autochton niedosłyszy i naprawdę 
trudno dogadać się z nim po polsku.

Prof. Kazimierz Ożóg

W rozegranym 17 marca br. 
Turnieju w Halowej Piłce 

Nożnej w kategorii szkół pod-
stawowych, rywalizowało pięć 
drużyn z gmin zaprzyjaźnionych: 
Dydnia, Frysztak, Nowy Żmi-
gród, Wiśniowa i Brzostek. 
 Naszą gminę reprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Górnej, którzy 
zwyciężyli w Mikołajkowym 
Turnieju w Halowej Piłce Noż-
nej. Opiekunem i trenerem mło-
dych piłkarzy jest pan Sławomir 
Rams. Wola walki wśród mło-
dych zawodników była duża. 

Po pełnych napięcia meczach 
przebiegających pod okiem 
sędziego pana Pawła Serafina, 
zwycięzcami okazali się repre-
zentanci Gminy Frysztak. Drugie 
miejsce zajęła reprezentacja 
Gminy Brzostek. Natomiast na 
trzecim miejscu znalazła się dru-
żyna z Nowego Żmigrodu przed 
Wiśniową i Dydnią. Organizato-
rzy ufundowali dla wszystkich 
drużyn pamiątkowe puchary, 
dyplomy i piłki, które wręczył 
zawodnikom Wójt Gminy Brzo-
stek pan Leszek Bieniek.

j.z.

Halowa piłka nożna

W turnieju uczestniczyło pięć drużyn z gmin zaprzyjaźnionych

Puchary i nagrody wręczył zawodnikom  
Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek

Fot. P. Batycki
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6. MORDy i RAbunki

Chłopska krwawa rozprawa z panami 
rozpoczęła się w nocy z 18-go na 19-

go lutego 1846 r. w obwodzie tarnowskim. 
Niechlubna palma pierwszeństwa należy 
do chłopów z Lisiej Góry, którymi dowo-
dził wójt Józef Stelmach. To tam w nocy 
gromada około 200 chłopów rozbroiła 
oddział powstańców zmierzający do Kliko-
wej, punktu zbornego planowanego ataku 
na Tarnów. Tam padły pierwsze ofiary, 
od strzałów powstańców śmierć poniosło 
kilku chłopów. Rozbrojeni i powiązani 
powstańcy, pod strażą chłopów, spędzili 
noc w piwnicy karczmy, gdzie pełno było 
wody.
 Rzecz znamienna, w nocy z 18-go na 
19-go lutego w Lisiej Górze chłopi nie 
mordowali powstańców, nie grabili, nie 
pastwili się nad nimi. Stąd wyciągnięto 
później wniosek, że Breinl, podczas na-
rady z wójtami, nie zalecał mordowania 
powstańców.
 Mniej więcej w tym samym czasie co 
w Lisiej Górze, na południe od Tarnowa 
miał miejsce drugi dramat powstańców. 
Oddział powstańczy, pod dowództwem 
Eisenbacha, napotkał na drodze chłopów 
i doszło do walki. Dowódca i część po-
wstańców polegli na miejscu. Pozostałych 
chłopi wyłapali następnego dnia i zabili 
lub odstawili do Tarnowa. Podobny los 
spotkał wracających do domu powstańców 
w Odporyszowie. 
 Rano 19-go lutego wojsko przejęło 
powstańców przetrzymywanych w Lisiej 
Górze i odstawiło do Tarnowa. Tam, na 
ulicy, wojsko tłukło kolbami jeszcze ży-
jących. Działo się to na oczach chłopów 
– dostali poglądową lekcję jak traktować 
nieprzyjaciół cesarza. Tego samego dnia 
starosta obiecywał nagrodę tym, którzy 
„wytrwają przy swoich obowiązkach”.
 Z dotychczasowych faktów wynika, 
że to wójt z Lisiej Góry, Józef Stelmach, 
jako pierwszy stawił się w Tarnowie do 
dyspozycji Breinla z uzbrojoną gromadą 
chłopów i jako pierwszy stanął przeciwko 
panom.
 Napady na dwory w dniu 19-go lutego 
miały ograniczony zasięg, dotyczyły jedy-
nie okolic, z których wyruszyły oddziały 
powstańców. W tym dniu napadnięto i 
splądrowano dwory w Bolesławiu i Szcze-
panowicach.
 Następnego dnia, 20-go lutego mordy 
i grabieże objęły niemal cały obwód tar-
nowski. Wieści o zajściach w Lisiej Górze, 
o obietnicach Breinla szybko rozeszły się 
po okolicy. Chłopskie gromady z widłami i 
cepami w rękach ruszyły na dwory. Rozpo-

częła się rzeź ludzi z dworów. Nieżywych 
lub związanych panów ładowano na sanie 
i odwożono do Tarnowa, a tłumy chłopów 
stały przy drogach i dobijały żyjących. Z 
przywiezionych do Tarnowa 146 trupów 
tylko 30 udało się rozpoznać, reszta była 
zmasakrowana. 
 Mordy w obwodzie tarnowskim trwały 
w zasadzie tylko trzy dni, od 19-go do 
21-go lutego. W następnych dniach fala 
mordów i grabieży przelała się na sąsiednie 
obwody: bocheński, jasielski i sądecki. 
Później przeniosły się do obwodów: wa-
dowickiego, rzeszowskiego i sanockiego.
 Mordowali i rabowali prawie wszyscy, 
od komorników do wójtów, ale urlopnicy 
byli najaktywniejsi. Bywało, że kmieć ra-
bował razem ze swoim parobkiem, każdy 
dla siebie.
 Anonimowy ksiądz pisał: „Mało który 
z porządniejszych gospodarzy, kmieciów 
itd. jął się tej rzezi i rabunku. Była to naj-
podlejsza karczemna hołota, parobki, małe 
chłopcy, ogólnie wymiot wsi każdej”.
Bez przesady, po co ta zasłona?
 Do atakującej dwór czerni przyłączała 
się służba dworska i też rabowała. Znane są 
również takie przypadki, gdy służba dwor-
ska ratowała życie swoim panom. Innym 
razem służba padała ofiarą. W Zasowie 
koło Dębicy „zabili ludzi co do jednego, 
nawet ogrodników, choć to chłopy z tej 
samej wsi”.
 W zajściach, obok mężczyzn, brały 
również udział kobiety. W Wielopolu 
jedną z band dowodziła baba. Najczęściej 
kobiety szły do dworu nie z widłami w 
dłoni, ale z workami na plecach.
 Atakujący tłum bił, mordował, rabował 
i niszczył. Niszczono dla zniszczenia, z 
rzadko spotykanym wandalizmem. Cepa-
mi rozbijano szyby pałacowe, żyrandole, 
lustra, fortepiany, zegary. Rąbano meble, 
rozwalano piece, wyburzano nawet ściany. 
Niszczono ogrody, cięto drzewa owocowe 
w sadach.
 W dniach rzezi, w tym totalnym cha-
osie, kiedy przestały działać hamulce 
moralne, ba, kiedy w świadomości czerni 
Bóg przestał istnieć, trudno szukać reguł, 
wszystko było możliwe, nawet dobro ze 
złem się mieszało.
 Niektóre wsie w ogóle nie brały udziału 
w rabacji, w okręgu tarnowskim również. 
W okolicach Krosna w siedmiu wsiach 
chłopi aresztowali dziedziców, nie tykając 
ich mienia.
 W Bobrownikach na bramie dworu 
wywieszono arkusz papieru z orłem cesar-
skim, i to wystarczyło, aby chłopi odeszli 
od bramy.
 Kowal z Machowej odwiózł do Tarno-

wa dwóch pobitych przez chłopów oficja-
listów. Mówił im po drodze; „Choć wy, 
szelmy, wyrżnąć nas chcieliście, przecież 
ja mam miłosierdzie nad wami ...”.
 Chłopa z Bolesławia, który poszedł z 
panami do powstania, sąsiedzi zbili cepa-
mi. 
 Niektórzy rabusie mieli specyficzny 
pogląd na sprawy wiary. W jednej miejsco-
wości chłopi, przed wymarszem na rzeź, 
przyszli do księdza „po rozgrzeszenie za 
morderstwa, jakie mieli popełnić”. Proszo-
no również o mszę dziękczynną „za szczę-
śliwie dokonaną rabację”. W Zakliczynie 
zrabowano klasztor, a hersztem rabusiów 
była kobieta, która z ambony wydawała 
rozkazy.
 W czasie napadów, dorosłych mężczyzn 
we dworze nie sortowano – wiązano, bito 
i mordowano wszystkich. Ginął ten, który 
mieszkał we dworze i chodził w surducie. 
Najpospolitszym narzędziem śmierci, i to 
męczeńskiej śmierci, były cepy i drągi, a 
w Siedliskach używano również wideł.
 Kobiet, księży i Żydów nie wolno było 
zabijać, ale były wyjątki. Rabunki i znisz-
czenia nie były głównym celem napadów, 
przynajmniej w pierwszej części zajść. 
W Dębicy tłum porwał D. Reya, a trzos i 
zegarek oddali jego żonie. Dopiero później 
„Chłopi wpadli na to, że zabity w żadnym 
razie nie upomni się o swoje mienie” i 
zaczęli rabować.
 Rzeź zaskoczyła szlachtę i nie tylko. 
„Najwięcej obywateli przez to poginęło, 
że nie chcieli uwierzyć, aby chłopi napa-
dali i zabijali”. Dwory nie spodziewały się 
ataku chłopów i nie były przygotowane do 
obrony. Tylko w nielicznych przypadkach 
dziedzice osobiście próbowali przeciw-
stawić się nawałnicy poddanych. I tak te 
próby kończyły się klęską. Były natomiast 
skuteczne obrony dworów przez służby 
dworskie, a nawet samych chłopów.
 W walkach z dworami chłopi powo-
ływali się na rzekome zezwolenie władz 
rządowych, Breinla.
 Najścia chłopów na dwory miały cha-
rakter żywiołowy, spontaniczny. Nie było 
przypadku w tym, że galicyjscy chłopi w 
1846 roku, z kosami, siekierami i drągami, 
zaatakowali dwory. Panowie w przeszłości 
wobec chłopów stosowali siłę, przemoc i 
gwałt, nierzadko chłopska krew zraszała 
dworskie pola. Chłop brał przykład od 
panów i oddawał podobną miarką. Jeden 
ze szlachciców pisał: „Chłopi na swoich 
panach pomścili się należycie, niejeden 
co przez kilkanaście lat rozdał kijów 
swojej gromadzie, teraz za wszystko sam 
odebrał”.
 Rzeź galicyjska miała znamiona zemsty 
i odwetu. Nie ma dokładnych danych o 
liczbie zamordowanych ludzi i zrabowa-
nych dworach. W literaturze przyjmuje się 
następujące dane:
- udowodniona liczba zamordowanych w 

Galicji – 538, a szacunkowo 1200 osób,
- udowodniona liczba zamordowanych w 

obwodzie tarnowskim – 424, a szacun-
kowo 750 osób,

- liczba zrabowanych dworów w Galicji 
430, w tym w obwodzie tarnowskim 131 
co stanowiło 89% wszystkich dworów w 
tym obwodzie.

c.d.n.

StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (4)
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Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie zorganizowało 
wystawę twórczości Władysława Chajca (1904 – 1985) 

z Kamienicy Górnej, jednego z najwybitniejszych twórców 
ludowych działających w Polsce po II wojnie światowej.
 Wystawione rzeźby reprezentują trzy podstawowe nurty 
tematyczne twórczości Chajca – najszerszy sakralny oraz 
historyczny (lata okupacji) i obyczajowy – ilustrujący życie 
i zajęcia mieszkańców wsi. Na wystawie pokazano również 
ilustrowany pamiętnik W. Chajca oraz liczne rysunki, które 
wykonywał przygotowując się do podjęcia nowych tematów 
przedstawianych w  rzeźbach.
 Wystawę będzie można oglądać do końca kwietnia br.

/fl/

W kręgu współczesnej 
rzeźby ludowej

Władysław Chajec prezentuje swoje rzeźby
źródło: www.muzeum.rzeszow.pl

W piątek 23 marca w Klubie Akademickim Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przedstawiciele 

Zespołu Szkół w Nawsiu Brzostecim wzięli udział w projekcji 
filmu „Eksperyment”. Spotkanie rozpoczęło się od występu 
zespołu z filharmonii rzeszowskiej, a wszystkich zebranych 
przywitał ks. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kie-
rowców. Następnie odbyła się projekcja filmu, który opowiada 
o grupie młodych ludzi, którzy zgodzili się wziąć udział w 
eksperymencie. Uczestnicy zostali poproszeni o przejechanie 
samochodem toru jazdy, na zamkniętej drodze, który spraw-
dzał ich refleks, koordynację jazdy, a przede wszystkim to, 

jak reagują na zdarzenia na drodze. Po przejechaniu toru 
zostali poproszeni do baru, gdzie każdy z nich mógł wypić 
tyle alkoholu, ile uważał, że potem będzie mógł prowadzić 
samochód bez żadnych negatywnych skutków. Następnie 
każdy z uczestników pokonywał ten sam tor przeszkód. 
Wszyscy uczestnicy mieli opóźniony refleks oraz przeważnie 
wylatywali z toru jazdy oraz wjeżdżali w manekiny stojące 
na drodze (jeden z uczestników nie wiedział nawet, że nie 
włączył biegu, a próbował jechać).
 Film ten został przygotowany przez Krajowe Duszpaster-
stwo Kierowców wspólnie z MIVA Polska i Krajową Radą 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zostanie on przekazany 
do szkół na terenie Podkarpacia.
 Honorowym gościem spotkania był wicemistrz świata w 
wyścigach motocyklowych OFF- Road Jacek Czachor. Pod-
czas spotkania został pokazany krótki film o rajdzie Dakar 
oraz opowiedziano wiele ciekawostek o samym rajdzie.

Piotr Kawalec

Eksperyment

Sprzedam działkę budowlaną 15 a  
w Brzostku, przy ulicy Gryglewskiego. 

Tel. 014 6830743.

Zwyciężył 
brzostek
W ostatnią sobotę marca został zorganizo-

wany drugi w tym miesiącu turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej. Tym razem przeznaczony 
był dla zawodników powyżej 30 lat.
 W turnieju udział wzięły reprezentacje 
gmin: Nowy Żmigród, Wiśniowa i Brzo-
stek. Zwycięzcami okazała się reprezentacja 
Gminy Brzostek i wywalczyła Puchar Wójta 
Gminy. Na drugiej pozycji znalazła się dru-
żyna z Nowego Żmigrodu przed drużyną z 
Wiśniowej. 
 W składzie reprezentacji gminy Brzostek 
znaleźli się: Grzegorz Betlej, Krzysztof 
Kolbusz, Stanisław Król, Bogdan Pisarek, 
Marek Składanowski i Ryszard Szymański. 
Wszystkie mecze przebiegały pod fachowym 
okiem Marka Sowińskiego z Dębicy.

j.z. Reprezentacja gminy Brzostek
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Zachęcony przez Krzysztofa Kolbusza 
– Prezesa Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Brzosteckiej przedstawiam pierw-
szy pilotażowy artykuł z serii „PRAWNE 
POGADUSZKI”. Czekam na Państwa 
oceny i sugestie co do tematyki i formy 
artykułów. W moim zamyśle artykuły te 
nie mają mieć formy nudnego wykładu i 
stąd ten tytuł. Na początek słuchając na 
razie własnej sugestii proponuję trochę 
wiadomości o sprawach związanych z 
funkcjonowaniem banków.

Weksle i inne zabezpieczenia
 Każdy zna określenie „weksel”. Cóż to 
takiego jest weksel? To nic innego jak pa-
pier wartościowy. Zapytacie jaką wartość 
może mieć ten papier wartościowy? Ist-
nieje trochę przewrotne powiedzenie, że 
weksel jest warty tyle ile jego wystawca. 
To powiedzenie oddaje w największym 
skrócie zasadę tak zwanej odpowiedzial-
ności wekslowej. Zasada ta sprowadza się 
do tego, że osoba zobowiązana z weksla 
czyli ta, która zaciągnęła zobowiązanie 
wekslowe odpowiada za to zobowiązanie 
całym swoim majątkiem. Czyli jeśli np. 
wystawca weksla dysponuje majątkiem 
to osoba uprawniona z weksla może spać 
spokojnie.

 A teraz trochę bardziej na poważnie 
i historycznie. Obowiązujące obecnie 
w Polsce zasady prawa wekslowego 
uregulowane są ustawą z dnia 28 kwiet-
nia 1936r. Prawo wekslowe. Jak widać 
z daty uchwalenia musi to być dobry i 
przemyślany akt prawny skoro przetrwał 
przez okres ponad 70 lat. To u nas, a jak 
wygląda sprawa z wekslami w innych 
państwach? Pierwsze weksle pojawiły 
się już w XII wieku w miastach włoskich 
i były tworem praktyki kupców włoskich. 
Początkowo służyły do przekazywania 
pieniędzy za zakupione towary pomię-
dzy kupcami w różnych miastach. W ten 
sposób unikało się przewożenia pieniędzy 
w kruszcu /złoto, srebro/ i kłopotów z 
wymianą monet w innej miejscowości. 
Stąd pochodzi nazwa w języku niemie-
ckim nawiązująca do wymiany pieniędzy 
wechsel, który po spolszczeniu dał nazwę 
naszemu wekslowi. Stopniowo weksel 
tracił swoją pierwotną funkcję jako środ-
ka wymiany pieniędzy. Weksel staje się 
dokumentem mającym ściśle określoną 
formę, uprawniającą do dochodzenia wie-
rzytelności od dłużników wekslowych w 
tym także na drodze przymusowej. Prawie 
do początku XIX wieku prawo wekslowe 
miało charakter zwyczajowy. Dopiero w 
1807 roku francuski kodeks handlowy 
ujednolicił zasady prawa wekslowego na 
obszarze całego kraju. Jako ciekawostkę 
można podać, że w XIX i na początku XX 
wieku wykształciły się trzy podstawowe 
systemy prawa wekslowego: francuski, 
niemiecki i aglo-amerykański. Międzyna-

rodowe ujednolicenie prawa wekslowego 
nastąpiło dopiero w 1930 roku kiedy to 
uchwalono trzy konwencje. Zostały one 
ratyfikowane przez Polskę w 1937 roku. 
Weksle generalnie dzielą się na weksle 
trasowane i weksle własne /niezupełne, in 
blanco/ W praktyce najczęściej stykamy 
się z wekslami in blanco wystawionymi 
jako zabezpieczenie spłaty kredytu lub 
pożyczki. Przed podpisaniem weksla do-
brze zastanówmy się, gdyż skutki jednego 
małego podpisu mogą być dla naszego 
majątku zgubne.
 Trzymając się początkowej zapowie-
dzi, jeszcze krótko o innych zabezpiecze-
niach wierzytelności banków /kredytów, 
pożyczek itp./
Najczęściej spotykane w praktyce banków 
zabezpieczenia to: hipoteka, zastaw zwy-
kły i zastaw rejestrowy, przewłaszczenie 
na zabezpieczenie, przelew wierzytel-
ności /cesja/, kaucja zabezpieczająca, 
poręczenie, pełnomocnictwo do rachunku 
bankowego oraz wspomniany wcześ-
niej weksel. Więcej szczegółów o tych 
zabezpieczeniach to już w następnym 
odcinku.

Kończąc ten krótki zarys przedstawiam 
zagadkę dla dociekliwych.
 Czy wystawca weksla trasowanego 
może być jednocześnie remitentem i 
któż to taki jest awalista? Dla autorów 
prawidłowych odpowiedzi w nagrodę 
będzie następna zagadka lub weksel /ale 
nie do wykupienia/

Adam Dachowski – radca prawny

Prawne 
pogaduszki

następstwa choroby 
nadciśnieniowej

W tym artykule chcę zwrócić uwagę 
na groźne następstwa choroby nad-

ciśnieniowej atakujące przede wszystkim 
serce i naczynia krwionośne. Nieleczone 
nadciśnienie stanowi olbrzymie obciąże-
nie dla naczyń krwionośnych. Po pewnym 
czasie będą się bowiem odkładać w nich 
sole wapnia i tłuszcze. Naczynia twardnie-
ją i zawęża się ich światło, stają się mniej 
elastyczne, powodują większy opór dla 
przepływającej krwi. Popularnie mówimy, 
że zaatakowała nas miażdżyca. Powodu-
je to dalszy wzrost ciśnienia i większe 
uszkodzenie naczyń krwionośnych. Moż-
na to poprawić tylko przez stosowanie 
odpowiednich leków. Z powodu zwężenia 
naczyń następuje zakłócenie i objawia się 
to m.in. sinymi i białawymi kończynami. 
Odczuwamy także mrowienie. 
 Zwapnienie może objąć również tęt-
nice w dnie oka, co prowadzi do uszko-
dzenia siatkówki i zaburzenia widzenia. 
Dlatego bardzo ważne jest zbadanie dna 
oka, które przeprowadza okulista. 
 Dalszym powikłaniem nadciśnienia 

jest osłabienie serca oraz zawał serca. 
Pamiętajmy, że nie zawsze profilaktyka 
uchroni nas przed stwardnieniem tętnic 
gdyż jest ono także spowodowane natu-
ralnymi procesami starzenia, ale na pewno 
pozwoli spowolnić ten proces i uniknąć 
najgorszych następstw miażdżycy.
 Nadciśnienie tętnicze powoduje rów-
nież uszkodzenie nerek (sprzyja zwapnie-
niu tętnic nerkowych). Efektem tego jest 
niedostateczne ukrwienie nerek. Pierwsze 
tego objawy pojawiają się niepostrzeżenie 
- bez szczególnych dolegliwości. Obja-
wem jest obrzęk kostek, ale też duszność. 
W dalszym przebiegu uszkodzenia nerek 
pojawiają się bóle głowy, niedokrwistość, 
bladość, krwotoki z nosa, zawroty głowy, 
zakłócenia w obrazie moczu oraz wzrost 
ciśnienia do 200 mm Hg. Przyczyną tych 
dolegliwości jest postępująca niewydol-
ność nerek i wiąże się z tym zatrzymanie 
w organiźmie substancji, które powinny 
być wydalone z moczem.
 Nadciśnienie tętnicze jest uważane 
za jeden z głównych czynników ryzy-
ka zawału serca. Tętnice wieńcowe 
dostarczające krew do serca ulegają 
przedwczesnemu zwapnieniu i zwężeniu. 
Najpierw powoduje to dusznicę bolesną 
z napadowymi bólami serca a następnie 
grozi to utworzeniem zakrzepu, który zu-
pełnie zatka którąś z tętnic wieńcowych. 
Wtedy dochodzi do zawału serca. Jeżeli 
podejrzewamy, że coś groźnego dzieje 
się z naszym sercem poprośmy lekarza 
rodzinnego o skierowanie na badanie tzw. 
markerów ryzyka. Jest to homocysteina, 

białko C-reaktywne (CRP) oraz fibryno-
gen. Podwyższony poziom homocysteiny 
(powyżej 9 mikromoli) zwiększa ryzyko 
chorób serca. CRP - białko C-reaktywne 
pojawia się we krwi gdy w tętnicach 
tworzy się stan zapalny. Jego stężenie 
informuje, czy blaszki miażdżycowe mają 
skłonność do pękania (co jest powodem 
większości zawałów). Zwiększone ryzyko 
występuje już przy wartości 2,5 mg/l. 
Fibrynogen jest białkiem wchodzącym w 
skład osocza krwi. Jego nadmiar świadczy 
o niebezpieczeństwie powstania zakrzepu 
(i zablokowaniu tętnicy sercowej). Do-
puszczalne stężenie to 200-400 mg/dl.
 Udar mózgu to także jedna z najpo-
ważniejszych komplikacji nadciśnienia. 
Choroba polega na gwałtownym (jak 
uderzenie - stąd nazwa udar) pojawieniu 
się objawów zanikania czynności mózgu, 
którym często towarzyszy poważne zabu-
rzenie świadomości aż do śpiączki. Więcej 
o tym poważnym schorzeniu pisałam w 
jednym z poprzednich artykułów. 
 Mając na uwadze bardzo poważne na-
stępstwa choroby nadciśnieniowej dbajmy 
o własne zdrowie prowadząc zdrowy tryb 
życia, prawidłowo się odżywiajmy gdyż 
ma to zbawienny wpływ na nasze zdro-
wie i samopoczucie a także zagwarantuje 
wiele spokojnych lat życia. Ważne, by 
każdy przemyślał poważne następstwa 
tej choroby i przeanalizował własny tryb 
życia, czy przypadkiem nie jest dotknięty 
ryzykiem choroby nadciśnieniowej.

Dużo zdrowia! 
K. Godawska

kącik  
zdrowia  
apteki „ViTA”
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Wypalanie traw jest niechlubną 
tradycją, z którą od lat zmagają 

się nasi strażacy. Ekolodzy, naukowcy, 
przyrodnicy i leśnicy - wszyscy zdecy-
dowanie apelują, że wypalanie nie jest 
efektywnym sposobem „odnawiania” 
gleby. Zostało, bowiem naukowo udo-
wodnione wiele lat temu, że wypalanie 
suchej roślinności wpływa negatywnie 

na wiele elementów przyrodniczych. W 
wielkim skrócie: ziemia zostaje wyjało-
wiona, a nie użyźnia się; nie dochodzi do 
naturalnego rozkładu resztek roślinnych; 
przerywany jest proces formowania się 
próchnicy; do atmosfery przedostaje 
się szereg związków chemicznych bę-
dących truciznami zarówno dla ludzi, 
jak i zwierząt. Wypalanie traw skutkuje 

zabijaniem znacznej ilości organizmów 
żywych, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania przyrody. 
 Mimo iż wypalanie traw jest szkodliwe, 
niedozwolone i bardzo niebezpieczne, co 
roku setki nierozważnych i bezmyślnych 
osób (rolników, działkowców, dozor-
ców...) właśnie w ten sposób „oczyszcza” 
swoje pola, łąki i trawniki.

źródło: Fundacja Akademia Dobrych 
Pomysłów - www.adp.org.pl/trawy

Dlaczego nie powinniśmy wypalać traw?

W Wielkim Tygodniu odbył się w 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 

Brzostku Konkurs Wielkanocny ph. „Ko-
szyczek Wielkanocny”(fot. str 2). Celem 
konkursu jest zachowanie i przybliżenie 
polskich tradycji i obrzędów ludowych 
charakterystycznych dla Świąt Wielka-
nocnych, a także kultywowanie trady-
cji ludowego zdobnictwa. 
Prace miały być wykonane 
techniką ludową i należało 
umieścić je w koszyczkach 
tworząc tradycyjny kosz 
ze święconką. Konkurs 
obejmował teren gminy 
Brzostek i rozpatrywany 
był w dwóch kategoriach: 
dziecięcej i młodzieżowej.
Na konkurs dostarczono 8 
prac zbiorowych ze szkół: 
SP Brzostek, SP Grudna 
Górna, SP Kamienica Dol-
na, SP Siedliska-Bogusz, 
SP Smarżowa, Gimnazjum 

w Brzostku, Z.S. im. Jana Pawła II w 
Brzostku i WTZ w Brzostku. Przygo-
towanie wszystkich prac pochłonęło 
mnóstwo pracy, pomysłów i czasu. Z prac 
dostarczonych na konkurs zorganizowano 
wystawę, którą można oglądać do 16 
kwietnia w GOK w Brzostku.

j.z. 

ZAWiADOMiEniE
Wójt Gminy Brzostek informuje, że 

w tut. Urzędzie Gminy w biurze nr 
1 można uzyskać wniosek o wydanie za-
świadczenia o zarejestrowanych koniach 
w Rejestrze Koniowatych prowadzonym 
przez Okręgowy Związek Koni w Rze-
szowie. Wyżej wymienione zaświad-
czenie jest niezbędne przy składanym 
przez rolnika  wniosku do AR i MR  o 
przyznanie płatności do upraw roślin 
przeznaczonych na paszę uprawianych 
na trwałych użytkach zielonych. 
 Ponadto informuję o terminach wio-
sennych przeglądów hodowlanych koni 
i opisów źrebiąt do paszportów:
1) Smarżowa 179 – u Pana Smołuchy 

16.05.2007r. godz. 9.30
2) Siedliska-Bogusz 41- u Pana S. Boro-

wieckiego16.05.2007r. godz. 10.30,
3) Brzostek - Plac Buraczany 16.05.2007r. 

godz. 11.30.
WÓJT

mgr inż. Leszek Bieniek

Koszyczek Wielkanocny – prace konkursowe
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Z brzostku rodem...
„Jestem ubogim człowiekiem
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś…”

Kwietniowe wspomnienia zmuszają nas 
katolików, nas Polaków do refleksji i 

zadumy nad samym sobą i naszym poko-
leniem. Jeszcze w uszach brzmią słowa 
sprzed dwóch lat dobiegające z Watykanu 
o cierpieniach i umierającym ciele naszego 
wielkiego Rodaka Karola Wojtyły wynie-
sionego na tron Piotrowy. Jeszcze przed 
oczyma przesuwają się ostatnie obrazy z 
Jego pielgrzymowania, i wreszcie bicie 
dzwonów, miliony świateł i całe potoki 
łez wylanych na wieść „odszedł do domu 
Ojca”. Dziś w drugą rocznicę tego smut-
nego wydarzenia, zatopieni w modlitwie 
oczekujemy na zamknięcie pierwszego 
etapu beatyfikacji Papieża Polaka Jana 
Pawła II. Co do Jego świętości jesteśmy 
przekonani – bo ileż to łask i dobrodziejstw 
spłynęło na nasz naród już za Jego życia, 
począwszy od upadku komunizmu, wy-
zwolenia się z okopów sowieckich – że tyle 
wspomnę – do drobnych bardzo osobistych 
łask spływających przez święte serce i ręce 
naszego Świętego Polaka. Iluż z nas czuje 
niezwykły, ciepły, otwierający inność w 
sercu dotyk dłoni Papieskiej- iluż bez 
wahania mówi, „był to dzień niezwykły”, 
„od tego dnia zaczęło się moje szczęście”, 
„poczułam spokój serca i zapał ducha”, 
„przestałem się lękać nieuleczalnej choro-
by”, „poczułam, że będę matką” i tysiące 
innych osobistych doznań. Dziś słyszymy 
pierwszy oficjalny dowód na uzdrowienie 
zakonnicy – jesteśmy szczęśliwi, że zgod-
nie z kanonem chrześcijańskim będziemy 
się oficjalnie modlić do Jana Pawła II. 
Inność, świętość, niepowtarzalność co 
raz jest odkrywana w naszych rodzinach, 
sąsiedztwie, wsiach.
 Kwietniowy spacer na Nawsie Brzoste-
ckie jest niezwykle miły. Ciepły wiaterek 
przynosi zapach pylących drzew, soczy-
stych traw i tu i ówdzie rozkwitających 
kaczeńców, przylaszczek, zawilców, nar-
cyzów, kaczych stopek. Świergot ptaków, 
kwilenie, daje znać, że czas lęgów rozpo-
częty, a las wystrojony w różnorakie od-
cienie żółci i zieleni zdaje się mówić, żyję. 
Coraz więcej kobiet uwija się w ogrodach, 
kwietnikach, rozsadnikach, gospodarze 
rozciągają folię na tunelach, gdzieniegdzie 
konik ciągnie bronę, świeża skiba pachnie 
ziemią. Poznaję miejsce gdzie stał dom i 
zabudowania Rozalii i Marka Niemców, 

bowiem z tej 
rodziny wyro-
sła niezwykła 
kobieta, obda-
rzona znamio-
nami inności, 
K a t a r z y n a 
Niemiec.
 Matka Ka-
tarzyny, Roza-
lia ze Stanków 
pochodziła z 
wielodzietnej, 
biednej rodzi-
ny. Była ko-
bietą upartą i 
sprawiedliwą 

i owe poczucie sprawiedliwości zaprowa-
dziło Ją pieszo aż przed samego cesarza 
Franciszka Józefa do Austrii. A z jakiego 

powodu?- otóż Jej ojciec dzielił majątek 
pomiędzy własne dzieci – całe gospodar-
stwo podzielił pomiędzy synów, a córka 
Rozalia poczuła się skrzywdzona, szukała 
sprawiedliwości, a że nie mogła jej znaleźć 
w rodzinie i w krajowej jurysdykcji poszła 
pieszo na skargę do samego cesarza Fran-
ciszka Józefa – nic nie osiągnęła ponieważ 
wola ojca to święta sprawa, mówili urzęd-
nicy. Wróciła do domu i rozpoczęła biedne 
stawanie na własnych nogach – a opowieść 
o upartej Rozalii przetrwała w rodzinie do 
dziś.
 Ojciec Katarzyny, Marek Niemiec po-
chodził z Bukowskich Gór, też był biedny 
i na ożenek i rodzinę trzeba było zarobić. 
Zabrał się z grupą emigrantów polskich i 
wyjechał do Ameryki do Chicago, ciężko 
pracował, ale też zarobił pokaźną sumę. Po 
powrocie zakupił kilka morgów ziemi na 

Nawsiu Brzosteckim i wybudował okazały 
dom, co prawda pod strzechą, ale było 
kilka izb oraz zabudowania gospodarskie 
i duży ogród kwiatowy, warzywniak i sad. 
W czterech izbach rodzina Rozalii i Marka 
Niemców żyła spokojnie, ale bardzo bogo-
bojnie i pracowicie upływały lata. Przyszło 
na świat czworo dzieci Maria, Julia, Ka-
tarzyna i Józef. Czas szybko mijał, dzieci 
rosły i znowu przyszła potrzeba wyjazdu w 
poszukiwaniu pieniędzy i lepszego życia. 
Wyjeżdża Józef, a później Katarzyna, ale 
bardzo tęskni do rodziny, rodzinnej wioski, 
do pól i lasów nawsieńskich. Była zbyt 
delikatna do pracy w obcej rzeczywisto-
ści amerykańskiej. Dusza jej tęskniła do 
kościółka brzosteckiego, brakowało jej 
dźwięków dzwonu na południe, śpiewu 
kolęd, kapliczek przydrożnych, zapachu 
polskich ziół i naszej mowy ojczystej. 
Wraca do domu rodzinnego i mieszka ra-
zem z trzema rodzinami założonymi przez 
siostry. Ma swój pokój, który przyozdabia, 
jak kościół domowy. Na frontowej ścianie 
wisi obraz Matki Boskiej Niepokalanego 
Poczęcia, który jest ubrany w kwiaty 
i staje się domowym ołtarzem, przed 
którym modli się nie tylko Katarzyna, 
ale też sąsiadki, tu też śpiewają pieśni 
Maryjne w maju, odmawiają nowenny do 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a w 
październiku różaniec jest podstawowym 
źródłem przeżyć Katarzyny - chociaż 
różaniec nosiła zawsze przy sobie i nawet 
w wolnych chwilach od pracy przesuwała 
paciorki wypowiadając Ave Maryja.
 Po powrocie z Ameryki kupiła sobie 
kilka morgów pola, które uprawiała, a 
wyprodukowanymi produktami dzieliła 
się z sierotami i ubogimi, których w 
tamtych czasach było sporo. Jako mała 
dziewczynka ukończyła cztery klasy 
szkoły powszechnej, o dalszej nauce nie 
było mowy. Marzeniem Katarzyny było 
wstąpić do zakonu – życie w samotności, 
zaduma nad losem ludzkim, jednoczenie 
się w modlitwie z Panem naszym było dla 
niej nieosiągalnym marzeniem – były to 
czasy, że do zakonu wnosiło się wiano, Ka-
tarzyna była biedną dziewczyną, nie miała 
co wnieść, dlatego kruchty zakonne były 
dla niej zamknięte. Nie miała powołania 
do założenia rodziny i pozostała do końca 
życia w czystości i samotności. Kochała 
pracę, sadziła przeróżne kwiaty ogrodowe, 
którymi stroiła ołtarze w naszym brzoste-
ckim kościółku. Z kościołem była zrośnięta 
mocno, codziennie biegła na ranną Mszę 
świętą, przyjmowała Ciało Pana Jezusa. 
Czasami zdarzało się, że biegła spóźniona 
na Mszę świętą, biegła ścieżkami koło ple-
bani, zdarzało 
się, że wracał 
już z kościo-
ła proboszcz 
ks. Wilhelm 
Żywicki, czy 
prałat Stefan 
Szymkiewicz, 
wtedy wracali 
do kościoła, 
by posilić Ka-
tarzynę Hostią 
– ile musieli 
mieć szacunku 
ówcześni ka-
płani do zwy-
kłej kobiety z 

Od lewej: Katarzyna Niemiec, brat 
Józef z koleżanką w USA

Siostra Katarzyny Julia Kolbusz z 
siostrzenicą i wnuczką

Zofia Gawron siostrze-
nica Katarzyny

Józef Kolbusz siostrze-
niec Katarzyny (1929 r)
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Nawsia, aby z drogi wrócić, otworzyć 
kościół i podać komunię świętą. Tak 
wspominają Katarzynę najstarsi Nawsianie 

– mówią „... 
k s i ę ż a  t o 
uznawali ją za 
świętą... dla-
tego z takim 
szacunkiem do 
niej się zwra-
cali...”. Skoro 
księża i star-
si ludzie tak 
wspominają 
tę niezwykłą 
kobietę, pew-
nie tak było. 
Inni Nawsia-
n ie  mówią , 
że umiała w 

godzinę śmierci pomóc umierającemu, 
dlatego nawet i „niedowiarki” nawracali 
się w godzinę śmierci, towarzysząc w 
jej żarliwej modlitwie, przekonywującej 
rozmowie. Katarzyna była antidotum na 
zło we wsi. Chciałoby się mieć taką mocną 
wiarę i taki dar rozdawania jej, aby 
móc powiedzieć:
„Otwórz mą duszę, jako dłoń że-
braka
Zwiędłą latami i twardym mozołem
Włóż w nią kruszynę chleba jak dla 
ptaka
I posyp mi ten chleb popiołem...”
 W pieśni śpiewamy „...niełatwo 
cudzy ciężar wziąć w ramiona...” 
Katarzyna umiała, opiekowała się 
siostrzeńcem po śmierci siostry 
Marii, przygarnęła Zosię Siarkie-
wicz, która była u Niej 15 lat, aż 
do wysiedlenia. Czyniła posługę 
haftując obrusy, komże, wyszy-
wając stuły do kościoła. Często 
przychodziła do domu Nosalów 
– tam była lepsza lampa naftowa 
– i haftowała, wyszywała potrzebne do 
kościoła i na plebanię szaty liturgiczne 
– jeszcze do dziś zachowały się jej ory-
ginalne wyroby, chociaż to już przeszło 
sześćdziesiąt lat po jej śmierci. Miała 
wielkie nabożeństwo nie tylko do Matki 

Boskiej, ale też była czcicielką Dzieciątka 
Jezus narodzonego w Betlejem i ułożone-
go w żłóbku – mawiała, że chciałaby być 
pochowana w żłobie. I tak się też stało. 
W 1944 r. Niemcy ostrzeliwali Nawsie. 
Pocisk wpadł na strzechę domu Katarzyny, 
cały budynek stanął w płomieniach. Miesz-
kańcy nosili wodę w wiadrach i polewali 
płonące drewniane ściany. Na drugi dzień 
trwało jeszcze ratowanie pogorzeliska. 
Spadł pocisk do ogrodu, a odłamek ugo-
dził Katarzynę prosto w serce. Ludność 
była na wysiedleniu, nie miał kto zrobić 
trumny – rodzina pochowała ją w żłobie 
i pogrzebała w ogrodzie wśród kwiatów. 
Dopiero po wojnie dokonano ekshumacji 
i pogrzebano na cmentarzu w Brzostku, a 
ks. prałat i proboszcz chodzili wypraszać 
łaski dla siebie i parafian u „świętej duszy” 
jaką miała Katarzyna Niemiec. Za jej 
wstawiennictwem spływały łaski i uzdro-
wienia wielu osób, które do świątobliwej 
Katarzyny się zwracały.
 Jedna z mieszkanek Brzostku opowia-
dała własne przeżycie sprzed lat. Mówiła: 
„byłam nieuleczalnie chora, leżałam w 

szpitalu, lekarze stwierdzili u mnie raka 
nerki. Byłam załamana, szukałam ratunku 
wszędzie i dowiedziałam się o tej świętej 
i jej Mocy czynienia „cudów”, zaczęłam 
się do Niej gorliwie modlić. Pewnej nocy 
przyśniła się mi – wyglądała tak, jak na 
zdjęciu, które dopiero później zobaczyłam 
u krewnej Haliny S. (to jest zdjęcie w białej 
sukni). Wcześniej nigdy nie widziałam Ka-
tarzyny, bo urodziłam się podczas wojny 
kiedy moja wybawicielka zginęła od od-
łamka pocisku.” Dalej rozmówczyni mówi, 
że wierzy w świętość Katarzyny Niemiec i 
od tej pory czuje Jej opiekę. „Wyzdrowia-
łam – mówi – za Jej przyczyną”. I jak tu 
nie wierzyć w świętych obcowanie, święci 
są wokół nas, często wspierają nas, wyrośli 
z naszych domów, „bo są sprawy, o których 
nie śniło się nawet filozofom”.
 Codzienne życie Katarzyny Niemiec też 
świadczyło o Jej inności i doskonałości. 
Zatopiona była w modlitwie, przestrzegała 
posty święte. Każdy piątek to skromny 
posiłek, woda i chleb, mawiała do malut-
kiej wówczas siostrzenicy „Halusia dzisiaj 
święty post”. Śpiewała nieszpory, godzin-
ki, gorzkie żale, posługując się łacińskimi 
tekstami, gdyż takie znano w ówczesnym 
Kościele. A kiedy podczas okupacji do Jej 
domu przydzielony został oficer niemiecki, 
okazało się, że był to organista Kościoła 
Katolickiego. Razem wyśpiewywali 
nieszpory po łacinie. Szczególnie świą-

tobliwie przeżywała Wielki Tydzień – na 
ścisłym poście od Wielkiego Czwartku 
do Wielkiej Niedzieli, który ofiarowała za 
chorych i cier-
piących.  Ta 
niezwykła ko-
bieta uczęsz-
czała do Sto-
warzyszenia 
Katolickiego 
prowadzonego 
przez ks. Mi-
chała Stępnia 
– wystawiali 
jasełka, Mękę 
Pańską, razem 
ze wspólno-
t ą  młodych 
Nawsian wiel-
biła czystym 
sercem Boga. Często przy grobie Katarzy-
ny zatrzymują się ludzie – może wyprasza-
ją łaski u świętej swojej rodaczki.
 Rodzina się wykrusza odchodzą najbliż-
si w zapomnienie, a jednak prawdziwa 
inność zostaje, pobudza nas do zastanowie-

nia się. A może i nasi najbliżsi są 
blisko Stwórcy tak, jak nasz Wiel-
ki Święty Papież, a może i nasza 
rodaczka Katarzyna Niemiec?
 Dziękuję Halinie Siedlarskiej i 
Zofii Piłat za udostępnienie zdjęć 
i opowieści o swojej krewnej, 
szlachetnej Katarzynie Niemiec, 
a nam pozostaje refleksja.
Jestem przy Tobie
we wszystkim czego nie dostrzegasz...
Jestem przy Tobie
we wszystkim
co wokoło siebie tak zręcznie omijasz
Jestem przy Tobie
we wszystkim czego się nie spodzie-
wasz
Jestem jak chwila
która Ci oczy otwiera
ze zdumienia
która uchyla
żelazne monety na powiekach
Jestem przy Tobie
kiedy Ciebie już nie ma...

Zuzanna Rogala

Józefa Kolbusz siostrzenica Katarzyny Grób Katarzyny Niemiec

Grupa śpiewacza z ks. Makarym - wśród dziewcząt krew-
ne Katarzyny: Halina Siedlarska i Halina Szybowicz

Ks. Stefan Szymkiewicz Ks. Michał Stępień
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Już niejednokrotnie pisaliśmy na łamach 
„Wiadomości Brzosteckich” o dzia-

łalności Kołaczyckiego Liceum. Szkoła 
poszerza ofertę edukacyjną, zgodnie z 
hasłem: „Non scholae sed vitae discimus” 
podejmuje wyzwania stawiane współczes-
nemu światu.

nowe obszary działalności szkoły
 Szkoła inicjuje działania o charak-
terze kulturalno – oświatowym będące 
odpowiedzią na potrzeby młodzieży i 
środowiska. 
Takim przedsięwzięciem był gminny 
konkurs literacki i recytatorski „Testa-
ment Jana Pawła II”, który odbył się w 
listopadzie 2006 r. Wzięli w nim udział 
uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z Bieździedzy, Sowiny, Krajowic 
i Kołaczyc. Organizatorki konkursu, pani 
Renata Makara i Danuta Wójcik oraz 
Janina Hendzel z Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Kołaczycach, 
za główny cel postawiły 
sobie budzenie zaintere-
sowania poezją Papieża 
Polaka. Zarówno u dzie-
ci ze szkoły podstawo-
wej, jak i młodzieży z 
liceum widać było pasję 
artystyczną, wrażliwość 
na poetyckie słowo. Na 
szczególną uwagę za-
sługują prace nagrodzo-
ne w części literackiej 
konkursu, które wydano 
w okolicznościowej an-
tologii. 
O wielkiej wrażliwości 
i zrozumieniu warto-
ści bliskich Papieżowi 
świadczy wiersz naj-
młodszego uczestnika 
konkursu, Patryka Dzię-
dzioła, ucznia Szkoły 
Podstawowej w Koła-
czycach. 

„Marsz Milczenia”
W szkole Pani przypięła 
Małe białe wstążeczki.
(Uczniowie ubrani na biało).
Ustawiony klasami 
Szedł pochód milczenia. 
Serce biło mi mocno...
Koło nas policja jechała
Szliśmy cicho w milczeniu.
Serce biło mi mocno...
Byłem jeszcze mały
Na rynku zrozumiałem
Marsz w milczeniu
Za Ojcem Ukochanym.

 Podążając śladami zainteresowań 
młodzieży, zespół przedmiotowy języków 
obcych zorganizował po raz pierwszy 
Międzygimnazjalny Konkurs Języka 
Angielskiego i Niemieckiego. Uczniom 
szkół gimnazjalnych daje on szanse 
konfrontacji swoich umiejętności języ-
kowych, dla szkoły jest formą promocji. 

Po raz czwarty odbył się także, w okresie 
bożonarodzeniowym, Konkurs Kolędy 
Obcojęzycznej, który organizuje pani 
Agnieszka Wójcik we współpracy z ze-
społem przedmiotowym języków obcych. 
Wzrastająca liczba uczestników, coraz 
wyższy poziom, zróżnicowanie repertuaru 
oraz pomysłowość młodych wokalistów 
wskazują na to, że przedsięwzięcie cieszy 
się coraz większą popularnością. 
 Inną formą promocji nauki języków 
obcych jest działalność, powstałego 
niedawno, z inicjatywy anglistek: Edyty 
Nowak i Małgorzaty Piątkowskiej, szkol-
nego kółko teatralnego anglojęzycznego. 
Przygotowany przez uczniów spektakl 
„Christmas Story” obejrzeli uczniowie 
mieszkańcy gminy podczas Gminnego 
Przeglądu Zespołów Jasełkowych.

Chwała szkoły, czyli osiągnięcia uczniów
 Aktywność szkoły jako organizatora 

imprez o charakterze kulturalno – oświa-
towym nie zdominowała najważniejsze-
go obszaru jej działalności – edukacji. 
Sukcesy uczniów w konkursach i olim-
piadach przedmiotowych najlepiej o tym 
świadczą. Na półmetku bieżącego roku 
szkolnego szkoła może pochwalić się 
sporymi osiągnięciami. Anna Zawilińska 
została laureatką szczebla wojewódzkiego 
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym i brała udział w etapie cen-
tralnym, jest także laureatką Olimpiady 
Wiedzy o Unii Europejskiej (szczebel wo-
jewódzki) i właśnie przygotowuje się do 
etapu centralnego w Szczecinie. Życzymy, 
by powtórzyła sukces Justyny Wiatr, która 
„wygrała” tę olimpiadę w 2003 r. Współ-
autorem tych spektakularnych sukcesów 
jest pan Dariusz Szczepanik, który stał się 
specjalistą od Unii Europejskiej. Drugie 
miejsce w województwie w Ogólnopol-
skim Konkursie Historycznym „Dzieje 
oręża i losy żołnierza polskiego” zajął 
Daniel Włodarczyk. 
Przed nim etap regionalny w Krakowie.
 Uczniowie szkoły widoczni są także w 
konkursach z przedmiotów ścisłych. Syl-
wia Jedziniak, prowadzona przez panią 

Katarzynę Kisielewską, odnosi sukcesy 
w konkursach matematycznych, a Ma-
teusz Synowiecki, przygotowany przez 
panią Marzenę Sikorę, zakwalifikował 
się do zawodów II stopnia LIII Olimpiady 
Chemicznej w Rzeszowie. Z kolei uczeń 
Tomasz Potrzeba, wspierany pomocą 
księdza katechety, powtórzył ubiegłorocz-
ny sukces, zajmując I miejsce w diecezji 
w Olimpiadzie Teologii Katolickiej.

W służbie ojczyźnie i ludziom
 W bieżącym roku powstało w szkole, 
z inicjatywy pana Janusza Wojdyły, Koło 
Honorowych Dawców Krwi. Budujący i, 
w naszym mniemaniu, godny podkreśle-
nia jest fakt, że wielu młodych ludzi czuje 
potrzebę pomocy innym, zadając kłam 
obiegowym sądom o egoizmie i znie-
czulicy wśród młodzieży. Młodzieżowa 
Drużyna Strażacka – kolejna inicjatywa 
szkoły – za główny cel postawiła sobie 

uświadamianie potrze-
by odpowiedzialności i 
zaangażowania w życie 
środowiska lokalnego.
Budzenie uczuć patrio-
tycznych, szacunku dla 
dziedzictwa narodo-
wego jest realizowane 
w różnych formach. 
Uczestnictwo w uro-
czystościach państwo-
wych, przygotowywa-
nie okolicznościowych 
akademii to lekcja hi-
storii, okazja do rozmów 
o ważnych sprawach. 
Nastrojowa opowieść 
o dążeniu Polaków do 
wolności, przygoto-
wana przez młodzież 
pod kierunkiem pani 
Grażyny Żygłowicz i 
Annę Filipek na gmin-
ną akademię z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości, 
miała przypomnieć wartości istotne dla 
każdego Polaka. 
 Rozumiejąc potrzebę wychowywania 
młodzieży w duchu patriotyzmu, wbrew 
obiegowym sądom, że to temat niemodny, 
tegoroczny Powiatowy Konkurs Teatral-
ny, którego szkoła jest organizatorem, 
przebiegać będzie pod hasłem: „Oblicza 
patriotyzmu w literaturze polskiej”. O 
tym, jak uczestnicy poradzili sobie z 
trudnym repertuarem poinformujemy w 
kolejnych numerach gazety.
Optymizmem napawa zaangażowanie 
młodych w akcje mające na celu pomoc 
potrzebującym, samotnym, chorym. 
Wzruszające są spotkania z mieszkańcami 
Domu Pogodnej Starości, wizyty w Domu 
Dziecka w Wolicy. W tym roku członko-
wie Szkolnego Koła PCK odwiedzili z 
życzeniami i kolędą dzieci na oddziale 
pediatrycznym Szpitala Specjalistycznego 
w Jaśle.
Walory wychowawcze miał udział mło-
dzieży naszej szkoły w „Mikołajkach”, 
organizowanych przez GOPS dla dzieci 
z najuboższych rodzin z terenu gminy. 
Uczniowie, pod kierunkiem pań Renaty 

Migawki z życia kołaczyckiego Liceum

Wręczenie nagród laureatom Międzygimnazjalnego Konkursu  
j. angielskiego i j. niemieckiego
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Makary, Anny Filipek i Agnieszki Wójcik, 
przygotowali dla młodszych kolegów 
inscenizację „Kopciuszka”, pokazy ta-
neczne, gry i zabawy integracyjne. Radość 
najmłodszych była najlepszą nagrodą.

Poza lekcjami
 Nasza szkoła daje młodym ludziom 
możliwości rozwijania zainteresowań,  
artystycznych pasji, poszerzania wie-
dzy. Kółka przedmiotowe, konsultacje 
przedmaturalne, ugruntowuję wiedzę, 
przygotowują do samokształcenia Zajęcia 
o charakterze artystycznym i sportowym 
– rozwijają i kształtują, są alternatywą na 
nudę. Z przyjemnością odnotowujemy 
fakt utworzenia przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego: Adama Iwanickiego, 
Annę Filipek i Artura Gałuszkę Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Licek”.
 Wielkim zainteresowaniem młodzieży 
cieszą się zajęcia taneczne – kółka tańca 
narodowego i towarzyskiego. Przez 
kilka lat działalności zespołów, młodzi 
„tancerze” całkiem dobrze opanowali 
warsztat taneczny. Swo-
je umiejętności mogli 
zaprezentować podczas 
imprez gminnych, po-
wiatowych, a nawet 
poza granicami Polski 
– zawsze zdobywając 
uznanie i sympatie wi-
dzów.
Rozwija się współpra-
ca z Prywatną Szkołą 
Tańca z Sarospatok na 
Węgrzech. Podczas po-
bytu na Węgrzech we 
wrześniu ubiegłego roku 
uczniowie prezentowali 
polskie tańce narodowe i 
tańce towarzyskie. Uro-
czyste obchody Święta 
Chleba stały się okazją 
do spotkań młodzieży 
z różnych krajów: Wę-
gier, Słowacji, Ukrainy, 
Rumunii. Delegacja szkoły wzięła udział 
w Międzynarodowej Konferencji „Prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość sztuki 
artystycznej”. Międzynarodowe gremium 
usłyszało o Kołaczycach, a dzięki pre-
lekcji połączonej z prezentacją multime-
dialną poznało działalność kulturalną i 

artystyczną szkoły.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 Wielkim wyzwaniem, ale także szansą 
dla szkoły był projekt „Szkoła Marzeń” 
koordynowany przez panią Grażynę 
Żygłowicz. We wrześniu ubiegłego roku 
odbyła się w Rzeszowie, z udziałem władz 
wojewódzkich, prezentacja regionalna 
szkół z województwa podkarpackiego 
biorących udział w projekcie. Oprócz 
ekspozycji ilustrującej efekty działań w 
ramach projektu, uczniowie przedstawili 
tańce narodowe i towarzyskie, a także 
poprowadzili cała imprezę, co było nie-
wątpliwym wyróżnieniem.
 „Szkoła Marzeń” była bodźcem do 
szukania nowych sposobów na poszerze-
nie zakresu działalności szkoły. Stąd też 
udział w kolejnych programach i projek-
tach. W listopadzie i grudniu ubiegłego 
roku realizowano program „Uczeń ze wsi 
w wielkim mieście”. Jego autorkami były 
panie Wioletta Buba i Barbara Żytniak. 
Udział w wycieczkach do Warszawy, 

Poznania, Kielc i Wrocławia przybliżył 
polskie dziedzictwo kulturowe, przygoto-
wywał do kolejnego etapu edukacji – stu-
diów wyższych w wielkich aglomeracjach 
miejskich.
 Inny charakter ma realizowany właśnie 
przez panią Marzenę Sikorę, w ramach 

programu „Równać szanse”, projekt 
„Chemia organiczna bliżej niż myślisz”. 
Entuzjaści nauk ścisłych, których, jak 
się okazuje, w szkole nie brakuje, biorą 
udział w zajęciach laboratoryjnych na 
Politechnice Rzeszowskiej. Samodzielne 
wykonywanie doświadczeń uczy wyko-
rzystania wiedzy w praktyce, pomaga 
zrozumieć skomplikowane mechanizmy 
reakcji, co, mamy nadzieję, zaprocentuje 
na egzaminie maturalnym. Z kolei zajęcia 
edukacyjne w Rafinerii „Lotos” Jasło i 
Rafinerii Jedlicze przybliżają uczniom 
techniki produkcji olejów, smarów, ben-
zyny.

nowe wyzwanie
 Pobieżny przegląd działalności i 
osiągnięć szkoły dowodzi, że Kołaczyckie 
Liceum, kultywując chlubne tradycje 
szkoły, podejmuje nowe wyzwania, by 
jak najlepiej realizować zadania stawiane 
przed współczesną szkołą.
 Odpowiedzią na potrzeby środowiska, 
rynku pracy i zainteresowania młodzieży 

jest inicjatywa utworze-
nia nowego oddziału 
– klasy „policyjno–
strażackiej”. Nacisk 
zostanie położony na 
kształcenie wiedzy i 
umiejętności ogólno-
policyjnej i ogólnopo-
żarniczej, nauczanie hi-
storii lokalnej. Nabyte 
umiejętności zwiększą 
szanse zdobycia w przy-
szłości atrakcyjnego za-
wodu. Aby zapewnić 
realizację założonych 
celów, szkoła nawiązała 
współpracę z Komendą 
Powiatową Policji w 
Jaśle i Komendą Po-
wiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaśle. 
Część zajęć o charakte-
rze praktycznym pro-

wadzona będzie przez pracowników tych 
instytucji. Z przeprowadzonego wśród 
uczniów szkół gimnazjalnych sondażu 
wynika, że pomysł zyskał akceptację 
młodych ludzi zastanawiających się nad 
wyborem dalszego kierunku kształcenia.

Grażyna Żygłowicz i Renata Makara

Szkolna Drużyna Strażacka

brzosteccy wandale
Zniszczone ławki, połamane kosze na śmieci, 

pogięte znaki drogowe to częste skutki dzia-
łalności wandali na rynku brzosteckim. Ostatnio 
dokonano takich zniszczeń jakby przeszedł tędy 
huragan. Nie oszczędzono nawet kilkunastolet-
niego świerka, który wydawało się nikomu nie 
wadził. 
 Niezrozumiałe jest czym kierują się młodzi 
ludzie dokonując takiej dewastacji. Przecież mu-
sieli włożyć naprawdę sporo wysiłku żeby ukręcić 
takiej wielkości drzewko. 
 Ten wielce przygnębiający fakt wystawia marne 
świadectwo kulturze życia i współżycia obywateli 
naszej miejscowości. Potrzebna jest większa odpo-
wiedzialność za wspólne dobro i brak społecznego 
przyzwolenia oraz tolerancji dla takich czynów.

/fl/
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informacje biblioteki  
szkolnej Zespołu Szkół  
im. Jana Pawła ii w brzostku
„Duży i mały, chudy i tłusty, z balu wracały bracia zapusty…” 
 1 lutego w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się kolejne 
Spotkanie Kolędnicze Kawiarenki Literackiej. Przy suto 
zastawionych stołach , przygotowanych przez organizatorów, 
mieliśmy zaszczyt gościć panią vice dyrektor szkoły Annę 
Fundakowską, zarząd  Rady Rodziców  w osobach: panią 
Danutę Furman i pana Stanisława Wójtowicza oraz księdza 
Stanisława Zagórskiego a także przedstawicieli klas pierw-
szych naszej szkoły. Spotkanie powtórzyliśmy dla całej spo-
łeczności szkolnej na sali gimnastycznej w dniu 6 lutego.

 21 marca z okazji Dni Otwartych Szkoły w czytelni 
gościliśmy klasy trzecie gimnazjum z Brzostku, Nawsia 
Brzosteckiego, Jaworza, Pilzna, Strzegocic, Siedlisk wraz 
z ich wychowawcami. Goście z dużym zainteresowaniem 
obejrzeli fotografie i kroniki na zorganizowanej wystawie 
„Wspomnienia wciąż żywe..” a następnie wpisali się do 
kroniki szkolnej.

 „Mimo, że odszedłeś Ojcze, w nas wciąż żyjesz” - sło-
wa wystawy zorganizowanej w czytelni z okazji 2 rocznicy 
śmierci Jana Pawła II zainspirowały do ponownego sięgnięcia 
po słowa naszego Patrona. 
 „Miłość sprawia, ze szukamy dobra, ze czyni nas ona 
lepszymi, ze wychodzicie jedni ku drugim, znajdującym się 
w potrzebie, gdziekolwiek i kimkolwiek są.”

Młyniec Teresa, Wójcik Danuta

Dnia 21.03.2007r. odbył się w Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim apel Szkolnej Kasy Oszczędności. Rozpo-

częła go klasa IV przedstawieniem pt. „Pytał Jaś wiewiórkę”. 
Oto rada wiewiórki dla Jasia:

„Nikogo nie spotka żaden głód i nędza,
Kto zawsze stale tak jak ja oszczędza.
Bo w życiu raz dobrze, a raz źle się wiedzie
i kto nie oszczędza nieraz będzie w biedzie.
Pamiętaj Jasieńku: oszczędność  i praca 
Nam w życiu pomaga , a ludzi wzbogaca.”

 Pani Cecylia Balasa przedstawiła historię SKO, na 
podstawie której odbył się konkurs wiedzy dla każdej 
klasy. Nagrodami były plany lekcji dla wszystkich 
uczniów. Ponieważ był to pierwszy dzień wiosny, klasa 
I zaśpiewała piosenki pt. „Ola gotuje kaszę marcową” 
i „Pierwszy obudził się pierwiosnek”. Pani opiekunka 
zachęcała do lepszego oszczędzania do końca trwającego 
konkursu: „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”- 
fragment wiersza, który przedstawił Darek:

„Lecz oszczędzaj na co dzień
po złotówce, bo
w PKO gdy ją złożysz
będzie kiedyś STO!
Bo też warto przypomnieć,
że też myśli rozsądnie,

kto oszczędza w Pe Ka O!”
 Ogłosiła także nowy konkurs plastyczny o tematyce SKO: 
zapowiedziała, że podsumowanie konkursów odbędzie się po 
Świętach Wielkanocnych.
 Po apelu odbyła się giełda kaktusów i roślin egzotycznych, 
która cieszyła się wielkim zainteresowaniem oraz sprzedaż 
palm wielkanocnych wykonanych wspólnie z członkami Koła 
Misyjnego.

Katarzyna Kobak, Katarzyna Grygiel

Apel SkO
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W dniach 22 - 24 marca br. już po raz jedenasty odbyło się 
jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie Środko-

wo-Wschodniej dla środowiska gastronomiczno-hotelarskiego 
skupiające tysiące przedstawicieli z branży. W ramach dosko-
nalenia zawodowego nauczyciele przedmiotów zawodowych 
bloku żywienie człowieka również uczestniczyli w targach.
Była to doskonała okazja by w krótkim czasie porównać 
kompleksową ofertę dla HoReCa (Hotele, Restauracje, Ca-
tering), zapoznać się z nowościami rynkowymi, dowiedzieć 
się „co słychać w branży”. Propozycje wystawców na Targach 
przedstawione były w sektorach tematycznych:
- Sprzęt gastronomiczny, akcesoria, oprogramowanie;
- Wyposażenie zaplecza kuchennego;
- Żywność dla gastronomii;
- Wyposażenie hoteli i sal restauracyjnych;
- Cukiernictwo i piekarstwo;
- Sektor kawowo- barmański z „Cofee Village”;

 Można było m.in. zapoznać się z ofertą profesjonalnego 
sprzętu, urządzeń i akcesoriów dla gastronomii, mebli i innych 
elementów wyposażenia wnętrz hotelowych i sal restauracyj-
nych, świeżej i mrożonej żywności, półproduktów oraz dodat-
ków, profesjonalnych środków czystości, odzieży roboczej, 
rozwiązań informatycznych dla hoteli i restauracji.
 W halach przed Pałacem smakosze kawy mogli uczest-
niczyć w degustacji rozmaitych, aromatycznych gatunków 

i rodzajów tego napoju. W programie znalazły się również 
ciekawe warsztaty i seminaria , np. „Organizacja zakładów 
małej gastronomii w świetle wymagań Unii Europejskiej”. W 
czasie tego seminarium zostały omówione:

1. Wymagania zawarte w przepisach unijnych oraz adaptacja 
na rynku polskim;

2. Ogólne zasady projektowania i wyposażania technologicz-
nego zaplecza gastronomicznego;

3. Przykładowe rozwiązania już stosowane w małej gastrono-
mii; 

 Sztuka kulinarna ewoluuje i to w coraz ciekawszym kie-
runku. Nowoczesna kuchnia zaczyna przypominać swego 
rodzaju laboratorium, do którego wciąż jeszcze nie wszyscy 
mają odwagę zajrzeć. Pojawiły się oto w kuchni nowe pro-
cesy: smażenie w wodzie, duszenie w vacuum, pieczenie w 
niskich temperaturach, sferyfikacja, żelifikacja, emulsyfikacja 
czy produkcja z wykorzystaniem ciekłego azotu. Oczywiście 
nasze dawne przyzwyczajenia kulinarne będą jeszcze długo 
świetnie funkcjonowały, ale - jak w każdej dziedzinie sztuki 
- pozwólmy tym nowinkom zaistnieć dla dobra całej gastro-
nomii. Czym jeszcze w najbliższej przyszłości zaskoczy nas 
świat gastronomii? Przedsmak nowych możliwości mogliśmy 
poznać na warszawskich Targach EuroGastro 2007. 

T. Radelczuk

Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Xi Międzynarodowe Targi Gastronomiczno – Hotelarskie 
EuroGastro 2007 w Pałacu kultury i nauki w Warszawie

Grzegorz Komendarek chętnie pozował do zdjęć

Turniej szachowy
W niedzielę 25.03 br. odbył się w 

Domu Kultury Turniej Szachowy 
o Puchar  Wójta Gminy Brzostek.
 Rozgrywany był systemem szwajcar-
skim w siedmiu rundach. Po zaciętych 
rozgrywkach w kategorii seniorów I 
miejsce zajął Władysław Jop z Kamie-
nicy Dolnej, II miejsce Stanisław Gołąb 
z Pilzna, a III Przemysław Bachara z 
Brzostku.
 Natomiast w kategorii juniorów I 
miejsce wywalczył Mateusz Łukowicz 
z Opacionki, drugie Tomasz Gotfryd a 
trzecie Jacek Kaczka (obydwaj z Brzost-
ku).
 Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzy-
mali nagrody książkowe, a zdobywcy 
pierwszych miejsc pamiątkowe puchary 
wręczone przez Wójta Leszka Bieńka.

a.l.

Na targach można było zobaczyć takie cuda

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody książkowe, a zdobywcy 
pierwszych miejsc pamiątkowe puchary
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Terminarz rozgrywek
V liga seniorów - Dębica

Runda II rewanżowa sez. 2006/2007
16 kolejka - 24 marca 

Chemik Pustków 2-1 Brzostowianka 
17 kolejka - 31 marca

Brzostowianka 1-0 Sokół Kolbuszowa Dolna 
18 kolejka - 7 kwietnia

Start Wola Mielecka 3-0 Brzostowianka 
19 kolejka - 14 kwietnia
Brzostowianka - Smoczanka Mielec sobota, godz. 14:30
20 kolejka - 22 kwietnia
KP Ropczyce - Brzostowianka niedziela, godz. 15:00
21 kolejka - 28 kwietnia
Brzostowianka - Wisłok Wiśniowa sobota, godz. 14:30
22 kolejka - 3 maja
Dromader Chrząstów - Brzostowianka czwartek, godz. 15:00
23 kolejka - 5 maja
Brzostowianka - Sokół Malinie sobota, godz. 14:30
24 kolejka - 12 maja
Jutrzenka Ławnica - Brzostowianka sobota, godz. 16:00
25 kolejka - 19 maja
Czarnovia Czarna - Brzostowianka sobota, godz. 14:00
26 kolejka - 26 maja
Brzostowianka - LKS Żyraków sobota, godz. 15:00
27 kolejka - 3 czerwca
Strzelec Frysztak - Brzostowianka niedziela, godz. 15:00
28 kolejka - 9 czerwca
Brzostowianka - Ikarus Tuszów Nar. sobota, godz. 15:00
29 kolejka - 17 czerwca
Raniżovia Raniżów - Brzostowianka niedziela, godz. 17:00
30 kolejka - 23 czerwca
Brzostowianka - Zryw Dzikowiec sobota, godz. 17:00

Terminarz rozgrywek
Klasa „A” juniorów młodszych. Grupa I - Dębica

Runda II rewanżowa sez. 2006/2007
10 kolejka - 18 kwietnia 
Brzostowianka - MULKS Pustynia środa, godz. 16:30
11 kolejka - 25 kwietnia
Brzostowianka - pauzuje 
12 kolejka - 9 maja
Brzostowianka - Igloopol Dębica środa, godz. 17:00
13 kolejka - 16 maja
Brzostowianka - Potok Dobrynin środa, godz. 17:00
14 kolejka - 23 maja
Pogórze Wielopole Skrz. - Brzostowianka środa, godz. 17:00
15 kolejka - 30 maja
Brzostowianka - Czarnovia Czarna środa, godz. 17:00
16 kolejka - 6 czerwca
Wisłoka Podole - Brzostowianka środa, godz. 17:00
17 kolejka - 13 czerwca
Brzostowianka - LKS Jodłowa środa, godz. 17:00
18 kolejka - 20 czerwca
Bodzos Podgrodzie - Brzostowianka środa, godz. 17:00

Terminarz rozgrywek
o mistrzostwo okr. jun. st. gr II T 15
Runda II rewanżowa sez. 2006/2007

10 kolejka - 14 kwietnia 
Crasnovia Krasne - Brzostowianka sobota, godz. 11:00
11 kolejka - 21 kwietnia
Brzostowianka - Korona Rzeszów sobota, godz. 11:00
12 kolejka - 28 kwietnia
Sawa Sonina - Brzostowianka sobota, godz. 11:00
13 kolejka - 5 maja
Brzostowianka - Strzelec Frysztak sobota, godz. 11:00
14 kolejka - 12 maja
Lechia Sędziszów - Brzostowianka sobota, godz. 11:00
15 kolejka - 19 maja
Brzostowianka - Dynovia Dynów sobota, godz. 11:00
16 kolejka - 26 maja
Wisłok Wiśniowa - Brzostowianka sobota, godz. 11:00
17 kolejka - 2 czerwca
Izolator Boguchwała - Brzostowianka sobota, godz. 11:00
18 kolejka - 9 czerwca
Brzostowianka - Orły Rzeszów sobota, godz. 11:00

Składam serdeczne podziękowania 
delegacji LKS „Brzostowianka” 

za udział w uroczystości  
pogrzebowej mojego Ojca

Kazimierz Solecki

Piłka nożna

nowy 
samochód 
dla Zakładu 
Gospodarki 
komunalnej
W dniu 26 marca zakupiony został 

przez Gminę Brzostek nowy 
samochód dostawczy marki Gazela 
Steyer z przeznaczeniem dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Brzostku. 
Pojazd będzie użytkowany przez  Zakład 
Komunalny w Brzostku do selektywnej 
zbiórki odpadów z terenu gminy.

/K.P./
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KrZyżówKA Z nAgrodĄ

Poziomo:
1) Słuchacz radia; 7) Dociśnięcie; 
10) Procent potrącany przy przedtermi-
nowej spłacie weksla; 14) Wybitny ar-
chitekt niemiecki i historyk architektury; 
15) Litewska pieśń pogrzebowa; 16) Z 
siedzibą w Nowym Jorku; 17) Zdolność 
do obiektywnej oceny samego siebie; 
18) Zakład pełen ścieków; 25) Malarz 
samochodowy; 27) Biografia, życio-
rys; 28) W ręku policjanta z drogówki;  
29) Miasto w Rumunii; 31) Magnetycz-
na w kompasie; 33) Baśniowy Madej;  
35) Gęsie gadanie; 37) Miasto i port naf-
towy w płd.-zach. Iranie; 38) Horda.
Pionowo:
1) Brat i siostra; 2) Najwyższy szczyt 
Krety; 3) Twardy w desce; 4) Domki z 
miodem; 5) Wieszak w rzeźni; 6) Kobieta 
aresztowana; 8) Miasto, gdzie ogłoszono 
Manifest Lipcowy; 9) Topiony lub ho-
mogenizowany; 11) Zbiorniki wodne w 
Kleciach; 12) Mogą być łyse; 13) Ocenia 
występy artystów; 19) Płytka zatoka 
oddzielona od morza mierzeją; 20) Po 
kwincie; 21) Potocznie dozorca; 22) Ob-
chodzi imieniny 19 lutego; 23) Polece-
nie; 24) Obchodzi imieniny 17 listopada; 
26) Poemat Konstantego Gaszyńskiego; 
30) Jędza z bajki; 32) Rzeka w Czechach 
i Niemczech; 34) Część kafara, młot do 
wbijania pali w ziemię; 35) Domino lub 
Chińczyk; 36) Rzeka w Portugalii.
Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 maja 2007 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: RADA GMINY W 
BRZOSTKU.
Nagrodę książkową wylosował KRZYSZ-
TOF BOROŃ z Januszkowic.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku. J. Nosal

W kawiarni dwaj Szkoci przyglądają 
się pięknym kobietom.
- Podejdziemy? - pyta pierwszy.
- Nie, jeszcze nie teraz!
- Dlaczego?
- Najpierw niech zapłacą rachunek.

		
W autobusie starsza pani ustępuje miej-
sca skinowi i wzdycha:
- Biedne dziecko. Nie dość, że w 
butach ortopedycznych to jeszcze po 

chemioterapii.
		

Dwóch Rosjan niesie upolowanego 
niedźwiedzia. Podchodzi Amerykanin 
i pyta - Grizzly? - Niet, strieliali - od-
powiedział Wania.

		
Rozmawiają dwa ślepe konie:
- Będziesz startować jutro w Wielkiej 
Pardubickiej?
- Nie widzę żadnych przeszkód...

		
Sierżant tłumaczy zasady metrycznego 
układu jednostek:
- W układzie metrycznym woda wrze 
przy 90 stopniach.
Na to szeregowiec:

- Najmocniej przepraszam, panie 
sierżancie, woda wrze w temperaturze 
100 stopni.
- Oczywiście, co za głupia pomyłka! To 
kąt prosty wrze przy 90 stopniach.

		
Przychodzi Indianin do wodza i 
mówi:
- Dlaczego mamy takie brzydkie 
imiona?
- Brzydkie? A nie podoba ci się imię 
syna Sokole Oko?
- No... podoba...
- A imię brata, Ryczący Niedźwiedź?
- No... podoba...
- To nie zawracaj mi głowy Śmierdzący 
Mokasynie!
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W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 13.04.2007r. 
w Kasie Urzędu Gminy w Brzostu lub na konto Urzędu Gminy (BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 
0005)
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz oraz wywóz nieczystości stałych. Umowa może być zawarta 
na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto UG.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2007 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestni-
kom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

WóJT GMINY BRZOSTeK OGŁASZA III PUB-
LICZNY PRZeTARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem  lokalu użytkowego  położonego 

w Siedliskach-Bogusz – stanowiącego własność 
Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy z prze-
znaczeniem na prowadzenie nieuciążliwych  usług 
- stanowiący własność Gminy Brzostek, położony 
w:
- budynku domu ludowego w Siedliskach-Bogusz

cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzch-
ni użytkowej wynosi  5,00 zł + 22% VAT-u miesięcz-
nie. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 
35,34 m2 (korytarz o pow. 9,02 m2 i sala sprzedaży 
o pow. 26,32 m2). Lokal wyposażony jest  w energię 
elektryczną i bieżącą wodę.

Wadium dla lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt złotych).

III PUBLICZNY PRZeTARG USTNY  OD-
BĘDZIe SIĘ W URZĘDZIe GMINY W  

BRZOSTKU W DNIU 16 kwietnia  2007 r.  
O GODZ. 1100

WóJT GMINY BRZOSTeK OGŁASZA 
II PUBLICZNY PRZeTARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem  lokali użytkowych położonych w Kamienicy 
Dolnej – stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu są lokale użytkowe z przeznaczeniem na 
prowadzenie nieuciążliwych usług dla wsi- stanowiące własność 
Gminy Brzostek, położone w budynku byłej szkoły w Kamienicy 
Dolnej:
Lokal nr 1: - o powierzchni użytkowej 46,88 m2. Lokal wyposażony 
jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 4,00 zł + 22% VAT-u miesięcznie. 
Lokal nr 2 – o powierzchni użytkowej 68 m2. Lokal wyposażony 
jest  w energię  elektryczną i gaz.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 4,00 zł + 22% VAT-u miesięcznie.
Wadium dla każdego lokalu  wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdzie-
siąt  złotych).

II PUBLICZNY PRZeTARG USTNY ODBĘDZIe SIĘ  
W URZĘDZIe GMINY W BRZOSTKU  

W DNIU 16 KWIeTNIA 2007 r. 
- DLA LOKALU NR 1 O GODZ. 1000

- DLA LOKALU NR 2 O GODZ. 1030
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Tradycja budowania Pańskiego Gro-
bu dla uczczenia pamiątki pogrze-

bania ciała Pana Jezusa wywodzi się z 
Palestyny. W X w. pojawiła się ona w 

Europie Zach., a stamtąd sto lat później 
przywędrowała do Polski. Początkowo 
Grób Jezusa budowano głównie w klasz-
torach, umieszczając na ołtarzu skrzynię 
grobową. Od XVI w. w Grobie Pańskim 
jest już adorowany Najświętszy Sakra-
ment. Pojawiają się też honorowe straże 

złożone z członków różnych organizacji 
religijnych, żołnierzy, strażaków, przed-
stawicieli cechów itp.
 Poniżej prezentujemy zdjęcia Gro-
bów Pańskich z kościołów w Brzostku, 
Siedliskach-Bogusz, Przeczycy i Ja-
nuszkowicach.       /fl/

GRÓb PAŃSki

Brzostek Siedliska-Bogusz

Przeczyca Januszkowice Fot. J. Nosal
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