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14 czerwca odbyła się uroczystość rekonsekracji cmentarza żydowskiego, na którą licznie przybyli mieszkańcy 
Brzostku oraz potomkowie brzosteckich Żydów. Więcej na str. 11 - 13.
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część i na wesoło
Aby podtrzymać polską tradycję obcho-

dzenia rocznic wszelakich, postano-
wiliśmy uczcić 10. urodziny Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku. Już rok 
wcześniej przyczailiśmy się jak tygrys, by 
teraz ukazać się w pełnej krasie.
 Zaczęliśmy od festynu pod hasłem „Jak 
to właściwie było”, który odbył się 31 maja 
2009 r. na stadionie sportowym – i tu znów 
zgodnie z tradycją – z towarzyszeniem 
„podejrzanych” chmur na niebie i wody 
podstępnie tryskającej z trawnika. Od 
godz. 15.00 napływającą przez bagna i las 
publiczność rozgrzewał zespół studencki 
z Jasła charytatywnie wspierający naszą 
imprezę. Pokaz tańca towarzyskiego w 
wykonaniu reprezentantów Szkoły Tańca 
Podkarpacie Jasło– naszych gimnazjalistek 
Karoliny i Kingi Przewoźnik oraz gościn-
nie występującej Magdaleny Szot wraz z 
partnerami wprowadził gorące rytmy w 
chłodnawą nieco aurę. I wreszcie przyszedł 
czas na główny program artystyczny „Jak 
to właściwie było, czyli 10 lat Gimnazjum 
w Brzostku”. 
 Sebastian Gry-
giel wita widow-
nię i zaprasza na 
obrady na Wiej-
skiej w konwen-
cji kabaretowej, 
gdzie w 1999 r. 
rodziła się refor-
ma edukacji. Wte-
dy to wodzowie: 
Chory Koń, Głu-
pia Sprawa i Łysa 
Baba podejmują 
decyzję o utwo-
rzen iu  g imna-
zjum, czyli rezer-
watu dla młodych 
niedorostków ple-
miennych. Póź-
niej akcja prze-
nosi się na lekcję 
biologii, podczas 
której uczeń To-
mek prezentuje 
walory odżywcze 
marchwi brandenburskiej i normalnej. Po-
czątki gimnazjum przypadają na „wiejski” 
okres Brzostku, stąd pojawiają się piosenki 
ludowe, krakowiak, scenka „Co wiem o 
Borynie” i oczywiście brzostecka gwara. 
Jednak Sebastian w porę weryfikuje sytu-
ację i następuje szybka metamorfoza Jaśka 
ubranego w portki i koszulinę w młodziana 
w dżinsach, okularach, z komórką i oczywi-
ście gumą do żucia w ustach. Bo przecież 
Brzostek miastem już jest! Matka Jaśka 
popada w zachwyt, stwierdzając, że Jasiek 
to by nawet samorządowcem mógł być. 
Zapamiętałe tanecznice wpadają na scenę i 
z wielką energią wykonują skomplikowane 
ewolucje na krzesłach do melodii z piosenki 
Jamesa Browna. Sebastian zauważa, że 
miejskie gimnazjum stało się już prawie 
światowe i zapowiada wejście kwiatu 
brzosteckiej młodzieży – wirtualnych glob-
troterów. Taniec gwiazdy programu, Mar-
cina Kolano, w rytmie przeboju „Wyginam 

śmiało ciało” rozgrzewa do czerwoności 
publiczność, zwłaszcza jej żeńską część. 
Po tak ekstremalnych przeżyciach czas 
„antenowy” przejmują Magda Samborska, 
Piotrek Dziedzic i wspomniany wcześniej 
Marcin. Rozpoczyna się gimnazjalne po-
dróżowanie po całym świecie. Najpierw 
relacja z Las Vegas z rewelacyjnym Kami-
lem Porębskim zakończona balladą country 
w wykonaniu Pawła Szukały i powabnego 
chórku. W westernowej atmosferze zatrzy-
muje nas również kolejna grupa tancerek. 
I już pojawia się Kiphoge Bwanga z 
Czarnego Lądu – „mądra i cwana kacyk”. 
Afrykańskie rytmy podrywają do tańca nie-
jednego widza, zwłaszcza że gimnazjalne 
Murzynki dają czadu. Chwilowy powrót 
do Europy przynosi ukojenie. Delikatny 
walczyk francuski zapowiada relację z 
Paryża, ale kankan i długonogie dziewczęta 
znów wszystkich doprowadzają do euforii. 
Marcin Papiernik jednak ze stoickim spoko-
jem skutecznie skupia uwagę na utworach 
wykonywanych przez siebie na akordeonie. 
Skok do Chin – dalekich i bliskich, bo trud-
no w Polsce kupić coś bez napisu „made in 

China”. Tu nie może się obyć bez pokazu 
walk wschodnich. Beata i Magda okładają 
się pięściami i czym popadnie. Na szczęście 
Marcin przerywa scenę pełną przemocy, 
gdyż jest za delikatny, by na to patrzeć. I 
znów tańce, tańce, tańce. Flamenco przeno-
si wszystkich do Hiszpanii – torreadorów, 
corridy, gorących plaż… Język hiszpański 
nieodparcie łączy się z latynoskimi ryt-
mami, więc musi się pojawić lambada z 
szalejącą młodzieżą i oczywiście Waldzio 
Antonio Wójcik śpiewający „Desperado” w 
otoczeniu ponętnych Meksykanek. W tym 
czasie Marcinowi wyrżnął się ząb mądrości, 
ale intelektualnie mu się nie polepszyło. Ta 
krótka przerwa pozwala odetchnąć przed 
dawką jodłowania prosto z Deutschlan-
du. Po pogawędce o zawiłościach języka 
niemieckiego chórzystki koją uszy „Odą 
do radości”. Podróżując po świecie, nie 
można zapomnieć o Grecji – źródle naszej 
kultury. „Zorba” w wykonaniu tym razem 

samych chłopców i piosenka Eleni przenosi 
widzów w greckie klimaty, więc żadnym 
zaskoczeniem nie jest pojawienie się armii 
mitycznych bogów z Zeusem na czele 
zupełnie niezorientowanym w serialach o 
największej oglądalności. Wreszcie Anglia 
– druga „ojczyzna” brzostowian (mało jest 
rodzin, z których ktoś nie zarabiałby w 
Anglii). Jive, rock and roll, The Beatles… i 
rozpływamy się w marzeniach o bogactwie. 
A tu nieubłaganie zbliża się koniec 3-go-
dzinnego programu prezentowanego przez 
brzosteckich gimnazjalistów. Przychodzi 
czas na powrót do swojskich akcentów 
– mazur i wspólnie zaśpiewana piosenka 
„Jestem z miasta”. Nie, nie. To nie koniec – 
jeszcze dziewczęta w orientalnych strojach 
prezentują taniec brzucha. I cha-cha. I czasu 
brakuje… Teraz dopiero odetchnie szkolny 
autobus służący za garderobę dla aktorów 
błyskawicznie zmieniających wymyślne 
kostiumy do kolejnych tańców, piosenek i 
scenek.
 Strażacy już hałasują, by oderwać uwagę 
widzów od sceny i zaprezentować im pokaz 
ratownictwa – z zadymionego pomieszcze-

nia (symulowany 
ogień) ewakuują 
przez balkon ofia-
rę pożaru (jest 
to na szczęście 
manekin, nie Pan 
Igor). Teraz pę-
dem na boisko 
– zaraz rozegra 
się dramatyczny 
mecz na śliskiej 
trawie. Jednak pił-
karzom odwagi 
nie brakuje, dziel-
nie uganiają się 
za piłką. Szybki 
powrót pod scenę 
– widowiskowy 
pokaz karate. A tu 
pasowałoby jesz-
cze pójść na gim-
nazjalne stragany 
oferujące pamiąt-
ki z przedstawia-
nych wcześniej 
podróży – z Chin, 

Afryki, Anglii, Meksyku, Grecji i oczy-
wiście z Polski. Aż w oczach się mieni od 
różnorodności przedmiotów wykonanych 
przez gimnazjalistów prześcigających się 
w pomysłach. Salon piękności i warsztat 
naczyń glinianych też są oblegane, głównie 
przez zaciekawione dzieci. Raz po raz moc-
nych wrażeń dostarcza nam „poligon” che-
miczny – uczniowie pod okiem nauczycieli 
przeprowadzają doświadczenia pełne dymu 
i huku. A do jedzenia prawie wszystko, 
czego dusza zapragnie. Oprócz tego fanty, 
zamki, konie. I nawet deszcz nie pada… 
Każdy spieszy się, by zobaczyć jak najwię-
cej. Tymczasem przy scenie przepychają się 
już młodzieżowe zespoły muzyczne, które 
gościnnie chcą koncertować. Najpierw 
zgodnie z umową gra „Desert”, później 
„Epsylion” z Mateuszem Smołą i Pawłem 
Stasiowskim z naszego gimnazjum. Dziew-

im. królowej jadwigi w Brzostku

Publiczność
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częta tracą głos od okrzyków zachwytu, a 
zwłaszcza Sara Dziedzic, Kinga Nawracaj 
i Anka Miszczak, które wcześniej najwięcej 
śpiewały. Godz. 21.00 – pora odwieźć do 
domu zmęczonych gimnazjalistów i zosta-
wić pole do popisu rodzicom czuwającym 
nad zabawą taneczną, która trwała do godz. 
2.00 nad ranem…
 Po raz kolejny zgrany zespół uczniów, 
nauczycieli, rodziców i pracowników 
obsługi udowodnił, że własnymi siłami 
można przygotować imprezę kulturalną, 
gdzie prezentuje się utalentowana mło-
dzież i jednocześnie dostarcza się dobrej 
rozrywki wszystkim uczestnikom. Podczas 
tego festynu można było zobaczyć efekty 
realizowanego przez nas projektu „Śladami 
kultury lokalnej” w ramach Programu Inte-
gracji Społecznej. Na szczęście mamy wielu 
zdolnych i chętnych do pracy uczniów, 
dzięki którym nie musimy zwracać się do 
innych szkół, by wspierały program nasze-
go przedsięwzięcia. Kieruję również ukłony 
w stronę rodziców – nieustraszonych i 
niechowających się przed przeciwnościami 
aury i pracą nieprzynoszącą indywidual-
nych korzyści materialnych. Nie sposób 
nie wspomnieć tu o nauczycielach, którzy 
jednak pracowali zdecydowanie więcej, niż 
mogłoby się wydawać, i dołożyli mnóstwo 
własnych pieniędzy, aby przygotować 
festyn na wysokim poziomie. Dziękuję 
także sponsorom naszego festynu: Janowi 
Dziedzicowi z Bukowej, Lucynie Ziębie, 
Markowi Ziębie, Małgorzacie Drozd De-
likatesy Centrum, Ewie Staniszewskiej, 
Coca-Cola, Lyreco, Adamowi Latoszkowi 
„Laszkło”, „ABC” w Kleciach, Jerzemu 
Potrzebie, Grzegorzowi Kłękowi, Pizzerii 
„Margherita”, Stacji Paliw BP, Dorocie 
Prokop, Renacie i Zbigniewowi Golcom, 
Renacie Słowik PHU Perfect, sklepowi 
odzieżowemu NICO, Farhatowi Berraha-
lowi, Goodyearowi, Towarzystwu Ubez-
pieczeniowemu PTU, Henryce Kolbusz, 
Andrzejowi Szybistowi, Jadwidze Rozwa-
dowskiej, sklepowi zielarskiemu „Melisa”, 
Auchan, Włodzimierzowi Dziedzicowi, 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska”, Alinie Golec „Pizzeria”, Adamowi 
Sieńkowskiemu, Bogdanowi Stankowi, 
Zofii Skórskiej, Marii Przebiędzie i Danucie 
Kaczce.

część ii na poważnie
4 czerwca 2009 r. jedyne samodzielne 

gimnazjum w naszej gminie oraz liczni 
brzostowianie i wędrowcy z dalekich stron 
przenieśli się w czasy królowej Jadwigi, 
by szczególnie uroczyście uczcić 10-lecie 
istnienia szkoły. Tego dnia Kró-
lowa wraz ze swoim dworem a 
także rycerzami, mieszczanami 
i tłumem żaków udała się na 
Mszę św. w języku łacińskim. O 
godz. 10.00 kościół rozbrzmiał 
średniowieczną „Bogurodzicą”, 
pieśnią dodającą Polakom otu-
chy i siły do działania. Mszy św. 
koncelebrowanej przez księży 
katechetów uczących niegdyś 
w gimnazjum przewodniczył 
Ks. Prof. Stanisław Nabywaniec 
z Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, znany gimnazjalistom z 
„Wieczorów Jadwiżańskich”. 
Ks. Profesor wygłosił kazanie, 
w którym mówił o królowej 
Jadwidze jako o osobie godnej 
naśladowania przez współcze-
sną młodzież. Nawiązał również 
do sztandaru przedstawiającego 
z jednej strony twarz Patronki 
i nazwę szkoły, a na odwrocie 
logo gimnazjum złożone z 
korony i liter GB (Gimnazjum 
Brzostek) oraz motto progra-
mu wychowawczego „Żeby 
człowiek był człowiekiem”. Po 
kazaniu nastąpiło poświęcenie 
sztandaru. Niesamowite wra-
żenie wywarły pieśni śpiewane 
przez uczniów po łacinie oraz 
ich aktywny udział w Mszy, 
mimo że musieli mówić w obcym dla nich 
języku. Tego dnia na niejednej twarzy po-
jawiły się łzy wzruszenia…
 Drugą część uroczystości stanowiła 
inscenizacja pt. „Królowa Jadwiga 1397”. 
W scence rozgrywającej się w komnacie 
królewskiej pojawiały się wątki związane z 
ważnymi wydarzeniami z końca XIV wieku 
– opracowywaniem „Psałterza floriańskie-
go”, wspieraniem rozwoju szkolnictwa i 
pomocy społecznej przez Jadwigę oraz z 
polityką królowej – rzeczniczki pokojowe-
go rozwiązywania konfliktów i integracji 
narodów.

 Po inscenizacji orszak królewski liczą-
cy ponad 300 osób ruszył do gimnazjum. 
Zaproszonym Paniom i Panom towa-
rzyszyli dzielni rycerze i piękne dwórki. 
Przed wejściem do szkoły zabrało głos 
kilku gości: Leszek Bieniek Burmistrz 
Brzostku, Kazimierz Moskal Poseł RP, 

Wizytator Alicja Krzak w imieniu kura-
tora oświaty i dr Barbara Pelczar-Białek 
Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego. Na koniec zaprezentowano 
wystawę prac uczniowskich i liczne kro-
niki oraz książeczkę pt. „Jak to właściwie 
było…” zawierającą m.in. krótką historię 
gimnazjum i informacje o najważniejszych 
wydarzeniach i osiągnięciach. Każdy mógł 
wpisać się do księgi pamiątkowej.
 Jesteśmy bardzo zadowoleni, że uda-
ło nam się zdobyć środki finansowe na 
zakup sztandaru, dzięki któremu podnio-
sła się ranga obchodzonego jubileuszu. 

Duże zasługi na tym polu 
mają rodzice, uczniowie 
i nauczyciele wspólnie 
organizujący różne akcje 
i zabawy dochodowe oraz 
bezinteresowni sponsorzy. 
Cieszymy się również, że 
tak zacni goście zechcieli 
do nas przybyć. Szkoda 
tylko, że z powodu braku 
odpowiednio dużej sali nie 
mogliśmy zaprosić wszyst-
kich Przyjaciół Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku. 4 czerwca nasi 
uczniowie znów dowiedli, 
że gimnazjaliści, wbrew 
powszechnym opiniom, to 
młodzież odpowiedzialna, 
potrafiąca wywiązać się z 
przydzielonych zadań.

U. Kobak

Sztandar gimnazjum

Powrót do szkoły 
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5 czerwca 2009 r. w Rzeszowie miało 
miejsce wielkie święto królowej Ja-

dwigi. Z okazji 610. rocznicy śmierci i 
30-lecia beatyfikacji czternastowiecznej 
polskiej władczyni odbyła się sesja 
naukowa nt. „Święta królowa Jadwiga – 
patronka integracji” zorganizowana przez 
Parafię św. Jadwigi Królowej i Uniwersy-
tet Rzeszowski.
 Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
w kościele uniwersyteckim, której prze-
wodniczył ks. bp Kazimierz Górny. Bi-
skup kilkakrotnie podkreślił, jak dobrym 
wzorem dla współczesnych może być św. 
Jadwiga.

 Duże poruszenie na al. Rejtana wzbu-
dził przemarsz królewskiego orszaku z 
kościoła na uniwersytet. Uwagę przyku-
wali rycerze w zbrojach, liczne sztandary, 
a przede wszystkim dwór królewski z 
Jadwigą i Jagiełłą, czyli Moniką Stanek 
z Kamilem Porębskim z brzosteckiego 
gimnazjum na czele, którzy wraz z Sena-
tem uniwersytetu przy dźwiękach muzyki 
średniowiecznej przemierzali rzeszowską 
ulicę.
 W uczelnianej 
auli ks. prof. Stani-
sław Nabywaniec 
powitał wszystkich 
i zaprosił na insce-
nizację pt. „Królowa 
Jadwiga 1397” w 
wykonaniu mło-
dzieży Gimnazjum 
im. Królowej Ja-
dwigi w Brzostku. 
Przedstawienie było 
barwnym wprowa-
dzeniem do nauko-
wej części sesji. 
Pierwszy wykład 
nt. „Integracyjna 
rola Polski, Sło-
wacji i Węgier we 
współczesnej Euro-
pie na przykładzie 
ASSECO Poland” 
wygłosił dr Adam 
Góral, konsul ho-
norowy Republiki 
Słowackiej, prezes 
ASSECO Poland i 

Podkarpackiego Klubu Biznesu. Mówił 
m.in. o dużym znaczeniu współpracy 
międzynarodowej dla rozwoju państwa 
polskiego. Przypomniał swoje doświad-
czenia w zakresie pozyskiwania partnerów 
zagranicznych do wspólnej realizacji 
podejmowanych działań. Następnie prof. 
dr hab. Stanisław Sroka z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w błyskotliwym wy-
kładzie zatytułowanym „Zapomniana 
Święta. Święta Jadwiga widziana oczami 
Węgrów” zapoznał słuchaczy z zupełnie 
odmienną postawą naszych „bratanków” 
wobec polskiej królowej. Przedstawił wie-
le ciekawostek związanych z jej życiem, 

które na pewno dały pełniejszy obraz 
władczyni i średniowiecznych realiów. 
Natomiast s. dr hab. Adelajda Sielepin z 
Papieskiej Akademii Teologicznej skupiła 
się na duchowości Jadwigi, na wartościach 
reprezentowanych przez świętą, stojących 
na straży godności współczesnego czło-
wieka. Na koniec dr Wioletta Zawitkow-
ska z Uniwersytetu Rzeszowskiego w od-
czycie „Jadwiga Andegaweńska w świetle 
Annales Jana Długosza” zanalizowała 

cytaty z dawnego kronikarza poświęcone 
królowej i wykazała, że zawierają one 
wiele nieścisłości dotyczących jej dziejów.
 Po krótkiej dyskusji odnoszącej się do 
poruszanych zagadnień wszyscy spotkali 
się z honorowym gościem sesji – ks. 
kard. prof. dr. hab. Marianem Jaworskim, 
przewodniczącym Fundacji św. Królowej 
Jadwigi Kraków – Lwów.
 Niewątpliwie gwiazdą całej uroczysto-
ści była królowa Jadwiga wraz ze swoim 
dworem. Wprowadziła średniowieczny 
koloryt i uprzyjemniła poważną atmosferę 
sympozjum. Swoją urodą i skromnością, 
jak przystało na prawdziwą władczynię, 
przykuwała uwagę mediów i wszystkich 
uczestników sesji. Jej urokowi nie oparł 
się nawet Rektor UR Stanisław Uliasz i 
Ks. Kardynał Jaworski. Bardzo serdecznie 
przywitał gimnazjalistów i ich nauczycieli 
prof. Kazimierz Ożóg, Dziekan Wydziału 
Humanistycznego, który z rozrzewnie-
niem wspominał swoją wizytę w brzostec-
kim gimnazjum i obiecał, że nas jeszcze 
odwiedzi.
 Królewska wyprawa na uniwersytet 
była możliwa dzięki uczestnictwu naszego 
gimnazjum w „Wieczorach Jadwiżań-
skich”. Prezentowane przez nas w czasie 
tych spotkań inscenizacje o Jadwidze spo-
tkały się z wysoką oceną organizatorów 
i uczestników, dlatego zaproponowano 
nam przygotowanie oprawy artystycznej 
sesji naukowej. Ks. Prof. Stanisław Naby-
waniec zapowiedział kontynuację dobrze 
układającej się współpracy.
 Sesja, a przy okazji nasza inscenizacja, 
odbiła się szerokim echem w regionalnych 
mediach. I stąd o naszym przestawieniu 
dowiedziało się Przemyskie Centrum 
Kultury i Nauki, które poprosiło nas o 
występ podczas IV Święta Zamku Kazi-
mierzowskiego. Niestety, nie mogliśmy 
skorzystać z zaproszenia, ponieważ święto 
odbywa się w pierwszą niedzielę wakacji 
i niektórzy młodzi aktorzy mają już inne 
plany na ten dzień. Centrum wyraziło na-
dzieję, że w przyszłym roku uda się nam 
zaprezentować w Przemyślu. 

U. Kobak

wyprawa na uniwersytet Rzeszowski

Fot. A. Szot

Spotkanie na szczycie – od lewej: biskup Piotr Wysz (Krystian Nowak), królowa Jadwiga (Mo-
nika Stanek), Jagiełło (Kamil Porębski), rektor UR prof. Stanisław Uliasz, ks. kard. Marian 

Jaworski, ks. bp Kazimierz Górny       

Orszak królewski
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wyniki wyBoRów do PaRlamentu euRoPejskiego 

Lp Nazwisko i imię 
kandydata

granice obwodu  

R
azem

:

Brzostek 

Bukow
a

Januszkow
ice, Opacionka

Naw
sie B., W

ola B.

Kam
ienica G., Bączałka

Grudna G., Grudna D.

Klecie

Sm
arżow

a, Głobików
ka, Siedliska

Gorzejow
a

Kam
ienica Dolna

Przeczyca, Skurow
a

Zaw
adka, Brzostek

numer obwodu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

lista nr 1 komitet wyborczy unia Polityki Realnej
1. WASIECZKO Dariusz 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4
2. BERKOWICZ Konrad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3. ZARĘBSKI Waldemar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4. NIEZGODA Wojciech 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5. RZEPIELA Jerzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ZIĘBA Tadeusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. DACHOWSKI Mirosław 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
8. DUSZA Wojciech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. ZAJĄC Kryspin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.ŻYGADŁO Piotr 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3

Razem: 0 0 1 1 2 4 0 2 1 1 0 1 13
               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

lista nr 2 komitet wyborczy Polskie stronnictwo ludowe
1. JANOWSKI Mieczysław 21 6 11 13 11 5 5 17 6 3 6 21 125
2. KASPRZAK Mieczysław 2 0 3 2 0 0 0 0 2 0 1 1 11
3. DEPTUŁA Leszek 0 0 1 0 0 0 4 1 1 1 1 0 9
4. MICHALIK Józef 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 9
5. KOŁODZIEJ Janusz 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
6. JANKOWSKI-

MIHUŁOWICZ Józef 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
7. RYGIEL Wiesław 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
8. KISZKA Zbigniew 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
9. HYNOWSKI Jacek 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10.WIŚNIEWSKI Jerzy 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 6

Razem: 28 7 20 17 14 7 9 25 9 4 10 27 177
               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

lista nr 3 komitet wyborczy samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1. LIS Alicja Bronisława 1 2 7 7 2 1 0 2 1 0 2 1 26
2. SZAŁAJKO Stanisław 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. URBAN Tadeusz 2 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 11
4. ARMATA Jan 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 3 1 11
5. SZOSTEK Roman 3 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 9
6. PUKA Daniela 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
7. BURY Sławomir 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 7
8. HABRAT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
9. SZUKAŁA 2 1 1 0 0 1 2 5 1 0 1 1 15
10.GAZDA Paweł 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4

Razem: 8 8 16 10 12 3 2 16 5 0 6 5 91
               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

lista nr 4 komitet wyborczy Polska Partia Pracy
1. WRÓBEL Jerzy 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
2. STANEK Elżbieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3. MIŚKIEWICZ Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4. BUŻ Agnieszka 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5. RĄCZY Mariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ZDĄBŁARZ Janina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. ŁYSZCZAK Roman 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
8. BIENIEK Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Razem: 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 2 1 11
               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

lista nr 5 komitet wyborczy libertas
1. PAWŁOWIEC Daniel 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 6
2. KOZARSKI Sławomir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. STACHOWICZ Augustyn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4. RZEPKA Jerzy Jan 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6
5. WRÓBEL Halina 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 6
6. ĆWIKŁA Iwona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TUREK Marcin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8. ZUCHOWSKI Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. KAZNECKI Dariusz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Razem: 0 1 1 7 3 1 2 2 1 0 2 2 22

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

lista nr 6 koalicyjny komitet wyborczy sojusz lewicy demokratycznej - unia Pracy
1. NIEWCZAS Marta 7 0 0 3 0 0 5 3 0 1 4 15 38
2. TOFIL Bronisław 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. BŁASZCZYSZYN 

Tadeusz 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
4. ŁOKAJ Tadeusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5. GRYCH-BOCHYŃSKA 

Urszula 2 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 5 15
6. PIETROW Wasili 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7. JUREK Andrzej 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
8. KOZDĘBA Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. LEMIECH Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.ZYCH Marcin 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 8

Razem: 18 2 1 4 0 1 6 6 3 5 6 24 76
               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

lista nr 7 koalicyjny komitet wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - centrolewica 
(Pd+sdPl+zieloni 2004)

1. MARTENS Krzysztof 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 9
2. MYŁEK Danuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. PIECUCH Witold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. HAŁAJ Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. GÓRNICKI Wojciech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PISKOR Zbigniew 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
7. WILK Marzena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8. SZELC Grażyna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9. POŁUDNIAK Arkadiusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KOZEK Bartłomiej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem: 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 4 15
               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

lista nr 8 komitet wyborczy Prawica Rzeczypospolitej
1. MAZIARZ Mieczysław 3 0 2 2 2 10 0 3 0 0 1 6 29
2. KŁECZEK Dariusz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
3. CHOLEWIŃSKI 

Bogusław 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

4. KRZANOWSKI 
Bogusław 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

5. DUDZIK Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6. RAKSZAWSKA-

STOPYRA Wanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. BARĆ Bronisława 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. STRZĘPEK Renata 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 6
9. DZIKA Anna 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 WINTER Wojciech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem: 3 1 6 4 4 11 0 3 0 3 2 9 46
               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

lista nr 9 komitet wyborczy Platforma obywatelska RP
1. KRZAKLEWSKI Marian 21 3 5 7 9 3 10 9 2 5 7 15 96
2. ŁUKACIJEWSKA 

Elżbieta 14 2 4 7 1 1 5 6 1 9 4 25 79
3. PORĘBA Marek 3 1 0 1 0 2 2 8 0 1 3 4 25
4. BORCZ Jerzy 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 5
5. ORDYCZYŃSKI Marek 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
6. CHRABĄSZCZ Adam 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
7. MISIĄG Stanisław 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
8. ZDUŃSKI Leszek 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
9. PARTYKA Sławomir 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
10 ADAMCZYK Tomasz 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 6

Razem: 40 6 10 20 14 7 19 26 4 15 17 47 225

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

lista nr 10 komitet wyborczy Prawo i sprawiedliwość
1. PORĘBA Tomasz 42 9 33 28 24 12 13 28 15 10 21 27 262
2. ĆWIERZ Andrzej 1 0 3 1 2 0 0 3 0 0 3 1 14
3. GOŁOJUCH Kazimierz 72 23 92 52 22 48 9 35 11 32 30 76 502
4. SZLACHTA Andrzej 8 4 7 6 7 0 5 9 2 2 6 2 58
5. ŚNIEŻEK Adam 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5
6. KARASIŃSKI Maciej 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 1 9
7. ŁĄCZAK Czesław 13 1 30 20 20 15 5 14 7 3 12 11 151
8. SIECZKOŚ Zbigniew 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
9. SAGATOWSKA Janina 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 4 21
10 BABINETZ Piotr 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 5

Razem: 139 41 169 109 78 77 34 97 36 48 78 1251031

głosy razem: 238 67 227 174 128 112 74 181 60 77 124 2451707

wybrani posłowie:
lp. nazwisko i imiona komitet liczba głosów
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna KW Platforma Obywatelska RP 60011
2. PORĘBA Tomasz Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość 85475
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Obwody:

Liczba 
upraw

nionych

Głosy oddane

Głosy w
ażne

Głosy niew
ażne

Frekw
encja

Nr 1 - Brzostek 1150 248 238 10 21,57%
Nr 2 - Bukowa 391 72 67 5 18,41%
Nr 3 - Januszkowice, Opacionka 998 231 227 4 23,15%
Nr 4 - Nawsie Brzosteckie, Wola Brzost. 1036 178 174 4 17,18%
Nr 5 - Kamienica Górna, Bączałka 794 128 128 0 16,12%
Nr 6 - Grudna Górna, Grudna Dolna 719 115 112 3 15,99%
Nr 7 - Klecie 492 75 74 1 15,24%
Nr 8 - Siedliska, Smarżowa, Głobikówka 1468 189 181 8 12,87%
Nr 9 - Gorzejowa 562 61 60 1 10,85%
Nr 10 - Kamienica Dolna 377 77 77 0 20,42%
Nr 11 - Przeczyca, Skurowa 874 135 124 11 15,45%
Nr 12 - Zawadka Brzostecka, Brzostek 1181 251 245 6 21,25%

ogółem w gminie: 10042 1760 1707 53 17,53%

Frekwencja w poszczególnych obwodach Procentowe wyniki wyborów

Tabele i wykres opracował J. Nosal

z prac Rady miejskiej
8 czerwca br. Rada Miejska w Brzostku obra-

dowała na XXXI sesji pod przewodnictwem 
Przewodniczącej Rady Zofii Skórskiej. Zgodnie 
z przyjętym porządkiem obrad podjęto uchwały 
w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sa-

modzielnego Gminnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2008 rok,

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Dębickiemu na realizację zadania własnego 
Powiatu,

- zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok, 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i 
kredytów,

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2010 roku,

- opinii dotyczącej proponowanych na terenie 
Gminy Brzostek obszarów Natura 2000,

- przyjęcia darowizny i dokonania zamiany 
działek położonych w Brzostku, 

- przeznaczenia do najmu pomieszczeń w domu 
ludowym w Siedliskach – Bogusz na okres 
powyżej trzech lat,

- przyjęcia darowizny działki położonej w Kle-
ciach oraz działek położonych w Skurowej na 
rzecz Gminy Brzostek przeznaczonych pod 
rozbudowę dróg gminnych.

Tematem obrad XXXII sesji Rady Miejskiej 
w Brzostku, która odbyła się 25 czerwca br. 

było podjęcie uchwał dotyczących: 
- zmiany uchwał Nr XXIX/191/09 i Nr 

XXIX/192/09 z dnia 27 marca 2009 roku w 
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco-
wości Skurowa i Planu Odnowy Miejscowości 
Januszkowice,

- zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok, 
- zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 

poczet budżetu gminy 2010 roku,
- przyjęcia darowizny działek na rzecz Gminy 

Brzostek pod rozbudowę dróg gminnych.
 W dalszej części obrad Burmistrz Brzostku 
przedstawił sprawozdanie z wykonania planu 
gospodarki odpadami dla Gminy Brzostek za 
lata 2007 – 2008.

E. Szukała

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 czerwca 2009 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - 

stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w domu ludowym w 
Siedliskach-Bogusz - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności 
handlowej.
Lokal położony na parterze budynku domu ludowego w Siedliskach-Bogusz - 
cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 3,82 zł 
+ 22% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 32,86 m2. Lokal wyposażony jest 
w energię elektryczna i bieżącą wodę.
Wadium dla lokalu wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych).
Najemca ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz nieczystości 
stałych oraz podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto UM.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2009 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nieruchomości nastąpi po 
upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 czerwca 2009 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do  najmu - 

stanowiących własność gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu są lokale użytkowe (kioski) położone w Brzostku na 
przystanku PKS w Brzostku - stanowiące własność Gminy Brzostek
Lokale użytkowe (kioski) usytuowane na przystanku PKS w Brzostku (kierunek 
do Jasła i do Dębicy) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 
nieuciążliwej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 30,00 zł 
+ 22% VAT-u miesięcznie. Powierzchnia użytkowa lokali wynosi 6,90 m2

Lokale wyposażone są w energię elektryczną.
Wadium dla każdego lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Najemca zobowiązany jest do opłacania czynszu oraz rachunków za energię 
elektryczną, wywóz nieczystości stałych i podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2009 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nieruchomości nastąpi po 
upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek
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W związku z przypadającą w tym roku 
30 rocznicą pierwszej, historycznej 

pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 
Poznań stał się w dniach 2 i 3 czerwca 
miejscem wielu wydarzeń naukowych i 
kulturalnych. Między innymi tamtejszy 
Uniwersytet Adama Mickiewicza zorgani-
zował ogólnopolską konferencję naukową 
pod tytułem „Jan Paweł II - Odnowiciel 
Mowy Polskiej”. Wzięło w niej udział 
ponad dwudziestu wybitnych polskich 
intelektualistów - językoznawców, teolo-
gów, literaturoznawców i medioznawców 
(m.in. Wanda Półtawska, profesorowie: Jan 
Miodek, Bożena Chrząstowska, Bogdan 
Walczak, Stanisław Mikołajczak). Starali 
się oni zebrać, usystematyzować i objaśnić 
różne formy oddziaływania Jana Pawła II 
na kształt współczesnego języka polskiego.

konkurs
 W ramach przygotowań do tej konferen-
cji Instytut Filologii Polskiej UAM wraz 
z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół 
Nauk ogłosił ogólnopolski konkurs literacki 
dla młodzieży ponadgimanazjalnej. Prace 
konkursowe miały przedstawić tę myśl, 
zdanie bądź większy tekst Jana Pawła II, 
które odcisnęły największe piętno na życiu 
młodych ludzi. 
 W konkursie obok setek uczniów ze 

szkół z całej Polski wzięło udział także 
czworo uczniów z klasy II Technikum (w 
zawodzie technik żywienia i gospodarstwa 
domowego) Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
w Brzostku: Marzena Michońska, Justyna 
Skórska, Dorota Strojek i Paweł Ruszto-

wicz. Napisali oni bardzo różne w treści 
i formie prace ukazujące liczne aspekty 
wpływów Papieża Polaka na współcze-
sną młodzież. Ostateczny kształt utwory 
uzyskały po konsultacjach z nauczycielką 
języka polskiego w tej klasie Anną Hudymą.
 Na konkurs napłynęły setki prac z całej 
Polski. Konkurencja była więc duża. Tym 
większym sukcesem jest fakt, że jury złożo-
ne z naukowców przyznało drugie miejsce 
Pawłowi Rusztowiczowi za pracę „Mój 
Papież” i jedno z kilku wyróżnień -  Ma-
rzenie Michońskiej za tekst zatytułowany 
„Mistrz”.
 
wręczenie nagród
 Opisana na wstępie konferencja „Jan 
Paweł II - Odnowiciel Mowy Polskiej” od-
bywała się pod patronatem Prymasa Polski 
kard. Józefa Glempa i Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. 2 czerwca otworzył ją w 
Auli Uniwersyteckiej Arcybiskup Stanisław 
Gądecki Metropolita Poznański. Scena-
riusz konferencji przewidywał połączenie 
referatów naukowych z przypomnieniem 
szczególnie ważnych tekstów Jana Pawła II 
w ramach widowiska słowno-muzycznego 
„Verba Sacra”. Teksty Ojca świętego czytali 
znani aktorzy Jerzy Zelnik, Adam Worono-
wicz i pamiętana choćby z roli Faustyny 

Kowalskiej Dorota Segda.
 W pierwszym dniu konferencji o godzi-
nie 12.00 odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w konkursie literackim. W Auli 
Uniwersyteckiej przed licznym audytorium 
nagrodzeni trzema pierwszymi nagrodami 
uczniowie prezentowali swoje prace. Tu 
laureata drugiej nagrody Pawła Rusztowicza 
spotkało kolejne, „przypadkowe” wyróżnie-
nie. Jego pracę przeczytał i zinterpretował 
Jerzy Zelnik. Umiejętnie wydobył cały, po-
tężny ładunek emocji zawarty w tekście, co 
spotkało się wręcz z owacyjnym przyjęciem.
 W Poznaniu, nagrodzeni uczniowie 

z Brzostku, którzy pojechali tam wraz z 
nauczycielką Anną Hudymą, mieli jesz-
cze możliwość uczestniczenia w licznych 
imprezach towarzyszących konferencji 
- projekcjach filmowych, wystawach foto-
graficznych i plastycznych oraz... degustacji 
najdłuższej papieskiej kremówki wykona-
nej przez poznańskich cukierników liczącej, 
bagatela, 350 metrów. 

dobry znak
 Warto zaznaczyć, że nagrodzone w kon-
kursie prace, w tym także teksty uczniów z 
Brzostku, złożyły się na książkę „Promie-
niowanie Ojcostwa”. Starannie wydana, 
licząca około 300 stron publikacja próbuje 
uchwycić wpływ Ojca Świętego Jana Pawła 
II na losy i postrzeganie świata kilku poko-
leń Polaków. 
 Sukces Marzeny Michońskiej i Pawła 
Rusztowicza jest ważnym osiągnięciem. To 
dobry znak - podsumowuje Halina Nowak, 
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku. - W środowisku nasza szkoła 
kojarzona jest przede wszystkim jako pla-
cówka o charakterze rolniczym. Sukces w 
konkursie literackim o takiej randze i zasię-
gu pokazuje, że są u nas także i mogą się 
rozwijać prawdziwe talenty humanistyczne.

Anna Hudyma P. Rusztowicz i M. Michońska

Poznań się na nich poznał
 Uczniowie Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Brzostku - Paweł Rusztowicz 
i Marzena Michońska - odnieśli znaczące sukcesy w ogólnopolskim konkursie 
literackim organizowanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Laureaci konkursu.  Paweł Rusztowicz w środku, a Jerzy Zelnik czyta jego pracę

Podziękowanie
Burmistrz Brzostku dziękuje wszystkim druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych w: Brzostku, Grudnej Dolnej, 
Grudnej Górnej, Januszkowicach, Nawsiu Brzosteckim, Opacionce, Siedliskach-Bogusz, Skurowej za zaan-
gażowanie i pracę w czasie powodzi w dniach 24-30 czerwca 2009 roku. Dziękuję również mieszkańcom, którzy w 
tych trudnych chwilach na zalanych terenach spieszyli z pomocą wszystkim potrzebującym. Wykazaliście Państwo 
wielką ofiarność, zarówno w czasie samej powodzi, jak też później, gdy trzeba naprawiać zniszczenia. Wasza soli-
darna pomoc jest cenna dla poszkodowanych i daje nadzieję, że w naszej gminie sąsiad znaczy tyle co przyjaciel.

Burmistrz Brzostku - Leszek Bieniek
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Bieżący rok obfituje licznymi publika-
cjami o naszej Małej Ojczyźnie, co ma  

związek z odzyskaniem praw miejskich. 
W lipcu ukazuje się kolejna książka ze 
znanej serii „Z DZIEJÓW BRZOST-
KU. STUDIA i MATERIAŁY. TOM II” 
pod redakcją Ks.  Bogdana Stanaszka. 
W tomie tym przedstawiony jest okres 
staropolski i czasy zaborów. Publikacja 
ma charakter naukowy i zawiera niezwy-
kle interesujące artykuły i przebogaty 
zestaw źródeł historycznych, będących 
również kopalnią wiedzy językoznawczej. 
Wydawcą jest Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Brzosteckiej przy wsparciu 
finansowym Starostwa Powiatowego w 
Dębicy i Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przedstawioną książkę można nabyć w 
Bibliotece Gminnej.
 Dwa lata temu w Szkole Podstawowej 
w Brzostku odbyła się uroczysta sesja 
naukowa z okazji 640-lecia nadania praw 
miejskich. Wówczas znany mediewista 
prof. dr hab. Feliks Kiryk wygłosił referat 
o początkach i rozwoju miasta. Profesor w 
omawianej publikacji zamieścił artykuł pt. 
„Najstarsze dzieje Brzostku”. Natomiast o 
„Parafii Brzostek w XVII i XVIII wieku.” 
mówił i teraz pisze dr Bogumił Szady. Te 
rozprawy otwierają dział Artykułów. Nowo-
ścią są prace ks. dr hab. Bogdana Stanaszka 
dotyczące problematyki społeczno – gospo-
darczej mieszkańców miasta. Oto tytuły 

artykułów: „Cechy rzemieślnicze w XVI-
wiecznym Brzostku”; „Terytorium i ludność 
Brzostku w świetle inwentarzy z przełomu 
XVII i XVIII w.”; „Terytorium, zabudowa 
i ludność Brzostku w pierwszym półwieczu 
rządów austriackich w Galicji”. Można w 

nich przeczytać o życiu i pracy rzemieśl-
ników skupionych w cechach szewców, 
sukienników i krawców. W analizowanych 
dokumentach nie brakuje też komicznych 
elementów obyczajowych, np. dotyczących 
zachowania się podczas zebrań („schadzek”) 

i stosowanych karach za brak posłuszeństwa. 
Na szczególną uwagę zasługują nazwiska 
mieszczan - Polaków i stan ich posiadania 
już od połowy XVII w. Dowiadujemy 
się przykładowo, kto był właścicielem 
najlepszych posesji. Opisano też wygląd 
budynków miejskich oraz zobowiązania 
rzemieślników poszczególnych specjalności 
wobec dworu. Są również wymienieni tzw. 
przedmieszczanie osadzeni na Nawsiu i 
Woli Brzosteckiej. Ks. B. Stanaszek napi-
sał ponadto artykuły o nieistniejących już 
instytucjach świadczących o randze miasta: 
„Brzostek siedzibą urzędu powiatowego 
(1855-1867); „Cesarsko-Królewski Sąd Po-
wiatowy w Brzostku w latach 1868-1914”. 
 Omawiana książka w dziale Dokumenty 
ma 20 unikatowych tekstów źródłowych 
napisanych w języku łacińskim lub staro-
polskim. Tłumaczenia z łaciny dokonali 
ks. Marek Kozera i ks. dr Krzysztof Tybu-
rowski. Oto tytuły niektórych tekstów: „Jak 
Anna Sąspowska, wójtowa brzostecka wy-
dzierżawia ziemię (7 maja 1465r.)”; „Piotr 
Dunin wyznacza granicę między Brzostkiem 
a Zawadką w 1475r.”; „Wizytacja kościołów 
w Brzostku i Kleciach z 1610r.”; „Testament 
Stefana Trojanowskiego, właściciela Ja-
nuszkowic (1658r.)”; „Zeznania mieszczan 
brzosteckich w sprawie krzywd uczynio-
nych przez opata tynieckiego Stanisława 
Bartoszewskiego adresowane do prymasa 
Polski Adama Ignacego Komorowskiego 
(1758r.)”.
 Zachęcamy do lektury!

Zarząd TMZB

z dziejów Brzostku

Kiedy w kalendarzu zbliżała się wiosna, 
wszystkim tegoroczne oczekiwanie 

wydawało się zbyt długie. Szczególnie rol-
nicy spoglądali w niebo i w prognozy pogo-
dy nie mogąc się doczekać na rozpoczęcie 
prac polowych. Jare zboża zostały posiane 
tuż przed świętami, począt-
kiem kwietnia, a w marcu 
mało komu to się udało. 
Po zasiewach każdy ocze-
kiwał na drobny chociaż 
deszczyk i wschody zbóż. 
Oczekiwanie się dłużyło, 
bo trwało cały miesiąc. 
Kiedy po kolejnym mie-
siącu, w miarę normalnej 
aury, wydawało się nam, 
że pogoda się „ustatko-
wała”, bo nawet „zimni 
ogrodnicy” nie byli dla nas 
i roślin zbyt dotkliwi, Jan 
(24 czerwca i kolejne dni) 
przyniósł niespotykane 
ulewy, burze i zniszczenia. 
Aż strach pomyśleć jakie 
będą żniwa i jesień.
 Klęską powodzi zostało dotknięte 10 wsi 
północnej i zachodniej części naszej gminy. 
Woda zalała wiele gospodarstw, pól, znisz-
czyła drogi i mosty. Niektórzy byli zalewani 
przez dwie, a nawet trzy kolejne noce. Woda 
przychodziła szybko i równie szybko opa-
dała, zostawiając tony błota, gałęzi, śmieci 
na podwórkach, płotach i polach. W sercach 
zostawał smutek, żal i przerażenie jak sobie 
z tym poradzić. Jednak  jeszcze tej samej 
nocy, po opadnięciu wody, organizowano 

pomoc przy porządkowaniu zalanych tere-
nów, uprzątano błoto, wynoszono śmieci i 
gałęzie, wystawiano do suszenia domowe 
sprzęty, przenoszono w bezpieczne miejsca 
resztki ocalałej paszy. Do pomocy, obok 
strażaków stawali sąsiedzi i krewni po-

szkodowanych. W tych trudnych chwilach 
widać, że z naszym społeczeństwem nie jest 
jeszcze najgorzej, bo jest wśród nas więcej 
przyjaciół niż wrogów, w myśl przysłowia, 
że przyjaciół poznaje się w biedzie.
 Kolejny raz, jak zawsze w trudnych 
chwilach, można było liczyć na strażaków, 
którzy wezwani do pomocy przyjechali 
nawet z odległych jednostek. W akcji brały 
udział jednostki OSP z Grudnej Górnej, 
Grudnej Dolnej, Siedlisk-Bogusz, Brzost-

ku (w tym jeden zastęp oddelegowany do 
pomocy w Dębicy), Skurowej, Nawsia 
Brzosteckiego, Januszkowic i Opacionki. 
Ponad stu strażaków pracowało z prze-
rwami na odpoczynek i suszenie przez 
kilka dni i nocy. Użyto sprzętu jaki jest 
na wyposażeniu jednostek: 6 ciężkich 
samochodów (w tym bardzo przydatny 
samochód z wciągarką z OSP Skurowa), 

8 lekkich samochodów, 9 
pomp, piły, agregaty prą-
dotwórcze. Po ostrzeganiu, 
zabezpieczaniu przed wodą 
i pomocy w ewakuacji 
mieszkańców, inwentarza i 
dobytku, przychodził czas 
na sprzątanie - żmudną 
pracę przy usuwaniu skut-
ków powodzi. Pompy były 
używane do wypompowy-
wania zalanych piwnic i 
spłukiwania zalegającego 
wszędzie mułu. Znaczna 
część jednostek udała się 
z piłami nad rzeki, by po-
wycinać zalegające drzewa 
tamujące swobodny prze-
pływ wody.
 Po kilku dniach w teren 

wyruszyły komisje szacujące szkody w 
budynkach, uprawach, drogach i mostach. 
Wstępne wyliczenia wskazują, że do 
przywrócenia przejezdności zniszczonych 
dróg i mostów potrzeba znacznie więcej 
pieniędzy niż te, które corocznie na drogi 
są przeznaczane.
 Po tych wszystkich doświadczeniach po-
zostaje nam nadzieja, że pogoda w drugiej 
połowie tego roku będzie nieco łaskawsza.

P.S.

sucho, mokro… a kiedy będzie normalnie?

Fot. Daniel Majewski
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kopalnia węgla w grudnej dolnej

Przed I wojną światową i w okresie 
międzywojennym wieś Grudna Dolna 

znana była w okolicy z istnienia kopalni 
węgla i z niezwykle złych dróg. Przyczy-
ną złego stanu dróg była ich gruntowa 
nawierzchnia, nadmiernie eksploatowana 
przez furmanki wywożące węgiel z ko-
palni do pobliskich miast. Droga z kopalni 
węgla zarówno w kierunku północnym 
jak i południowym oraz część drogi od 
Brzezin do Smarżowej była wąską drogą 
wiejską o nawierzchni gruntowej, przy 
czym w kierunku północnym dla furmanek 
z węglem była praktycznie nieużyteczna z 
powodu stromych podjazdów na zboczu 
wzgórza. Wobec tego wszystkie furmanki 
z węglem jechały w kierunku południo-
wym, by następnie skręcić na zachód i w 
Smarżowej wjechać na gościniec o na-
wierzchni żwirowej. Furmanki wywożące 
węgiel miały jak zwykle drewniane wozy 
o wąskich kołach okutych żelazną obręczą. 
Koła pod ciężarem ładunku wrzynały się 
w gruntową nawierzchnię drogi tworząc 
koleiny. W każdym przypadku zwiększonej 
wilgotności gruntu w koleinach tworzyło 
się błoto. Największe błota występowały 
w okresach zimowych odwilży, wiosennych 
roztopów i jesiennych słot. Wówczas cała 
szerokość drogi, nie odwodnionej rowami 
przydrożnymi, bo ich nie było, stawała się 
jednym wielkim grząskim błotem. Bywało, 
że wozy z węglem grzęzły w błocie po osie 
kół. Wtedy wyciągano je w kilka par koni, 
a gdy to okazało się bezskuteczne, furmani 
rozładowywali węgiel do worków i wynosi-
li go przydrożnym polem na szczyt wzgórza 
i po wyciągnięciu wozu z błota ponownie go 
ładowali. Przez wiele lat istnienia kopalni 

-  aż do połowy 1944 roku - droga, którą 
wywożono węgiel była największym prze-
kleństwem i udręką ludzi oraz przerażającą 
męczarnią katowanych koni.
 Odkrycie węgla w Grudnej Dolnej 
było przypadkowe. Opowiadał mój tato, 
że odkrywcą był syn fornala z folwarku. 
Jesienią pasł on krowę na nieużytkach przy 
strumieniu. Był zziębnięty i głodny. Rozpa-
lił więc ognisko by się ogrzać i upiec sobie 
ziemniaków. Do pieczenia ziemniaków po-
trzebował grubszą warstwę żaru. Nazbierał 
trochę kamieni i obłożył nimi ognisko. Po 
spaleniu się części chrustu, wraz z dymem 
poczęła unosić się nieprzyjemna woń. 
Szukając przyczyny takiego zjawiska, chło-
pak zauważył, że jeden z przyniesionych 
kamieni jest rozżarzony i od niego unosi 
się ta dziwna przykra woń. Przerażony wi-
dokiem ognistego kamienia szybko zabrał 
krowę i wrócił do domu. O całym zdarzeniu 
opowiedział matce. Ta uznała zjawisko za 
siłę nieczystą i zakazała synowi pasania 
krowy na tym terenie. Chłopak wiedzio-
ny ciekawością, po kilku dniach poszedł 
na miejsce gdzie palił ognisko. Odnalazł 
opalony kamień wśród innych, którymi 
obłożył palenisko. Kamień od strony nie 
opalonej był czarny i błyszczący, ale jakby 
lżejszy od pozostałych kamieni. Zabrał go 
i z zainteresowaniem szukał w pobliżu po-
dobnych. Wreszcie zobaczył coś czarnego 
co nie leżało na ziemi lecz z niej wystawało. 
Zaczął odkopywać rękami. Wnet przekonał 
się, że jest to duża bryła, której nie potrafi 
wydobyć z ziemi. Próbował bryłę podważyć 
drągiem, ale bezskutecznie. Odłamał tylko 
kilka kawałków, reszta została. Zabrał to 
wszystko i poszedł do domu.
 Wieczorem, gdy ojciec wrócił po pracy 
na folwarku, syn opowiedział mu o swojej 
przygodzie z czarnymi kamieniami. Ojciec 
mimo niedowierzania obiecał synowi, że 
zobaczy czy kamienie przyniesione przez 
niego palą się rzeczywiście. Wkrótce miał 
trochę czasu i zabrał syna z jego czarnymi 
kamieniami w pobliże strumienia. Tam 
rozpalili ognisko i wrzucili do niego przy-
niesione kamienie. Po chwili relacja syna 
o palących się kamieniach potwierdziła 

się całkowicie. Niezwłocznie obaj udali 
się na teren znaleziska czarnej bryły. I tym 
razem wydobycie jej w całości okazało się 
niemożliwe. Usuwana ziemia odsłaniała 
coraz większe rozmiary bryły. Próby jej 
rozbicia ciągle dawały tylko nowe odpryski, 
które wrzucane do ogniska zamieniały się w 
ogień i wraz z dymem wydzielały przykrą 
woń.
 Wiadomość o znalezieniu czarnych 
kamieni, które palą się jak drzewo tylko 
bardzo śmierdzą, rozeszła się szybko wśród 
ludności miejscowej. Ta niezwykła sensacja 
tajemniczego zjawiska dotarła wkrótce do 
pana na folwarku a od niego do księcia 
Sanguszko w Gumniskach koło Tarnowa. 
Książę Władysław Hieronim Sanguszko zo-
rientował się, że przekazana mu wiadomość 
może być przypadkowym odkryciem złoża 
węglowego. Zlecił wykonanie geologicznej 
ekspertyzy na miejscu znaleziska, która po-
twierdziła przypuszczenie księcia. Odkryta 
przez syna fornala wystająca bryła czarnego 
kamienia z ziemi okazała się fragmentem 
złoża węglowego. Złoże odsłoniła sama 
ziemia osuwająca się z niego na wschodnim 
zboczu wzgórza w pobliżu strumienia. Od 
tej pory węgiel można było wydobywać 
jako odkrywkę.
 Niektórzy spośród miejscowej ludności 
oswoili się już na tyle z dziwami palenia się 
czarnych kamieni, że zaczęli zasilać nimi 
ogniska w swoich chatach. Przykra woń 
dymu, a zwłaszcza pierwsze zaczadzenia się 
ludzi odstraszyły śmiałków od korzystania z 
tego opału. Książę Sanguszko w odkrytym 
złożu widział konkretne wartości, które po-
stanowił wykorzystać. Zlecił szczegółowe 
zbadanie jakości węgla i zasobności złoża. 
Kiedy wyniki badań okazały się bardzo 
obiecujące zajął się zabezpieczeniem sobie 
prawa własności do złoża. W postępowaniu 
uwłaszczeniowym nabył prawo dziedzicz-
nej własności do złoża węglowego, nieza-
leżnie od własności gruntów położonych 
nad złożem. Po nabyciu praw do złoża 
rozpoczęto odkrywkowe wydobycie węgla 
na potrzeby opałowe dworu książęcego pod 
Tarnowem i jego okolicznych folwarków.

c.d.n.

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

15 czerwca w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Brzostku gościliśmy 

mistrza słowa, autora licznych wierszy i 
opowiadań dla dzieci Marcina Brykczyń-
skiego. Z wykształcenia jest ekonomistą, z 
zamiłowania poetą. Laureat wielu nagród: 
Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksią-
żek, Polskiej Sekcji IBBY, Fundacji Świat 
Dziecka. Jego książki są wesołe, pogodne, 
pełne humoru, uczą i bawią. 
 W spotkaniu uczestniczyły dzieci z 
Publicznego Przedszkola w Brzostku. 
Bardzo dobrze się bawiły, słuchały z zacie-
kawieniem naszego gościa. Największym 
powodzeniem cieszyła się bajeczka „12 
kolorów”, w której każdy przedszkolak 
mógł znaleźć dla siebie coś miłego: w 
myśl słów samego autora „ Do wyboru do 
koloru!”  Był też czas na pytania, z czego 
uczestnicy skorzystali. Po części oficjalnej 
można było zakupić książki napisane przez 
Marcina Brykczyńskiego i otrzymać auto-
graf. Wyglądało na to , że nikt nie odczuł 

spotkanie z pisarzem
zmęczenia ani nudy. Osobisty kontakt z 
pisarzem zachęcał do aktywności i wy-

raźnie udowodnił, że można rozbudzić 
takim spotkaniem wyobraźnię u dziecka i 
zachęcić do czytania już od najmłodszych 
lat.

M. Kawalec
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Rekonsekracja cmentarza żydowskiego w Brzostku

Dokończenie na stronie 12

„Dał Pan i zabrał Pan, 
Niech będzie imię Pańskie błogosławio-
ne…”

Księga Hioba 1, 21

Ten dzień, dzień 14 czerwca 2009 roku 
na zawsze pozostanie w pamięci współ-

cześnie żyjących mieszkańców Brzostku, 
jak również i tych, którzy nieliczni repre-
zentowali żyjących Żydów w Brzostku. 
Owi potomkowie Żydów brzosteckich roz-
siani są po całym świecie: w Anglii, Izraelu, 
Ameryce, Kanadzie, Australii i Francji. 
 Niedziela – dzień święty – dla nas chrze-
ścijan. Całe rodziny idące do kościoła roz-
glądają się po zadbanym rynku brzostec-
kim, podziwiają czystość, bujność kwiatów 
na rabatach, wybrukowane chodniki 
wiodące do domów mieszkalnych. 
Niebo jakby na chwile przerwało 
„deszczowe płakanie”. Tu i ówdzie 
wiatrem przesuwane są duże chmury, 
jasne, spokojne, a zza nich nieśmiało 
coraz to mocniej przygrzewa słońce. 
Wychyla swoją twarz i chowa znowu 
za zbliżające się obłoki, jakby chciało 
uświetnić swymi promykami chwile, 
które tutaj nastąpią. 
 Południem na rynku brzosteckim 
pojawiłam się grupa niecodzien-
nych turystów mówiących różnymi 
językami – polskim, angielskim, 
francuskim i jidisz – trochę inaczej 
ubrana i jakaś inna. Szli w grupie 
chodnikami brzosteckiego rynku, to 
znowu stawali przed domami , robili 
zdjęcia, nagrywali filmy, to znowu 
zatrzymywali się i głośno wymieniali 
między sobą uwagi. Szukali śladów 
życia swoich przodków na tutejszym 
rynku brzosteckim. Szukali szkoły, 
sklepów, domów mieszkalnych, w 
których żyli ich dziadowie, ojcowie, 
ciotki, kuzyni i krewni przed wojna. 
Przyjechali wnukowie brzosteckich 
Żydów, aby nie tylko przejść śladami 
dawnych swoich pokoleń, ale też aby 
pokłonić się ziemi, na której trwały 
ich rody przez dziesiątki lat, na któ-
rych pozostały prochy ich dziadów 
przykryte macewami. Przybyli pokło-
nić się ziemi, która pochłonęła ich rodziny 
w bestialskim mordzie hitlerowskim – od-
dać cześć pokoleniem Żydów brzosteckich 
wyrosłych i zespolonych z tą naszą Ziemią 
Brzostecką. Żyli tutaj jako kupcy, rzemieśl-
nicy, rolnicy, nauczyciele – tutaj rodzili się, 
pracowali i umierali – aż do 1 września 
1939 roku, do daty, która przez szaleńca 
Hitlera wyznaczyła kres bycia nie tylko 
Żydem, ale także Polakiem, Słoweńcem, 
Rosjaninem i każdym innym oprócz nacji 
germańskiej. 
 W rodzinnym Brzostku mieli Żydzi 
swoja gminę, dom modlitwy – synagogę 
– miejsce pochówku; cmentarz zwany 
kirkutem, łaźnię i szkołę z nauczycielem 
uczącym wyznania Mojżeszowego. Po 
długich latach okupacji, po eksodusie Ży-
dów pozostał ból, cierpienie i zniszczone 
miejsca życia Żydów brzosteckich. Szybko 
po wojnie Brzostek „stawał na nogi”. Sy-
nagoga została przystosowana do potrzeb 
szkolnych, po łaźni Żydowskiej nie pozo-

stał żaden ślad, a cmentarz żydowski też 
„zniknął” z powierzchni ziemi, a razem z 
nim znikły pomniki kamienne, macewy z 
wyrytymi na nich nazwiskami zmarłych. 
Tylko nieliczni żyjący potomkowie Żydów 
brzosteckich wyemigrowali w świat, aby 
szukać spokojnego miejsca życia i chleba 
dla nowych rodzin. Dla tych potomków 
Żydów przedwojennych Brzostek był jakąś 
mieściną, której nie mogli znaleźć na mapie 
świata, a nawet nie mogli wypowiedzieć 
poprawnie nazwy naszej miejscowości. 
Jednak „zew krwi” i wspomnienia nie-
licznych żyjących jak również poczucie 
historycznego bycia pokoleń na tej ziemi 
stało się przyczynkiem do rewitalizacji 
cmentarza żydowskiego i przybycia na tę 
uroczystość z różnych stron świata. 

 Profesor Jonathan Webber doktor an-
tropologii społecznej na Uniwersytecie 
Oksfordzkim - wnuk brzosteckiego Żyda, 
jest członkiem rady doradczej Ośrodka 
Shoah w Manchesterze, stałej ekspozycji 
na temat Holokaustu w Imperial War Mu-
seum w Londynie oraz Aegis Trust, jak 
również delegatem na Sztokholmskie Mię-
dzynarodowe Forum na temat Holokaustu. 
Przyjeżdżał z wykładami  na Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie i w 2005 r. przy-
jechał do Brzostku, ale nie znalazł śladów 
cmentarza żydowskiego. Po konsultacji 
z dyrektorem Okręgowego Muzeum w 
Tarnowie Adamem Bartoszem razem z 
żoną Connie i całą rodziną oraz fotogra-
fem Chrisem Szwarcem podjęli problem 
rewitalizacji cmentarza żydowskiego w 
Brzostku. Naczelny rabin w Polsce Michael 
Schudrich wraz z ekspertem żydowskich 
gmin do spraw cmentarzy przeprowadzili 
wizję na miejscu cmentarza żydowskiego 
w Brzostku. Następnie opracowano plan 

rewitalizacji cmentarza, a nad ogrodzeniem 
tego miejsca pracował Edward Kmiecik 
właściciel Zakładu Ślusarskiego w Brzost-
ku. Ludność brzostecka pod inspicjami 
Urzędu Gminy oraz Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Brzosteckiej rozpoczęła po-
szukiwanie macew po całym terenie gminy. 
Znaleziono i odczyszczono siedemdziesiąt 
kamiennych tablic z nazwiskami zmarłych 
Żydów, po czym umieszczono je na terenie 
placu cmentarnego. 
 Na rynku brzosteckim zebrali się po-
tomkowie rodzin żydowskich: Webberów, 
Szusów, Szonwetterów, Szlangerów, 
Tagerów, Faingenbaumów, Goldbergerów 
oraz grono przyjaciół prof. Webbera z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii 
Górniczo – Hutniczej z Krakowa oraz 

przedstawiciele stowarzyszeń i prasy 
żydowskiej w Polsce wraz z Głównym 
Rabinem Polski Michaelem Schudri-
chem i Przewodniczącym Gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej w Krakowie 
Tadeuszem Jakubowiczem. Po chwili 
cała grupa udała się przed budynek 
Urzędu Miasta, gdyż tam od strony 
ulicy żydowskiej została odsłonięta 
wmurowana tablica upamiętniająca 
życie żydowskiej społeczności w 
Brzostku, jak również śmierci i be-
stialskich mordów Żydów, których 
prochy nie znajdują się na brzosteckiej 
ziemi. 
  Po wystąpieniu prof. Webbera i 
odsłonięciu tablicy pamiątkowej głos 
zabrał burmistrz brzostecki Leszek 
Bieniek, który przywitał przybyłych 
potomków Żydów brzosteckich, 
zaproszonych gości i przedstawicieli 
władz administracyjnych, samorzą-
dowych naszego regionu oraz księdza 
proboszcza parafii rzymsko – katolic-
kiej w Brzostku ks. prałata Jana Ce-
bulaka oraz mieszkańców Brzostku. 
W krótkim wystąpieniu przypomniał 
losy zamęczonych bestialsko Żydów i 
powiedział, że ta tablica jest nie tylko 
świadectwem życia Żydów na Ziemi 
Brzosteckiej, ale także dokumentem 
pamięci współczesnych pokoleń o 
tych, których już nie ma. 

 Wszyscy uczestnicy tej uroczystości 
przeszli w stronę cmentarza żydowskiego 
usytuowanego na Szkotni. Z daleka widać 
było pięknie ogrodzony plac cmentarny, 
otwierający wejście żelazna brama nad 
którą widniał napis: „Dał Pan i zabrał Pan. 
Niech będzie imię Pańskie błogosławione”. 
Na polu cmentarnym zostały ustawione 
macewy obmurowane oraz pomniki potom-
ków tej ziemi zasłonięte czarnym atłasem, 
przygotowane do rekonsekracji . Po drugiej 
stronie ulicy ustawiony został duży namiot, 
w którym zasiedli mieszkańcy Ziemi 
Brzosteckiej, przybyli goście i potomko-
wie Żydów brzosteckich oraz młodzież z 
gimnazjum brzosteckiego im. Królowej 
Jadwigi ubrana w uroczyste stroje. Obok 
bramy cmentarnej stała uczennica szkoły 
muzycznej w Jaśle Daria Sieńkowska, 
która zagrała na skrzypcach utwór „Mia-
steczko Bełz” – smętne i rzewne dźwięki 

Tablica upamiętniająca życie żydowskiej społeczno-
ści w Brzostku wmurowana na budynku  

Urzędu Miasta
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żydowskiej melodii niosły się daleko przez 
całą przestrzeń Szkotni i na pewno też 
„poruszyły” prochy spoczywających w tej 
ziemi. 
 Uroczystość rewitalizacji cmentarza 
rozpoczęła się od modlitw wypowiada-
nych przez wybranych potomków Żydów 
brzosteckich, były to cztery psalmy skie-
rowane na cztery strony świata. Wstępną 
modlitwę rozpoczęto od słów: „Boże pełen 
miłosierdzia, który mieszkasz na wysoko-
ściach, znajdź odpoczynek pod skrzydłami 
Twojej Obecności, na poziomach świętości 
i czystości, świecących jak blask sklepienia 
niebieskiego dla dusz wszystkich Żydów z 
Brzostku…”.
 W psalmie 16 wyśpiewywali Żydzi 
podziękowanie Panu za dar rozsądku, za 
sprawowanie opieki nad losem. Ostatni 
wers psalmu mówił: „Ukarzesz mi ścieżkę 
życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na 
wieki po Twojej prawicy”. Po tym psalmie, 
jak też i po następnych rozległ się dźwięk 
szofaru – jest to zakręcony róg barana lub 
antylopy zakończony ustnikiem – dźwięk 
pełen bólu i jęku, jakby chciał obudzić 
prochy pochowanych Żydów na tym 
cmentarzu, a w nas uczestniczących w tej 
uroczystości wywołać refleksje nad losem 
ludzkim. Wszyscy uczestnicy z wielkim 
skupieniem wsłuchiwali się w te dźwięki, 
a ja czułam jak przechodzi mnie dreszcz po 
plechach i jakiś bezdech przypiera oddech 
w piersi… Wszyscy doznaliśmy wzrusza-
jącego przeżycia. 
 Psalm 25 od słów: „Pan jest moim 
pasterzem, nie brak mi niczego…” został 
odczytany przez ks. proboszcza Jana Cebu-
laka, a końcowe wersy: „Tak, dobroć i łaska 
Pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni 
mego życia i zamieszkam w domu Pańskim 
po najdłuższe czasy” zmuszał uczestników 
tej uroczystości do zastanowienia się nad 
własnym życiem oraz mocą Pana Wszech-
rzeczy. 
 Psalm 91 przypomniał słuchaczom, że: 
„Kto przebywa w pieczy Najwyższego i 
w cieniu Wszechmocnego mieszka…ten 
zawsze będzie obdarzony opieką Pana.” 
Psalm 103 jest uwielbieniem Boga za 
wszystkie dary otrzymane od Niego.
 Po wysłuchaniu psalmów nastąpiło 
odsłonięcie pomników upamiętniających 
rodzinę ostatniego Przewodniczącego 
Gminy Żydowskiej w Brzostku Izraela 
Schönwettera oraz rodziny Szusów. 
 Kolejnym wielkim przeżyciem było 
wniesienie i zapalenie świateł menory. 
Światła te wnosili potomkowie pocho-
wanych na tym cmentarzu Żydów oraz 
ci Brzostowa nianie, którzy z wielkim 
heroizmem i narażaniem własnego życia 
ratowali Żydów brzosteckich przed zagła-
dą niemiecką. I tak Zofia Trojan z domu 
Dziedzic – odznaczona medalem Spra-
wiedliwy Wśród Narodów Świata, która 
wraz z rodzicami ukrywała Adama Szusa 
dziś 92 – letniego Żyda brzosteckiego 
zamieszkującego w Sydney oraz rodzinę 
Schönwetterów z dziećmi Marianem i 
Zosią. 
 Niezwykłym przeżyciem dla nas kato-
lików Ziemi Brzosteckiej było wejście na 
cmentarz żydowski i pochylenie się nad 
mogiłami ukrywającymi prochy zmarłych 

Żydów. Przez chwilę pozostawał człowiek 
w zadumie nad życiem i śmiercią, nad 
przemijaniem i nad historią, która jest za 
nami i nad tą, która w przyszłości będzie. 
Z podziwem patrzyliśmy na skupione twa-
rze młodych potomków tamtych pokoleń 
żydowskich. Widzieliśmy z jakim piety-
zmem i szacunkiem dla zmarłych dziadów 
pochylają się nad macewami przodków. 
zastanawiałam się jak mocna jest tradycja 
rodowa i religijna u Żydów. Przecież poko-
nali dziesiątki tysięcy kilometrów ze swojej 
ziemi do Brzostku po to, aby pochować 
nieznanych im praojców. Nie szczędzili 
też funduszy, za które został odnowiony 
cmentarz – tutaj należą się duże słowa 
uznania dla rodziny Webberów i potomków 
innych rodzin żydowskich – i dzisiaj rekon-
sekrowany. Przybyli do naszej brzosteckiej 
ziemi, aby udowodnić światu, że nie są im 
obce losy dawnych pokoleń, że myślą o 
nich, że mają ich ciągle w sercu i umyśle i 
że ich historię będą przekazywać coraz to 
młodszym członkom rodów. Ta sztafeta po-
koleń, szacunek do przeszłości i miłość do 
ziemi praojców jest dla nas mieszkańców 
Ziemi Brzosteckiej przykładem jak trzeba 
dbać o tradycję lokalną i ojczystą.
 Zwyczaj oczyszczenia cmentarza przez 
wrzucenie czosnku, wejście na cmentarz 
– przez mężczyzn z nakryciem głowy; 
jarmułki rozdawano przy bramie – było 
przykładem pokory i trwałego związku 
wyrosłego z tradycji starszych Braci w 
Wierze jak nazywał Żydów papież Polak 
Jan Paweł II. Wniesienie kamyczków i 
ułożenie ich na macewach okrywających 
prochy pochowanych tutaj pradziadów 
było wyrazem szacunku dla nich. Modlitwy 
nad prochami zmarłych zostały zakończone 
modlitwą zwaną Kadisz od słów: „Niech 
będzie wywyższone i uświęcone Jego wiel-
kie Imię” a potem prowadzący tą modlitwę 
robi trzy kroki w lewo mówiąc „Ten” w 
prawo „Niech”, do przodu „I całego”, a 
potem wypowiada słowa „Ten, na wysoko-
ściach światu, niech uczyni pokój dla nas i 
całego Jisraela”. Na zakończenie modlitw 
ks. proboszcz odmówił modlitwę „Ojcze 
nasz” oraz „Wieczne odpoczywanie” za 
wszystkich zmarłych Żydów. 
 Na tej uroczystości został odznaczony 
prof. Jonathan Webber Medalem „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” nadanym przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, a medal wręczył starosta powiatu 
dębickiego Władysław Bielawa wraz z 
burmistrzem brzosteckim. 
 W milczeniu wychodziliśmy poza 
ogrodzenie cmentarne, gdzie czekał poczę-
stunek w postaci chałki i kieliszka wódki. 
 Syn Adama Menachem i Linda Szus z 
St. Luis w USA pojechali z Zofią Trojan do 
domu jej rodziców, w którym był ukrywany 
ich ojciec. Z kamerą w drżących rękach 
nagrywał syn staropolski dom, strych oraz 
stodołę, która służyła za kryjówkę dla ojca. 
Na pewno ten krótki film o szlachetnych 
Polakach ukrywających Żydów zrobiony 
przez potomka żydowskiego jest trwałym 
dowodem na szlachetność oraz ofiarność 
Brzostowian. 
 Następna część uroczystości odbyła się 
w sali gimnastycznej szkoły podstawowej 
w Brzostku. tutaj dyrektorka gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi przypomniała cały 
tok przygotowań do dzisiejszego święta. 

Pokazała jakie prace wykonała jej młodzież 
w celu lepszego zapoznania się z życiem i 
tradycją Żydów, jak również opowiedziała 
o przygotowanej wystawie wycinanek ży-
dowskich zrobionych podczas warsztatów 
prowadzonych przez Annę Beiersdorf. 
Profesor Webber wręczył nagrody z kon-
kursu wiedzy o życiu Żydów oraz konkursu 
fotograficznego. Siostra prof. Webbera 
wręczyła zaś dyrektorce gimnazjum kwotę 
corocznego stypendium ufundowanego dla 
tej szkoły na zakup książek dotyczących 
wiedzy o życiu, kulturze i tradycjach Ży-
dów oraz zobowiązała się do kultywowania 
stypendium dla jednego dziecka rok rocz-
nie. Prof. Webber wręczył zaś upominki w 
postaci obrazów będących reprodukcjami 
wycinanek uwiecznionych na zaprosze-
niach. Owe wycinanki wykonane zostały 
przez brzostecką rodaczkę Martę Gołąb 
wywodząca się z rodziny Nowaków. 
 Młodzież gimnazjalna pod kierownic-
twem nauczyciela muzyki Józefa Parata 
przygotowała bardzo ciekawy program 
artystyczny. Opracowania utworów mu-
zyki żydowskiej oraz teksty pieśni zostały 
przywiezione przez prof. Webbera. Całość 
programu artystycznego, wokalne wykona-
nie pieśni oraz podkład muzyczny tak su-
gestywnie odtwarzał muzykę żydowską, że 
poderwał wszystkich słuchających do go-
rących braw i bisów. Siła wykonywanych 
utworów muzycznych ich dźwięczność, 
melodyjność oraz mollowe akordy zmusza-
ły słuchaczy do wielkiego rozrzewnienia i 
bezgranicznego zasłuchania się. W oczach 
gości błyszczały łzy radości i podziwu, a 
może i łzy pożegnania z przeszłością rodów 
żyjących na tej ziemi… Sekretarz Gminy 
Lucyna Pruchnik została obdarowana ob-
razem uwieczniającym podpisy uczniów 
żydowskich kończących szkołę w Brzostku 
i podziękowano jej za niezwykłe zaanga-
żowanie się w pracę na rzecz rewitalizacji 
cmentarza żydowskiego .
 Na sali gimnastycznej przygotowany 
był stół koszerny przywieziony przez Ży-
dów oraz tzw. szwedzki stół z poczęstun-
kiem dla wszystkich obecnych. W menu 
były: ryby w galarecie, gołąbki, pierogi, 
wędlina, sałatki, surówki, gomułki, pasz-
tet z soi, koreczki oraz wielorakie ciasta, 
rogaliki i ciasteczka – a wszystko kolo-
rowe, świeże bardzo smaczne i sprawnie 
wykonane przez polskie ręce – ustawione 
też były owoce oraz zimne napoje tudzież 
herbata i kawa. W tej atmosferze rodzinnej, 
która wytworzyła się na Sali uczestniczyli 
zauroczeni goście, potomkowie Żydów 
przybyli z różnych stron świata. Rozmową, 
wspomnieniom, ocieraniu łez, zdjęciom i 
wymianie adresów nie było końca. 
 Dobrze, że uroczystość rewitalizacji 
cmentarza żydowskiego w Brzostku została 
przygotowana i przeprowadzona perfekcyj-
nie. Dobrze, że uczciliśmy pamięć zmar-
łych i pochowanych tutaj na naszej ziemi 
Żydów. Dobrze, że pamięć o dawnych 
poległych Żydach otoczona jest pietyzmem 
i przekazywana młodym pokoleniom nie 
tylko Żydów. Dobrze, wreszcie, że Oni z 
całego świata – potomkowie pochowanych 
Żydów z Brzostku i my, mieszkający tu w 
Brzostku tworzymy jedno. Oby ta jedność 
pomiędzy wszystkimi narodami świata 
trwała na zawsze. 

Zuzanna Rogala
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Odsłonięcie pomnika na cmentarzu

Sophia Joachims i Mark Schönwetter

Początek uroczystości przed bramą cmentarza

Występ młodzieży z gimnazjum w Brzostku

Marta Gołąb (z prawej) - autorka wycinanek

Rabbi Shloma LewisProfesor Jonathan Webber Naczelny rabin w Polsce Michael Schudrich

Menachem i Linda Szus

Wręczenie stypendium przez siostrę prof. Webbera
Fot. J. Nosal
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BRzostecka szkoła Powszechna  w hołdzie
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naRodowi ameRykańskiemu, 1926 Rok
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Piknik integracyjny rodzin

Na piknik przybyli m.in.: poseł Leszek Deptuła, dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy Krystyna Kamińska, burmistrz 
Leszek Bieniek, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kamiński

Odważni mogli spróbować swoich sił występując w kabarecie czy też strzelając z łuku

Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się występy dzieci z „Oratorium” i uczennic z brzosteckiego gimnazjum

Atrakcji było bardzo dużo, szkoda tylko, że aura nie dopisała

Fot. J. Nosal
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„Oto jest dzień, oto jest dzień

Który dał nam Pan
Weselmy się, weselmy się
i radujmy się nim…”

Czerwiec tego roku jest niezwykle 
płaczliwy. Ciężkie, ołowiane chmury 

leniwie, przesuwają się od zachodu na 
wschód, to znowu kotłują się i zmieniają 
kierunki, wirują i przesuwają się, a razem 
z nimi zrywa się ostry wiatr, który całą 
mocą przegania je ciągle dalej i dalej. 
Jednak nieubłagalnie wracają, a z nich 
spadają cysterny wody. Zimne strugi 
deszczu zamieniają drogi w istne kałuże. 
Od czasu do czasu odgłosy grzmotów są 
tak silne jakby waliły się wielkie bloki 
całego miasta. Czerwone zygzaki ognia 
przelatują przez niebo i cały świat jakby 
nagle zatapiał się w zadumę, strach i nie-
pokój. Ludzie schowani siedzą w domach 
i wyczekują na ciepły podmuch słońca, 
który osuszyłby, dodał sił i nadziei na 
ciepłe słoneczne lato.
 W Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Brzostku, na starej plebanii, już od 
tygodnia są przygotowania, wielkie przy-
gotowania na piknik, który będzie łączył 
środowisko lokalne. Każda pracownia 
przygotowuje wystrój pracowni oraz 
eksponaty, które będą stanowiły wystawę 
prac. Pracownia krawiecka robi wysta-
wę wyszywanych obrazów ściegiem 
krzyżykowym, serwetki z przeróżnymi 
ornamentami oraz maskotki i poduszki. 
Pracownia wikliniarska – znana już w 
środowisku, gdyż w każdym domu są ich 
precyzyjne wyroby – tace, tacki, koszyki 
na drzewo przy kominku, koszyczki, 
kwietniki, parasolniki oraz drobne me-
ble. Wszystkie wyroby wyplatane są 
ze zwykłej wykliny białej oraz taśmy 
wiklinowej. W pracowni plastycznej są 
bardzo kolorowe i różnorodne ekspona-
ty począwszy od odlewów gipsowych, 
różnorodnych ściennych obrazów ma-
lowanych farbą wodną i olejną oraz 
różnobarwne sentencjały związane z róż-
nymi świętami i uroczystościami. Dość 
niezwykła pracownia ceramiczna - jakby 
przedłużenie odwiecznego rzemiosła 
zwanego garncarstwem - odlewy gliniane 
w formy gipsowe, misy, dzbany, flakony, 
ozdobne puzderka i naczynia. Wiele 
zabiegów pielęgnacyjnych wykonała pra-
cownia ogrodnicza. Wszystkie wysiane 
warzywa, kwiaty, sadzonki są starannie 
wypielone i utrzymane bardzo nowo-
cześnie – pomimo nieustannych deszczy 
wszystko rośnie bez jednego chwastu, a 
wszystkie trawniki są wystrzyżone, pola 
i łany utrzymane w wielkim porządku. 
Koło stodoły jest duży wybieg dla trzech 
koni. Do Kubusia wróciła klacz Kasia z 
małym źrebaczkiem. Obok dobudowana 
duża stodoła w której stoją pryzmy spra-
sowanego siana, potrzebne jako karma 
dla zwierząt. W dawnej oborze kickają 
biało - szare, popielate i czarne króliki, 
którymi bardzo starannie opiekują się 
uczestnicy pracowni ogrodniczej. Zakon-
serwowane w ładzie pozostają narzędzia 
rolnicze; traktor i sprzęt do suszenia sia-
na, a wszystko to świadczy o niezwykłej 
trosce instruktorów opiekujących się tą 
pracownią.
 Pracownia gospodarstwa domowego 

zadbała o menu na piknik. Uczestniczki 
na zajęciach oprócz gotowania wykonują 
różne ozdoby z masy solnej i kukury-
dzianej, chętnie też wypiekają ciasta, 
ciasteczka i torty coraz to z innymi 
bardziej smacznymi masami, kremami, 
a na zamówienia mieszkańców Brzostku 
przygotowują własne wypieki. Pracow-
nia specjalizuje się również w robieniu 
dietetycznych deserów, smacznych za-
piekanek i pizzy.
 Wszystkie przygotowania do pikniku 
zostały zapięte na ostatni guzik. Cały 
obiekt przystroili uczestnicy w kolorowe 
balony, wstążki, tasiemki, gałązki. Na 
dziedzińcu rozbito namiot, pod którym 
ułożono stoły, krzesła, stoliki.
 Niestety w niedzielę 24. VI, od rana 
nic nie wskazywało na poprawę pogody. 
Pomimo tego w dużych kotłach usta-
wiono bigos znakomicie przyrządzony, 
krojono chleb, a na górze w nowo 
wyremontowanych pomieszczeniach 
rozłożono stół wypieków uczestników 
pracowni gospodarczej. A były tam prze-
różne słodkości estetycznie poustawiane 
na tacach: rogaliki, ciasteczka, ciasta 
kruche, biszkopty przekładane kremami, 
pierniczki, wafelki, ciasta serowe, ma-
kowe i jeszcze wiele innych wypieków, 
które mają nie tylko wymyślną nazwę, 
ale i „boski” smak. Pilnowano aby ter-
mosy były pełne wrzątku do zaparzenia 
herbaty, kawy, ekspresy roznosiły woń 
kawową po całym obiekcie i zapraszały 
na poczęstunek zaproszonych gości. 
 O godz. 14.00 rozpoczęto uroczysty 
czerwcowy piknik, który miał pokazać, 
że można ciekawie spędzić wolny czas 
całymi rodzinami. Rodzicie i dzieci, 
starzy i młodzi, zdrowi, wysportowani 
jak również niepełnosprawni. Każdy kto 
przychodził na piknik był witany przez 
uczestników i obdarzany gorącym bigo-
sem, chlebem i herbatą – za gratis – aby 
się rozgrzać. 
 Cieknąca woda z parasolek zalewała 
wszystkie kąty obiektu – naprawdę 
wszędzie było dużo wody. Pomimo 
tego uczestnicy WTZ i ich instruktorzy 
bardzo byli zainteresowani życzliwym i 
precyzyjnym prowadzeniem programu 
pikniku. 
 Brzostecka kapela, ubrana w rze-
szowskie stroje grała melodie ludowe, 
rytmicznie, żywo i śpiewnie. W rytmie 
polek i oberków same nogi niosły do 
tańca – chociaż aura nie pozwalała na 
taką zabawę.
 Proboszcz parafii ks. prałat Jan Ce-
bulak coraz to witał przybyłych gości: 
posła Leszka Deptułę, dyrektora centrum 
pomocy rodzinie z Dębicy Krystynę 
Kamińską oraz przewodniczącego 
Rady Powiatu Dębicy Tadeusza Kamiń-
skiego, przedstawicieli nadleśnictwa z 
Rymanowa oraz przedstawicieli władz 
administracyjnych i samorządowych z 
burmistrzem Brzostku Leszkiem Bień-
kiem z żoną, sekretarz urzędu gminy 
Lucyną Pruchnik, przewodniczącą 
Rady Gminy Zofią Skórską, dyrektorkę 
Szkoły Podstawowej w Brzostku Marię 
Przebiędę, zastępcę dyrektora Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach Annę 
Fundakowską i wszystkich mieszkańców 
Ziemi Brzosteckiej przybyłych na tę 

uroczystość.
 Zespół muzyczny „Andante” rodziny 
Czechów z Przedmieścia rozgrzewał 
uczestników pikniku i podrywał do tańca 
młodzieżowymi rytmami. Przybyły też 
grupy wokalna i taneczna Młodzieżo-
wego Domu Kultury z Jasła, która per-
fekcyjnie odtańczyła taniec nowoczesny. 
Przy rytmach muzyki współczesnej, w 
strojach typowych dla tych tańców, ryt-
micznymi brawami zostali obdarowani 
młodzi artyści jasielscy. 
 Na scenie wystąpił katolicki zespół 
muzyczny prowadzony przez siostry 
Marinellę Gentilini, Shiny Alex Puthen-
purayil oraz Andrsę Mira Aaron. Ten ze-
spół zrzesza młodzież brzostecką z Ora-
torium - prowadzone przez przybyłe do 
Brzostku siostry z posłaniem misyjnym. 
Na spotkaniach utrwalają swoją wiarę 
poprzez modlitwę, apostolstwo i służbę 
ludziom biednym i chorym. Siostry uczą 
ich języków obcych: angielskiego, wło-
skiego oraz gry na gitarze. Występ tego 
zespołu był bardzo ciepło przyjęty przez 
uczestników pikniku.
 Przybyła też młodzież z gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi z Brzostku. W ich 
wykonaniu podziwialiśmy nowocze-
sne tańce. Wielkim zainteresowaniem 
cieszył się występ zakonu Rycerskiego 
Ziemi Bieckiej, który zaprezentował 
pokaz strzelania z łuków. Dziewczęta 
i chłopcy z wielkim zainteresowaniem 
oglądali stroje rycerskie, które zostały 
zaprezentowane w pełnym rynsztunku.
 Program satyryczny, wokalno – mu-
zyczny, jak również kabaretony wykona-
ne przez artystów Metanoia z Krakowa 
zostały nagrodzone rzęsistymi brawami.
 Na zakończenie wystąpił zespół mu-
zyczny „Desert” popularnie nazywany 
przez Brzostowian zespół Tyburowskich, 
który był artystycznym zakończeniem 
pikniku. Strażacy mieli bardzo utrud-
nione zadanie przy pokazie sprzętu 
strażackiego.
 Regionalna telewizja jasielska skru-
pulatnie nagrywała wywiady, a wśród 
nich rozmowę z ks. proboszczem dr 
Janem Cebulakiem, Adamem Rynda-
kiem kierownikiem Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, 
Anitę Pieczonkę z domu Baran z mężem, 
którzy malowali makijaże i maski na 
twarzach dzieci chętnych do zabawy w 
pikniku. 
 Autorka książki „Z Brzostku rodem” 
– Z. Rogala podpisywała dedykacje dla 
osób, które były zainteresowane opowia-
daniami o życiu, historii i tradycji rodów, 
zapisanych oraz opowiedziała o genezie 
tej pozycji literackiej przed obiektywem 
lokalnej telewizji jasielskiej.
 Atrakcji było bardzo dużo, szkoda 
tylko, że aura nie dopisała. Chociaż 
przyszło niewiele mieszkańców Ziemi 
Brzosteckiej to jednak uczestnicy WTZ 
oraz stowarzyszenia na rzecz osób 
potrzebujących „Nieść nadzieję” w 
Brzostku zostali utwierdzeni, że warto 
przygotowywać imprezy integrujące 
społeczność, ponieważ aktywizują one 
środowisko lokalne oraz uczą godnego 
przeżywania wypoczynku całych rodzin 
razem z dziećmi.

Zuzanna Rogala
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kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”

Pod takim tytułem był realizowany w 
dniach 04.05.2009 r. - 03.06.2009 r. 

Szkole Podstawowej w Gorzejowej  projekt 
współfinansowany z Programu Integra-
cji Społecznej. Wzięło w nim udział 46 
uczniów. W ramach realizacji niniejszego 
projektu zostały zorganizowane dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne: 
- humanistyczne, które służyły poznaniu 
legend o tematyce warszawskiej, historii 
stolicy, zabytków, znaczących obiektów, 
przygotowaniu się do konkursu recytator-
skiego oraz quizu 
wiedzy o Warszawie. 
Zajęcia prowadziła 
pani Maria Grzesia-
kowska.
-  informatyczne 
dały okazję do stwo-
rzenia prezentacji 
mul t imedialnych 
pod tytułem „Podró-
że po Warszawie”. 
Prowadząca: pani 
Agnieszka Kawalec.
- plastyczne- ucznio-
wie wykonali prace z 
zastosowaniem róż-
nych technik przed-
stawiające zabytki 
Warszawy, z których 
po zlaminowaniu i 

oprawieniu powstały albumy o stolicy. 
Prowadzącą: Dorota Dziedzic
 - taneczne, na których uczniowie poznali 
genezę tańca towarzyskiego oraz nauczyli 
się go tańczyć. Zajęcia te prowadziła pani 
Krystyna Traciłowska, która była również 
koordynatorem projektu.    
 Uwieńczeniem wszystkich powyższych 
działań była trzydniowa wycieczka do 
Warszawy – marzenie wszystkich uczniów 
naszej szkoły. Zwiedziliśmy miejsca 
związane z legendami warszawskimi, 

miejsca pamięci narodowej, najcenniejsze 
zabytki naszej stolicy, obiekty kulturalne. 
Poznaliśmy budynki najwyższych władz 
państwowych: Sejm i Senat. Odwiedziliśmy 
siedziby dawnych królów polskich: Zamek 
Królewski, Pałac Łazienkowski, Pałac w 
Wilanowie. Wędrując Traktem Królewskim, 
poszerzyliśmy wiedzę dotyczącą historii 
stolicy. Swoje przeżycia udokumentowali-
śmy licznymi zdjęciami. 
 Podsumowanie projektu odbyło się 
03.06.2009 r. pod hasłem „Dzień war-
szawski w szkole”. W uroczystości tej 
uczestniczyli również zaproszeni goście. 
Beneficjenci projektu wzięli udział w 

konkursie recytator-
skim pt. „Warszawa 
w poezji” oraz quizie 
wiedzy o Warsza-
wie zatytułowanym 
„Warszawa dawniej 
i dziś”. Przedstawili 
również prezentację 
multimedialną „Po-
dróż po Warszawie” 
,  taniec narodowy 
– polonez. Można  
było także podziwiać 
wystawę albumów 
zawierających prace 
plastyczne wykona-
ne przez uczniów na 
temat „Warszawa – 
moja stolica”.

K.T.

warszawa z bliska i z daleka

grzybica
Latem, gdy jest ciepło częściej się pocimy, 

a to stwarza korzystne warunki do roz-
woju pasożytniczych grzybów. Bądźmy więc 
czujni i pamiętajmy, że nawet niewielkie 
swędzenie i złuszczanie się naskórka mogą 
być pierwszym objawem rozwijającej się 
infekcji grzybiczej. Grzybice czyli mikozy (z 
łac. mycoses) - to grupa wysoce zaraźliwych 
chorób zakaźnych dotykających zarówno 
ludzi jak i zwierzęta wywoływanych przez 
mikroskopijne grzyby, drożdżaki lub pleśnie. 
Dermatofity te atakują zarówno owłosioną 
skórę głowy, stopy, dłonie jak i pachwiny 
czy tułów.
Podział grzybic: 
1. Skóry owłosionej i nieowłosionej
2. Grzybice skóry (dermatofitozy) 

a. głowy
b. brody tzw. figówka 
c. paznokci
d. stóp, tzw. stopa atlety/sportowca 
e. pachwin

Grzybice głębokie, narządowe - grupa cho-
rób oportunistycznych, często przebiegają-
cych w AIDS. Dotyczą przede wszystkim 
płuc. 

a. przebiegające z fungemią
b. przebiegające bez fungemii

Najczęściej infekują nas: Candida, zajmując 
fałdy skórne, natomiast na naskórku osiadają 
m. in. Aspergillus i Mucor. Ich zarodniki 

krążą swobodnie w powietrzu, a wdychane 
nasilają objawy kataru siennego i mogą 
prowokować duszności astmy oskrzelowej. 
Naukowcy ostrzegają, że zaobserwowano 
przypadki występowania  nowych gatunków 
grzybów, na co wpływ ma rosnąca ilość 
używanych przez nas chemikaliów.
czynniki sprzyjające wystąpieniu grzybic:
	nowotwory 
	antybiotykoterapia 
	awitaminozy grupy B 
	oparzenia 
	sterydoterapia 
	zaburzenia hormonalne w przebiegu 

niewydolności lub braku śledziony, cu-
krzycy, otyłości 

	zaburzenia odporności typu komórkowe-
go wrodzone i nabyte 

	niedobór IgA
sposoby zarażenia:
 Grzybicą najłatwiej zarazić się w miej-
scach publicznych, takich jak: internaty, 
sale sportowe, sauny, gabinety odnowy 
biologicznej, itp. Niektóre typy grzybic wy-
stępują częściej u mężczyzn (grzybica stóp 
i pachwin), a inne u kobiet (drożdżyca). Na 
grzybicę skóry głowy narażone są głównie 
dzieci. Istnieje także ścisły związek wystę-
powania grzybic z wykonywaniem pewnych 
zawodów. Szczególnie narażeni są: górnicy, 
żołnierze, sportowcy noszący ubrania i buty 
z tworzyw sztucznych, które nie przepusz-
czając powietrza stwarzają świetne warunki 
mikrobom. Chorobom możemy się zarazić 
od innych osób, rzadziej od zwierząt: kotów, 
psów, chomików, gołębi.
objawy:
 W przypadku grzybic skóry są to: świąd, 
łuszczenie się skóry, miejscowe zaczerwie-
nienie. 

W przypadku grzybic głębokich: objawy 
narządowe, biegunka.
zapobieganie:
 Podstawą jest higiena osobista m. in.  
używanie własnego ręcznika oraz higiena 
ubrań. Korzystając z basenu należy zakładać 
klapki z gumy, a nie z pianki, w której mi-
kroby mają korzystniejsze warunki do życia. 
Przed wejściem na basen i po wyjściu z wody 
koniecznie należy spryskać stopy preparatem 
antygrzybicznym. Potem należy dokładnie 
spłukać ciało i włosy wodą i umyć przy po-
mocy środków kosmetycznych, a następnie 
starannie wytrzeć fałdy skórne, szczególnie 
te między palcami. Na koniec trzeba jeszcze 
opłukać klapki i strój kąpielowy. Ważne jest 
również noszenie przewiewnych ubrań z 
naturalnych materiałów i szczególna higiena 
stóp. Trzeba zrezygnować z noszenia ciasne-
go, nieprzewiewnego obuwia.
leczenie:
 W przypadku grzybicy stóp i paznokci 
leczymy chorobę przy pomocy kremów i 
płynów (na paznokcie można stosować spe-
cjalne lakiery). Na rynku istnieje specjalny 
preparat w postaci płynu, po użyciu którego 
w większości przypadków grzybica stóp 
zostaje zahamowana już przy pierwszym 
użyciu. Grzybica paznokci jest trudniejsza 
do wyleczenia, często wymaga stosowania 
preparatów doustnych i terapia może trwać 
od 1 nawet do 12 miesięcy. Łupież i łupież 
pstry leczymy przy pomocy specjalnych 
szamponów zawierających ketokonazol. 
Myjemy głowę 3 dni z rzędu, dla utrzymania 
efektu niezbędne jest powtarzanie kuracji .
W przypadku grzybicy twarzy , szyi, rąk i 
pachwin leczenia jest miejscowe przy po-
mocy kremu - kuracja trwa od 1-2 tygodni.

Dużo zdrowia!
mgr farm. Monika Miałkowska
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1 czerwca br. roku odbyła się XV Se-
sja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tego 

dnia młodzi ludzie z całej Polski mieli 
możliwość przedstawienia swoich opinii 
i spostrzeżeń dotyczących problemów 
współczesnego świa-
ta, kraju i środowiska 
lokalnego. Siedliskie 
gimnazjum repre-
zentowało dwóch 
uczniów – Kamil 
Wójtowicz i Daniel 
Zięba. Pisemne pra-
ce tychże chłopców 
zyskały wcześniej 
aprobatę Wojewódz-
kiego Zespołu Orga-
nizacyjnego Sejmu 
Dzieci i Młodzieży.
 Pierwsza sesja 
Sejmu Dzieci i mło-
dzieży odbyła się w 
1994 roku z inicjaty-

wy pani Urszuli Pańko – wicedyrektora 
ówczesnego Biura Informacyjnego Kan-
celarii Sejmu i pani Janiny Ochojskiej 
– prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej.
 Od XIII sesji prace związane z 

jej organizacją przejęła Wszechnica 
Sejmowa wchodząca w skład Biura 
Korespondencji i Informacji. Współor-
ganizatorem przedsięwzięcia jest także 
resort oświaty oraz Sekretariat Posiedzeń 
Sejmu Kancelarii Sejmu, który pomaga 
w prowadzeniu samych obrad.
 Daniel i Kamil wrócili z Warszawy 
pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświad-
czenia. Oprócz tego, że zwiedzili stolicę 
(Pałac w Wilanowie, Łazienki Królew-
skie i Muzeum Powstania Warszawskie-
go), mieli unikalną okazję poznania taj-
ników działania demokracji i polskiego 

parlamentu. 
 Być może uczest-
nictwo w obradach 
sejmu zainspiruje 
naszych młodych 
polityków do tego, 
aby w przyszłości na 
dobre zagościli w ku-
luarach sejmowych i 
w swoje ręce wzięli 
sprawy Polski.
 Życzymy im tego 
z całego serca i już 
dziś gratulujemy od-
niesionego sukcesu.

D. Wójcik,
H. Wąsik

młodzi parlamentarzyści z siedlisk-Bogusz
 „Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, cze-
go mu potrzeba. Ale zapomnieliście, Panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale i 
dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa 
parlamenty: jeden dla dorosłych – i tam będą posłowie dorosłych i ministrowie 
dorosłych. A drugi będzie sejm dzieci – i tam dzieci będą posłami i ministrami.”

Król Maciuś Pierwszy
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Unia nie folguje. Od 2013 r. gospodarstwa 
rolne bez certyfikatu zgodności zostaną 

pozbawione wszelkich dopłat a i sprzedaż 
produktów rolnych z tych gospodarstw 
będzie problematyczna (podobno na rynek 
lokalny tak, a do przetwórstwa nie). Wszystko 
za sprawą między innymi tzw. dobrostanu 
zwierząt gospodarskich. Tymczasem pies 
przywiązany łańcuchem do swojej budy jest w 
oczywisty sposób represjonowany, bo do niego 
nie odnosi się wyżej wspomniany dobrostan 
zwierząt. Obrońcy praw zwierząt powinni co 
rychlej określić minimalną długość łańcucha, 
jego ciężar, rodzaj obroży, gabaryty budy i 
głębokość miski. Pies powinien mieć stały 
dostęp do wody pitnej - podobnie jak świnia. 
Właściciel powinien zadbać by pies nie miał 
pasożytów tak zewnętrznych jak i wewnętrz-
nych. Szczepienie psa przeciw wściekliźnie 
jest obowiązkowa i tutaj gospodarz łaski 
nie robi. Wg unijnych standardów psia buda 
powinna być ocieplana.

jak ignac średnią obliczał
 Ranking gmin powiatu dębickiego (bez 
uwzględnienia języków obcych) wg uzy-
skanych wyników egzaminu gimnazjalnego 
(Obserwator Lokalny nr 25 z 27.06.09)
M. Dębica  - 61,8 pkt
Żyraków   - 58,5 pkt
Gm. Dębica  - 57,0 pkt
Pilzno    - 56,9 pkt
Jodłowa   - 54,4 pkt
Czarna   - 54,1 pkt
Brzostek   - 51,3 pkt
 Takie rankingi są robione po trosze sobie a 
muzom. Bo na ten przykład w l szkole łatwiej 
zrobić dobry wynik (wysoką średnią) niż w 4 
szkołach na terenie gminy.
 Jak obliczyć średnią najlepiej wie lgnac. 
Włożył on otóż jedną nogę do miski z tem-
peraturą 20ºC a drugą nogę do miednicy z 
temperaturą 40ºC. I w ten oto sposób uzyskał 
średnią temperaturę 30ºC. Nie wiadomo czy 
lgnac miał termometr, czy też tak sobie strze-
lił „na oko”.

droga przez Banię (czyli przez mękę)
 Droga powiatowa Brzostek – Siedli-
ska-Bogusz ma najgorszą w całej gminie 
nawierzchnię, niby asfaltową. Po tej drodze 
jedzie się jak po kartoflisku. Nikt nie pamięta 
kiedy ostatni raz była remontowana. Zresztą w 
tej kadencji władz powiatowych (od X 2006) 
niewiele zrobiono w inwestycjach drogowych 
na terenie gminy Brzostek (droga w Kamieni-
cy Górnej do granicy powiatu i dokończenie 
połączenia z Błażkową było „wywalczone” 
w poprzedniej kadencji). Tymczasem ktoś 
reprezentuje społeczność gminy w Radzie 
Powiatu. W powiatowej kasie nigdy nie było 
za wiele pieniędzy na modernizacje dróg w 
gminach. Chcąc coś zrobić, samorząd gminy 
powinien partycypować w kosztach.
Rolnik jeżdżący po tej drodze nie musi o 
tym wiedzieć - urzędnik i owszem.
widziałem orląt cień
 Adaś Bachara ma zadatki na prawdzi-
wego szachistę. Po przegranej partii zacho-
wuje kamienną twarz i nie skacze z radości 
po zwycięstwie. I o to chodzi. W wielkich 
szachach nie ma miejsca dla nerwusów. Z 
kolei Michał Krzyszczuk jest chłonny wie-
dzy szachowej. „Połyka” książki szachowe, 
na razie dla dzieci, to na początek. Zdaje 
się, że zapisane partie szachowe rozegrane 
w Domu Kultury, 
analizuje w domu. 
Tak czynią tylko 
arcymistrzowie jak 
Fischer czy Kaspa-
row. Najwyższy w 
tej grupie poziom 
szachowy prezen-
tuje Damian Ma-
tyasik i Dominik 
Pieniądz. Pół kroku 
za nimi jest Kamil 
Przewoźnik i Mi-
chał Krzyszczuk. 
Gra jednoczesna z 
nimi (symultana) 

pozwoliła mi stwierdzić, że Dominik ma 
już sporą porcję rutyny (zakłada pułapki 
szachowe) - chce wygrać ze mną.
 Inni mają lekką tremę - a on nie. Dobry 
szachista podejmuje wyzwanie - każda 
porażka z lepszym (na razie) szachistą przy-
nosi korzyści. Bo taką partię się pamięta, 
szczególnie własne błędy. Będą z Dominika 
ludzie szachowe.
 Rafał Szukała to „Waleczny przeciw 
rzymskim legionom” - czyli lepszych od 
siebie szachistów. Zaciekłość i determina-
cja w grze to jego atuty. Z niego też będą 
ludzie szachowe. Od 5 maja od 17 czerwca 
w Domu Kultury w Brzostku odbywały 
się zajęcia szachowe (raz w tygodniu 1,5 
godziny) w ramach działania świetlicy 
środowiskowej - „Aktywnie i twórczo”. 
Po przerwie wakacyjnej zajęcia mają być 
wznowione (od września do listopada). 
Obiecałem młodym szachistom, że opubli-
kuję pierwszy ranking. A oto i on: 
l-2  Damian Matyasik  - 8,5 pkt
  Dominik Pieniądz  - 8,5 pkt
3-4 Kamil Przewoźnik  - 8,0 pkt
  Michał Krzyszczuk  - 8,0 pkt
5  Przemysław Łącki  - 6,0 pkt
6-10 Adam Bachara   - 4,0 pkt
  Łukasz Matyasik   - 4,0 pkt
  Dominik Rączka   - 4,0 pkt
  Rafał Szukała    - 4,0 pkt
  Cyprian Wąsik    - 4,0 pkt

Ferdynand Bugno

wieści miejsko - wiejskie

W bieżącym roku szkolnym, po raz drugi, uczeń 
ZS im. JP II w Brzostku Marek Dominik zo-

stał laureatem XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności Rolniczych, która odbyła się w dniach 
5-6 czerwca 2009 w Trzciance koło Poznania. 
 Finał XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych na poziomie centralnym odbył się we 
Wrocławiu w dniach 5-7 czerwca 2008. Marek z 
obu części uzyskał 99 punktów na 120, zdobywając 
piąte miejsce w Polsce. Bardzo dobre przygotowa-
nie do olimpiad Marek zdobywał pod kierunkiem 
nauczyciela mgr inż. Grzegorza Grzesiakowskiego.
Zostając laureatem OWiUR przez dwa kolejne lata 
potwierdził nieprzeciętne umiejętności i szeroką 
wiedzę zawodową.
 W czasie swojej czteroletniej nauki w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, wiele razy 
reprezentował szkołę w konkursach i olimpiadach 
na poziomie powiatu. Szkołę ukończył z wysoką 
średnią ocen oraz z wzorowym zachowaniem. Ma-
rek ma już indeks w kieszeni czekając na wyniki 
matury. Opiekun laureata

Grzegorz Grzesiakowski 

uczeń zs im. jana Pawła ii w Brzostku został podwójnym laureatem olimpiady
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 „Talent był i pozostanie darem, 
za który odpowiadają wszyscy (…)”
       K. R. Jaśkiewicz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
swoich wychowanków, Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Smarżowej od 1 
kwietnia do 5 czerwca 2009r. realizowała 
projekt: „SZANSA DLA TALENTÓW - 
kuźnia wiedzy, oryginalności, inspiracja 
twórczej aktywności”, współfinansowany 
ze środków PPWOW.
 Uczniowie uczestniczyli w warsztatach: 
literackich:„W Bajkolandii”, historyczno 
– kulturowych: „ Wczoraj, dziś, jutro”, 
matematyczno – informatycznych: „ My-
ślę, więc jestem” oraz pozalekcyjnych 
zajęciach sportowych: „ Olimpijczycy na 
start”.
 Podczas realizacji zajęć nasi wycho-
wankowie rozwijali własne talenty, zainte-
resowania, oryginalność, byli inspirowani 

do samodzielnych poszukiwań i działań, 
wyzwalania twórczej aktywności oraz 
aktywnie spędzali czas wolny.
 Rezultatem podjętych działań jest: 
ukształtowanie szacunku do ojczystego 
kraju, umiłowanie „małej ojczyzny”, tole-
rancja dla „ Innych i Inności”, poznawanie 
tajników literatury jak również umiejętność 

korzystania z technologii informacyjnej.
Po wysiłku intelektualnym uczniowie 
mieli możliwość doskonalenia kondycji 
fizycznej, pamiętając o słowach Pierra de 
Coubertina:
  „O Sporcie! Tyś architektem tej
  budowli ludzkiego ciała…”

koordynator: Małgorzata Śliwa

Realizacja 
projektu Pis 
w sP w smarżowej

Do boju… młodzi przyjaciele! 

Dnia 24 czerwca 2009 roku w 
Kołaczycach odbyło się spotka-

nie, którego celem była prezentacja 
praktyk z zakresu usług społecz-
nych świadczonych w 51 gminach 
podkarpackich, uczestniczących w 
Programie Integracji Społecznej w 
ramach Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich.
 Targi Usług Społecznych były 
okazją do wymiany doświadczeń w 
zakresie aktywizacji społeczności 
wiejskich, rozwiązywania proble-
mów społecznych oraz przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu 
wśród gmin uczestniczących w 
Programie oraz na zewnątrz.
 Spotkaniu towarzyszyły rozmo-
wy na temat pomysłów dotyczących 
możliwości kontynuacji i rozwoju 
usług, które są obecnie realizowane 
na terenach wiejskich; współpracy 
międzysektorowej oraz promocji regionu. 
W czasie spotkania można było porozma-
wiać z realizatorami różnych działań na 

rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin 
i całych społeczności wiejskich. Poszcze-
gólne gminy Podkarpacia zaprezentowały 
rozliczne praktyki wypracowane na 

swych terenach. 
  Gmina Brzo-
s tek  czynnie 
uczestnicząca 
w Programie 
Integracji Spo-
łecznej również 
p r z e d s t a w i ł a 
swój  lokalny 
dorobek. Sto-
w a r z y s z e n i e 
„Razem w przy-
szłość” pielę-
gnując dziedzic-
two kulturowe w 
regionie przy-
gotowano wy-
stęp artystyczny 

dzieci, które zatańczyły regionalny taniec 
zwany „brzostowiakiem”.  Dbając o 
promocję gminy zorganizowano rów-
nież wystawę lokalnych przedsięwzięć 
(książek, folderów, broszur, plakatów 
i fotografii obrazujących uroczystości 
gminne). Miłym dla podniebienia do-
datkiem Podkarpackich Targów stał się 
regionalny stół z jadłem brzosteckim. 
Znalazły się na nim potrawy z przepisów 
miejscowych gospodyń. Zasmakować tu 
można było zarówno dawnych specjałów 
jak: chleb swojski ze smalcem czy pro-
uzioki oraz współczesnych smakowitych 
dań, przetworów i deserów.
 Podkarpackie Targi Usług Społecz-
nych stały się doskonałą okazją nie tylko 
do promocji regionu, ale przede wszyst-
kim integracji lokalnych społeczności.

Organizatorzy

Podkarpackie targi usług społecznych w kołaczycach
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W Szkole Podstawowej w Kamienicy 
Górnej uczniowie od ponad 25 lat 

podejmują działalność teatralną.
 18 czerwca 2009 roku odbyła się tu 
premiera przedstawienia „Kopciuszek” 
według tekstu Jana Brzechwy w reżyserii 
Marii Mężyk. Scenografię i kostiumy wy-
konały dzieci pod kierunkiem Ryszardy 
Wajdy.
 Widowisko zostało opracowane w 
ramach Programu Integracji Społecznej „ 
Zdrowo, kulturalnie, bezpiecznie i poży-
tecznie spędzam wolny czas.” 
 Obejrzeli go zaproszeni goście, wice-
burmistrz Brzostku – pan Piotr Szczepko-

wicz, Pani Irena Nosal, Pan Józef Nosal, 
uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej w Smarżowej, mieszkańcy wsi oraz 
przedszkolaki uczniowie z tutejszej szkoły.
 W kolejnych scenach ukazano sposób 
traktowania dobrego i pracowitego kop-
ciuszka przez złą macochę i jej zazdrosne 
córki, orędzie króla, spotkanie kopciuszka 
z sąsiadką, bal w pałacu, poszukiwanie 
właścicielki złotego pantofelka przez straż-
ników, obwieszczenie króla. Występowały 
przy tym też efekty akustyczne, muzyka, 
piosenki i taniec.
 „Mali aktorzy” i twórcy scenografii 
zostali nagrodzeni przez widzów gromkimi 

brawami. 26 osób otrzymało również z rąk 
wice-burmistrza pamiątkowe dyplomy za 
zaangażowanie w przygotowanie i wysta-
wienie sztuki, a kopciuszek został obdaro-
wany przez niego ogromnym cukierkiem, 
którym miał się podzielić z kolegami.
 Potem goście i baśniowe postacie wspól-
nie bawili się przy muzyce. Królewska para 
poczęstowała wszystkie dzieci cukierkami 
i zaprosiła na skromny poczęstunek.
 Twórcy przedstawienia dziękują wła-
dzom gminnym za przyznanie środków 
finansowych na zakup mikrofonów i 
materiałów do wykonania kurtyny. Wyko-
rzystywanie tego sprzętu podniesie jeszcze 
bardziej jakość wystawianych widowisk, 
zwiększy zainteresowanie uczniów działal-
nością teatralną oraz zmobilizuje do wysta-

wiania następnych sztuk, 
przez co będą spędzać 
wolny czas w sposób 
kulturalny i pożyteczny.
  Realizatorzy pro-
gramu dziękują też panu 
Józefowi Nosalowi za 
wykonanie licznych foto-
grafii wyżej wymienionej 
imprezy i umieszczenie 
ich na stronie interne-
towej gminy Brzostek, 
czym sprawił wiele ra-
dości i satysfakcji małym 
aktorom i oraz ich opie-
kunom.

 M. Mężyk

warsztaty teatralne w kamienicy górnej

Uczennica Szkoły Podstawowej 
w Gorzejowej, Magdalena Woj-

ciechowska znów zdobywa nagrody i 
dyplomy w konkursach z języka nie-
mieckiego.
 Warto było się pomęczyć 12 marca 
nad testem V edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Języka Niemieckiego ,, der, 
die, das Kenner’’ dla uczniów szkół 
podstawowych, którego inicjatorem była 
Szkoła Podstawowa w Rzeszowie. W te-
gorocznej edycji konkursu wzięło udział  
ok. kilkuset uczniów z podkarpackich 
szkół podstawowych. Do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowano zgodnie z 
Regulaminem Konkursu 30 najlepszych 
uczestników I etapu konkursu w tym i na-
szą Madzię. Z najlepszych wytypowano 
10 laureatów. Madzia znalazła się pośród 
nich na 5 miejscu, uzyskując bardzo dużo 
punktów, bo aż 77 na 100 możliwych.
 24 kwietnia 2009r. udała się wraz z 
rodzicami i nauczycielem j. niemiec-
kiego na uroczyste wręczenie nagród i 
dyplomów do Rzeszowa. Organizatorem 

i sponsorem nagród było Wydawnictwo 
Szkolne PWN z Warszawy. Wśród 
zaproszonych gości znalazła się także 
autorka podręczników ,,der die das” do 
j. niemieckiego pani Marta Kozubska, 
która osobiście gratulowała naszej lau-
reatce i życzyła dalszych sukcesów.
 Na tym nie koniec sukcesów. W kwiet-
niu odbył się także w naszej szkole 
Ogólnopolski Konkurs ,, Albus 2009 
”.Udział wzięło w nim 9 osób z klas V 
i VI. Na 681 uczestników z całej Polski 
Magdalena Wojciechowska zajęła 9 
miejsce uzyskując tym samym dyplom 
laureata. 
 Te wspaniałe sukcesy Magdy to nie 
pierwsze w tym roku szkolnym. Warto 
przypomnieć, że została także laure-
atką konkursów przedmiotowych z j. 
niemieckiego, organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
 Życzę jeszcze wielu sukcesów w następ-
nych etapach edukacji.

nauczyciel j. niem.
Wioleta Wilusz

Potrójna laureatka z języka niemieckiego

inFoRmacja gminnej komisji ds. PRzeciwdziałania alkoholizmowi w BRzostku
 Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Brzostku informuje, iż w każdy czwartek o godz. 17ºº odbywają 
się w Domu Kultury w Brzostku spotkania samopomocowej grupy wsparcia AA. 
 Zapraszamy wszystkie osoby, nie tylko z naszej gminy, które borykają się z chorobą alkoholową, są w trakcie leczenia, 
lub też zakończyły proces leczenia szpitalnego. W spotkaniach mogą wziąć udział, a nawet jest wskazane, również człon-
kowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu, lub pijących ryzykownie i szkodliwie.
 Aby wziąć udział w ww. spotkaniach nie należy mieć żadnych „oporów”, ponieważ ogólnie przyjętą zasadą tych spotkań 
jest to, że nikt Cię o nic nie będzie pytał, jeżeli ty sam nie zechcesz mówić. Możesz wyjść i znowu wrócić…
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Realizując program integracji społecznej 
w ramach świetlicy dla dzieci i mło-

dzieży „Aktywnie i twórczo” Dom Kul-
tury w Brzostku zorganizował w pierwszą 
sobotę czerwca jednodniową wycieczkę 
autokarową na trasie: Pilzno – Tuchów - 
Cieżkowice. Wzięło w niej udział około 40 
uczestników zajęć świetlicowych.
 Pierwszym eta-
pem wycieczki było 
Muzeum Lalek w 
Pilźnie z filią w Li-
pinach. Tutaj dzie-
ci mogły po prostu 
przeżyć zaczarowane 
chwile. Spacerując 
wraz z przewodni-
kiem po miniatu-
rowym bajkowym 
ogrodzie podziwiały 
postacie z bajek, ba-
śniowy żabi staw, 
miniaturową wieś 
stworzoną na obraz 
Lipiec Reymontow-
skich oraz ogród 
wiedźmy zielarki. 
Można było też zo-
baczyć postacie Pia-
stów, sławnych polityków, tych z historii, 
a także współczesnych - postacie samorzą-
dowców z powiatu dębickiego. Wszystkie 
te lalki urzekają delikatnością, a tworzone 
są jedynie na bazie surowców naturalnych 
- tkanin, drewna i ceramiki. Oprowadzane 
przez przewodnika – gawędziarza dzieci 
mogły się też przenieść do zamku Śpiącej 
Królewny, Wioski Krasnali, domku Babci 
i Czerwonego Kapturka, poznać obyczaje 
żydowskie oglądając w miniaturowym 
wydaniu synagogę i cmentarz żydowski. Na 
koniec w „Gospodzie u wiedźmy” można 
było sobie kupić pamiątkową lalkę, czy 
też zaopatrzyć się w kieszonkowe wydanie 
książeczki Zofii Gągały-Bohaczykowej pt. 
„Baśnie i legendy polskie” z autografem 

samej autorki.
 Dalszym etapem wycieczki były Ciężko-
wice. Po drodze wycieczkowicze zwiedzili 
kościół klasztorny redemptorystów p.w. 
Najświętszej Marii Panny w Tuchowie.
 Zwiedzanie Ciężkowic rozpoczęto od 
wizyty w Muzeum Przyrodniczym im. 
Krystyny i Włodzimierza Tomków. Przez 

ponad pięćdziesięcioletni okres pracy na 
rzecz ochrony przyrody, p.p. Tomkowie 
zgromadzili ponad 200 gatunków ptaków, 
trofea łowieckie i owady, które obecnie 
można ogadać w muzeum. Uczestnicy 
wycieczki mogli nie tylko podziwiać te 
zbiory, ale też dowiedzieć się wiele cieka-
wych wiadomości o tych eksponatach oraz 
uczestniczyć w lekcji muzealnej na temat 
nietoperzy. O dużym zainteresowaniu te-
matem świadczyły liczne pytania zadawane 
przewodnikowi.
 Jednak najwięcej emocji wzbudziła po-
nad dwugodzinna wędrówka po rezerwacie 
przyrody nieożywionej zwanym „Skamie-
niałe Miasto” w Ciężkowicach. Liczący 15 
ha powierzchni rezerwat powstał w 1948r. a 

zbudowany jest z piaskowca, który pojawił 
się 30 mln lat temu. Grupa prowadzona 
przez przewodniczkę zwiedziła 12 naj-
bardziej znanych skał i głazów robiących 
niesamowite wrażenie i cierpliwie wysłu-
chała związanych z nimi legend i opowieści. 
Każdą ze skał można było dotknąć i zrobić 
sobie na niej pamiątkowe zdjęcie. Najwięk-

sze zainteresowanie 
budziły: Lisi Wą-
wóz, Czarownica, 
Grunwald, Wąwóz 
Czarownic i Wodo-
spad. Mimo dużego 
zmęczenia wędrów-
ką, dzieci wyniosły 
z tej eskapady sporo 
niezapomnianych 
wrażeń oraz mogły 
poszerzyć swe wia-
domości przyrodni-
cze i krajoznawcze. 
 Nieco inną atrak-
cję mieli ci, którzy z 
różnych przyczyn nie 
mogli wziąć udziału 
w/w wycieczce tu-
rystycznej. W dwa 
tygodnie później zor-

ganizowano dla nich wyjazd do kina Helios 
w Rzeszowie na film p.t. „Potwory kontra 
obcy” w wersji (3D). Dzięki magicznym, 
trójwymiarowym okularom około czter-
dzieścioro dzieci i młodzieży miało możli-
wość poznać smak fantastycznej przygody i 
doznać dreszczyku emocji przenosząc się w 
baśniowy świat fantazji tej najnowszej ani-
macyjnej produkcji. Trójwymiarowe kino 
jest bowiem wciąż jeszcze mało popularne 
w naszym środowisku, a niektórzy oglądali 
je po raz pierwszy.
 Wyjazdy te mocno zintegrowały uczest-
ników zajęć świetlicowych, poszerzyły ich 
horyzonty myślowe i były ciekawą propo-
zycją spędzenia czasu wolnego.

E.M.

integracyjne wyjazdy dzieci i młodzieży ze świetlicy

Uczestnicy wycieczki do Rzeszowa

W powiatowym mieście Dębica 27 maja 2009r.odbył się 
Pierwszy Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów 

Tanecznych „ Pantofelek Królowej Jadwigi” . Organizatorem 
spotkania była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Dębicy, a patronat nad tym niecodziennym wydarzeniem 
objęli: Burmistrz Miasta, Starosta Powiatu, Dyrektor Zarządu 
Oświaty oraz Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
 Przegląd Szkolnych Amatorskich Zespołów Artystycznych 
jest okazją pozwalającą przedstawić dorobek szkół w zakresie 
wychowania artystycznego. Stwarza możliwość wymiany do-
świadczeń, konsultacji oraz wytyczenia dalszych perspektyw 
dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w środowisku 
szkolnym.
 Uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali się w tym roku 
w dwóch kategoriach: taniec ludowy i formy różne.
 „Brzostowiak”, to taniec ludowy, który powstał z okazji uroczy-
stej sesji odzyskania praw miejskich. Zaprezentowany został przez 
szkolny zespół „ Żaczki” w składzie: Kinga Byś, Mariola Pruchnik, 
Monika Grygiel, Karolina Ryba, Karolina Szarek, Paulina Maziarz, 
Ewelina Ryba, Mateusz Golec, Dominik Chodur, Artur Berek, 
Jan Tyburowski, Dawid Kurcz. Zespół ten wywalczył I miejsce w 
tegorocznym Pierwszym Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych 
Zespołów Tanecznych!

 Taniec pod hasłem „Meksykańskim szlakiem” zatańczył ze-
spół „Promyczki”: Oliwia Szarek, Karolina Lechwar, Katarzyna 
Tyburowska, Martyna Samborska, Monika Trojan, Szymon Golec, 
Szymon Szczepanik, Jakub Kalita, Rafał Szukała, Konrad Szarek, 
który zajął III miejsce!
 Za organizację przeglądu tanecznego, nagrody i niezwykle miłe 
przyjęcie, słowa uznania należą się wszystkim, którzy przyczynili 
się do popularyzacji tańców w regionie. 

atsz

taneczny sukces 
BRzosteckiej Podstawówki
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Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorysty-
ka podyktowana przez klienta, 
kwiaty sztuczne i żywe na ży-

czenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 723 030

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1
RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION

Program Mikropożyczek na 2009 r. dla 
mieszkańców województwa podkarpackiego 

(program PL-480)
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 20 000 PLN
 okres  spłaty do 48 miesięcy
 okres karencji w spłacie - 2 miesiące
 oprocentowanie 0% (pożyczka 

bezprocentowa)
 opłata prowizyjna 3% kwoty (jedyny koszt 

pożyczki)
 przyznawanie pożyczek i wypłaty co 14 dni

Kto może otrzymać pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność 

gospodarczą
 osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne
 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

Eliminacje gminne Olimpiady odbyły się 
pod koniec maja w Szkole Podstawowej 

w Brzostku. Pięćdziesięciu pięciu uczest-
ników rywalizowało w pięciu kategoriach 
wiekowych.
 W kategorii wiekowej do lat 13 wśród 
dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Karoli-
na Mirus ze Smarżowej, drugie Karolina 
Kmiecik z Brzostku, a trzecie Karolina 
Wójcik z Siedlisk-Bogusz. Natomiast 
wśród chłopców pierwsze miejsce zajął 
Michał Andreasik z Bączałki, drugie 
Konrad Kalina z Kamienicy Górnej, a 
trzecie Łukasz Stanek z Siedlisk-Bogusz. 
W kategorii 14 do 16 lat wśród dziewcząt 
pierwsze miejsce zajęła Malwina Tołpa, 
drugie Paulina Piękoś (obydwie ze Smar-

żowej, a trzecie Karolina Nycz z Brzostku. 
Wśród chłopców pierwsze trzy miejsca 
zajęli: Józef Zieliński, Marcin Sobczyk 
(obydwaj z Grudnej Górnej) i Mariusz Gil 
ze Smarżowej. W kategorii mężczyzn 17 
do 19 lat pierwsze miejsce zajął Michał 
Pyzia, drugie Mirosław Raś, a trzecie Ma-
riusz Dachowski – wszyscy z Kamienicy 
Górnej. W kategorii mężczyzn 20 do 44 
lat zwycięzcą został Kazimierz Andreasik z 
Bączałki przed Stanisławem Tyburowskim 
i Sławomirem Ramsem (obydwaj z Brzost-
ku). Wśród mężczyzn powyżej 45 lat wy-
łoniono jednego zwycięzcę, którym został 
Stanisław Król z Brzostku. Laureaci trzech 
pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundo-

wane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku.
 Ideą tego turnieju jest promowanie zdro-
wego stylu życia oraz integracja wszystkich 
środowisk. Zdobywcy pierwszych dwóch 
miejsc w eliminacjach gminnych wzięli 
udział w eliminacjach powiatowych, które 
odbyły się w Żyrakowie. Spośród naszych 
reprezentantów do finału w Rzeszowie za-
kwalifikowali się: Malwina Tołpa, Michał 
Pyzia, Kazimierz Andreasik, Stanisław 
Tyburowski i Stanisław Król.
 Finał wojewódzki odbył się na hali Pod-
promie 13 czerwca b.r. W imprezie wzięło 
udział ponad 270 uczestników – finalistów 
eliminacji powiatowych oraz zaproszeni 
goście z Ukrainy. Nasi reprezentanci za-
prezentowali się z bardzo dobrej strony 
zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce w 

swoich kategoriach wie-
kowych. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują 
Malwina Tołpa, która 
zwyciężyła w kategorii 
dziewcząt 14 do 16 lat 
i Kazimierz Andreasik, 
który zajął drugie miejsce 
w kategorii mężczyzn 20 
do 44 lat.
 Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom 
i mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku jeszcze 
więcej amatorów tenisa 
stołowego weźmie udział 
w Olimpiadzie.

Organizatorzy

X Podkarpacka olimpiada tenisa stołowego

Uczestnicy eliminacji gminnych
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KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Czarna skała magmowa; 4) Festiwalowe 
miasto w rzeszowskim; 7) Zarejestrowany 
w urzędzie patentowym; 8) Brzostecka 
agencja informacyjna; 9) Światowy po-
tentat komputerowy; 10) Czternasta litera 
grecka; 11) Wieża w murze obronnym; 
13) Arabskie państwo; 15) Historia 
powstania; 17) Tam kara za grzechy; 
19) Niewolnik; 20) Arbuz; 21) Uniwer-
salny rozpuszczalnik; 24) Homo sapiens; 
25) Zastępcza droga; 26) Utrzymuje 
się z jałmużny; 29) Stan USA kupiony 
od cara; 32) Kąpielowa lub jodowana; 
33) Dopływ Wisły; 34) Reżyser „Lalki”; 
35) Samica łabędzia; 36) Konanie, umieranie; 
37) Pokrywa każdą lepszą drogę.
Pionowo:
1) Potężne drzewo z Afryki; 2) Skrzypi 
przy drzwiach; 3) Zespół komórek o po-
dobnej budowie, funkcji i pochodzeniu; 
4) Szloch; 5) Słodki z buraka; 6) Rząd 
tropikalnych owadów; 12) W nim brudne 
naczynia; 14) Przyświeca działaczom; 
15) Mieszkaniec Podhala; 16) Obrzędo-
wa uczta u pierwszych chrześcijan; 17) Z 
niego kasza jaglana; 18) Czwartkowy u 
króla Stasia; 22) Urok; 23) Skaza na ho-
norze; 26) Wydzielina sosny; 27) Otacza 
żółtko; 28) Część „Pana Tadeusza”; 29) 
Subtelna wzmianka, przymówka; 30) Z 
oazami w Afryce; 31) Nalewka spirytu-
sowa na piołunie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
30 lipca 2009 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: DZIESIĘCIOLECIE GIMNA-
ZJUM W BRZOSTKU.
Nagrodę książkową wylosowała MAG-
DALENA ZATORSKA z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Wieczór. Do domu państwa Kowalskich 
ktoś puka. Pan Kowalski jest w toalecie 
więc prosi córkę: 
- Zosiu, otwórz. Po chwili słyszy: 
- Tato, przyszedł pan, który zbiera na 
budowę nowego basenu. 
- To daj mu dwa wiadra wody.

		
Proces sądowy: - Jest pan oskarżony o 
to, że uderzył pan poszkodowanego dwa 

razy w twarz. Oskarżony, chce pan coś 
dodać? - Nie Wysoki Sądzie - myślę, że 
mu to wystarczy.

		
Na budowie, podczas szkolnej wycieczki:
- Bardzo ważne jest noszenie kasków. 
Znałam chłopca, który nie nosił kasku. 
Pewnego dnia spadla mu cegła na głowę 
i zabiła go na miejscu. Znałam też dziew-
czynkę, która chodziła w kasku i gdy 
spadła jej cegła na głowę, uśmiechnęła 
się i poszła dalej.
Na to jeden z uczniów:
- Ja ją znam. Mieszka w naszym bloku. 
Do tej pory chodzi w kasku i się uśmiecha.

		

Pracodawca zatrudnia blondynkę: - Proszę 
pani, potrzebujemy przede wszystkim 
ludzi odpowiedzialnych... - To się dosko-
nale składa - odpowiada blondynka. - W 
poprzednim zakładzie pracy ilekroć coś 
się stało zawsze mówili, że to ja jestem 
odpowiedzialna. 

		
Przychodzi pacjent do psychiatry i mówi:
- Panie doktorze mam ostatnio dziwne sny, 
śni mi się że piję kawę a na końcu zjadam 
filiżankę i zostawiam tylko uszko.
A lekarz odpowiada:
- Hmm, to rzeczywiście dziwne, przecież 
uszko jest najlepsze.
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