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Z prac Rady Miejskiej
28 grudnia 2009 roku podczas 

XXXVII sesji, Rada Miejska w 
Brzostku przyjęła uchwałę w sprawie 
budżetu Gminy Brzostek na 2010 rok. 
Dochody budżetu na 2010 rok ustalono 
w łącznej kwocie 32.140.000 zł. Do-
chody budżetu gminy obejmują docho-
dy bieżące w kwocie 31.481.668 zł i do-
chody majątkowe w kwocie 658.332 zł. 
Wydatki budżetu na rok 2010 ustalono w 
łącznej kwocie 37.710.000 zł. Wydatki 
budżetu obejmują plan wydatków bieżą-
cych na łączną kwotę 29.734.403 zł, w 
tym: - wydatki jednostek budżetowych 
w kwocie łącznej 20.038.663 zł, z cze-
go wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane wynoszą 15.370.315 
zł, a wydatki związane z realizacją za-
dań statutowych jednostek budżetowych 
wynoszą 4.668.348 zł. Dotacje na za-
dania bieżące wynoszą 1.939.000 zł, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 

stanowią kwotę 7.076.740 zł, wydatki 
na obsługę długu publicznego wynoszą 
380.000 zł. Wydatki budżetu obejmują 
plan wydatków majątkowych na łączną 
kwotę 7.975.597 zł. Różnica między do-
chodami i wydatkami stanowi planowa-
ny deficyt budżetu w kwocie 5.570.000 
zł, który zostanie pokryty przychoda-
mi pochodzącymi z zaciąganych kre-
dytów. Wydatki budżetu gminy obej-
mują planowane kwoty dotacji udziela-
nych w 2010 roku: dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Brzostku w kwo-
cie 887.000 zł, z tego na pokrycie róż-
nicy cen wody 224.000 zł, na pokrycie 
różnicy cen ścieków 595.000 zł, na po-
krycie cen odbioru śmieci 67.700 zł. Do-
tacje celowe na zadania własne gminy 
realizowane przez podmioty niezliczone 
do sektora finansów publicznych, udzie-
lane w trybie ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie sta-
nowią kwotę 127.000 zł.
W dalszej części obrad Rada Miejska 
podjęła uchwały w sprawie:

• zmiany uchwały budżetowej na 2009 
rok Nr XXVI/176/09 Rady Miej-
skiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 
2009 roku

• udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Dębickiemu na realizację zada-
nia własnego Powiatu,

• upoważnienia Burmistrza Brzostku do 
zaciągnięcia zobowiązania finansowe-
go na poczet środków budżetu gminy 
w latach 2010, 2011 i 2012, na zada-
nie inwestycyjne pod nazwą: „budowa 
kanalizacji w miejscowości Januszko-
wice i Opacionka” oraz „budowa wo-
dociągu w miejscowości Januszkowi-
ce i Opacionka”

• zmiany statutu Gminnego Zespo-
łu Obsługi Szkół i Przedszkoli w 
Brzostku,

• zmiany uchwały dotyczącej lokaliza-
cji i ustalenia regulaminu targowiska 
w Brzostku,

• zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2010 rok.

Ewa Szukała
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Bączałka 1 2 268 -0,37%
Brzostek 31 20 2641 0,42%
Bukowa 7 4 498 0,60%
Głobikówka 3 2 236 0,42%
Gorzejowa 6 11 757 -0,66%
Grudna Dolna 6 5 405 0,25%
Grudna Górna 7 7 545 0,00%
Januszkowice 8 9 887 -0,11%
Kamienica Dolna 9 4 508 0,98%
Kamienica Górna 16 5 807 1,36%
Klecie 9 6 638 0,47%
Nawsie Brzosteckie 11 11 853 0,00%
Opacionka 10 8 461 0,43%
Przeczyca 4 4 725 0,00%
Siedliska-Bogusz 11 12 1040 -0,10%
Skurowa 5 6 429 -0,23%
Smarżowa 11 5 666 0,90%
Wola Brzostecka 8 5 544 0,55%
Zawadka Brzostecka 7 3 398 1,01%

Razem: 170 129 13306 0,31%

Przyrost naturalny w Gminie Brzostek w latach 1998-2009

Przyrost naturalny w 2009r.

Ludność Gminy Brzostek w 2009r. (stan na dzień 31. 12. 2009)
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Co będziemy robić w 2010 roku? Ile 
nas to będzie kosztowało? Skąd na 

to weźmiemy?
 Na takie proste, zdawałoby się, pytania 
odpowiada uchwała budżetowa, podjęta na 
ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Brzostku 
28 grudnia 2009 r. Same pytania może i 
nie są zbyt skomplikowane, jednak odpo-
wiedzi na nie wymagają dłuższego zasta-
nowienia i wielu obliczeń. Trzeba do tego 
spokoju i umiejętności słuchania siebie na-
wzajem. Na szczęście w procesie tworze-
nia brzosteckiego budżetu nie jesteśmy 
narażeni na pozamerytoryczne dyskusje 
i perypetie dotykające niektóre sąsiednie 
gminy i miasta. Oczywiście, każdy z rad-
nych ma swoją własną wizję rozwoju na-
szej gminy, każdemu potrzebne wydają 
się różne przedsięwzięcia. Jednak wszy-
scy potrafią się porozumieć dzięki używa-
niu argumentów przemawiających do ro-
zumu, a nie emocji (bo wtedy bywa dużo 
trudniej)
 Odpowiedź na pytanie skąd wziąć na 
wszystkie potrzeby jest o tyle ułatwio-
na, że możemy mieć wpływ tylko na nie-
wielką część naszych dochodów (docho-
dy własne), bo większość to subwencje i 
dotacje, przychodzące jakby „z automatu” 
przy braku naszego wpływu. Natomiast 
podzielenie tych (zawsze zbyt skromnych) 
środków na wszystkie konieczne zadania, 
w taki sposób by zaspokoić jak najwięcej 
potrzeb, możliwie najliczniejszej grupy 
naszych mieszkańców, jest bardzo trud-

ne i nigdy nie daje pełnej satysfakcji. Za-
wsze zostają poza budżetem zadania, któ-
re, choć potrzebne, nie „zmieściły” się w 
budżecie, bo inne okazały się jednak waż-
niejsze i nie wystarczyło pieniędzy. Sto-
sowana jednak, w naszej gminie od wielu 
lat, zasada, żeby na inwestycje wydawać 
możliwie jak najwięcej, przynosi efekty 
w postaci trwałej poprawy w niektórych 
dziedzinach naszego życia.
 W 2010 roku wydatki inwestycyjne wy-
niosą prawie 8 milionów złotych i będzie 
to 25% dochodów budżetowych. Zaplano-
wano wiele bardzo kosztownych przedsię-
wzięć, które, choć bardzo potrzebne, po-
chłoną pieniądze znacznie przekraczające 
nasze możliwości. Dlatego, podobnie jak 
w ubiegłych latach, składane są wnioski 
o dofinansowanie tych zadań z zewnętrz-
nych źródeł. Nie zawsze się udaje uzyskać 
akceptację w instytucjach zarządzających 
takimi dotacjami (czasem też „niezbadane 
są wyroki” komisji oceniających wnioski), 
ale niektóre „przechodzą” i można reali-
zować zaplanowane zadania. 
 Ważniejsze z planowanych na 2010 rok 
inwestycji w naszej gminie to:
• przebudowa dróg gminnych w miej-

scowości Bukowa i Januszkowice –  
1 100 000 zł - złożony wniosek czeka 
na akceptację.

• przebudowa mostu w Siedliskach-Bo-
gusz wraz z remontem drogi nr 1318 
Brzostek - Siedliska-Bogusz – 700 000 zł 
– planowana dotacja z budżetu gminy do 

drogi powiatowej w przypadku gdy Sta-
rosta Powiatu Dębickiego otrzyma inną 
(znacznie większą) dotację na ten cel.

• remont drogi 1321 Brzostek – Skuro-
wa – 100 000 zł

• remont domu ludowego w Skurowej i 
Januszkowicach – 518 500 zł – dotacja 
otrzymana i prace remontowe już trwają.

• budowa wodociągu Januszkowice i 
Opacionka – 500 000 zł – potrzebna 
znacznie większa kwota i na to zadanie 
będą składane wnioski o dotacje.

• kanalizacja sanitarna Januszkowice 
i Opacionka – 500 000 zł - potrzebna 
znacznie większa kwota i na to zadanie 
będą składane wnioski o dotacje.

• kanalizacja sanitarna północno-
wschodniej części Brzostku – 200 000 zł

• zakupy inwestycyjne - Poprawa pozio-
mu bezpieczeństwa publicznego i prze-
ciwdziałanie zagrożeniom poprzez do-
posażenie jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Brzostek i Nawsie Brzostec-
kie – 1 400 000 zł – zadanie będzie re-
alizowane gdy, na złożony już wniosek, 
otrzymamy pieniądze, które pokryją pra-
wie całość zadania.

• zakup samochodu strażackiego dla OSP 
Grudna Górna – 40 000 zł

• termomodernizacja budynku szkoły w 
Nawsiu Brzosteckim – 300 000 zł

• budowa sali gimnastycznej przy gim-
nazjum w Brzostku – 1 000 000 zł – po-
trzebne są większe pieniądze i będą skła-
dane wnioski o dotacje na ten cel.

• montaż krzesełek wokół boiska sporto-
wego „Orlik” w Brzostku – 40 000 zł

P.S.

Budżet Gminy Brzostek na 2010 rok

4 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej w 
Gorzejowej odbył się występ mikołajkowy 

klasy II, będący podsumowaniem I etapu Pro-
jektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej. Dzieci 
prezentowały efekty swojej pracy. 
 Projekt miał na celu wdrażanie w pracy z 
uczniami najnowszych koncepcji pedagogicz-
nych. Praca z dziećmi prowadzona była podczas 
zajęć obowiązkowych w ramach realizacji pod-
stawy programowej oraz na dodatkowych zaję-
ciach pozalekcyjnych. Realizację zajęć dodat-
kowych oparto na autorskim pomyśle nauczy-

spotkanie z mikołajem  
w sP w Gorzejowej

ciela. Dzieci z dużą radością brały udział w za-
jęciach, rozwijając swoje zdolności i zaintere-
sowania. Poznawały legendę i historię związa-
ną z rodzinną miejscowością, zwiedzały cieka-
we miejsca, poznawały zawody wykonywane 
w naszym regionie. 
 Wielką radość uczestnikom projektu sprawiła 
obecność zaproszonych gości: kierownik Gmin-
nego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli pani 
Ireny Nosal, Burmistrza Brzostku pana Lesz-
ka Bieńka oraz Redaktora Wiadomości Brzo-
steckich pana Józefa Nosala, którzy obdarowa-
li dzieci prezentami w postaci słodyczy.
 Uroczystość podsumowania zakończyła się 
wspólnym spotkaniem zaproszonych gości, na-
uczycieli, rodziców i uczniów biorących udział 
w Projekcie przy słodkim poczęstunku.

Irena Pawlik
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Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność” w Gminie 

Brzostek został założony w marcu 1981 
roku. Pierwsze spotkanie komitetu od-
było się w domu „starej” wikarówki przy 
udziale m.in.: Krzysztofa Dreja oraz księ-
dza wikariusza Stanisława Szańcy. Plano-
wano, aby miejscem kolejnego spotkania 
był Dom Ludowy w Nawsiu Brzosteckim, 
jednakże nie zezwolił na to ówczesny soł-
tys. W związku z tym, za zgodą dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzostec-
kim, drugie zebranie odbyło się w budyn-
ku szkoły.
 Na zjeździe gminnym, już jakiś czas 
później, powstał Komitet Założycielski 
Gminy Brzostek nazwany NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „Solidarność”. Po-
wołanie związku było możliwe przy po-
mocy Komitetu Zakładu „Stomil”, które-
go przewodniczącym był Czesław Łączak. 
 W skład zarządu NSZZ Rolników In-
dywidualnych „Solidarność” Gminy Brzo-
stek weszli: Mieczysław Lemek w funkcji 
sekretarza i Emil Pyra jako członek zarzą-
du. 
 Celami związku były: obrona praw 
rolników, poprawa życia chłopów na 
wsi, wprowadzenie religii do szkół oraz 
umieszczenie krzyży w placówkach pań-
stwowych, urzędach, szkołach, domach 
kultury. 
 W ramach realizacji wyznaczonych ce-
lów do „Solidarności” rolników dołączyły 
również „Solidarność” robotnicza Cukier-
ni „Liwocz” Brzostek z przewodniczącym 
Eugeniuszem Kowalskim, członkami i za-
łogą oraz „Solidarność” Kółek Rolniczych 
w Brzostku, na której czele stał Krzysztof 
Plewako. 
 W skład NSZZ Rolników Indywidual-
nych „Solidarność” Gminy Brzostek we-
szło 16 zarządów komitetów wiejskich ist-
niejących w następujących wsiach: Skuro-
wa, Przeczyca, Bukowa, Kamienica Dol-
na, Głobikówka, Siedliska-Bogusz, Gorze-
jowa, Smarżowa, Grudna Górna, Grudna 
Dolna, Bączałka, Kamienica Górna, Wola 
Brzostecka, Nawsie Brzosteckie, Klecie i 
Januszkowice. 
 Na czele zarządów wiejskich stały na-
stępujące osoby:
- Skurowa: przewodniczący Ramut,
- Kamienica Dolna: przewodniczący Woj-

ciech Grzesiakowski,
- Siedliska-Bogusz: przewodniczący Sta-

nisław Wołowiec, 
- Grudna Górna przewodniczący Broni-

sław Panek, zastępcy przewodniczące-
go: Tadeusz Łazowski i Władysław Pie-
trzycki, 

- Kamienica Górna: przewodniczący Jan 
Wójcik,

- Nawsie Brzosteckie: przewodniczący 
Roman Święch, zastępca przewodniczą-
cego Ryszard Sołtys, sekretarz Kazimierz 
Dachowski.

 NSZZ Rolników Indywidualnych „So-
lidarność” jako legalny związek został za-
rejestrowany 12 maja 1981 roku. 
 Członkowie zrzeszeni w „Solidarności” 
zajęli się zbieraniem podpisów pod pety-
cją z żądaniem uzyskania pozwolenia na 
zawieszenie krzyży w szkołach z terenu 
gminy i przywrócenia w nich nauki reli-

gii. Udało się zebrać około 2 tys. podpi-
sów.
 W dalszej swojej działalności związ-
kowcy postanowili powołać komitet, który 
miał się zająć zbiórką pieniędzy przezna-
czoną na wykonanie sztandaru NSZZ „So-
lidarność” Brzostek. W skład komitetu we-
szli: przewodniczący Krzysztof Drej, za-
stępcy przewodniczącego Roman Święch 
i Ryszard Sołtys, sekretarz Kazimierz Da-
chowski, członkowie: Maria Nosal, Stani-
sława Staniszewska, Irena Święch i Emil 
Pyra. 
 Zbiórka przeprowadzona była we 
wszystkich Kółkach Rolniczych z Gminy 
Brzostek. Przebiegała ona szybko i spraw-

nie. Sztandar NSZZ „Solidarność” Brzo-
stek został wykonany przez zakład hafciar-
ski w Jaśle. 
 Uroczystości związane z poświęceniem 
sztandaru odbyły się w październiku. Roz-
poczęły się one od Mszy świętej odpra-
wionej pod przewodnictwem Ordynariu-
sza Diecezji Przemyskiej Biskupa Igna-
cego Tokarczuka na placu przy szkole w 
Brzostku. Udział w uroczystościach wzię-

ły również następujące komitety:  „Soli-
darność” z Jasła z przewodniczącym An-
drzejem Wójcikiem i członkami zarządu, 
PKS Jasło z przewodniczącym Kazimie-
rzem Dubasem, „Solidarność” Dębica z 
przewodniczącym Czesławem Łączakiem 
oraz członkami Zarządu Zakładów Dębic-
kich „Stomil”, „Solidarność” Jodłowa z 
przewodniczącym Warzechą i  członkami 
zarządu, „Solidarność” Tarnów oraz „So-
lidarność” Pilzno. 
 Poczet sztandarowy NSZZ „Solidar-
ność” Brzostek miał od tej pory uczest-
niczyć w ważnych świętach kościelnych 
i państwowych. Uważam, że powinno się 
tę tradycję podtrzymywać także obecnie. 
 W czasie stanu wojennego sztandar 
NSZZ „Solidarność” poszukiwany był 
przez komisariaty MO w Jaśle i Tarno-
wie oraz przez SB, w związku z czym był 
ukrywany w domach członków związku. 
Komuniści planowali go zniszczyć. 
 NSZZ Rolników Indywidualnych „So-
lidarność” Brzostek zajął się przygotowa-
niami do strajku. Oflagowano ulice, domy 
kultury, sklepy, szkoły i niektóre domy 
prywatne. Przeciwnicy strajku donieśli 
o tych działaniach na komisariat MO w 
Brzostku. Milicjanci skontrolowali ulice, 
jednak z tego powodu, że flagi były po-
wieszone z godnością i poszanowaniem, 
wobec ludzi nie zostały wyciągnięte żad-
ne konsekwencje. 
  Strajk w Gminie Brzostek zaczął się 8 
grudnia 1981 roku. Strajkujący rozpoczę-
li go od uczestnictwa w Mszy świętej od-
prawionej przez Biskupa Diecezji Prze-
myskiej w brzosteckim kościele. W cza-
sie podniesienia ktoś włączył syrenę nale-
żącą do Straży Pożarnej w Brzostku. Mia-
ło to prawdopodobnie przestraszyć straj-
kujących. 
 Osoby biorące czynny udział w straj-
ku były wspomagane przez okoliczną 
ludność, która donosiła im żywność i na-
poje. Strajk w Gminie Brzostek trwał do 
dnia wybuchu stanu wojennego w Polsce. 
SB rozpoczęła poszukiwania przywódców 
strajku w naszej gminie: Krzysztofa Dreja 
i Krzysztofa Plewako. Obaj zostali inter-
nowani. Po zwolnienu dostali się do obo-
zu więźniów politycznych w Niemczech. 
Udało im się stamtąd wyjechać do USA, 
gdzie zamieszkali na stałe. 

Roman Święch

Powstanie i działalność nszz „solidarność” w Gminie Brzostek

Poczet sztandarowy NSZZ „Solidar-
ność” na uroczystościach 3-majowych 

w brzosteckim kościele (2009 rok) 

„Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się 
znajdują tuż obok siebie, z nami żyje także ten, 
który odszedł, któregośmy pożegnali.”...

Wszystkim, którzy w tak bolesnym dla nas dniu dzielili z nami smutek i żal, okaza-
li wiele serca i życzliwości, uczestniczyli w Mszy św., pogrzebie i odprowadzili na 
miejsce wiecznego spoczynku

śp. Franciszka Krajewskiego
składamy serdeczne podziękowanie. Wyrazy wdzięczności pragniemy złożyć ks. Mar-
kowi Jaworskiemu - wikariuszowi parafii Brzostek, ks. Pawłowi Samborskiemu z pa-
rafii Garnizonowej w Rzeszowie - druhowi i Kapelanowi OSP Brzostek za konce-
lebrowanie Mszy św. pogrzebowej i wygłoszoną homilię, oraz licznie zgromadzo-
nym Przyjaciołom, Pracownikom: UM Brzostek, ZGK Brzostek. GS „SCh” Brzo-
stek, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Chó-
rowi Parafialnemu z Brzostku, Sąsiadom, Znajomym, Strażakom.
Dziękujemy za modlitwę i liczne intencje Mszalne – „Bóg zapiać”. 

Żona. Synowie z rodzinami
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Szkoło! Szkoło! 
Gdy cię wspominam, 
Tęsknota w serce się wgryza. 
Oczy mam pełne łez! 

              Julian Tuwim

Znowu minął kolejny rok, odszedł w przeszłość jak wyrwana 
kartka z kalendarza, na której pieczołowicie zapisane zosta-

ły nowe dzieje brzosteckiej podstawówki.
 Cały rok 2009 obfitował bowiem w liczne uroczystości, przed-
sięwzięcia oraz organizowane konkursy edukacyjne, które na sta-
łe wpisały się w kalendarium życia szkoły. Pełne zaangażowa-
nie dyrekcji i nauczycieli w tworzenie pozytywnego wizerunku 
w dużej mierze zadecydowało o sukcesach placówki oraz atmos-
ferze panującej wśród kadry pedagogicznej, uczniów, pracowni-
ków szkoły i Rodziców.
 W roku szkolnym 2008/2009 podejmowaliśmy wiele inicja-
tyw na rzecz uczniów jak również środowiska lokalnego. Świad-
czą o tym nie tylko nasze starania o wszechstronny rozwój dzie-
ci, ale również ich aktywny udział w wielu uroczystościach poza 
murami szkoły. 
 21 lutego odbyło się wielkie święto przygotowane przez Pana 
Leszka Bieńka – Burmistrza oraz TMZB z okazji ponownego 
nadania Brzostkowi Praw Miejskich. Cała społeczność Publicz-
nej Szkoły Podstawowej czynnie włączyła się w przygotowanie 
uroczystej sesji, upamiętniającej to doniosłe wydarzenie. Szkoła 
z tej okazji gościła w swoich progach wielu znakomitych gości. 
Wśród nich znaleźli się miedzy innymi: Senatorowie, Posłowie, 
Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackie-
go, Radni, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie oraz Kapłani i 
inni, od lat związani z naszym miastem. Społeczność szkolna od-
dała całe swe serce w przygotowanie tej historycznej chwili. Spe-
cjalnie na tę okazję powstały rozliczne regionalne przyśpiewki 
oraz taniec brzostowiak. Pochodzi on z okolic Pogórza i tańczo-

ny jest w rytmie wolnej polki. Melodia opiera się na muzyce lu-
dowej. Najbardziej typowe kroki taneczne to: cwał w przód, pod-
skoki i przytupy ubarwione różnorodnymi figurami. Taniec ce-
chuje żywiołowość i dynamika, a kolorowy, dostojny strój powo-
duje, że oglądany obrazek jest pełen radości i życia. Warto wspo-
mnieć, że zaprojektowane i uszyte, bogato zdobione kreacje, na 
które złożyły się u dziewczynek: aksamitny gorset, spódnica, biała 
bluzka, korale i czarne trzewiki, a u chłopców: aksamitna kami-
zelka, spodnie, biała koszula i kapelusz podkreślały miejski cha-
rakter tańca. Program artystyczny przygotowany z okazji Nada-
nia Brzostkowi Praw Miejskich szczególnie zachwycił Pana Mie-
czysława Janowskiego – Eurodeputowanego do Parlamentu Eu-
ropejskiego, obecnego na uroczystej sesji. Z jego osobistego za-
proszenia do Brukseli skorzystali uczniowie naszej szkoły wraz 
z opiekunem. Mieli oni możliwość zwiedzić Parlament Europej-
ski, inne zabytki Brukseli i miasto Antwerpię. Wyjazd do stolicy 
Unii Europejskiej był dla nich nie tylko wspaniałą lekcją histo-
rii, ale również niezapomnianą wycieczką krajoznawczą. 
 Kolejnym niezapomnianym wydarzeniem w życiu szkoły była 
sztuka poświęcona Janowi Pawłowi II pt.: „JESTEŚ PIELGRZY-
MEM NA TEJ ZIEMI”. Kontynuacja ubiegłorocznego montażu 
odnosiła się teraz przede wszystkim do pielgrzymek papieskich. 
Ponad stu aktorów – dzieci i dorosłych wcieliło się w rozliczne 
role: przyjaciół Papieża, uczestników pielgrzymek, przedstawi-

cieli różnych ras, narodowości i religii. Spektakl wzbudził wiel-
kie emocje wśród niemal tysięcznej publiczności, którą stanowi-
li zaproszeni goście: władze samorządowe, sąsiednie szkoły, ro-
dzice i lokalna społeczność Brzostku. Przygotowany montaż wy-
płynął z potrzeby serca i służył odkryciu na nowo tego, co pozo-
stawił dla nas, potomnych NAJDOSTOJNIEJSZY PIELGRZYM 
NA TEJ ZIEMI – JAN PAWEŁ II. 
 Na długo w naszej pamięci pozostanie niezwykła wizyta spo-
łeczności  żydowskiej w Brzostku. 14 czerwca 2009 roku z oka-
zji rekonsekracji cmentarza żydowskiego gościliśmy potomków 
miejscowych Żydów, którzy wyemigrowali w świat. Wszyscy by-
liśmy świadkami tworzącej się na nowo historii. Mogliśmy wy-
słuchać wykładów o przeszłości naszego miasta, poznać bliżej 
religię i zwyczaje żydowskie, obejrzeć wystawę wycinanek ży-
dowskich autorstwa Marty Gołąb. Społeczność szkoły podstawo-
wej w ramach warsztatów kulinarnych przygotowała na tę okazję 
koszerne dania: czerwoną zupę rybną, czulent, karpia po żydow-
sku, duszone drobiowe pipki, holiszki, kulki rybne po żydowsku, 
kurczaka nadziewanego indykiem, kugel z rodzynkami, cymes 
z marchwi, sałatkę z żydowskiej kuchni, macę i inne. Nasz stół 
cieszył się powodzeniem, o udanej promocji świadczyło uznanie 
przybyłych gości. 
 Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie naszej szkoły z 
radością włączali się w organizację i uatrakcyjnienie takich uro-
czystości jak Dożynki czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy. Udział w życiu gminy świadczy o tym, że z radością ingeru-

z życia szkoły…
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jemy się z lokalną społecznością i chcemy być jej częścią.
 W drugim semestrze roku szkolnego 2008/2009 nie raz udo-
wodniliśmy, że jesteśmy aktywni uczestnicząc w licznych pro-
jektach i konkursach grantowych. W ramach Programu Integra-
cji Społecznej zorganizowaliśmy wiele pasjonujących zajęć, 
warsztatów, szkoleń i wyjazdów. Wielkim powodzeniem wśród 
uczniów cieszyły się zajęcia taneczne, sportowe, teatralne, pla-
styczne oraz kulinarne. Te ostatnie zaowocowały miedzy innymi 
wydaniem trzeciej części niezwykłych przepisów kucharskich pt.: 
„Brzosteckie specjały”. Publikacja ta zawiera receptury na spraw-

dzone, tradycyjne dania z kuchni brzosteckich gospodyń. W ra-
mach projektów przygotowaliśmy liczne sztuki teatralne odno-
szące się między innymi do relacji międzyludzkich, zaintereso-
wania rodziną i jej dziejami, umacnianiem więzi rodzinnych, po-

szukiwaniem korzeni własnej tożsamości. Aby wzmocnić jesz-
cze bardziej relacje pomiędzy członkami rodzin, przygotowali-
śmy różnorakie zajęcia integracyjne. Adresatami tych zajęć były 
w głównej mierze dzieci specjalnej troski wraz z rodzicami, któ-
re aktywnie włączały się w życie naszej szkoły. 
 Z ochotą przystąpiliśmy również do projektu w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Na zajęciach lekcyjnych i po-
zalekcyjnych ucznio-
wie klasy drugiej mie-
li okazję zdobyć ele-
mentarną wiedzę o 
świecie, kształtować 
poglądy i rozwijać za-
interesowania zgodnie 
z teorią H. Gardnera. 
Dzieci mogły rozwi-
jać własne pasje po-
przez wykorzystanie 
takich pomocy jak: ko-
rale matematyczne, ser 
szwajcarski, szczudła, 
klocki GEO, mozaika 
XXL, studnia Jaku-
ba, gąsienica, chusta 
animacyjna, teatrzyk 
z pacynkami i instru-
menty muzyczne. 
 W ramach Fundu-
szu Inicjatyw Europej-

skich przeprowadziliśmy szereg zajęć, które zaowocowały wy-
daniem kalendarza, na fotografiach którego znalazły się niezwy-
kłe momenty naszego szkolnego życia.
 Bardzo oczekiwaną, szczególnie przez rodziców nowością 
stało się otwarcie we wrześniu 2009 roku oddziału dla najmłod-
szych trzy i czterolatków nazwanego „Akademią Malucha”. Tu-

taj ponad dwadzieścia dzieci rodziców pracujących może w go-
dzinach 7.00-13.00 bawić się i uczyć pod opieką wykwalifikowa-
nych opiekunów, wychodzić na dłuższe i krótsze wycieczki oraz 
poznawać zasady właściwego postępowania.
 Dbając o wysoką jakość warsztatowych zajęć, nasi nauczy-
ciele, zgodnie z założeniami systemu edukacyjnego pobudzają 
uczniów do wielu nowych inicjatyw. O ich zaangażowaniu świad-
czy ilość konkursów oraz wysokie lokaty, które na nich zajmują. 
W regionalnych, powiatowych i gminnych konkursach brzostec-
cy wychowankowie zdobywają czołowe miejsca. Do najważniej-
szych wydarzeń należą:
• Nagroda Burmistrza Gminy w wysokości 2.500 zł za zaję-

cie I miejsca w Gminnej Rywalizacji Sportowej Szkół Pod-
stawowych.

• Pierwsze miejsce w gminnych zawodach w mini piłkę noż-
ną chłopców.

• Pierwsze miejsce w gminnym trójboju i czwórboju dziew-
cząt i chłopców.

• Pierwsze miejsce w międzyszkolnych zawodach w mini pił-
kę siatkową chłopców.

• Drugie miejsce w międzyszkolnych zawodach w mini piłkę 
siatkową dziewcząt. 

• Pierwsze miejsce w gminnych zawodach w piłkę ręczną 
chłopców.

• Drugie miejsce w gminnych zawodach w piłkę ręczną dziew-
cząt. 

• Pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Tanecznym 
„Pantofelek Królowej Jadwigi”.

• Pierwsze miejsce w gminnym konkursie „Koszyczek wiel-
kanocny”.

• Drugie miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej.
• Pierwsze i trzecie miejsce w powiatowym konkursie „As 

matematyczny”.
• Zakwalifikowanie się do wojewódzkiego etapu interdyscypli-

narnego konkursu humanistycznego i z języka angielskiego.

Dokończenie na str. 8
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 To tylko najważniejsze osiągnięcia uczniów, będące wynikiem 
systematyczności pracy i skuteczności działań szkoły.
 Nasi wychowankowie sprawdzili się nie tylko na „polu edu-
kacyjnym”, ale także udowodnili, że są wrażliwi i odpowiedzial-
ni, działając miedzy innymi w Szkolnym Kole Caritas. Na coty-
godniowych spotkaniach mali misjonarze uczą się jak pomagać 

i wspierać najbardziej potrzebujących. 
 Szczególnie dbamy o estetykę szkoły i jej otoczenia. Dzię-
ki staraniom Burmistrza Brzostku Pana Leszka Bieńka popar-
tym uchwałą Rady Miasta  podjęto budowę kompleksu spor-
towego w ramach rządowego programu ”Moje boisko-Orlik 
2012”. Cała inwestycja trwała od sierpnia do grudnia 2009r. i 

kosztowała 1.211.000 zł. Miasto i gmina przekazała na ten cel 
545.000, a dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynio-
sła 333.000 zł, taką samą kwotę przekazał Urząd Marszałkow-
ski w Rzeszowie. Burmistrz zaplanował oddanie boiska do użyt-
ku na wiosnę 2010 roku. Dzieci i młodzież będą miały do swo-
jej dyspozycji: boisko do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjne do 
siatkówki i koszykówki, kort tenisowy oraz zaplecze socjalne. 
Wizerunek naszej szkoły wciąż ulega poprawie. W tym roku udało 
się przeprowadzić takie inwestycje jak: remont generalny dwóch 
łazienek, pomalowanie korytarzy, sal lekcyjnych, drzwi oraz kla-
tek schodowych (ok. 2500m2), zakupienie krzeseł i ławek do klas, 
wymienienie naczynia zbiorczego i pompy c.o. na nowe, zakupie-
nie sprzętu sportowego oraz udoskonalenie zaplecza kuchennego.
 Brzostecka podstawówka, w której rytm dnia pracy wyzna-
cza dźwięk dzwonka, to niezwykłe miejsce. Tu nie tylko zdoby-
wa się cenną wiedzę, ale również rozwija własne pasje i zainte-
resowania oraz miło, owocnie i bezpieczne spędza wolny czas.

atsz

Dokończenie ze strony 7

„Kto pragnie dobra dla drugiego czło-
wieka znajdzie sposób, aby coś dla nie-
go zrobić” Motto „Caritas”

Caritas parafialna im. ks. Józefa Jało-
wego przy kościele parafialnym w 

Brzostku składa serdeczne podziękowa-
nie wszystkim ludziom dobrej woli, któ-
rzy przyczynili się do zorga-
nizowania „Mikołajek 2009” 
dla najbardziej potrzebują-
cych dzieci z naszej parafii. 
Szczególne podziękowania 
kierujemy dla niżej wymie-
nionych sponsorów: 
Urząd Miejski – Brzostek, 
Maria Grzesiakowska – fir-
ma „MARBET” – Brzostek, 
Małgorzata Drozd – Deli-
katesy „Centrum” – Brzo-
stek, Samodzielny Gmin-
ny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej – Brzostek, 
Maria Przebięda – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w 
Brzostku, mgr Krystyna Go-
dawska – Apteka „VITA” 
– Brzostek, lek. med. Mieczysław Pie-
trzycki – Brzostek, Jacek Berrahal – fir-
ma komputerowa „BrianSoft” – Brzostek, 
Leszek i Mieczysław Dziedzic – hurtow-
nia „Budrol” – Zawadka Brzostecka, Bog-

dan Szukała – firma budowlana – Brzo-
stek, Jadwiga Olszewska – biuro rachun-
kowe – Brzostek, Edward Kmiecik – za-
kład ślusarski – Brzostek, Zofia Skór-
ska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Brzostku, Marian Warchał – radny RM 
w Brzostku, Alfred Nawracaj – radny RM 
w Brzostku, Ewa Samborska – radna RM 

w Brzostku, Bank Spółdzielczy – Brzo-
stek, Tadeusz Grygiel – Hurtownia Wod. 
Kan. – Klecie, Józef Czekaj, Szczygieł  – 
sklep – Klecie, Piotr Michalski – zakład 
pogrzebowy – Brzostek, Wanda i Kazi-

mierz Wołowiec – wyrób nagrobków – 
Brzostek, Maria Kmiecik – kiosk – Brzo-
stek, Barbara Szweda – Brzostek, Hen-
ryka Kolbusz – sklep – Brzostek, Dorota 
Prokop – sklep – Brzostek, Roman Trze-
ciak – zakład fotograficzny – Brzostek, 
Dorota Betlej – sklep sportowy – Brzo-
stek, Marek Szybist – sklep – Brzostek, 
Andrzej Szybist – sklep – Brzostek, Re-
nata Golec – sklep – Brzostek, Krzysz-
tof Rozwadowski – sklep – Brzostek, 

Lucyna Zięba – sklep spo-
żywczy – Brzostek, Adam 
Kalina – sklep ogrodniczy 
– Brzostek, Kazimierz Sar-
na – masarnia – Brzostek, 
Bernard Jamróz – sprzedaż 
obwoźna – Brzostek, Kazi-
mierz Sarna – sprzedaż ob-
woźna – Brzostek, Renata 
Smoła – sklep motoryzacyj-
ny – Brzostek, Artur Potrze-
ba – sklep – Brzostek, Ane-
ta Czaja – zakład fryzjer-
ski – Brzostek, Lidia Płaziak 
– zakład krawiecki – Brzo-
stek, Jolanta Nowak – za-
kład fryzjerski – Brzostek, 
Andrzej Małozięć – zakład 
optyczny – Brzostek

 Łączna wartość zebranych podarunków 
wyniosła 9850 zł, w tym 2320 zł to różne 
artykuły spożywcze i przemysłowe. Spo-
rządzono około 100 paczek, które przeka-
zano dzieciom z rodzin wielodzietnych w 

Podziękowanie dla ofiarodawców
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dniu 5 grudnia 2009 roku w kościele 
parafialnym w Brzostku i kościele fi-
lialnym w Bukowej. Udzielono rów-
nież zapomóg na święta Bożego Naro-
dzenia rodzinom na kwotę 1820 zł, na-
tomiast do kasy Caritas przekazano po-
zostałą kwotę w wysokości 453,44 zł
 Z całego serca dziękujemy rów-
nież św. Mikołajowi W. Tyburowskie-
mu oraz aniołkom z ich mamami p. E. 
Rybą i p. G. Maziarz ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku za przygoto-
wanie oprawy artystycznej, pracow-
nikom Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzostku, a zwłaszcza: p. 
Agnieszce Czarneckiej, p. Marcie Fo-
ryś, p. Łukaszowi Latoszek za pomoc 
w przygotowaniu paczek, ks. Probosz-
czowi za udostępnienie sali do pako-
wania prezentów. Pragnę również po-
dziękować członkiniom „Caritas” za 
ich ofiarną pracę przez 16 lat i wszyst-
kim, którzy przyczynili się do przygoto-
wania tak szlachetnego dzieła jakim jest 
pomoc najuboższym. Sprawiliśmy dzie-

ciom i ludziom starszym wiele radości, za 
co jeszcze raz serdecznie wszystkim dzię-
kujemy. Bóg zapłać! Kierujemy również 

braterskie zaproszenie do włączenia się 
w pracę Zespołu Caritas.

Przew. K. Szarek-Ryndak

Wigilia dla  
osób samotnych
Wigilia Bożego Narodzenia 

wg encyklopedii (z łac. vi-
gilia – czuwanie, straż) to uroczy-
sta kolacja zwana też wilią, postni-
kiem, bożym obiadem, a po staro-
polsku Godami, w tradycji chrze-
ścijańskiej okres poprzedzający 
Święto Bożego Narodzenia a koń-
czący okres adwentu. 
 Trudno wyobrazić sobie świę-
ta Bożego Narodzenia bez Wigi-
lii. Dlatego też Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku, konty-
nuując działalność na rzecz osób 
starszych i samotnych, zorgani-
zowało w okresie przedświątecz-
nym Wigilię dla tej grupy społe-
czeństwa z terenu gminy. Aby uła-
twić udział w tym uroczystym spotkaniu 
wszystkim zainteresowanym, zorganizo-
wano je w dwóch miejscach: w Brzostku 
i w Siedliskach-Bogusz. Ze względu na 

ograniczoną ilość miejsc zaproszenia wy-
słano do osób starszych mieszkających sa-
motnie. Listę tych osób sporządzono przy 
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej w Brzostku. W 
rezultacie w spotkaniach wzięło udział 
około 150 osób starszych, samotnych. 
 Zarówno w Brzostku jak i w Siedli-

skach-Bogusz otwarcia spotkania 
dokonali przedstawiciele władz 
samorządowych: burmistrz Le-
szek Bieniek i jego zastępca Piotr 
Szczepkowicz, oraz proboszczo-
wie ks. Jan Cebulak i ks. Ryszard 
Radoń. Jak nakazuje tradycja nie 
zabrakło łamania się opłatkiem, 
uprzednio poświęconym, wspól-
nego śpiewania kolęd i gwiazdko-
wych prezentów ufundowanych 
przez Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku.
 Uczestnicy obu wigilijnych spo-
tkań spędzili miło kilka godzin w 
towarzystwie osób o podobnym 
statusie społecznym tj. starszych i 
samotnych, nawiązując nowe kon-
takty i podtrzymując stare. Wszy-
scy zgodnie uznali, że organizacja 
tego typu spotkań jest w środowi-
sku bardzo potrzebna.

E.M.
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Zagroda rodzinna cd.

Na boisku wzdłuż ściany północnej 
ustawione były: młocarnia, mły-

nek (wialnia) do czyszczenia ziarna z 
plew i pośladów, żmijka do oddzielenia 
ziaren okrągłych od podłużnych np. wyki 
od żyta oraz sortowania ziaren na lżejsze 
i cięższe, następnie stała sieczkarnia do 
cięcia słomy na sieczkę, jako składnik 
paszowy dla koni, bydła i świń oraz żar-
na do mielenia zboża na mąkę. Ponadto 
przy tej ścianie stały jeszcze inne narzę-
dzia i urządzenia gospodarskie np. stę-
pa ręczna i nożna do tłuczenia (łuszcze-
nia) prosa na kaszę jaglaną, gryki na ka-
szę gryczaną i jęczmienia na pęcak, mię-
dlica zwana też cierlicą do łamania słomy 
lnianej i konopnej dla oddzielenia włó-
kien od paździerzy.
Ustawione maszyny i urządzenia przy 
ścianie północnej pozwalały wjeżdżać na 
boisko zaprzęgom konnym z wozami na-
ładowanymi snopami zboża lub sianem.
 Do obiektów zagrody należał też bróg, 
który właściwie nie był budynkiem lecz 
szczególnym rodzajem zadaszonego 
pomieszczenia składowego. Jego kon-
strukcję tworzyły okrągłe słupy drew-
niane wkopane w ziemię w czterech ką-
tach kwadratu i na słupach zawieszo-
ny był na witkach dach czterospadowy, 
zwany też namiotowym, kryty strzechą. 
Witki wykonane były z brzozy lub wi-
kliny. W okresie sianokosów, żniw lub 
omłotów dach stopniowo podnoszono 
do góry i pod nim między czterema bro-
żynami (słupami) układano siano, snop-
ki albo słomę. Stopniowo jak wybierano 
składowany zapas z brogu dach opusz-
czano niżej.
W okresie letnim w brogu spało się wspa-
niale na świeżym sianie, które pachniało 
całym bukietem zapachów suchych traw 
i ziół. Bróg najczęściej stanowił rezer-
wowe pomieszczenie składowe, wyko-
rzystywane w przypadku wysokich uro-
dzajów albo dodatkowych zbiorów z wy-
dzierżawionych gruntów ornych lub łąk.
 Najmłodszym, a jednocześnie ostat-
nim obiektem zagrody rodzinnej jest stud-
nia, która podobnie jak piwnica przetrwa-
ła do dziś. Pamiętam przebieg jej loka-
lizacji i kopania. Miejsce otworu stud-
ni wyznaczył mój tato różdżką (rozwi-
dlonym prętem) mimo że nie zajmował 
się różdżkarstwem, uważał bowiem za 
zbyt ryzykowne branie na siebie odpo-
wiedzialności. W wyznaczonym punk-
cie podwórza, na wprost ganku domu 
mieszkalnego, ustawiono pierwszy be-
tonowy krąg studni. Wewnątrz kręgu za-
częto kopać w ziemi otwór i wybierać 
urobek. Krąg stopniowo osiadał a kiedy 
zrównywał się z ziemią nałożono na nie-
go następny, a spoinę wylepiono gliną. 
Osiadanie kręgów kontrolowano pozio-
micą i pionem, by zachować prawidło-

wość ich ułożenia w poziomie i pionie. 
Urobek z wykopu początkowo wyciąga-
no w wiadrze ręcznie powrozem. Następ-
nie zmontowano kołowrót i przy jego po-
mocy wyciągano urobek. Kiedy założono 
już siódmy krąg betonu urobek stawał się 
coraz bardziej mokry i zaczęły występo-
wać w nim kamienie. Wreszcie dokopa-
no się do żwiru i z niego zaczęła inten-
sywnie wypływać woda. Radość wszyst-
kich była ogromna, zwłaszcza gdy szyb-
ko napełniały się wodą pierwsze kręgi a 
woda okazała się czysta, smaczna i zim-
na. Wówczas ustawiono ostatni ósmy 
krąg już nad powierzchnią ziemi.
Początkowo wodę ze studni czerpano 
wiadrem przy pomocy tego samego koło-
wrotu co urobek. Wkrótce tato skonstru-
ował wyciąg wody w wiadrze na zasadzie 
wielokrążka z przełożeniem siły. Wyciąg 
składał się z dwóch słupów znacznie wyż-
szych jak przy kołowrocie i każdy z nich 
był zakończony u góry poziomą belką na 
kształt szubienicy. W słupach i na bel-
kach osadzono łożyska i wprowadzono 
w nie metalowe osie sztywno osadzone 
w dwóch drewnianych walcach. Pierw-
szy walec ułożony był pomiędzy słupa-
mi nisko nad skrajem kręgu betonowego 
i do niego przymocowano specjalny łań-
cuch wyciągowy o małych ogniwach. Na 
dłuższą część osi walca założono żeliw-
ne koło z korbą, zdemontowane niegdyś 
z sieczkarni przerobionej z ręcznej na kie-
ratową. Drugi walec umieszczono w łoży-
skach na poziomych belkach i przełożo-
no przez niego łańcuch wyciągowy z wia-
drem. Walec ten służył jako przełożenie 
siły, które zmniejszało wydatkowanie siły 
początkowej. Dlatego wyciąganie wody 
ze studni nie wymagało dużego wysiłku, 
a ponadto wiadro z wodą można wycią-
gać wyżej i z łatwością  stawiać na kra-
wędzi obramowania kręgu betonowego.
 Opisany układ struktury zagrody ro-
dzinnej Łukasików po rozebraniu stare-
go budynku mieszkalno-inwentarskie-
go dziadka przetrwał w nie zmienio-
nym stanie do wiosny 1940 roku. Wów-
czas to jednej nocy spaliła się doszczęt-
nie stodoła wraz z szopą i brogiem stoją-
cym w pobliżu stodoły. Kiedy nasza ro-
dzina została zbudzona przez sąsiadów 
krzykiem „pali się” cała stodoła stała w 
płomieniach. Nikt już nie ratował stodo-
ły lecz wszyscy skupili się na laniu wody 
po dachach i ścianach domu mieszkalne-
go i budynku inwentarskiego oraz na wy-
pędzaniu z niego wszystkich zwierząt. 
Dzięki ogromnemu wysiłkowi uczestni-
ków ratowania zdołano uchronić od po-
żaru dom mieszkalny i budynek inwen-
tarski. Nigdy nie zapomnę mojego prze-
rażenia spowodowanego potężnym słu-
pem ognia, który bił ogromnym żarem i 
strasznym hukiem pędu w górę gorącego 
powietrza z fontannami iskier. W ciemną 
noc pożar było widać z odległości wie-
lu kilometrów. Widział go między inny-
mi stryj Stanisław Łukasik zamieszka-
ły w Siedliskach-Bogusz. Wszystko co 
znajdowało się w stodole, szopie i bro-
gu uległo spaleniu. Poza sprzętem i na-
rzędziami jakie były na boisku, w szopie 
stały wozy, sanie i cały osprzęt do nich 
oraz narzędzia rolnicze jak pługi, brony 
itp. Naoczni świadkowie twierdzili, że 

pożar  zauważyli od południowej strony 
stodoły czyli od szopy i byli zdania, że 
został spowodowany podpaleniem. Po-
kątnie mówiło się, że podpalaczem był 
jeden z zaufanych ludzi Stokłosy, który 
podobno przysięgał mu zemstę na Łuka-
siku za jego występowanie przeciw Sto-
kłosie w procesie sądowym.
 Po otrząśnięciu się z odrętwienia spo-
wodowanego przeżyciem pożaru i ogro-
mu zniszczeń, tato zabrał się do pracy 
nad budową nowej stodoły oraz wyko-
nywaniem, a także zakupem nowych na-
rzędzi i urządzeń niezbędnych w prowa-
dzeniu gospodarstwa rolnego. Przedsię-
wzięcia te były niezwykle trudne w wa-
runkach okupacji hitlerowskiej. Dużej po-
mocy w ich pokonywaniu udzielali nam 
krewni i sąsiedzi. Koncepcja naszego taty 
budowy nowej stodoły zawierała pomysł 
wykorzystania rzeczki przepływającej 
w sąsiedztwie zagrody do napędu turbi-
ny wodnej, która mogłaby zastąpić kie-
rat zniszczony pożarem. Dlatego stodo-
łę zlokalizował w pobliżu rzeki, fronto-
wą ścianą wzdłuż jej przepływu. Zapla-
nowana przez niego konstrukcja stodoły 
składała się ze ścian żebrowych oszalo-
wanych deskami oraz z dwuspadowego 
dachu pokrytego czerwoną dachówką ce-
ramiczną. Tak też została zbudowana sto-
doła. Boisko przez całą długość stodoły 
było od strony wschodniej czyli od stro-
ny rzeki i zamiast klepiska miało pod-
łogę fugowaną z grubych desek. Zanim 
jednak wybudowano stodołę zbiory sia-
na i zbóż były przechowywane częścio-
wo w stodołach sąsiadów, reszta w ster-
tach i w brogu, który został postawiony 
jako pierwszy w pobliżu lokalizacji no-
wej stodoły.
 Już w czasie budowy stodoły tato w 
wolnych chwilach robił szkice i mode-
le pionowej turbiny wodnej, którą póź-
niej wykonał własnymi rękami. Na rze-
ce zbudowano jaz dla spiętrzenia wody i 
skierowania jej na turbinę rowem wyko-
panym wzdłuż boiska stodoły. Po kilku 
poprawkach i ulepszeniach prototypowej 
konstrukcji turbina dobrze spełniała po-
kładane w niej nadzieje. Zależnie od po-
trzeb jej siła uciągu wprawiała w ruch ob-
rotowy żarna lub sieczkarnię albo młocar-
nię. Tym samym uwolniła naszą rodzinę i 
ludzi najemnych od bardzo ciężkiej pracy 
przy ręcznym napędzie tych urządzeń.
 Niedługo cieszyliśmy się ulgą w pra-
cy jaką doznawaliśmy w rodzinie , ponie-
waż została ona zniszczona przez działa-
nia wojenne. Kiedy latem 1944 roku front 
wschodni II wojny światowej w Europie 
zatrzymał się na środkowym biegu Wi-
sły do czasu rozpoczęcia zimowej ofen-
sywy radzieckiej dnia 12 stycznia 1945 
roku, zagroda naszej rodziny w tym okre-
sie znalazła się zaledwie o kilkaset me-
trów od ostatniej linii frontu obrony nie-
mieckiej i została całkowicie zniszczona. 
Jej mozolna odbudowa prowadzona była 
po wojnie długi czas w bardzo trudnych 
warunkach. Dzięki temu zagroda istnie-
je nadal mimo nieszczęść jakie ją spotka-
ły i zmiany pokoleń, które w niej żyły.
Będę o tym jeszcze wspominał, opowia-
dając o zdarzeniach w ich chronologicz-
nej kolejności.

c.d.n.

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty
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Jubileusz firmy marbet
„…Tobie mój Ojcze i Boże zawdzięczam wszystko
 I Tobie też oddaję wszystkie moje talenty…”
             Z modlitwy…

Sobota 12 grudnia 2009 roku od rana była mroźna i rześka. Ostry 
wiatr powiewał i kołysał małe śnieżynki, które nieśmiało wi-

rowały w powietrzu. Od czasu do cza-
su na krótko przedzierały się jasne smu-
gi słońca, które za chwilę znikały zasu-
wane popielatymi chmurami. Było co-
raz zimniej. Tylko ciemne czapy lasów 
przeczyckich stały jak monumentalne 
wielkie skały. Tu i ówdzie przelatywały 
ptaki, które znikały gdzieś w głębi ko-
narów drzew. Przełom Wisłoki w Ka-
mienicy Dolnej jak zwykle był uroczy 
i emanował kolorami później jesieni za-
topiony w szumie wody. Ludzie szli po-
śpiesznie do kaplicy w Kamienicy Dol-
nej. Przed kaplicą stały całe szeregi sa-
mochodów osobowych, z których wy-
siadali znajomi i nieznajomi – zaprosze-
ni goście. Wszyscy podążali do kapli-
cy. Zapełniły się ławki małymi dzieć-
mi – rodzina Grzesiakowskich – doro-
słymi mężczyznami i kobietami, znajo-
mymi i nieznajomymi, a na chórze stała 
grupka młodzieży, która miła upiększać 
nabożeństwo czystym śpiewem z towa-
rzyszeniem muzyki organowej. 
 Wokół Stołu Pańskiego ustawiło się 
12 księży – jak w Wieczerniku 12 apo-
stołów – tak rozpoczęła się dziękczynna 
Msza święta koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ks. rezydenta Franciszka 
Malarza, a zamówiona na okoliczność 
jubileuszu siedemdziesięciolecia firmy 
Grzesiakowskich oraz dziesięciolecia firmy Marbet. Homilię wy-
głaszał kapelan, duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców oj-
ciec Grzegorz Piszczek, Sercanin z Krakowa. 
 Wygłaszający homilię ojciec Grzegorz Piszczak rozpoczął od 
cytatu z Ewangelii św. Mateusza (25, 14-21) 
słowami: „Pewien człowiek mając udać się w 
podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im 
swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, dru-
giemu 2, trzeciemu 1, a każdemu według jego 
zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzy-
mał 5 talentów poszedł puścił je w obieg i 
zyskał drugie 5. (…) Po dłuższym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z 
nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 
5 talentów i przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie 
przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 uzy-
skałem. Rzekł mu Pan: „Dobrze sługo dobry 
i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu 
nad wieloma cię postawię, wejdź do radości 
twego Pana”. Ów fragment ewangelii skie-
rowany był do wszystkich uczestników na-
bożeństwa, jak również do jego właścicie-
li, którzy winni swoje umiejętności rozwi-
jać. Kaznodzieja mówił też o harmonii po-
między właścicielami firm a pracownikami 
zatrudnionymi w przedsiębiorstwie. Zdy-
scyplinowana praca i solidne współdziała-
nie z właścicielami przedsiębiorstw pozwa-
lają tworzyć wspólne zaufanie w pracy i suk-
cesy zawodowe. Zwrócił uwagę ojciec kape-
lan Grzegorz Piszczek, iż takie właśnie pozy-
tywne zależności wpływają na sukcesy firmy 
Marbet w Brzostku, która po raz kolejny zdo-
była wyróżnienie „fair play”. Podczas Mszy 
świętej, w której uczestniczyła cała społecz-
ność przedsiębiorstwa, oraz współpracujący 
przedsiębiorcy i kooperanci oraz cała rodzina 
Marii Grzesiakowskiej – prezes firmy Mar-
bet – zanosiła dziękczynne modły za szczę-

śliwe 70 lat trwania przedsiębiorstwa rodzinnego, a z którego wy-
rosła firma Marbet obchodząca dziesięciolecie. 
 Po Mszy świętej zaproszeni goście, pracownicy i rodzina uda-
li się do lokalu „Pod Lipą”, w którym odbywała się dalsza część 
jubileuszu. Wszyscy goście zostali serdecznie witani przez Pre-
zes przedsiębiorstwa Marbet, oraz obdarowani upominkami przy-
gotowanymi specjalnie na tę uroczystość – kubek, świeca i kalen-
darz ze specjalnym nadrukiem. 

 Przy smacznym obiedzie było dużo 
anegdot, opowieści i wspomnień. Obec-
ni księża wyrażali podziękowania za 
otrzymaną pomoc od przedsiębiorstwa 
Marbet. Szczególne podziękowania wy-
głaszał nasz Rodak ks. Andrzej Grygiel, 
który pełni posługę proboszcza na zie-
mi czeskiej i otrzymał znaczącą pomoc 
w odrestaurowaniu plebanii parafialnej. 
 Niezwykle ciekawie przygotowa-
ła Prezes przedsiębiorstwa prezenta-
cję firmy oraz uhonorowała wszystkich 
pracowników dyplomami i nagrodami. 
Najciekawiej i najserdeczniej podzię-
kowała mamie Irenie Grzesiakowskiej 
i ojcu Wojciechowi Grzesiakowskiemu 
za dar życia, miłości i możliwości trwa-
nia w wielopokoleniowej firmie rodzin-
nej. 
 Atmosfera na tym jubileuszu była nie-
zwykła. Można było wyczuć pełną sym-
biozę pomiędzy pracownikami i praco-
dawcami. Wszystko to wspierane było 
niepowtarzalną miłością rodzinną, gdyż 
w uroczystości uczestniczyły nawet naj-
młodsze dzieci rodziny Grzesiakow-
skich, bowiem będzie to już czwarte po-
kolenie, które – miejmy nadzieję – bę-
dzie kiedyś kontynuować prowadzenie 
przedsiębiorstwa rodzinnego. Z całego 
serca życzę Pani Prezes Marii Grzesia-

kowskiej, jej rodzinie współpracującej z nią w firmie: Magdale-
nie i Krzysztofowi Przebiędom, Waldemarowi Grzesiakowskie-
mu oraz wszystkim pracownikom dalszych wielkich jubileuszy 
oraz dobrych profitów finansowych. Zuzanna Rogala 

10 grudnia 2009r. w Miej-
skim Gimnazjum nr 1 

w Dębicy odbył się finał kon-
kursu „As matematyczny” 
dla uczniów klas IV-V. Za-
kres wymaganego materiału 
niejednokrotnie wykraczał 
poza wiadomości nauczane 
w szkole podstawowej.
 Ponad 50 uczestników 
przez 1,5 godz. dzielnie zma-
gało się z trudnościami mate-
matycznymi, rozwiązując 16 
zadań zamkniętych i 3 otwar-
te.
 Tytuł laureata otrzymało 
pięciu najlepszych uczestni-
ków etapu powiatowego. Ty-
tuł finalisty kolejnych pięciu, 
którzy uzyskali największą 
liczbę punktów.
 Zwycięzcą okazał się 
Grzegorz Szybist - uczeń kl. 
Va, trzecie miejsce zdoby-
ła Kinga Byś - uczennica kl. 
Vb, a wśród finalistów znala-
zła się Dorota Juszkiewicz - z 
kl. Vc. atsz

GrzeGorz szyBist  
„asem matematyCznym” Powiatu dĘBiCkieGo
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z Brzostku w świat
„…Mądrość bez miłości 
 Jest jak zadymione szkło…”

Zbigniew Jerzyna

Styczeń 2010 roku buchnął ostrą zimą. 
Niebo zakryte gęstą mgłą, z której wy-

łaniają się ciężkie, ołowiane chmury. Wiatr 
zimny, szybki i przenikliwy przemieszcza 
smugi śniegu, które spadają szybko i uciąż-
liwie osadzają się na ciężkich, zimowych 
okryciach ludzkich. Czapy zaciągnięte na 
uszy oblepione są bielą śniegowego pu-
chu. Całe pola zakryte są białą „pościelą” 
i nie widać gdzie kończy się droga i zaczy-
na rów, a już zupełnie przestrzeń wiodąca 
do zabudowań i gospodarstw rolnych jest 
zasypana. Przejeżdżające piaskarki odkry-
wają oblodzone trakty, które po chwili zno-
wu są białe i trudne do przejścia. Z dachów 
zwisają czapy puchowe zakończone krysz-
tałowymi soplami. Tu i ówdzie gospodarze 
stoją na drabinach i oczyszczają dachy z 
piękności zimy, aby można było bezpiecz-
nie przejść. Na brzosteckim Przedmieściu 
widok jest równie zimowy i bajeczny. W 

zabudowaniach Ludmiły i Mieczysława 
Mijalów – do których podążam – jest bar-
dzo świątecznie, niezwykle i zimowo. Z 
dala widnieją kolorowe światełka na cho-
ince, które zmuszają przechodnia do reflek-
sji i zadumy. Do domu rodzinnego przyjeż-
dżają dzieci Barbara i Włodzimierz wraz ze 
swoimi rodzinami. Kochają dom rodzinny, 
ludzi i ziemię, na której wzrastali, z której 
już jako dorośli poszli w świat, stawali się, 
a dziś są brzosteckimi pozytywnymi boha-
terami, o których warto nie tylko mówić, 
ale także brać z nich przykład. Miłość ich 
zjednoczyła na zawsze, miłość kształtowa-
ła ich osobowości, aż stali się twórczymi 
ludźmi. Dziś już dojrzali, są przykładem 
mądrych, zaangażowanych Polaków, do-
brych synów i córek, przykładnych rodzi-
ców i wdzięcznych za trud wychowawczy 
swoim rodzicielom. Za Zbigniewem Jerzy-

ną mogę powtórzyć, że mądrość życiowa 
jest tylko wtedy wielka, jeżeli oparta jest 
na miłości do ludzi i do wszystkiego co w 
życiu czynimy – do rodziców, dziadków, 
szkoły, własnych rodzin, sąsiadów i pracy, 
którą wykonujemy. 
 Jak dzieci Ludmiły i Mieczysława 
Mijalów Barbara i Włodzimierz dora-
stały, jak uczyły się, czym interesowały 
się w wieku młodzieńczym, jak podej-
mowały trud życia rodzinnego, jak an-
gażowały się w pracę zawodową, z ja-
kich rodzin pochodzą? Na te i inne py-
tania spróbujemy odpowiedzieć przyglą-
dając się ich życiu. 
 Ważną rolę w życiu rodziny zawsze 
odgrywa pierwsze środowisko rodzinne. 
Maria Dąbrowska autorka „Nocy i dni” 
pisała, że dotąd ma się szczęśliwe dzie-
ciństwo, dokąd ma się dziadków. W tej 
rodzinie, w rodzinie Ludmiły i Mieczy-
sława Mijalów dziadkowie tak z jednej, 
jak i z drugiej strony rodowej odegrali 
niebywałą rolę w kształtowaniu postaw 
społecznych i patriotycznych dzieci i 
wnuków. 
 Bronisława z Bukowskich była żoną 

Jana Mijala – dziadka rodziny – i wy-
wodziła się z rodziny chłopskiej zato-
pionej w pracy na roli oraz w miłość 
do dzieci, bliskich, świata przyrody i 
do Boga. Jan Mijal w młodości po-
wołany został do wojska austriackie-
go gdzie wysłużył sobie stopień kapra-
la. Będąc w wojsku austriackim dość do-
brze opanował mówiony język niemiec-
ki, co potem bardzo mu pomogło w cza-
sach drugiej wojny światowej. W 1920 
roku brał Jan udział w walkach pod Ki-
jowem, gdzie został ranny i przebywał 
trzy lata w niewoli. Tam też opanował 
mówiony język rosyjski. Po ucieczce z 
niewoli wrócił w rodzinne strony, ożenił 
się z Bronisławą i razem zaczęli wieść 
życie rodzinne w Januszkowicach, gdzie 
wybudowali mały, drewniany dom i go-
spodarzyli na niewielkim kawałku zie-
mi oraz wychowywali sześcioro dzieci. 
Prowadzili trudny i dość biedny ży-
wot ludzki. Dorastające dzieci musia-
ły samodzielnie szukać receptę na ży-
cie. Dwie córki wyjechały do Niemiec, 
a potem do Ameryki. Inne w poszuki-
waniu pracy wyemigrowały do Krako-
wa, a pozostałe dzieci pracowały wraz 
z rodzicami w gospodarstwie rolnym. 
Jan Mijal był związany z ugrupowa-

niem politycznym Mikołajczyka „Pia-
stem”. Okres drugiej wojny światowej 
zupełnie zmienił spokojne życie tej ro-
dziny, a jeszcze bardziej pogorszył rok 
1944 kiedy to na rozkaz żołdaków nie-
mieckich rodzina musiała opuścić wła-
sny dom i udać się na wysiedlenie za Wi-
słokę. Po powrocie z wysiedlenia zastała 
rodzina zburzony dom i wszystko trze-
ba było od nowa budować. Jednak upór 
chłopski i chęć posiadania własnego 
domu doprowadziły rodzinę Bronisła-
wy i Jana Mijalów do ponownego roz-
kwitu. 
 Losy dziadków ze strony Ludmiły z 
domu Bajda Mijal były podobne. Zofia 
z domu Maisner Bajda wywodziła się z 
rodziny chłopskiej z Olszyn, zaś dzia-
dek Jakub z okolic Wojnicza. Jako młody 
chłopiec Jakub Bajda powołany został 

do wojska austriackiego, brał udział w wal-
kach podczas pierwszej wojny światowej, 
a potem zabrany został do niewoli rosyj-
skiej i wywieziony na Sybir. Tam pracował 
w gospodarstwie rolnym, ale też cały czas 

kombinował jakby tu wrócić. Przez przy-
padek fortelem uciekł z niewoli rosyjskiej 
do domu. Jednak tutaj znowu został po-
wołany do wojska i wysłany na front wło-
ski. Siła charakteru i nieugiętość pozwoliły 
mu przetrwać te ciężkie lata. Jakub Bajda 
wyjechał na Podole, gdzie zakupił z par-
celacji ziemię i osiadł tam wraz z rodziną 
na długich dziesięć lat. Wiodło się mu do-
syć dobrze, ale też i pracować musiał cięż-
ko, gdyż na świat przyszło ośmioro dzie-
ci. Trudy życia codziennego, niespokojny 
czas w Polsce międzywojennej zmusiły 

Jakub Bajda w wojsku austriackim na 
manewrach w Insbrucku

Jan Mijal (w środku) w wieku 18-tu lat 
zmobilizowany na I wojnę światową

Ludmiła i Mieczysław Mijalowie (1957r.)
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Bajdów do powrotu w rodzinne strony. W 
powrocie tym pomogła rodzina, dziadowie 
po powrocie z Ameryki przywieźli pienią-
dze i pomogli zakupić Jakubowi połać zie-
mi u dziedziczki klecieckiej Pawłowskiej 

za Wisłoką. Szybko też rodzina wybudo-
wała dom i zaczęła wieść życie spokojne 
i beztroskie. Jednak spokój rodzinny zo-
stał zburzony powodzią w 1934 roku, któ-
ra zniszczyła gospodarstwo Bajdów. Tro-
chę odrestaurowano zniszczone budynki, 
ale znowu zdarzył się nieszczęśliwy wy-
padek, gdyż w 1943 roku uderzył piorun 
w zabudowania i ostatecznie spalił resztki 
budynków, w których mieszkała rodzina. 
Rozpoczął się trudny okres w życiu Baj-
dów. Wojna, cierpienie, łapanki ludzi, świst 
kul, przemieszczanie się z miejsca na miej-
sce czyniły coraz to większe spustoszenie 
nie tylko materialne, ale także w sercach i 
umysłach ludzi. Życie ludzkie wyznaczo-
ne było – w tym okresie – widmem nie-
szczęść, cierpień i niedoli. Ale człowiek 
wkomponowany w trudy dnia codzienne-
go staje się bardziej uparty, odważny, wy-
trwały i umiejętnie krok po kroku dąży do 
wytyczonego sobie celu, po to, aby trwać, 
stawać się i żyć. Tak też działo się z rodzi-
ną Zofii i Jakuba Bajdów. Część dzieci wy-
jechało na ziemie odzyskane, część szuka-
ło lepszych warunków życia uciekając, zza 
Wisłoki na Ziemię Brzostecką. I tak cór-
ka Ludmiła z Bajdów Mijal, już jako mło-
da dziewczyna wiedziała, że tylko nauka i 
zdobywanie zawodu otworzy jej możliwo-

ści lepszego życia. Uczęszczała do Techni-
kum Rolniczego w Trzcinicy, a po ukoń-
czeniu tej szkoły otrzymała nakaz pra-
cy do Państwowego Gospodarstwa Rol-
nego w powiecie Kutno. Po odbyciu pra-

cy wyznaczo-
nej nakazem 
wróciła w ro-
dzinne strony 
i podjęła pracę 
w Zasadniczej 
Szkole Rolni-
czej w Brzost-
ku w charakte-
rze sekretarki 
i księgowej, 
gdzie praco-
wała trzyna-
ście lat. Po-
tem na wnio-
sek naczelnika 
Gromadzkiej 
Rady Naro-
dowej zosta-
ła przeniesio-
na do Zespołu 
Szkół Podsta-

wowych w Brzostku, gdzie pracowała do 
emerytury. Była to praca odpowiedzialna 
i biuro w pierwszych latach pracy właści-
wie było tylko wyposażone ręcznym liczy-
dłem, na którym księgowa Ludmiła Mi-
jal naliczała wszystkie „kolumny ma-
tematyczne” wynikające z pracy księ-
gowej. W pracy zawsze była solidna, 
punktualna i dokładna. Wyszła za mąż 
za Mieczysława Mijala w 1957 roku i 
razem rozpoczęli trud życia rodzinne-
go. 
 Mieczysław Mijal po ukończeniu 
Liceum Rolniczego w Suchodole, zo-
stał skierowany do pracy w Państwo-
wym Gospodarstwie Rolnym w Jaśli-
skach koło Sanoka. Potem przez rok 
był na ćwiczeniach wojskowych w Kę-
dzierzynie Koźlu, skąd wrócił w ro-
dzinne strony i został zatrudniony w 
Powiatowej Radzie Narodowej w Ja-
śle w wydziale rolnictwa, w charakte-
rze kierownika kwarantanny i ochrony 
roślin. Następnie został zatrudniony w 
Zakładach Tytoniowych, gdzie pełnił funk-
cję inspektora rejonowego. Wraz z żoną za-
kupili pożydowską posesję tzw. Biderów-
kę i rozpoczęli budowę domu. Naucze-
ni byli żmudnej pracy i umiejętności po-
konywania wszelakich trudów. Pracowali 

etatowo w za-
kładach pra-
cy, a świtem 
czy też po po-
wrocie z pra-
cy prowadzili 
gospodarstwo 
rolne. Obsie-
wali pole zbo-
żem, rzepa-
kiem, trawa-
mi z których 
zbierali nasio-
na na sprze-
daż, sadzili, 
pielęgnowa-
li i zbierali ty-
toń, hodowa-
li zwierzynę 

– jednym sło-

wem szukali grosza na budowę własnego 
domu. Zaciągnęli kredyt bankowy i wybu-
dowali własny dom, w którym przyszło na 
świat dwoje dzieci Włodzimierz i Barbara. 
We wszystkich pracach budowlanych po-
magała rodzina zza Wisłoki, a później w 
pracach polowych pomagały dzieci.
 Dzieci wychowywane w tej rodzinie 
szybko i zdrowo rosły, a praca była dla 
nich wyznacznikiem dnia. Dzisiaj już doro-
słe mają swoje rodziny, ale ciągle przyjeż-
dżają do ojców, ciągle wspólnie urządza-
ją święta, zasiadają przy stole wigilijnym, 
wspominają lata młodości i pełne radości 
wracają do Krakowa, gdzie są ich domy i 
gdzie czeka ich praca.
 Barbara z domu Mijal Gaździk jest ma-
gistrem inżynierem. Uczęszczała do brzo-
steckiej podstawówki, gdzie była zawsze 
bardzo dobrze przygotowana do lekcji, 
była ułożoną dziewczynką i bardzo pra-
cowitą uczennicą. Jednak dzięki zajęciom 
pozalekcyjnym – jak sama wspomina – gra 
na mandolinie, śpiew w chórze, septecie, 
taniec w folklorystycznym zespole „Brzo-
stowiacy” , udział w zajęciach teatralnych 
szybko pokonywał nieśmiałość. I tak z ma-
łej, nieśmiałej Basi wyrastała pewna sie-
bie Barbara. A że była bardzo pracowita i 
umiejętnie wybierała dziedzinę życia i na-
uki trwa w niej do dziś. Harcerstwo, w któ-

rym uczestniczyła kształtowało jej mocny 
i prawy charakter. Zawsze z grupą koleża-
nek – tak pozostało po dziś dzień - uczest-
niczyła nie tylko w zajęciach pozalekcyj-
nych, ale także w spotkaniach koleżeńskich 
i sąsiedzkich.
 W Liceum Ogólnokształcącym w Ja-
śle uczęszczała do klasy matematycz-
no-fizycznej i rozwijała swoje zdolności z 
przedmiotów ścisłych. W 1978 roku pod-
jęła studia na Akademii Górniczo Hutni-
czej w Krakowie na wydziale Energoche-
mii Węgla i Fizykochemii Sorbentów i 
ukończyła je z tytułem magistra inżynie-
ra. Podjęła pracę w Instytucie Technolo-
gii Nafty, obecnie jest to Instytut Nafty i 
Gazu. Cały czas pracuje badawczo i pod-
nosi swoją wiedzę dotyczącą energoche-
micznego przetwórstwa węgla oraz tech-
nologii olejów przemysłowych i technolo-
gii płynów niskokrzepnących zastosowa-
nych głównie w wojskowych pojazdach 
mechanicznych i w lotnictwie. W 2009 
roku nasza Rodaczka Barbara opracowała 

Przewodnicząca klasy VIII Barbara Mijal wygłasza przemówie-
nie na zakończenie roku szkolnego

Barbara i Włodzimierz Mijal

Ślub Barbary Mijal i Andrzeja Gaździk
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projekt badawczy, który przyniósł gospo-
darce polskiej duże nie tylko zyski fi-
nansowe, ale także wzmocnił pozycję 
naukowo-badawczą w UE. Na to ba-
danie instytut, w którym kierownikiem 
jest mgr inż. Barbara Gaździk otrzymał 
3,5 mln zł. Grupa naukowców, który-
mi kieruje nasza Rodaczka Barbara 
opracowuje wiele ciekawych rozwią-
zań technologicznych dlatego też sta-
ra się oryginalność pomysłów chronić 
patentami. Jest ona autorką lub współ-
autorką 19 patentów. Ponadto czynnie 
uczestniczy w konferencjach i zjaz-
dach naukowych, Opracowała 15 pu-
blikacji naukowych. Pełni funkcję Li-
dera kierunku Oleje i Środki Proceso-
we w Instytucie Nafty i Gazu w Kra-
kowie. 
 Bardzo kocha zacisze domowe. 
Mieszka w Krakowie nad Wisłą w 
domu rodzinnym męża Andrzeja, ko-
legi ze studiów i razem wychowu-
ją syna Krzysztofa. Sama prowadzi 
dom, ekologiczną kuchnię, rozkoszuje się 
dobrą książką oraz urokami malarstwa. W 
wolnych chwilach cała rodzina wyjeżdża 
na narty do Wierchomili w Beskidzie Są-
deckim. Z wielkim pietyzmem wychowu-
je syna i uczy go piosenek i wierszy zna-
nych jej z dzieciństwa. Wierzy, że jej syn 
wyrośnie na mądrego i dobrego człowie-
ka. Po nieudanym pierwszym małżeństwie 
odnalazła się jako dobra żona i wspaniała 
matka przy drugim mężu Andrzeju.
 Starszy brat Barbary Włodzimierz Mi-
jal był w szkole chłopcem bardzo żywym, 
rozśpiewanym i roztańczonym. Był do-
brym kolegą i bardzo pracowitym czło-
wiekiem. Od dzieciństwa dużo pomagał 

w pracach gospodarskich u ojca. Dlatego 
też rozpoczął naukę w Technikum Rolni-
czym w Kleciach, a potem próbował mo-

dernizować stare budynki gospodarcze i 
zaczął ulepszać pracę w gospodarstwie 
ojca. Jednak transformacje narodowe w na-
szym kraju zmusiły Włodzimierza do re-
zygnacji z pracy w rolnictwie. Podjął pra-
cę w budownictwie i przeniósł się wraz z 
żoną Ewą i dziećmi w okolice pod Krako-
wem. Sam zaś w poszukiwaniu lepszej pra-
cy wyjechał do Anglii. Z tego małżeństwa 
jest troje dzieci. 
 Najstarszy syn Grzegorz po ukończe-
niu Technikum Mechanicznego w Dębicy 
wyjechał w poszukiwaniu pracy do Anglii, 
gdzie pracuje do dzisiaj. 
 Drugi syn Maciej po ukończeniu szko-
ły kolejowej w Krakowie wyjechał do bra-

ta za granicę i tam już pozostał. 
 Córka Katarzyna po ukończeniu szko-
ły handlowej podjęła pracę w Krakowie, 

gdzie pracuje do chwili obecnej. Ona 
też obdarzyła rodziców wnukiem. 
 Obecnie Włodzimierz Mijal miesz-
ka wraz z żoną i córką w wybudowa-
nym przez siebie domu i pracuje jako 
mistrz remontowo-budowlany w Insty-
tucie Nafty i Gazu w Krakowie. 
 Ziemia Brzostecka w swoim pięknie 
krajobrazu – wzgórza pokryte wielora-
kimi krzewami, monumentalnymi lasa-
mi, rozliczną, różnorodną roślinnością, 
z dolinami pełnymi soczystej, zielonej 
trawy, z niezwykle urokliwym przeło-
mem Wisłoki, z kolorowym ptactwem, 
różnobarwnymi kwiatami i wielością 
innych niezwykłych pejzaży – może 
też szczycić się, że mieszkają na niej 
niezwykli ludzie. Może szczycić się, że 
tutaj dorastają, a potem idą w świat i 
stają się wielcy, znani, potrzebni, two-
rzą naukę, kulturę i różne inne dziedzi-
ny życia społecznego. Wśród tych nie-
zwykłych ludzi odnajduję naszą Brzo-

stowiankę – kiedyś skromną dziewczynkę, 
uczennicę brzosteckiej podstawówki, roz-
modloną w kościele parafialnym, rozśpie-
waną i roztańczoną na deskach scenicz-
nych naszego Domu Kultury, wędrującą 
przez bezdroża lasów i gór, harcerkę, de-
likatną Basię, a dziś panią magister inży-
nier Barbarę z domu Mijal Gaździk – na-
ukowca, lidera i badacza z dziedziny che-
mii. Jej mądrość wyrosła z trudu pracy, z 
poznawania coraz to nowej literatury, z od-
krywania coraz to nowych tajników wie-
dzy. Dobrze, że wyrastała wśród nas, bo 
też i do nas do Brzosteckiej Ziemi wraca. 
Oby takich Rodaków było coraz więcej. 

Zuzanna Rogala

Barbara Mijal-Gaździk z dziećmi brata Wło-
dzimierza: Grzegorzem, Maćkiem i Kasią

my się zimy nie boimy...

Kiedy dookoła minusowe temperatury, 
należy zadbać o siebie. Nie chodzi tyl-

ko o zdrowie i ochronę przed przeziębie-
niem, albo piękną skórę. Chodzi o cały or-
ganizm i jego dietę.
Zimą nasz organizm traci dużo energii na 
ogrzewanie posiłków i napojów, dlatego 
jeśli rano rezygnujemy z ciepłej kawy, w 
południe przegryzamy kanapkę zamiast 
zjeść ciepły obiad i wieczorem nie zatrzy-
mamy się na herbatę - nasze ciało straci 
masę siły na ogrzanie wszystkiego co zje-
my, a w związku z tym będziemy czuli się 
ospali i mniej energiczni. Dlatego tak waż-
ne zimą są ciepłe posiłki.
 Bardzo istotna jest także dbałość o do-
starczanie naszemu organizmowi wita-
min. Ich niedobór powoduje anemię, spa-
dek odporności, a w konsekwencji częste 
przeziębienia lub grypy. Jednak zimą nie 
skupiajmy naszej uwagi na cytrusach, gdyż 
są to owoce letnie, których zadaniem jest 
ochładzanie organizmu. Energia spalana na 

ogrzewanie takich pokarmów powoduje zi-
mowe depresje i ospałość. Lepiej postawić 
zatem na owoce, które dojrzewają pod ko-
niec lata - jabłka, gruszki, śliwki. Dodatko-
wym źródłem witamin i związków odżyw-
czych są jarzyny. Nie powinno się ich go-
tować, bo pozbawia się ich wtedy wszyst-
kich witamin. Jedzmy sałatki i surówki lub 
zażywajmy suplementy diety, dostępne w 
aptece bez recepty.
Organizm zimą potrzebuje dużo energii. W 
takiej sytuacji nie należy rozpoczynać dra-
końskiej diety, która miałaby utrzymać po-
ziom wagi. Lepiej jeść posiłki, które łatwo 
i szybko się trawią, a to sprawi, że przez 
cały sezon w ogóle nie przytyjemy. Za-
dbajmy o swoją przyszłość już teraz i po-
stawmy na wszystko co zdrowe i świeże.
 Zimą dbajmy zwłaszcza o nasze pocie-
chy. Zamiast zrażać smyka do zimy, lepiej 
postarać się by ją polubił. Choć jesień i 
zima to trudny czas dla dzieci - ich syste-
my immunologiczne narażone są na ciągłe 
ataki drobnoustrojów, to także dobry czas 
na wzmacnianie odporności. Dlatego na-
wet jeśli maluch jest zakatarzony, co w cza-
sie sezonu jesienno-zimowego zdarza się 
nagminnie, pamiętaj, że inhalacja podczas 
spaceru chłodnym, wilgotnym powietrzem 
jest najlepszym lekiem, który możemy za-
proponować nadwyrężonym śluzówkom 
malca. Zdrowe spacery to codzienne spa-
cery w czystym od spalin otoczeniu - naj-
lepiej w lesie lub dużym parku. Także w 

zimie drzewa wydzielają olejki eterycz-
ne, które dobrze wpływają na drogi odde-
chowe dziecka. Zdrowe niemowlę może 
przebywać na dworze co najmniej 1,5-2 
godziny dziennie (temperaturą uniemożli-
wiającą wyjście jest mróz poniżej -10°C). 
Należy jednak unikać częstych, gwałtow-
nych zmian temperatur - np. wchodzenia 
i wychodzenia ze sklepów, gdyż rozstra-
ja to system termoregulacji malucha i na-
raża go na niepotrzebny kontakt z tłumem 
ludzi, a więc i chorobotwórczymi drobno-
ustrojami.
 Najbardziej szkodliwe dla układu od-
pornościowego dziecka jest przegrzewa-
nie. I to zarówno poprzez nakładanie ma-
luchowi zbyt ciepłych ubrań, jak i utrzy-
mywanie w domu zbyt wysokiej tempera-
tury powietrza. Łatwo możesz sprawdzić, 
czy dziecko jest odpowiednio ubrane - nie 
sugeruj się ciepłem nóg czy rąk, które mają 
prawo być chłodne. O tym, czy niemow-
lęciu nie jest zimno lub zbyt gorąco, prze-
konasz się, dotykając jego karku - jeśli jest 
chłodny, nałóż dodatkową warstwę, jeśli 
wilgotny - dziecko się spociło, więc jest 
zbyt grubo ubrane. Mimo niskiej tempe-
ratury na zewnątrz, nie obawiaj się wie-
trzenia - najlepiej rób to wtedy, gdy jeste-
ście na spacerze lub przenieś dziecko na 
czas wietrzenia do innego pomieszczenia. 
Przykręć kaloryfery - dbaj o to, by tempe-
ratura w pokoju dziecka nie przekraczała 
w dzień 20-22°C, a w nocy 18-21°C (nie 

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
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 „Aby zdobyć wielkość
człowiek musi tworzyć,
a nie odtwarzać”
     Antoine de Saint Exupery

Współczesna szkoła wprowadzając 
nowatorskie koncepcje wychowa-

nia, uwzględnia zmieniające się potrze-
by i możliwości swoich wychowanków. 
Sprzyja procesom dydaktycznym i przy-
gotowuje do życia w zmieniającej się rze-
czywistości. Proces kształcenia oparty na 
aktywności i samodzielności, połączeniu 
poznania z działaniem, to istota nowocze-
snej szkoły. Warunkiem zdobywania do-
świadczeń i wyciągania właściwych wnio-
sków jest przede wszystkim indywidualna 
aktywność ucznia.
 Na etapie nauczania początkowego każ-
de dziecko potrzebuje wsparcia, dlatego 
też 01.10.2008r. nasza szkoła przystąpiła 
do realizacji projektu „Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą do wiedzy”.
 Istotą projektu, nad którym patronat 
sprawuje Instytut Pedagogiki Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego jest wszelakie wspiera-
nie rozwoju uczniów poprzez praktyczne 
działania dzieci pod kierunkiem nauczy-
ciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. 
Gardnera zapewnia dzieciom doświadcze-
nia edukacyjne i społeczne na miarę zainte-
resowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb.
 Finał prezentacji efektów pracy uczniów 

powinna być niższa niż 18°C). Stosuj na-
wilżacze powietrza lub wieszaj na kalo-
ryferze mokre pieluszki (gdy w mieszka-
niu jest sucho, kurz unosi się w powietrzu, 
wnikając do dróg oddechowych). Opty-
malna wilgotność powietrza w domu po-
winna wynosić 45-55 procent - wtedy naj-
lepiej się oddycha i śpi.
Szczególnie teraz, w infekcyjnym sezonie, 
ważna jest dieta dziecka. Pokarm kobiecy 
oraz większość mieszanek mlecznych za-
wierają prebiotyki - substancje, które pobu-
dzają wzrost w jelitach pożytecznych bak-
terii i wspierają pracę układu odpornościo-
wego. Jeśli rozszerzasz już dietę niemow-
lęcia o nowe pokarmy, zadbaj, by znalazły 
się w niej produkty bogate w białka oraz 

witaminy A, B6, C, E, a także w mikroele-
menty - żelazo oraz cynk.
Jeśli dziecko skończyło już sześć miesię-
cy, możesz wspomagać jego odporność 
także podczas codziennych kąpieli. Jego 
system termoregulacji wymaga ćwiczeń, 
możesz więc pozwolić dziecku na koniec 
zwykłej, ciepłej kąpieli pomachać nóżkami 
w chłodnej wodzie. Innym sposobem, dla 
starszych dzieci, mogą być naprzemien-
ne prysznice: ciepły i chłodniejszy - woda 
powinna mieć ciepłotę ciała (pod warun-
kiem że dziecko nie jest przeziębione). 
Dzięki nim ciało malucha nauczy się, jak 
reagować na chłód i nagłe zmiany tempe-
ratury. Po takich zabiegach okryj dziecko 
ciepłym ręcznikiem i nie dopuść do tego, 

by zmarzło.
Nie martw się, gdy mimo twoich zabie-
gów maluch zachoruje. Chorowanie też 
wspomaga odporność dziecka, bo wal-
cząc z infekcją, system immunologiczny 
uczy się, jak w przyszłości poradzić sobie 
z wirusami i bakteriami. Odporne niemow-
lę ma prawo mieć 6-7 niegroźnych infek-
cji w ciągu roku. Dzieci, które mają obni-
żoną odporność, to te, u których przezię-
bienie przeradza się np. w zapalenie płuc. 
Zdrowe maluchy złapią katar, zaczną ka-
słać lecz po kilku dniach będą już zdrowe 
gdyż ich organizm nie poddaje się infekcji.

Dużo zdrowia zimą!!!

mgr farm. Monika Miałkowska

zajęcia otwarte: „Pierwsze uCzniowskie doświadCzenia droGĄ do wiedzy”
w naszej szko-
le odbył się 17 
grudnia 2009r. 
Wśród licznie 
zaproszonych 
gości pojawi-
li się: Pani Ali-
cja Krzak - star-
szy wizytator 
Podkarpackie-
go Kuratorium 
Oświaty, Pani 
Zofia Skórska - 
Przewodniczą-
ca Rady Gminy 
i Miasta Brzo-
stek, Pan Leszek 
Bieniek - Bur-
mistrz Miasta 
Brzostek, przed-
stawiciele Komisji Oświaty: Pani Ewa 
Samborska i Pan Marian Ptaszek, rodzi-
ce uczniów kl. IIa oraz klasa Ib z wycho-
wawcą, która od 1 grudnia jest kontynu-
atorem projektu.
 Motywem przewodnim lekcji otwar-
tej było hasło: „Jesteśmy częścią przyro-
dy, kochajmy ziemię”. Mali wykonawcy 
przenieśli wszystkich zgromadzonych do 
lasu, gdzie spotkać można było: Ekolud-
ka, muchomory i zwierzątka, które zapre-
zentowały zebranym umiejętności zdoby-
te na zajęciach pozalekcyjnych: wokalne, 

aktorskie, taneczne, muzyczne, sprawno-
ściowe, myślenia i rozumowania logicz-
nego. W czasie prezentacji odbył się po-
kaz slajdów, na których zamieszczono fo-
tografie z licznych wyjazdów i wycieczek 
organizowanych w ramach projektu.
 Mali „badacze przyrody” przekony-
wali wszystkich, że należy dbać o czy-
stość naszej Ziemi i wody. Zachęcali tak-
że do indywidualnego rozwoju własnych 
pasji poprzez wykorzystanie takich pomo-
cy jak: korale matematyczne, ser szwajcar-
ski, szczudła, klocki GEO, mozaika XXL, 

studnia Jakuba, gąsienice, chus-
ta animacyjna, teatrzyk z pacyn-
kami, instrumenty muzyczne.
 Na zakończenie spotkania 
głos zabrała Pani Alicja Krzak, 
która wyraziła zachwyt po-
kazem i pełne uznanie dla 
jego twórców. Podziękowała 
wszystkim za zaangażowanie i 
aktywny udział w projekcie, w 
szczególności uczniom klasy 
IIa wraz z wychowawcą - Pa-
nią Grażyną Maziarz.
Słów uznania nie szczędzili 
również rodzice, którzy odkryli 
wielki potencjał swoich dzieci.
 Realizacja projektu dała 
uczniom możliwość odkrywa-
nia świata, zdobywania nowych 
doświadczeń. Była też motywa-
cją do samodzielnych działań, 
dających możliwość odczucia 
sukcesu.

atsz
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Chwila z poezją
Jadwiga Kudłacz ma 20 lat i miesz-

ka wraz z rodzicami i rodzeństwem 
w Smarżowj. Jest absolwentką Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. 
Wiersze zaczęła pisać w wieku 13 lat. 
Początkowo były to wiersze dla dzieci, 
później zaczęła pisać religijne, miłosne, 
humorystyczne. Przez siedem lat uzbie-
rało się ich blisko dwieście.
 Jej wiersze były nagradzane na kon-
kursach powiatowych i wojewódzkich 
m.in. „Wybieram trzeźwość” oraz „Ja 
i świat” w Rzeszowie, a także „Cywili-
zacja miłości” w Dębicy. Swoje wiersze 
recytowała też na dożynkach i odpuście 
parafialnym.
 Marzeniem Jadwigi jest wydanie to-
miku poezji.

Moje szczęście
Wiersze,
to moje szczęście
innego nie ma
innego nie pragnę
Poezją,
żyję na co dzień
Ona jest we mnie
a ja w niej
Gdy nie będę
mogła już pisać
To znaczy,
że już umarłam

Na ulicy
Przechodzimy obok siebie
Mijamy się zwyczajnie
Oni o nas, a my o nich
Przecież nic nie wiemy
Ulicami chodzą
Biedni i bogaci
Rolnik mija się z premierem
A ksiądz z żebrakiem
Zwykle ze spuszczoną
Głową przechodzimy
Być może gdzieś
Na zakręcie życia
Znowu się spotkamy
By powiedzieć sobie
Zwyczajne „cześć”…

Zwariowany świat uczuć
miłość przeplata się z nienawiścią
cierpienie ze szczęściem
pokój z wojną
smutek z radością
dostatek z biedą
wrogość z przyjaźnią
hojność ze skąpstwem
pesymizm z optymizmem
zgoda z kłótnią
zło z dobrem
 i jak tu nie zwariować…

Anioł Stróż
Kiedy w pewnej życia chwili
poczujesz zwątpienie
nie wiesz co masz teraz zrobić
którą drogę wybrać
nie zapomnij o Aniołku
co Ci towarzyszy
bo On zawsze Ci pomoże
dobrą drogę wskaże
jak prawdziwy Twój przyjaciel
zawsze Cię wysłucha
tylko nie zapomnij o nim
i módl się do niego

Zwykła – ja
Jest na świecie osób parę
które coś potrafią
I są inne, które właśnie
niczego nie umią
Pośrodku tego tłumu
znajduję się ja
Zwyczajna zlepka atomów
ze zwykłym bólem głowy
Którą otacza samotność
okropna samotność
Choć wiem, że nie mam szans
to jednak wciąż walczę
Bym mogła w końcu przebrnąć
i nie stać pośrodku
Wybrać właściwy cel w życiu
prawdziwe powołanie
Podnieść się lub całkiem upaść
zrobić coś dla siebie
Choć często mam szansę
Oddaję głos innym
A sama milczę

Betlejemskie zwierzęta
Józef i Maryja
To święta rodzina
I jeszcze ich mała
Boska Dziecina
 W szopie, w żłóbku
 Narodzony
 W żłóbku, na sianku
 Położony
Wół i osioł
Padli na kolana
Oni jako pierwsi
Witają swego Pana
 To zwierzęta dały
 Jezuskowi schronienie
 Bo od razu poznały
 W nim Boskie stworzenie
Choć biedne zwierzęta
Kolebki nie miały
Żłobek ze siankiem
Mu ofiarowały
 To nie ludzie go przyjęli
 Nie dali schronienia
 Nie mieli oni miejsca
 Dla Boskiego stworzenia

W dniu 8 grudnia 2009 r. została rozstrzygnięta trze-
cia edycja konkursu fotograficznego „Powiat dębic-

ki w obiektywie”. Zgłoszonych zostało 101 fotografii w 
trzech kategoriach: pejzaż, ludzie, fotografia reportażo-
wa. Jury nagrodziło 18 prac. Laureatką konkursu z dru-
gim miejscem w kategorii „ludzie” za pracę zatytułowa-
ną „Czekanie na niebo” została reprezentantka LO Pil-
zno, mieszkanka Brzostku Gabriela Cholewiak.
 Podczas uroczystości tradycyjnie Starosta Dębicki 
wręczył dyplomy oraz nagrody uczestnikom konkursu. 
Następnie dr hab. Piotr Nowak pracownik naukowy Za-
kładu Fototechniki Politechniki Wrocławskiej wygłosił 
wykład pt. „Co dalej z fotografią?”.
 Nagrodzone prace można obejrzeć na stronie interne-
towej starostwa, a także na wystawie pokonkursowej w 
Galerii MOK.

jk

ii miejsce dla Gabrieli Cholewiak



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 17

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
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Godziny otwarcia:
pon. - sob.   900 - 1600

Codziennie miliony ludzi wykorzystuje Internet w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Dla-
tego strona internetowa to najlepsza forma promocji, reklama i klucz do sukcesu.

Firma „Brian Soft” od kilku lat tworzy strony internetowe dla różnych klientów. Zdobyte w tym 
czasie doświadczenie pozwala nam na zaoferowanie produktu wysokiej jakości, zgodnego z obo-
wiązującymi trendami. Każdy Klient jest przez nas traktowany indywidualnie, dzięki czemu otrzy-
muje produkt dopracowany zarówno od strony wizualnej, jak i informatycznej. W swojej pra-
cy korzystamy z różnych technologii łącząc elementy statyczne z animacjami, a przygotowywa-
ne przez nas projekty graficzne charakteryzuje niepowtarzalny styl i wysoka jakość wykonania.

Przy realizacji naszych projektów stawiamy na prostotę i czytelność nawigacji, szybki dostęp, in-
teraktywność, funkcjonalność oraz estetykę projektu. Jeżeli Klient nie ma koncepcji na wygląd 
strony www przedstawiamy najpierw swoją propozycję. Po jej akceptacji przystępujemy do pro-
jektowania serwisu.

Każdy z naszych projektów jest odpowiednio dostosowywany do wymagań Klienta. Zapewnia-
my naszym Klientom bardzo dobrą obsługę, konkurencyjne ceny a także stały kontakt podczas 
tworzenia serwisu.

Zasmakuj sukcesu w Internecie

Z A P R A S Z A M Y

F.H.U. „Brian Soft” 
Farhat Berrahal

39-230 Brzostek, ul. Rynek 38
telefon/fax: 014 681 71 07
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Choroba z żółtymi oczami; 5) Powąt-
piewanie; 9) Nieudana zagrywka w siat-
kówce; 10) Krowie kopyto; 12) Ryba wód 
archipelagu wysp Keguelena; 14) Naj-
wyższy stopień w marynarce wojennej;  
16) „Malarz” samochodowy; 18) Stolica 
Danii; 20) Pokrętło w lodówce; 23) Roślin-
na lub moralna; 26) Napaść; 27) Oko mi-
kroskopu; 29) Imienniczka Kochanowskie-
go; 30) W marcowe zginął Cezar; 31) Za-
prawa na macie, trening; 32) Mocne ude-

rzenie stopą o podłogę.
Pionowo:
1) Pismo poświęcone modzie; 2) Mały 
do wypicia; 3) Urząd do spraw wywiadu 
USA; 4) Cierpi na niedokrwistość; 5) Przed 
środą; 6) Rumieniec; 7) Zawodowo bawi 
dzieci; 8) Szkliwo; 11) Obrzęd; 13) Daw-
niej szeroka suknia na obręczach z drutu;  
14) Krewna w linii męskiej; 15) W niej 
orzeszek; 17) Angielskie piwo; 19) Jed-
nostka dziedziczna związana z przeka-
zywaniem poszczególnych cech organi-
zmowi; 20) Tusza, korpulencja; 21) Daw-
niej Wołosi; 22) Zmniejsza je smar; 23) W 
kratkę lub w linijkę; 24) Zakłady Górniczo 
Metalowe w Zębcu; 25) Trójstopniowa ra-

kieta nośna skonstruowana głównie przez 
Francję; 28) Jezioro w środkowej Irlandii; 
29) Anion lub kation.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 30 
stycznia 2010 r. do Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku wezmą udział w lo-
sowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: NA PASTERKĘ PO WODZIE 
ALLELUJA PO LODZIE.
Nagrodę książkową wylosował WITOLD 
STASIOWSKI z Januszkowic.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal
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W nocy o 3.00 pielęgniarka budzi pa-
cjenta: - Panie Kowalski niechże się pan 
obudzi! Mocno jeszcze zaspany pacjent 
pyta: - Tak siostro, co się stało? Pielę-
gniarka na to: - Zapomniałam dać panu 
tabletki na sen!

		
Do stuletniego jubilata przyjeżdża prezy-
dent miasta. 
- Myślę, - mówi kończąc rozmowę - że 

w dniu kolejnych, 101 urodzin znów się 
spotkamy. 
- I ja tak myślę. - Odpowiada dziadek. 
- Pan prezydent całkiem dobrze jeszcze 
wygląda...

		
W zoo:
- Tato dlaczego ta gorylica tak krzywo na 
nas patrzy?
- Uspokój się synku, to dopiero kasa...

		
- Ożeniłeś się i sam sobie guziki do płasz-
cza przyszywasz?
- A skąd! To nie mój, to żony...

		
Na drodze doszło do czołowego zderze-
nia dwóch samochodów kierowanych 

przez kobiety. 
- Ty idiotko! Chyba jesteś ślepa! 
- Ja? Ślepa? Przecież trafiłam w sam śro-
dek!

		
Żona mówi do męża:
- Wyobraź sobie, że dzisiaj trzy razy prze-
jechałam na czerwonym świetle! I nie za-
płaciłam ani jednego mandatu! A za za-
oszczędzone pieniążki kupiłam sobie to-
rebkę...

		
- Miał Pan naprawić zepsuty dzwonek 
przy naszych drzwiach. Czemu pan nie 
przyszedł?
- Byłem, proszę pani, dzwoniłem z dzie-
sięć minut, ale nikt nie otwierał.
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(liczba pierwsza oznacza numer, druga stronę)

BIOGRAFIE
- Łukasik S., Życie na krawędzi czasu 6 - 10, 11
- Rogala Z., Z Brzostku w świat /rodzina Kmie-

cików/ .......................................... 12 - 8, 9, 10
- Rogala Z., Na zawsze wśród swoich ekshuma-

cja prochów Władysława Chajca ...................
 ................................................zob. dział Religia

- Rogala Z., Z Brzostku w świat /Alicja Kawa-
lec-Przetacznik/............................... 5 - 12, 13

- Rogala Z., Z Brzostku w świat /Bernadeta No-
wak/ .......................................... 10 - 12, 13, 14

- Rogala Z., Z Brzostku w świat /Elżbieta For-
nal z domu Cholewiak/ ................... 6 - 12, 13

- Rogala Z., Z Brzostku w świat /Helena Got-
fryd Grabińska/ .............................. 8 - 12, 13, 14

- Rogala Z., Z Brzostku w świat /rodzina Ży-
rów/ ............................................... 4 - 12, 13, 14

- Rogala Z., Z Brzostku w świat /Jan Gotfryd/ ..
 ........................................................ 9 - 12, 13, 14

- Rogala Z., Z Brzostku w świat /S.Kolbusz/ .....
 ....................................................... 2 - 14, 15, 16

- Rogala Z., Z ostatnim pożegnaniem /A. Bej-
ska/ ........................................................... 2 - 16

- Rogala Z., Z ostatnim pożegnaniem /A. K. 
Szczepański/ ...............................................3 - 5

- Rogala Z., Z ostatnim pożegnaniem /Jarmusz 
Z./ ............................................................... 5 - 7

- Szeler Z., Moi wujkowie /przedruk z książki 
„Powiesiłem Hitlera…”/ ......................... 5 - 11

- wald, Zagadki Gryglewskiego ................ 8 - 4, 5

CZYTELNICY PISZĄ
- Bigosińska Z., Droga redakcjo ................... 2 - 6
- Lenkiewicz J., Gratulacje ........................... 1 - 3

EKOLOGIA
- fl, Bobry na Gogołówce ........................... 10 - 8
- fl, Ciekawostki fotograficzne ...........1 - 16; 2 - 11
- fl, Kącik fotograficzny ......................................

 ..........................3 - 24; 5 - 23; 9 - 24; 10 - 24; 11 - 24
- fl, Zakochani w koniach .......................... 10 - 7
- Kącik fotograficzny ..........................................

 ..........................4 - 23; 6 - 24; 8 - 24; 12 - 18; 12 - 18
- PS, Kos ptak czy nie ptak ...........................8 - 8

HISTORIA
- atsz, Uroczysta sesja rady Miejskiej w Brzost-

ku z okazji odzyskania praw miejskich ............
 ............................................... zob. dział Kultura

- fl, Cudze chwalicie /Stępina .................... 9 - 17
- Łukasik S., Życie na krawędzi czasu /fragmen-

ty książki/ ................................................. 7 - 10; 
8 - 10, 11; 9 - 10, 11; 10 - 10, 11; 11 - 10, 11; 12 - 20

- Rogala Z., Rekonsekracja cmentarza żydow-
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opracowała Maria Kawalec

Jedną z ważnych tradycji w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia było two-

rzenie szopek i chodzenie z nimi po do-
mach. 
 Według encyklopedii internetowej 
szopka bożonarodzeniowa „...to najczę-
ściej makieta przedstawiająca wnętrze 
stajni betlejemskiej w noc, podczas któ-
rej narodził się Jezus Chrystus... Może 
mieć ona formę jaskini lub groty, ale 
najczęściej przedstawiana jest w formie 
stajenki. W każdej szopce znajduje się 
mały Jezus, Maryja oraz Józef. Najczę-
ściej elementem szopki są także postaci 
Trzech Króli, pasterzy, a również bydło 
i owce, gwiazda betlejemska, anioły.”
 Twórcą pierwszej szopki był święty 
Franciszek z Asyżu, który w 1223 r. we 
włoskim miasteczku Greccio, w stajni w 
której znajdował się osiołek i wół uło-
żył dziecko gospodarza i odczytał to-
warzyszącym mu braciom Ewangelię o 
Narodzeniu Jezusa. Od tej pory przyjął 
się zwyczaj tworzenia szopek, które po-
przez stulecia przyjmowały różne formy.
Od 1937 r. zaczęto organizować trady-
cyjny konkurs na szopkę bożonarodze-
niową w Krakowie.
 Starostwo Powiatowe w Dębicy po 
raz czwarty ogłosiło Powiatowy Kon-
kurs na Szopkę Bożonarodzeniową, w 
którym to Brzostek rokrocznie bierze 
udział.

 Rozstrzygnięcie gminnych elimina-
cji tego konkursu odbyło się 16 grud-
nia 2009 r. w Domu Kultury w Brzost-
ku. Jak co roku konkurs ten spotkał się 
ze sporym zainteresowaniem, gdyż  do-
starczono aż 32 prace w trzech katego-
riach wiekowych: szkoły podstawowe, 
gimnazja oraz szopki rodzinne.
 Komisja w składzie: Irena Nosal, 
Grzegorz Staniszewski i Rafał Szczy-
gieł oceniając technikę wykonania prac 
postanowiła przyznać następujące na-
grody:
 W kategorii szkoły podstawowe: I 
miejsce otrzymała praca Roksany Kawa-
lec z SP w Brzostku, II miejsce przypa-
dło w udziale Paulinie Strączek, uczen-
nicy z tej samej szkoły, zaś miejsce III 
otrzymał Daniel Lechwar z SP w Smar-
żowej.
 W kategorii gimnazja: I Nagrodę  
otrzymała praca zbiorowa uczniów z 
Gimnazjum Królowej Jadwigi w Brzost-
ku (K.Przewożnik, A Gąsior , P Szymań-
ska, T. Wędrychowicz, Ż. Kopacz), II 
Nagrodę otrzymała również praca zbio-
rowa (A. Wajda i W. Wójcik) z brzostec-
kiego gimnazjum, zaś III miejsce przy-
znano Paulinie Mroczek – uczennicy z 
tej samej szkoły.
 W kategorii szopka rodzinna: I miej-
sce przyznano Kacprowi Klichowi z SP 
w Brzostku, II – Radosławowi Matyasi-

kowi z SP w Januszkowicach, zaś trze-
cią nagrodę zdobyła szopka  wykonana 
przez Rodzinę Zdziarskich z Bączałki.
 Należy stwierdzić, że wszystkie szop-
ki były bardzo piękne i pomysłowo wy-
konane, nawiązujące do tradycji, a do-
stosowane do współczesnych czasów, 
wykonane różnorodnymi technikami, 
począwszy od zwykłej plasteliny po wy-
korzystanie najróżniejszych naturalnych 
materiałów jak orzechy, korę drzewa i 
inne. Komisja naprawdę miała problem 
z wybraniem tych najciekawszych prac, 
bo wszystkie były bardzo atrakcyjne.
 Po dwie prace z każdej kategorii zo-
stały wysłane na Powiatowy Konkurs 
Szopek Bożonarodzeniowych organi-
zowany przez Starostwo Powiatowe w 
Dębicy.
 Udział w takich konkursach nie tylko 
pobudza młodzież do twórczej aktywno-
ści, ale też przyczynia się do kultywowa-
nia dawnych zwyczajów, tradycji, która 
jest dziedzictwem każdego narodu.
 Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku dziękuje wszystkim nauczy-
cielom, którzy zachęcili dzieci i mło-
dzież do tworzenia tych przepięknych 
szopek, w pewnym sensie dzieł sztuki, 
dzięki czemu została utworzona pokon-
kursowa wystawa, którą można oglądać 
do końca stycznia b.r.

E.M.

konkurs na szopkę Bożonarodzeniową
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I miejsce w kat. Szkoły Podst. - Roksana Kawalec z Brzostku II miejsce w kat. Szkoły Podst. - Paulina Strączek z Brzostku

I miejsce w kat. Gimnazja - K. Przewoźnik, A. Gąsior, P. Szy-
mańska, T Wędrychowicz, Ż. Kopacz z Brzostku

II miejsce w kat. Gimnazja - A. Wajda, W. Wójcik z Brzostku

I miejsce w kat. Szopki Rodzinne - Kacper Klich z Brzostku II miejsce w kat. Szopki Rodzinne - Radosław Matyasik z Januszkowic

niezwykła pasja kacpra
Kacper Klich - uczeń kl. VIb interesuje się ży-

wotami świętych, sztuką chrześcijańską oraz 
zgłębianiem wiedzy o sanktuariach Maryjnych.
 Swoje pasje realizuje w sposób nietypowy - 
wykonując z plasteliny figurki świętych. W swej 
kolekcji posiada już ponad 30 postaci. Nie są to 
„dziecinne lepianki” lecz miniaturowe dzieła sztu-
ki wyrzeźbione z dużą znajomością realiów danej 
epoki. Oprócz figurek Maryjnych, w jego posia-
daniu znajdują się m.in. postacie: św. Piotra Apo-
stoła, św. Augustyna czy św. Franciszka z Asyżu.
 Młody artysta zaprojektował z własnego po-
mysłu figurkę Matki Boskiej Brzosteckiej.
 Pasja Kacpra dowodzi, że wiele ukrytych ta-
lentów drzemie w młodych umysłach.

atsz Fot. J. Nosal
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kącik
fotograficzny

/fl/
Również i w tym miesiącu otrzymaliśmy sporo ciekawych 

fotografi. Gratulujemy autorom i czekamy na następne. Pra-
ce należy przesyłać na adres: wiadomosci@konto.pl

Fot. Justyna Drechny z Brzostku

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Kamil Przewoźnik z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Jacek Lipka z Brzostku

 A tak o swojej przygodzie z fotografią mówi Katarzyna Zię-
ba: Dużo czasu, czekania, polowania celowania zajęło mi sfo-
tografowanie tego uroczego zwierzaka. Trudno za nią nadą-
żyć uchwycić ją, ale udalo się. Urocze stworzonko, rzadko nie-
stety można je spotkać. Zdjecie zrobiłam na Nawisu Brzostec-
kim przysiółek Dąbrówka „mieszka” tam para wiewiórek. Są 
też gdzieś w pobliżu osiedla (koło cukierni) zachodzą na na-
szą posesję i sąsiednie.

Fot. Lidka Strączek z Woli Brzosteckiej

Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz


