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Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach rozpoczął się Mszą św. w kościele parafialnym, 
którą sprawował miejscowy Ksiądz Proboszcz Mariusz Cymbała
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Młodzież ze szkoły w Januszkowicach przedstawiła okoliczno-
ściowy program artystyczny

W dalszej części uroczystości nastąpiło symboliczne wbijanie 
gwoździ w tablicę pamiątkową 

Po Mszy św. przemaszerowano na plac obok remizy, gdzie 
odbyła się dalsza część obchodów jubileuszu

Uroczystość była okazją do odznaczenia Sztandaru Złotym 
Znakiem Związku

W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości

Druh Stanisław Płaziak przedstawił 
krótki rys historyczny jednostki OSP

Ks. Proboszcz Mariusz Cymbała wręczył 
strażakom figurę św. Floriana

Sekretarz ZW ZOSP Mieczysław Kot 
odznaczył zasłużonych strażaków

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej straży Pożarnej w Januszkowicach
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„Święty Florianie
Nasz miły Patronie
Proś za nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna”

(fr. „Bogurodzicy”)

Sto lat to piękny wiek, nielicznym udaje 
się go dożyć, a i niewiele organizacji 

pożytku publicznego może poszczycić się 
tak długą historią. 
Taki niepowtarzalny jubileusz obchodziła 
28 czerwca 2008 roku jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej  w Januszkowicach.
 Uroczystości rozpoczęły się prze-
marszem orkiestry strażackiej, pocztów 
sztandarowych i zaproszonych gości do 
kościoła parafialnego w Januszkowicach, 
gdzie odbyła się okolicznościowa Msza 
święta, którą sprawował miejscowy 
Ksiądz Proboszcz, Mariusz Cymbała. W 
homilii skierowanej do strażaków przy-
pomniał postać św. Floriana, rzymskiego 
oficera, który poniósł śmierć męczeńską 
w obronie wiary 4 maja 304 r.
Od wieków św. Florian czczony jest w 
Polsce i poza nią jako Patron strażaków, a 
więc tych, którzy wierni przykazaniu mi-

łości oraz chrześcijańskiej tradycji niosą 
pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia 
klęskami żywiołowymi. 
Ksiądz wielokrotnie podkreślił, że w 
historii strażacy zawsze zapisali się jako 
ludzie honoru, którzy byli wierni Bogu, 
Ojczyźnie i strażackim przyrzeczeniom. 
Zaapelował, by strażacy pamiętając o 
tych ideałach, byli świadkami wiary we 
współczesnym świecie.
W czasie Mszy św. poświęcił i wręczył  
OSP w Januszkowicach pamiątkową 
figurę św. Floriana.
 Dalsza część obchodów wielkiego jubi-
leuszu miała miejsce na placu obok remizy 
OSP w Januszkowicach i rozpoczęła się 
złożeniem meldunku przez druha Krzysz-
tofa Zegarowskiego Sekretarzowi Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Mieczysławowi Kotowi 
o gotowości jednostek do rozpoczęcia 
uroczystości. W międzyczasie orkiestra 
dęta OSP z Jodłowej odegrała marsza 
powitalnego.
 Kolejnym punktem programu było 
podniesienie flagi państwowej przez 

poczet flagowy. Zgodnie z przyjętym ce-
remoniałem orkiestra odegrała nasz hymn 
narodowy w trakcie podnoszenia flagi.
 Następnie po wydaniu odpowiednich 
komend przez druha uroczystości, głos 
zabrał Wójt Gminy Brzostek, Leszek 
Bieniek, który powitał przybyłych go-
ści oraz wszystkich mieszkańców. W 
swoim wystąpieniu okolicznościowym 
podziękował strażakom z Januszkowic za 
wieloletnią służbę i poświęcenie dla dobra 
społeczności i osób potrzebujących oraz 
złożył serdeczne życzenia.
 Z kolei druh Stanisław Płaziak przed-
stawił krótki rys historyczny jednostki 
OSP w Januszkowicach. Powstała ona w 
1908 roku, a jej założycielem był ówcze-
sny kierownik Szkoły Podstawowej w 
Januszkowicach, Jan Wrześniowski. Po II 
wojnie światowej została zorganizowana 
nowa jednostka straży pożarnej dzięki Jó-
zefowi Ignarskiemu i Józefowi Mokrzyc-
kiemu. Strażacy zakupili umundurowanie i 
coraz lepszy sprzęt gaśniczy, wybudowali 
początkowo drewnianą remizę, wreszcie 
nowy Dom Strażaka. 
W 2005 r. jednostce OSP w Januszko-

wicach nadano sztandar, a rok później 
przekazano samochód marki „ Star”. Przez 
wszystkie lata, dzięki użyciu coraz lepsze-
go sprzętu, strażacy wielokrotnie nieśli 
pomoc ludziom potrzebującym.
 W dalszej części uroczystości nastąpiło 
symboliczne wbijanie gwoździ w tablicę 
pamiątkową przez honorowych gości, a 
następnie wręczenie jednostce i zasłużo-
nym strażakom odznaczeń za długoletnią 
i wzorową służbę na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej.
Aktu dekoracji sztandaru jednostki OSP w 
Januszkowicach Złotym Znakiem Związku 
dokonał Sekretarz ZW ZOSP Mieczysław 
Kot w asyście Prezesa Powiatowego ZOSP 
Krzysztofa Moskala i Z-cy Komendanta 
Powiatowego PSP Zbigniewa Lasko. 
Potem odbyła się prezentacja odznaczenia 
przed licznymi pocztami sztandarowymi 
z naszej gminy i sąsiednich, m. in. Gogo-
łowa, Sowiny, Jodłowej, Lipin.
Wreszcie wręczono „Medale za  zasługi 
dla pożarnictwa” następującym straża-
kom: 
złoty medal – Bronisław Nylec, srebrny 

– Ryszard Rutkowski, brązowy – Wojciech 
Rec i Bogdan Samborski.
Odznakę „Strażak wzorowy” z rąk Prezesa 
Zarządu Powiatowego OSP Władysława 
Radzika oraz Prezesa Zarządu Gminnego 
Piotra Szczepkowicza otrzymali młodzi 
strażacy: Łukasz Samborski i Rafał 
Nylec.
 Po wręczeniu odznaczeń okolicz-
nościowe przemówienia wygłosili za-
proszeni goście, którzy podziękowali 
strażakom za ofiarną służbę i życzyli 
dalszych sukcesów w działalności na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej. Odczytano 
też pozdrowienia i list gratulacyjny dla 
Prezesa OSP w Januszkowicach Ryszarda 
Rutkowskiego, który przysłał nieobecny 
na uroczystości Wojewoda Podkarpacki, 
Mirosław Karapyta.
 Na zakończenie oficjalnej części 
obchodów uroczystości wystąpił druh 
Roman Samborski, dziękując szanownym 
gościom za przybycie i okazaną pomoc dla 
jednostki. Wspomniał również i wyraził 
wdzięczność druhom seniorom za wielo-
letnią służbę oraz tym, którzy na zawsze 
odeszli z ich szeregów.

Następnie na scenie wystąpiła z tej okazji 
młodzież ze szkoły w Januszkowicach, 
przedstawiając  specjalnie przygotowany 
pod kierunkiem nauczycieli program 
artystyczny.
Uczniowie brawurowo zagrali scenki z 
życia codziennego strażaków, odtwarzając 
zmaganie się z żywiołem oraz dając popis 
umiejętności posługiwania się sprzętem 
gaśniczym. Nie zabrakło też życzeń dla 
naszych kochanych strażaków oraz tra-
dycyjnego „Sto lat”.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy 
udali się na poczęstunek. Równocześnie 
rozpoczął się festyn, a na scenie można 
było posłuchać zawodowych artystów. 
Ostatnim punktem uroczystości była zaba-
wa taneczna dla wszystkich, która trwała 
do późnej nocy.
 Zarząd i strażacy OSP w Januszkowi-
cach składają serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do zorganizowania tej pięknej i tak ważnej 
dla naszego środowiska uroczystości. 

C. Węgrzyn

Jubileusz 100-lecia zgromadził także młodych mieszkańców Januszkowic
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„Nasza przeszłość  
nadaje kształt przyszłości”

Hasło wiszące na ścianie auli Zespołu 
Szkół im Jana Pawła II bardzo trafnie 

korespondowało z wydarzaniem, które 
odbyło sie 7.06.2008r. w 
tejże szkole. Właśnie w 
tym dniu odbył sie zjazd 
absolwentów ponadpod-
stawowych szkół gminy 
Brzostek. To już 60 lat 
minęło kiedy pokolenie 
ojców i dziadków zorga-
nizowało w naszej gminie 
szkolnictwo ponadpod-
stawowe. Ten czyn był 
wyrazem wielkiej troski 
o przyszłość pokoleń, o 
rozwój i edukację, która 
tworzyła bardziej śmiałą 
rzeczywistość. Pomimo 
biedy panującej w na-
szych okolicach spowo-
dowanej ciemnotą gali-
cyjską, a potem terrorem 
okupanta, społeczeństwo 
brzosteckie rozumiało 
trud kształcenia własnych 
dzieci, konieczność wy-
posażenia ich w wiedzę, 
która nada nowy, lepszy kształt rzeczy-
wistości swoich dzieci, a także lepszą 
przyszłość  naszego narodu.
 Chociaż czas odległy, to jednak orga-
nizatorzy pokusili się na zorganizowanie 
zjazdu absolwentów tychże szkół, a 
było ich obecnych 28 osób. Duszą or-
ganizacyjną i pomysłodawcą zlotu był 
uczeń Publicznej Szkoły Obwodowej dla 
młodzieży rolniczej - Jan Kolbusz, który 
zbierał dokumenty szkolne z tamtych lat, 
świadectwa, legitymacje szkolne, adresy 
rozproszonych po świecie koleżanek i 
kolegów, odwiedzał żyjących w Brzost-
ku kolegów i wiedział, że impreza musi 
dojść do skutku, aby uczestnicy tamtego 
szkolnictwa oddali swoim słowem prawdę 
tamtych dni. I jeszcze jeden przyczynek 
przyświecał mu przy tej realizacji - oddać 
hołd swoim rodzicom, którzy pomimo 
ubóstwa posłali swoje dzieci do szkół. I 
udało się. Wiernie towarzyszył ojcu w tym 

przedsięwzięciu syn Krzysztof, który pełni 
funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej. Ich – Kolbuszów 
– pomysł zorganizowania zjazdu został 
przyjęty przez dyrektorkę Zespołu Szkół 
w Kleciach Halinę Nowak i zaakcepto-

wany przez włodarza Ziemi Brzosteckiej, 
wójta gminy Leszka Bieńka.
 Na zjazd przybyli absolwenci z róż-
nych stron Polski, a nawet ze Stanów 
Zjednoczonych przyleciała Zofia z domu 
Piłat. Wśród zaproszonych gości był pro-
boszcz parafii ks. Jan Cebulak, dyrektor 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku Marta Król. A całą imprezę prowadziła 
dyrektor Zespołu Szkół w Kleciach Halina 
Nowak i przewodniczący Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej Krzysztof 
Kolbusz.
 Historię szkół ponadpodstawowych na 
Ziemi Brzosteckiej przedstawił emeryto-
wany zastępca dyrektora Zespołu Szkół 
im Jana Pawła II w Kleciach Marian 
Szarek.
 Najstarszą szkołą była Publiczna Szko-
ła Obwodowa dla młodzieży rolniczej, 
która funkcjonowała w latach 1942-1944, 
a więc w czasie II wojny światowej. W tym 

czasie o działalności szkoły decydowały 
rozporządzenia Generalnej Guberni, które 
kształtowały politykę oświatową okupan-
ta. Na mocy tego rozporządzenia budynki 
szkolne zostały zamienione na koszary 
wojskowe i na magazyny kontyngento-

wego zboża, ziemniaków 
i innych płodów rolnych. 
Innym utrudnieniem w 
prowadzeniu działalności 
oświatowej była polityka 
okupanta usuwająca takie 
przedmioty jak: literatura 
polska, historia, geogra-
fia; częściowa likwidacja 
bibliotek; wycofywanie 
ojczystych podręczników 
w celu eliminowania wie-
dzy o kraju ojczystym. 
Odbywały się wypadowe 
wizytacje szkół przez 
władze hitlerowskie, któ-
re coraz to zakazywały 
używania  polskich czy-
tanek w edukacji szkolnej 
oraz pozbawiały wypo-
sażenia szkół w mapy, 
książki, a nawet instru-
menty muzyczne. W ta-
kich właśnie warunkach 
funkcjonowała  pierwsza 

ponadpodstawowa szkoła w naszej 
gminie. Szkoła ta przeznaczona była dla 
młodzieży rolniczej i zlokalizowana była 
w domu rodziny żydowskiej Klotza. Nie 
zachowały się żadne dokumenty szkoły 
– prawdopodobnie zostały zniszczone 
podczas wysiedlenia. Z opowieści świad-
ków tamtych dni dowiadujemy się, że była 
to szkoła dwuletnia, koedukacyjna. Nauka 
teoretyczna odbywała się przez trzy dni, 
następne trzy dni służyły do praktycznej 
nauki zawodu rolnika. Kierownikiem tej 
szkoły był Stanisław Birula-Białynicki, 
który wraz z rodziną mieszkał w Urzędzie 
Gminy. Przedmiotami nauczania były: 
religia, której uczył dziekan i proboszcz 
parafii Brzostek ks. Wilhelm Żywic-
ki, korespondencja polska, (tylko taką 
umiejętność posługiwania się językiem 
polskim mieli wykazywać się Polacy we-
dług przepisów okupanta), uczyły panie 
Julia Frączek i Jadwiga Kwiatkowska, ra-

szkolnictwo ponadpodstawowe w Kleciach

Pomysłodawcą zlotu był uczeń 
Publicznej Szkoły Obwodowej dla 
młodzieży rolniczej - Jan Kolbusz

Julia Dziwisz, absolwentka kleciec-
kiego gimnazjum, jest dzisiaj znaną 

poetką i malarką

Imprezę prowadziła dyrektor Zespołu Szkół w Kleciach Halina No-
wak i przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej 

Krzysztof Kolbusz. Historię szkół przedstawił emerytowany zastępca 
dyrektora Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Kleciach Marian Szarek

Wśród zaproszonych gości był wójt 
gminy Leszek Bieniek oraz proboszcz 

parafii ks. Jan Cebulak
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chunki, tego przedmiotu uczył kierownik 
szkoły podstawowej w Brzostku Kasper 
Świtkowski, zaś przedmiotów rolniczych 
i gospodarstwa domowego uczyła pani 
Krauze, która mieszkała w domu Józefy 
Ogrodnik i tam też prowadziła zajęcia 
gospodarstwa domowego. Uczennice 
przynosiły produkty rolne i z nich uczyły 
się przyrządzać śniadania i obiady.
 

Ze wspomnień absolwentki tej szkoły Zo-
fii Szynal dowiadujemy się, że młodzież 
sadziła koksagiz w Ośrodku Folwarcznym 
Honoraty Pawłowskiej w Kleciach, zaś 
chłopcy odbywali praktykę w gospodar-
stwie rolnym Leonarda Samborskiego w 
Kleciach. Było to gospodarstwo postępo-
we jak na owe czasy, posiadało gnojownię, 
zbiornik na gnojówkę, duży sad, ogród 
warzywny i barcie pszczele .
 Nabór do tej szkoły odbywał sie przez 
Urząd Gminy w Brzostku. Absolwenci 
szkoły podstawowej z rodzin rolniczych 
byli kierowani do tej szkoły ponadpodsta-
wowej, a uczestnictwo w nauce chroniło 
młode dziewczęta i chłopców przed wywo-
zem do przymusowej pracy w Rzeszy 
– chociaż nie zawsze to zarządzenie 
było respektowane. Czasami było też 
i tak, że uczący religii ks. Wilhelm Ży-
wicki z zatroskaniem patrzył w okno w 
stronę drogi i mówił – jadą, żeby tylko 
tutaj nie zajechali – mieliby w czym 
wybierać, a Niemcom potrzebne były 
silne i sprawne ręce polskiej młodzie-
ży. Szkoła nie miała ławek i stolików, 
więc uczniowie siedzieli przy długim 
stole, na ławach ustawionych po obu 
stronach i pilnie notowali wiedzę 
przekazywaną im przez nauczycieli. 
Jednak potrzeba zdobywania wiedzy, 
upór i niezłomność postanowienia 
wiodła tych młodych wtedy, a dziś 
seniorów w krainę wiedzy, w świat 
wolności i nowoczesności.
 Szkoły rolnicze w Kleciach powsta-
łe i funkcjonujące w latach 1946-1951 
były zapewne pomyślane jako kon-
tynuacja szkoły rolniczej istniejącej 
podczas wojny.
 W latach 1945-1951 w Kleciach 
działały szkoły:
- Państwowe Koedukacyjne Gimna-

zjum Gospodarstwa Wiejskiego
- Państwowe Liceum Rolnicze I stop-

nia

- Szkoła Praktyków i Specjalistów.
 Z pierwszego typu szkoły niewiele 
pozostało dokumentów oświatowych. 
Wiadomo jest, że pierwszym dyrekto-
rem szkoły był Eugeniusz Szeląg, a na-
uczycielami byli: Władysława Twarduś 
nauczycielka języka polskiego, Maria 
Miodowiczowa  ucząca języka francu-
skiego. Ponadto były przedmioty: histo-
ria, geografia, chemia, fizyka, 
botanika, zoologia, matematy-
ka, miernictwo, metodyka prac 
świetlicowych, przysposobienie 
obronne, uprawa roślin oraz za-
jęcia praktyczne i ćwiczenia. W 
klasie drugiej doszły przedmioty: 
rachunkowość, higiena, szycie, 
a w trzeciej klasie poszerzono 
program o hodowlę, elementy 
weterynarii, wiedzę o Polsce i 
świecie współczesnym, śpiew, 
malarstwo.
 W księdze protokołów z 
21.09.1948r. została wprowa-
dzona nazwa szkoły: Państwowe 
Liceum Gospodarstwa Wiejskie-
go I stopnia.
 Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum 
Gospodarstwa Wiejskiego powstało w 
dawnym dworku w Kleciach. W skład  
Rady Pedagogicznej wchodzili: dyrektor 
Eugeniusz Szeląg, Adam Kowalski, Wła-
dysława Twarduś, Jan Lisowski, Józef 
Ślisz, Kasper Świtkowski.
 Dworek po wojnie był zniszczony, 
tylko dwie sale posiadały drzwi i okna, 
a w gospodarstwie z żywego inwentarza 
pozostała krowa, 2 konie i niewiele pro-
duktów rolnych. Zatem szkoła rozpoczęła 
swoją działalność praktycznie od niczego. 
Dary z UNR-y oraz przydziały inwentarza 
przekazywane przez Wojewódzki Wydział 
Oświaty Rolniczej wyposażały szkołę 
w inwentarz, sprzęt rolniczy, środki do 
produkcji i ochrony roślin. Resztówka, 
bo tak określano gospodarstwo dworskie, 

wynosiła 28,28 ha ziemi. Z dnia na dzień 
poszerzał się inwentarz, asortyment, 
remontowano budynek, a ponadto mło-
dzież uczestniczyła i była organizatorem 
Święta Plonów, Święta Wiosny, wyjazdy 
do Rożnowa, w Pieniny, Czorsztyna, Za-
kopanego, Katowic, Chorzowa, Krakowa 
w celu poznawania kraju odbudowującego 
się po długoletniej okupacji niemieckiej.

 W 1947r. dyrektorem szkoły został 
mianowany Tadeusz Rączka oraz przybyli 
nowi nauczyciele: Jadwiga Weber, Stani-
sław Maciąg, Maria Rączka, Hieronim 
Krawczyński i Michał Wojnar. W szkole 
został wybrany Komitet Rodzicielski w 
składzie: Wincenty Mikrut – prezes, Jan 
Sikora – wiceprezes, Walenty Kolbusz 
– skarbnik, Jan Papciak – sekretarz.
 W tym czasie została zlikwidowana 
taka sama szkoła w Strzegocicach, a 
młodzież przeszła do klecieckiej szkoły. 
W 1948 roku szkoła bardzo dobrze pro-
sperowała i była wspierana przez władze 
oświatowe. Działał chór szkolny, który 
uświetniał nie tylko szkolne uroczystości, 
ale także i środowiskowe święta takie jak 
Święto Spółdzielczości, czy też otwarcie 
okolicznych szkół podstawowych. 

 Zarządzeniem Wojewódzkiego 
Wydziału Oświaty Rolniczej w Rze-
szowie w 1948 roku w czerwcu odbyły 
się egzaminy końcowe – 28 uczniów 
ukończyło szkołę i zostało wpisane 
do kroniki szkolnej. W tym też roku 
Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa 
Wiejskiego zostało przekształcone na 
Państwowe Liceum Gospodarstwa 
Wiejskiego. Od tej decyzji odwoływał 
się Komitet Rodzicielski i miejscowe 
społeczeństwo, gdyż chcieli aby po-
wstało Liceum Rolnicze I stopnia. I 
tak też się stało. We wrześniu 1948r.
decyzją Ministerstwa Rolnictwa uzy-
skała status Liceum Rolniczego i w 
tym też roku odbył się większy nabór 
młodzieży: do klasy I - 44 uczniów, do 
klasy II - 20 i do klasy III - 19.
 Radzie Pedagogicznej przewodni-
czył dyrektor szkoły Tadeusz Rączka, 
a nauczycielami byli: Janusz Mittelsta-
ed, Jadwiga Webera, Tadeusz Marecki, 
Maria Rączka, Józef Ślisz, Michał 
Wojnar, ks. Wilhelm Żywicki. W tym 
też roku podjęła pracę absolwentka 
szkoły Zofia Samborska w charakterze 
instruktora. 

 

Witold Drzymalski, emerytowany ar-
chitekt jasielski, opowiadał o trudach 

życia szkolnego podczas okupacji

Świadectwo z tamtych lat

Jedna z absolwentek przyniosła na spotkanie 
swoją legitymację szkolną
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Dyrektor tejże szkoły odbył trzymiesięcz-
ny kurs doskonalenia kadr kierowniczych 
w Ośrodku Doskonalenia Kadr Peda-
gogicznych Szkolnictwa Rolniczego w 
Pszczelinie. W 1949r. w szkole została 
zatrudniona Janina Juryś, absolwentka 
Akademii Handlowej w Krakowie. Część 
nauczycieli odeszła, a pracę rozpoczęła 
Julia Frączek. Szkoła organizowała liczne 
uroczystości, na które przychodziły miej-
scowe władze. W tym też roku Wojewódz-
ki Wydział Oświaty Rolniczej przeznaczył 
pokaźną sumę 280.000 zł na powiększenie 
bazy gospodarczej szkoły. Gospodarstwo 
rolne zaczęło pracować pełną parą, ale ze 
zmianą polityki rolnej od 1950r. liceum 
przestało istnieć, a w to miejsce została 
powołana Państwowa Szkoła Praktyków 
i Specjalistów w zakresie handlu rolnego 
dla zaopatrzenia wsi. 
 Burzliwe dzieje ustrojowe, przeobra-
żenia społeczne nie zawsze odbijały 
się pozytywnie na obraz szkolnictwa. 
Przeprowadzono remont budynku szkol-
nego – wymieniono i oszklono okna i 
prowizorycznie naprawiono w budynku 
szkody wojenne, na internat przeznaczono 
„oficynę” znajdującą się obok budynku 
szkolnego. Zakupiono do internatu że-
lazne łóżka, szafki, ze względu na brak 
części do umywalek wprowadzono mycie 
się w miednicach. Na łóżka zakupiono 
sienniki, które wypychane były słomą, 
uszyto prześcieradła, poszewki i koperty 
na koce i zatrudniono do internatu ku-
charkę Stanisławę Bigos. Tamten internat 
nie miał wygód, ale stanowił miejsce 
spokojne do nauki, a w tamtych czasach 
młodzież czuła głód wiedzy i niezwykle 
uparcie dążyła do stawania się potrzebnym 
w życiu środowiska i kraju. 
 Szkoła kleciecka była jedną z nie-
licznych w kraju dlatego przyjeżdżała 
na naukę młodzież nie tylko z powiatu 

jasielskiego, ale niemalże z całego kraju z: 
Jarosławia, Rudnika, Opola, Kościerzyna, 
Sandomierza, Gdyni, Mielca, Białego-
stoku, Włodawy, a były to roczniki 1930, 
1931, 1932, 1933, a nawet 1926.
 W lecie 1950r. odbyło się święto 
plonów, a było się z czego cieszyć, bo 
gospodarstwo rolne zebrało 20 kwintali 
rzepaku, 22 q żyta i 25 q pszenicy.
 Nauka w tej szkole kończyła się eg-
zaminem, absolwenci otrzymywali tytuł 
młodego technika handlu rolnego i nakaz 
pracy, absolwenci mogli też się dalej 
uczyć w skróconych liceach rolniczych o 
podobnej specjalności.
 Młodzież tej szkoły odbywała praktyki 
rolne w państwowych gospodarstwach 
rolnych. Pracowała przy uprawie, omło-
tach, hodowli. Szkoła rozrastała się, a 
młodzież rzetelnie uczyła się, zdobywała 
zawód i szła do pracy. 
 Po referacie przypominającym historię 
szkoły dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II Halina Nowak zaprosiła na obiad. 
Smakowite dania, sałatki, surówki, ciasta, 
napoje na pięknie udekorowanych stołach, 
z niezwykle ciepłą i elegancką obsługą 
młodzieży, przy melodiach ludowych 
granych przez kapelę Tadeusza Chudego, 
wszystko to stanowiło dopełnienie tego 
spotkania.
 Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej Krzysztof Kolbusz zachęcał 
do dyskusji i do wymiany spostrzeżeń.
 Absolwentka Koedukacyjnego Gim-
nazjum Anna z Nosalów Pałka niezwykle 
sugestywnie opowiadała o biedzie ówcze-
snej młodzieży uczącej się w Kleciach i 
ogromnym zapale do nauki i chęci jak 
najszybszego zdobycia zawodu. Pani 
Anna z ogromnym sentymentem wspo-
minała nauczycieli, koleżanki i kolegów, 
jak również przyniosła swoje świadectwo, 
którym mogliby się pochwalić i współ-
cześni młodzi, świadectwo z samymi 
ocenami bardzo dobrymi i tylko dwiema 

czwórkami. I chociaż dzisiaj jest emeryto-
waną nauczycielką z sentymentem wraca 
do dni spędzonych w Koedukacyjnym 
Gimnazjum  w Kleciach. 
 Pan Witold Drzymalski emerytowany 
architekt jasielski też zdobywał podstawo-
wą wiedzę w gimnazjum klecieckim i opo-
wiadał o trudach życia szkolnego podczas 
okupacji. Z uśmiechem na ustach wspo-
minał kolegów, z którymi uczestniczył 
w życiu szkolnym w Kleciach i chociaż 
okupant wyznaczał sztywne reguły życia, 
to młodzi w tamtych czasach szli prawymi 
drogami owianymi nutą patriotyzmu.
 Julia Dziwisz absolwentka klecieckie-
go gimnazjum jest dzisiaj znaną poetką 
i malarką. Prezentowała swoje wiersze, 
zatopione w lirycznej zadumie nad pięk-
nem przyrody i przemijaniem, a w albumie 
malarskim odczytała podziękowanie pa-
pieża Jana Pawła II za ofiarowany obraz.
 Zebrani absolwenci na tym spotkaniu 
postawili wniosek, aby wmurować tablicę 
pamiątkową w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Kleciach.
 Jan Kolbusz mówił jak zrodził się 
pomysł zorganizowania tego zlotu i ja-
kimi drogami zbierał informacje i adresy 
koleżanek i kolegów. Za ten trud został 
nagrodzony wielkimi brawami.
 W gościnnych progach szkoły kleciec-
kiej spotkanie odbywało się w rodzinnej 
atmosferze, opowiadaniom i wspomnie-
niom nie było końca. Rumieńce na twarzy, 
błyszczące oczy i ogromne ciepło ema-
nowało z uczestników. Jeszcze zbiorowe 
zdjęcie i obietnica, że za rok może się 
spotkamy – dopełniły imprezę.
 Ta uroczystość była niezbitym do-
wodem, że przeszłość nadaje kształt 
przyszłości i zatacza coraz to większy 
krąg wykształconych ludzi w ponadpod-
stawowych szkołach gminy Brzostek.

Zuzanna Rogala

Fot. J. Nosal

Wspolna fotografia na zakończenie zjazdu
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tylu zdolnych!!
Dobiegł końca kolejny rok szkolny. 

Rozpoczęły się wakacje – najbar-
dziej radosny czas dla uczniów. Radosny 
zwłaszcza dla tych, którym chęci do na-
uki, wysiłku, a przede wszystkim szczę-
ścia nie zabrakło. Sukcesy w konkursach 
i zawodach sportowych stały się powo-
dem do dumy zarówno dla ich rodziców, 
jak i brzosteckiego gimnazjum.
 Młodzież próbowała swoich sił 
nawet na szczeblu międzynarodowym 
– Dawid Wójcik reprezentował szkołę 
i województwo w Międzynarodowym 
Konkursie Informatycznym w Rumunii 
oraz w Międzynarodowych Mistrzo-
stwach w Grach Logicznych i Matema-
tycznych we Wrocławiu. Gimnazjalny 
zespół wokalny zdobył I wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie Pio-
senki Unijnej. Sara Dziedzic otrzymała 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
muzycznym „Gimhit”.
 Istotne sukcesy nasi uczniowie 
odnieśli w wojewódzkich konkursach 

organizowanych przez kuratora oświaty 
– Sebastian Smoła i Dawid Wójcik zo-
stali laureatami, a Marcin Nycz finalistą 
konkursu matematycznego; Dawid Wój-
cik po raz drugi uzyskał tytuł laureata w 
konkursie informatycznym; w konkursie 
fizycznym – Marcin Nycz i Sebastian 
Smoła uplasowali się jako finaliści.
 Gimnazjaliści uczestniczyli w licz-
nych konkursach powiatowych, z których 
często wracali z wysokimi miejscami i 
cennymi nagrodami. Ich najważniejsze 
sukcesy to: I miejsce dla zespołu wokal-
nego w konkursie piosenki o zdrowiu, I 
miejsce (Sebastian Smoła) i II miejsce 
(Dawid Wójcik) w Konkursie Matema-
tycznym im. H. Steinhausa, I miejsce 
(zespół wokalny) w konkursie „Kolęda 
obcojęzyczna”, I miejsce (Karolina Paw-
lus) w konkursie ortograficznym powiatu 
dębickiego, III miejsce (Gabriela Jop) 
w konkursie ortograficznym powiatu 
jasielskiego, II miejsce (Paulina Mordel) 
w recytatorskim konkursie poezji religij-
nej, II miejsce (Paulina Zegarowska) w 
konkursie literacko-plastycznym „Wy-
bieram trzeźwość”, I miejsce (Paulina 

Zając) w konkursie literacko-plastycz-
nym „Postaw na zdrowie”, II miejsce 
(drużyna) w konkursie wiedzy „Mega-
mózgi”, III miejsce (grupa) w konkursie 
teatralnym. Warto również odnotować 
wyróżnienie Agnieszki Wal w Samorzą-
dowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”.
 Jak na szkołę bez sali gimnastycznej 
przystało – nasi uczniowie zdobyli I 
miejsce w klasyfikacji końcowej w rywa-
lizacji sportowej szkół gminy Brzostek 
w kategorii gimnazjów, udowadniając 
tym samym, że w pełni zasługują na jak 
najszybsze wybudowanie hali sportowej, 
by móc w pełni rozwijać własne uzdol-
nienia, którymi obdarzona jest bardzo 
liczna grupa brzosteckich gimnazjali-
stów.
 Młodzież właściwie ukierunkowująca 
swoją energię, siłę intelektu (konkursy, 
wyniki w nauce) i siłę mięśni (sport) 
powinna być przykładem dla poszuku-
jących odpowiedniej ścieżki życia. W 
każdym drzemią talenty, wystarczy tylko 
chcieć je rozbudzić.

U. Kobak

Uczniowie Gimnazjum w Brzostku ze średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowym zachowaniem
Fot. P. Batycki

z prac rady Gminy
26 czerwca 2008 r. Rada Gminy Brzostek obradowała na 

kolejnej XIX sesji bieżącej kadencji. Obradom prze-
wodniczyła Zofia Skórka – Przewodnicząca Rady Gminy. 
Podczas obrad Wójt Gminy Leszek Bieniek złożył informację 
z realizacji uchwał. W okresie objętym sprawozdaniem pod-
jęto następujące działania: Zarządzeniem Nr 51/2008 Wójta 
Gminy Brzostek z dnia 29 maja br. wprowadzono układ 
wykonawczy do uchwały Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy 
Brzostek dotyczącej zmiany uchwały budżetowej na 2008 
rok. Realizując uchwałę Nr XVIII/132/2008 złożono wniosek 
w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pod 
nazwą – „Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyj-
ności inwestycyjnej i turystycznej gminy Brzostek, poprzez 

przebudowę dróg gminnych w Januszkowicach, Bukowej 
i Kleciach”. Sporządzono umowę warunkową sprzedaży 
działki zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia w 
Smarżowej.
 W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały w 
sprawie: 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na 

realizację zadania własnego Powiatu
- zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
- zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Brzostek

- przyjęcia darowizny działek położonych w Kamienicy 
Górnej przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej 
Kamienica Górna – Granice.

E. Szukała
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wyrÓb chleba i Piec PieKarsKi

W dawniejszych czasach, aż do pierw-
szej połowy dwudziestego wieku, 

końcowe prace związane z wypiekiem 
chleba rozpoczynały się od suszenia i 
mielenia zboża – żyta lub pszenicy. Ziarno 
suszono na suśni, a mielono w żarnach. 
Górny, granitowy kamień żarn obracano 
ręcznie przy użyciu żarnówki lub korby. 
Mielenie w żarnach było sprawdzianem 
siły, cierpliwości i sumienności. Zboże 
do mielenia umieszczano w dapie – in-
tegralnej części żarn, a mąka sypała się 
do niecek. Do jednego wypieku używano 
około 15 kg zboża.
 Chleb pieczono w zasadzie raz na ty-
dzień, dawniej i na przednówku rzadziej. 
Pospolitym dniem wypieku chleba była 
sobota, chociaż nie była to twarda reguła. 
Natomiast w piątek, według przesądu, 
nie zalecano wypieku, a w Wielki Piątek 
wręcz zakazywano. Samym wypiekiem 
zajmowała się gospodyni – matka rodziny, 
czasem dorosła córka. Swoistym testem 
przydatności synowej do prowadzenia 
gospodarki była jej umiejętność pieczenia 
chleba. W razie potrzeby, a potrzeby były 
realne, mężczyźni też piekli chleb – i to 
podobno z dobrym skutkiem. Wypiekiem 
chleba nie mogła się jednak zajmować 
osoba uważana za rytualnie nieczystą, np. 
z piętnem przelanej krwi. Te zalecenia i 
przeciwwskazania były czasem śmiesznie 
realizowane w praktyce – w jednej wsi 
starzy kawalerowie nie mogli, według 
przesądu, piec chleba, a gotowali i krowy 
doili, że hej.
 Ciasto na chleb przygotowywano i 
przechowywano w naczyniu zwanym 
dzieżą, gwarowo była to dziżka. Miała 
ona kształt stożka ściętego i była wyko-
nana z drewnianych klepek, najlepiej bez 
sęków. Bardzo ceniono dzieże dębowe, 
ale dopuszczano również wyrób z innych 
drzew liściastych. Dzieża miała pokrywę 
drewnianą lub słomianą. Cieszyła się ona 
szczególnym mirem jako naczynie sakral-
ne. Przypisywano jej niemal magiczne 
właściwości. Wierzono, że ma ona swoje 
przyzwyczajenia i zwyczaje. Tradycja 
nakazywała, aby dzieża zajmowała ho-
norowe miejsce w domu – na ławie, za 
stołem, pod obrazem. Podczas weselnych 
oczepin panna młoda siedziała na dzieży. 
Wnętrza dzieży nie wolno było myć wodą 
– dopuszczalne było jedynie wygładzanie 
wilgotną dłonią. Mocno wierzono w prze-
sąd, że może ona stracić swe walory, czyli 

„zepsuć się”, od wąchania jej przez świnię, 
kota lub psa. Wierzono też, że dziżka „nie 
lubi cudzych progów”, co oznaczało, że 
nie można jej wypożyczać.
- Jeno, Bronciu, ładujemy się do młocki 
– zagaiła Katarzyna – i chcemy przygoto-
wać chleb, taki pulchny, dobry – jak u cie-
bie. Ale, widzisz, z naszej dziżki wychodzi 
nam tylko taki wysiedleniec – opadnięty 
zakalec, w którym skórka sobie, a ośródka 
sobie. Swoi i taki zjedzą, ale do młocki 
chleb musi być udany. Pożyczysz nam 
twojej dziżki?
 - Oj! Katarzyno, Katarzyno, wydziwia-
cie. Przecież dobroć chleba nie zależy od 
dziżki tylko od gospodyni i mąki. A tak po 
prowdzie, to powiem wprost - tylko się nie 
obraźcie – dziżka nie jest na pożyczki, i 
koniec jak amen w pacierzu. Tak było i tak 
już jest. Zechcecie, a upiekę wam dobry 
chlebuś na młockę z waszej dziżki; nawet 
pies z kulawą nogą nie będzie wiedział, 
kto piekł. 
 I tak się stało.
 Rozczynę, inaczej zaczyn, na chleb 
przygotowywano wieczorem, dzień przed 
wypiekiem. Gospodyni przynosiła dzieżę 
do izby, ustawiała na ławie, opierała o 
stół, mąkę, wodę, drożdże lub zakwas do 
niej dawała i wszystko razem mieszała 
– tak powstawała rozczyna. W niej to, 
pozostawionej przez noc w ciepłym 
miejscu, następował proces fermentacji. 
Następnego dnia, o porze decydowało 
rozeznanie i doświadczenie gospodyni, do 
rozczyny dodawano mąki, wody i soli w 
„takiej ilości, aby chleb był dobry”. Ano, 
aby był dobry. Rozpoczynał się proces 
wyrabiania ciasta na chleb. Pochylona 
nad dzieżą matka zanurzała utrudzone 
ręce w dzieży i obracała ciasto, to w górę 
to w dół, w prawo i lewo, znów w górę, w 
dół ... drapała dzieżę po dnie i po bokach, 
to znów głaskała do połysku, równała 
po wierzchu ... i tak bez przerwy aż do 
pełnego urobienia ciasta. Jeśli chleb miał 
być dobry, to przy urabianiu nie wolno 
było żałować rąk. Mówiono, że urabianie 
i pieczenie chleba było wizytówką gospo-
dyni.
 Urobione ciasto powoli i systematycz-
nie rosło w dzieży. Dobra gospodyni umia-
ła zsynchronizować dojrzewanie ciasta 
z czasem i intensywnością nagrzewania 
chlebowego pieca.
 Wyrośnięte ciasto, niemal przelewające 
się przez brzegi dziżki, formowano w 
bochny i wkładano do rozgrzanego pieca. 
Do tego służyło wiesło, w niektórych 

okolicach nazywane łopatą chlebową. 
Czas wypieku w piecu był okresem 
nerwowego wyczekiwania – uda się czy 
nie. Ale poważną sztuką było umiejętne 
określenie czasu wypieku -  tak, to była 
sztuka. Istotniejsze było doświadczenie 
gospodyni i znajomość pieca niż wska-
zówki zegara, ba, jeśli w domu był zegar. 
Charakterystyczne dudnienie bochenka, 
w wyniku obstukiwania go, było najczęst-
szym wskaźnikiem końca wypieku.
 Wyjęte z pieca bochny lekko obmywano 
wodą lub smarowano słoniną. Gospodyni 
układała swoje dzieło na ławie i z dumą 
pokazywała domownikom i kumoszkom.
 Każda gospodyni, oprócz dzieży, 
miała jeszcze inne narzędzia niezbędne 
do przygotowania i wypieku chleba. Sito, 
nazywane gwarowo przetackiem, służyło 
do przesiewania mąki – usuwania zanie-
czyszczeń i otrąb. Popiół i rozżarzony 
ogień wygarniano z pieca pocioskiem.
 Przygotowanie i wypiek chleba były 
obwarowane tradycyjnymi przepisami, 
zwyczajami, obrzędami, wierzeniami i 
przesądami, czasem z elementami magii 
– czarodziejskiej sztuki. Traktowano je 
jako obowiązujący rytuał.
 Ciasto na chleb należało wyrabiać 
prawą ręką. Rosnące ciasto w dzieży 
wymagało nadzwyczajnego spokoju i 
wyciszenia. Głośne rozmowy, pokrzy-
kiwania, tupania, trzaskania drzwiami, 
nawet śmiechy mogły – według tradycji 
– być przyczyną nieudanego chleba. W 
piecu chlebowym można było palić tylko 
drzewem legalnie nabytym. W czasie ukła-
dania bochnów w piecu drzwi do kuchni 
musiały być zamknięte, aby nieproszony 
gość, o złym spojrzeniu, nie rzucił uroków 
na chleb. W tym czasie również pies lub 
kot nie miał prawa przebywać w kuchni. 
W pomieszczeniu z piecem nie mogło być 
przeciągu. Przed włożeniem bochenka 
do pieca gospodyni robiła nad nim znak 
krzyża.
 Chleb był przechowywany w izbie lub 
komorze na widocznym i honorowym 
miejscu. Przestrzegano, aby bochen chleba 
nie był przewrócony do góry dnem, bo taka 
pozycja była obrazą dla świętego daru. 
Nowy bochenek można było rozpoczy-
nać dopiero wówczas, gdy poprzedni był 
zjedzony. Należało unikać rozpoczynania 
nowego bochenka po zachodzie słońca.
 - Jucha, nie waż się rozkroić nowego 
bochenka, gdy słońce już za górą siedzi; 
lepiej nie dojeść, względnie zjeść pieczo-
nego ziemniaka lub pożyczyć. Bo chleb 
jest jak żywy, ma swoje przyzwyczajenia, 
może się obrazić, a nawet ... zemścić 
– Misiek z Kamionek upominał swoją 
synową.
 Jednym z najstarszych i najtrwalszych 
symboli szacunku dla chleba był znak 
krzyża nad bochenkiem, przed ukroje-
niem pierwszej kromki. Wiesło – według 
tradycji – miało własności mistyczne. W 
czasie burzy wystawiano je na próg domu 
– miało chronić budynki przed uderzeniem 
pioruna. W obliczu niebezpieczeństwa, w 
czasie szalejącej burzy i błyskawic, nikt 
nie sprzeciwiał się tradycji.

c.d.n.
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„Piękne jest to, co właśnie staje się przeszłością”

W dniu 21 kwietnia 2008 r. w czytelni odbyło się uroczyste 
pożegnanie Kawiarenkowiczów Literackich z klas matu-

ralnych. Natalia powitała zgromadzonych kolegów na ostatniej 
już wspólnej ”próbie” i zaprosiła do wysłuchania krótkiego 
montażu słowno-muzycznego.
Pięknymi strofami:
„Od dziś zacznie przychodzić „nowe”.
„Nowe” jest już w zasięgu ręki;
Trzeba je tylko rozpoznać, uchwycić
I nie wypuszczać z objęć.
Potrafi być przebiegłe, więc musimy się rozglą-
dać,
Aby nie przegapić najważniejszego,
Jakiejś szansy, ścieżki, czy furtki,
Która chce nas zaprowadzić
Do jednego z magicznych ogrodów.
Bo właśnie w dążeniu i szukaniu, cała rozkosz.
Wystarczy chcieć – a chcieć to móc.”
Złożyła Wszystkim starszym kolegom życzenia 
i zaprosiła do poczęstunku. Na uroczystym po-
żegnaniu klas maturalnych rozdano nagrody w 
konkursie „Henryk Sienkiewicz - życie i twór-
czość”, a byli uczestnicy Kawiarenki Literackiej 

zostali wyróżnieni nagrodami za zaangażowanie w działalność 
kulturalną szkoły.

Opiekunowie Kawiarenki Literackiej:
Teresa Młyniec, Danuta Wójcik

Kwiecień w bibliotece szkolnej zespołu szkół w brzostku

uff! Jak gorąco?
Przed nami lato ? czas odpoczynku, 

urlopów i beztroskiej swobody. Ciepłe, 
słoneczne dni sprzyjają wypoczynkowi, ale 
pamiętajmy też, że słońce ? choć tak przez 
wszystkich lubiane i wyczekiwane - nie 
zawsze służy naszemu organizmowi. Upał  
to intensywne oddziaływanie promieni sło-
necznych na nas i nasze otoczenie. Zjawi-
sku temu towarzyszy wysoka temperatura 
powietrza, często przekraczająca 30 stopni 
Celsjusza. Zbyt długie spędzanie czasu 
w słońcu lub przegrzanym miejscu może 
spowodować różne schorzenia termiczne. 
Na duże niebezpieczeństwo narażone są 
zwłaszcza osoby starsze i małe dzieci .
 W upalne dni musimy być szczególnie 
ostrożni i przestrzegać kilku podstawowych 
zasad. W czasie upałów nasz organizm 
wystawiony jest na ciężką próbę: pogarsza 
się samopoczucie, spada wydolność orga-
nizmu, zwiększa się zapotrzebowanie na 
płyny.
 W upalne dni trzeba pić regularnie duże 
ilości płynów, żeby uzupełnić ich niedobory 
w organizmie. Pragnienie najłatwiej ugasić 
pijąc soki i wodę mineralną. Dzieci i oso-
by starsze powinny mieć zabezpieczoną 
odpowiednia ilość czystej wody do picia 
, najlepiej nie zimnej,  lecz w naturalnej 
temperaturze. Słodzone, kolorowe napoje, 
oranżada, kawa i woda gazowana, jeszcze 
bardziej wzmagają pragnienie, zatem najko-
rzystniejsza jest czysta woda niegazowana o 
dużym zasobie soli mineralnych, wypijana 
w większych ilościach niż zazwyczaj (2-3 

l/dobę). 
 Musimy wziąć pod uwagę iż przy dużym 
nasłonecznieniu, woda wraz z wieloma 
solami mineralnymi, szczególnie cynkiem 
-wydostaje się z naszego organizmu po-
przez pot ? w procesie tzw. naturalnego 
chłodzenia, a zatem nasz organizm wymaga 
większego nawodnienia oraz suplementacji 
cynkiem (można zażywać tym czasie pre-
paraty mineralne).
 Lecz uwaga! Osoby leczące się na serce 
i schorzenia nerek przed zwiększonym 
przyjmowaniem płynów powinny zasięgnąć 
porady lekarza.
 Dużą rolę w ochronie przed upałem speł-
nia też nasz ubiór, który powinien zabezpie-
czać przed słońcem i  przed przegrzaniem. 
Wystarczy zwrócić uwagę jak ubierają się 
ludzie w krajach arabskich. Ich tradycyjny 
ubiór zasłania całe ciało, bo to jest najlepsza 
metoda na ochronę przed palącym słońcem. 
Starajmy się  aby nasze ubranie było prze-
wiewne i w jasnym kolorze. Najlepiej, aby 
były to  rzeczy z bawełny, lnu czy innego 
przewiewnego materiału.
 Pamiętajmy o nakryciu głowy, które 
uchroni nas przed udarem słonecznym. 
Szczególnie ważne jest noszenie czapek z 
daszkiem lub kapeluszy pomiędzy godziną 
10 a 15, kiedy to słońce operuje najmoc-
niej.
 Oczy powinniśmy chronić poprzez 
noszenie  okularów z filtrem UV (najlepiej 
zakupionych w salonie optycznym ? gdyż 
te kupowane na straganach często szkodzą 
naszemu wzrokowi).
 Zawieśmy w oknie żaluzje lub zasło-
ny, które mogą zredukować ilość ciepła 
słonecznego docierającego do domu przez 
okna nawet o 80%.  Dla lepszego rozpro-
wadzenia powietrza można używać wenty-
latorów, które nie chłodzą, lecz powodują 
ruch powietrza.
 Dodatkowo należy pamiętać o unikaniu 
skrajnych temperatur, chłodny prysznic na-

tychmiast po przebywaniu na słońcu może 
spowodować wystąpienie efektu hipotermii 
(znacznego obniżenia temperatury ciała), a 
to jest groźne zwłaszcza dla osób starszych 
i młodzieży. 
 W okresie upałów dużą troską powin-
niśmy otoczyć nasze najmłodsze pociechy. 
Skóra niemowląt jest jeszcze bardzo cienka, 
a więc bardziej narażona na szkodliwe dzia-
łanie promieni słonecznych. Malutkiego 
dziecka nie wolno opalać! Dlatego zawsze 
przed wyjściem na spacer smarujemy je 
kremem z bardzo wysokim filtrem przeciw-
słonecznym (co najmniej 20) powtarzamy 
smarowanie co godzinę, dwie. Uwaga, 
słońce opala także w cieniu! Maluchy do 
szóstego miesiąca życia powinny przeby-
wać wyłącznie w cieniu. Kiedyś sądzono, 
że kąpiele słoneczne zapobiegają krzywicy. 
Dziś uważa się, że w zupełności wystarcza 
ta ilość promieni ultrafioletowych, jaka 
dociera do skóry dziecka np. przez liście. 
Jeżeli wybieramy się z maluchem na plażę, 
sam krem z filtrem nie wystarczy. Niemow-
lę cały czas powinno mieć na głowie baweł-
nianą czapeczkę z daszkiem lub kapelusz z 
szerokim rondem. Jest to ważne, zwłaszcza 
gdy maluch ma mało włosów. Ciało świet-
nie chroni przed słońcem cienki, gęsto 
tkany, bawełniany podkoszulek. Gorąco i 
duszno bywa nie tylko tam, gdzie docierają 
promienie słoneczne. Na popołudniową 
drzemkę w domu znajdźmy niemowlęciu 
najchłodniejsze miejsce. Wcale nie musi 
przecież spać tam gdzie zawsze - w dzie-
cięcym pokoju czy sypialni. Jeśli przyjemny 
chłód panuje w przedpokoju, tam właśnie 
postawmy wózek ze śpiącym maluchem.
 W przypadku zauważenia oparzeń sło-
necznych lub innych niepokojących dole-
gliwości termicznych  należy skonsultować 
się z lekarzem.

Dużo zdrowia 
oraz udanego wypoczynku!

mgr farm. K. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
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Wakacje dla nauczycieli i pracowników 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz 

rozpoczęły się wycieczką do stolicy Wę-
gier – Budapesztu. Była to już nasza trzecia 
tego typu wyprawa. Pogoda, jak zwykle, 
dopisała, a i towarzystwo było doborowe. 
Na miejscu zbiórki 22 
czerwca powitał nas 
przewodnik, którym 
okazał się młody stu-
dent hungarystyki UJ, 
sympatyczny Walde-
mar.
 W trakcie podróży 
przeszliśmy przyspie-
szony kurs języka wę-
gierskiego, otrzymali-
śmy ściągi z kilkoma 
najbardziej przydatny-
mi zwrotami. Pomimo 
tego, że naprawdę było 
ich niewiele, mieliśmy 
trudności z ich opano-
waniem. Bez kartki ani 
rusz!
 Po trudach podróży dotarliśmy do 
Egeru, gdzie obejrzeliśmy najciekawsze 
miejsca i odpoczęliśmy w cieniu drzew i 
parasoli.
 W Budapeszcie zamieszkaliśmy w pięk-
nym trzygwiazdkowym hotelu „Zuglo”. 
Po posiłku część uczestników wycieczki 
rozkoszowała się ciepłem na ławeczkach 
przed hotelem, część poszła chłodzić 
swoje ciała w hotelo-
wym basenie, a reszta 
rozeszła się do zajęć w 
podgrupach.
 Następny dzień to 
czas zwiedzania Bu-
dapesztu. Piękne mia-
sto! Jest niemożliwe, 
aby poznać go w ciągu 
dwóch dni, dlatego też 
obejrzeliśmy najbar-
dziej reprezentacyjne i 
najciekawsze miejsca i 
budynki tego miasta.
 Z Góry Zamkowej 
podziwialiśmy pano-
ramę Budapesztu, a na 
samej Górze pomniki, 
fontanny i budynki, w tym kościół św. 
Macieja (świątynia koronacyjna królów 
węgierskich w XVI i XVII wieku), Basztę 
Rybacką (właściwie taras widokowy ozdo-
biony arkadami i niskimi wieżyczkami), 
barokowy pałac z lat 1714-1770 (kilka-
krotnie przebudowywany w XIX wieku, 
powstał na fundamentach XIII-wiecznego 
zamku królewskiego) oraz Pałac Prezy-
dencki, który nie jest tak mocno strzeżony 
jak nasz rodzimy w Warszawie. 
 Po czasie wolnym przeznaczonym na 
posiłek i obowiązkowe zakupy obejrzeli-
śmy Bazylikę, w której znajdują się reli-
kwie św. Stefana (prawa dłoń). Niesamo-
wite wrażenia robi nie tylko relikwia, ale i 
sama Bazylika, jej przepiękne zdobienia i 
architektura.
 Pojechaliśmy też na wyspę św. Małgo-
rzaty, na której zakazany jest ruch kołowy 
(na rowerach można) ze względu na tzw. 

„zielone płuca” Budapesztu. Wyspa zamie-
niona w park jest kompleksem wypoczyn-
kowym, na którym znajdują się baseny, 
place zabaw dla dzieci, miejsca, na których 
można wystawić swoje ciała na grzejące 
słoneczko, a także luksusowe hotele. 

 Wieczorem czekała nas nie lada atrakcja 
– rejs po Dunaju, który przepływa przez 
Budapeszt na odcinku 28km, dzieląc 
miasto na dwie części: Budę i Peszt. Nie-
zapomniane wrażenia! Pięknie oświetlone 
budynki i mosty, szczególnie najstarszy 
stały most w Budapeszcie, Szechenyi 
Lanchid (Most Łańcuchowy), wierna kopia 
londyńskiego mostu Hammersmith Bridge 
którego filary przypominają rzymskie łuki 

triumfalne. 
 Bardzo spodobał się nam gmach parla-
mentu, wzorowany na Parlamencie Lon-
dyńskim, którego długość naddunajskiej 
elewacji wynosi 123m, a jego wysokość 
z kopułą – 96m. Trudno się więc dziwić, 
że należy on do największych tego typu 
budynków na świecie.
 W trzecim i -niestety- ostatnim dniu 
naszej wyprawy kontynuowaliśmy zwie-
dzanie Budapesztu. Wyjechaliśmy na 
Wzgórze Gellerta zbudowane z wapienia 
o wysokości 237m powyżej poziomu rzeki. 
Od strony Dunaju jego zbocza są strome i 
urwiste. Z jednego z tych urwisk Madzia-
rzy strącili pierwszego biskupa tych ziem, 
Gellerta. Na samym szczycie znajduje się 
monumentalny Pomnik Wolności. Dodat-
kowym atutem tego wzgórza jest możli-
wość podziwiania wspaniałej panoramy 
miasta. To już kolejny „taras widokowy”, z 

którego chętnie skorzystaliśmy, podziwia-
jąc przepiękne miasto w blasku słońca.
 Jeszcze główny plac Budapesztu, na 
którym znajduje się pomnik wybudowany 
z okazji tysiąclecia Węgier. W centralnym 
punkcie monumentu wznosi się wyso-

ka na 36m kolumna 
zwieńczona postacią 
Archanioła Gabriela 
,a po jej obu stronach 
stoją półkoliste ko-
lumnady z pomnikami 
władców Węgier. I, 
ostatnia, podziwiana 
przez nas, atrakcja 
Budapesztu – termy, 
których w mieście jest 
sporo, a zasilane są z 
podziemnych gorących 
źródeł. Niestety, nie 
skorzystaliśmy z ich 
leczniczych właści-
wości ze względu na 
ograniczenia czasowe. 

Jeszcze poczuliśmy pod stopami przejeż-
dżającą kolejkę metra i już żegnaliśmy się z 
gościnnym i przepięknym Budapesztem.
 W drodze powrotnej zawitaliśmy w 
mieszczącej się niedaleko Egeru Doliny 
Pięknej Pani. Nasi panowie dociekali, dla-
czego taka nazwa tej przemiłej dolinki. Po 
dyskusjach doszli do wniosku, że dłuższy 
pobyt w tym miejscu powoduje, iż każda 
kobieta  staje  się niezwykle atrakcyjna. Jest 

to rejon, gdzie znajdują 
się liczne winnice i piw-
niczki, w których wino 
w różnych kolorach i o 
różnych smakach moż-
na degustować i jeśli 
odpowiada ono nasze-
mu podniebieniu, kupić 
(ceny atrakcyjne!). 
 Po wizycie w Dolinie 
Pięknej Pani pozostało 
nam już tylko powrócić 
w domowe pielesze. 
Droga powrotna upły-
nęła w niezwykle miłej 
i przyjaznej atmosfe-
rze, co było zasługą 
nie tylko perspektywy 

rychłego powrotu do kraju i do bliskich. 
 Pobyt w Budapeszcie będziemy wspo-
minać naprawdę miło, tym bardziej, że 
każdy z nas nie rozstawał się z aparatem 
fotograficznym (prawie jak Japończycy) 
a  zdjęcia zasilą nasze domowe albumy. 
Kilkoma zdjęciami dzielimy się z czytel-
nikami „Wiadomości Brzosteckich”.
 I to koniec naszej wyprawy do kolejnej 
europejskiej stolicy. Następna już za rok. 
Dokąd? Zobaczymy.
 Ach, zapomniałam! Należy jeszcze wy-
tłumaczyć, co oznacza tytuł tegoż artykułu. 
Mam nadzieję, że niektórzy czytelnicy już 
się domyślili. Jest to znane nam wszystkim 
powiedzenie: „Polak, Węgier dwa bra-
tanki i do szabli i do szklanki”. Proszę 
mi wierzyć, ten dwuwiersz ma naprawdę 
sens.

Viszontlátásra
Renata Wadas

„lengyel, magyar két jóbarát, együtt harcol s issza borát”

Panorama Budapesztu z Góry Gellerta

Widok z Góry Zamkowej
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sobota 19.07
godz. 1230	Uroczystośc i 	 związane	 

z	 oddaniem	 nowej	 remizy	 
i	120-lecia	OSP	w	Brzostku

GOSiR
godz. 1700 

 pokaz	musztry	paradnej	oraz	pokaz	
władania	szablą	i	lancą	w	wyko-
naniu	 Szwadronu	 Niepołomice	w	
barwach	8	Pułku	Ułanów	ks.	Józefa	
Poniatowskiego

 koncert	zespołu	„TUG	BOAT”

 pokaz	paralotni

 koncert	zespołu	„GET	UP”	 
(ok.	godz.	1930)

 zabawa	taneczna	z	zespołem	„ME-
XICANA”	(ok.	godz.	2100)

 pokaz	sztucznych	ogni	 
(ok.	godz.	2200)

niedziela	20.07
godz.	830	Wyścig	samochodowy	o	Pu-

char	Wójta	Gminy	Brzostek	
dla	kierowców	amatorów

GOSiR
godz. 1500 
 „Świnkowe	 show	 rozrywkowe”	 
-	program	dla	dzieci

 zawody	sprawnościowe
 wyścigi	rowerowe
 występ	 Kapeli	 Ludowej	 „Brzosto-
wianie”

 koncert	zespołu	„NO	WŁAŚNIE”
 pokaz	tańca	-	studio	„Podkarpacie”	
Jasło

 koncert	zespołu	„PAJUJO”	 
(ok.	godz.	1930)

 zabawa	taneczna	z	zespołem	„TAKT”	
(ok.	godz.	2100)

DODATKOWE	ATRAKCJE:
 PREZENTACJA	WARSZTATÓW	TERAPII	ZAJĘCIOWEJ	W	BRZOSTKU
 PLAC	ZABAW	DLA	DZIECI
 KIEŁBASKI	Z	GRILLA,	HOT-DOGI,	LODY,	WATA	CUKROWA,	POPCORN,	FRYTKI...
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Impreza pod tą nazwą zorganizowana 
dla dzieci odbyła się w niedzielę 6.07. 

br. na stadionie GOSiR w Brzostku. To-
warzyszyła jej piękna, słoneczna pogoda. 
Celem imprezy było pokazanie dzieciom 
sprzętu ratowniczego oraz sposobu 
udzielania pomocy i przeciwdziałania 
wypadkom. Dzieci oprócz nauki mogły 
też wspaniale bawić się na zjeżdżalniach, 
dmuchańcach, euro bungee, jeździć na 
kucykach, malować twarze, robić tatu-
aże, fryzury i korale, a także brać udział 
w grach i konkursach  z nagrodami. 
Zabawom towarzyszyły występy pro-
fesjonalnych zespołów oraz zespołów z 
SP w Brzostku, Gimnazjum w Brzostku 
i ZS w Nawsiu Brzosteckim. Impreza 
zakończyła się losowaniem nagród w 
bezpłatnej loterii fantowej ufundowa-
nych przez organizatorów.

bezpieczne wakacje – brzostek 2008

/red./
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Już po raz piąty uczniowie brzosteckiego gimna-
zjum podjęli wyzwanie postawione przez swoich 

nauczycieli – wycieczka rowerowa do Ciężkowic.
 12 czerwca 2008 roku o godzinie 900 wyruszyła z 
przed budynku Gimnazjum w Brzostku 24 osobowa 
grupa gimnazjalistów pod opieką nauczycieli: p. 
Pawła Batyckiego, p. Jacka Berka i p. Wojciecha 
Dobosza. Uczestnicy mieli do pokonania około 60 
km w jedną stronę, a jest to nie małe i nie łatwe 
zadanie dla młodzieży. Pokonując mniejsze i więk-
sze wzniesienia, z kilkoma postojami na posiłek, 
uczniowie dzielnie przebywali kolejne kilometry 
trasy. I wreszcie około godziny 1400 strudzeni ro-
werzyści dotarli do Schroniska Młodzieżowego w 
Ciężkowicach, gdzie mieli zarezerwowany nocleg. 
Skąd po chwili odpoczynku wybrali się podziwiać 
osobliwości przyrody Rezerwatu „Skamieniałe 
Miasto”. Na koniec pierwszego dnia zmagań został 
zorganizowany grill, gdzie każdy mógł zaspokoić 
głód ciepłym posiłkiem i podzielić się wrażeniami z 
jazdy. A zaraz potem czekała następna niespodzian-
ka – możliwość oglądania meczu: Polska-Austria, 
na Ciężkowickim Rynku, gdzie wystawiono tele-
bim. Po zremisowanym meczu, w niezbyt dobrych 
nastrojach, uczestnicy wycieczki powrócili do 
schroniska, by odpocząć przed powrotną drogą.
 13 czerwca o godzinie 930 wyruszyli w drogę 
powrotną. Pogoda, podobnie jak poprzedniego 
dnia, dopisywała – co w dużej mierze pomagało 
w podtrzymywaniu dobrych humorów wszystkich 
uczestników wycieczki.
 Nad bezpieczeństwem uczestników w drodze 
do celu, jak i drodze powrotnej czuwała brzostecka 
policja, a pomoc techniczną zapewniła nam Firma 
PHUP MOTOR-PORT Pana Marka Smoły, za co z 
tego miejsca serdecznie wszystkim dziękuję.

Paweł Batycki

Jubileuszowy rajd rowerowy do ciężkowic
Fot. J. Nosal
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W dniach 3-5 lipca br. odbył się ósmy 
ogólnopolski spływ kajakowy rzeką 

Wisłoką. Tradycyjnie spływ podzielony był 
na dwa etapy: I etap: Brzostek-Pilzno, II etap: 
Pilzno-Kozłów k/ Dębicy. W spływie wzięło 
udział 132 osoby w tym kajakarze z Węgier, 
Słowacji. Z Polski uczestnicy spływu przybyli 
m.in. z: Kozłowa, Dębicy, Pilzna, Rzeszowa, 
Krakowa. Gminę Brzostek reprezentowało 
6 kajakarzy: Piotr Sieńkowski i Łukasz 
Potrzeba, Patryk Chomiszczak i Jan Fijołek, 
Jerzy Kawalec i Szczepan Michalik. Fachową 
opiekę na wodzie zapewnili: komandor spły-
wu – pan Krzysztof Racułt, sędzia i trzech 
ratowników WOPR. W dniu 5 lipca tj. w 
drugi dzień spływu kajakowego w Kozłowie 
w konkurencji pływanie na byle czym naszą 
gminę reprezentowali: Grzegorz Strączek i 
Sebastian Nowicki z OSP Siedliska-Bogusz 
zajmując trzecie miejsce. Honorowy patro-
nat nad spływem kajakowym pełnili V-ce 
Ministrowie Skarbu Państwa – Jan Bury i 
Zdzisław Gawlik, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego – Zygmunt Cholewiński, pa-
tronat medialny: Obserwator Lokalny, Ziemia 
Dębicka, Gazeta Krakowska, Nowiny, Radio 
Rzeszów, Małopolska Telewizja Kablowa, 
Telewizja Rzeszów. 
 Spływ jest wspólną inicjatywą Gminy 
Brzostek, Jodłowa, Żyraków, Miasta i Gminy 
Pilzna, Miasta i Gminy Dębica, Starostwa 
Powiatowego w Dębicy. Impreza ma na celu 
promocję powiatu dębickiego. 

M.Cz.

Viii OGÓlnOPOlsKi sPŁyw KaJaKOwy „wisŁOKa 2008”

W konkurencji pływanie na byle czym naszą gminę reprezentowali 
Grzegorz Strączek i Sebastian Nowicki z OSP Siedliska-Bogusz

Brzostek reprezentowali: Jan Fijołek i Patryk Chomiszczak, Łukasz Potrzeba i Piotr Sieńkowski, Jerzy Kawalec i Szczepan Michalik

Nagrody w Kozłowie wręczał m.in. Wójt Gminy Brzostek  
Leszek Bieniek

Pomimo nie najlepszej pogody na starcie stanęło 132 kajakarzy

Zespół wokalny z Gimnazjum w Brzostku wziął udział w Przeglądzie Piosenki TurystycznejFot. J. Parat, J. Nosal
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czytelnicy piszą
Kraków 16.06.2008 r.

Szanowna Redakcjo „Wiadomości Brzosteckich”
 Będąc na spotkaniu absolwentów szkolnictwa ponad-
podstawowego z lat okupacji i powojennego, które odbyło 
się dnia 7 czerwca b.r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Brzostku-Kleciach z pośród publikacji w ręce moje dostał sie 
m.in. egzemplarz (Nr 3/131) „Wiadomości Brzosteckich”.
 Z tęsknoty za moją rodzinną ZIEMIĄ BRZOSTECKĄ 
pochłaniałem wiadomości zawarte w artykułach tego eg-
zemplarza. Dlatego mam gorące pragnienie żyć na bieżąco 
wiadomościami i uczestniczyć w TOWARZYSTWIE MIŁO-
ŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ. Proszę więc o udzielenie 
mi informacji o możliwości prenumeraty WASZEGO PISMA 
na mój adres do Krakowa z zaliczeniem pocztowym.
 Urodziłem się w Kleciach w roku 1931. Opuściłem swoją 
rodzinną miejscowość w roku 1950. Skończyłem naukę w 
Liceum Rolniczym w Kleciach w 1949 r. W latach 1950-53 
ukończyłem Szkołę Oficerską Wojsk Radiotechnicznych w 
Jeleniej Górze. Zostałem oficerem, następnie ukończyłem 
Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Przesłuży-
łem w Wojsku Polskim 35 lat jako oficer i w stopniu: ppłk 
inż. przeszedłem w stan spoczynku (emerytura) w 1985 r., 
mieszkam z żoną w Krakowie.
 Proszę bardzo o przychylne załatwienie mojej prośby za 
co b. dziękuję.

Z poważaniem
B. Kowalski

Warszawa dnia 10 czerwca 2008 r.

Szanowne Panie i szanowni Panowie
Szanowny Zespół Redakcyjny
„Wiadomości Brzosteckich”

 Dzięki życzliwości moich przyjaciół otrzymałam /niejako 
w darze/ ksero odbitkę artykułu pt. „Skromny i godny” au-
torstwa /wald/, a zamieszczonego w numerze 5, maj 2007 r. 
w „Wiadomościach Brzosteckich”
 Artykuł dotyczył mojego śp. brata Mieczysława Przystasza. 
Ze wzruszeniem czytałam treść tego artykułu i doprawdy 
– ja siostra – rzetelniej i piękniej nie mogłabym napisać o 
Mieczysławie.
 Wspomnę, że zawsze z pewną tęsknotą moi śp. Rodzice 
/Ignacy i Anna/ wspominali wraz z synami pracę i mieszkanie 
w Kleciach oraz właścicielkę majątku p. Honoratę Pawłow-
ską.
 Ja byłam najmłodsza w rodzeństwie i urodziłam się w Nie-
wistce, majątku, którym administrował mój ojciec. Przeżyłam 
Mieczysława, okupację, Powstanie Warszawskie i moje, jego 
procesy polityczne, chorobę itd. ,itd. Zawsze też cieszę się, gdy 
ocena lat naszego życia kojarzy się z wartością dodatnią.
 Jeszcze raz dziękuję Panu-Pani (wald) za piękny i opisujący 
prawdę artykuł oraz redakcji pisma za zamieszczenie go na 
swoich łamach.

Z wyrazami szacunku 
siostra Mieczysława
Danuta Przystasz

Przez całe wieki kowal był stałym 
elementem krajobrazu wiejskiego. 

Uprawa roli wymagała coraz to lepszych 
narzędzi, już nie drewnianych lecz oku-
tych w żelazo, później na wsi pojawiły 
się konie, a wraz z nimi „rafiaki”, czyli 
wozy na drewnianych kołach okutych 
żelazną obręczą. W naszych już czasach 
w kuźniach montowano „gumiaki”, czyli 
pojazdy rolnicze wyposażone w koła 
gumowe. Drewnianą „szlajfę” zastąpił 
mechanizm hamulcowy.
Dzisiaj kowali jest mniej i kowalstwo 
inne. Owszem, nadal pod kuźnią poja-
wiają się chłopskie furmanki, ale mało 
ich. Tradycyjne kowalstwo nie zapewnia 
dziś godziwych zarobków. Trzeba szukać 
innych rozwiązań. Jednym z nich jest 
kowalstwo zdobnicze, a zdarza się że i 
artystyczne.

żelazna tradycja w ropczycach
Jarmark kowalski w Ropczycach jest 
wydarzeniem kulturalnym w Polsce połu-
dniowo-wschodniej. Dwudniową impre-
zę (21,22 VI.08) zorganizowało Centrum 
Kultury w Ropczycach we współpracy 
z Wojewódzkim Domem Kultury i Mu-
zeum Etnograficznym w Rzeszowie, w 
tym roku był to już X Jarmark. Pierwszy 
zorganizowano w 1995r. – wówczas 
były to kameralne pokazy z udziałem 
kilkunastu kowali. Dziś jest to impreza 
międzynarodowa. Konkurs główny jest 
zawsze centralnym punktem Jarmarków, 

w tym roku składał się z dwóch etapów: 
w pierwszym uczestnicy we własnym 
warsztacie mieli wykonać i przywieźć 
ramę do lustra. W drugim etapie, już 
podczas Jarmarku, należało wykonać 
małą ramkę na fotografię. Obydwie prace 
jako całość miały swym artystycznym 
wyrazem zrobić jak największe wrażenie 
na jurorach.
A oto wyniki konkursu:
Grand Prix - Grzegorz Korzeniowski 
(Supraśl)
I nagroda - Laszlo Vajda i Henryk Hutkai 
(Węgry)
II nagroda - Roman Parat z synami (Go-
rzejowa), Kazimierz i Stefania Jabłońscy 
(Niedźwiada)
III nagroda – Dariusz i Krzysztof Oleś 
(Będziemyśl), Zbigniew Skuza (Kielce)
 Pozostali uczestnicy otrzymali wy-
różnienia. W konkursie uczestniczyło 
16 ekip. Przy ocenie prac jury brało pod 
uwagę m.in. zastosowanie tradycyjnych 
technik kowalskich, bogactwo motywów 
zdobniczych, jedność stylu obydwu prac i 
zgodność z założeniami konkursowymi.
 Od 1 marca 2007r. stałym elementem 
Jarmarków jest Galeria Kowalska. Zgro-
madzono tu blisko 200 prac nagrodzo-
nych i wyróżnionych w dotychczasowych 
imprezach kowalskich w Ropczycach. Są 
to m.in. lampy, kinkiety, krzyże, przybory 
kominkowe, kraty, kołatki, świeczniki i 
wiele innych prac stworzonych młotem, 
dłonią i sercem kowala.

Kowal i róża
Przyglądał się kowal róży, 
do ręki wziął kowal żelaza,
pomyślał: ja zrobię piękniejszą,
cóż, możliwe, czasem się zdarza.

 Złoty jęzor ognia wyskoczył,
 miech go dmuchał i bardziej buzował,
 kowal młotem, dłonią i sercem,
 piękną różę z żelaza kształtował.

Tak gorącą jak serce kowala
wystudziła różę zimna woda.
Jeszcze tylko tu troszkę przechylić,
młotkiem przygiąć, listek ukształtować.

 Spojrzał kowal na różę prawdziwą,
 której listki opadły z gorąca,
 ta z żelaza piękniejsza i trwalsza
 tylko wadę ma, bo nie pachnąca.

Wiersz napisała Sławomira Marciniec 
(VI 2008).
Różę wykuł Roman Parat.
Dzięki uprzejmości pani Karoliny Darłak 
z Centrum Kultury w Ropczycach artykuł 
wyklepał

Ferdynand Bugno

Roman Parat na podium w Ropczycach

Kowalstwo inne niż dawniej

1�
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z brzostku rodem…
„To obcy człowiek
czego chce
o kogo pyta
to nieznajomy
pewnie zbłądził
albo się omylił
mówił że nas szuka
… uparcie twierdzi
że właśnie nas szuka…”

  Tadeusz Różewicz „Obcy człowiek”

Początek lata 2008 r. zapowiada skwar-
ne dni. Powiew ciepłego wiatru niesie 

zapach skoszonych traw. Srebrzyste 
i złote łany polskich zbóż kołyszą się 
dostojnie, wolno i miarowo. Tu i ówdzie 
kwiat maku czerwonego wychyla swoją 
rozłożystą główkę. Nie znajdziesz bła-
watka ani kąkola, te chwasty odeszły już 
w niepamięć. Sady ciężko dyszą, owoce 
dobierają kolorów i kształtów – będzie 
zbiór niezły. Na krzewach porzeczko-
wych dominuje czerwień, bordo, biel. Z 
agrestowymi krzewami konkurują maliny 
ogrodowe te całoroczne, polskie jeżyny, 
borówki wiążą swoje owoce i z dnia na 
dzień stają się coraz pełniejsze. Kobiałki 
pełne truskawek oczekujące na kupują-
cych. Pierwsze nowalijki z warzywników 
wypełniają zapachem kuchenne izby, 
młoda kapusta, kalarepa, kalafior z pol-
skim młodym ziemniakiem okraszonym 
masłem ze szczypiorem i koprem, to 
naprawdę nasze brzosteckie przysmaki, 
za którymi tęskni się wszędzie gdzie 
człowieka los poniesie. A do tego pierogi 
z truskawkami, borówkami polane słodką 
śmietaną, czy też naleśniki przyozdobio-
ne bitą śmietaną – cóż lepszego może się 
zdarzyć przy kuchennym stole.
 Lipiec ustrojony kwieciem lipy, w 
którym brzęczą pszczoły i pracowicie 
zbierają nektar na zdrowy i smakowity 
miód. I jeszcze gdzieniegdzie stare 
polskie domy, te budowane z okazałych 
bel drewna. A wokół domu zabudowania 
gospodarcze, cembrowana studnia – to 
nic że w domu woda z wodociągu, że 
kanalizacja – ale rys polskości sprzed lat 
to właśnie studnia na korbę z wiaderkiem, 
bo przecież podróżni mogli podejść, 
naciągnąć wiaderko wody i pić 
do woli źródlaną, czystą i rześką 
wodę. A w ogrodzie pod oknami 
polskie malwy, słoneczniki piwo-
nie, dalie i przeróżne kolorowe 
kobierce urozmaicone wszelakim 
kwieciem.
 Dom rodzinny Bronisławy i 
Wojciecha Dziedziców właśnie na 
takim kolorycie stoi od przeszło stu 
lat. N a podwórku nie ma już bydła, 
drobiu, koni, tylko kot przebiega, 
przymruża ślepie i tajemniczo 
miauczy jakby chciał opowiedzieć 
historię tego domu, tej zacnej 
rodziny i tych potomnych, którzy 
tutaj pozostali i trwają na posterun-
ku rodzinnym. Wysokie drewniane 
progi wprowadzają do każdej izby 
i obszernej kuchni. Tragarze na powale (tak dawniej nazywano 
sufit) wybielone białym wapnem, cała izba w bieli, w kącie obszer-
na kuchnia z piecem chlebowym, zabytkowy drewniany kredens 
kuchenny, szafa kuchenna i duży stół wokół którego poukładane 
krzesła. Tylko podłoga uległa zniszczeniu – dzisiaj jest wylewka a 

na niej linoleum. Sprzęty kuchenne, rondle, garnki, talerze, porce-
lana do kawy pieczołowicie jest przechowywana przez córkę Zofię 
z Dziedziców Trojanową, resztki pościeli po matce Bronisławie już 
tylko jako pamiątka i kilka obrusów. Na ścianie wiekowy obraz 
Święta Rodzina oprawiony w drewniane ramy, on tutaj pamięta dole 

i niedole rodu, chwile trwogi, niezwykle 
heroicznej odwagi, miłości do bliźniego, 
nie zawsze tego samego wyznania, chwile 
„bycia wielkim człowiekiem” jakim był 
Wojciech Dziedzic, jego żona i córka.
 A wszystko zaczęło się przeszło sto 
lat temu, kiedy to Stanisław Dachowski, 
mąż Katarzyny, a ojciec Bronisławy 
Dziedzic wrócił z Ameryki, przywiózł 
trochę grosza i postanowił wyposażyć 
dorastającą córkę. Zakupił posesję w 
Brzostku przy ul. 11-listopada i tam 
wybudował obszerny drewniany dom z 
zabudowaniami gospodarczymi i zaku-
pił połać pola rolnego, na którym cała 
rodzina pracowała. Bronisława z domu 
Dachowska wyszła za mąż za Wojciecha 
Dziedzica z Kamienicy Dolnej i razem z 
ojcami zamieszkała w nowo wybudowa-
nym domu. Była kobietą z niezwykłym 
gustem i z wielkim smakiem urządzała 
nowy dom. Jej mąż Wojciech był niezwy-
kle pracowitym człowiekiem i już przed 
wojną zarabiał wożąc towary do sklepów 
z Jasła i Tarnowa na furmance. Kupił dwa 
konie, mocny wóz i kilka razy w tygodniu 
wyjeżdżał nocą do odległych miast po 
towar, a że był człowiekiem uczciwym 
i bardzo pracowitym pracy mu nie bra-
kowało. Prowadził też gospodarstwo 
rolne, w którym pomagali mu wynajęci 
mężczyźni. Długie lata pracował Jan 
Dziurdzik, jeździł końmi z Wojciechem 
Dziedzicem, dbał o dobre utrzymanie 
bydła, pracował na roli, woził żwir na 
drogi i był traktowany jak członek ro-
dziny. Wojciech był zapatrzony w swoją 
urodziwą żonę dlatego zawsze miała 
pomoc w gospodarstwie z wynajętych 
ludzi szukających pracy i zawsze też za 
pomoc w pracach polowych wynagradzał 
pieniędzmi i wyżywieniem.
 Życie rodziny Bronisławy i Wojciecha 
Dziedziców toczyło się szczęśliwie. 
Przyszło na świat troje dzieci: Stani-
sław, Józefa i Zofia. Szczęście zostało 
zakłócone chorobami dzieci – a jeszcze 
na początku XX wieku nie było penicy-

liny, skutecznych antybiotyków, 
szczepień. I ten brak środków  
medycznych dotknął i tę rodzinę. 
Czternastoletnia Józia zmarła, a 
Syn Stanisław po nie wyleczonej 
heinemedinie został ułomny do 
końca życia. Pomimo tych cierpień 
rodzinnych Dziedzicowie tworzyli 
zacną rodzinę, byli uczynnymi 
sąsiadami, wspierali ludzi bied-
nych, żebrzących i potrzebujących 
pomocy.
 Ojciec Wojciech Dziedzic wo-
ził towary do sklepów żydow-
skich – bo takie były w Brzostku 
przed wojną – nic też dziwnego, 
że był bardzo zaprzyjaźniony z 
nimi. Rodzinę Adama Szusa i Sali 
Schönwetter traktował na równi z 

własną rodziną. Córka Zofia przyjaźniła się z ich dziećmi, chodziła 
do szkoły podstawowej w Brzostku, do której chodziły też dzieci 
żydowskie. Wspólne zabawy, spotkania, wędrówki, przyjaźnie, 
bardzo zażyłe koleżeństwo wrosło w tę rodzinę bardzo głęboko.
 Nadszedł tragiczny wrzesień 1939 roku. Najeźdźca szalał 

Medal SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARO-
DÓW ŚWIATA przyznany Wojciechowi i Bro-
nisławie Dziedzic oraz ich córce Zofii Trojan 

Pracownik Konsulatu Izraela w Polsce wręcza medal  
Zofii Trojan
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podbijając coraz to większe części Euro-
py. Nienawiść i planowana eksterminacja 
przez Hitlera w pierwszym rzędzie dosięgła 
naród żydowski i to tylko dlatego, że byli 
Żydami. O tamtych dniach tak wspomina 
Jan Paweł II w książce „Przekroczyć próg 
nadziei”: „…A potem przyszła II wojna 
światowa z obozami koncentracyjnymi 
oraz planowaną eksterminacją. W pierw-
szym rzędzie ulegli jej właśnie synowie i 
córki narodu żydowskiego – tylko dlatego 
iż byli Żydami. Każdy, kto żył wówczas w 
Polsce, musiał się z tym zetknąć przynajm-
niej w sposób pośredni… Ten niezwykły 
naród w dalszym ciągu nosi w sobie zna-
miona Bożego wybrania… Izrael zapłacił wysoką cenę za swoje 
wybranie...”
 Brzostek też stał się areną, tragiczną areną, na której rozgrywały 
się łapanki, rozstrzeliwania, wywozy do obozu. W chaosie strachu 
i beznadziei życia codziennego znalazły się rodziny żydowskie. 
Część z nich wyjechała, zdążyła znaleźć schronienie, chociaż to 
nie było łatwe. Inni tracili życie, rodziny zostały rozdzielone. Ale 
też znaleźli się i tacy 
brzostowianie, któ-
rzy nie byli obojętni 
na cierpienie star-
szych braci w wierze. 
I chociaż za pomoc 
Żydom były rozstrze-
liwania, niszczenie 
dobytku i wywóz 
do obozu zagłady 
to jednak byli nie-
ustraszeni, byli tacy, 
którzy umieli miłość 
bliźniego przenieść 
na terroryzowanych 
Żydów. Wśród tych 
szlachetnych i od-
ważnych Brzosto-
wian była rodzina 
Bronisławy i Woj-
ciecha Dziedziców. 
Przez dwa tygodnie 
ukrywali na strychu 
rodzinę Schönwetter 
z dziećmi Mankiem 
i Zosią oraz Adama 
Szusa.
 Rodzinę Schön-
wetter z dziećmi przewiózł na rowerze do Gębiczyny i tam ukrył u 
rodziny Rybów dróżnik Piłat z Brzostku ojciec Kazimierza Piłata, 
a Szus uciekł w lasy gębiczyńskie, został jednak schwytany i za-
wieziony do obozu w Pustkowie, potem w Warszawie i stąd uciekł. 
Przyszedł do szopy Dziedzica Wojciecha w stanie całkowitego 
wyczerpania, boso, obdarty i zmizerowany nie do poznania.
 Wojciech Dziedzic ukrył go, żywił, babcia Dachowska zdjęła 
fartuszek i owinęła mu bose zmarznięte nogi. Tutaj w polskim 
domu u brzosteckich Dziedziców 
przy pielęgnacji pomocnika w robo-
tach gospodarczych Jana Dziurdzika 
Szus wrócił do zdrowia, a potem 
kiedy zaczęli Niemcy „węszyć” w 
Brzostku uciekł Adam Szus – dzisiaj 
jest leciwym już 92 letnim człowie-
kiem mieszkającym w Australii. I 
to właśnie on poczynił starania, aby 
odwdzięczyć się za pomoc i opiekę 
rodzinie Bronisławie i Wojciechowi 
oraz ich córce Zofii.
 Na początku 2006 roku do domu 
B. i W. Dziedziców przybyli pra-
cownicy z Konsulatu Izraelskiego w 
Warszawie, przeprowadzili rozmowę 
z Zofią Trojan córką Dziedziców. 
W Jerozolimie przesłuchano żyjącą 
Zofię Schönwetter oraz Adama Szu-

sa i na mocy decyzji Instytutu Pamięci 
Narodowej Yad-Vashem w Jerozolimie z 
dnia 29 stycznia 2006 roku odznaczyła 
Wojciecha i Bronisławę Dziedzic oraz 
córkę Zofię Trojan medalem „Sprawie-
dliwy wśród narodów świata”.
 Ile determinacji musieli mieć w sobie 
Dziedzicowie, że z narażeniem własnego 
życia pomagali rodzinom żydowskim. 
Jak bardzo wdzięczni są potomni tych 
rodzin żydowskich, że sami postarali się 
o wyróżnienie tej rodziny tym zaszczyt-
nym odznaczeniem. Porzekadło ludowe 
mówi „Czyń dobrze, a ktoś to doceni” 
– jest tutaj żywym odbiciem prawdy o 

życiu.
 Dzisiaj Zofia Trojanowa bardzo skromna cicha i pogodna kobie-
ta mówi o tamtych dniach – przecież to ludzkie, drugiemu trzeba 
pomóc, przyjaźni nie wykreśla się z serca w chwilach zastraszenia, 
to oczywiste, że moi rodzice pomagali Żydom, bo znali ich, rozu-
mieli ich cierpienie i osamotnienie. Tę decyzję rodziców uznaje 
Zofia za oczywistą. W sercach żydowskich ukrywanych rodzin 

rodziły się słowa: 
„…was szukam na 
tej wyspie bezludnej 
– nie omyliłem się 
wy jesteście ludzie 
moi bliźni.” Myślę, 
że i to stwierdzenie 
będzie podzięko-
waniem za odwagę, 
heroizm oraz odruch 
miłości bliźniego dla 
rodziny żyjącej cór-
ki Dziedziców Zofii 
Trojan.
 Wy s i e d l e n i e 
Brzostku wyprowa-
dziło rodzinę Broni-
sławy i Wojciecha do 
Przeczycy do rodzi-
ny Nawracajów. Ży-
cie na wysiedleniu 
było bardzo skromne 
i polegało na umie-
jętnym przetrwaniu 
miesięcy w zatło-
czonych domach, na 
strychach, w stodo-
łach, byle żyć. Po-

wrót do domu w Brzostku był smutny, dom zniszczony, bez  okien, 
drzwi, podłóg, zniszczony dach, spenetrowany cały dobytek, który 
został schowany przed wymarszem na wysiedlenie. Mocne i spraw-
ne ręce Wojciecha Dziedzica Szybko wyremontowały zburzony 
dom. Pracował razem z synem Stanisławem wożąc żwir na drogi 
oraz praca w gospodarstwie, bo i rodzinę trzeba było wyżywić i 
obowiązkowe dostawy dla państwa oddać. Nowa orientacja poli-
tyczno-społeczna kraju, podejrzenia, przesłuchiwanie, osadzenia w 

areszcie i to też dotyczyło Wojciecha 
Dziedzica. Został posądzony o denun-
cjacje Żydów, osadzony w Tarnowie 
– dopiero zaświadczenie burmistrza 
Brzostku Andrzeja Szybista spowo-
dowało uwolnienie domniemanego 
sprawcy. Tak to już w życiu jest, że 
zazdrość rodzi różne intencje, czasem 
bardzo bolesne czego przykładem jest 
Wojciech Dziedzic – człowiek, który 
z ogromnym heroizmem pomagał 
Żydom, został posądzony o przeciwne 
działanie. Dobrze, że uratowani Żydzi 
przypomnieli sobie o pomocy podczas 
okupacji i postarali się o odznaczenie 
medalem Bronisławę i Wojciecha 
Dziedziców wraz z córką Zofią.
 

Babcia i dziadek Dachowscy

Bronisława i Wojciech Dziedzicowie  
z córką Zofią (1948 r.)

Bronisława i Wojciech Dziedzicowie  
z synem Stanisławem

Rodzina Bronisławy i Wojciecha Dziedziców
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Zapraszamy!
W okresie wakacji w Domu Parafialnym w Brzostku 

odbędzie się cykl zajęć plastycznych p.t. „Kolorowe wakacje”.
Zapraszamy dzieci i młodzież w każdy wtorek o godz. 16.00.

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii MOK w Dębicy.

Syn Stanisław został na 
ojcowiźnie ożenił się 
z Janiną Spirydowicz. 
Zofia po ukończeniu 
zawodowej szkoły fry-
zjerskiej w Tarnowie 
podjęła pracę w Jaśle. 
Tam też mieszka wraz 
z mężem Franciszkiem 
Trojanem długoletnim 
pracownikiem Powia-
towego Związku Kółek 
Rolniczych w Jaśle. Tam też przyszło na świat dwoje dzieci.
 Syn Janusz po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w 
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w Gamracie. Ożenił się z Bar-
barą Ziębą z Brzostku – pielęgniarką. Z tego małżeństwa wyrosło 
dwóch synów. Rafał po ukończeniu szkoły średniej podjął studia 

na uniwersytecie 
Jagiellońskim na 
Wydziale Chemii. 
Pracuje i mieszka 
w Krakowie. Drugi 
syn Michał jest ab-
solwentem Techni-
kum Mechanicznego 
– obecnie poszukuje 
pracy.

 Córka Zofii i Fran-
ciszka Trojanów 
Ewa po ukończe-
niu liceum ogólno-
kształcącego podjęła 
studia na Uniwersy-
tecie Wrocławskim 
– na germanistyce, 
zamieszka ła  we 
Wrocławiu, tam wy-
szła za mąż, urodziła 
troje dzieci a w 1990 
roku razem z mężem 
Waldemarem i dzieć-
mi wyjechała do Ka-
nady i tam mieszka 
do chwili obecnej. 
Córka Agnieszka 

studiuje wystrój wnętrz, 
Marta turystykę a Ma-
ciej kończy szkołę biz-
nesu. Często jeżdżą do 
Polski i nade wszystko 
lubią spędzać wakacje 
w Brzostku, w domku 
swoich dziadków. Lubią 
wypady nad Wisłokę, co 
prawda to nie Missisipi, 
ale też niezwykłe wi-
doki na masyw lasów 
skurowskich i pejzaż 
Brzostku zadziwia ich i 
rozczula.

 Zofia i Franciszek Trojanowie wszystkie weekendy spędzają 
w domu ojców. Pieczołowicie dbają o wystrój domu, naprawiają, 
remontują, ale nie zmieniają nic co nie było by w dawnym stylu. 
Utrzymują przepiękny ogród w którym jest wszystko począwszy 
od polskich kwiatów i warzywa potrzebne do kuchni, bo Zo-
fia gotuje i wypieka 
pyszności. W lecie 
przyjeżdża synowa 
Basia z mężem Ja-
nuszem, wnuk Mi-
chał też często gości 
w domu dziadków 
Dziedziców.
 Spokój i rozwaga 
panuje w tym domu, 
miłość do dzieci, 
wnuków, przyjaźń 
z sąsiadami i bez-
graniczny senty-
ment do człowieka 
– to przesłanie od 
ojców Bronisławy i 
Wojciecha Dziedzi-
ców. „Sprawiedli-
wy wśród narodów 
świata” to wielki ho-
nor i zobowiązanie, a 
dla nas Brzostowian 
też wyróżnienie, sza-
nujmy go.

Zuzanna Rogala
Janusz i Ewa Trojan Zofia Trojan z dziećmi

Zofia z Dziedziców Trojan, Franciszek Trojan oraz Stanisław Dziedzic

Dzieci Ewy nad Niagarą Rodzina Zofii i Franciszka Trojanów

Dokończenie  
ze strony 11
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Przystanek: BRZOSTEK 
BĄCZAŁKA KAMIENICA GÓRNA 11:10+, 15:03L, 19:08Fn, 22:58D 
BRZOZÓW KROSNO 19:53NnQ 

DĘBICA PILZNO 4:52L, 6:31Fn, 7:00Fn6, 8:22Fn6, 9:11F, 11:11N, 12:42L, 
20:52D 

DĘBICA BŁONIE PILZNO 5:47Fn

FRYSZTAK  9:55FG 
GLIWICE KRAKÓW 8:22PNn 
GOGOŁÓW  13:056x, 14:30Fn 
IWONICZ ZDRÓJ KROSNO 13:05P, 15:38PLb 

JASŁO KOŁACZYCE

5:00Fm, 5:46Ax, 6:06Fm, 6:07F, 6:35An, 6:45Fm, 7:12S, 7:14An, 
7:28F, 7:44Fm, 8:31An, 9:10An, 9:36VCDJ, 9:48F, 10:14F, 
10:22Fm, 11:01Fm, 11:46F, 12:22F, 12:32An, 12:46N, 13:11An, 
13:13P1L, 13:43VD, 14:08S, 14:32Fm, 15:11Fm, 15:17F, 
15:36Fm, 16:15Fm, 16:48VLh, 17:43VLh, 18:07Fm, 19:18PLb, 
19:41VCDJ, 21:11D, 23:24V7 

KATOWICE KRAKÓW 11:27PU, 14:25PUn, 16:00P 
KLECIE  14:28Fn 

KRAKÓW TARNÓW 
5:45PL, 6:00PL, 6:35VD, 6:45DJyP, 7:25VLh, 7:38PnL, 7:38PLn1, 
8:00PD5, 9:45PN, 10:40VLh, 12:21NnQ, 13:30PNn, 13:52PnN, 
15:05PNn, 16:34N, 17:25V7, 18:47JNn, 18:47PW, 18:47+JNn

KROSNO JASŁO  4:4415w, 5:38PD, 10:41Ax, 11:55DJyP, 13:30PL, 17:17PLq, 
17:39PLo, 18:10PD5, 18:53PLo, 20:10PNn, 23:30PNn 

KRYNICA JASŁO  13:25PNn 
LESKO JASŁO, KROSNO  9:22N 
LUBLIN RZESZÓW 10:15PL 
ŁÓDŹ TARNÓW KATOWICE 6:49PNnf 
MIELEC DĘBICA 11:45*PLb

OPACIONKA  22:55Fm 
POLAŃCZYK JASŁO  11:45PW 
PRZECZYCA  7:10F, 9:25F, 13:45S 
PRZEMYŚL RZESZÓW 14:35PDQ 
RZESZÓW DĘBICA  5:40VCDJ, 15:30VCDJ, 17:20NPn

SANOK JASŁO  10:45PJL, 11:45PJL, 16:15PL, 19:30PN$, 22:05PNn,  22:40PNn7

SKUROWA  6:40S, 11:50F, 14:45F, 15:50F, 17:35Fm

SMARŻOWA BĄCZAŁKA  6:58L, 11:13Fn6 
STRZYŻÓW JANUSZKOWICE 6:50Ax, 8:05F, 10:50F, 12:55F

TARNÓW PILZNO 6:15Ax, 7:55Ax, 18:40D, 21:21JtŁ

USTRZYKI DOLNE IWONICZ ZDRÓJ 17:05PU

USTRZYKI DOLNE SANOK 4:44PW, 14:50PnL, 19:00PN5 
USTRZYKI GÓRNE SANOK 10:45WP 
WARSZAWA MIELEC 6:47Pnf

WARSZAWA TARNÓW, KIELCE 5:10PUn, 15:10P7Nn, 22:57Pk 
WOLA BRZOST. II  8:00+, 9:30+

WROCŁAW KATOWICE 21:21PW

WROCŁAW TARNÓW OLKUSZ 7:01nP

ZAKOPANE KROŚCIENKO  10:01LP 
ZAKOPANE LIMANOWA 12:32PUn, 14:41PNQh 

Przystanek: BRZOSTEK

BĄCZAŁKA KAMIENICA G. 6:55D, 7:44F, 9:55F, 10:44F6, 12:20S, 13:22F, 14:22S, 14:55D, 15:12S, 
16:02F6, 17:27F, 19:22Dn, 22:55Dn

DĘBICA PKP PILZNO
4:51D, 5:51F6, 6:20FX, 6:46F, 7:50S, 8:01F6, 8:30F, 8:45F, 9:01F, 
10:15F, 10:31S, 11:00S, 12:46D, 13:23S, 14:13F, 15:13S, 16:15F, 
16:56Dn, 20:51Dn

GRUDNA GÓRNA KAMIENICA D. 10:10S, 13:22S, 14:17S, 15:27S

GŁOBIKÓWKA  9:00F, 12:15F

JANUSZKOWICE  6:53D, 9:45F, 11:00S, 14:53D, 18:47F, 22:53Dn

KLECIE  7:35S, 7:40S, 7:43S, 12:55S, 13:22S, 14:14S, 14:16S, 14:30S, 15:09S

SKUROWA PRZECZYCA 8:05S, 9:15S, 10:30S, 11:38F, 13:45S, 14:25S

Legenda:
6 - kursuje w soboty
n -  nie kursuje 24 XII, 31 XII 

i w Wielką Sobotę
S -  kursuje w dni nauki 

szkolnej
F -  kursuje w dni robocze od 

poniedziałku do piątku
D - nie kursuje 25-26 grud-

nia, 1 stycznia, w święta 
wielkanocne

X -  kursuje do D-ca Błonia

Legenda:
$  - w piątki kursuje do 

Ustrzyk Dolnych
* - w wigilię i wielką sobotę 

kursuje tylko do Mielca
+ - kursuje w niedziele i 

święta
1  - kursuje w poniedziałki
5  - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
A - nie kursuje w niedziele i 

święta
C - kursuje w soboty, nie-

dziele i święta
D - nie kursuje 24-26, 31 XII, 

1 I, sobotę, niedz. pon. 
wielkanocny

F - kursuje w dni robocze od 
poniedziałku do piątku

J - nie kursuje od 1 lipca do 
31 sierpnia

L - nie kursuje 25-26 XII, 1 I i 
w dwa dni świąt wielka-
nocnych

N - nie kursuje 25 XII i nie-
dzielę wielkanocną

P - kurs pośpieszny
Q - nie kursuje w Boże Ciało
S - kursuje w dni nauki szkol-

nej
U - nie kursuje 25 XII, 1 I i 

w pierwszy dzień świąt 
wielkanocnych

V - kurs przyśpieszony
W - kursuje od 1 lipca do 31 

sierpnia
b - nie kursuje 2 stycznia
f - nie kursuje 26, 27 XII, 1,2 I
h - nie kursuje 24 XII, w 

wielką sobotę
k - nie kursuje 23-25, 30-31 

XII w wielki piątek, sobo-
tę i niedzielę

m - nie kursuje 24 i 31 grud-
nia

n - nie kursuje 24, 31 XII, w 
wielką sobotę

o - nie kursuje 27, 28 XII, 2,3 I
w - nie kursuje 25 XII, 1 I, 

pon. wielkanocny
x  - nie kursuje w sobotę 

wielkanocną
y - nie kursuje 26 XII, w 

wielkanoc, 1 V

rozkład jazdy autobusów linii prywatnej „MOnis” (ważny od 2008. 03. 01)

rozkład jazdy autobusów PKs w Dębicy s.a. (ważny od 2008. 06. 22)
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Mięsny pierożek w barszczu; 3) Milion 
watów; 5) Niewielka łódź z lekkiego 
drewna; 7) Do niego list; 9) Szukał go 
koziołek-matołek; 11) Np. skarabeusz; 
12) Ptak nielatający podobny do strusia; 
13) Sprinterski dystans; 14) Niewielka 
beczułka; 15) Suknia popa; 16) Zielony 
przysmak krowy; 18) Szybkie wyrzucanie 
ramion; 20) Tkanina z wełny zgrzebnej;  
22) Drugi plan; 23) Piłka poza boiskiem;  

24) Odwołuje się od wyroku; 25) Chustka 
na szyję; 26) Mysie mieszkanko; 27) 
Prezent dla dziecka; 28) Kropki na 
twarzy.
Pionowo:
1) Pozbawiony władzy przez Kronosa;  
2) Na psiej szyi; 3) Komputerowy gryzoń; 
4) Damski kapelusz bez ronda 5) Z 
dzieckiem w torbie; 6) Pomieszczenie 
mieszkalne na statku. 7) Najmniejszy 
kontynent Ziemi; 8) Akt prawny za pomocą 
którego spadkodawca rozporządza swym 
majątkiem; 9) Pokrycie na poduszkę;  
10)  Jedna si ła zamiast  kilku si ł ;  
16) Cyklon; 17) Bardzo silny sportowiec; 
18) Ostatni przypadek w deklinacji;  

19) Japoński motocykl; 20) Szczątek 
tkaniny, ścinek; 21) Metalowe wiórki.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego niżej dostarczone do 5 sierpnia 
2008 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: NA ŚWIĘTY ANTONI 
PIERWSZA SIĘ JAGÓDKA ZAPŁO-
NI.
Nagrodę książkową wylosował TADE-
USZ KOLBUSZ z Bukowej. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

Ojciec kąpie synka. W pewnej chwili 
wchodzi mama dziecka i woła przera-
żona: - Dlaczego podnosisz go za uszy? 
- A co, mam się poparzyć?!

		
Ojciec usypia dziecko. Po kwadransie 
matka wchodzi i pyta: - Śpi? - Tak - 
mówi dziecko.

		

- Co oskarżony powiedział w chwili 
aresztowania? 
- Czy mam powtórzyć także wyrazy 
nieprzyzwoite? 
- Nie, proszę je pominąć. 
- To ja nic nie powiedziałem Wysoki 
Sądzie.

		
Chłopak pyta starszego kolegę: - Czy 
głupota mężczyzny może być powodem 
rozwodu? - Tego nie wiem, ale często 
jest przyczyną małżeństwa.

		
Włóczęga staje przed sądem za wła-
manie do sklepu z odzieżą i kradzież 
eleganckiego garnituru. Sędzia pyta: 

- Dlaczego oskarżony to zrobił? - Wy-
soki Sądzie, przecież nie wypadało 
mi stawić się na rozprawę w moich 
codziennych łachmanach...

		
Blondynka wchodzi do autobusu i 
kasuje dwa bilety. Zauważa to pasażer 
i pyta ją dlaczego kasuje dwa bilety? 
Blondynka na to: 
- Jeden to na przejazd, a drugi na wypa-
dek gdyby mi się ten pierwszy zgubił. 
Pasażer patrząc zdziwionym wzrokiem 
pyta: - A jak się pani zgubią dwa? Blon-
dynka na to: - Spokojnie, mam jeszcze 
bilet miesięczny.
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Prywatny Gabinet Lekarski ULTRAMED
oferuje badania:
•	ECHO serca dorosłych i dzieci (szmery serca, cho-

roba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, arytmie, przed 
operacjami)

•	USG jamy brzusznej i układu moczowego (ocena 
wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, inne)

•	USG szyi i tarczycy
•	USG piersi
•	PRZEPŁYWY:

- w tętnicach szyjnych (ocena miażdżycy, zawroty 
głowy, zasłabnięcia, badania po udarach, przed 
zabiegami kardiologicznymi)

- w tętnicach kończyn dolnych (ocena miażdżycy, 
bóle nóg przy chodzeniu)

- w żyłach kończyn dolnych (żylaki, obrzęki, ciężkie 
nogi)

Badania wykonywane są w budynku  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzostku.

Rejestracja tel.: 014 6830472
- ceny badań 45-60 zł.
- dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Brzostku  oraz  

Smarżowej posiadających skierowanie od lekarza ro-
dzinnego badania USG jamy brzusznej wykonywane 
są bez dodatkowych opłat

- badający posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego

zapraszam,
lek. Marcin Gajewski

Badania wykonywane są również w Dębicy  
tel. 014 676-35-71

•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze  •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •so-
czewki kontaktowe oraz środki do ich pielęgnacji •system 

nakładek przeciwsłonecznych •galanteria optyczna

Godziny otwarcia: pn-pt: 9-18,   sob: 10-15

andrzej Małozięć - Optyk
39-230 brzostek, ul rynek 5; multifocus@poczta.onet.pl

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1

RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION
Informujemy o rozpoczęciu nowego programu po-
życzkowego dla woj. Podkarpackiego ze środków 
FWW i Banku Światowego (Program PL-480 Mi-
kropożyczki) na rok 2008.
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 15 000 PLN.
 okres  spłaty wynosi do 36 miesięcy.
 okres karencji w spłacie wynosi 2 miesiące.
 oprocentowanie wynosi 0% (pożyczka bez-

procentowa).
 opłata prowizyjna 3% (jest to jedyny koszt 

pożyczki)
 czas oczekiwania na pożyczkę do 21 dni.

Kto może ubiegać się o pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działal-

ność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo agrotury-

styczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

uprawą ziół.
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca tere-
nowy Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-
6830-319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe do 
uzyskania. 

Zapraszamy
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rabat na OKna DO 45%

letnia PrOMOcJa !!!

naJlePsze rabaty !!!

naJlePsze OKna !!!

naJlePszy MOntaż !!!
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ZAPRASZAMY	
NA	STAWY	W	KLECIACH

     Oferujemy:
 		napoje,	hamburgery,	grill
 		lody
 		rowerki	wodne
 		kajak

W dobie ogólnego narzekania na mło-
dzież i wyrzucania im braku war-

tościowych inicjatyw 
odbył się VIII Etap Sa-
morządowego Konkursu 
Nastolatków „8 Wspa-
niałych”. Okazało się, 
że młodych, ambitnych 
i prospołecznych mło-
dych ludzi nie brakuje. 
Zadowoleni powinni-
śmy być tym bardziej, 
iż jedną z Ośmiu Wspa-
niałych powiatu dębic-
kiego została reprezen-
tująca gminę Brzostek 
Agnieszka Wal. Jest ona 
uczennicą III klasy Gim-
nazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku i z 
całą pewnością zasługu-
je na miano Wspaniałej. 
Prężnie działa w Szkol-
nym Kole Caritas i PCK. 

Czynnie bierze udział we wszystkich 
akcjach charytatywnych organizowanych 
na terenie szkoły i poza nią. Działa jako 
wolontariuszka w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Brzostku. Wszystko to robi 

całkiem bezinteresownie i z wielkim za-
pałem, bo jak mówi, daje to dużo radości 
i wiele uczy. Liczne obowiązki nie prze-
szkadzają jej uzyskiwać bardzo dobrych 
wyników w nauce. Agnieszka należy 

również do szkolnego 
kółka teatralnego, gdzie 
jest jedną z najlepszych 
aktorek. Potrafi także 
pięknie malować, a jej 
prace zdobią szkolne 
wystawy. Mimo nie-
wątpliwych sukcesów 
pozostaje skromną i 
zawsze uśmiechniętą 
dziewczyną, o której 
pisać można by jeszcze 
bardzo dużo. Agnieszka 
jest dowodem na to, że 
we współczesnym świe-
cie, pełnym agresji i zła 
istnieją ludzie, „którzy 
w ciemne życie innych 
wnoszą promień słońca, 
iskierkę radości z raju”. 
Ludzie - anioły… 

Aleksandra Wojdyła

nasza wspaniała

Agnieszka Wal ze swoimi rodzicami


