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Zaproszeni goście przecięli symboliczną wstęgęKs. proboszcz. R. Radoń poświęcił nowe boisko

Burmistrz L. Bieniek przekazał szkole piłki Na zakończenie rozegrano pierwszy mecz

Pod koniec uroczystości uczniowie dali pokaz swoich umiejętności sportowych

Imprezę prowadził wicedyrektor Krzysztof DziedzicW oczekiwaniu na rozpoczęcie

oTwarcie Boiska sporTowego w siedliskach-Bogusz

Fot. J. Nosal
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„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bo-
gaty skarbiec wartości”

(Jan Paweł II)

W ramach wspólnego programu Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz 

PZU „Blisko Boisko” w wielu miejsco-
wościach powstają nowoczesne kom-
pleksy sportowe. Korzystają z nich 
uczniowie, ale też poza godzinami szkol-
nymi i w dni wolne – dzieci i młodzież 
pozaszkolna. Teraz i mieszkańcy Siedli-
sk-Bogusz mogą się cieszyć takim obiek-
tem. Jest nim wielofunkcyjne boisko ze 
sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę 
nożną wybudowane przy Zespole Szkół. 
Inwestycja była realizowana ze środków 
Ministerstwa Sportu, PZU, ale też przy 
dużym współudziale samorządu lokalne-
go. Realizacja projektu pomyślnie dobie-
gła końca również dzięki licznym stara-
niom dyrektora Zespołu Szkół w Siedli-
skach-Bogusz Stanisława Wójtowicza i 
jego zastępcy Krzysztofa Dziedzica.
 4 września tłumnie zgromadzeni go-
ście, społeczność szkolna oraz mieszkań-
cy Siedlisk świętowali uroczyste otwar-
cie boiska. Obecni byli między innymi 
burmistrz Brzostku p. Leszek Bieniek, 
jego zastępca p. Piotr Szczepkowicz, ks. 
proboszcz Ryszard Radoń, przedstawi-

ciele Rady Powiatu, Rady Gminy, repre-
zentanci PZU, sołtysi z obwodu nasze-
go gimnazjum, dyrektorzy szkół z gminy, 
szef firmy Domper, która budowała na-
sze boisko, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Brzostku, redaktorzy lokalnej prasy.
 Na początku dyrektor Stanisław Wój-
towicz przypomniał historię powsta-
nia boiska i podziękował sponsorom za 
ich finansowy wkład. Następnie ks. pro-
boszcz. R. Radoń poświęcił je i życzył 
jego użytkownikom życzliwej atmosfery 
podczas sportowej rywalizacji oraz odpo-
czynku poprzez wysiłek fizyczny. Sym-
boliczne przecięcie wstęgi przez naszych 
gości, głośne fanfary, oklaski i okrzyki 
radości oraz celne strzały do bramki były 
znakiem, że oficjalnie przekazano boisko 
do użytku. Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił burmistrz L. Bieniek, pod-
kreślając w nim, że boisko jest pierw-
szym tego typu obiektem na terenie gmi-
ny i że niewątpliwie przyczyni się ono 
do samorealizacji młodzieży Przekazał 
szkole prezent od Urzędu Miasta – pił-
ki. Podkreślił też zasługi i zaangażowa-
nie dyrektora Stanisława Wójtowicza na 
rzecz rozwoju siedliskiej szkoły, honoru-
jąc go nagrodą pieniężną, co spotkało się 
z aplauzem zgromadzonych. Głos zabrali 
także goście z PZU – dyr. ds. sprzedaży 
Paweł Bartkowicz, sołtys Elżbieta Gąsior 
i radna powiatu Maria Przebięda. Wszy-

scy życzyli młodzieży szkolnej dużo ra-
dości z boiska i wielu sukcesów sporto-
wych.
 Nowo otwarte boisko będzie służyć 
dzieciom i młodzieży w różnym wieku 
do uprawiania różnorodnych dyscyplin, 
czego przykładem był sportowy pokaz 
dzieci i młodzieży (m.in. aerobic, ćwi-
czenia z piłką, zawody lekkoatletyczne, 
gry i zabawy przedszkolaków). Na za-
kończenie uroczystości uczniowie po-
dziękowali sponsorom i sędzia p. Piotr 
Staniszewski mógł dać sygnał do roz-
poczęcia pierwszego meczu, który ro-
zegrali uczniowie szkół podstawowych 
z Kamienicy Górnej i Siedlisk-Bogusz. 
Po wyczerpujących remisowych zmaga-
niach zwyciężyli goście jednym golem 
zdobytym w dogrywce. 
 Mottem uroczystości były słowa Jana 
Pawła II „Każdy rodzaj sportu niesie z 
sobą bogaty skarbiec wartości”, które 
będą nam przyświecać podczas korzysta-
nia ze sportowego obiektu. Wierzymy, że 
boisko spełni oczekiwania wszystkich z 
niego korzystających  i przyczyni się do 
rozwoju fizycznego i duchowego mło-
dych ludzi.
 Gorąco dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do realizacji projektu „Blisko Boisko” i 
włączyli się w organizację uroczystości 
otwarcia.

Organizatorzy

BLISKO BOISKO

z prac rady miejskiej
W dniu 17 września br. odbyła się 

XXXIV sesja Rady Miejskiej w 
Brzostku. Porządek obrad obejmował 
sprawozdanie Burmistrza Brzostku z re-
alizacji uchwał Rady Miejskiej. W okre-
sie międzysesyjnym podjęto następujące 
działania: Zarządzeniem Nr 64/09 Bur-
mistrza Brzostku z dnia 25 sierpnia br. 
przyjęto układ wykonawczy do Uchwa-
ły Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej 
w Brzostku w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na 2009 rok. W związ-
ku z Uchwałą Nr XXXIII/229/09 Rady 
Miejskiej w Brzostku z dnia 25 sierpnia 
br. wystąpiono do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Rzeszowie o wydanie 
opinii, o możliwości spłaty kredytu dłu-
goterminowego w banku komercyjnym, 
z przeznaczeniem na finansowanie defi-
cytu budżetu Gminy w 2009 roku. Re-
alizując Uchwałę Nr XXXIII/233/09 z 
25 sierpnia br. złożono wniosek o udzie-
lenie pomocy finansowej w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011 w 2010 roku, na 
zadanie „Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Bukowa i Januszkowi-
ce – Gmina Brzostek.
W dalszej części obrad Rada Miejska w 
Brzostku podjęła uchwały w sprawie: 
- zmiany uchwały budżetowej na 2009 

rok, 
- zmiany uchwały Nr XXIV/189/05 Rady 

Gminy Brzostek z dnia 31 marca 2005 
roku w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Brzostek.

E. Szukała

W dniu 29 września 2009 r. na 
stadionie Uniwersytetu Rze-

szowskiego odbył się Wojewódzki 
Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
 W imprezie tej wystartowało 
dwóch uczniów z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Kamienicy Dol-
nej: Kamil Lisak i Arkadiusz Sta-
rościk. Sukcesem dla nich było już 
samo zakwalifikowanie się do tak 
wielkiej imprezy sportowej. Prze-
pustką do finału wojewódzkiego 
było miejsce na podium uzyskane 
na Powiatowych Lekkoatletycz-
nych Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej, które odbyły się 21 września 
2009 r. 
 W Dębicy Kamil Lisak skacząc 
4,50 m zajął II miejsce przegrywa-
jąc z mistrzem tylko o 1 cm. Poza 
konkursem startował również w 
biegu na 60 m i na 1000 m zajmu-
jąc w obydwóch konkurencjach 
IV miejsce. Arkadiusz Starościk w 
biegu na 1000 m zajął III miejsce przegry-
wając z wicemistrzem powiatu na ostat-
nich metrach zaledwie o grubość tułowia.
 Tydzień później na stadionie w Rzeszo-
wie po kilkugodzinnej zaciętej rywalizacji 
najlepszych sportowców szkół podstawo-
wych województwa podkarpackiego Ka-
mil Lisak rewelacyjnym skokiem na od-
ległośc 4,97 m zajął III miejsce i zdobył 
brązowy medal. Jego wynik przez oko-
ło godzinę był rekordem wojewódzkim. 
Natomiast Arkadiusz Starościk po bardzo 
wyczerpującym biegu na dystansie 1000 
m, mimo ambitnej postawy i woli walki 
zajął dalsze miejsce.

mała szkoła wielki sukces

 Gminę Brzostek w w/w zawodach re-
prezentowała również Bernadeta Raś, 
uczennica Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Kamienicy Górnej, która we wspa-
niałym stylu wygrała swój bieg elimina-
cyjny na 600 m. Jednak osiągnięty czas 
uplasował ją ostatecznie na VIII miejscu. 
 Zawody w Rzeszowie były wzorowo 
zorganizowane i przeprowadzone, miały 
uroczystą oprawę, co dodatkowo podkre-
ślało wielkie sukcesy małych sportowców.
 Całej trójce naszych reprezentantów 
serdecznie gratulujemy osiągniętych wy-
ników i życzymy dalszych sukcesów .

A.P.
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Szanowni Państwo!

O tym, że czas szybko mija nie musi-
my Was przekonywać. Niezbitym 

dowodem upływu czasu jest paździer-
nikowa edycja naszego pisma, gdyż jest 
ona już 150.
 To już tyle lat – od września 1990 roku 
– trwamy razem. Czytelnicy i twórcy pi-
sma – a właściwie to bezinteresowni pa-
sjonaci, zakochani w Ziemi Brzosteckiej.
 Cieszymy się, że ciągle jesteście z nami. 
Staramy się, aby w brzosteckim miesięcz-
niku były artykuły informacyjne dotyczące 
życia gminy, parafii, organizacji społecz-
nych, kulturalnych i sportowych. Bardzo 
starannie, rzeczowo i rzetelnie opowiada-
my o przeszłości Ziemi Brzosteckiej, jej 
ludziach, zwyczajach i obrzędach, które 
już dzisiaj odchodzą w zapomnienie. To 
życie naszych Rodaków z odległych lat 
oraz tych, którzy tworzą rzeczywistość 
dzisiejszą nie tylko w naszej gminie, ale 
także tych rozsianych po całym świecie. 
Jest częstym tematem powstających opo-
wieści, wspomnień, esejów czy reporta-
ży. Są one oczekiwane przez czytelników 
i chętnie czytane – o czym informują nas 
pocztą internetową, telefoniczną, listami i 
dziękują, cytuję jeden z listów: 
„Szanowni Państwo! 
 Chciałam całemu Zespołowi Redak-
cyjnemu złożyć serdeczne życzenia z oka-
zji Nowego Roku i jednocześnie podzięko-
wać za ostatni numer Wiadomości Brzo-
steckich. Właśnie moja Mama – Helena 
Noga (z d. Kania) w środku niemal nocy 
siedzi ze mną przy komputerze i z łezką w 
oku czyta tekst Pani Zuzanny Rogali o ro-
dzinie Jędrzejczyków. Biorąc pod uwagę, 
że to byli Jej sąsiedzi tym bardziej tekst  
ten jest dla Niej „żywy”. Pomimo, iż od 

kilkudziesięciu lat Mama mieszka w Ra-
domiu – o Brzostku i ludziach tam miesz-
kających nie zapomina nigdy. Co roku w 
wakacje odwiedza Brzostek, a od niedaw-
na ma możliwość w pozostałe miesiące 
czytać o nim on-line za Waszym pośred-
nictwem. Serdecznie dziękuję w imieniu 
swoim i Mamy. Pozdrawiam i życzę sił do 
kontynuowania wspaniałej pracy.
P.S.
Oczywiście tekst przeczytany z ekranu nie 
wystarczył. Musiałam go wydrukować, 
jutro ma być przeczytany i pokazany ko-
leżankom.”
 Umieszczają też w naszym piśmie swo-
je wspomnienia Wielcy Ludzie wywodzą-
cy się z naszej gminy, jak chociażby prof. 
Akademii Górniczo Hutniczej Stanisław 
Białas, którego opowiadanie „Śladami do-
mowego chleba” cieszyło się niezwykłym 
zainteresowaniem. Dużą poczytnością cie-
szą się też artykuły naszego Rodaka ks. dra 
Bogdana Stanaszka dotyczące przeszłości 
naszego regionu.
 W naszym czasopiśmie pojawiają się 
też biografie twórców ludowych, a wśród 
nich poczesne miejsce zajęła nieżyjąca już 
Zofia Jarmusz z Nawsia Brzosteckiego 
autorka wierszy, Władysław Chajec rzeź-
biarz z Kamienicy Górnej, hafciarki, ko-
rzenioplastycy, metaloplastycy, wiklinia-
rze i inni.
 Staramy się, aby sprawozdania z sesji 
gminnych oraz najważniejsze działania na 
rzecz naszego środowiska były przekazy-
wane sprawnie i rzetelnie.
 Dużą popularnością cieszą się felieto-
ny Ferdynanda Bungo, który okiem saty-
ryka dostrzega zjawiska społeczne i poli-
tyczne wypływające z życia nie tylko na-
szej gminy, ale także kraju.

 Jest też kącik rozrywkowy – krzyżówka 
z hasłem zawsze wynagradzana oraz kącik 
humoru redagowany przez Józefa Nosala.
 Szatą graficzną pisma też staramy się 
dorównywać czasopismom krajowym. Od 
1997 roku gazeta drukowana jest w Po-
ligrafii Redemptorystów w Tuchowie co 
znacznie poprawiło jej wygląd, a szcze-
gólnie jakość fotografii. Naszym naczel-
nym fotografem pisma jest Józef Nosal, 
który „nosem artysty” fotografuje coraz 
to ciekawsze miejsca, okazy krajobrazu 
i niespodzianki Ziemi Brzosteckiej. Uka-
zują się też zdjęcia w wykonaniu Andrze-
ja Cholewiaka i Pawła Batyckiego. 
  Ważnym momentem dla gazety było 
jej zamieszczenie w Internecie. Od 2001 
roku na stronie www.wiadomości.kw.pl. 
Nad tymi pracami czuwa Józef Nosal, a 
my codziennie możemy cieszyć się, że 
o życiu naszego środowiska informacje i 
zdjęcia obiegają cały świat. 
 Poczesne miejsce zajmuje też biblio-
grafia czasopisma opracowywana na bie-
żąco przez Marię Kawalec – pracowni-
ka biblioteki. Bibliografia służy pomocą 
studentom piszącym prace licencjackie i 
magisterskie dotyczące historii regional-
nej oraz ludzi wywodzących się z Ziemi 
Brzosteckiej.
 Wiele jeszcze można byłoby pisać o na-
szej brzosteckiej gazecie. O naszych wzlo-
tach i upadkach, radościach i smutkach, 
kłopotach…
 Dziękuję za życzliwość i krytyczny 
odbiór pisma też, a reklamującym się za 
pomoc finansową. Cieszmy się, że to już 
duży jubileusz „Wiadomości Brzostec-
kich” i życzmy sobie następnych 150, a 
może dużo, dużo większych edycji pisma.

Zuzanna Rogala 

To już sto pięćdziesiąte wydanie „wiadomości Brzosteckich”

W Dębicy na stadion Wisłoki 20 wrze-
śnia, zamiast piłkarzy zaczęły się 

zjeżdżać strażackie wozy, z których dru-
howie OSP wyciągnęli pompy, węże i 
inny sprzęt. Wszyscy przygotowywali 
się do Zawodów Powia-
towych Drużyn Pożarni-
czych, które rozpoczę-
ły się o godzinie 14.00. 
Rywalizacja składała się 
z dwóch konkurencji - 
sztafety z przeszkodami 
i ćwiczenia bojowego (z 
wodą).
Do zawodów zgłosiło 
się 16 drużyn, w tym 5 
kobiecych. Wśród ko-
biet zwyciężyły panie z 
Brzeźnicy Woli – 125,60 
punktów, a naszej dru-
żynie ze Skurowej nie-
stety nie udało się ukoń-
czyć ćwiczenia bojowe-
go (zacięty wąż). W dru-
żynach męskich zwycię-
żyli druhowie z Korze-
niowa – 105,98 punk-
tów, a nasze drużyny za-
jęły miejsca obok siebie: 

Siedliska-Bogusz VII miejsce – 125,40 
punktów, Nawsie Brzosteckie VIII miej-
sce – 125,58 punktów. Punkty to zsumo-
wany w sekundach czas obu ćwiczeń, 
oraz ewentualne punkty karne za błędy 

więc im punktów mniej tym lepiej.
Zawody powiatowe odbywają się co dwa 
lata, więc w przyszłym roku planowane 
są tylko zawody młodzieżowe w maju, 
oraz zawody gminne dorosłych, którym 
tym razem, miejmy nadzieję, powódź nie 
przeszkodzi.

P.S.

powiatowe zawody drużyn pożarniczych

Drużyna z Siedlisk-Bogusz zajęła VII miejsce
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Dnia 17.09.2009 r. o godzinie 17.00 
odbyło się uroczyste zakończenie 

projektu „Ogród świętego Grzegorza”- 
zajęcia teoretyczno- praktyczne z zakre-
su ogrodnictwa. Projekt ten powstał na 
podstawie pomysłów i koncepcji człon-
ków stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
oraz dużej  grupy mieszkańców  Gorze-
jowej. Inspiracją do założenia ogrodu był 
piękny krajobraz Podkarpacia i niepo-
wtarzalny urok otoczenia kościoła. Za-
angażowanie wielu mieszkańców Go-
rzejowej przyczyniło się do powstania 
ogrodu harmonijnie wkomponowane-
go w naturalne otoczenie i stanowiące-
go część otaczającej przyrody. Rozwią-
zania funkcjonalne, przestrzenne (place 
wypoczynkowe, miejsce grillowe), dobór 
gatunkowy roślin, ich kolorystyka przy-
czyniły się do powstania ogrodu bardzo 
wygodnego w użytkowaniu i praktycz-
nego, pozwalającego na miłe spędzenie 
wolnego czasu i na dobry wypoczynek. 
Wspólna praca członków Stowarzysze-
nia i ich rodzin, młodzieży, dzieci oraz 
chętnych mieszkańców Gorzejowej zin-
tegrowała społeczność wsi, wpłynęła 
na podniesienie poziomu wiadomości i 
umiejętności przydatnych do planowania 
i zakładania własnych ogrodów. Realiza-
cja projektu pozwoliła atrakcyjnie i po-
żytecznie zagospodarować wolny czas. 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowa-
dzone były przez p. Marię Oprządek, po-
siadającą wiedzę merytoryczną, popartą 
wieloletnim doświadczeniem w projek-
towaniu i urządzaniu ogrodów. 

aa

ogród świętego grzegorza przy parafii w gorzejowej

Wrzesień 2009 roku stał się dla miesz-
kańców Brzostku, a zwłaszcza dla 

społeczności Publicznej Szkoły Podsta-
wowej miesiącem niezwykłym. Piękno 
jesiennej przyrody i ciepła atmosfera pa-
nująca w brzosteckiej podstawówce spra-
wiła, że wyjątkowe ptaki – orliki „ulepiły 
sobie przy niej gniazdo”.
 Budowa kompleksu sportowe-
go w ramach rządowego progra-
mu „Moje boisko – Orlik 2012” 
ruszyła! Projekt, o którym mowa, 
zakłada utworzenie ogólnodo-
stępnych i całkowicie bezpłat-
nych boisk sportowych wraz z 
szatniami i zapleczem socjalnym.
 Jednym z podstawowych ce-
lów „Orlika” jest udostępnienie 
dzieciom i młodzieży nowocze-
snej infrastruktury sportowej dla 
aktywnego uprawiania sportu. 
Propagowanie zdrowego stylu 
życia to jedno z najważniejszych 
zadań, które będzie realizowane 
na nowopowstałym, przyszkol-
nym boisku.
 Już niebawem doczekamy się 
placu do gry w piłkę ze sztuczną 
nawierzchnią, wielofunkcyjnego 
boiska do siatkówki i koszyków-
ki oraz kortu tenisowego. Kom-
pleks sportowy posiadał będzie 

ogrodzenie zatrzymujące piłkę, a lampy 
umożliwią korzystanie z niego także po 
zmroku. Powstanie zaplecze (pomieszcze-
nie dla trenera, magazyn na sprzęt sporto-
wy, szatnie, toalety).
 Z dnia na dzień widoczne są postępy, 
które dokumentuje na stronie interneto-
wej Gminy Brzostek były nauczyciel Pan 
Józef Nosal. Boisko, choć jeszcze nie w 
pełni gotowe, sprawia imponujące wra-

żenie. Uczniowie i okoliczni mieszkańcy 
z zapartym tchem śledzą pracę i oczeku-
ją wielkiego otwarcia. To przedsięwzięcie, 
z którego dumna jest społeczność szkoły 
podstawowej, wpłynie na jej nowy wize-
runek. Obiekt zapewne przyczyni się nie 
tylko do atrakcyjnego oblicza szkoły, ale 
stanie się również wylęgarnią talentów i 
wizytówką gminy.

atsz

„orlik już przyfrunął”

Wykonawcą „Orlika” jest Zakład Instalatorstwa i Teletechniki ŁĄCZBUD z Rzeszowa
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Pomóżmy rodzicom odrabiać nasze 
zadania. Takie zabawne hasło za-

wisło w pewnej szkole, chyba przy oka-
zji pierwszego dnia wiosny. Młodzież 
potraktowała tę sprawę żartobliwie, co 
świadczy o niej jak najlepiej, bo dostrze-
ganie własnych przywar, zaprawione lek-
ką nutką ironii, na pewno pomaga w dzi-
siejszym świecie. Jednak sama sprawa 
jak pomagamy innym i na jaką pomoc 
możemy liczyć, nie jest już taka błaha. 
Każdy młody człowiek, który dojrzewa 
w nadopiekuńczej rodzinie, gdzie mama 
lub tato odrabiają za niego zadania do-
mowe, może być obarczony pewną dozą 
życiowej ułomności. Mając przekonanie 
o swoim bezpieczeństwie i o tym, że w 
trudnych chwilach zawsze ktoś (najczę-
ściej zatroskany rodzic) wyciągnie po-
mocną dłoń, nie uczy się samodzielne-
go rozwiązywania problemów. Nie po-
trafi zmobilizować się i zwiększonym, 
choć krótkotrwałym wysiłkiem, pokonać 
pojawiającą się przeszkodę. Przecież ni-
gdy wcześniej tego nie musiał robić, bo 
zawsze mógł liczyć na POMOC. 
 I tak powoli dorastają nam obywatele, 
którzy wiedzą, że na pomoc mogą zawsze 
liczyć, a wręcz są przekonani, że taka po-
moc im się NALEŻY. Nikomu nie cho-
dzi tu jednak o jakieś drobne sprawy, ale 
o konkretne PIENIĄDZE, które można 

otrzymać, bo przecież dochód na człon-
ka rodziny jest niewielki (bo któżby się 
chwalił zarobkiem zza granicy, albo przy-
znał do użytkowania pola, które „stoi” na 
zmarłego przed laty dziadka), a w prze-
pisach wyraźnie jest napisane, że się na-
leży. I tylko sąsiedzi znający lepiej ta-
kich „podopiecznych” pokiwają niekie-
dy smutno głowami mówiąc: „jak im 
nie wstyd?”. I nie ma co liczyć na zmia-
nę obowiązującego stanu prawnego, bo 
który z parlamentarzystów chciałby na-
razić się tak licznej grupie wyborców? 
Zresztą media tak przedstawiają tema-
ty o pomocy najuboższym, że polemika 
w tej dziedzinie, to jak położenie gło-
wy pod medialny topór. Może niedaw-
na informacja o tym, jak pewna rodzina 
opiekując się małym dzieckiem raczyła 
się alkoholem zakupionym za pieniądze 
z opieki społecznej, wywoła racjonalną 
dyskusję o rodzajach pomocy.
 O tym, że może być też dobra i sku-
teczna pomoc świadczy choćby przy-
padek, gdy rodzina pozbawiona domu 
w wyniku pożaru, otrzymała potrzebne 
środki i wsparcie z wielu stron (MGOPS, 
parafia, sąsiedzi, rodzina) ale sami po-
szkodowani też wzięli się do pracy i 
wspólnymi siłami odbudowano zniszczo-
ny wcześniej budynek. Niewątpliwym 
i namacalnym sukcesem jest tu stojący 

znowu dom, ale może jeszcze większym 
jest niedopuszczenie do utraty wiary w 
tej rodzinie w to, że sami też potrafią się 
ratować i nie muszą bezsilnie czekać aż 

inni pomogą. 
 Takich dobrych przykładów, gdy po-
moc jest POMOCĄ, a nie WYRĘCZA-
NIEM, jest na naszym terenie więcej, tyl-
ko niewiele o nich słychać, bo zazwyczaj 
dobro jest ciche, a mocniej krzyczą lu-
dzie, którzy porządnymi samochodami, 
wracając z pracy za granicą, przyjeżdża-
ją pod MGOPS po dary żywnościowe i 
tam głośno się wykłócają. A ci, którym 
naprawdę ciężko, jeśli się przemogą i po 
te dary przyjdą, powiedzą cicho dziękuję 
i wracają pieszo do swoich ubogich do-
mów, mijani przez wypełnione darami 
samochody tych pierwszych (głośniej-
szych).
 Twórcom takiego systemu pomocy 
społecznej dobrze byłoby uzmysłowić, 
że wszystko co osiągamy lekko, tak też 
lekko cenimy. Zaś wszystko, do czego 
dochodzimy ciężką pracą, ma dla nas 
daleko większą wartość. Stąd też chleb, 
o który dziś dużo łatwiej i system opieki 
społecznej dba, by go nikomu nie brakło, 
czasem ląduje w śmietniku. Dawniej, gdy 
każdy bochenek wymagał wysiłku, by go 
zdobyć, kiedy zdarzyło się, że upadł na 
ziemię, był podnoszony z szacunkiem i 
całowany. Obyśmy nie musieli wrócić 
się do takich czasów.

P.S.

pomoc niejedno ma imię

Tuż po wakacjach zorganizowana zosta-
ła na terenie naszej Gminy lubiana przez 

wszystkich akcja „Sprzątania Świata”. Tego-
roczna akcja odbyła się w dniach 22-23 wrze-
śnia 2009r. pod hasłem „ Pomagajmy Zie-
mi- codziennie: oszczędzajmy wodę, nie mar-
nujmy energii, wybierajmy transport publicz-
ny, na zakupy z własną torbą, segregujmy od-
pady”. Tak jak w ubiegłym roku akcja połą-
czona została ze sprzątaniem lasów i zorgani-
zowana została przez Urząd Miejski w Brzost-
ku przy współudziale Nadleśnictwa Dębica i 
Starostwa Powiatowego w Dębicy. Wzorem 
lat ubiegłych do udziału w akcji zaproszo-
ne zostały wszystkie szkoły z terenu naszej 
gminy. Uczniowie z uśmiechem na buziach i 
przy sprzyjającej słonecznej pogodzie  z  du-
żym zaangażowaniem przystąpili do sprząta-
nia, w którym udział wzięło razem około 1300 
uczniów. Zbieranie odpadów odbywało się w 
sposób selektywny, a następnie worki odbiera-
ne były przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku. Szczególne podziękowania nale-
żą się dzieciom i młodzieży naszej gminy oraz 
ich opiekunom jak również  Panu leśniczemu 
za tak aktywny i efektywny udział w „Akcji 
Sprzątania Świata- Polska 2009” połączony 
ze sprzątaniem lasów, które przeprowadziło 
Gimnazjum z Siedlisk-Bogusz. Po sprzątaniu 
lasu dzieci zaproszone zostały przez Pana le-
śniczego na ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. Biorąc pod uwagę hasło przewod-
nie akcji pamiętajmy, że wszystkie decyzje ja-
kie podejmuje każdy z nas mają wpływ na śro-
dowisko. „Sprzątanie Świata” to nie jednora-
zowy zryw, ale akcja, która ma pomóc w wy-
robieniu postaw zachowań, które w przyszło-
ści powinny stać się stylem naszego życia. 
                                                                                                                    B.Z.

akcja sprząTania świaTa – polska 2009
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12 września brzosteckie Delikatesy 
„Centrum” obchodziły swoje dzie-

siąte już urodziny. Z tej okazji właściciel-
ka sklepu Małgorzata Drozd i jego pra-
cownicy przygotowali dla swoich klien-
tów specjalne promocje i zabawy, spo-
śród których największą była urodzino-
wa loteria z cennymi nagrodami.
 Każdy, kto chciał wziąć w niej udział 
musiał zrobić zakupy w sklepie za mini-
mum 30 zł, na odwrocie paragonu zapi-
sać swoje imię, nazwisko i adres, a po-
tem wrzucić paragon do urny konkurso-
wej i stawić się na rozwiązanie konkur-
su, które miało miejsce o godzinie 15.30 
na placu przed sklepem. 
 Na licznie przybyłych klientów De-
likatesów „Centrum” czekały tam tak-
że inne atrakcje, w tym wiele specjalnie 
przygotowanych dla dzieci. Były to ani-
macje, malowanie twarzy, gry, zabawy 
i konkursy z nagrodami, kącik PlaySta-
tion, wspólne grillowanie i degustacje, 
miedzy innymi jubileuszowego tortu. 
 W urodzinowej loterii sklepu rozloso-

wano: lodówkę, pralkę, odkurzacz, ku-
chenkę mikrofalową, odtwarzacz DVD, 
czajnik elektryczny, miksery i inne upo-

minki. Wszystkie nagrody ufundowała 
właścicielka Delikatesów „Centrum” w 
Brzostku Małgorzata Drozd. 

Agata Skórska

10 urodziny delikatesów „centrum”

Pomimo wyraźnego spadku pogłowia koni w Polsce w na-
szych okolicach konie jeszcze można spotkać dość często. 

Wykorzystywane są jako siła pociągowa w małych gospodar-
stwach rolnych. Koń jest bardziej poręczny niż traktor i lepiej 
się sprawdza na małych działkach o nie-
regularnych kształtach. Ponadto koń ma 
„napęd na cztery koła” i można go zasto-
sować tam gdzie traktor sobie nie poradzi. 
 W naszych okolicach hodowane są 
też konie w celach rekreacyjnych. Nale-
ży tutaj wspomnieć pana Wojciecha Sta-
niszewskiego z Brzostku, który zajmuje 
się hodowlą koni, państwa Świerków z 
Kamienicy Dolnej hodujących konie hu-
culskie, czy Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Brzostku, gdzie możemy spotkać koni-
ki polskie. W tym miejscu należy wspo-
mnieć Anię Winiarską z Brzostku, Ka-
się Nogę z Nawsia Brzosteckiego, Jarka 
Klicha z Brzostku, których często moż-
na spotkać galopujacych po brzosteckich 
drogach.
 Nie brakuje też w naszych okolicach 
ludzi zakochanych w koniach, tzw. „ko-
niarzy”, którzy pomimo postępu w rolnic-
twie koni się nie wyzbyli. Należą do nich 
m.in. pan Kazimierz Winiarski z Brzost-
ku, pan Leopold Noga z Nawsia Brzo-

steckiego, pan Andrzej Stawarz ze Skurowej, pan Marek Po-
gorzelski z Błażkowej, czy panowie Grodzcy z Woli Brzostec-
kiej, którzy przeszli do legendy pracując końmi w Bieszcza-
dach. Dzięki tym ludziom możemy podziwiać te piękne zwie-
rzęta podczas dożynek, czy „Dni Ziemi Brzosteckiej”.

/fl/ 

zakochani w koniach

Czwórkowy zaprzęg Andrzeja Stawarza ze Skurowej

Fot. J. Nosal
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Pięć szkół gminy Brzostek znalazło się w gronie placówek, w 
których od kwietnia 2009r. realizowany jest projekt współ-

finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
 Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wie-
dzy” realizuje Szkoła Podstawowa w Brzostku, Januszkowi-
cach, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy i Siedliskach Bogusz. 
Szkoły te otrzymały zestawy środków dydaktycznych (o war-
tości ponad 8000 zł), dzięki którym nauczyciele wdrażają naj-
nowsze koncepcje pedagogiczne, tworzą i wykorzystują Ośrod-
ki Zainteresowań, realizują autorskie pomysły. Dzieci rozwi-
jają własny potencjał intelektualny, budują motywację do na-
uki. Projekt będzie realizowany w ciągu trzech lat, corocznie 
w jednej klasie pierwszej do 2011r.
 Program jest szansą dla naszych pierwszoklasistów, którzy 
od początku edukacji jeszcze intensywniej będą mogli rozwi-
jać się zgodnie ze swoimi predyspozycjami. 
 Przedstawione fotografie ilustrują realizację programu w 
poszczególnych szkołach.           aa

pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Brzostek

Januszkowice Nawsie Brzosteckie

Przeczyca Siedliska-Bogusz

Bobry zamieszkały już na dobre w naszych oko-
licach. Możemy spotkać je na tzw. stawach w 

Kleciach i prawie wszystkich mniejszych rzecz-
kach. Ostatnio upodobały sobie Gogołówkę na 
Równiach, tną co popadnie i budują tamy. Szcze-
gólnie interesują ich wierzby i topole, których ły-
kiem się żywią. Również brzegi rzeki są mocno po-
dziurawione, gdyż bobry kopią tam nory, do któ-
rych wejście mają pod wodą. Idąc brzegiem trze-
ba uważać, aby nie wpaść do otworów wentyla-
cyjnych tych nor.
 Informację o bobrach na Gogołówce otrzyma-
liśmy od pana Edwarda Kmiecika z Równi za co 
serdecznie mu dziękujemy.

/fl/

Bobry na gogołówce
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„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wie-
dzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o 
tym jak żyć, co robić, jak postępować, 
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, 
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lep-
szy świat”.

R. Fulghum

Dlaczego warto posłać dziecko do 
przedszkola? Moim zdaniem to naj-

lepsza inwestycja w przyszłość dziecka. 
Wszelkie badania potwierdzają, że pobyt 
w przedszkolu bardzo korzystnie wpływa 
na rozwój dziecka. To właśnie w przed-
szkolu dzieci uczą się podstawowych re-
guł współżycia z rówieśnikami, partner-
stwa, tolerancji, ale także asertywności i 
samodzielności. W tym okresie bardzo 
intensywnie kształtuje się osobowość 
dziecka, ujawniają się jego słabości i ta-
lenty. Ważne jest, aby małemu człowie-
kowi pokazać, w czym mógłby być do-
bry i dać mu możliwość dalszego rozwo-
ju i odczuwania z tego satysfakcji. Z całą 
pewnością można stwierdzić, że dzieci, 
które otrzymały edukację przedszkolną 
dużo lepiej radzą sobie z trudnościami 
w szkole, są bardziej pewne siebie, lepiej 
przygotowane do podjęcia nauki.
 W Przedszkolu Publicznym w Brzost-

nowy rok szkolny w odnowionym budynku

Wyremontowana szatnia
Fot. A. Cholewiak

Odnowiony budynek przedszkola
ku wykorzystujemy chłonność umysłu 
małego dziecka, jego naturalną umiejęt-
ność i chęć przyswajania, dlatego oprócz 

codziennych zajęć 
prowadzonych za-
równo tradycyj-
nymi jak i nowa-
torskimi metoda-
mi, proponujemy 
chętnym dzieciom 
udział w zajęciach 
z j. angielskiego, 
logorytmiki, a tak-
że religii i rytmiki. 
 W naszym przed-
szkolu odbywa-
ją się także zaję-
cia otwarte z ak-
tywnym udziałem 
rodziców. Dzięki 
tym spotkaniom 
rodzice mogą w 
bezpośredni spo-
sób poznać re-
alizowane przez 
przedszkole za-
dania i stosowa-
ne metody pra-
cy. Jest to rów-
nież doskonały 
sposób poznania 
możliwości wła-
snego dziecka na 
tle rówieśników. 
Dajemy rodzicom 
możliwość współ-
decydowania w 

sprawach przedszkola poprzez wspólną 
organizację wydarzeń z udziałem dzieci i 
rodziców. Kalendarz uroczystości przed-
szkolnych jest bardzo obfity. 
 Systematycznie wzbogacamy bazę 
przedszkola – kupujemy zabawki, po-
moce dydaktyczne, nowoczesne wypo-
sażenie kącików zabaw. Sale urządzone 
są tak, by każde dziecko miało swobod-
ny dostęp do pomocy i korzystało z nich 
według własnych potrzeb i zaintereso-
wań. 
 Ten rok szkolny 2009/2010 dzieci roz-
poczęły w odnowionym budynku, które-
go remont trwał całe wakacje. Wymie-
nione zostały wszystkie okna, drzwi ze-
wnętrzne, wykonano termomodernizację 
budynku. Za sfinansowanie tej kosztow-
nej inwestycji cała społeczność przed-
szkola składa podziękowania Panu Bur-
mistrzowi Leszkowi Bieńkowi. 
Podziękowanie składamy również firmie 
„Remont” Pana Bogdana Szukały za so-
lidne i rzetelne wykonanie prac. 
Przy współudziale rodziców udało się 
także wykonać gruntowny remont szat-
ni na parterze – wykonano wylewki, ma-
lowanie, położono płytki i zamontowa-
no nowe meble. 
 Systematycznie dokładamy wszel-
kich starań, by stworzyć optymalne wa-
runki do rozwoju i zdobywania nowych 
doświadczeń przez dzieci. Chcemy, aby 
wszyscy nabyli przekonanie, że pobyt w 
naszym przedszkolu to wspaniała spra-
wa. 

D. Nawracaj

ogłoszenie Burmistrza Brzostku
 Burmistrz Brzostku zgodnie z  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz.U. nr 261 poz.2603 z 2004r. z późn. zm.) podaje  do publicznej widomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
rolnych przeznaczonych do dzierżawy  w drodze przetargu oraz wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w 
drodze przetargu stanowiących własność Gminy Brzostek. Wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń od  05.10.2009r. 
do 26.10.2009r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku ,ul. Rynek 1 biuro nr 7.
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

kopalnia węgla w grudnej dolnej cd.

Polacy prześladowani pod byle pre-
tekstem przez niemieckie władze 

okupacyjne szukali ratunku między in-
nymi w ucieczce do krewnych, przyja-
ciół a nawet znajomych zamieszkują-
cych w odległych miejscowościach. Po-
dobnie postąpił Antoni Gaj czmychając 
z Sosnowca do braci, właścicieli kopalni 
węgla w Grudnej Dolnej. Bracia przyjęli 
go jak ubogiego krewnego. Dali mu za-
trudnienie w charakterze stróża nocne-
go ich kopalni, mimo że był wykwalifi-
kowanym i doświadczonym górnikiem. 
Przez wiele lat pracował w kopalni wę-
gla „Niwka” w Sosnowcu jako ceniony 
fachowiec, wykonujący obudowy chod-
ników i wyrobisk. Zapewne bracia stwo-
rzyliby mu lepsze warunki materialne, 
gdyby stał się wyznawcą religii, którą 
oni przyjęli. Za to co zarabiał jako stróż 
nocny nie wolno było jemu ani jego ro-
dzinie uczestniczyć w publicznych prak-
tykach religijnych Kościoła Rzymsko-
katolickiego.
 Antoni Gaj z żoną Apolonią i córką 
Haliną zamieszkali w jednej izbie wyna-
jętej u Ziajów w Grudnej Dolnej. W są-
siednim gospodarstwie mieszkała rodzi-
na, której syn Władysław Chwal z na-
rzeczoną zaprosili Halinę Gaj na uroczy-
stość zawarcia ich związku małżeńskie-
go i ucztę weselną. Ślub odbył się w ka-
tolickim kościele parafialnym w Siedli-
skach-Bogusz. Za obecność w koście-
le na ceremonii ślubnej Halina ukarana 
została przez stryjów wstrzymaniem fi-
nansowania jej nauki w komplecie taj-
nego nauczania, który był prowadzo-
ny przez Jana Krawczyka, kierownika 
szkoły powszechnej w Grudnej Górnej. 
To jeden z kolejnych przykładów nieto-
lerancji religijnej stryjów Haliny.
 Cały czas hitlerowskiej okupacji ko-
palnia Gajów rozwijała się wspania-
le. Niemcy zainteresowani byli wydo-
byciem węgla brunatnego, ponieważ 
zmniejszał on zużycie opałowe wę-
gla kamiennego, który jako bogaty no-
śnik energetyczny i surowcowy był dla 
Niemców koniecznie potrzebny w prze-
myśle zbrojeniowym. Wydobywany wę-
giel w Grudnej Dolnej stanowił dosko-
nały materiał opałowy dla ogrzewania 
mieszkań i gotowania potraw w kuch-
niach. Walory opałowe węgla z Grudnej 
Dolnej stwarzały nieograniczone możli-
wości jego sprzedaży. Wielkość sprze-
daży mogła ograniczać jedynie zdolność 
wydobywcza kopalni i transport węgla 
z kopalni do użytkowników.
 Prawdziwym zagrożeniem eldorado 
Gajów okazał się front wschodni, któ-
ry w swoim parciu na zachód zatrzymał 
się w lipcu 1944 r. w pobliżu kopalni na 
pograniczu wsi Grudnej Dolnej z Grud-
ną Górną. Mieszkańcy wsi podobnie jak 

Gajowie przekonani byli, że ofensywa 
wojsk radzieckich rozpoczęta 13 lipca 
1944r operacją lwowsko-sandomierską 
będzie kontynuowana i wkrótce front ru-
szy dalej na zachód. Dla przeczekania 
tego okresu niektóre rodziny rolników 
wysłały po jednej osobie zwykle z jed-
ną lub kilku sztukami zwierząt gospo-
darskich do lasu albo w inne zakamar-
ki terenowe, by je ukryć tam pod osło-
ną drzew i krzewów oraz w schronach 
budowanych naprędce. Mnie także ro-
dzina wysłała z parą koni do lasu bym 
się tam z nimi ukrył. W tym lesie prze-
bywałem ponad dwa miesiące na krawę-
dzi życia i śmierci. Czterej bracia Gajo-
wie ze swymi rodzinami i z częścią do-
bytku ukryli się w podziemiach kopal-
ni. Tymczasem na terenach przyfronto-
wych o szerokości 10 km Niemcy przy-
stąpili do błyskawicznej ewakuacji lud-
ności cywilnej za rzekę Wisłokę. Po za-
kończonej ewakuacji przypadkowo do-
wiedzieli się, że w podziemiach kopal-
ni ukrywają się ludzie. Wyprowadzili 
stamtąd 11 osób, stanowiących cztery 
rodziny Gajów. Na powierzchni rodzi-
ny przeżyły chwile grozy z powodu re-
alnej możliwości ich rozstrzelania, sto-
sownie do rozkazu o ewakuacji ludno-
ści cywilnej. Niemcy jednak darowa-
li życie wszystkim i pod strażą odesłali 
ich za Wisłokę.
 Działania wojenne na froncie za-
kotwiczonym w Grudnej doprowadzi-
ły kopalnię do całkowitej ruiny. Ukry-
wanie się Gajów w podziemiach kopal-
ni stało się powodem wysadzenia szy-
bów przez niemieckie wojsko frontowe, 
by nikt więcej nie szukał tam kryjówki. 
Część budynków kopalni została roze-
brana na materiał do budowy transzei, 
stanowisk ogniowych i bunkrów fronto-
wych. Reszta uległa spaleniu jak niemal 
wszystkie zabudowania wsi. W wyniku 
zimowej ofensywy wojsk radzieckich w 
styczniu 1945r front z Grudnej ruszył 
na zachód. Tereny frontowe zniszczo-
ne były totalnie. Szybka ich odbudowa 
gospodarcza była niemożliwa. Najpierw 
musiało nastąpić rozminowanie dróg, 
mostów i pól pasa frontowego. Trzeba 
było usunąć wiele niewypałów, porzu-
conej amunicji, ręcznych granatów, po-
cisków artyleryjskich i innych niebez-
piecznych materiałów wybuchowych. 
Po przesunięciu się działań wojennych 
na zachód wysiedlona ludność wracała 
niezwłocznie do swoich wsi, najpierw w 
pobliżu Wisłoki, a następnie coraz bliżej 
niebezpiecznych terenów frontowych.
 Trzej bracia Gajowie Antoni, Piotr 
i Eugeniusz ze swymi rodzinami wró-
cili do Sosnowca niemal bezpośrednio 
za frontem wojennym, przesuwającym 
się na zachód. Zamieszkali w domkach 
rodzin górniczych, które były ich wła-
snością. Czwarty brat Stanisław z żoną 
Stefanią wrócili do Grudnej Dolnej i za-
mieszkali u jej mamy. Później wybudo-
wali własny dom na działce użytkowa-
nej przez byłą kopalnię. Zabudowaną 
działkę z przyległym gruntem ornym i 
sadem Stefa Gajowa otrzymała od swo-
jej mamy jako spadek po rodzicach.
 Odbudowa kopalni przez Gajów po II 
wojnie światowej stała się już niemożli-

wa, głównie z powodu zmiany ustrojo-
wej państwa polskiego. Cały przemysł 
w Polsce został upaństwowiony. Osoby 
fizyczne zostały pozbawione prawa wła-
sności i prowadzenia działalności prze-
mysłowej na własny rachunek. Urucho-
mienia kopalni węgla podjęło się pań-
stwowe przedsiębiorstwo przemysłu te-
renowego. Po kilku latach prowadzone-
go wydobycia kopalnię zamknięto jako 
nie rentowną i ostatecznie zlikwidowa-
no. Rozpoczął się bowiem okres gigan-
tomanii nowego ustroju społeczno-go-
spodarczego, w którym inwestowanie i 
wszelka działalność małych przedsię-
biorstw uznawane było za nieopłacal-
ne. Życie gospodarcze już na krawędzi 
tych czasów pozbawione było możliwo-
ści prywatnej inicjatywy i przedsiębior-
czości.
 Wiercenia geologiczne przeprowa-
dzone w latach 60-tych na terenie wsi 
Grudna Dolna wykazały znacznie roz-
leglejsze obszarowo i o większej grubo-
ści złoża węgla niż te które znane były 
dotąd. Wyniki wierceń zniknęły w cie-
niu ogromnych zagłębi węgla brunatne-
go odkrytych w Kotlinie Turoszowskiej, 
a następnie w okolicach Konina i Tur-
ka. Być może kolejne zmiany ustrojo-
we w Polsce rozpoczęte w latach dzie-
więćdziesiątych stworzą kiedyś sprzy-
jające warunki dla ponownego urucho-
mienia wydobycia węgla w Grudnej 
Dolnej. Można przypuszczać, że zaist-
nieją one dopiero na krawędzi trzecie-
go tysiąclecia naszej ery, a pierwszych 
jego lat bardzo chcę dożyć.
 Zaskakującym echem minionych wy-
darzeń związanych z kopalnią węgla w 
Grudnej Dolnej stał się niezwykły fakt, 
bo zaistniał dopiero po upływie ponad 
pół wieku po tragicznej śmierci Stokło-
sy pod zawałem w kopalni. Otóż latem 
1991r. do mojej kuzynki Stefy Gajo-
wej zamieszkałej na terenie dawnej ko-
palni przyjechał wspaniałym samocho-
dem z zagraniczną rejestracją starszy 
elegancki pan w towarzystwie dwóch 
równie eleganckich pań. W pierwszej 
chwili nie mogli się porozumieć, po-
nieważ przybysze nie znali języka pol-
skiego. Dopiero przy pomocy podręcz-
nika językowego, którym dysponowa-
li przyjezdni, powoli doszli do porozu-
mienia. Okazało się, że ten przystoj-
ny starszy pan wyrósł z chłopca, które-
go w tamtych czasach matka nazywała 
Bubikiem, zamiast jego imieniem. Wła-
ściwe imię Bubika i aktualne nazwisko 
to Karlheiz Stoklossa, zaś towarzyszą-
ce mu osoby to żona i córka.
 Ograniczone możliwości prowadze-
nia konwersacji podczas przyjęcia gości 
skłoniły przybysza do skierowania roz-
mowy na wyrażenie celu w jakim przy-
jechał do Grudnej. Powiedział, że chce 
odwiedzić Basię, siostrę Stefy. Basia 
była jego rówieśniczką szkolną i kole-
żanką wspólnych zabaw dziecinnych. Z 
rozczarowaniem dowiedział się od Ste-
fy, że Basia jest w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki. Przed laty wraz z mę-
żem Julianem Kwiatkiem wyjechali z 
Polski na stałe do ich dzieci zamieszka-
łych w USA. Stefa Gajowa poinformo-
wała też rozmówcę, że obydwie z sio-
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strą są już wdowami. Stoklossa poprosił 
Stefę o aktualny adres jej siostry Basi, 
gdyż chce nawiązać z nią łączność ko-
respondencyjną. Jednocześnie zostawił 
swój adres po czym cała trójka przyjezd-
nych podziękowała za gościnne przyję-
cie i odjechała.
 Późną jesienią 1991r do Stefy Gajo-
wej nadszedł list od Stoklossy. Do ko-
respondencji dołączone były koloro-
we zdjęcia terenu byłej kopalni węgla 
jego ojca oraz przyległych fragmen-
tów krajobrazu i całej północnej pa-
noramy wsi. Jakość zdjęć była dosko-
nała pod każdym względem. Treść ko-
respondencji w języku niemieckim nie 
od razu mogła być odczytana. Uzyska-
ne tłumaczenie mówiło między innymi 
o tym, że Stoklossa wysłał list do Basi 
lecz nie otrzymuje odpowiedzi. Prosił 
panią Gajową by napisała do siostry w 
tej sprawie. W wyniku wymiany listów 
między siostrami Stefa otrzymała in-
formację, że Basia odpisała Bubikowi 
na adres: Karlheiz Stoklossa, Runzweg 
26, 7604 Appenweier 3. Podany adres 
zgodny był z tym, który Stoklossa zo-
stawił Stefie. Nieznajomość języka pol-
skiego przez Stoklosse a niemieckiego 
przez Stefę i Basię wydłużyła czas wy-
miany korespondencji.
 W marcu 1992r. nadszedł list do Ste-
fy Gajowej a w nim druk żałobny w któ-
rym rodzina zawiadamia, że „Karlheiz 
Stoklossa, urodzony 24.05.1925r zmarł 
12.03.1992r, pochowany zostanie na 
cmentarzu Appenweier”. Przykro za-
brzmiał ostatni fragment echa związa-
nego z historią kopalni węgla we wsi 
Grudna Dolna. O istnieniu kopalni wę-
gla będę jeszcze wspominał, ponieważ 
ma ona naturalny związek z miejsco-
wością w której żyli moi przodkowie, 
gdzie także ja urodziłem się i przeży-
łem pierwszych 17 lat. Ostatni 17-sty 
rok był krawędzią czasu mojego życia, 
lecz dobry los je uratował. Dzięki temu 
ród Łukasików w linii męskiej trwa na-
dal.

zagroda rodzinna

Charakterystykę zagrody rodzinnej 
Łukasików zacznę od jej lokalizacji. 

Zagroda jest położona w dolinie pomię-
dzy dwoma mostami przy drodze wio-
dącej ze wsi Grudna Dolna w kierun-
ku północnym do sąsiedniej wsi Głobi-
kowa. Z tego co pamiętam jako dziec-
ko najstarszym budynkiem zagrody był 
dom mieszkalno-inwentarski dziadka 
Stanisława Łukasika. Nie wiem czy za-
łożycielem zagrody był dziadek, który 
przybył do Grudnej Dolnej ze wsi Gębi-
czyna, czy też zagroda istniała już wcze-
śniej? Prawdopodobnie zagroda istnia-
ła przedtem i mieszkała w niej rodzina 
Cielców, z której pochodziła pierwsza 
żona dziadka. Jedno jest pewne, że dom 
dziadka był wiekowy, ponieważ kiedy 
w połowie lat trzydziestych, po śmierci 
dziadka, budynek rozebrano, to drzewo 
z niego bardzo było zniszczone przez 
kornika drukarza, a w znacznej czę-
ści także zmurszałe. Zdrowsze kawałki 
pni z rozebranych ścian przeznaczono 
na opał do pieca chlebowego. Podczas 

rąbania ich na szczapy trzeba było stać 
za wiatrem by nie zasypać sobie oczów 
pyłem z drzewa kornikowej produkcji.
 W omawianej zagrodzie, a ściślej na 
jej terenie mieszkało i mieszka z całą 
pewnością już czwarte pokolenie dziad-
ka Stanisława Łukasika, mianowicie: 
jego syn Jan Łukasik z żoną Stefanią, 
jego wnuczka Cecylia, córka Jana i Ste-
fanii Łukasik, która wyszła za mąż za 
Józefa Szczura, jego prawnuczka Elż-
bieta, córka Cecylii i Józefa Szczur, któ-
ra wyszła za mąż za Wiesława Stasiow-
skiego oraz jego praprawnuki, synowie 
Elżbiety i Wiesława Stasiowskich. Po-
szczególne budynki zagrody z upływem 
czasu przestawały istnieć i pojawiały się 
nowe, lecz zagroda istnieje nieprzerwa-
nie i warto znać jej historię.
 Dom mieszkalno-inwentarski dziad-
ka stał frontem do strony południowej, 
kilkadziesiąt metrów przed frontem no-
wego domu mieszkalnego moich rodzi-
ców, a dziś można powiedzieć, nieco za 
nowym domem mieszkalnym Szczu-
rów i Stasiowskich. Zbudowany był z 
okrągłych pni drzew iglastych. Szpary 
między pniami w ścianach mocno były 
utkane warkoczami ze słomy i wylepio-
ne gliną. Wzdłuż północnej ściany bu-
dynku stała szopa, jako ocieplenie domu 
bardzo istotne zimą, kiedy wiał mroź-
ny wiatr z północy lub z północnego za-
chodu albo z północnego wschodu. Szo-
pa była jednocześnie dodatkowym po-
mieszczeniem gospodarczym.
 Konstrukcyjnie budynek był podzie-
lony na trzy części, wschodnią, środko-
wą i zachodnią. W części wschodniej 
mieściła się duża izba mieszkalna, w 
środkowej sień i komora, a w zachod-
niej pomieszczenia dla zwierząt gospo-
darskich. Nad całością budynku łącznie 
z szopą był jednolity dach czterospado-
wy kryty strzechą.
 Dobrze pamiętam wiele szczegółów 
izby mieszkalnej, w której bardzo lu-
biłem przebywać z dziadkiem i ciocią 
Anną, córką dziadka z pierwszego mał-
żeństwa. Wnętrze izby robiło na mnie 
wrażenie tajemniczości i uroczystego 
spokoju, być może związanych z bab-
cią, która zmarła wcześniej i chyba zna-
łem ją tylko z opowiadań dziadka, cio-
ci Anny i moich rodziców. Moje wra-
żenie po części mogło być powodowa-
ne wystrojem izby, jej starością, sposo-
bem życia dziadka na luzie i na zwol-
nionych obrotach. W izbie były trzy 
małe okna, dwa w ścianie południowej 
i jedno w ścianie wschodniej. Spełnia-
ła ona wszystkie funkcje mieszkania, 
była kuchnią, jadalnią, sypialnią i izbą 
gościnną, przyjęć rodzinnych i towa-
rzyskich. Odpowiednio do spełnianych 
funkcji miała właściwe wyposażenie. 
Jako kuchnia posiadała murowany z ce-
gły podłużny blok piecowy zróżnico-
wany wysokością. Wyższa część bloku 
tworzyła piec chlebowy, zaś niższa piec 
kuchenny z długą suśnią. Piec chlebo-
wy przylegał do ściany zachodniej, za 
którą była komora i sień. W bloku pie-
cowym konstrukcyjnie wmurowany zo-
stał trzon kominowy, który przez powa-
łę izby łączył się z kominem wychodzą-
cym na zewnątrz domu w kalenicy da-

chu. Trzon kominowy przedzielał blok 
piecowy na dwie części. Przed trzonem 
był otwór do paleniska pieca chlebowe-
go oraz palenisko pieca kuchennego z 
blachą do gotowania potraw. Za trzo-
nem kominowym znajdowały się su-
śnie wyższa lecz krótsza była zewnętrz-
ną powierzchnią pieca chlebowego, zaś 
suśnia niższa i dłuższa stanowiła prze-
dłużenie kanałów spalinowych pieca 
kuchennego. Za krótszą suśnią był za-
piecek, który swoją podstawą łączył się 
z suśnią kuchenną dłuższą. Suśnia ku-
chenna nagrzewała się codziennie pod-
czas gotowania pożywienia dla ludzi i 
zwierząt, była więc suśnią główną. Pa-
lenisko pieca chlebowego poprzedza-
ła płyta z cegły ułożonej na sklepie-
niu. Powierzchnia płyty łączyła się z 
powierzchnią blachy pieca kuchenne-
go. Na płytę wygarniano z pieca chle-
bowego część lub resztki żaru, zależnie 
od rodzaju pieczywa, np. podpłomyki. 
Pod sklepioną płytą było pomieszcze-
nie w którym przechowywano szczapy 
drzewa opałowego na następne wypie-
ki.
Nad płytą pieca chlebowego i skrajem 
blachy pieca kuchennego istniał duży 
murowany okap, połączony z trzonem 
kominowym. Okap służył jako wenty-
lacyjny wyciąg czadu z żaru wygarnię-
tego z pieca chlebowego oraz pary i za-
pachów z gotowanych i smażonych na 
kuchni potraw.
Piec kuchenny składał się z trzonu, a w 
nim z paleniska wyposażonego w ruszt 
a pod rusztem w popielnik z drzwiczka-
mi, którymi regulowano dopływ powie-
trza do ognia. W ramie metalowej nad 
paleniskiem ułożone były żeliwne bla-
chy do stawiania na nich naczyń z su-
rowcami do gotowania lub smażenia.
Przedłużeniem pieca kuchennego była 
suśnia. Przez całą długość suśni prowa-
dziły kanały dymowe z pieca kuchenne-
go do suśni i z powrotem do trzonu ko-
minowego. W trzonie kominowym po-
między kanałami dymowymi wmuro-
wany był kociołek do grzania wody a 
wyżej duchówka do przechowywania 
gorących posiłków. Suśnia służyła do: 
ogrzewania izby, suszenia zboża przed 
mieleniem w żarnach, suszenia grzy-
bów, owoców, kwiatu lipowego na her-
batę, ziół itp. W przypadku dolegliwości 
reumatycznych lub przeziębienia któ-
regoś z domowników, suśnie kuchenną 
wykorzystywano do nagrzewania cho-
rego. Służyła też do zwykłej drzemki w 
zimowe popołudnie. Dla dzieci stanowi-
ła ulubiony kącik zabaw w dniach złej 
pogody, zwłaszcza w czasie chłodów na 
dworze. Pamiętam, że jako dziecko bar-
dzo lubiłem bawić się na suśni, zwłasz-
cza w kąciku zapiecka. W ścianie suśni 
przy podłodze był otwór zamykany, któ-
rym wchodziło się do piwnicy jako ku-
chennej spiżarni. Przechowywało się w 
niej podręczny zapas ziemniaków, wa-
rzyw, owoców i innych surowców spo-
żywczych, zwłaszcza w okresie zimo-
wym. Główne zapasy przechowywa-
no w piwnicy wolno stojącej poza bu-
dynkiem.

c.d.n.
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z Brzostku w świat
„Jaka jest rodzina
taki jest naród…”
    Jan Paweł II

Październikowy chłód ogarnął cały 
Brzostek. Rześkie powietrze ma-

luje na twarzach coraz to mocniejsze 
rumieńce. Wiatr przegania ciężkie 
chmury, zza których wyłania się żółta 
kula słońca wysyłająca jakby reszt-
ki ciepłych swoich promieni. Drzewa 
kołyszą się to w lewo, to w prawo, 
a wiatr unosi żółte, rude, brązowe i 
szare liście. Tu i ówdzie stoją jesz-
cze okryte drzewa ciemnozielonymi 
i brunatnymi kolorami. Jeszcze tyl-
ko gdzieniegdzie kołyszą się na ga-
łęziach rumiane, kuliste jabłka, sza-
rożółte gruszki oraz zasychające już 
śliwki węgierki. Niższe partie krze-
wów i drzew urzekają brunatną bar-
wą liści, wśród których kołyszą się 
przysychające koszyczki bzu dzi-
kiego. Już tylko gdzieniegdzie wid-
nieją jeżyny oraz czerwone owoce 
róży. Spośród winogronowych pną-
czy ciężko zwisają duże grona zie-
lonych, granatowych, i różowo ja-
snych winogron. W ogródkach robi 
się z dnia na dzień coraz to bardziej 
pusto. Jeszcze tu i ówdzie zwisają 
ciężkie tarcze słonecznika, okupo-
wane przez ptaki. Stoją też jakby na 
straży wysmukłe łodygi kukurydzy z 
bujnymi kolbami, a wokół nich owi-
jają się okrągłe, pomarańczowe, żół-
te i zielone dynie i banie. Są też jasne 
spodki patisonów, owalne jasno kre-
mowe kabaczki oraz zielone i żółte cukinie – to już tylko te, któ-
re pozostały na nasiona. Zielony jarmuż zaprasza do spożywania 
jego zielonych rozłożystych liści, w których ukryta jest moc wi-
taminy C oraz małe kapustki brukselki stoją dostojnie i ciężko. 
Taki ogród widzę też u ojca mojej bohaterki dzisiejszego opowia-
dania Aleksandra Nowaka, który mieszka za mostem, przy Sło-
nym Potoku na ulicy Gryglewskiego, zwanej Nawsieńską ulicą.
 Moja opowieść dotyczy tej rodziny – niezwykłej rodziny – a 
wiodącą postacią będzie najstarsza córka Bernadeta. Dlaczego 
użyłam określenia „niezwykła rodzina”, dlaczego mottem prze-
wodnim są słowa naszego Papieża Polaka, dlaczego Bernadetę 
nazwałam bohaterką? Na te i inne pytania postaram się odpowie-

dzieć śledząc losy tej rodziny. 
 Matka Bernadety Kazimiera Nowak z Juchów pochodziła z 
Nawsia Brzosteckiego. Była elegancką, ciepłą kobietą, rezolutną i 
opiekuńczą matką, oddaną żoną, życzliwą sąsiadką oraz solidnym 
pracownikiem Zakładów Cukierniczych „Liwocz” w Brzostku, a 
później pracownikiem fizycznym w banku spółdzielczym. Cie-

szyła się każdym przychodzącym na 
świat dzieckiem – a urodziła ich pię-
cioro, w tym dwóch chłopców bliź-
niaków. Prowadziła dom, pomagała 
mężowi w zajęciach gospodarskich, 
pracowała zawodowo i bardzo sta-
rannie oraz bogobojnie wychowy-
wała dzieci. Małe dzieci przyprowa-
dzała do szkoły za rękę i żywo inte-
resowała się ich postępami w nauce. 
Wymagała też od nich bardzo do-
brego zachowania w szkole. To ona 
prowadziła je za rączki do kościoła 
parafialnego w Brzostku. Razem też 
z nimi odrabiała lekcje, wieczorami 
czytała im pierwsze baśnie, śpiewała 
piosenki. Nic też dziwnego, że dzie-
ci były zawsze wzorem dobrego za-
chowania, pełnej kultury osobistej, 
szacunku dla starszych ludzi. Dzie-
ci bardzo dobrze wiedziały jak mają 
szanować rodziców i nieść pomoc 
bliźniemu. Niestety los dla rodziny 
był mniej łaskawy. W wieku pięć-
dziesięciu lat odeszła matka po cięż-
kiej chorobie do Domu Ojca. Piątką 
dzieci zajął się ojciec, a najbardziej 
pomagała mu najstarsza córka Ber-
nadeta. 
 Aleksander Nowak – ojciec – uro-
dzony w Brzostku jest człowiekiem 
bardzo odpowiedzialnym za losy ro-
dziny. Nie ożenił się drugi raz, pozo-
stał wierny w miłości swojej ukocha-

nej żonie Kazimierze. Prowadził małe gospodarstwo rolne, a nade 
wszystko jego niezwykle sprawne ręce uwijały się naprawiając 
narzędzia i sprzęty domowe. Majsterkowanie było jego pasją. Po-
nadto posiadał talent stolarski, który pomagał mu w utrzymaniu 
dużej rodziny. Był też człowiekiem światłym i bardzo operatyw-
nym. W Krośnie ukończył kurs palaczy centralnego ogrzewania 
i podjął pracę palacza CO w Ośrodku Zdrowia w Brzostku, a kie-
dy i tam pracy zabrakło ukończył kurs inseminatora i w ten spo-
sób dorabiał na utrzymanie rodziny. Nie było mu łatwo. Musiał 
się szybko nauczyć czynności wykonywane przez matkę, zaję-
cia, które wykonywała zmarła matka nie tylko w domu, ale tak-
że przy małych jeszcze dzieciach. Był jednak odpowiedzialnym 

ojcem i z tego zada-
nia wywiązał się wzo-
rowo. Całą jego rado-
ścią i szczęściem były 
dzieci. Oczywiście w 
opiece nad młodszym 
rodzeństwem pomaga-
ła najstarsza córka Ber-
nadeta, a potem siostra 
Anna i po kolei star-
sze dziecko opiekowa-
ło się młodszym. Dzi-
siaj są oni wszyscy nie-
doścignionym przykła-
dem miłości rodzinnej, 
umiejętności niesienia 
sobie pomocy i odpo-
wiedzialności w rodzi-
nie. Słusznie stwierdza 
Papież Polak, że „Jaka 
rodzina taki naród”. 
Gdybyśmy wszyscy 
tak wychowywali dzie-
ci, nauczyli ich bezinte-
resownej umiejętności 

I Komunia święta Bernadety. 
Od lewej: rodzice - Kazimiera i Aleksander No-

wakowie, chrzestni - Józefa Jucha i Wojciech Ci-
soń, Wieńczysława Cisoń

Aleksander Nowak wraz z dziećmi i ich rodzinami podczas uroczystości 80-tej rocznicy urodzin
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niesienia pomocy, byłoby nam w kraju znacznie lepiej.
 Najstarsza córka Kazimiery i Aleksandra Nowaków jest praw-
dziwą perłą naszej Ziemi Brzosteckiej. Już jako mała dziewczyn-
ka zawsze otoczona była grupką dzieci, gdyż po prostu umiała się 
z nimi bawić. Zawsze też spokojnie i czule opiekowała się młod-
szym rodzeństwem. Niezwykle boleśnie przeżywała czas choro-
by – ciężkiej choroby – swojej mat-
ki. Uczyła się też od niej prac ku-
chennych, sprzątania oraz opieki nad 
młodszymi dziećmi. Wraz z siostrą 
Anną pomagały w pracach gospo-
darskich. Cała też gromadka dzieci 
z tej rodziny wspólnie przychodziła 
do szkoły i do kościoła. Tak zespole-
ni miłością są do dziś, gdyż zjeżdża-
ją się do domu z różnych stron świata 
na urlopy, wakacje. Często można je 
spotkać przy grobie matki.  W sierp-
niu tego roku zorganizowały wzru-
szającą uroczystość na osiemdzie-
siąte urodziny ojca Aleksandra, któ-
ra rozpoczęła się Mszą świętą, a po-
tem długo przy cieście własnej pro-
dukcji i kawie oraz zakąskach wspo-
minały swoje dziecięce lata. To mi-
łość do ojca i podziękowanie za nie-
zwykły trud przy ich wychowaniu 
przywiodła ich na tę uroczystość.
 Bernadeta już w szkole podsta-
wowej okazała się, jako niezwykle 
zdyscyplinowana i zawsze znakomi-
cie przygotowana uczennica. Pomi-
mo wielu obowiązków w domu ro-
dzinnym często korzystała z biblio-
teki szkolnej, wczytując się w coraz 
to trudniejsze pozycje naukowe. Już 
od dziecka wiedziała, że tylko książ-
ka – dobra książka – powiedzie ją w 
niezwykły świat nauki. Wykazywała się dużymi predyspozycja-
mi naukowymi, z wszystkich przedmiotów. Wykazywała się dużą 
wiedzą i ciągle ją poszerzała. Dbała też o formację duchową. Już 
na wakacjach po ukończeniu siódmej klasy wyjechała na reko-
lekcje oazowe i od tej pory permanentnie pracowała w grupach 
oazowych. Tutaj spotykała młodzież o podobnej postawie religij-
nej, razem z nimi wędrowała, śpiewała, modliła się, dyskutowa-
ła i kształtowała własną osobowość. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej w 1980 r. podjęła naukę w liceum ogólnokształcącym 
w Pilźnie, gdzie należała do najpilniejszych uczniów. Przed ma-
turą uczestniczyła w rekolekcjach w Ciężkowicach, które - jak 
wspomina – bardzo mocno przeżyła. To właśnie te rekolekcje 
umocniły ją jeszcze bardziej w wierze i utrwaliły w podejmowa-
niu trudnych wyzwań 
życiowych. W 1984 
r. zdała bardzo trud-
ny egzamin wstępny 
na Uniwersytet Jagiel-
loński wydział germa-
nistyki i rozpoczęła za-
jęcia w Collegium Pa-
derewianum, jednak 
po pierwszym seme-
strze przerwała naukę 
i intensywnie przygo-
towywała się do egza-
minu wstępnego Aka-
demii Medycznej im. 
M. Kopernika w Kra-
kowie Wydział Farma-
ceutyczny. Oczywiście 
dostała się na ten eks-
kluzywny wydział stu-
diów. Bardzo solidnie 
pracowała, a efektem 
owej pracy było ukoń-
czenie farmacji z ty-
tułem magistra. Pod-
czas studiów umacnia-

ła swoją osobowość biorąc aktywny udział w duszpasterstwie aka-
demickim. Był to ciekawy okres, gdyż w Krakowie duszpaste-
rzem akademickim był ojciec Rydzyk – obecny dyrektor Radia 
Maryja – który prowadził nie tylko wykłady duszpasterskie, ale 
także dyskusje dotyczące współczesnego życia człowieka oraz 
problemów wiary. Ponadto organizował wyjazdy wakacyjne do 

różnych krajów Europy. Uczestnicy 
wyjeżdżali z duszpasterzami na piel-
grzymki, spotkania, brali też udział w 
TZ we Wrocławiu w 1990 roku, dys-
kutowali nad literaturą religijną, po-
znawali niezwykłych ludzi, a wszyst-
ko to dokonywało formacji ducho-
wej naszej rodaczki. W 1994 roku 
rozpoczyna Bernadetta Nowak stu-
dia doktoranckie na wydziale lekar-
skim Akademii Medycznej w Krako-
wie, a kończy je w Collegium Medi-
cum, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
gdyż ten wydział po pięćdziesięciu 
latach powrócił do struktur uniwer-
sytetu, na wydziale immunologii w 
katedrze prof. Włodzimierza Ptaka, 
a rozprawę naukową pisze u dr hab. 
Władysława Pajdaka. Od 1994 r. jest 
pracownikiem Katedry Immunologii 
CM UJ w Krakowie. Część badaw-
czą kontynuuje na Uniwersytecie w 
Yale, New Haven Connecticut w Ka-
tedrze Immunologii i Alergologii. 
Dalsze prace naukowe dr Bernadety 
Nowak zostały zatrzymane chorobą 
i operacją tarczycy. Jednak szybko 
dźwignęła się z tego cierpienia i po 
otrzymaniu stypendium naukowego 
wyjechała do Instytutu Noda w Ja-
ponii, gdzie współpracowała z fir-
mą Kikkoman.

 Po przyjeździe do Japonii w 1999 r. przeżyła wielki szok kultu-
rowy. Był on jeszcze bardziej silniejszy, aniżeli ten, który przeży-
ła w Stanach Zjednoczonych. Stypendium ufundowane przez fun-
dację Batorego otworzyło jej możliwości nie tylko do poznawa-
nia nowych krajów, ale także kontynuowania badań naukowych. 
Podczas pobytu w USA gruntownie opanowała język angielski, 
gdyż tam mieszkała z młodzieżą amerykańską i te znajomości ję-
zykowe bardzo pomagały jej w pracy w Japonii. W Japonii nie 
tylko pracowała w laboratorium, ale także poznawała różne mia-
sta, biblioteki, uczelnie, ekskluzywne sklepy – o jakich jeszcze 
wtedy w Polsce się nie śniło – i jeszcze do tego mogła odłożyć 

Bernadeta Nowak ubrana w kimono w domu mi-
strza ceremonii parzenia herbaty

Promotor pracy doktorskiej dr hab. Władysław 
Pajdak składa Bernadecie gratulacje po obronie

Bernadeta Nowak w todze i birecie wraz z kole-
gami z pracy w Yale
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trochę pieniędzy na zakup mieszkania w Polsce. W Japonii cały 
świat został przewartościowany w jej oczach, zobaczyła i zrozu-
miała, że jest to kraj dla ludzi twórczych, nie tylko kraj kwitną-
cej wiśni, czy też kraj, w którym kobiety chodzą ubrane w pięk-
ne kimona. Japonia jest krajem przychylnym dla obcokrajowców. 
Miasto Tsukuba jest zamieszkałe przede wszystkim przez obco-
krajowców i tutaj nasza rodaczka uczestniczyła w kursie języ-
ka japońskiego, jak również w kursie układania pięknych kwia-
tów – ikebana – jak również w oglądaniu miasta i zachwycaniu 
się nim. Tutaj też zrozumiała, na czym polega określenie – Japo-
nia jest krajem przyjaznym dla człowieka – i na przykładzie pracy 
poczty, w której wszystkie usługi: zapłacenie rachunków, wysłanie 
paczki, załatwia się na telefon. Kiedy zobaczyła przyjeżdżające-
go pracownika poczty po paczkę wysyłaną do domu petenta, nie 
mogła zrozumieć, dlaczego w Polsce nie jest tak. Tutaj spotkała 
się z bardzo dokładnym rozkładem jazdy pociągów bez spóźnień. 
Widziała ogromny ruch na ulicach w Japonii, ale ruch bez koli-
zji, w którym bardzo duża liczba ludności przemieszcza się ro-
werami. Jednak wszyscy zachowują się bardzo odpowiedzialnie 
i prawie nie ma wypad-
ków drogowych. Mło-
dzież szkolna zatopio-
na jest w nauce i moż-
na ją rozpoznać po jed-
nakowych mundurkach 
szkolnych. Wygodą ży-
cia i kulturą Japończy-
ków dr Bernadeta była 
zauroczona. Spotkała się 
też tutaj z wielką życzli-
wością naukowców, któ-
rzy pomogli jej w uzy-
skaniu stypendium na 
badania naukowe oraz 
samodzielne mieszka-
nie. Otrzymała stypen-
dium z Japońskiego To-
warzystwa Promowania 
Nauki, a potem roczny 
kontrakt Państwowego 
Instytutu Badań Agro-
biologicznych Zakładu 
Immunologii Moleku-
larnej, potem pracowała w Państwowym Instytucie Nauki i Tech-
niki w Tsukuba. Oprócz nauki i pracy, która ją pochłaniała po-
znawała też egzotykę kraju kwitnącej wiśni i ludzi tutaj żyjących. 
Zdobyła górę Fuji wraz z koleżankami i kolegami, z której roko-
szowała się widokiem wschodzącego słońca. Zapatrzona w roz-
iskrzoną kopułę nieba i powolny obraz wyłaniającego się słońca, 
ogłaszającego świt dnia, była zachwycona tym widokiem. Innym 
niezwykłym przeżyciem było witanie Nowego Roku 26 grudnia 
w świątyni Shinto w Tokio, gdzie dzwon uderza sto osiem razy, 
aby uwolnić ludzi od złych demonów. W świątyni tej przycho-
dzący ludzie wypisują życzenia na karteczce i pozostawiają je, 
zaś w parku bawi się młodzież przebrana w bardzo dziwne różno-
barwne stroje. Tymi niezwykłymi obrzędami tamtej ludności, ich 
prawdziwym spokojem była zauroczona. Podziwiała młodzież, 
która pilnie uczestniczyła w zajęciach szkolnych nie tylko obo-
wiązkowych, ale także w zajęciach popołudniowych poszerzają-
cych wiedzę i swoje zainteresowania. W 2007 r. nasza Rodaczka 
powróciła z kraju kwitnącej wiśni z ogromnym bagażem wiedzy 
do Krakowa. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia i semina-
ria z zakresu immunologii ze studentami wydziału lekarskiego, 
stomatologii, farmacji oraz prowadzi w języku angielskim zaję-
cia ze studentami zagranicznymi. Prowadzi także doświadczenia 
laboratoryjne głównie na myszkach. Bada m.in. wpływ określo-
nych czynników na funkcjonowanie układu immunologicznego 
w warunkach normalnych, jak też i w przebiegu schorzeń reuma-
toidalnych. Wyniki badań prezentowane są na zjazdach immuno-
logicznych oraz publikowane w czasopismach naukowych. Po-
mimo wielkich prac naukowych nie zapomina nasza Rodaczka 
o doskonaleniu życia duchowego. Uczestniczy w rekolekcjach 
oraz dniach skupienia prowadzonych przez Wspólnotę Niepoka-
lanej Matki Wielkiego Zawierzenia w Bliznem i Częstochowie. 
W Tokio zaś jeździła na spotkania do kościoła świętego Ignace-

go w dzielnicy Yotsua, gdzie działało duszpasterstwo Polonii.
 Na urlop przyjeżdża dr Bernadeta do Brzostku, gdzie spędza 
radosne wakacje z dziećmi braci i siostry. Często można ją było 
spotkać pochyloną przed Jezusem Miłosiernym w naszym para-
fialnym kościele, do którego prowadziła ją za rękę Ś.P. matka. Z 
podziwem patrzy na nowe domy wyrosłe koło zakładów cukier-
niczych, gdzie jeszcze nie tak dawno rozciągały się łany zbóż i 
pola ziemniaków, przy których pomagała nasza rodaczka praco-
wać rodzicom. Tak nauczona miłości do rodziny i ziemi rodzin-
nej z radością odpoczywa tutaj i ciągle do nas wraca. 
 Dr Bernadeta może się pochwalić brzostecką rodziną. Pozo-
stałe siostry i bracia żyją w wielkiej zgodzie, nawzajem sobie po-
magają, wspomagają i szanują leciwego ojca, jak również pamię-
tają o mogile matki.
 Siostra Anna po ukończeniu Technikum Rolniczego w Brzost-
ku podjęła pracę w dębickim Igloopolu. W 1998 r. została zwol-
niona z pracy, jak też i większość pracowników tego zakładu. 
Anna zawsze była niezwykle pracowitą i solidną dziewczyną, 
dlatego też wyjechała za pracą do słonecznej Italii i tam została 
po dziś dzień. Ukończyła kurs językowy, dostała legalną pracę, a 
na urlop przyjeżdża z Neapolu do domu rodzinnego, zaś zarobio-

ne pieniądze na obczyź-
nie inwestuje w budowę 
domu w Brzostku.
 Siostra Zofia po 
ukończeniu szkoły han-
dlowej pracował w brzo-
steckim sklepie. Wyszła 
za mąż za Jana Winiar-
skiego z Gogołowa i ra-
zem z nim wychowu-
je piątkę dzieci – Da-
niela, ucznia Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Kołaczycach, Marcina 
ucznia Technikum Elek-
trycznego w Jaśle, Mi-
chała ucznia Technikum 
Rolniczego w Brzost-
ku, Pawła gimnazjalistę 
oraz Agnieszkę uczenni-
cę szkoły podstawowej. 
Często przyjeżdżają na 
rodzinne spotkania do 
ojca, a wnukowie z ra-

dością wysłuchują jego opowieści. 
 Brat Marek po ukończeni Technikum Mechanicznego w Dę-
bicy podjął pracę w Stomilu dębickim, gdzie pracuje do chwili 
obecnej i razem z żoną Anną z domu Barnaś wychowują trójkę 
dzieci – Magdalenę, uczennicę szkoły podstawowej oraz małe-
go Mateusza i Kacpra. Tworzą szczęśliwą i miłującą się rodzinę.
 Brat Marian drugi z bliźniaków po ukończeniu Szkoły Me-
chanizacji Rolnictwa w Brzostku, a obdarzony po ojcu zdolno-
ściami manualnymi podjął pracę na własną rękę. Pracuje na bu-
dowie oraz przy wykańczaniu mieszkań. Kiedy nie było pracy w 
kraju przebywał w Irlandii, Francji i Austrii – a po powrocie za-
robione pieniądze lokuje w budowę własnego domu, który wy-
rasta obok domu siostry Anny. Z żoną Anną z domu Kobak z Na-
wsia Brzosteckiego pracownicą sklepu Niko wychowują dwójkę 
dzieci Krystiana i Karolinę gimnazjalistów. 
 Łatwo można zauważyć, że ta rodzina jest razem, a jednoczy i 
zespala ich miłość i odpowiedzialność za losy nie tylko własnych 
dzieci, ale całej rodziny. Są to cechy wyniesione z domu rodzinne-
go. I chociaż wychowywały się bez matki, to jednak zaszczepio-
na w nich umiejętność jednoczenia się na dobre i na złe – przez 
rodziców – trwa i pewnie trwać będzie przez następne pokole-
nia. Oby takich rodzin w Polsce było jak najwięcej, bo wtedy i 
naród nasz będzie silniejszy i będą się liczyć z nami także potę-
gi narodowe. 
 Nasza Rodaczka pani dr Bernadeta Nowak wyrosła wśród nas. 
Deptała tymi samymi dróżkami, ścieżkami, chodziła do tej samej 
szkoły, czytała te same książki, śpiewała te same piosenki, klę-
czała w tym samym kościele, pracowała na naszym brzosteckim 
polu. I tak można by było wymieniać wiele jeszcze zalet, jednak 
niech będzie wzorem pracy, wytrwałości i umiejętności docho-
dzenia do wyznaczonego celu.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze strony 13

Hanabi, czyli święto kwitnącej wiśni. Na zdjęciu pracownicy Centrum 
Badań Komórkowych, którego częścią był Zakład Homeostazy Immuno-

logicznej, w którym pracowała Bernadeta Nowak
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kącik  
zdrowia  
apteki „ViTa”
dobroczynne działanie miodu

Miód jest produkowany przez pszczoły 
i inne owady poprzez przetwarzanie 

nektaru kwiatowego i innych słodkich so-
ków roślinnych. Pszczoły gromadzą nek-
tar w plastrze, gdzie wzbogacają go dodat-
kowymi substancjami, co powoduje jego 
przemianę chemiczną. Z mieszaniny tej po-
woli odparowuje woda, aż wreszcie miód 
ulega dojrzewaniu. Wyróżniamy miody: 
nektarowe (kwiatowe), spadziowe i mie-
szane (nektarowo-spadziowe lub spadzio-
wo-nektarowe). Jako naturalny produkt 
spożywczy jest słodki, wysokokaloryczny, 
ma też właściwości konserwujące i lecz-
nicze. W zapiskach sumeryjskich sprzed 
4000 lat zalecano miód jako substancję od-
żywczą i leczniczą. Uważany za ojca me-
dycyny Hipokrates stosował miód w spo-
rządzaniu maści oraz do słodzenia wywa-
rów z ziół, a w Mezopotamii i starożytnym 
Egipcie smarowano miodem rany. Podob-
no nawet królowa Kleopatra do pielęgnacji 
swej skóry zażywała kąpieli z oślego mle-
ka i miodu. Miód ceniony był również w 
starożytnej Grecji, gdzie spożywano jego 
duże ilości. Grecy uważali, że zapewnia im 
siłę, zdrowie i długowieczność. Znacznie 
później obserwacje te uzyskały potwier-
dzenie naukowe. Co prawda miód pszcze-
li nie zawiera obfitych ilości witamin i mi-
nerałów, jednak te które są, występują w 
formie łatwo przyswajalnej.
 O dobroczynnych właściwościach mio-
du decydują, nie pojedyncze składniki, ale 
ich różnorodność i połączenie. W miodzie 
występują takie specyficzne substancje jak: 
różnego typu enzymy, hormony (zarówno 
zwierzęce, jak i roślinne), oraz substancje 
o działaniu antybiotycznym. Miód cha-
rakteryzuje się wysoką aktywnością anty-
biotyczną (te cenne właściwości zawdzię-
cza m.in.: wysokiemu ciśnieniu osmotycz-
nemu, kwaśnemu odczynowi środowiska 

oraz obecności specyficznych enzymów). 
Za działanie przeciwdrobnoustrojowe mio-
du odpowiedzialny jest głównie nadtle-
nek wodoru. Ważną rolę odgrywają rów-
nież składniki olejków eterycznych. War-
to zapamiętać, że aktywność antybiotycz-
na miodu wzrasta nawet do 220 razy gdy 
go rozcieńczymy z wodą. Rozpuszczenie 
miodu w szklance letniej wody i zosta-
wienie na kilka godzin zwiększa znaczą-
co jego aktywność antybakteryjną. Trady-
cyjnie jest używany w leczeniu wszelkich 
rodzajów przeziębień. Są to m. in. kaszel, 
chrypka, bóle gardła, stany zapalne gar-
dła, zapalenie oskrzeli. Miód powoduje po-
drażnienie gruczołów wydzielniczych bło-
ny śluzowej dróg oddechowych, a dzięki 
temu dochodzi do upłynnienia wydzieliny 
oskrzelowej. Pobudza on również ruch rzę-
sek aparatu migawkowego, co ułatwia od-
krztuszanie wydzieliny i usuwanie jej na 
zewnątrz, zmniejsza ból gardła i głowy.
 Miód normalizuje także zaburzoną 
czynność wydzielniczą i motoryczną żo-
łądka. Ponadto przyspiesza gojenie po-
wierzchni błony śluzowej żołądka i dwu-
nastnicy poprzez wchłanianie wody z cho-
rej tkanki i działanie przeciwzapalne. Miód 
pobudza czynność wydzielniczą i moto-
ryczną jelit. Po jego spożyciu zwiększają 
się ruchy perystaltyczne jelita cienkiego 
co powoduje wzmożone wydzielanie soku 
jelitowego. Można go stosować wspoma-
gająco we wrzodach żołądka i dwunast-
nicy. Regularne przyjmowanie miodu po-
zwala wyeliminować zgagę .Podczas bie-
gunek, lub zaparć warto spożywać miód, 
gdyż unormuje on pracę jelit.
 Dzięki niskiej zawartości białka oraz 
jonów sodu i chloru, miód wykazuje ko-
rzystne działanie na nerki i drogi moczo-
we. Rozszerza naczynia krwionośne ne-
rek, zwiększając filtrację kłębkową. Ma 
to szczególne znaczenie w tych schorze-
niach nerek, którym towarzyszy zmniej-
szone wydzielanie moczu. Zapobiega tak-
że tworzeniu się piasku i kamieni w ner-
kach i pęcherzu moczowym.
 Miód wykazuje wyraźnie lecznicze 
działanie na wątrobę i drogi żółciowe. Ze 
względu na dużą ilość glukozy i fruktozy 
jest on łatwo przyswajalny przez ten organ. 
Glukoza zawarta w miodzie odżywia ko-
mórki wątrobowe i odgrywa ważną rolę w 

procesach odtruwania organizmu (po połą-
czeniu związków toksycznych z kwasem 
glukuronowym i pirogronowym powstają 
połączenia łatwo rozpuszczalne w wodzie 
wydalane z organizmu z moczem). Nato-
miast fruktoza wykorzystywana jest do 
syntezy glikogenu, co zwiększa jego zapas 
w wątrobie. Prowadzi to do przyspiesze-
nia przemiany materii w tkankach, a tak-
że do wzmocnienia czynności ochronnej i 
odtruwającej wątroby. Dodatkowo wystę-
pująca w miodzie cholina obniża poziom 
lipidów w wątrobie oraz zwiększa wydzie-
lanie żółci.
 Miód dzięki szybkiemu przenikaniu 
przez skórę zaopatruje tkanki w gluko-
zę oraz inne substancje energetyczne. W 
przypadku ran przyczynia się do szybkiego 
ich oczyszczenia z produktów przemiany 
materii. Działanie to potwierdzono w ba-
daniach laboratoryjnych, zaobserwowano, 
że miód zmniejszał stan zapalny uszkodzo-
nej skóry, w tym również obrzęk i wysięk 
oraz łagodził ból i przyspieszał oczyszcza-
nie ran z obumarłych tkanek i ropy. Nie-
którzy twierdzą nawet, że po ranach leczo-
nych miodem pozostają jedynie nieznacz-
ne blizny lub nie ma ich wcale.
 Miód wzmacnia również układ nerwo-
wy, działa uspokajająco, przeciwspazma-
tycznie, poprawia samopoczucie i nastrój. 
Może być stosowany pomocniczo w lecze-
niu różnego rodzaju nerwic, apatii, depre-
sji, pobudzenia nerwowego, wyczerpania 
nerwowego, bezsenności, nadpobudliwo-
ści (szczególnie dzieci).
Jak stosować miód?
 Dawka dzienna dla dorosłej osoby to 
1-3 łyżki 3 razy dziennie.
Miód można rozpuścić w letniej wodzie i 
pić ok. 1 godz. przed posiłkami.
Oczywiście miodem można też np. posma-
rować chleb, lub zjeść bezpośrednio, jed-
nak po rozpuszczeniu w wodzie jest le-
piej przyswajalny. Nigdy nie wolno mio-
du podgrzewać! Takie działanie zniszczy 
większość enzymów, hormonów, oraz nie-
których innych substancji. Naturalnie za-
chodzący proces krystalizacji nie obniża 
wartości miodu.
Tak więc jedzmy miód - na zdrowie!!!

mgr farm. Monika Miałkowska

Mary McGarry Morris 
„Kiedy mama odeszła”

Podobno te ciężkie czasy nadeszły z No-
wego Jorku, gdzie nastąpił krach na 

giełdzie. Ale Thomas miał wrażenie, że 
tak naprawdę wszystko zaczęło się póź-
niej, tego mroźnego ranka, kiedy matka 
zostawiła ich u swojej siostry w miastecz-
ku, wystroiła się i pojechała autobusem z 
Vermont do Massachusetts, żeby znaleźć 
pracę w jednej z tamtejszych wielkich fa-
bryk. Niedługo wróci – tak początkowo 
ojciec mawiał najczęściej. Wszyscy zgod-
nie twierdzili, że Irene Jalley była najład-
niejszą dziewczyną w miasteczku. Jej za-
uroczenie małomównym Henrym Talcot-
tem zaskoczyło wielu. Irene doskwierała 
samotność na małej farmie. Chciała prze-

chadzać się po chodnikach, po brukowa-
nych ulicach… Ale zakochała się w Hen-
rym, który odwzajemniał jej miłość tak 
bardzo, że czasami nie był w stanie po-
zbierać własnych myśli, a co dopiero zro-
zumieć jej kapryśne nastroje. Po kilku mie-
siącach pobrali się. Urodził się Thomas. 
Margaret przyszła na świat prawie cztery 
lata później…”
 Losy rodziny Talcottów to kolejna hi-
storia napisana z wielką wyobraźnią i 
ogromnym uczuciem, zapadająca w pa-
mięć.


Doris Gluck 
„Zmuszona do milczenia”

Miłość od pierwszego wejrzenia. Mał-
żeństwo Niemki, Doris Gluck, z 

przystojnym Egipcjaninem – Omarem. 
Kilka szczęśliwych lat spędzonych w 
Niemczech. A później… Gdy wybuchła 

wojna domowa w Bośni, małżonkowie 
przenieśli się do małej wioski, leżącej na 
terenie walk. Doris wierzyła, że będzie po-
magać ludziom. Nie wiedziała, że jej mąż 
się zmienił. Narzucił żonie szarijat – re-
strykcyjne muzułmańskie prawo. Doris 
musiała się szczelnie zasłaniać. Całymi 
dniami siedziała zamknięta w domu. Była 
posłuszna Omarowi. Kochała go i nie po-
trafiła odejść nawet w chwili, gdy Omar ją 
bił, odebrał prawo do wyrażania własnego 
zdania a potem poślubił drugą żonę. Zbyt 
późno dostrzegła, że jej mąż to bojownik. 
Praca w organizacji humanitarnej stała się 
dla niego przykrywką, pod którą toczyła 
się „Święta Wojna”. Ostatecznie udało jej 
się odejść a jej mąż określany jest przez 
międzynarodowe służby specjalne jako je-
den z najniebezpieczniejszych członków 
Al-Kaidy. Teraz Doris musi się ukrywać.

/wykorzystano materiał z ofert
książkowych dla bibliotek/

warto przeczytać
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...A w górach już jesień,
królestwo niczyje...

Tak śpiewała młodzież skupiona 
wokół Świetlicy środowiskowej 

w Brzostku podczas wycieczki do 
Magurskiego Parku Narodowego. 
Wyjechaliśmy wcześnie rano, po-
nieważ program wycieczki był 
bardzo bogaty. Po drodze w pro-
mieniach wspaniałego, jesiennego 
słońca już od Żmigrodu witały nas 
pierwsze barwy polskiej jesieni Par-
ku Narodowego Magury Małastow-
skiej. Humory trzydziestu ośmiu 
uczestników dopisywały, bo dzień 
się zapowiadał ciekawie. 
 I ETAP – zwiedzanie Muzeum 
Przyrodniczego w Krempnej – to 
prawdziwa lekcja przyrody. Film, 
wykład pani przewodnik, które po-
kazały nam piękno natury w czte-
rech porach roku zainteresowały 
brzostecką młodzież. Warto tam 
wyruszyć, Krempna od Brzostku 
nie daleko, a przeżycia niezapo-
mniane.
 II ETAP – kolejna miła niespo-
dzianka – bowiem przywitał nas w 
Krempnej nasz były katecheta, a 
obecnie proboszcz tamtejszej pa-
rafii ksiądz Andrzej Turoń. Cieka-
wie opowiadał o swej pracy w no-
wej placówce, a przede wszystkim 
oprowadził nas po zabytkowej i 
obecnie odnawianej cerkwi. Rów-
nież mieliśmy możliwość odwie-
dzić kościół pod wezwaniem świę-
tego Maksymiliana Kolbe.
 III ETAP to jesień w pełnej kra-
sie nad zalewem rzeki Wisłoki w 
Krempnej. Nasz fotograf z warsz-
tatów fotograficznych Jakub Wadas 
miał pełne ręce roboty, aby utrwa-
lić nie tylko piękno barw jesieni, ale 
także nasze wspaniałe humory.
 IV ETAP – ostatnim przystan-
kiem naszej wycieczki był Ośrodek 
Diecezji Rzeszowskiej. Tam dzięki 
uprzejmości gospodarzy Ośrodka 
mogliśmy upiec kiełbaski, pośpie-
wać przy ognisku, skorzystać z pla-
cu zabaw, odwiedzić stadninę koni. 
 Ale V ETAP to już niestety po-
wrót do domu (również przyjem-
ny). Wspaniale spędziliśmy dzień w 
gronie przyjaciół. Serdecznie dzię-
kujemy organizatorom wycieczki, a 
przede wszystkim księdzu probosz-
czowi doktorowi Janowi Cebulako-
wi za pomoc w nawiązaniu kontak-
tu z Ośrodkiem w Kotani.

Uczestnicy wycieczki: A. i W.

wycieczka do magurskiego parku narodowego

Tak spodobało nam się wspólne spę-
dzanie czasu przy ognisku, że posta-

nowiliśmy powitać jesień w Brzostku. 
 W czasie zajęć na świetlicy przygoto-
waliśmy więc grilla w parku obok Domu 
Kultury. Gościliśmy uczestników zajęć 

tańca nowoczesnego, rodziców z dziećmi 
spędzających czas na placu zabaw. Mie-
liśmy okazję powspominać ostatnią wy-
cieczkę do Krempnej, a przede wszyst-
kim pośpiewać przy gitarze, zjeść kieł-
baski i pieczony chleb. 

 Stwierdziliśmy, że nasza „brzostecka 
jesień” zapowiada się równie malowni-
czo, pięknie i tajemniczo jak ta w górach, 
czy Parku Narodowym.
 Planujemy więc Święto Pieczonego 
Ziemniaka i śpiewy przy ognisku, dlate-
go zapraszamy wszystkich chętnych do 
dobrej zabawy. 

A. i W.

dzień jesieni w naszej świetlicy
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W ostatnią wrześniową niedzielę, póź-
nym popołudniem brzostecki Dom 

Kultury gościł na scenie sali widowisko-
wej zespół ludowy z Dębicy, który zapre-
zentował obrzęd „Wesele Regionalne”.
Zespół działa przy Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Folkloru Ludowego Dębica pod 
patronatem Domu Kultury „Mors” w Dę-
bicy. Opiekunem zespołu jest Pani Pre-
zes wymienionego stowarzyszenia Syl-
wia Murdzy-Chrobak.
 Należy nadmienić, że wśród członków 
zespołu jest rodak z brzosteckiej gminy 
Włodzimierz Podraza z Przeczycy, któ-
ry od dwóch lat mieszka w Dębicy.
 Z obrzędem weselnym zespół wystę-
pował już wielokrotnie i to nie tylko w 
wielu miejscowościach naszego kraju, 
ale także za granicą, m.in. w Wilnie.
 To trwające około dwóch godzin wi-
dowisko, proste lecz autentyczne, nie-
zwykle żywiołowe, przesycone przy-
śpiewkami ludowymi i dźwiękami swoj-
skiej muzyki, nawiązywało do tradycji 
obrzędu weselnego - od błogosławień-
stwa młodych przez rodziców po tzw. 
„oczepiny”. Niezwykle impulsywny, 
pełen ludowego humoru tekst dialogów 
i przyśpiewek wywoływał na widowni 
wiele radości i śmiechu.
Wykonawcy zadbali o to, aby wciągnąć 

widzów do czynnego uczestnictwa w 
tej weselnej biesiadzie poprzez wspólne 
śpiewanie pieśni i częstowanie wszyst-
kich zebranych chlebem ze skwarkami 
oraz kruchymi ciasteczkami, z czego naj-
bardziej cieszyły się dzieci. W ten spo-
sób wytworzyła się specyficzna atmosfe-
ra współudziału w widowisku.
 Na uwagę zasługuje fakt, że w przed-
stawieniu brali udział 
seniorzy, emeryci i ren-
ciści, rozmiłowani w 
folklorze, którzy do tej 
zabawy potrafili jesz-
cze wciągnąć młode po-
kolenie, swoje dzieci i 
wnuczęta, by w ten spo-
sób kultywować trady-
cyjne obyczaje i uwraż-
liwić młodzież na pięk-
no kultury ludowej. I 
chyba to im się udało, 
bo młoda para świetnie 
zagrała swoje role.
 Należy też podkre-
ślić godną podziwu wi-
talność i radość życia, 
która cechowała tych 
ludzi w większości w 
podeszłym wieku oraz 
ich odwagę do sponta-
nicznego występu przed 
publicznością.
 Myślę, że wszyscy, 

którzy oglądali Wesele Regionalne na 
brzosteckiej scenie, nie tylko nieźle się 
bawili, ale i przypomnieli sobie stare lu-
dowe tańce i przyśpiewki, które już nie-
stety nie na każdym współczesnym we-
selu można usłyszeć. Dobrze, że dębic-
kie Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru 
próbuje je ocalić od zapomnienia.

E.M.

wesele regionalne

Scena finałowa

Włodzimierz Podraza w roli drużby

Panie doktorze, codziennie rano oddaję 
mocz o 5 rano. - W pana wieku to bardzo 
dobrze. - Ale ja się budzę o 7! 

		
Żona do męża: - Wychodzę do znajomej 
na pięć minut. Jakbyś mógł, to przemie-
szaj bigos, co pół godziny.

		
Szef do pracowników: - Nie chcę żadnych 
przytakiwaczy dookoła siebie. Niech każ-

dy pracownik mówi mi to co myśli, na-
wet jeśli ma go to kosztować utratę pracy.

		
- Panie doktorze, mój rozrusznik serca 
ma chyba defekt! - Po czym pan tak są-
dzi? - Jak kaszlnę to mi się brama od ga-
rażu otwiera.

		
Córeczko, proszę, nie chodź codziennie do 
tej dyskoteki. Jeszcze tam ogłuchniesz! - 
Nie, dziękuję mamusiu, już jadłam...

		
Blondynka do swojego chłopaka: - Słu-
chaj. Znamy się już bardzo długo. Może 
przedstawiłbyś mi swoją rodzinę? - 
Chciałbym, ale żona z dziećmi wyjechała.

		

Pani w szkole: - Z czego robi się kiełba-
sę? Dzieci milczą. - Jasiu, ty powinieneś 
wiedzieć - twój tata jest masarzem? - Ja 
wiem, ale tatuś powiedział, że jak komuś 
powiem to mnie zabije.

		
Przychodzi blondynka do sklepu RTV: - 
poproszę telewizor z lotnikiem. - Chyba z 
pilotem? - Nie wiem, jestem w tych spra-
wach zupełnym lajkonikiem.

		
Na ławce w parku siedzą dwaj emeryci: 
- Popatrz, jak ta dzisiejsza młodzież ma 
ciężko w tym kryzysie... Jednego papiero-
sa w pięciu muszą palić... - No, ale dziel-
ne chłopaki. Mimo wszystko się śmieją...

		

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Fot. J. Nosal
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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

ii liga kobiet - i runda
kolejka 1               3.10.2009 godz. 14:00

LKS Brzostowianka Brzostek   10 :0   KS Szczawa Szczawa
kolejka 2               17.10.2009 godz. 14:00
KS Bronowianka  III Kraków LKS Brzostowianka Brzostek
kolejka 3               24.10.2009 godz. 14:00
LKS Brzostowianka Brzostek KKTS Krosno II
kolejka  4              07.11.2009 godz. 14:00

MKS Skarbek Gogołów LKS Brzostowianka Brzostek
kolejka 5              14.11.2009 godz. 14:00
LKS Brzostowianka Brzostek LKS Olimpia Chocznia
kolejka 6              21.11.2009 godz. 14:00

MKS Tarnovia Tarnów LKS Brzostowianka Brzostek
kolejka 7              28.11.2009 godz. 14:00

KS Start Nowy Sącz LKS Brzostowianka Brzostek

Brzostowianka - terminarz rozgrywek w tenisie stołowym sezon 2009/2010

ii liga  mężczyzn i runda
kolejka 1               26.09.2009 godz. 14:00

LKS Brzostowianka I Brzostek  2: 8  KS Gorce Juta Nowy Targ
kolejka 2               04.10.2009 godz. 14:00

MLKS Nurt POSiR Przemyśl  9: 1  LKS Brzostowianka I Brzostek
kolejka 3               17.10.2009 godz. 14:00

LKS Brzostowianka I Brzostek GMKS Strzelec I Frysztak
kolejka  4              24.10.2009 godz. 14:00

UKS Płomień Gold Drop Limanowa LKS Brzostowianka I Brzostek
kolejka 5              07.11.2009 godz. 14:00

LKS Brzostowianka I Brzostek PKS Kolping II Jarosław
kolejka 6              14.11.2009 godz. 14:00

KS Spektrum Słopnice LKS Brzostowianka I Brzostek
kolejka 7              21.11.2009 godz. 14:00

LKS Czarni Koziniec LKS Brzostowianka I Brzostek
kolejka 8              05.12.2009 godz. 14:00

LKS Brzostowianka I Brzostek UKS Agra Olesno
kolejka 9              09.01.2010 godz. 14:00

KSTS Kontap OVB MOSiR II Krosno LKS Brzostowianka I Brzostek
kolejka 10              16.01.2010 godz. 14:00
LKS Brzostowianka I Brzostek KS Bronowianka Kraków
kolejka 11              23.01.2010 godz. 14:00
LKS Brzostowianka I Brzostek UKS Polfin Ogrodzenia BIZ Oświęcim

iV liga  mężczyzn i runda
kolejka 1               27.09.2009 godz. 11:00

LKS Brzostowianka III Brzostek  7 :10  LZS I Kąkolówka
kolejka 2               04.10.2009 godz. 11:00

GOK Jodłowa LKS Brzostowianka III Brzostek
kolejka 3               11.10.2009 godz. 11:00

LKS Brzostowianka III Brzostek KU AZS Politechnika IV Rzeszów
kolejka  4              18.10.2009 godz. 14:00

UKS TKKF Siódemka Rzeszów LKS Brzostowianka III Brzostek
kolejka 5              25.10.2009 godz. 11:00

LKS Brzostowianka III Brzostek LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz
kolejka 6              29.11.2009 godz. 11:00

PUKS Arka I Łętownia LKS Brzostowianka III Brzostek
kolejka 7              06.12.2009 godz. 11:00

LKS Brzostowianka III Brzostek LKS Jar II Kielnarowa
kolejka 8              13.12.2009 godz. 11:00

UKS Gryfek II Dębica LKS Brzostowianka III Brzostek
kolejka 9              10.01.2010 godz. 11:00

LKS Brzostowianka III Brzostek LKS Stobierna-Krzywe Stobierna
kolejka 10              31.01.2010 godz. 11:00

PKS Kolping III Jarosław LKS Brzostowianka III Brzostek
kolejka 11             07.02.2010 godz. 11:00

LKS Kańczuga LKS Brzostowianka III Brzostek

V liga mężczyzn - i runda
kolejka 1               4.10.2009 godz. 11:00

LKS Brzostowianka IV Brzostek pauza
kolejka 2               11.10.2009 godz. 11:00

UKS Spartakus ZET-BUD Kolbuszowa LKS Brzostowianka IV Brzostek
kolejka 3               18.10.2009 godz. 11:00

LKS Brzostowianka IV Brzostek LKS Przybyszówka Rzeszów
kolejka  4              25.10.2009 godz. 11:00

LKS Stobierna Krzywe II Stobierna LKS Brzostowianka IV Brzostek
kolejka 5              29.11.2009 godz. 11:00

LKS Brzostowianka IV Brzostek LZS II Kąkolówka
kolejka 6              06.12.2009 godz. 11:00

LKS Brzostowianka IV Brzostek UKS Zasów
kolejka 7              13.12.2009 godz. 11:00

LUKS Sokół II Siedliska-Bogusz LKS Brzostowianka IV Brzostek

wyniki półfinału do i ogólnopolskiego Turnieju kwalifikacyjnego
 W Łańcucie odbył się półfinałowy turniej w kategorii junio-
rów dla województw: podkarpackego, małopolskiego, święto-
krzyskiego i łódzkiego. Awans do finału, który odbędzie się w 
dniach 10-11 października b.r. w Gdańsku uzyskała Aleksandra 
Falarz zawodniczka LKS Brzostowianka plasując się na 6 miej-
scu. Zawodnczka ta uzyskała również prawo startu w Ogólno-
polskim Turnieju Kwalifikacyjnym kadetów, który odbędzie się 
17-18 października w Radomsku.

wyniki i wojewódzkiego Turnieju kwalifikacyjnego seniorów
 W Krośnie odbył się I WTK, w którym nasze zawodniczki 
zajęły miejsca: 2 - Magdalena Kawalec, 3 - Aleksandra Falarz, 
5 - Katarzyna Kubas.

Stanisław Król
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INDEKS 
WYRAZÓW

2-literowe
CD
EL
ET
GA
JA
ZA
3-literowe
BAR
CZA
DIB
EOS
ITO
KĄT
NOM
PAC
RAP
YAN
4-literowe
BIBA
BIMS
CARL
ĆWIK
EPOS
GROM
HECA
JAYA
JUAN
KĘPA
KOMA
KORD
KREM
KURS
MAAR
MASA
MĄKA
OGAR
OKAZ
ROPA
SURA
TATA
WOAL
ZIMA
ZYSK
ŻLEB
5-literowe
BLAIR
RIARA
6-literowe
ABRAZO
ANTONI
ARAKAN
ARKANA
ARMIDA
BAŁTYK
BESTIA
CZEREP
DELATA
GEJSZA
IMPORT
KAISER
KAPCAN
KASATA
KORSAK
KRITON
LENNIK
LISZAJ
ŁAGIEW
OKULAR
PLOTKA
TRIOLA
UŻYWKA
WZGLĄD
ZARZĄD
ZBOCZE
7-literowe
CYTOLOG
JAROCKI
KAGANEK
MARIOLA
NADWAGA
PUBLIKA
ŚWININA
ZAGADKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

"ROZWIĄZANIE: 
PAŹDZIERNIK 

2009

Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 30 
października 2009 r. do Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: URZĄD MIEJSKI W 
BRZOSTKU.

Nagrodę książkową wylosowała MONI-
KA WÓJCIK z Januszkowic.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal

krzyżówka z nagrodą
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W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 02 listopada 2009r. wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopusz-
czonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział 
w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał 
przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetar-
gu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewen-
tualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Lp. Nr działki Pow.(m2) Nr KW Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie  
w planie Położenie Cena wywoławcza  

netto (zł) Wadium (zł)
1 897/4 1 900 70 057 budowlana brak Brzostek 2 16 916.- 1 692.-
2 897/5 2 000 70 057 budowlana brak Brzostek 2 17 776.- 1 778.-
3 897/6 2 400 70 057 budowlana brak Brzostek 2 21 220.- 2 122.-

Lp. Nr działki Pow. (m2) Nr KW Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie Położenie Cena wywoławcza 

netto (zł) Wadium (zł)
1 85/6 1600 26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 11 831.- 1 184.-
2 186/4 3600 70 522 budowlana brak Siedliska-Bogusz 21 917.- 2 192.-

Lp. Nr 
działki Pow. (m2) Nr KW Opis 

nieruchomości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
netto (zł) Wadium (zł)

1 1152/6
1152/7

900
900

1 800
26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 11 915.- 1 192.-

2 1152/8
1152/9

1000
1000
2 000

26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 13 207.- 1 321.-

3 1152/10
1152/11

900
800

1 700
26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 11 270.- 1 127.-

Burmistrz Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) Burmistrz Brzostku ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 położone w obrębie Brzostek 2, objęte Księgą Wieczystą Nr 70 057, sta-
nowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działki te położone w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użytkowanych rolniczo. Teren uzbrojony w sieci komunalne: elektrycz-
ną, gazociąg. Teren płaski w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej
Zgodnie z decyzją z dnia 11.07.2007r Wójta Gminy Brzostek Nr RGiMK.IV.7331-47/2007 Wójta Gminy Brzostek działki te prze-
znaczone są pod budowę trzech budynków mieszkalnych.

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 05 LISTOPADA 2009r. O GODZ. 11: 00 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza VI PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) Burmistrz Brzostku ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działka budowlana oznaczona nr ewid. 85/6 o pow. 0,16 ha i działka budowlana oznaczona nr ewid. 186/4 o pow. 0,36 ha, położone 
w Siedliskach-Bogusz, objęte Księgą Wieczystą Nr 26 654 i KW Nr 70 522 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działka ozn. nr ewid. 85/6 położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej, na stoku. Obecnie użytkowana rolniczo. Teren płaski, uzbro-
jony w sieci komunalne: sieć energetyczna, gazociąg. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej, natomiast działka ozn. nr ewid. 186/4 
jest to grunt położony w obrębie zabudowy zagrodowej, wzdłuż drogi powiatowej na stoku. Teren płaski, uzbrojony w sieci komunalne: 
sieć energetyczna, gazociąg. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Obecnie użytkowany rolniczo. Około 50% działki nale-
ży przeznaczyć na teren zieleni, ze względu na silnie zróżnicowaną konfigurację. 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.09.2004 roku Nr RGiMK.IV.7431-48-49/2004 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

VI PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 05 LISTOPADA 2009r. 10:30  W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza VI PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) Burmistrz Brzostku ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 1152/10, 1152/11 położone w Siedliskach-Bogusz, objęte 
Księgą Wieczystą Nr 26 654 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń. Dojazd z drogi o nawierzchni nieutwardzo-
nej. W pobliżu sieci komunalne: sieć elektryczna, gazociąg. Działki te położone są w obrębie zabudowy mieszkaniowej na skraju kom-
pleksu leśnego obok obiektów oświatowych (w odległości około 200m). 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.08.2008 roku Nr RGiMK.IV.7431-24,25,26/2008 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

V PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 05 LISTOPADA 2009r. 10:15  W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 21



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE22

„Żegnaj lato, na rok, stoi jesień za mgłą,
czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wró-
cić znów.”

Niedziela 13 września 2009 roku 
zapisała się w historii Januszko-

wic jako dzień, kiedy odbył się długo 
oczekiwany festyn szkolny pod hasłem 
„Pożegnanie lata”. I chociaż wakacje 
się skończyły, zainteresowanie impre-
zą było duże. Wszyscy, zarówno orga-
nizatorzy, jak i uczniowie i mieszkańcy 
Januszkowic, z niecierpliwością śledzili 
prognozy i liczyli na ładną pogodę, tym 
bardziej, że planowany w czerwcu fe-
styn nie odbył się z powodu deszczu. I 
tym razem pogoda okazała się kapryśna. 
Od samego rana nie wyjrzało oczekiwa-
ne przez wszystkich słoneczko, a dzień 
był pochmurny i przypominał słowa 
znanego szlagieru Z. Sośnickiej: „Że-
gnaj lato, na rok, stoi jesień za mgłą”.
Mimo tego impreza zorganizowana przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Januszkowicach rozpoczęła się o godz. 
13.00 od powitania przybyłych gości i 
mieszkańców wsi. 
 Kolejnym punktem programu były 
występy artystyczne uczniów naszej 
szkoły. Każda klasa przygotowała z wy-
chowawcą jak najlepiej swój program. 
Na początku zaprezentowali się naj-
młodsi, czyli dzieci z przedszkola, które 
zaśpiewały, jak prawdziwi artyści, we-
sołe piosenki. Później na scenie wszy-
scy mogli podziwiać uczniów kl. II w 
przepięknym tańcu przy akompania-
mencie piosenki „Zasiali górale owies”. 
Piękne góralskie stroje oraz umiejętno-
ści taneczne wykonawców wzbudziły 
szczególne uznanie publiczności. Rów-
nie wspaniale spisali się uczniowie III i 
IV klasy, wykonując wszystkim znaną 
i lubianą polkę.
 Kolejne klasy zaprezentowały humo-
rystyczne skecze z życia szkoły. Na sce-
nie pojawiły się dzieci wracające z let-
niego wypoczynku, którym wiedza wy-
wietrzała z głowy w czasie wakacji, jak 
i krasnoludki. Do łez rozbawiła wszyst-
kich baba-jędza, która nawet po śmier-
ci swojego męża „wałkowała”. Wiel-
kim powodzeniem cieszył się też po-
kaz taneczny przygotowany przez na-
sze utalentowane gimnazjalistki oraz 
słynne przeboje muzyczne w wyko-
naniu uczniów obdarzonych pięknymi 
głosami.
Ciekawym punktem programu był 
uczniowski pokaz mody światowej, w 
czasie którego zaprezentowano stroje i 
kulturę różnych narodów.
 W tym czasie na boisku szkolnym 
czekały na młodszych uczestników im-
prezy cieszące się zawsze powodzeniem 
rozrywki, m. in. trampolina, zjeżdżalnie 
oraz jazda samochodzikiem.
Obok szkoły trwała przez cały czas au-
kcja prac plastycznych dzieci. Wysta-
wione na sprzedaż obrazy zostały wy-
konane dowolnymi technikami i przed-

stawiały różną tematykę. Szczególnie 
budziły one zainteresowanie rodziców 
najmłodszych artystów.
Tuż obok można było podziwiać i za-
kupić wyroby miejscowego mistrza ko-
walstwa artystycznego pana Andrze-
ja Słowika.
Wszyscy uczestnicy imprezy mogli 
zjeść coś smacznego, korzystając z bo-
gatej oferty szkolnej stołówki. Atrak-
cją dla dzieci była również możliwość 
zakupu słodyczy w szkolnym sklepiku.
 Bardzo ważnym punktem progra-
mu było wręczenie przez przedstawi-
cieli Samorządu Uczniowskiego orde-
rów „Przyjaciel szkoły” zasłużonym 
osobom, które swym działaniem przy-
czyniły się do rozwoju naszej placów-
ki i podniesienia jej rangi w środowi-
sku. Należą do nich: Leszek Bieniek 
- Burmistrz Brzostku, Piotr Szczepko-
wicz - Zastępca Burmistrza Brzostku, 
Irena Nosal - Kierownik GZOSiP, Elż-
bieta Łukasik - Skarbnik Gminy Brzo-
stek, Zofia Skórska - Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Brzostku, ks. Pra-
łat Tadeusz Preis, ks. Proboszcz Ma-
riusz Cymbała, sołtysi - Bolesław Pie-
niądz, Andrzej Mokrzycki, radni - Ry-
szard Chajec, Jan Wesołowski, Euge-
niusz Stasiowski, Stanisław Jantoń oraz 
Zbigniew Szczuciński. 
 Przez cały czas trwania festynu 
uczniowie pod czujnym okiem nauczy-
cieli prowadzili loterię fantową. Każdy, 
kto kupił los wygrywał ciekawe i cenne 
nagrody. Od samego początku zaintere-
sowanie loterią było bardzo duże, albo-
wiem przyciągała najwyraźniej atrak-
cyjna cena i co najważniejsze, każdy 
los wygrywał. Rekordziści kupili na-
wet kilkadziesiąt losów. 
Popularnością wśród zebranych gości 
cieszyła się też sprzedaż ostatnich nu-
merów gazetki szkolnej „Lider” redago-
wanej przez uczniów. Miłośnicy czyta-
nia mieli okazję zapoznać się z życiem 
naszej szkoły widzianym okiem począt-
kujących dziennikarzy. 
 Sporo emocji czekało również na ki-
biców sportowych, bowiem w progra-
mie imprezy zaplanowano mecz piłki 
siatkowej, który mieli rozegrać ucznio-
wie z Januszkowic i Opacionki.
Jeszcze większe zainteresowanie budził 
mecz piłki nożnej, w którym mieli zmie-
rzyć się strażacy i księża. Niestety, za-
planowany na godz. 17.00 mecz został 
odwołany z powodu deszczu. Nie roze-
grano również meczu w piłkę siatkową.
W strugach padającego deszczu moż-
na było zobaczyć jeszcze pokaz ratow-
nictwa drogowego oraz posłuchać wy-
stępującej na scenie kapeli „Brzosto-
wianie”.
Mimo że pogoda znowu spłatała figla 
organizatorom, wszyscy z niecierpli-
wością oczekiwali na losowanie głów-
nych nagród loterii fantowej. Zwycięz-
ców, tym razem po pierwszym losowa-
niu, wyłoniła wybrana z uczestników 

imprezy dziewczynka. Otrzymali oni 
dwa rowery.
 W tym miejscu organizatorzy festynu 
serdecznie dziękują wszystkim sponso-
rom. 
Należą do nich: PPHU „GAMART” 
S.A. Jasło, PHU „AMA” Stacja Pa-
liw Płynnych, Anna i Artur Majew-
scy - Brzostek, Gabinet Weterynaryjny, 
Kazimierz Kłęk - Brzostek, Huta Szkła 
„GALICJAN”, Henryk Czarniecki, Tar-
nowiec, „KRUSZGEO” Rzeszów od-
dział Strzegocice, „PROMAR” Jasło, 
Sklep Komputerowy „BRIAN SOFT”, 
Jacek Berrahal - Brzostek, Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe, An-
drzej Szybist - Brzostek Firma Han-
dlowo- Usługowa „MIKROKOSM”, 
Grzegorz Kłęk - Brzostek, Sklep „AG-
D-RTV JANPOL”, Brzostek, „VE-
OLIA” Sędziszów Małopolski, Stacja 
Kontroli Pojazdów - Eugeniusz Łazow-
ski - Brzostek, Sklep „TARA”, Doro-
ta Wołowiec-Prokop - Brzostek, Pizze-
ria, Halina Golec - Brzostek, Delikatesy 
Centrum Brzostek, „NIKO” Brzostek, 
Sklep Nasienno-Zaopatrzeniowy, Hen-
ryka Kolbusz - Brzostek, Sklep Wielo-
branżowy, Artur Potrzeba – Brzostek, 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Gra-
żyna Nylec - Januszkowice, Sklep Spo-
żywczo-Przemysłowy, Elżbieta Ma-
tyasik - Opacionka, Sklep Spożyw-
czo-Przemysłowy, Krystyna Zegarow-
ska - Opacionka, Zakład Kowalski, An-
drzej Słowik - Januszkowice, Anna Pie-
niądz, Januszkowice, Sklep Spożyw-
czy, Lucyna Zięba - Brzostek, Gabinet 
Kosmetyczny, Bożena Kania - Brzo-
stek, Rada Sołecka Opacionka, OSP 
Opacionka, Firma Produkcyjno-Han-
dlowa „BUKPOL”, Bogusława Dziok 
- Wiśniowa, „WAFELEK”, Zbigniew 
Szczuciński - Januszkowice, Salon Fry-
zjerski, Aneta Zięba - Brzostek, Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy, Renata Go-
lec - Brzostek, Firma Remontowo-Bu-
dowlana, Bogdan Szukała - Brzostek, 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
„TAURUS”, Pilzno, Hurtownia Mięsa, 
Wędlin i Drobiu „DOMICELA”, Jasło, 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurtowe 
„BETEX”, Jasło, Gminna Spółdziel-
nia. SCH Piekarnia w Brzostku, nauczy-
ciele i pracownicy ZSO w Januszkowi-
cach, Zakład Usługowo-Handlowy In-
stalacji Sanitarnych „WOD-GAZ”, Sta-
nisław Garstka, Brzostek, Firma Han-
dlowo-Usługowa „FELIX”, Andrzej Fe-
liks, Frysztak, Firma Handlowo-Usłu-
gowa „DARPOL”, Dariusz Baranow-
ski, Krosno.
Dziękujemy również wszystkim uczest-
nikom imprezy, którzy poprzez swój 
udział w loterii i innych atrakcjach przy-
czynili się do pozyskania środków fi-
nansowych na potrzeby szkoły.
Dochód z festynu zostanie przeznaczo-
ny na zakup nowych krzeseł do stołów-
ki oraz remont szatni szkolnej.

Organizatorzy

pożegnanie laTa w januszkowicach
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Fot. J. Nosal

Występy artystyczne najmłodszych, jak również gimnazjalistów, wzbudziły szczególne uznanie publiczności

Przez cały czas trwania festynu uczniowie pod czujnym okiem 
nauczycieli prowadzili loterię fantową

Popularnością cieszyła się też sprzedaż ostatnich numerów ga-
zetki szkolnej „Lider” redagowanej przez uczniów

Pomimo kapryśnej pogody zainteresowanie imprezą było duże

Ważnym punktem programu było wręczenie orderów „Przyja-
ciel szkoły” zasłużonym osobom

Głównymi nagrodami loterii fantowej były dwa rowery
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Ten ciekawy ptaszek poniżej to kapturka (Sylvia atrica-
pilla), nazywana też pokrzewką czarnogłową. Jak poda-

je Wikipedia jest u nas objęa ścisłą ochroną. Zdjecie, które 

nadesłała Katarzyna Zięba z Brzostku, przedstawia samca.
 Również ciekawe zdjęcie przysłała Monika Kolbusz z Ja-
nuszkowic - ekologiczne buty z liści, które znajdują się w 
Ogrodzie Botanicznym w Waszyngtonie. Zdjęcie dedykuje 
swojemu Wujkowi Jurkowi z Brick, który czyta co miesiąc 
Wiadomości Brzosteckie. 
 Informujemy, że zdjęcia należy przesyłać na adres:  
wiadomosci@konto.pl 

kącik 
fotograficzny

/fl/

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Monika Kolbusz z Januszkowic

Fot. Karolina Stawarz ze Skurowej Fot. Adrian Wójcik z Brzostku

Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz Fot. Justyna Drechny z Brzostku


