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Fot. J. Nosal

Rezewat  
Kamera
Rezerwat leśno-florystyczny „Kamera” został 

utworzony w 1995 r. we wsi Smarżowa. 
Zajmuje on 38,01 ha powierzchni i obejmuje 
fragment kompleksu leśnego porastającego 
szczytowe partie wzniesienia na wysokości 
422 m n.p.m. Celem utworzenia rezerwatu była 
ochrona kłokoczki południowej (ponad 300 eg-
zemplarzy) i buczyny karpackiej. Ponadto rośnie 
tam wiele rzadkich gatunków roślin, między 
innymi: skrzyp olbrzymi, widłak goździsty, 
wawrzynek wilczełyko, bluszcz i barwinek 
pospolity, marzanka wonna, kopytnik pospolity 
i buławnik mieczolistny.

Barwinek (Vinca minor)Bluszcz (Hedera helix)

Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata)

Buk (Fagus) Skrzyp olbrzymi (Equisetum telemateia)



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE �

Z prac Rady gminy
16 września 2008 roku Rada Gminy 

Brzostek obradowała na XXII se-
sji. Obrady prowadziła Przewodnicząca 
Zofia Skórska. Zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad Wójt Gminy złożył 
informację z realizacji uchwał. W okre-
sie objętym sprawozdaniem podjęto 
następujące działania: Zarządzeniem 
Nr 77/2008 Wójta Gminy Brzostek 
z dnia 25 sierpnia br. wprowadzono 
układ wykonawczy do uchwały Nr 
XXI/144/2008 Rady Gminy Brzostek 
dotyczącej zmiany uchwały budżetowej 
na 2008 rok. Na podstawie uchwały Nr 

XXI/145/08 z dnia 19 sierpnia br. za-
warto umowę na wykonanie kanalizacji 
sanitarnej w Brzostku wzdłuż potoku 
Słony, zgodnie z przeprowadzonym 
przetargiem na wykonanie zadania. 
Realizując uchwałę Nr XL/354/02 do-
konano sprzedaży działki oznaczonej 
Nr 713 położonej w Januszkowicach. 
Zgodnie z uchwałami Nr XVII/130/08 
dokonano sprzedaży działki oznaczonej 
Nr 343 położonej Zawadce Brzosteckiej 
i Nr XIV/100/08 dokonano sprzedaży 
działki oznaczonej Nr 938/1 położonej 
w Kamienicy Górnej.
 Przedmiotem dalszej części obrad 
było podjęcie uchwał w sprawie: 
•	 zmiany Statutu Gminy Brzostek

•	 zmiany uchwały budżetowej na 2008 
rok

•	upoważnienia Wójta Gminy Brzostek 
do zaciągnięcia zobowiązania finan-
sowego na poczet środków budżetu 
gminy w roku 2009, na zadanie inwe-
stycyjne pod nazwą: „budowa kanali-
zacji w miejscowości Januszkowice i 
Opacionka” oraz „budowa wodociągu 
w miejscowości Januszkowice i Opa-
cionka”.

•	nabycia działek położonych w Grud-
nej Dolnej na rzecz Gminy Brzostek, 
przeznaczonych pod rozbudowę drogi 
gminnej.

E. Szukała

edukacja poprzez zabawę
1 października 2008 roku w Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Brzostku gościli przedstawiciele Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób Potrzebujących „Nieść Nadzieję” na czele 
z Panią Prezes Weroniką Baran z okazji rozpoczęcia reali-
zacji warsztatów finansowanych z Programu Integracji 
Społecznej pn. Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej poprzez spotkania i warsztaty integracyjne oraz 
z programu „Działaj Lokalnie VI” pn. Aktywność to szansa 
na lepsze jutro.
 Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, w środy od godziny 900 do 1200, 
przewidziano 10 spotkań. Z dziećmi będą pracować opie-
kunowie, logopeda, terapeuta zajęciowy, rehabilitant oraz 
pielęgniarka.
 Na pierwszym spotkaniu dzieci inspirowane były do 
wypowiadania się o sobie i ulubionych zwierzątkach. 
Atrakcją były żywe kotki, piesek, królik, chomik i żół-
wie. Podopieczni poprzez zabawę naśladowali zwierzęta. 
Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i chętnie brali 
udział w zajęciach z muzykoterapii, plastyki, logopedii 
i rehabilitacji. Miłym dodatkiem do przeprowadzonych 
wspólnie zajęć były słodycze, które sprawiły wielką radość 
wszystkim przybyłym dzieciom specjalnej troski.
 Prowadzone w ramach projektu warsztaty będą okazją 
nie tylko do spotkań integracyjnych ale również formą 
edukacji poprzez zabawę.

Koordynator projektu E. Ptaszek

Już po raz kolejny strona in-
ternetowa Gminy Brzostek 

otrzymała nowy wizerunek. 
Wprowadzone zmiany, to nie 
tylko poprawa kosmetyki, ale 
także jej rozszerzenie o nowe 
informacje. Również dzięki mo-
dernizacji lewego paska menu i 
dodaniu prawego poprawiła się 
znacznie jakość nawigacji. 
 Serwis internetowy Gmi-
ny Brzostek istnieje od marca 
1999r. Od tego czasu już kil-
kakrotnie zmieniał swoją szatę 
graficzną. 
 Jak wynika ze statystyk, naj-
większą popularnością cieszy 
się galeria zdjęć, która zawiera 
prawie 5 tys. fotografii. Dużym 
zaiteresowaniem cieszy się też 
internetowe wydanie „Wiado-
mości Brzosteckich. /fl/

Nowe oblicze www.brzostek.alpha.pl
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Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Janusz-
kowicach wraz z nauczycielem języka niemieckiego 

Stefanem Kokoczką uczestniczyli w Piątym Europejskim 
Dniu Języków, który odbył się 26 września na Małym Rynku 
w Krakowie.
 Celem wyjazdu było przybliżenie uczniom kultury Austrii, 
Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji oraz 
Słowacji – gościa honorowego Europejskiego Dnia Języków 
2008 w Krakowie. W projekcie wzięło udział osiem instytucji 
kulturalnych z siedzibą w Krakowie: British Council, Goethe-
Institut, Instytut Austriacki, Instytut Cervantesa, Instytut 
Francuski, Włoski Instytut Kultury, Centrum Języka i Kultury 
Polskiej w Świecie UJ, jak również Konsulat Generalny Re-
publiki Słowacji.
 Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w quizach 
językowych, edukacyjnych i plastycznych, w których zdobyli 
liczne nagrody. Poznali działalności Instytutów w Krakowie, 
o których opowiadali ich pracownicy i lektorzy, zachęcając 
do nauki języków obcych i poznawania dziedzictwa kultu-
rowego innych krajów. Poprzez kontakt z żywym językiem 
wykazali się również swoimi umiejętnościami, które nabyli 
na lekcjach języka niemieckiego i angielskiego, co niewąt-
pliwie wpłynie na motywację do nauki w dalszym etapie 
kształcenia. Szczególną znajomością języka niemieckiego 
w rozmowie z naitve speakers (rodzimymi użytkownikami 
języka) z Instytutu Austriackiego oraz Goethe – Instytut wy-
kazała się uczennica piątej klasy Dominika Karmelita, która 
została przez nich wyróżniona i nagrodzona. Lektorzy tych 

Piąty europejski dzień Języków w Krakowie
instytutów byli zachwyceni płynnością jej wypowiedzi oraz 
poprawnym akcentem
 Jako organizator wyjazdu pragnę serdecznie podziękować 
Pani Ewie Ziaja, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Januszkowicach za pomoc w organizacji wycieczki 
oraz panu Stanisławowi Wójtowiczowi, Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Siedliskach – Bogusz za udostępnienie nam szkol-
nego busa, którym mogliśmy odbyć bezpiecznie i wygodnie 
podróż.

Stefan Kokoczka

Wolny czas uczy  
i bawi nas
W związku z ogłoszonym przez Wójta 

Gminy Brzostek p. Leszka Bieńka 
konkursem, w ramach Programu Integracji 
Społecznej, Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Brzostku przeprowadzi szereg zajęć edukacyj-
nych dla dzieci, które pragną rozwijać swoje 
zdolności i zainteresowania.
 Warsztaty i szkolenia odbywać się będą 
w okresie: od 1 października do 6 grudnia 
2008r.
 Przeprowadzone zajęcia będą nie tylko 
okazją do wspólnych spotkań integracyjnych, 
ale również staną się sposobem na rozwój 
zainteresowań plastycznych, tanecznych, 
teatralnych, sportowych i mających na celu 
pielęgnowanie Dziedzictwa Kulturowego w 
Regionie.

a.t.sz.

Quiz zaliczyliśmy wszyscy

Próba znajomości języka niemieckiego - Dominika Karmelita Za rok wrócimy ponownie
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W związku z planowanym 
remontem ołtarza Matki 

Bożej w Kościele Parafialnym 
w Brzostku i przywróceniem 
jego pierwotnego wyglądu, 
przypomnę krótką historię 
wyjętą z kart książki ks. prof. 
Bogdana Stanaszka „Para-
fia Brzostek w latach 1918 
– 1939”, gdzie tekst główny, 
podstawa źródłowa, zdjęcie 
z lat pięćdziesiątych, przed-
stawiają dokładny wygląd i 
dzieje ołtarza od początku jego 
istnienia.
 „…przy północnej ścianie 
kościoła, znajdował się ołtarz 
Matki Bożej, który był ufun-
dowany na początku XIX w. W 
1864 r. musiano przeprowadzić 
jego renowację. Ponowny 
remont przeprowadzono w 
latach 1919-1920. Ołtarz był 
najbardziej skromny w swej 
formie. Jego nastawa przy-
pominała kolumnę świątyni 
antycznej, przerwaną w środku 
dla umieszczenia sceny tytu-
łowej. Pole główne wypełniał 
obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem na ręku. Wyobrażenie 
należało do bardzo rozpo-

wszechnionych w Polsce kopii 
rzymskiego obrazu z bazyliki 
Matki Bożej Śnieżnej, zwane-
go „Salus Populi Romani”. 
Obraz w omawianym ołtarzu 
posiadał drewniane, złocone 
sukienki. Nad nim w ozdobnym 
kartuszu umieszczono napis: 
„ORĘDOWNICZKO RÓŻAŃ-
CA ŚWIĘTEGO Módl się za 
nami”. Pod obrazem znajdo-
wało się tabernakulum i tron 
do wystawienia Najświętszego 
Sakramentu. W zwieńczeniu 
ołtarza umieszczono obraz św. 
Michała Archanioła, a po bo-
kach rzeźby dwóch klęczących 
aniołów. Ołtarz posiadał cechy 
klasycystyczne”. (Wyd. II., s. 
147.)
 W latach sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia ze względu 
na duże zniszczenie ołtarz 
został rozebrany. Kilkanaście 
lat później wybudowano nowy 
ołtarz zupełnie niepodobny 
do poprzedniego. Ze starego 
ołtarza pozostał tylko obraz 
Matki Bożej i rzeźby klęczą-
cych aniołów, które obecnie 
umieszczone są na chórze.

M. Kawalec

Będzie nowy ołtarz

Ołtarz Matki Bożej - lata pięćdziesiąte 

Bardzo ważny dla dzieci i młodzieży jest ich 
rozwój fizyczny, dlatego w naszej szkole 

kładziony jest duży nacisk na zajęcia sportowe i 
rekreacyjne. Dzięki staraniom dyrektora Zespołu 
Szkół w Siedliskach-Bogusz oraz władzom gmin-
nym szkoła po długim czasie oczekiwań otrzymała 
fundusze na budowę boiska ze sztuczną nawierzch-
nią. Realizacja planu budowy obiektu sportowego 
przewidziana jest na rok szkolny 2008/2009; w tym 
roku planowana jest również budowa stadionu, z 
czego jesteśmy bardzo zadowoleni. 
 Jest to wielkie wyróżnienie dla naszej szkoły, 
która może poszczycić się wieloma sukcesami spor-
towymi. W klasyfikacji wojewódzkiej zajmujemy 
76 miejsce, natomiast w rejonowej 19, co daje nam 
najlepsze miejsce w rankingu szkół naszej gminy. 
W szkole prowadzone są też zajęcia pozalekcyjne, 
podczas których zajmujemy się tenisem stołowym, a 
nasi uczniowie zajmują wysokie lokaty na szczeblu 
wojewódzkim. W tym roku udało nam się zająć IV 
miejsce w kategorii dziewcząt, natomiast chłopcy 
trochę słabiej zakończyli na miejscu VIII. Chcemy 
także zauważyć, że nasi wychowankowie wzięli 
udział w zawodach pływackich. Były to pierwsze 
próby uczniów naszej gminy w tak mało znanej 
przez nasze okolice dyscyplinie. Mamy nadzieję, 
że dzięki budowie nowych obiektów sportowych 
wzrośnie jeszcze bardziej zainteresowanie sportem. 
Ułatwi nam to znacznie prace z uczniami, pozwoli 
na zwiększenie ćwiczeń i poprawę sprawności w 
kategoriach lekkoatletycznych, a w niedalekiej 
przyszłości zaowocuje jeszcze lepszymi wynikami 
w poszczególnych dyscyplinach.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Pierwsze w gminie boisko ze sztuczną nawierzchnią

Tak wygląda boisko szkolne obecnie

A tak będzie wyglądało w przyszłości
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Najlepszy  
z najlepszych

Paweł Pietrzycki, urodzony w 
Brzostku, tu się wychował, chodził 

do szkoły i tutaj mieszka. Tegoroczny 
maturzysta, absolwent I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Stanisława 
Leszczyńskiego w Jaśle, jest wybitnie 
zdolnym, głównie w przedmiotach ści-
słych. Osiągał bardzo dobre wyniki w 
konkursach matematycznych, zarówno 
na szczeblu okręgowym, wojewódzkim, 
jak i krajowym. Jako uczeń szkoły 
średniej otrzymał indeks na wyższą 
uczelnię. W Powszechnym Interneto-
wym Konkursie Matematycznym orga-
nizowanym przez Wydział Matematyki 
i Nauk Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej okazał się znowu naj-
lepszy. Konkurs obejmował trzy etapy. 
Ten ostatni odbył się 26 kwietnia 2008 
roku w  głównym gmachu Politechniki 
Warszawskiej. Paweł jako zdobywca 
pierwszego miejsca otrzymał Główną 
Nagrodę Rektora Politechniki War-
szawskiej. Gratulujemy!

M. Kawalec

Mija kolejny rok członkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej. Przed 

przystąpieniem, wielu mieszkańców 
Podkarpacia zadawało sobie pytania: 
jaka będzie Polska w Unii, jak w nowej 
sytuacji będziemy mogli funkcjono-
wać? Wiele osób wyrażało obawy, czy 
integracja będzie korzystna dla naszej 
Ojczyzny. Dziś po kilku latach człon-
kostwa wiemy, że był to słuszny wybór. 
Mieszkańcy naszego województwa wy-
kazują wiele zainteresowania tematyką 
unijną, oraz aktywność w pozyskiwaniu 
środków unijnych. Przykładem tego jest 
realizacja Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
w ramach którego dokonuje się dużo 
inwestycji niezbędnych 
dla dalszego rozwoju 
naszego regionu. 
 Również dorobek li-
teracki w tej dziedzinie 
jest coraz bogatszy i 
ambitniejszy intelektu-
alnie. Pragnę Państwa 
poinformować o ukaza-
niu się nowej naukowej 
publikacji ks. dra Jana 
Cebulaka, proboszcza 
brzosteckiej parafii pt. 
„POLITYKA REGIO-
NALNA PODKARPA-
CIA W PROCESIE 
INTEGRACJI EU-
ROPEJSKIEJ”. Praca 
oparta jest na źródłach 
i własnych badaniach. 
Obejmuje 5 rozdziałów 
kolejno zatytułowa-
nych:
- Rola polityki struk-

turalnej UE w ogra-
niczaniu nierówności 
regionalnych.

Nowości wydawnicze
- Instrumenty finansowe Wspólnoty 

Europejskiej kształtujące politykę 
regionalną.

- Kierunki i cele rozwoju regionalnego 
Podkarpacia.

- Instrumenty finansowe wspierające 
rozwój społeczno-gospodarczy Pod-
karpacia związane z wdrażaniem 
polityki regionalnej UE.

- Ocena skuteczności i realizacji polity-
ki regionalnej w woj. Podkarpackim.

 To na pewno bardzo dobra lektura 
dla studentów, ambitnych uczniów 
szkół średnich oraz wszystkich czytel-
ników, którzy interesują się procesem 
pogłębiania integracji województwa 
podkarpackiego w ramach Unii Euro-

pejskiej.
 Na zakończenie przytoczę słowa 
recenzenta prof. dr hab. Włodzimie-
rza Kurka zamieszczone na ostatnich 
kartach publikacji: „Książkę dra Jana 
Cebulaka uważam za bardzo wartościo-
we opracowanie naukowe wnoszące 
znaczący wkład do badań w zakresie 
polityki regionalnej. Jest ono tym 
cenniejsze, że należy do nielicznych 
prac, jakie napisano w Polsce na ten 
temat. Studium ks. dra Jana Cebulaka 
ma także duże znaczenie praktyczne, 
co w literaturze naukowej jest ciągle 
rzadkością. W pełni zatem zasługuje 
na opublikowanie”.
 Książka jest dostępna w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Brzostku.

M. Kawalec
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16 września br. w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 

odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzysze-
nia LGD „Liwocz” z osobami zaintereso-
wanymi opracowaniem Lokalnej Strategii 
Rozwoju.
 Spotkanie poprowa-
dził Prezes Stowarzy-
szenia Grzegorz Mikoś. 
Na wstępie przedstawił 
na czym polega działanie 
Leader 2007-2013, jak 
zawiązało się Stowarzy-
szenie LGD „Liwocz”, 
na jakie działania będzie 
można otrzymać fundu-
sze. 
 Następnym punktem 
spotkania było wypełnie-
nie ankiety przez przyby-
łe osoby z terenu Gminy 
Brzostek, wskazanie 
najważniejszych celów, 
kierunków, priorytetów 
jakimi ma się kierować 
grupa podczas opraco-
wywania LSR.
 W spotkaniu uczest-
niczyli sołtysi, radni, zaproszeni goście 
oraz osoby zainteresowane tematem Lidera 
2007-2013. 

Na co można będzie po-
zyskać środki finansowe 
w ramach Lgd „LIWOCZ” 
 Jeśli samorząd województwa podkar-
packiego zatwierdzi Lokalną Strategię 
Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „LI-
WOCZ” wybierać będzie projekty do 
realizacji w ramach środków przyznanych 
na wdrożenie tej strategii. Pracownicy biura 
LGD „LIWOCZ” będą pomagać wniosko-
dawcom (prywatnym i instytucjonalnym) w 
przygotowaniu projektów. Wnioski te będą 
mogły dotyczyć projektów kwalifikujących 
się do udzielenia pomocy w ramach działań 
osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich:

1. Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej

 W tym działaniu pomocy udziela się z 
tytułu podjęcia i rozwoju działalności w 
zakresie: usług dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub ręko-
dzielnictwa, robót i usług budowlanych 
oraz instalacyjnych, usług turystycznych 
oraz związanych ze sportem, rekreacją, wy-
poczynkiem, usług transportowych, usług 
komunalnych, przetwórstwa produktów 
rolnych, magazynowania lub przechowy-
wania towarów, wytwarzania materiałów 
energetycznych z biomasy, rachunkowości, 
doradztwo lub usług informatycznych.
 Beneficjentem (wnioskodawcą) tego 
działania będzie mogła być osoba fizyczna, 
ubezpieczona w KRUS. Kwota dofinanso-
wania to kwota do 100 tys. zł obejmująca 
do 50% kosztów kwalifikowanych projek-
tu.

2. Odnowa i rozwój wsi 
 W działaniu tym pomocy udziela się 
na budowę, przebudowę, remont i wypo-
sażenie obiektów pełniących funkcje pu-
bliczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne 

i sportowe, służące promocji obszarów 
wiejskich, w tym zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego, tradycji itp., kształtowanie 
obszaru przestrzeni publicznej, budowa 
i przebudowa publicznej infrastruktury 
związanej z rozwojem funkcji turystycz-
nych, sportowych itp., zakup obiektów 
charakterystycznych dla tradycji budow-
nictwa w danym regionie; odnawianie, 
eksponowanie lub konserwacja lokalnych 
pomników, zabytków i miejsc pamięci, kul-
tywowanie tradycji społeczności lokalnej 
oraz tradycyjnych zawodów.
 Beneficjentem (wnioskodawcą) tego 
działania może być: gmina, instytucja kul-
tury, kościół, organizacja pozarządowa.
 Kwota dofinansowania dla jednej 
miejscowości wynosi do 500 tys. – 75% 
kosztów kwalifikowanych projektu.

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw

 Pomocy w tym działaniu udziela się 
z tytułu inwestycji związanych z tworze-
niem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw 
działających w zakresie: usług dla gospo-
darstw rolnych lub leśnictwa, usług dla 
ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i 
usług budowlanych oraz instalacyjnych, 
usług turystycznych oraz związanych ze 
sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usług 
transportowych; usług komunalnych; 
przetwórstwo produktów rolnych, maga-
zynowanie lub przechowywanie towarów, 
wytwarzanie materiałów energetycznych 
z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub 
usługi informatyczne.
 Beneficjentem w tym działaniu może być 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, która prowadzi działalność jako 
mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poni-
żej 10 osób i mające obrót do 2 mln euro.
 Wnioskowana kwota dla jednego be-
neficjenta nie może przekroczyć 500 tys. 

zł (jedynie dla przetwórstwa produktów 
rolnych do 100 tys. zł) – 50% kosztów 
kwalifikowanych.
 W ramach realizacji LSR można także 
uzyskać środki na realizację tzw. „małych 

projektów”, do kwoty 
25 tys. zł. Wśród nich 
mogą znaleźć się: orga-
nizacja szkoleń i innych 
przedsięwzięć nieinwe-
stycyjnych o charakterze 
edukacyjnym, promocja 
i rozwój lokalnej ak-
tywności kulturalnej, 
artystycznej, itp., rozwój 
agroturystyki i turystyki 
na obszarach wiejskich, 
w tym utworzenie lub 
zmodernizowanie elek-
tronicznej bazy infor-
macji turystycznej oraz 
stron www, wydanie 
folderów, oznaczanie 
obiektów, inicjowanie 
powstawania, rozwój, 
wprowadzenie na rynek 
oraz podnoszenie jakości 
produktów i usług bazu-

jących na lokalnych zasobach, surowcach 
i produktach rolnych, a także tradycyjnych 
sektorach gospodarki, organizacja imprez 
kulturalnych, sportowych na obszarze 
LGD, zakup i nasadzania tradycyjnej ro-
ślinności oraz starych odmian roślin. 
 Beneficjentami małych projektów mogą 
być: 
a) osoby fizyczne:

- pełnoletnie, 
- będące obywatelami Unii Europej-

skiej; 
- nie mające ustalonego prawa do 

okresowej lub stałej renty przyznanej 
w związku z całkowitą niezdolnością 
do pracy lub z tytułu niezdolności do 
pełnienia służby wojskowej;

- zameldowane lub prowadzące działal-
ność na obszarze działania LGD; 

b) osoby prawne lub jednostki organizacyj-
ne nie posiadające osobowości prawnej, 
utworzone na podstawie przepisów 
ustaw, w tym fundacje albo stowarzysze-
nia, które posiadają siedzibę na obszarze 
objętym LSR lub prowadzą działalność 
na tym obszarze,

c) osoby prawne i jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o 
stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwa-
rancjach wolności sumienia i wyznania, 
które posiadają siedzibę lub prowadzą 
działalność na obszarze objętym LSR.

 Informacji na temat Lokalnej Grupy 
Działania „LIWOCZ” i Lokalnej Strate-
gii Rozwoju dla obszaru objętego LGD 
„LIWOCZ” uzyskać można u pracownika 
Urzędu Gminy Brzostek - pokój nr 1.
Zainteresowanych odsyłamy również na 
strony internetowe:

- www.minrol.gov.pl 
- www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow 

/G.K./

Wspólne budowanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia LIWOCZ
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StaniSław BiałaS

ŚLADAMI
DOMOWEGO  
CHLEBA   (6)

ROZMOWy O ChLeBIe

Zimową porą spotykali się sąsiedzi 
przy otwartym palenisku kuchen-

nego pieca lub ognisku pod kapą i 
wspominali dawne czasy, opowieści 
dziadków i ojców. Bieda, trudy życia 
oraz tęsknota za chlebem były częstym 
tematem spotkań w rodzinnych gro-
madach. Nie tylko wspominano, ale 
również szukano przyczyn niedostatku 
– filozofowano po chłopsku, po swojsku. 
Czasem rozmowy były poważne, innym 
razem przechodziły w żarty, w wesołe 
przygaduszki.
 Najbardziej rozmowny przy takich 
spotkaniach – a powiadali o nim, że 
pierwszy był do tańca i do różańca – Jan 
pytał:
 - Florku, byłeś w wojsku, na wojnie 
bolszewickiej, w niewoli niemieckiej, 
czytasz gazety, książki, to powiedz, jak 
należy rozumieć słowa „w chlebie jest 
ukryta tajemnica życia”?
 - Widzisz, Jaśku, sprawa nie jest taka 
prosta. Powiem tak jak ja to widzę, a czy 
tak jest naprawdę, to nie wiem, gdyż 
moja wiedza pochodzi z obserwacji 
świata, bez ukończonych fakultetów. 
W drukowanych tomach też nie ma 
odpowiedzi na wszystkie pytania, a ja 
najczęściej czytałem otwartą księgę 
przyrody, nasze okolice to rozdziały i 
strony tej księgi. 
Roślina, np. pszenica, rodzi się z ziarna, 
wyrasta, kwitnie, dojrzewa, wydaje 
owoc i zanika. Zanika, aby jej owoc 
znów zaowocował ziarnem. W ziarnku 
pszenicy, prosa, bobu ukryta jest ta-
jemnica życia rośliny, warto podkreślić 
– tajemnica. A ukryta jest tak szczel-
nie, tak precyzyjnie, że nie sposób jej 
rozszyfrować, odgadnąć, zrozumieć. 
Tajemnica tajemnic. 
 Podzielisz ziarnko żyta na dwie, 
cztery, ..., sto części i nie widać tam tej 
siły sprawczej życia, która powoduje, 
że wyrośnie z niego roślina i wyda plon. 
W maleńkim ziarnku maku, nawet przy 
użyciu najlepszych mikroskopów, nie 
można dojrzeć zalążków życia, ale one 
tam są, bo jak posiejesz to wyrośnie 
mak. Z ziarnka pszenicy wyrośnie 
pszenica, z prosa proso, ze słonecznika 
słonecznik. W ziarnku zboża tkwi prze-
dziwny cud natury, kryje ono w sobie 
kompletny przepis na życie, jest w nim 
coś w rodzaju mapy. W ziarnku bobu, 
koniczyny zakodowany jest pełny obraz 

rośliny, jej wizerunek: wygląd, wielkość, 
kształt, zapach kwiatu i smak owoców. 
Mało tego, w tym zakodowanym obrazie 
jest również instrukcja, jak przekazać 
ten obraz następnym pokoleniom. I tak 
przez wieki i pokolenia przekazywane 
jest życie. Trudno dociec początku tego 
przekazu. Nie wiemy, w jaki sposób w 
ziarnku zaszyfrowany jest kod życia. W 
tym tkwi urok, piękno i potęga przyrody. 
Tylko organizmy żywe mają zdolność 
przekazywania życia. Kawałek węgla 
można wsadzić do najlepszej gleby, 
podlewać, podgrzewać, chuchać i nic 
z tego nie wyrośnie. Bo w nim nie ma 
zalążków życia, jest martwą materią. 
Nie udało się również „wyprodukować 
z martwej materii” sztucznego ziarnka 
z kodem życia. I jeszcze długo, a może 
nigdy, nie uda się.
 Popatrzmy teraz ogólniej. Z czego 
jest chleb? Ano z ziarna, w którym 
ukryte jest życie. Ten chleb jest dla nas 
pokarmem, pozwala nam żyć. I myślę, 
że w tym sensie w chlebie ukryta jest 
tajemnica życia. Kiełkujące ziarno 
jest zarodkiem naszego pożywienia, 
a później źródłem sytości, dobrobytu 
– chleba. Bo widzisz, chłop nie po to 
żyje, aby jeść, ale po to je, aby żyć. A 
co je? – chleb.
 - To wszystko jakieś dziwne – w 
małym ziarnku pszenicy taka tajemnica, 
tyle możliwości, tyle niewiadomych, a 
przegryziesz je i nic tam nie widać. Wy-
starczy wsadzić do gleby i już samo wie, 
kiedy i jak wypuścić korzenie, źdźbło, 
kłos, kwiat i owoce. Takie mizerne ziarn-
ko a takie to mądre w glebie, w owoco-
waniu, w chlebie. I powiadasz, Florku, 
że w tym tkwi niezbadana tajemnica 
życia, również ludzkiego życia. A nasza 
wiara nie wyjaśnia tej tajemnicy?
 - Według mojej wiedzy – nie wyja-
śnia. Słyszałem takie zdanie: nauka pró-
buje objaśnić tajemnicę ludzkiego życia, 
a wiara nadaje mu sens. Znamienne sfor-
mułowania: „nauka próbuje objaśnić” 
- a nie objaśnia, „wiara nadaje” – bez 
słowa próbuje. To jest jakaś odpowiedź 
na wątpliwości z pogranicza wiedzy i 
wiary. 

 - A jak myślicie, skąd w nas tyle 
uznania, szacunku, powiem dosadniej: 
nabożeństwa do domowego chleba 
– pytał dalej Jan.

 - Hm, powiadasz nabożeństwa ... 

skąd szacunek... – powoli zbierał myśli 
Andrzej. – Ano, wiesz, każdy może to 
inaczej rozumieć, inaczej tłumaczyć i 
inaczej czuć. Jednak w mojej rodzinnej 
Gorzejowej i tu w Grudnej ludzie czują 
to zupełnie podobnie. I tam i tu chleb 
cieszył się ogromnym poszanowaniem. 
Żyjemy na wsi, orzemy, siejemy, kosimy 
i coś hodujemy. Nasze otoczenie: góry, 
pola, lasy, rzeki, pory roku miały i mają 
wpływ na nasze zmysły, sposób myśle-
nia, na to jacy jesteśmy. Nawet żona, a 
po śmierci Rózi mam drugą, sprawia, 
że człowiek się zmienia – nie przypusz-
czałem, że tak będzie, ale powiadają, że 
chłop mądry po szkodzie. Nasz mir dla 
chleba wynika poniekąd stąd, gdzie i jak 
żyli nasi przodkowie, gdzie my żyjemy. 
Otaczająca nas przyroda, a szczególnie 
tajemnica życia, wzbudzała podziw i 
zachwyt w świadomości mieszkańców 
tej ziemi, w nas samych. Podziwiamy 
piękno łanów zbóż, zapach i kolor 
kwiatów, śpiewy ptaków, cudowne 
zmiany pór roku, harmonię i tajemniczy 
ład w przyrodzie, różnorodność roślin i 
zwierząt. Z tego podziwu zrodziło się 
przekonanie o nieograniczonych możli-
wościach Natury i szacunek dla piękna 
i wspaniałości przyrody, szacunek dla 
chleba – finalnego owocu przyrody. 
Rozumny podziw i prawdziwa pokora 
wobec tajemnicy życia sprawiły, że 
człowiek widział swoją małość i dystans 
do potęgi życia. To pogłębiało potrzebę 
szacunku do otaczającego nas świata. 
Czasem, szczególnie w okresie po-
wszechnego analfabetyzmu, ten podziw 
i fascynacja nie zawsze były w pełni 
świadome. Nie każdy miał świadomość, 
co go tak fascynuje, co go uspakaja, co 
mu sprawia radość, co go wiąże z tym 
zagonem, domem, sadem, ogródkiem. 
To przywiązanie było obustronne, na 
słoneczne i pochmurne dni. Chłopski 
szacunek do przyrody skupił się, jak w 
soczewce, w poszanowaniu domowego 
chleba. Stąd owo nabożeństwo do chleba 
jest obrazem szacunku do przyrody, z jej 
potęgą, urokiem i tajemnicami.

 - Skąd się wziął szacunek dla chle-
ba? – zastanawia się Maria. – Trudno 
odpowiedzieć, on po prostu był od nie-
pamiętnych czasów, tkwił w ludziach i 
przechodził z ojca na syna, z matki na 
córkę. To tak, jakby pytać: Skąd się 
wzięło pierwsze ziarno żyta? Kto w lesie 
zasadził drzewa? W lesie zawsze drzewa 
były i są. Podobnie z szacunkiem dla 
chleba – był i jest. 
W moim rodzinnym domu w Kamion-
kach chleb cieszył się największym 
poważaniem. Być może dlatego, że go 
brakowało. Dzieci, a było nas ośmioro, 
nie miały prawa same brać i kroić chleb 
– udzielali go rodzice. To może brzmi 
dziwnie, ale tak było. Chleb pieczono w 
nieregularnych odstępach czasu, raczej 
odświętnie. Cała rodzina wyczekiwała 
na wypiek chleba. W maju i czerwcu, 
w czasie przednówka, nie było chleba. 
Z utęsknieniem więc czekano na pierw-
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sze, nowe snopy jęczmienia lub żyta, 
bowiem zwiastowały one długo oczeki-
wany smak chleba. Nie było pytania, co 
do chleba? Była radość, było szczęście, 
gdy był chleb. Było rzeczą niewyobra-
żalną, aby zmarnować chociażby skórkę 
lub okruszynę chleba. Bieda, w postaci 
głodu, stała na straży uwielbienia dla 
chleba. Szanowano nie tylko kromkę 
i skibkę, ale również każdy plon, z 
którego wyrabiano chleb. Złamane, 
podczas żniwa, kłosy na ściernisku były 
dokładnie zbierane i układane w swoiste 
bukiety kłosów – robiły to przeważnie 
dzieci. Realizowano przysłowie: ziarnko 
do ziarnka, a będzie miarka. Snopy z 
pola znoszono do stodoły w płachcie 
– zboże nie mogło się wykruszyć na 
polu. Dojrzewające lub schnące zboże 
pilnowano przed wróblami. Z oporem 
wprowadzano kosy zamiast sierpów. 
Mówiono, że kosa najpierw młóci, a po-
tem kosi – z czego będzie chleb? Z takim 
nastawieniem przekazywano młodemu 
pokoleniu szacunek dla chleba.
Powszechnym uznaniem cieszył się nie 
tylko chleb, ale wszelkie owoce ziemi, 
cała przyroda. Drzew owocowych, a na-
wet gałęzi nie wolno było obcinać – bo 
z tego też był chleb. Krowę nazywano 
żywicielką, a kota przyjacielem, bo 
chronił zboże przed myszami. 

 - Skąd się wziął szacunek dla chleba? 
– powtarza pytanie Bronisława. – Nie 
wiem, co powiedzieć. A swoją drogą, 
to najpierw powiem to, co myślę – tylko 
bądź, Jaśku, chłopem i nie obraź się. To 
ty, stary rolnik, nie wiesz skąd pochodzi 
szacunek dla chleba? – myślałam, że 
jesteś mądrzejszy. Ten szacunek pocho-
dzi z życiowego doświadczenia ludzi, 
z tej biedy, nędzy, harówy od świtu do 
nocy – najpierw we dworze, a później 
u koniorzy. Przecież człowiek szanuje 
i poważa to, co najbardziej lubi, co jest 
mu niezbędne, co pragnie. Taka jest 
natura ludzka, i rolnik cenił i ceni to, 
czego mu brakuje. Szanuje również to, 
co przychodzi z największym trudem, 
wyrzeczeniem, w bólu i cierpieniu. 
W chorobie docenia się zdrowie, a w 
niedostatku – chleb. I stąd pochodzi 
poszanowanie chleba.
 - Zgadzam się z Bronką, to istota 
sprawy – wtrąca się Wiktoria. – Jednak 
dawniej obok tej biedy były i pozytywne 
zjawiska. W ludziach było więcej dobra, 
w porównaniu z dzisiejszymi czasami, 
z obecną praktyką. Mimo niedostatku, 
ludzie się szanowali, współczuli w 
nieszczęściu, darzyli zaufaniem, dzie-
lili plonami, bezinteresownie pomagali 
sobie nawzajem w pracy. W sąsiedztwie 
i w rodzinach nie było tajemnic, chorej 
zazdrości, zawiści. Ludzie znali się 
nawzajem, byli otwarci na innych, nie 
budowali barykad wokół siebie. Sąsiedzi 
darzyli się wzajemnym szacunkiem pły-
nącym z potrzeby serca. Myślę, że z tego 
szacunku zrodził się również szacunek 
dla chleba ... a może to było odwrotnie? 
– nie wiem. A jak ty, Jaśku, myślisz, co 

było pierwsze, szacunek człowieka do 
człowieka, czy ludzi do chleba?
 - Wichtuś, gdybym wiedział, to bym 
nie pytał!

 Wojtek, co pomyślunek miał dobrze 
uporządkowany i krowy pasał za poto-
kiem, często tęsknił za kromką chleba. 
Z tej tęsknoty, w monotonii pilnowania 
bydlątek, wyrobił sobie swoją filozofię 
o chlebie. Te przemyślenia tak tłumaczył 
koledze po fachu:
 - Popatrz Kuba, nie ma na ziemi nic 
bardziej potrzebnego i godniejszego sza-
cunku niż chleb. Do kościoła chodzisz, 
kazań słuchasz, to wiesz, że nawet Bóg 
zamienił się w chleb – nie w mięso, 
nie w spyrkę, ino w chleb. Baczysz to? 
Stwórca wiedział, co jest dobre, szla-
chetne, najbliższe i najpotrzebniejsze 
człowiekowi tu na ziemi. Jedynego syna 
zostawił na ziemi, między nami, w po-
staci chleba, aby na co dzień być blisko 
człowieka, bo On wiedział, że człowiek 
będzie się kręcił koło chleba. Oprócz 
tego musisz, bratku, pamiętać, że Bóg 
stworzył świat z niczego, rozumiesz 
– z niczego, ale zrobił mały wyjątek. 
Wiedział, bo On wszyściusieńko wie, 
że dla ludzi w Dolinie Kamienicy chleb 
będzie świętością, a świętość, jak sama 
nazwa wskazuje, ma boskie pochodze-
nie. Uznał więc, że chleb, już na samym 
początku, powinien być godnie powo-
łany do istnienia i nie wypada, aby był 
stworzony z niczego. Myślał nad tym, 
myślał długo i nie śpieszył się. Pewnego 
razu przystanął przy drodze stworzenia, 
zawołał anioła od spraw przyziemnych i 
tak mu szepnął do ucha: Postanowiono, 
iż chleb będzie stworzony z tego, co już 
wcześniej było stworzone. Anioł kiwnął 
głowiną i powiedział krótko: Amen. A 
Stwórca jak powiedział, tak uczynił. I w 
ten sposób chleb zaistniał na ziemi. To 
jest sedno tego wyjątku – boskie wyróż-
nienie dla chleba. Niektórzy uważają, że 
to legenda, ale chyba tak musiało być, bo 
jakże inaczej, no jak? Przecież napisane 
jest czarne na białym, że On miłuje nas 
chlebem, a chleb jest Jego obrazem.
 - No, zgrabnie to pozbierałeś do kupy 
– stwierdził Kuba. – Ale nie wszystko 
jeszcze rozu-
miem. Bo wi-
dzisz, Wojtuś, 
skoro chleb zo-
stał stworzony 
z tego, co już 
było, to prze-
cież można było 
stworzyć go w 
takiej  i lości , 
aby dla każdego 
starczyło, aby w 
każdej chałupie 
było go do syta. 
A jak sam wiesz, 
chleba brakuje, 
ludziska cierpią 
głód. Najbar-
dziej boli mnie 
to, że dla dzieci 

brakuje chleba i te małe nieboraki idą 
na służbę za kromkę boskiego daru. A 
dar, to dar – bez kupczenia. Jak można 
wytłumaczyć ten niedobór chleba, czy 
było to niedopatrzenie w dziele stwo-
rzenia, czy taki był zamiar Stwórcy? A 
może ten anioł pogubił się w rachunkach 
i kiepsko policzył ludzi na ziemi?
 - Kuba, stawiasz bardzo trudne py-
tania. U ciebie pod deką też ktoś nieźle 
posprzątał, ale mniejsza z tym. – Myślę, 
że niedostatek chleba nie jest pomyłką w 
dziele stworzenia, a ten anioł też swoją 
biegłość w rachunkach miał. Stwórca 
wszystko logicznie przemyślał, bo On i 
logikę stworzył i tych, co z logicznego 
myślenia żyją. On stworzył chleb i daje 
go nam cały czas, ale przez ręce rolni-
ków, kapujesz, przez twoje ręce też. I 
tu należy szukać przyczyn niedoboru 
chleba. W stwórczym dziele pokarmu 
był i jest udział samego człowieka – taka 
była i jest wola Najwyższego. Stworze-
nie stert chleba, bez wysiłku i udziału 
człowieka, groziło brakiem szacunku i 
niszczeniem boskiego daru przez ludzi. 
W pobliżu tych stert, w rowach, w śmiet-
nikach i w gnoju leżałyby niedojedzone 
kromki, skibki i całe bochenki. A na 
takie marnotrawstwo, plugastwo i brak 
poszanowania nie było zgody Stwórcy. 
I dobrze się stało, że chleb jest dziełem 
boskim przez ludzkie ręce. A głód? – to 
ludzie ludziom stworzyli piekło na ziemi 
w postaci głodu. Ludzka zachłanność, 
egoizm, zakłamani władcy, podli poli-
tycy, brak odpowiedzialności, a czasem 
lenistwo – oto najczęstsze przyczyny 
głodu. Ludzka pycha robi więcej spu-
stoszenia niż gradobicia i powodzie.
 - Wojtek, trudna twoja mowa, może i 
mądrze gadasz, ale jakoś tak ogólnie jak 
... filozof.
 - Nie jestem mędrcem od mędrko-
wania, znam swoje miejsce w szeregu, 
bo choćbyś był filozof najmądrzejszej 
głowy, jak nie będziesz miał chleba, toś 
osioł gotowy.
 - To samo, ale po naszemu i jaśniej, 
powiadał mój ojciec chrzestny: „czemuś 
głupi? - boś biedny, a czemuś biedny? 
– boś głupi.” c.d.n.

stylizacja paznokcia
manicure
żel, akryl
zabiegi parafinowe

tel. 514 36 82 89

Możliwy dojazd do Klienta

Tanio
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Z Brzostku rodem...
„Los mię już żaden nie może zatrwożyć,
Jasną do końca mam wybitą drogę,
Ta droga moja – żyć – cierpieć – i tworzyć,
To wszystko czynię – a więcej nie mogę...”

J. Słowacki „Los mię już żaden nie może zatrwożyć”

Początek jesieni 2008 
jest dosyć kapryśny 

i pełen niepokoju. Cięż-
kie ołowiane chmury 
zwisają nisko, tworząc 
ciężką czapę. Ani struż-
ka światła nie spływa na 
ziemię. Opasłe krople 
deszczu tworzą kałuże, 
błota lepią się do butów. 
Wiatr zacina i potęguje 
ziąb. Wszelkie stwo-
rzenie jakby zamarło. 
Gdzieniegdzie przelatu-
ją stada czarnych, roz-
krzyczanych gawronów. 
Pola pożółkłe, trawy 
uschłe miotają się to w 
lewo, to w prawo pod 
naporem wiatru. Jeszcze 
warzywniki pełne, nie 
uprzątnięte, kukurydza 
uschnięta czeka na zbiór, 
opasłe dynie, kabaczki, 
patisony, cukinie, banie 
makaronowe, ananasowe upiększają swoimi kolorami rzędy 
ogrodów. Tu i ówdzie nie wykopane ziemniaki, a buraki roz-
kładają na boki swoje zielone rozłożyste liście. Gdzieniegdzie 
fasola pnie się na tyki i czeka na zbiór pełnych strąków.
 Sady ociężałe zwisającymi owocami stają się puste. Liście 
jakieś poszarzałe, a pod drzewami kolorowe jabłka leżą w tra-
wach i czekają na zbiór. Jabłka jakby chciały mówić zbierajcie 
nas i róbcie marmolady, suszcie nas na kompoty, zalewajcie 
słodkimi syropami, bo w zimie wszystko się przyda, co stoi 
na półkach w spiżarni. Gospodynie szatkują kapustę i ubijają 
ją w beczkach, wiaderkach, słojach, mieszając z marchewką, 
pietruszką, kminkiem, zielem angielskim, liściem laurowym 
– kiszona będzie niezwykłym przysmakiem na surówki, bigosy 
i inne smakołyki. Zapach marynat roznosi się po okolicy.
 Rabaty kwiatowe jeszcze urzekają kolorem jesieni, jeszcze 
zachęcają do robienia bukietów z żywych i tych suszonych 
nieśmiertelników. A lasy, te przybrały kolorową barwę ni-
czym dywan utkany z barwnej wełny. Żółte, rude, miedziane, 
brązowe, brunatne, ciemnozielone, fioletowe liście spadają 
wolno tworząc kobierzec niezwykłości pod nogami. Dzikie 
wina urzekają kolorami pnączy wśród których widnieją małe 
granatowe kuleczki owoców. Tu i ówdzie siedzą gromadki 
wróbli, kopciuszków, sikorek i pałaszują jesienne smakołyki.
 Wszędzie jakby pusto – gospodarze z niepokojem słuchają 
prognoz pogody. Wyrocznią prognozy jest wypowiedź Za-

lewskiego. Niepokój gospodarzy spotęgowany jest niemocą 
człowieka wobec przyrody, wobec wszechświata. Z pokorą 
i głębokim przeświadczeniem mówimy Panie Wszechrzeczy 
jaki jesteś wielki, w Tobie moc, w Tobie los, w Tobie jestem 
teraz i na zawsze.
 Idę ulicą Mickiewicza, stoi tutaj typowy polski dom partero-
wy, okna założone gustownymi firankami, a w ogrodzie kwiaty, 
warzywnik, z tyłu drzewa owocowe i duży dobrze utrzymany 
pies strażnik domu.

Jest to posesja Janiny 
z Bożków i Czesława 
Rozwadowskich. I cho-
ciaż Janina odeszła do 
domu Pana i sam Cze-
sław gospodarzy, jest 
tutaj schludnie, czyściut-
ko, a na stole poukładane 
są słoiki z przetworami 
– kompoty, konfitury, 
ogórki kiszone – wszyst-
ko zrobione ręką samot-
nego mężczyzny. Ze łza-
mi w oczach opowiada 
o tym, jak nagle odeszła 
z tego świata ukochana 
żona Janina, o swoich 
dolegliwościach cho-
robowych i bardzo po-
godnieje, kiedy mówi o 
swoich dzieciach, wnu-
kach i jeszcze żyjącej ro-
dzinie. Wspomina tych, 
którzy już nie żyją jak 
rozsiani zostali po całej 

Polsce i innych zakątkach świata – w Ameryce.
 Ród Rozwadowskich pochodzi z Dobrzynia nad Drwęcą, 
byli to zamożni właściciele ziemscy posiadający dobra ziemskie 
z młynem i tartakiem. Przepojeni nutą patriotyzmu – jeszcze do 
niedawna żyła ostatnia uczestniczka Powstania Styczniowego 
Paulina z Deczyńskich Winiarska siostra żony Arkadiusza 
Rozwadowskiego urodzonego 12.01.1888 r. w Gołubiu, ojca 
Czesława. Arkadiusz Rozwadowski ożeniony był z Elżbietą 
Siekierską zamieszkałą w Podzamku Gołubskim. Z tego mał-
żeństwa wyrosło sześciu chłopców i dwie dziewczynki. Karol 
technik leśnik zamieszkały w Poznaniu, Zygmunt technik 
ogrodnik zamieszkały w Gnieźnie, Alojzy technik budowlany 
zamieszkały w Gołubiu, Ryszard prezes zrzeszenia prywatnych 
taksówkarzy w Szczecinie, Henryk dziennikarz z Poznania, 
Barbara właścicielka posiadłości ziemskiej oraz Krystyna za-
mężna za brata Janiny Rozwadowskiej Jana Bożka zamieszkała 
w Toruniu. Życie w domu rodzinnym Rozwadowskich płynęło 
w zgodzie, szacunku do siebie i wielkiej miłości. Dostatek i 
spokój, szacunek do przeszłości i niepokój o przyszłe losy były 
dominantą rodziców. Światły i zamożny dom, ojciec był mi-
strzem krawieckim i łagodność matki kształtowały charaktery 
sporej gromadki dzieci. Czas przedwojenny w spokoju i ładzie 
płynął. Jeden z Rozwadowskich wysoki rangą oficer znalazł się 
w sztabie wojskowym w Paryżu. Nadciągał wrzesień 1939r. 
Wojna zburzyła cały ład i spokój rodziny. Po wtargnięciu Niem-

Elżbieta i Arkadiusz Rozwadowscy

Czesław Rozwadowski, Jan Bożek i Władysław Bożek z żoną Rodzina Janiny i Czesława Rozwadowskich
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ców, rodzina Rozwadowskich ucieka pod Warszawę do rodziny 
matki, po kampanii wrześniowej wracają do domu, ale tu już 
posiadłość ziemska jest zajęta przez okupanta. W ciągu jednej 
godziny muszą opuścić dom i cały zabrany dobytek to trochę 
sprzętów kuchennych i żywności – tylko tyle, ile zmieściło się 
na małym wózku. Ot i dorobek młodzieńczego życia rodziny 
Rozwadowskich został skasowany przez Niemców. Rozpoczy-
na się tułaczka okupacyjna, walka o każdy dzień przetrwania i 
to nie wszystkich dzieci razem, ale każdego z osobna. Siostra 
Barbara została skiero-
wana do przymusowej 
pracy u Niemców w 
Kołobrzegu, Karol do 
bauera w Gdańskim. 
Czesław został skiero-
wany do Wilhelma Koha 
mistrza kominiarskie-
go. I właśnie tutaj na 
przymusowych robotach 
Czesław Rozwadow-
ski zdobywał fechtunek 
kominiarski. Młodsze 
rodzeństwo razem z ro-
dzicami klepało biedę 
wojenną. Żywność na 
kartki, 200 g czarnego 
chleba i co nieco cukru 
oraz innych produk-
tów żywnościowych, a 
nade wszystko strach i 
niepokój o jutro, bo za 
kartki Polacy stawali się 
Volksdojczami i współ-
pracowali z okupantem. 
Winnym mógł być każdy Polak chociażby za to, że jeszcze 
żyje. Ale trudne życie, ciągła niepewność, udręka, cierpienie 
kształtowało charaktery i osobowości. Takim też próbom pod-
dawana była rodzina Rozwadowskich, a oni trwali i szli drogą 
prostą wiedzioną miłością do bliźniego i głęboką wiarą, która 
rodziła nadzieję na lepsze.
 Po wojnie cała rodzina rozpierzchła się po Polsce w po-
szukiwaniu pracy i recepty na życie. Czesław Rozwadowski 
zdał egzamin czeladniczy, a potem mistrzowski kominiarski 
i pracował w Dobrzyniu. Tam spotkał brata Janiny Bożek 
– późniejszej żony – i przyjechał do Brzostku, zaś Jan ożenił 
się z siostrą Czesława i wyjechał w dawne strony.
 Janina Bożek Rozwadowska była córką Zofii Bożek z Droz-
dów i Kazimierza, który do Brzostku przywędrował z Węgier i 
osiedlili się w Nawsiu Brzosteckim za Słonym Potokiem. Żyli 
w biedzie, bo też i galicyjska bieda gościła niemal w każdym 
domu w naszych stronach. Ojciec też był kominiarzem, często 
pokonywał wiele kilometrów pieszo nosząc przyrządy komi-
niarskie oraz „szafkę” z szybami, dorabiając szkleniem okien. 
Bożkowie byli rodziną wielodzietną, mieli sześciu synów i 
jedną córkę Janinę. Ojciec zmarł jeszcze przed wojną i matka 
Zofia musiała być obdarzona nie lada cechami charakteru, 
pracowitością, zaradnością, aby wyżywić i utrzymać wielką 
rodzinę. Przenieśli się na mieszkanie na Szkotnię i tutaj matka 
sprzątała w ubojni Drozdów skąd przynosiła tłuszcz, mięso i 

zaradną ręką czarowała zupki i dania dla gromadki dzieci. Woj-
na wyciskała niezwykłe cechy charakteru na rodzinie Bożków. 
Janina wyjechała do ciotki do Krakowa i tutaj uczyła się życia 
i prowadzenia domu. Tutaj poznawała tajniki dobrej, smacznej 
i zdrowej kuchni. W Krakowie nabierała cech eleganckiej 
kobiety, dobrej żony i opiekuńczej matki.
 Rodzina Bożków boleśnie przeżyła wysiedlenie. Schronienie 
znalazła w Skurowej. Matka przeżywała każde niepowodzenie, 
choroby, strach, ból. Bieda i głód towarzyszyły Bożkom na 

wysiedleniu. Po wysie-
dleniu poszukiwanie 
domu, powrót dzieci do-
rosłych już – bardzo wy-
doroślałych przez woj-
nę. Przyjeżdża Czesław 
Rozwadowski mistrz 
kominiarstwa, a Zofia 
Bożek matka Janiny ma 
koncesję kominiarską, 
która pomaga finansowo 
w ciężkich powojennych 
miesiącach. Czesław za-
uroczony urodą Janiny 
żeni się, a że przywiózł 
trochę grosza, kupuje 
dom z ogrodem od by-
łego kierownika szkoły 
Kacpra Świtkowskiego, 
a potem bierze pożycz-
kę, przystosowuje do-
mek do mieszkania dla 
młodej, rozwijającej się 
rodziny i rozpoczyna się 
droga życiowa następnej 

rodziny – młodych Rozwadowskich.
 Janina – dystyngowana jak na owe czasy kobieta, bardzo 
gustownie zaczęła prowadzić nowe gospodarstwo. Przed 
domem wyrósł piękny kwiatowy ogród, w budynku gospo-
darczym zaczęło gdakać po 50 kur, wychowanych od jajka. 
Za pieniądze zdobywane po sprzedaży jajek Rozwadowscy 
spłacali ratę zaciągniętej pożyczki w Banku Spółdzielczym. 
Żeby było pełne gospodarstwo wydzierżawili Rozwadowscy 
kawał pola na Równiach i uprawiali ziemniaki, warzywa, 
kukurydzę, buraki cukrowe – a w budynku gospodarczym 
postawili chlewik, w którym dwa razy w roku ubijali wieprza 
– ot i było mięso, własny tłuszcz, szynki, kiełbasy, leberki 
i kiszki – a wszystko ze swojego gospodarstwa. W domu z 
rodziną Janiny i Czesława Rozwadowskich mieszkała babcia 
Zofia Bożek, która była bardzo serdecznie traktowana. Janina 
nosiła naręcze kwiatów wyrosłych w ogródku do kościoła 
– była codzienną uczestniczką we Mszy św., a w niedzielę 
cała rodzina razem z babcią, a później małymi dziećmi szli na 
cmentarz, a potem spacerkiem do domu. Byli bardzo szanującą 
się rodziną. Rodzice zapatrzeni byli w siebie i z troską myśleli 
o przychodzących na świat dzieciach.
 Czesław Rozwadowski, ubrany w swój uniform kominiar-
ski, codziennie pieszo, a potem na rowerze przemierzał całe 

Janina i Czesław z synem Władysław Bożek

Bracia Janiny Rozwadowskiej z rodzinamiCzesław Rozwadowski (drugi od prawej) z kolegami



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 12

kilometry, budowały się nowe domy, remontowano rozburzo-
ne podczas wojny budynki, a wszystkie domy musiały być 
odebrane przez kominiarza – ogrzewanie drewnem i węglem 
wymuszało, aby dobrze sprawdzić przewody kominowe, 
aby wyczyścić kominy z sadzy. Chodzenie po dachach, po 
strychach wymagało dużej kondycji fizycznej, 
sprytu, odwagi i jasności umysłu. I właśnie 
tymi cechami obdarzony był Czesław. Wracał 
do domu późnym wieczorem, długie mycie i 
czyszczenie odzieży, zawsze na stole czekał go 
obiad składający się z dwóch dań i od czasu do 
czasu z kawałka ciasta – bo Janina wypiekała 
niezwykłe buchty, rogaliki, ciasteczka i polskie 
placki. Czesław zarobione pieniądze zawsze 
oddawał żonie, a wieczorami układali małżon-
kowie plany finansowe i przyszłościowe.
 Z małżeństwa Janiny i Czesława Rozwa-
dowskich przyszło na świat troje dzieci, dwóch 
synów i córka.
 Najstarszy syn Ryszard zawsze bardzo czy-
ściutko i starannie ubrany był odprowadzany do 
szkoły przez matkę. Był chłopcem zdolnym, by-
strym i ułożonym. Nigdy nie wszczynał bójek, 
bo też i w domu była dyscyplina – matka twardą 
ręką wychowywała chłopców. Od czasu do czasu i kijaszek 
był używany. Ryszard po ukończeniu szkoły podstawowej i 
liceum ogólnokształcącego podjął studia w Krakowie na AGH, 
potem pracował w Opolu, Krakowie, w Gamracie, w Gminnej 
Spółdzielni oraz w Stomilu dębickim. W poszukiwaniu drogi 
życia kończy policealne studium rolnicze, bo też jego hobby 
to ogród i wędkarstwo. Rozczytuje się w literaturze fachowej, 
często widać go z wędką i pięknymi okazami złowionymi na 
wędkę. Wieczorami zaś lubi zagłębiać się w tajniki dobrej 
książki. Ożeniony z nauczycielką matematyki Marią z domu 
Madej, tworzą zgraną rodzinę, z której wyrosło dwóch mądrych 
i dobrze wychowanych chłopców. 
 Tomasz absolwent Politechniki Gliwickiej wydziału Auto-
matyki z tytułem magistra pracuje na stanowisku kierowniczym 
w firmie Wasko w Gliwicach. Jego żona Krystyna jest nauczy-
cielką wychowującą trzyletniego syna Krystiana.
 Drugi syn Ryszarda i Marii Rozwadowskich Wojciech jest 
absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wy-
działu Eksploatacji Nafty i Gazu. Magister Wojciech pracuje 
na stanowisku kierownika zmianowego w Gorzowie Wielko-
polskim.
 Drugim synem Janiny i Czesława Rozwadowskich był Wie-
sław. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego podjął pracę 
w Krakowie, potem przeniósł się do Brzostku, pracował w 
Gminnej Spółdzielni, zrobił uprawnienia budowlane, obecnie 
jest na bezrobociu. Jego żoną jest Jadwiga z domu Dziedzic. 

Z tego małżeństwa jest czworo dzieci.
 Syn Krzysztof po ukończeniu technikum samochodowego 
otworzył własną działalność i prowadzi mechanikę pojazdów. 
Ożenił się z Anną Bajdą i mają syna Szymona.
 Córka Jadwigi i Wiesława Rozwadowskich Anna jest dobrze 
znana w Brzostku i w okolicy. Po ukończeniu szkoły średniej 
i studiów na wydziale handlu zagranicznego z wielką wprawą 

i rozmachem prowadzi firmę „Mila”. Ponadto 
wychowuje dwie córeczki Emilkę i Elizę, a 
jej mąż Piotr pracuje za granicą. Z wielkim 
podziwem i uznaniem trzeba patrzeć na tę 
młodziutką matkę, żonę i właścicielkę firmy 
– jest ona dobrym przykładem na to, że dążyć 
do wytyczonego celu każdy może, byleby był 
rzetelnym, pracowitym i umiejętnie wyznaczał 
drogę, po której kroczy.
 Syn Michał ukończył technikum rolnicze w 
Kleciach, a córka Marysia jest dobrą uczennicą 
trzeciej klasy gimnazjum.
 W domu Jadwigi i Wiesława Rozwadowskich 
jest matka Jadwigi, schorowana kobieta, którą 
troskliwie opiekuje się córka.
 Trzecim dzieckiem Janiny i Czesława Rozwa-
dowskich jest córka Małgorzata Grzesiakowska, 
nauczycielka, magister germanistyki, a obecnie 
dyrektorka Zespołu Szkół Techniczno-Usłu-

gowych im. Jana Pawła II. Ukończyła studia podyplomowe 
w zakresie administracji i zarządzania na Uniwersytecie Ślą-
skim. Kierowana przez nią szkoła zajmuje poczesne miejsce 
w zintegrowanym środowisku europejskim. Mąż Małgorzaty 
Stanisław Grzesiakowski kończył Wyższą Szkołę Inżynieryj-
ną w Toruniu. Pracował w wojsku w Tarnowskich Górach w 
stopniu pułkownika, odszedł na emeryturę. Mają dwoje dzieci 
- Pawła, który pracuje w Anglii oraz Agnieszkę anglistkę. W 
Tarnowskich Górach wybudowali dom, w którym lubią spędzać 
wspólne wieczory, a ich pasją jest piękny ogród. Pamiętają też 
o ojcu Czesławie – córka Małgorzata przyjeżdża w każdym 
miesiącu, dba o wygodne życie ojca.
 Janina Rozwadowska zmarła nagle prawie, że na rękach 
synowej Marii – zastępcy dyrektora szkoły podstawowej w 
Brzostku – i od tej pory Ryszard, Wiesław i Małgorzata opiekują 
się ojcem – tyle na ile on sam tego chce – bo na razie Czesław 
nie chce być ciężarem dla dzieci.
 I tak płyną dni, miesiące i lata. Czesław codziennie biega do 
kościółka i z rozrzewnieniem wspomina żonę, dzieci, wnuki i 
całą rodzinę.
 Rodzina Rozwadowskich szła jasną drogą do celu, nie 
błądziła po manowcach. Stawiała na pracę i wiarę, a cierpie-
nia, które im przyszło doznać zawsze ich tylko wzmacniały i 
dodawały nadziei na lepsze. Tworzyli i tworzą twarde, zgodne, 
życzliwe i odważne rodziny pełne miłości i poświęcenia.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze strony 11

Janina Rozwadowska

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ,,NIEŚĆ  NADZIEJĘ” 
ogłasza

POWIATOWY KONKURS  PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNO-
SPRAWNEJ O TEMATYCE PROPAGUJĄCEJ OCHRONĘ ZDROWIA ORAZ ZDROWY 

STYL ŻYCIA pt. ,,WIEM, CO JEM”
Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 30 października 2008r.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są upominki, a dla finalistów 12 prac plastycznych atrakcyjne 
nagrody. Regulamin konkursu oraz oświadczenie można pobrać na: www.brzostek.alpha.pl lub u organizatora

Konkurs finansowany ze środków Starostwa Powiatu Dębickiego.

Nadsyłanie prac plastycznych do dnia 30 października 2008 r. na adres: 
Stowarzyszenie Na Rzecz  Osób Potrzebujących ,,Nieść Nadzieję’’ z dopiskiem dla Pani 

Marzeny Kolbusz; ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek

Szczegółowe informacje:
Przewodnicząca Stowarzyszenia
Weronika Baran 
Koordynator projektu Marzena Kolbusz 
e-mail ugb_mk@konto.pl 
Tel. 014 68�0-111 wew.10�
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W dniu 18 września 2008r o godz. 1800 wy-
jechał szkolny autobus z Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II z Kleci do miejscowości 
Bednary koło Poznania na „Agro-Show”, czyli 
pokaz maszyn podczas wykonywania pracy. W 
wycieczce tej udział wzięli uczniowie z klas IV, 
III, II Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz 
nauczyciele: Jerzy Słupek – organizator wyjaz-
du, pełnił funkcję kierownika i przewodnika 
wycieczki, Andrzej Jedziniak i Paweł Kasprzyk 
– opiekunowie oraz Józef Wadas i Paweł Machaj, 
który przekaże nowości na posiedzeniu Komisji 
Przedmiotów Zawodowych.
 Do miejscowości Bednary, po dwóch noc-
nych postojach, dotarliśmy na godz. 620 rano. 
Po całonocnej jeździe byliśmy wyczerpani i 
głodni, dlatego po otwarciu Wystawy o godz. 
900 i wejściu na teren „Agro-Show” nikt z nas 
początkowo nie był ciekaw zwiedzania, tylko 
szukał stoisk z gorącą kawą i czymś smacznym do zje-
dzenia. Po zaspokojeniu głodu i wypiciu kawy zaczęliśmy 
zwiedzać stoiska wystawowe różnych firm krajowych i 
zagranicznych. Oprócz wystawionych pojazdów, maszyn i 
narzędzi największą uwagę skupiał pokaz pracy ciągników z 
nowoczesnymi agregatami uprawowymi, pługami, opryski-
waczami, siewnikami itp., który odbywał się na pobliskim 

poligonie.
 Podczas prezentacji trudno było sobie wyobrazić, że w 
naszej Gminie Brzostek rolnictwo jest na tak niskim pozio-
mie pod względem technizacji rolnictwa.
 Oprócz pokazu pracy maszyn dużą popularnością cieszyły 
się między innymi nowoczesne ciągniki o mocy docho-
dzącej do 550 KM, 6-cio rzędowy kombajn do buraków, 

Niech żałują ci, co nie byli – sprawozdanie z wyjazdu na „Agro-Show”

opryskiwacz samojezdny, gdzie szerokość zasięgu ramion  
wynosiła 36 m oraz kombajn zbożowy o szerokości zespołu 
żniwnego ponad 8 m. Oprócz tych cudów techniki można 
było również zobaczyć nowoczesną maszynę do produkcji 
brykietów ze słomy, zapoznać się z nowymi odmianami zbóż 
i ziemniaków, a także zobaczyć nowe samochody marki 
Fiat.

 Około godziny 1430 udaliśmy się na wczesną 
obiadokolację do ośrodka wypoczynkowo-tu-
rystycznego „Wrzos” w Stęszewku, gdzie mie-
liśmy zapewniony nocleg w czteroosobowych 
domkach kempingowych z własnymi śpiworami. 
Rankiem po dobrze przespanej nocy o godz. 
930 udaliśmy się do stołówki na śniadanie. Po 
śniadaniu i spakowaniu swoich rzeczy udaliśmy 
się jeszcze raz na wystawę „Agro-Show”, aby 
podziwiać tak wspaniałe cuda mechanizacji i 
dotrzeć do tych wystaw, których w dniu poprzed-
nim nie zdążyliśmy zwiedzić. O godz. 15-tej, po 
sprawdzeniu listy obecności, wyruszyliśmy w 
drogę powrotną.
 Przez cały czas wszystkim uczestnikom do-
pisywał humor, a w pamięci zostaną wrażenia z 
wystawy oraz słuchowe z szerokiej gamy piose-
nek w wykonaniu uczniów klasy IV Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa, którzy tak pięknie 

śpiewali przez całą drogę.
 Do Brzostku dotarliśmy na godz. 330, gdzie na końcowym 
przystanku wysiadło zaledwie cztery osoby. Dobrze, że był 
to bardzo wczesny, niedzielny poranek.

Andrzej Jedziniak – nauczyciel Zespołu Szkół  
im. Jana Pawła II w Brzostku
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NA PRZeKóR dePReSJI

W powietrzu czuć już jesień, jednak 
nam trudno się z tym pogodzić, 

przesiadujemy więc wciąż na leżakach, 
spacerujemy łapiąc ostatnie promie-
nie słońca. Kiedy jednak przychodzą 
pochmurne dni, zaczyna nas dopadać 
jesienna melancholia. Jak rozpoznać, 
czy to tylko smutek czy już jesienna 
depresja? Jesienna melancholia, czy 
smutek - w zależności od tempera-
mentu - może trwać do dwóch tygodni. 
Jeśli utrzymuje się dłużej, to możemy 
zacząć podejrzewać jesienną depresję. 
A ta objawia się m.in. bezsennością 
albo wczesnym budzeniem się, cza-
sem spadkiem wagi. Zdarza się też, 
że jesienna melancholia przeradza się 
w konsekwencji w poważną depresję 
zimową, której towarzyszą nadmierna 
senność i podwyższony apetyt na sło-
dycze. Zaczynamy tyć, wycofujemy 
się stopniowo z życia towarzyskiego, 
gorzej nam idzie w pracy, stajemy się 
mniej efektywni w działaniu. To wła-
śnie są poważne sygnały, że dotknęła 
nas już depresja. Powodem takiego sta-
nu jest głównie obniżona ilość światła. 
Przez lato nasz organizm zdążył się za-
adaptować do dużej ilości słońca i nagle 
to się zmienia. Nasze nastroje w dużej 
mierze zależą od czynników zewnętrz-
nych, takich jak temperatura, zmiany 
ciśnienia, które wywołują zmiany 
naczyniowe w mózgu. Jesienią nasilają 
się też migreny i bóle głowy. Stajemy 
się bardziej drażliwi i apatyczni. A to 
tylko dlatego, że akurat przechodzi 
niekorzystny front atmosferyczny. Jeśli 
osoba ma depresyjny charakter, czyli 
skłonność do „dołków” i na to nałożą 
się jeszcze czynniki fizjologiczne, to 
powstaje depresja. Możemy pomóc 
sobie urozmaicając sobie nasze życie 
- włożyć trochę więcej wysiłku w 

organizowanie codziennego dnia, a 
nawet przykładać większą wagę do 
tego, w co się ubieramy. Kiedy dopada 
nas sezonowy smutek, powinniśmy 
zacząć przebywać w barwnych po-
mieszczeniach, kolorowo się ubierać 
i słuchać dużo muzyki, która działa 
na nas optymistycznie. Trzeba umieć 
znajdować czas na to, co się lubi i robić 
coś dla siebie np. jeździć na rowerze, 
częściej chodzić na spacery, a w soboty 
urządzać spotkania z przyjaciółmi. W 
początkowej fazie depresji sami może-
my dużo zdziałać. Czasem wystarczają 
drobne rzeczy: robienie sobie małych 
prezentów, mówienie wszystkim dzień 
dobry, zagajenie rozmowy, życzenie 
dobrego dnia, uśmiech i odpowiednia 
ilość snu. Na chroniczne niewyspanie 
cierpią szczególnie osoby, mające małe 
dzieci. Sen jest u nich płytszy i krótszy, 
a to też może być jedną z przyczyn de-
presji. Rano dobrze jest włączyć sobie 
energetyczną muzykę i pośpiewać albo 
wziąć ciepły prysznic. Dla niektórych 
porannym rytuałem jest kawa, jednak 
kofeina w niej zawarta nie ma działa-
nia długotrwale pobudzającego, lepiej 
więc napić się dobrej herbaty. Tiamina, 
którą herbata zawiera, dłużej działa 
pobudzająco i nie powoduje efektów 
ubocznych takich jak kawa, czyli np. 
stanów niepokoju. Gdy zauważymy, że 
sami nie możemy sobie pomóc udajmy 
się do lekarza pierwszego kontaktu, a 
potem do psychiatry - nie należy bać 
się zażywania leków. Lepiej przeleczyć 
chorobę lekami, niż czekać i oponować 
twierdząc, że sami damy sobie radę. Nie 
trzeba się bać uzależnienia od leków, bo 
zdarza się ono bardzo rzadko. Należy 
bać się raczej uzależnienia od depresji. 
Im dłużej trwamy w stanie depresji, tym 
trudniej jest się z niej wyleczyć. Trzeba 
też poszukać w sobie przyczyn naszego 
stanu, również tych fizycznych. Czasem 
depresję powodują np. problemy endo-
krynologiczne czy urazy po przebytych 
operacjach. 
Gdy takie objawy jak:
•	 smutek lub „uczucie pustki”; 
•	zaburzenia snu; 
•	utrata energii, poczucie zmęczenia, 

ospałość; 

•	zaburzenia apetytu 
•	 trudności z jasnym myśleniem, 

skupieniem uwagi, podejmowaniem 
decyzji; 

•	utrata zainteresowania dla zajęć, któ-
re kiedyś sprawiały przyjemność; 

•	 lęk i/lub ataki paniki; 
•	obsesyjne drążenie bolesnych do-

świadczeń i myśli; 
•	poczucie winy i bezradności 
•	obniżone poczucie własnej wartości, 

brak nadziei; 
•	niepokój i/lub drażliwość; 
•	myśli o śmierci lub samobójstwie
utrzymują się powyżej dwóch tygodni 
należy zgłosić się do lekarza. Można 
znacznie skrócić przebieg i objawy 
depresji przez zażywanie odpowiednio 
dobranych leków przeciwdepresyjnych 
i psychoterapii. Depresję można też 
leczyć światłem. W tym okresie po-
trzebne nam jest duże wsparcie rodziny 
i znajomych - nie można się zamykać 
w sobie, trzeba otwarcie rozmawiać o 
tym co się czuje, co się myśli, o po-
trzebach. Musimy się pogodzić z tym, 
że jesteśmy chorzy na depresję, ale nie 
możemy się poddawać. Psychoterapia 
ma tutaj również ogromne znaczenie. 
Ważnym czynnikiem, który pozwoli 
nam wyjść z depresji jest zredukowanie 
stresu. Organizm żyjący w ciągłym 
stresie cierpi wskutek wielu dole-
gliwości, takich jak: alergie i astma, 
bóle kręgosłupa, problemy z układem 
krążenia, choroby zębów i przyzębia, 
dolegliwości skórne, DEPRESJA, 
gwałtowne reakcje emocjonalne, zmę-
czenie, dolegliwości trawienne, bóle 
głowy, podwyższone ciśnienie krwi, 
wysoki poziom cholesterolu, osłabienie 
układu odpornościowego (zwiększa-
jące zachorowalność na przeziębienie 
czy grypę, a także infekcje i zaburzenia 
układu odpornościowego oraz raka), 
bezsenność, brak apetytu i utrata wagi, 
bóle mięśniowe, przedwczesne starze-
nie się, problemy seksualne. Stres w 
ogromnej mierze przyczynia się do po-
gorszenia stanu zdrowia i zachorowań. 
Duże znaczenie ma również nasz styl 
życia i odżywianie.

Dużo zdrowia 
mgr farm. Krystyna Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Ciekawostki fotograficzne
Te sympatyczne ptaszki na fotografii, to pisklęta 

jaskółki dymówki. Buduje ona gniazda wewnątrz 
budynków, do których zdoła wejść, np. w stajniach, 
oborach, chlewniach itd. Gniazda te zbudowane są z 
gliny i błota sklejonego śliną, usztywnione trawą, otwarte 
od góry, co pozwala je odróżnić od gniazda jaskółki 
oknówki.
 Zdjęcie wykonał Paweł Jędrzejczyk - uczeń klasy 
klasy IV TŻ i GD z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Brzostku przebywając na praktyce w Szwajcarii. Gniazdo 
z pisklętami spotkał w stajni - „hotelu dla koni”.
 Jeśli ktoś z Państwa posiada równie ciekawe fotografie 
i chciałby je opublikować, może je przesłać na adres: 
wiadomosci@konto.pl lub też dostarczyć osobiście do 
redakcji.

/fl/
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Organizator Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” oraz Główny 
Sponsor - Agencja Artystyczna Arena i Partnerzy Projektu: 

Starostwo Powiatowe w Dębicy, Urząd Miejski w Dębicy, Miej-
ski Ośrodek Kultury oraz Miejski Zarząd Oświaty, zapraszają 
wszystkich uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz ponad-
gimnazjalnych do wzięcia 
udziału w projekcie: 

„DĘBICA ŚPIEWA – I 
POWIATOWY FESTI-
WAL PIOSENKI MŁO-

DZIEŻOWEJ”.
 Celem prowadzonego 
projektu jest promocja uta-
lentowanej młodzieży po-
wiatu dębickiego, populary-
zacja amatorskiej twórczości 
muzycznej, kształtowanie 
wrażliwości artystycznej i 
kulturalnej oraz stworzenie 
możliwości występu na pro-
fesjonalnej scenie w Klubie 
Muzycznym Meduza.
 Wszystkich chętnych za-
praszamy na stronę Organizatora www.uwierzwsiebie.pl, na 
której jest zamieszczony Regulamin Festiwalu oraz karta 
zgłoszenia. Wypełnioną kartę należy przesłać na adres info@
uwierzwsiebie.pl w terminie do 31 października 2008r.
 Po zakończonej rekrutacji na stronie www Organizatora 
zostanie zamieszczona lista uczestników z miejscem oraz termi-
nem eliminacji. W finale Festiwalu weźmie udział 5 zespołów 
oraz 7 solistów wybranych podczas przesłuchań przez Jury.

 Główną nagrodą przewidzianą w projekcie jest nagranie 
przez zwycięzców Festiwalu wspólnej płyty CD w profesjo-
nalnym studio nagrań oraz nagrody rzeczowe w postaci bonów 
do wykorzystania w jednym ze sklepów muzycznych.

 „Życzymy powodzenia 
wszystkim uczestnikom kon-
kursu oraz mamy nadzieję, 
że Festiwal wpisze się na 
stałe w kartę imprez naszego 
powiatu i stanie się wydarze-
niem cyklicznym. Festiwal 
stwarza nie tylko możliwość 
wzbogacenia młodych arty-
stów w nowe doświadczenie, 
ale również, jest ciekawą 
formą spędzenia wolne-
go czasu naszej lokalnej 
społeczności” – komentuje 
Wiceprezes Stowarzyszenia 
„Uwierz w siebie” – Bożena 
Mateja.
 Projekt jest realizowany 
dzięki uzyskanej dotacji z 
programu „Działaj Lokalnie 

VI” dotowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
przy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którą w po-
wiecie dębickim reprezentuje Lokalna Organizacja Grantowa 
tj. Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego z Sielca oraz 
Partner Projektu Działaj Lokalnie, którym jest Stowarzyszenie 
Dębicki Klub Biznesu.

Joanna Werbowy
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”

uwierz w siebie i spróbuj swoich sił w I powiatowym festiwalu piosenki młodzieżowej

Warto przeczytać
Kathy O`Beirne 
„Wstrząsające wyznania Kathy”

Przerażające wspomnienia Kathy O`Beirne, kobiety, 
której życie stało się piekłem. W dzieciństwie 

doznawała systematycznych upokorzeń ze strony wła-
snego ojca; była wykorzystywana przez starszych ko-
legów. Niezdolna zwierzyć się komukolwiek ze swego 
dramatu popadła w apatię, z czasem też pojawiła się 
agresja. Psychiatrzy uznali ją więc za dziecko niezdol-
ne do życia społecznego. W rezultacie tej diagnozy, 
jako ośmioletnie dziecko opuściła dom rodzinny, by 
trafić pod opiekę szeregu instytucji kościelnych i 
państwowych. Wszędzie tam była bita i upokarzana, 
zwłaszcza w pralniach u sióstr magdalenek


Ken McClure
„Życie przed życiem”

Piorunujące połączenie Kodu Leonarda da Vinci z 
thrillerami medycznymi Robina Cooka.

 Kansas City. Operacja usunięcia guza mózgu 
przebiega rutynowo, ale kończy się dramatycznie. U 
pacjentki następują zdumiewające zmiany osobowo-
ści. Jane Francini twierdzi, że nie jest Jane Francini. 
Wyrok brzmi: szpital psychiatryczny. Za nieudany 
zabieg jej mąż obwinia chirurga, i samowolnie wy-
mierza sprawiedliwość, rujnując mu karierę lekarską. 
Co było przyczyną zaburzeń pacjentki?
 Jerozolima. Rdzenni z dziada pradziada Żydzi są 
poddawani przerażającym eksperymentom w klaszto-
rze Świętego Zbawiciela. Jaki jest ich cel? Dlaczego 
sprawą interesuje się biblista z Watykanu? I jaki 
związek z rojeniami pacjentki ma legendarny miecz, 
którym rzymski centurion przebił bok ukrzyżowanego 
Chrystusa?

/wykorzystano materiał z ofert  
książkowych dla bibliotek/
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Rośnie na mokradłach; 3) Prysznic dla 
aut; 5) Wierzchnie okrycie; 7) Bóg miłości 
w mitologii rzymskiej; 8) Węgierskie 
imię męskie; 9) Wyspa indyjska na 
Morzu Arabskim; 10) Imię Tichonownej 
z dramatu M. Gogola „Ożenek”. 11) 
Maluch wśród naczelnych; 12) Serialowy 
przystanek; 14) Podnoszona stora; 16) 
Oddźwięk; 17) Obchodzi imieniny 12.24; 
18) Szczypce; 19) Sproszkowany tytoń; 
20) Teść Kajfasza; 21) Droga, po której 
porusza się jedno ciało względem dru-
giego; 23) Miasto w Niemczech w Bawa-
rii (obóz koncentracyjny); 25) Powieść 
Leopolda Tyrmanda; 26) Na czele gminy; 
27) Związek, solidarność; 28) W muzyce 
szybkie żwawe tempo; 29) Najgłębsze 
jezioro w Polsce; 30) Szpicel.
Pionowo:
1) Tatrzański bajarz; 2) Przeciwieństwo 
fałszu; 3) Budynek z eksponatami; 4) 
Sklep z medykamentami; 5) Zawodo-
wiec; 6) Fitoterapia; 12) Świadectwo 
wyrobu; 13) Zasłużonych na Powązkach; 
14) Suknia popa; 15) Plakat; 21) Dawniej 
straż garnizonowa; 22) Różanecznik; 
23) Zwyczaj polegający na oblewaniu 
się wodą w wielkanocny poniedziałek; 
24) Nośność.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do � 
listopada 2008 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: PIERWSZY WRZEŚNIA 
POGODNY W ZIMIE CZAS WY-
GODNY.
Nagrodę książkową wylosowała BEATA 
KOLBUSZ z Kołobrzegu. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku. J. Nosal

Mama śpiewa córeczce piosenkę na do-
branoc. Śpiewa po raz 1, 2, 3, 4, 5, 6,... 
Nagle córeczka pyta:
- Mamo, kiedy przestaniesz śpiewać bo 
chcę już iść spać!

		
W nocy ktoś głośno stuka do drzwi poko-
ju hotelowego: - Hotel się pali! - To nie 
te drzwi, strażak nocuje obok!

		

Bardzo skąpa, szkocka mama mówi do 
synka:
- Pamiętaj, żebyś zdejmował okularki, 
jak na nic nie patrzysz.

		
W czasie jednej z pierwszych wizyt 
papieża w Polsce jeden ksiądz pyta 
drugiego: 
- Skąd ja księdza znam? 
- Jak to skąd, przecież pracujemy razem 
w drugim komisariacie.

		
Spotyka się dwóch przyjaciół.
- Jak życie?
- Beznadziejnie. Wiesz, pożyczyłem 
znajomej 5 tys. baksów na operację 
plastyczną i teraz nie wiem, jak ona 

wygląda... 
		

Na wczasach zwierza się wczasowicz-
ka do wczasowiczki: - Powiedziałam 
mężowi, że jeśli nie będę otrzymywała 
od niego listów, natychmiast wracam 
do domu. - No i co, pisze? - Dwa razy 
dziennie.

		
- Co u ciebie słychać, co porabiasz? - pyta 
nauczycielka spotkanego przypadkiem na 
ulicy swojego byłego miernego ucznia. 
- A wie Pani, chemię wykładam... - Nie-
możliwe, a gdzie? W supermarkecie...
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•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

Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorysty-
ka podyktowana przez klien-
ta, kwiaty sztuczne i żywe na 

życzenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 79 57 12
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JeSIeNNA PROMOCJA !!!

NOWOCZeSNe 6-KOMOROWe OKNA  

W CeNIe 3-KOMOROWyCh !!!
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Stało się już tradycją, że na terenie 
Gminy Brzostek przeprowadzana jest 

co roku Akcja Sprzątania Świata.  W tym 
roku planowana była w naszym powiecie 
na 22  września, jednak ze względu na 
trudne warunki atmosferyczne szkoły same 
zadecydowały jaki dzień będzie najbardziej 
odpowiedni. Tak jak w ubiegłym roku akcja 
połączona została ze sprzątaniem lasów, 
której przewodnim hasłem było „Ziemia 
w Twoich rękach”. Zorganizowana została 
przez Urząd Gminy Brzostek przy współ-
udziale Starostwa Powiatowego w Dębicy i 

Nadleśnictwa Dębica oraz Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Brzostku. Wzorem lat 
ubiegłych do udziału w akcji zaproszone 
zostały wszystkie szkoły z terenu naszej 
gminy. Uczniowie i wychowawcy pełni 
energii i zapału przystąpili w rękawicach 
i z workami w dłoniach do sprzątania. W 
poszczególnych miejscowościach udział 
wzięło razem około 1400 uczniów. Zbie-
ranie odpadów odbywało się w sposób 
selektywny, a następnie worki odbierane 
były przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku. Szczególne podziękowania na-

leżą się dzieciom i młodzieży naszej gminy 
oraz ich opiekunom za tak aktywny oraz 
efektywny udział w Akcji Sprzątania Świata 
- Polska 2008 połączony ze sprzątaniem 
lasów, które przeprowadziło Gimnazjum 
z Januszkowic. Prowadzenie tego typu 
akcji ma za zadanie budować świadomość 
ekologiczną oraz inicjować działania na 
rzecz ochrony środowiska – poczynając od 
uprzątnięcia śmieci i stosowania selektyw-
nej zbiórki odpadów. Jesteśmy pewni, że 
zaszczepiony wśród naszych dzieci i mło-
dzieży „bakcyl” ekologa to nie jednorazowa 
akcja, ale codzienna troska o Ziemię.

B.Z.

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA- POLSKA 2008

Jak każdego roku, trzeciego tygodnia 
września odbywa się akcja „Sprzątanie 

Świata”. Ze względu jednak na złe warunki 
pogodowe została ona przesunięta na dzień 
29 września.
 Jej celem nie było 
tylko uprzątnięcie śmie-
ci, które wszędzie za-
legają, ale rozwinięcie 
naszej świadomości 
ekologicznej. Brzmi to 
bardzo podniośle, jed-
nak każdy z nas zgodzi 
się, że o wiele przyjem-
niej jest żyć w czystym 
środowisku. 
 Jakże  oczywis tą 
rzeczą jest wyrzucanie 
odpadków do kosza, 
dlaczego więc tego nie 
czynimy? Sądzę, że wła-
śnie to pytanie nasunęło 
się większości uczniów 
naszej szkoły, kiedy w 
poniedziałek od 12.30 
do 14.00 całymi klasami 

ruszyli ratować świat od śmieci. Sprzątali 
oni najbliższą okolicę w Januszkowicach i 
Opacionce, a dwie klasy gimnazjalne wraz 
z opiekunami, Martą Karmelitą, Katarzyną 
Pietruchą-Nowak oraz Stefanem Kokocz-

ką wyjechali oczyszczać ze śmieci las w 
Smarżowej. Na wskazanym przez pana 
leśniczego odcinku wszyscy usiłowali 
uzbierać jak najwięcej śmieci, lecz nie 
przypuszczali, że będzie ich aż tak dużo. 
Chwilami, podczas krótkich przystanków, 
pan leśniczy pokazywał i opowiadał mło-
dzieży o niektórych gatunkach drzew i 

krzewów typowych dla 
tej okolicy. Była to za-
tem również ciekawa i 
praktyczna lekcja przy-
rody, która wzbogaci 
zapewne teorię poznaną 
na zajęciach w szkole.
 Pomimo tego, że zebra-
liśmy ponad dziesięć 
worków, nie udało się 
wyzbierać wszystkich 
odpadów, bo niektóre 
wrosły w ziemię. Po 
zakończeniu akcji zgro-
madziliśmy się na pola-
nie przy ognisku, gdzie 
przygotowano dla nas 
pieczenie kiełbasy. Było 
to dla uczniów milą 
niespodzianką.

Stefan Kokoczka

Ratujmy wszyscy nasze środowisko
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzostku biorący udział w Akcji Sprzątania Świata

Jesteśmy w połowie drogi


