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W odpowiedzi na apel Pani Agnieszki Zbrożek, mamy 10-letniego Jakuba ucznia III klasy integracyjnej Szkoły  
Podstawowej nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, który choruje na dystrofię mięśniową, społeczność brzosteckiej podstawówki 
postanowiła ogłosić zbiórkę plastikowych zakrętek. – str. 14

Fot. J. Nosal
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Wydarzenia w obiektywie

Spotkanie nowo wybranych sołtysów w Domu Kultury w Brzostku

Karnawałowy bal przedszkolaków – str. 3 Bal Młodego Wolontariusza – str. 7

Zebranie sprawozdawcze OSP w Brzostku – str. 6

Na Mistrzostwach Wojewódzkich w tenisie stołowym dziew-
częta z Brzostowianki zajęły I, II i III miejsce – str. 25

Uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka w SP w 
Kamienicy Dolnej – str. 14

Ferdynand Bugno został 
nowym radnym w po-

wiecie – str. 20

Zajęcia kulinarne w SP w Brzostku – str. 11
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Karnawał to radosny okres w roku kalendarzowym. Czas 
zabaw i wielkich balów. Szczególnie dzieci uwielbia-

ją się przebierać, tańczyć i śmiać. Rodzice i nauczyciele 
z Publicznego Przedszkola w Brzostku, jak co roku szukają 
oryginalnych pomysłów na zabawę dla dzieci i bardzo się 
angażują – pomagają w wystroju i aranżacji sali, pieczeniu 
ciasta, a szczególnie w wybraniu oryginalnego stroju dla siebie 
oraz swojego dziecka.
 W tym  roku bal karnawałowy dla dzieci i ich rodziców 
odbył się 12 lutego 2011 r. w godzinach 10.00-13.00 w go-
ścinnym Domu Ludowym w Bukowej. 
 Główną atrakcją balu był zaproszony clown Taperini, który 
bawił wszystkich wspaniale. Były konkursy, tańce, zabawy 
różnego rodzaju oraz pokazy. W przerwie między zabawami 
można było skorzystać z bogato przygotowanego przez ro-
dziców „szwedzkiego stołu” i odpocząć choć na chwilę od 
tańców. Ponieważ bal karnawałowy odbywał się blisko święta  
„Walentynki” mamy z Rady Rodziców wykonały własnoręcz-
nie piękne róże, które można było zakupić dla bliskiej osoby.
 W godzinach wieczornych z inicjatywy pani dyrektor 
Doroty Nawracaj i Rady Rodziców zorganizowana została 

zabawa karnawałowa dla rodziców i środowiska. Do tańca 
przygrywał  nieodpłatnie zespół ANDANTE - za co serdecznie 
dziękujemy. Wszyscy świetnie się bawili. Szkoda, że następna 
zabawa dopiero za rok, na którą już dzisiaj zapraszamy!

M. Śliż

jak przedszkolaki bawią się w karnawale!

Ubiegły rok w naszej gminie obfitował w drogowe inwe-
stycje. W większości były to naprawy popowodziowe, 

ale kilka remontów zaplanowano wcześniej, jeszcze 
przed powodzią. Została gruntownie wyremontowana 
(zaplanowana do remontu jeszcze w 2009 roku) droga 
powiatowa z Brzostku do Siedlisk razem z mostem 
wcześniej drewnianym, teraz już porządnym, betono-
wym. Nadwyrężony w wyniku powodzi most na drodze 
powiatowej na granicy Smarżowej i Głobikówki zbudo-
wano na nowo, łącznie z remontem kilkusetmetrowego 
odcinka dziurawej drogi.
 Jeszcze w lutym tego roku zaczęto prace przy remon-
cie drogi powiatowej z Kamienicy Dolnej do Siedlisk. 
Remontowane są kolejne mostki i przepusty w taki spo-
sób, żeby nie zamykać dojazdu do poszczególnych do-
mów. Przetarg na remont tej drogi wygrała firma Poldim, 
a wykonywane teraz prace przekazała podwykonawcom. 
Po przygotowaniu podbudowy położona zostanie nowa 
nawierzchnia asfaltowa. Termin zakończenia robót 
planowany jest na 31 sierpnia 2011 roku. Parametry tej 
drogi po remoncie poprawią się pozwalając na przejazd 
pojazdów o większym ciężarze, o co już od dawna za-
biegali miejscowi przedsiębiorcy. Odcinki, gdzie rzeka 
Kamienica niebezpiecznie zbliżyła się do drogi i zaczyna 
zagrażać podmyciem, też muszą zostać wzmocnione. Na czas 
zamykania przejazdu na kolejnych przepustach i mostkach, 

kierowcy muszą korzystać z objazdu odnowioną w ubiegłym 
roku drogą z Siedlisk do Brzostku, która swoją gładkością 
zachęca do szybszej jazdy. Niedoświadczeni kierowcy często 
ulegają tej pokusie, zapominając o ograniczeniach prędkości 
i o zakrętach, a nagłe przypomnienie bywa bardzo przykre – 

tej zimy już kilku wjechało do rowu.
 Koszt wyremontowania odcinka z Kamienicy Dolnej do 
Siedlisk wyniesie ponad 7,5 miliona złotych, z czego 5 milio-

nów jest finansowane z funduszy unijnych, a brakującą 
resztą Starosta, zgodnie z tradycją, „podzielił” się po 
połowie z Gminą Brzostek. Tak więc jest to kolejna 
droga powiatowa na terenie naszej gminy, której remont 
musimy współfinansować. Niestety budżet powiatu 
dębickiego też jest niewystarczający i jeśli do remontu 
nie dołożylibyśmy z budżetu naszej gminy to by go po 
prostu nie było – inne gminy chętnie dołożyłyby do 
remontu drogi powiatowej na swoim terenie.
 Na grudzień tego roku jest też planowane zakończe-
nie budowy mostu w Kamienicy Dolnej na drodze kra-
jowej 73. Przetarg ogłoszony przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad wygrała firma Skanska 
i w najbliższych dniach przystępuje do pracy (wartość 
robót – ponad 9 milionów zł). Dobrze, że jesienią po-
prawi się jakość przejazdu na kolejnych drogach naszej 
gminy – miejmy nadzieję, że wykonawcy nie napotkają 
dodatkowych trudności i zgodnie z terminem oddadzą 
do użytku remontowane drogi i mosty.

P.S.

drogi i mosty pana starosty

Ruszają prace przy budowie mostu w Kamienicy Dolnej  
na drodze krajowej

Remont przepustu na drodze Kamienica Dolna – Siedliska-B.
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Burzliwe zebranie
W ostatnią niedzielę lutego 2011 roku na sali widowisko-

wej Domu Kultury w Brzostku miało miejsce zebranie 
mieszkańców miasta. Oprócz dużej liczby zgromadzonych 
mieszkańców Brzostku w zebraniu wzięli udział: Leszek 
Bieniek - burmistrz, ks. dr Jan Cebulak - proboszcz brzo-
steckiej parafii, ks. prof. Bogdan Stanaszek, Zofia Skórska 
- przewodnicząca Rady Miejskiej, Ewa Samborska - radna, 
Daniel Wójcik - radny, Maria Przebięda - radna powiatowa, 
Jan Król - kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 
i Mienia Komunalnego, Wanda Lisowska - kierownik Referatu 
Spraw Obywatelskich, Irena Nosal - kierownik Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, Kazimierz 
Pitak - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzost-
ku, Adam Ryndak - kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Ryszard Tomaszewski - dyrektor banku, 
Józef Mazur - przedstawiciel Spółki Wodnej w Dębicy, Ma-
riusz Grygiel - przedstawiciel służb geodezyjnych Starostwa 
Powiatowego w Dębicy.
 Zebranie, które prowadził Jerzy Potrzeba - Przewodniczący 
Zarządu Miasta, rozpoczęło się od burzliwej dyskusji na te-
mat tegorocznego, w wielu przypadkach wyższego, podatku 
od nieruchomości. Próbowano, choć nie zawsze skutecznie, 
wyjaśnić mieszkańcom, że pomimo tego, iż stawki podatku 
(uchwalane przez brzosteckich radnych) nie uległy zmianie, 
to przyczyną zwiększenia jest nowa ewidencja gruntów i bu-
dynków wykonana w 2010 r. przez firmę „K&K Geomap”, 
która wygrała przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe. 
Niektóre działki wcześniej zaliczane jako rolne lub w części 
rolne i w części budowlane, zostały w całości uznane jako 
budowlane. Stawka podatku od działek budowlanych jest 
znacznie wyższa niż od rolnych. Obecny na zebraniu Pan 
Mariusz Grygiel, przedstawiciel służb geodezyjnych Staro-
stwa Powiatowego w Dębicy, stwierdził, że osoby, które nie 
zgadzają się z takim zakwalifikowaniem swojej działki, mają 
możliwość wnoszenia odwołania. W planach Starostwa Po-
wiatowego są też aktualizacje ewidencji gruntów i budynków 
kolejnych miejscowości naszej gminy. Podobne problemy 
jak donoszą „Nowiny” z 28 lutego 2011 r. mają mieszkańcy 
gminy Żołynia w powiecie łańcuckim.
 W kolejnym punkcie zebrani wysłuchali sprawozdania 
z działalności Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz zesta-
wienia zadań inwestycyjnych i remontowych w Brzostku na 
przestrzeni 2007 – 2010 roku, co obrazuje poniższa tabela.

Lp. Rok 2007
Nazwa zadania

Wyko-
nanie  

w tys. zł  
1 Budowa wodociągu i kanalizacji w Brzostku 

przy dr.234/7 88

2 Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi 
powiatowej Brzostek - Skurowa - Błażkowa 118

3

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 
gminnych. W tym między innymi:
- Brzostek, ul. Węgierska 59 tys. zł 
- Brzostek „do Krzyża” 19 tys. zł
- Brzostek, ul. Ostafińskiego 31 tys. zł

109

4 Przebudowa drogi gminnej  Brzostek ul. Po-
łudniowa 64

5 Przebudowa drogi gminnej  Brzostek ul. Nie-
zgody 76

6 Remont budynku usługowo - mieszkalnego 
w Brzostku 88

7 Remiza OSP Brzostek 47
8 Termomodernizacja budynku szkoły w Brzost-

ku 532
9 Remont budynku przedszkola w Brzostku 54

Rok 2008 

1

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 
gminnych W tym między innymi:
- Brzostek ul. Węgierska 64 tys. zł
- Brzostek ul. Mickiewicza 44 tys. zł
- Brzostek - Stadion 60 tys. zł
- Brzostek ul. Targowa 28 tys. zł
- Brzostek ul. Szkolna 231 tys. zł
- Brzostek ul. Okrągła 16 tys. zł

443

2 Budowa parkingów 126
3 Plac zabaw dla dzieci w Brzostku 19
4 Monitoring rynku w Brzostku 40
5 Remiza OSP Brzostek 221
6 Kanalizacja sanitarna wsi Brzostek wzdłuż 

Potoku Słony 340

7 Termomodernizacja budynku domu kultury 
w Brzostku 465

Rok 2009

1
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 
gminnych. W tym między innymi:
- Brzostek ul. Schedy 

65

2 Przebudowa drogi gminnej Brzostek ul. Połu-
dniowa 236

z uwagi na niespotykaną dotąd wysoką frekwencję zebranie musiało się odbyć na sali widowiskowej
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3 Kanalizacja sanitarna wsi Brzostek wzdłuż Po-
toku Słony 863

4
Kompleks boisk sportowych w ramach progra-
mu „Moje boisko Orlik 2012” wraz z budyn-
kiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszą-
cą w Brzostku przy ul. Szkolnej w Brzostku

1270

Razem w 2009 roku 2434
Rok 2010

1

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 
gminnych. W tym między innymi:
- Brzostek ul. Żydowska 11 tys. zł
- Brzostek ul. Zielona 15 tys. zł
- Brzostek ul. Rynek 13 tys. zł
- Brzostek ul. Królowej Jadwigi 27 tys. zł

66

2
Poprawa poziomu bezpieczeństwa publiczne-
go i przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez 
doposażenie jednostek OSP Brzostek i Nawsie 
Brzosteckie - Gmina Brzostek

1 632

3 Budowa placu zabaw przy Szkole w Brzostku 230
4 Montaż krzesełek wokół boiska sportowego 

„Orlik - 2012” 40
Razem w 2010 roku 1968

 Następnie głos zabrał proboszcz brzosteckiej parafii ks. 
dr Jan Cebulak, który w swoim przemówieniu poruszył 

kwestię dokończenia budowy Żywego Pomnika Jana Pawła 
II. Poinformował również mieszkańców, że działa już Śro-
dowiskowy Dom Społeczny, w którym uczestniczy aktualnie 
35 osób, a chętnych jest ponad 60. Problem jest tylko z ich 
dowiezieniem. Poruszył też sprawę komunalizacji cmentarza 
parafialnego. Na koniec zaprosił wszystkich do zwiedzenia 
budynku Żywego Pomnika.
 Później omawiano sprawy bieżące i znów atmosfera zrobiła 
się gorąca. Niektórzy mieszkańcy mieli pretensje do władz 
gminnych o wszystko: o dziury w drogach (nawet tych powia-
towych i krajowych), o worki na śmieci, o oświetlenie ulic, 
o porządek na cmentarzu (parafialnym zresztą), o brak koszy 
na śmieci przy drodze krajowej, a nawet o zasypane śniegiem 
chodniki, które zgodnie z prawem sami powinni odśnieżać. 
Wracano również ciągle do tych nieszczęsnych podatków, 
które de facto zaserwowała nam Odnowa Ewidencji Gruntów 
i Budynków zlecona przez MSWiA. Były też głosy, że Urząd 
Miejski powinien dawać więcej informacji o tym, co się dzieje 
do „Wiadomości Brzosteckich” i na stronę internetową.
 W swoim wystąpieniu burmistrz poinformował zebranych 
o szeregu inwestycji, modernizacji i remontów w mieście 
Brzostku. Zwrócił uwagę między innymi na prężną działal-
ność Koła Gospodyń w Brzostku i Straży Pożarnej. Podkreślił, 
że w życiu i działalności należy dostrzegać również dobro.
 Pod koniec zebrania głos zabrał przedstawiciel Spółki 
Wodnej w Dębicy Pan Józef Mazur, który próbował wyja-

śnić zebranym, że spółka niewiele 
może, gdyż jej budżet dla naszej 
gminy wynosi około 7 tys. złotych 
rocznie, ale nikt go już za bardzo 
nie słuchał.
 Na zebraniu przyjęto wnioski 
z posiedzenia Zarządu Miasta oraz 
przegłosowano dwie uchwały:
• w sprawie zorganizowania spo-

tkania z pracownikiem Starostwa 
w celu złożenia pisemnych od-
wołań dotyczących modernizacji 
ewidencji gruntów,

• w sprawie ustalenia stawki czyn-
szu dzierżawnego za grunt gmin-
ny w wysokości 70 zł za hektar.

J. Nosal
Na pytania mieszkańców odpowiadał między innymi Mariusz Grygiel - przedsta-

wiciel służb geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Dębicy

Podczas sesji Rady Miejskiej w Brzost-
ku, która odbyła się w dniu 24 lutego 

2011 roku, Burmistrz Brzostku Leszek 
Bieniek złożył informację z wykonania 
uchwał Rady. W okresie sprawozdawczym 
realizując Uchwałę Nr V/13/11 z dnia 
21 stycznia br. w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Brzostek, 
uzupełniono wniosek złożony w Urzędzie 
Marszałkowskim o dofinansowanie zada-
nia z programu Odnowa i Rozwój 
Wsi. Uchwałę Nr V/14/11 z dnia 
21 stycznia br. dotyczącą zatwier-
dzenia do realizacji projektu pn. 
„Wiedza kluczem sprawnego 
działania OSP w Gminie Brzo-
stek” w ramach Działania 9.5 
Priorytet Nr IX, PO KL przesłano 
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
celem podpisania umowy. Zgod-
nie z Uchwałą Nr V/15/11 z dnia 
21 stycznia 2011 roku w sprawie 
ustalenia wysokości środków fi-
nansowych na realizację projektu 
w ramach Poddziałania 7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki przez Gminę Brzostek, 
przygotowano dokumentację do 

podpisania aneksu do umowy z Wojewódz-
kim Urzędem Pracy na realizację projektu 
w roku bieżącym. Tematem dalszej części 
obrad było podjęcie uchwal w sprawie:
• zmiany budżetu gminy Brzostek na 

2011 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Brzostek,
• powierzenia Gminie Miasta Rzeszów 

realizacji zadań w zakresie obsługi osób 
nietrzeźwych dowiezionych z terenu 
Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień 
w Rzeszowie,

• przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Brzostek,

• wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia w sprawie powierzenia Gminie 
Dębica zadania publicznego z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi,

• udzielenia pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Brzostek.

E. Szukała

Z prac Rady Miejskiej
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Jak się okazuje, to już nie całkiem 
ogniowe są nasze Ochotnicze Straże 

Pożarne. W brzosteckiej gminie działa 
12 jednostek, które w 2010 roku do 
akcji wyjeżdżały 886 razy, w tym tylko 
27 razy do pożarów. Pozostałe akcje, 
to pomoc przy wypadkach drogowych, 
różne nietypowe wydarzenia (np. ra-
towanie zwierząt) i przede wszystkim 
pomoc przy ubiegłorocznej powodzi. 
W maju, czerwcu i lipcu ubiegłego 
roku nasi strażacy, z prawie wszystkich 
jednostek, przy akcji powodziowej spę-
dzili łącznie ponad 10 tys. godzin. Dla 
porównania – w przeciętnym „niepo-
wodziowym” kwartale strażacy z naszej 
gminy działają w akcjach łącznie od 
700 do 1000 godzin. Kiedy na naszym 
terenie sytuacja już się ustabilizowała, 
jednostki z Brzostku, Nawsia Brzostec-
kiego i Siedlisk-Bogusz zostały skie-
rowane do pomocy w rejonach Mielca 
i Tarnobrzega. Wracający stamtąd 
druhowie zgodnie opowiadali o jesz-

cze większej tragedii która dotknęła 
tamtejszych mieszkańców. W związku 
z powodzią, która dotknęła wielu na-
szych mieszkańców i ogromem pracy 
przy usuwaniu jej skutków, w ubiegłym 
roku nie przeprowadzono tradycyjnych 
zawodów strażackich. Miejmy nadzieję, 
że ten rok będzie uboższy w nieszczę-
ścia i strażakom pozwoli zawody zor-
ganizować.
 W sierpniu, jak co roku, strażacy 
z dębickiego powiatu pokłonili się prze-
czyckiej Pani i dziękowali za całoroczną 
opiekę, bo pomimo tak wielu godzin 
pracy, żaden z nich nie został poszkodo-
wany w wypadku przy akcji. Przeczyca, 
corocznie 16 sierpnia, zapisuje się pięk-
ną tradycją święta służb mundurowych 
powiatu dębickiego i okolic.
 Styczeń i luty tego roku, to czas 
zebrań sprawozdawczych (a tego roku 
dodatkowo wyborczych) wszystkich 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Za-
rządy na koniec swoich kadencji rozli-

czały się z wykonania zaplanowanych 
wcześniej zadań, podsumowywano 
miniony rok i planowano następny. 
Zaproszeni goście dziękowali druhom 
za ich całoroczną pracę. Dokonywano 
również wyborów władz na kolejne 
pięć lat i w większości jednostek skład 
Zarządu pozostał niezmieniony. W nie-
których przypadkach konieczne było 
uzupełnienie składu, a w OSP Zwadka 
Brzostecka i OSP Kamienica Górna 
wybrano zupełnie nowe władze. W OSP 
Grudna Dolna z funkcji zrezygnował 
wieloletni Prezes i w jego miejsce 
wybrano nowego. Strażacy z Bukowej 
takie zebranie mają jeszcze przed sobą 
– odbędzie się niebawem. Nowym (oraz 
nowym-starym) Zarządom wypada 
życzyć dobrej współpracy, skutecznego 
prowadzenia swoich jednostek, oraz 
spotkań na uroczystościach i zawodach, 
a jak najmniejszej liczby akcji ratowni-
czych.

P.S.

jedzie, jedzie straż ogniowa, trąbka gra...

Jest Pani nowym sołtysem Na-
wsia Brzosteckiego. Prosimy 
przybliżyć czytelnikom „Wia-
domości Brzosteckich” swoją 
osobę.
Nazywam się Anna Zięba, mam 
39 lat, średnie wykształcenie. 
Od 19 lat mieszkam w Nawisu 
Brzosteckim. Mam męża Wiesła-
wa i dwóch synów – Wojciecha 
i Radosława, którzy są uczniami 
szkoły średniej. Razem z małżon-
kiem prowadzimy trzyhektarowe 
gospodarstwo rolne, które przeję-
liśmy od teściów. 
Jaki jest zakres obowiązków 
sołtysa?
Sołtys to przede wszystkim łącz-
nik pomiędzy mieszkańcami wsi 
a Urzędem Gminy. Powinien 
również ściśle współpracować 
z radnym dla dobra ludzi. Ponadto gospodarz wsi zobligowany 
jest do organizowania zebrań wiejskich. Na takim spotkaniach 
istnieje bezpośrednia szansa rozmowy z panem burmistrzem, 
zgłoszenia swoich potrzeb czy pytań. Ludzie czują, że wspól-
nie budują przyszłość swoją i dzieci. Moją pracę jako sołtysa 
reguluje dokument zwany Statutem Sołectwa.
Jak się żyje mieszkańcom Nawsia Brzosteckiego?
Od 19 lat mieszkam w tej miejscowości i jak się zdążyłam zo-
rientować ludzie tutaj są bardzo mili, otwarci oraz pozytywnie 
nastawieni do innych. Lubią to swoje miejsce na ziemi. Czują 
się bardzo związani z rodzinną wsią. Poziom życia codzien-
nego jest podobny jak w innych sołectwach. Nasze domostwa 
są zadbane, świadczy to przede wszystkim o pracowitości 
i gospodarności mieszkańców Nawsia Brzosteckiego.
Z jakimi problemami spotyka się Pani na co dzień, będąc 
gospodarzem wsi? Jak je Pani rozwiązuje?
Jestem dopiero na starcie sprawowania tej odpowiedzialnej 
funkcji. Z pewnością czeka mnie dużo pracy, czuję jednak 

wywiad z panią anną ziębą – sołtysem nawsia Brzosteckiego
wsparcie lokalnej społeczności. 
Przy tej okazji pragnę podzięko-
wać moim wyborcom za zaufanie, 
jakim zostałam obdarzona. Uwa-
żam, że wszelkie trudności można 
pokonać jeśli istnieje porozumienie 
i chęć działania dla wspólnego 
celu. Jestem z natury osobą otwartą 
i nie boję się wyzwań. Będę się 
starała sprostać zadaniu, jakiego 
się podjęłam.

Gdyby chciała Pani zaprezento-
wać swoją wieś, co by Pani o niej 
powiedziała?

Do ogromnych atutów Nawsia 
Brzosteckiego należą na pewno: 
piękne położenie, łatwy dostęp do 
Brzostku, Dom Ludowy z nową 
estradą wykorzystywaną na uro-
czystości wiejskie i gminne, szkoła 
obejmująca swym zasięgiem za-

równo przedszkole jak i gimnazjum oraz prężnie działająca 
Straż Pożarna, która wyposażona w nowoczesny sprzęt pro-
muje wieś i gminę w całym powiecie. Moja „mała ojczyzna” 
to najpiękniejsze miejsce na ziemi! 

Czy ma Pani czas na zajęcia pozaspołeczne. Jakie są Pani 
zainteresowania i pasje? 

W wolnym czasie bardzo lubię czytać książki, jestem sta-
łym bywalcem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzostku. 
Interesują mnie również filmy dokumentalne o tematyce 
przyrodniczej. Jestem także wielką zwolenniczką zdrowego 
trybu życia, naturalnego odżywiania się. Jako członkini Koła 
Gospodyń Wiejskich, wiążę z nim nadzieje i plany na przy-
szłość. Pragnę pielęgnować dziedzictwo kulturowe w gminie 
Brzostek. Jeśli chodzi o wypoczynek, to lubię relaksować 
się we własnym domu, w myśl zasady „wszędzie dobrze, ale 
w domu najlepiej!”.

Bardzo dziękujemy za rozmowę!
atsz
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promocja!
Czy wiesz, jakie miejscowości należały do powiatu 
brzosteckiego w XIX w.? 
Czy Twoi przodkowie mieszkali w Brzostku w XVII 
i XVIII w.? 
Czy wiesz, jak wyglądał kościół w Brzostku w 1596 r.?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w książce: Z dzie-
jów Brzostku. Studia i materiały, t. 2, Okres staropolski 
i czasy zaborów. 
Do Świąt Wielkanocnych specjalna promocyjna cena 
– 19,90 zł (cena poprzednia 27 zł). 
Książka do nabycia w Bibliotece Gminnej w Brzostku

Promocja z okazji 140. rocznicy wydania  
pierwszej książki o historii Brzostku

1871-2011
Zarząd Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej

W dniu 19 lutego w auli 
Wyższego Seminarium 

Duchownego w Rzeszowie od-
było się spotkanie nauczycieli, 
wychowawców, katechetów 
i duchownych z całej diecezji. 
Hasłem przewodnim kongresu 
były słowa: „Tożsamość chrze-
ścijańska. Dar i zadanie”. Kon-
ferencję zainicjował ordynariusz 
rzeszowski ks. Biskup Kazi-
mierz Górny, który przekonywał 
o szczytnym posłannictwie, ja-
kie niesie z sobą praca z dziećmi. 
 Punktem kulminacyjnym 
było wystąpienie ks. Piotra Paw-
lukiewicza, duszpasterza z War-
szawy. Przedstawił on swoje 
osobiste doświadczenia z pracy 
wychowawczej oraz udzielił 
zebranym wielu praktycznych 
porad. Wygłoszony przez niego 
wykład dotyczył języka, jakim 
należy mówić do młodzieży.
 Dzięki Instytutowi Pamięci 
Narodowej nauczyciele mogli 
zapoznać się z filmem zatytu-
łowanym „Tysiąclecie kontra 

millenium”. Dokument dra 
Piotra Chmielowca odnosił się 
do  walki komunistów o ducho-
we przywództwo nad narodem 
polskim. 
 Bardzo ważnym i jednocze-
śnie niezwykle ciekawym stał 
się również multimedialny po-
kaz mgr Jolanty Kraśniewskiej 
na temat budowania tożsamości 
ludzi młodych w oparciu o tak 
zwane treningi: intelektu, woli 
i serca. 
 Gośćmi specjalnymi kon-
gresu byli: wicekurator podkar-
packi Antoni Wydro, dyrektor 
PCEN Alina Pieniążek oraz ks. 
Biskup Edward Białogłowski. 
 Coroczne spotkania duszpa-
sterstwa nauczycieli, w których 
czynnie uczestniczą delegaci 
z brzosteckiej podstawówki, 
organizowane przez ks. dra 
Janusza Podlaszczaka, cieszą 
się niesłabnącą popularnością 
i gromadzą coraz więcej chęt-
nych.

atsz

VII Kongres 
duszpasterstwa nauczycieli

Kinga Byś uczennica 
klasy VIb oraz Grze-

gorz Szybist uczeń klasy 
VIa Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku 
zdobyli tytuł laureatów 
interdyscyplinarnego kon-
kursu matematycznego 
organizowanego przez 
Podkarpackie Kuratorium 
Oświaty. 
 Pracowitość, wytrwa-
łość i ambicja pozwoliły 
im uzyskać doskonały 
wynik i znaleźć się wśród 

32 najlepszych uczniów 
województwa podkar-
packiego! Uczniowie po-
święcili bardzo dużo wol-
nego czasu na opanowanie 
materiału, który znacznie 
wykracza poza program 
szkoły podstawowej. 
 Ich wielki osobisty suk-
ces jest ogromna chlubą 
nie tylko dla nich samych, 
ale dla całej społeczności 
szkolnej. Serdecznie gra-
tulujemy tak spektakular-
nego osiągnięcia!       atsz

kinga i Grzegorz laureatami 
interdyscyplinarnego  
konkursu matematycznego

„Zmieniaj świat na tak
Pokaż ludziom, że człowiek
Innym szczęście powinien dziś dać!”

W niedzielę 20 lutego br. w 
restauracji „GOLD” w Dę-

bicy odbył się Bal Młodego 
Wolontariusza pod patronatem 
Starostwa Powiatowego. Przy-
jęcie nie bez powodu odbyło się 
właśnie w tym roku, został on 
bowiem ogłoszony Europejskim 
Rokiem Wolontariatu. W zabawie 
uczestniczyło ponad stu najbar-
dziej aktywnych wolontariuszy 
ze szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych naszego regionu. 
Swoją obecnością zaszczycili nas 
Posłowie na Sejm RP Jan Warze-
cha i Renata Butryn oraz Starosta 

Powiatu Dębickiego Władysław 
Bielawa. Brzosteckie gimnazjum 
reprezentowali: Monika Lemek, 
Karolina Ryba, Kacper Klich 
oraz Waldemar Wójcik. 
Jak przystało na tradycyjny polski 
bal rozpoczęto go polonezem. Na 
przybyłych gości czekało wiele 
atrakcji, m.in. występy uzdolnio-
nych wokalistów, jak również za-
bawy integracyjne. Podczas spo-
tkania młodzi wolontariusze mieli 
okazję poznać się, porozmawiać  
i wymienić się poglądami. Im-
prezę prowadzili profesjonalni 
wodzireje. Wspaniałej zabawie 
nie było końca… Ten wieczór 
na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci. 

Uczestnicy

Bal młodego wolontariusza
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Stwierdzenie to może mało eleganc-
kie – zwłaszcza gdy się zważy, iż 

nazwany tak oficer miał niebagatelny 
dorobek życiowy, a zajmowaną w ar-
mii pozycję zawdzięczał wyłącznie 
sobie – ale w przypadku płk. Teodora 
Furgalskiego uzasadnione. Jego starszy 
brat, poległy w Legionach, był legendą 
Wojska Polskiego, on sam zaś – jedynie 
wysokim jego oficerem…
 Tadeusz Furgalski (legionowy pseu-
donim Wyrwa), urodzony w 1890 r. 
w Rzeszowie, członek Związku Walki 
Czynnej i organizator Związku Strzelec-
kiego, zaliczał się do czołowych współ-
twórców Legionów Polskich. Jeszcze 
przed wybuchem I wojny światowej 
ukończył pierwszą od rozbiorów polską 
szkołę oficerską: Wyższy Kurs Związku 
Walki Czynnej; na dowód uzyskania 
kwalifikacji dowódczych otrzymał od-
znakę absolwencką, zwaną „Parasolem” 
– było to jedno (obok Orderu Virtuti 
Militari i Krzyża Walecznych) ztrzech 
dystynktoriów, jakie zawsze nosił na 
mundurze marszałek Piłsudski. Poza 
Naczelnym Wodzem prawo używania 
„Parasola” miało tylko 66 oficerów.
 Wyrwa, legionista 1. Brygady od 
1914 r., dowodził w niej batalionem 
5. Pułku Piechoty. W 1915 r. w uznaniu 
umiejętności oraz osobistego męstwa, 
wykazanych m.in. w walkach pod Ko-
narami, a także nad Bugiem, Stochodem 
i Styrem, uzyskał rangę majora. W lipcu 
1916, podczas wyjątkowo krwawej 
bitwy pod Kostiuchnówką, jego bata-
lion odparł natarcie przeważających sił 
wroga, czym przechylił szalę na polską 
stronę. 
 Niewiele później, 7 lipca, wycofu-
jący się 5. pułk pobłądził; aby ulżyć 

Brat swojego brata

Teodor Furgalski (pierwszy z lewej) w czasie uroczystości wręczenia marszał-
kowi Piłsudskiemu odznaki pamiątkowej 1. Dywizji Piechoty. Obok niego: 
płk Jan Kruszewski, płk Biesłek, ppłk Zygmunt Wenda i ppłk Filipkowski

Tadeusz Wyrwa-Furgalski

śmiertelnie zmęczonym 
żołnierzom, nie baczący 
na swoje wysokie stop-
nie dwaj majorowie – 
Wyrwa-Furgalski i Leon 
Berbecki – ruszyli na 
rozpoznanie. Niestety, 
koło Maniewicz zetknęli 
się z patrolem huzarów 
rosyjskich; oddana przez 
wrogów salwa karabino-
wa położyła trupem Fur-
galskiego i ciężko raniła 
Berbeckiego. Odgłos 
strzałów zaalarmował 
podkomendnych obu 
majorów; Berbeckiemu 
udzielili pomocy, zwłoki 
Wyrwy nieśli na rękach, 
aby pochować go w god-
nych warunkach. Ro-
syjski napór zmusił ich 
jednak do pozostawienia 
ciała dowódcy. Gdzie 
spoczął – nie wiadomo. 
 Legendarnego majo-
ra, którego pseudonim 
stał się głośny w woj-
sku, brygadier Piłsudski 
awansował pośmiertnie 
na podpułkownika. Na 
wieść o śmierci cenionego oficera miał 
powiedzieć: „Wyrwa, Wyrwa – morze 
przepłynął, aby u brzegu utonąć”…
 Podobną drogą szedł brat Tadeusza, 
Teodor Wiktor Furgalski, urodzony 
11 września 1893 r. w Brzostku. Jako 
absolwent gimnazjum w Rzeszowie 
i student filozofii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (na tejże uczelni jego brat 
studiował geologię), w 1912 wstąpił do 
Związku Strzeleckiego i ukończył niż-
szy kurs oficerski. Był wśród żołnierzy 
1. Brygady (dowódca plutonu w 1. Pułku 
Piechoty, dowódca kompanii w 5PP, od 

września 1914 chorąży, w czerwcu 1915 
mianowany podporucznikiem; posłu-
giwał się wtedy pseudonimem Pandor 
– niekiedy dodawał go do nazwiska w 
latach II RP), po kryzysie przysięgowym 
został wcielony do armii austro-węgier-
skiej i wysłany na front włoski (walczył 
nad Piavą).
 W WP zameldował się już w listo-
padzie 1918. Jako porucznik dowodził 
kompanią, jako kapitan zaś batalionem 
5PP Legionów w wojnie bolszewickiej. 
W 1920 r. awansował na majora. Chlub-
nie przebyte kampanie skierowały go 

w 1921 do Wyższej Szkoły Wojennej, 
którą ukończył w 1922 z tytułem ofi-
cera Sztabu Generalnego (wg później-
szej nomenklatury: dyplomowanego; 
było to potwierdzenie uzyskania wyż-
szego wykształcenia wojskowego).
 Dalej jego kariera rozwijała się wzo-
rowo: w 1922 r. został szefem sztabu 
30. Dywizji Piechoty, w 1924, wkrótce 
po awansie na podpułkownika, szefem 
wydziału w Oddziale I Organizacyjno-
-Mobilizacyjnym Sztabu Generalne-
go, 2 lata później objął stanowisko 
szefa Biura Ogólno-Organizacyjnego 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
W marcu 1929 wstąpił na niezwykle 
ważny stopień: objął dowództwo puł-
ku (macierzystego 5PPLeg.,. stacjonu-
jącego w Wilnie); staż na tym stano-
wisku marszałek Piłsudski uważał za 
niezbędne doświadczenie, bez którego 
– jako minister spraw wojskowych – 
nie udzielał awansów. Dla pułkownika 
dyplomowanego Furgalskiego (trzecią 
gwiazdkę do dwóch belek otrzymał 
1 stycznia 1929) oznaczało to otwartą 
drogę do generalskich akselbantów.
 Wszystko zresztą w tym czasie prze-
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23 listopada 2010 roku zmarł prof. 
Stanisław Gawlik, były dziekan 

Wydziału Historyczno-Pedagogicz-
nego Uniwersytetu Opolskiego. Miał 
82 lata. Urodził się 10 listopada 1928 
roku w Brzezinach. Tam też ukończył 
szkołę podstawową, a wykształcenie 
gimnazjalne zdobył na tajnych kom-
pletach. Był żołnierzem polskiego 
podziemia. Po wojnie kontynuował 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Ropczycach, w którym zdał maturę 
w 1947 roku. Następnie został za-
trudniony na stanowisku nauczyciela 
w Kamienicy Górnej, gdzie razem 
ze swoim starszym kolegą i zarazem 
kierownikiem szkoły – Franciszkiem 
Wojnarowskim – pracował przez dwa 
lata. Przez ten czas obaj należeli do 
podziemnej organizacji „Wolność 
i Niepodległość”, skierowanej prze-
ciwko okupantowi rosyjskiemu. Po jej 
wytropieniu przez Urząd Bezpieczeń-
stwa w 1949 roku Franciszek Wojna-
rowski zostaje aresztowany i skazany 
na długoletnie więzienie, natomiast 
Stanisław Gawlik wyjeżdża na Ziemie 
Zachodnie. Tam otrzymuje pracę w 
Szkole Podstawowej w Borku Strze-
lińskim. Niestety w 1952 roku został 
i on aresztowany przez UB i skazany 
na 6 lat więzienia „za działalność na 
szkodę państwa ludowego”. Więziony 
był we Wrocławiu, potem w Rzeszowie 
a na końcu w Piechocinie koło Bydgosz-
czy, gdzie pracował w kamieniołomach. 
 Odwilż polityczna z 1956 roku przy-
niosła mu wolność i możliwość pracy 
w zawodzie nauczycielskim. W latach 
1956-1966 pracował jako kierownik 
szkoły w Lewinie Brzeskim, Skorogosz-
czy i Czeskiej Wsi, równolegle studiował 
w trybie zaocznym historię w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Krakowie, 

a następnie pedagogikę w WSP w Opolu. 
Studia te zakończył uzyskaniem dyplo-
mu magistra pedagogiki.
 Po studiach awansował na stanowi-
sko dyrektora Liceum Ogólnokształcą-
cego dla Pracujących w Brzegu. Swoje 

zainteresowania naukowe związał 
z  istorią oświaty i wychowania. W 1974 
roku obronił w opolskiej WSP pracę 
doktorską na temat „Szkolnictwo dla 
pracujących na Opolszczyźnie”. 
 W roku 1981 został zatrudniony na 
stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej, w 1982 roku uzyskał 
stopień doktora habilitowanego na WSP 
w Krakowie na podstawie pracy „Dzie-
je kształcenia nauczycieli na Śląsku 
Opolskim”, w roku 1992 uzyskał tytuł 

profesora nadzwyczajnego, a w roku 
1995 powołanie na stanowisko profe-
sora zwyczajnego.
 Był autorem wielu cenionych prac 
z zakresu historii oświaty i wychowa-
nia, w tym najbardziej znanej „Dzieje 
myśli pedagogicznej na Śląsku” wyda-
nej przez Ossolineum we Wrocławiu 
w 1990 roku, czy pracy poświęconej 

Klementynie z Tańskich – Hoffma-
nowej. Ostatnim jego dziełem była 
książka, nad którą pracował ponad 
10 lat pt. „Szkoła polska w dobie 
zniewolenia komunistycznego (1945 
– 1989)” wydana w Opolu w 2009 r. 
Był też promotorem ponad 600 prac 
magisterskich i 16 prac doktorskich.
 Głęboko wierzący, wyniósł swe 
przywiązanie do wiary katolickiej 
z domu rodzinnego i środowiska, 
w którym wyrastał. Był duchowo 
ściśle związany z Kościołem i jego 
nauczaniem. Nie tak dawno temu 
ufundował świątyni pw. Miłosierdzia 
Bożego w Brzegu boczny ołtarz po-
święcony Matce Bożej. Chciał coś 
Kościołowi zostawić.
 Współpracował także z prasą wo-
jewódzką i lokalną, w tym z naszymi 
„Wiadomościami Brzosteckimi”. 
To on w styczniu ubiegłego roku 
przesłał naszej redakcji wspomnienia 
oraz wiersze swojego serdecznego 
przyjaciela Franciszka Wojnarow-
skiego z prośbą o ich wydanie. Przy 

tej okazji wielokrotnie rozmawiałem 
z nim telefonicznie. Był bardzo cie-
płym i życzliwym człowiekiem. Pytał 
o swoich znajomych, obiecywał mnie 
kiedyś odwiedzić. Niestety nie zdążył. 
Podarował mi ostatnią swoją książkę 
z piękną dedykacją, która jest dla mnie 
cenną pamiątką.

J. Nosal
Teksty źródłowe:
 http://www.123people.pl
 http://brzeg24.pl

wspomnienie o prof. stanisławie Gawliku

mawiało za nim. Zacna karta bojowa 
(Order Virtuti Militari V klasy, cztery 
Krzyże Walecznych, Krzyż Niepod-
ległości), wykształcenie, pozytywna 
ocena pracy w okresie pokoju (Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Złoty Krzyż Zasługi, ponadto francuska 
Legia Honorowa w stopniu oficerskim) 
– z drugiej jednak strony, rywalizujący 
z nim o stanowiska wypominali mu nie-
dostatek doświadczeń w dowodzeniu na 
wyższym, aniżeli kompania, szczeblu, 
niechęć do podejmowania szybkich 
decyzji i konsekwentnego realizowania 
ich tudzież brak inicjatywy…
Tak czy owak, Furgalski wciąż szedł 
wzwyż. Po prawie trzech latach dowo-
dzenia pułkiem, w 1932 r., został szefem 
wojskowego wywiadu i kontrwywiadu 
– Oddziału II Sztabu Generalnego. 
W czerwcu 1934 wrócił do służby 
liniowej, na stanowisko dowódcy pie-
choty dywizyjnej 29. Dywizji Piechoty 
w Grodnie, a po tym stażu – objął 
komendę nad 8. Dywizją Piechoty 

w Modlinie. Tam zastała go wojna. 
Przez dwa dni oczekiwał na dyspozycje, 
pozostając w odwodzie dowódcy Armii 
Modlin, a 3 września dostał rozkaz 
wykonania dwóch natarć – na Grudusk 
i na Przasnysz. Wojenne szczęście nie 
sprzyjało 8 Dywizji; ataki załamały się, 
na domiar zaś złego, wskutek akcji hi-
tlerowskiej V kolumny, w jej szeregach 
doszło do zamieszania i paniki. Po tej 
przygodzie dowódca armii gen. Emil 
Przedrzymirski-Krukowicz zwolnił płk. 
Furgalskiego z obowiązków dywizjo-
nera – ze względu na chorobę, do czasu 
wyzdrowienia. Ten jednak pozostał przy 
oddziałach aż do poddania Twierdzy 
Modlin, czyli do 29 września: kierował 
obroną przedmościa Modlin, a następnie 
odcinka Kazuń-Nowy Dwór. W rozkazie 
pożegnalnym, skierowanym do 8DP, 
dowódca Armii Warszawa gen. Juliusz 
Rómmel, nadał pułkownikowi Krzyż 
Walecznych.
 Po kapitulacji Furgalski trafił do 
niewoli (obóz w Ciechanowie), ale 

szybko został z niej zwolniony. 7 listo-
pada aresztowano go i przewieziono do 
Błonia. Choroba jednak – która w opinii 
historyków dywizji mogła zaważyć na 
jego braku zdecydowania i inicjaty-
wy dowódczej – okazała się faktem: 
przewieziony do szpitala w Tworkach 
zmarł tam 25 listopada 1939 r. i został 
pochowany na miejscowym szpitalu. 
W lutym 1948 jego zwłoki ekshumowa-
no i przeniesiono na kwaterę legionową 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach. 
I tak skończyły się ziemskie wędrówki 
„brata swojego brata”…
 Że Teodor Furgalski urodził się 
w Brzostku – wiadomo z jego akt 
osobowych; wiadomo też skądinąd, że 
po śmierci rodziców obaj bracia wy-
chowywali się u rodziny w Leżajsku. 
Ale co poza metryką miał wspólnego 
z Brzostkiem?
 Może ktoś z Czytelników wie?

(wald)
Zdjęcia:
 Narodowe Archiwum Cyfrowe
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W niedzielę, 13 lutego sołtysi z czterech 
województw: małopolskiego, pod-

karpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego 
wzięli udział w Świąteczno-Noworocznym 
Zjeździe Sołtysów w Krakowie. Gminę 
Brzostek reprezentowało ośmiu sołtysów: 

Elżbieta Gąsior z Siedlisk-Bogusz, Zofia 
Trychta z Bukowej, Zofia Grodzka z Woli 
Brzosteckiej, Krystyna Wójtowicz z Grud-
nej Dolnej, Grażyna Cabaj z Kamienicy 
Górnej, Edyta Krzywińska z Gorzejowej, 
Anna Zięba z Nawsia Brzosteckiego i Jan 
Sarnecki z Kleci.
 Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w 
Kościele Mariackim, po której uroczystym 

przemarszem wszyscy udali się do gmachu 
Audytorium Maximum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, gdzie odbyła się druga część 
spotkania z udziałem zaproszonych gości. 
Tematem konferencji, w której między in-
nymi uczestniczył prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Podkarpackiego 
Stanisław Lawera, był rozwój obszarów 
wiejskich.        A. Zięba

zjazd sołtysów

Na scenie brzosteckiego Domu Kultury 4 marca mie-
liśmy okazję oglądać niecodzienne przedstawienie. 

Były to dwie jednoaktówki Antoniego Czechowa, jak je sam 
autor nazwał, „żarty sceniczne”, zatytułowane „Niedźwiedź” 
i „Oświadczyny”. Co istotne, obsadę tego spektaklu stano-
wiły znane gwiazdy polskiej sceny. Marzena Kipiel-Sztuka 
(odtwórczyni roli Halinki w serialu „Świat wg Kiepskich”) 
wystąpiła w roli wdowy Heleny Popowej oraz Natalii, córki 
Czubukowa. Marek Pyś, autor scenografii do tego spektaklu, 
grający niegdyś rolę Władka Kiepskiego, wcielił się w rolę 
emerytowanego porucznika artylerii Grigorija Smirnowa i zie-
mianina Czubukowa. Maciej Ferlak, reżyser spektaklu, zagrał 
rolę starego sługi Luki i kawalera „na wydaniu” Łomowa.
 Spektakl zagrano trzykrotnie przy wypełnionej po brzegi 
widowni. Do południa dla uczniów z brzosteckiego gimna-
zjum oraz dla młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
z Brzostku, a wieczorem dla pozostałych chętnych.
 Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież szkolna. Mimo, 
że utwory Czechowa zostały napisane ponad wiek temu, to 
nadal są aktualne, a przede wszystkim znakomicie bawią pu-
bliczność. Ten dosadny tekst w wykonaniu znanych mistrzów 
słowa i dowcipu musiał trafić do młodej widowni. I trafił, bo 
spektakle oglądano z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem.
 Jednak najistotniejszym był fakt, że widzowie mogli bli-

czechow na brzosteckiej scenie sko obcować ze znanymi gwiazdami, porozmawiać z nimi, 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i dostać autograf. Spotkanie 
z „Halinką Kiepską” na żywo, a nie przez szklany ekran, to 
naprawdę nie lada gratka Taka okazja nie często się w Brzostku 
nadarza.
 Wiele osób przyszło jednak na spektakl dlatego, że cenią 
i lubią Czechowa oraz uważają, że można się też przy nim 
znakomicie bawić. E.M.

Dużą atrakcją była możliwość zrobienia sobie pamiątko-
wego zdjęcia z Panią „Halinką”        Fot. J. Nosal

Marek Pyś w roli emerytowanego porucznika Grigorija 
Smirnowa oraz Maciej Ferlak w roli starego sługi Luki

Marzena Kipiel-Sztuka w roli wdowy Heleny Popowej 
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kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
nieświeży oddech (jak z nim walczyć?)

Nieprzyjemny zapach z ust (tzw. ha-
litoza), to powszechna przypadłość, 

która dotyczy bardzo wielu osób. I choć 
wydawać by się mogło, że problem 
jest błahy to jednak dla wielu bardzo 
kłopotliwy. Przykry zapach z ust może 
utrudniać życie - zniechęcać znajomych, 
uniemożliwiać zaprzyjaźnianie się z no-
wymi osobami, a nawet dyskwalifikować 
w oczach pracodawcy. Przyczyny tej 
dolegliwości są zazwyczaj niegroźne 
i tylko w pojedynczych przypadkach 
nieświeży oddech jest oznaką poważnej 
choroby. Niedoskonałość naszego węchu 
powoduje, że często osoba, której oddech 
jest nieprzyjemny wcale nie zdaje sobie 
z tego sprawy.
 Przykry oddech to w zdecydowanej 
większości przypadków efekt zaniedba-
nia higieny jamy ustnej, chorób dziąseł 
czy zębów. Zapach obecny w wydycha-
nym powietrzu może być także objawem 
jakiegoś zaburzenia w funkocjonowaniu 
układu pokarmowego (nieprawidłowy 
skład metaboliczny śliny czy soków 
żołądkowych, a zatem nieprawidłowe 
funkcjonowanie narządów wewnętrz-
nych). Za powstawanie złowonnego gazu 
w powietrzu wydychanym mogą być 
odpowiedzialne drobnoustroje - bakterie, 
wirusy, grzyby.

 Większość przyczyn tkwi w jamie 
ustnej, są to np.:
• niedokładne mycie zębów, dziąseł i ję-

zyka (bakterie mają pożywkę z resztek 
jedzenia),

• choroby uzębienia (ubytki próchnicowe, 
psujące się korzenie zębów), 

• bakteryjne zapalenie dziąseł i przyzębia, 
• grzybica jamy ustnej (po kuracji an-

tybiotykowej albo wtedy, kiedy układ 
odpornościowy jest osłabiony, np. po 
chorobie, przy braku witamin),

• nalot na tylnej części języka,
• owrzodzenia w jamie ustnej,
• zużyte, porowate protezy, których 

oczyszczenie jest trudne,
• zmniejszony dopływ śliny i wysycha-

nie śluzówek: oddychanie przez usta, 
przebywanie w klimatyzowanych 
pomieszczeniach, palenie papierosów, 
nadużywanie alkoholu, zażywanie 
niektórych leków (np. odwadniających, 
psychotropowych), które wysuszają 
gardło i usta oraz hamują wydzielanie 
śliny,

• czosnek, cebula (poza obecnością 
w ustach, substancje zapachowe zawarte 
w czosnku i cebuli są też wchłaniane w 
jelitach i wydychane przez płuca).

 Przykry zapach może też towarzyszyć 
chorobie wrzodowej, ostrym nieżytom 
żołądka, przejadaniu się (z wypełnionego 
żołądka do przełyku uwalniają się kwa-
śnie soki trawienne, zatruwające oddech), 
uchyłkom lub zwężeniom przełyku czy 
też niedrożności jelit. Przyczynami przy-
krego zapachu z ust mogą też być zapa-
lenie błony śluzowej nosa, zatok, gardła 
lub migdałków, a także choroby płuc, np.: 
ropne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, 
ropień płuc.

 Inne przyczyny nieświeżego oddechu 
to np. cukrzyca (nieprawidłowy poziom 
cukru powoduje powstanie tzw. kwasicy, 
a gazy o specyficznym zapachu acetonu 
pojawiają się w powietrzu wydychanym), 
choroby wątroby, mocznica (zaburzenie 
polegające na zatrzymaniu w organizmie 
produktów przemiany białkowej takich 
jak mocznik). Dlatego jeśli nieświeży 
oddech pojawił się nagle i bez konkret-
nej przyczyny i nie ustępuje po zmianie 
nawyków oraz dokładnej higienie jamy 
ustnej wizyta u lekarza jest niezbędna.
 Leczenie jest skuteczne tylko wtedy, 
gdy usuwa przyczyny. Należy zlikwido-
wać próchnicę, usunąć kamień nazębny, 
wyleczyć zapalenie dziąseł i przyzębia. 
Pamiętać należy o systematycznej i do-
kładnej higienie jamy ustnej. Podstawą 
jest dokładne oczyszczanie zębów oraz 
przestrzeni międzyzębowych (nitka den-
tystyczna). Pamiętać też należy o czysz-
czeniu języka (nalot można usuwać spe-
cjalną szczoteczką). Nagromadzone na 
języku bakterie produkują lotne związki 
siarkowe o ostrym zapachu. W aptekach 
dostępne są również specjalne płyny 
do płukania jamy ustnej. Żucie gumy 
lub bezcukrowe cukierki mogą okazać 
się pomocne (pobudzają wydzielanie 
śliny). Warto zjeść kawałek jabłka lub 
cząstkę pomarańczy, by śliny było więcej 
i dzięki temu drobnoustroje zostaną wy-
płukane z ust. Przy odczuwaniu suchości 
w ustach, należy pić więcej wody. Można 
również kupić w aptece specjalne tabletki 
do ssania z cynkiem organicznym, które 
skutecznie niwelują przykry zapach.
 Dużo zdrowia!

mgr. farm. Monika Miałkowska

warsztaty kuLinarne
W ramach programu „Działaj lokalnie” 

Stowarzyszenie „Razem w Przy-
szłość” realizuje obecnie projekt pod hasłem 
„Zasiądźmy przy wspólnym stole”. Jest on 
skierowany do dzieci w wieku szkolnym, 
które pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów uczestniczą w cyklu warszta-
tów promujących Dziedzictwo Kulturowe 
w Regionie.
 Zajęcia kulinarne, które cieszą się ogrom-
nym powodzeniem, pozwalają uczestnikom 
nie tylko zdobyć teoretyczną wiedzę na 
temat zdrowego odżywiania, ale także 
w praktyce zastosować tradycyjne przepisy 
z kuchni swoich babć i mam. Własnoręcznie 
przygotowane specjały z naturalnych pro-
duktów smakują zebranym przy wspólnym 
stole. atsz
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technik mechanizacji roLnictwa
 Zawód technik mechanizacji rolnictwa, to zawód szero-
koprofilowy, którego zadaniem jest przygotowanie uczniów do 
pracy: w przemyśle, handlu, transporcie, drogownictwie, 
spawalnictwie, a także do prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się 
w szkolnych pracowniach – warsztatach, a także u pracodaw-
ców w przedsiębiorstwach prowadzących produkcję, sprzedaż, 
naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. 
W trakcie kształcenia uczniowie mają możliwość wyjazdu na 
płatne zagraniczne praktyki zawodowe organizowane przez 
szkołę m.in. do Holandii, Niemiec, Szwajcarii.
 W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa kształcenie 
obejmuje naukę jazdy samochodem, ciągnikiem, a także naukę 
pracy kombajnem zbożowym – w związku z tym uczniowie 
bezpłatnie zdobywają uprawnienia: prawa – jazdy kat. B. T. 
oraz uprawnienia pracy kombajnem zbożowym.
 Szkoła umożliwia także uczestnictwo w różnych kursach, 
np.: kursy modułowe z zakresu obrabiarek sterowanych nu-
merycznie i montażu instalacji specjalnych, kursy spawania 
metodą MAG, MIG, TIG, gazowym i łukowym, kursy na 
wózki jezdniowe, a także na ciągniki gąsienicowe (spycharki) 
z rodziny DT – 75
 Kształcenie obejmuje również zwiększoną liczbę godzin z 
zakresu technologii informatycznej, daje to możliwość przy-
szłym absolwentom na szersze zastosowanie komputera w na-
prawie i obsłudze nowoczesnych maszyn, pojazdów i urządzeń.
 Ze względu na szerokoprofilowe kształcenie oraz posiadanie 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwent 
bez trudu znajduje pracę w kraju i poza jego granicami.

technik żywienia  
i Gospodarstwa domoweGo
 Kształcenie w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa 
domowego ma za zadanie przygotować uczniów do pracy 
w restauracjach, barach, pizzeriach, stołówkach, kawiar-
niach, przy produkcji żywności, organizacji przyjęć oko-
licznościowych oraz do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia 
praktyczne prowadzone w szkolnych pracowniach ga-
stronomicznych oraz praktyki zawodowe krajowe, m.in. 
w nadmorskich domach wczasowych lub zagraniczne, (np. 
w Holandii) organizowane w formie stażu. W trakcie nauki 
uczeń nabywa następujące umiejętności:
• planowania i oceniania jadłospisów,
• sporządzania dań gorących i przekąsek,
• organizowania przyjęć okolicznościowych,
• określania wartości odżywczej żywności – dekorowania 

potraw,
• obsługi konsumenta,
• prowadzenia dokumentacji.
 Ponadto szkoła organizuje kursy specjalistyczne dla zawo-
du: kelner, barman, obsługi kas fiskalnych.W ramach tego 
kierunku prowadzone jest także kształcenie w języku obcym 
specjalistycznym, dzięki czemu zwiększone zostają szanse 

absolwenta na międzynarodowym rynku pracy. 

technik aGroBiznesu, technik 
architektury krajoBrazu
 Kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu ma za za-
danie przygotować uczniów do pracy w handlu, bankach, 
agroturystyce, dystrybucji, doradztwie, podatkach oraz do 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kształcenie 
obejmuje również praktyki zawodowe krajowe, np. w sklepach 
branżowych, stacjach paliw, doradztwie rolniczym, w sektorach 
przemysłu spożywczego itp. lub praktyki zagraniczne, (np. 
w Holandii, Niemczech). Specjalistyczny dla zawodu jest 
„język obcy w agrobiznesie”, którego znajomość zwiększa 
szanse na międzynarodowym rynku pracy. Ponadto uczniowie 
korzystają z różnych niezbędnych dla zawodu programów 
komputerowych. 
W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności:
• analizowania rynku rolno-spożywczego,
• planowania działalności gospodarczej,
• sporządzania biznesplanu,
• pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych,
• prowadzenia działalności agroturystycznej,
 Kształcenie obejmuje bezpłatny kurs prawa jazdy kat B 
(samochód) 
 Ponadto szkoła organizuje kursy specjalistyczne dla 
zawodu, np. obsługa kas fiskalnych oraz kursy obsługi 
programów księgowych i biurowych.

 Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu ma 
za zadanie przygotować uczniów do pracy w firmach zajmują-
cych się projektowaniem, wykonywaniem, zagospodarowaniem 
terenów zielonych, projektowaniem i zakładaniem ogrodów 
w różnych stylach, (japońskim, angielskim, francuskim), 
prowadzeniem parków i zieleni miejskiej, zakładaniem i pro-
wadzeniem ozdobnych ogrodów w posiadłościach prywatnych, 
firmach związanych z hodowlą roślin ozdobnych oraz prowa-
dzeniem własnej działalności gospodarczej. 
 Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia prowadzone 
w warsztatach szkolnych oraz praktykę zawodową realizowa-
ną w specjalistycznych firmach krajowych i zagranicznych. 
W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności:
• aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody 

i zieleni),
• projektowania i wykonywania kompozycji kwiatowych,
• dekorowania wnętrz materiałem roślinnym,
• projektowania i wykonywania systemów nawadniania 

(oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne),
• produkcji roślin ozdobnych,
• projektowania, wykonywania i konserwacji ogrodów,
• budowy i urządzania terenów zieleni zgodnie z przygoto-

waną dokumentacją.
 Dodatkowym atutem jest nieodpłatny kurs prawa jazdy 
kat. „B” (samochód). Po ukończeniu szkoły absolwent może 
kontynuować naukę na wydziałach architektury, architektury 
krajobrazu, ogrodnictwa i innych kierunkach zależnie od in-

kierunki kształcenia w zespole szkół im. jana pawła ii w Brzostku

www.zsbrzostek.pl
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Dokończenie na str. 14

dywidualnych zainteresowań.
 Liczba miejsc do technikum w zawodach: technik archi-
tektury krajobrazu i technik agrobiznesu jest ograniczona 
(15 + 15).

mechanik-operator pojazdów 
i maszyn roLniczych
 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,to kieru-
nek dla uczniów o zainteresowaniach techniczno-mechanicz-
nych.
 Nauka w zasadniczej szkole trwa 3 lata. Absolwent może zna-
leźć zatrudnienie jako: kierowca pojazdów mechanicznych, 
operator maszyn i kombajnów samobieżnych, mechanik 
pojazdów i maszyn, spawacz, kowal wyrobów artystycznych, 
tokarz, konserwator instalacji w budynkach gospodarczych.
 Kształcenie praktyczne prowadzone jest w dobrze wyposażo-
nych pracowniach warsztatów szkolnych, dodatkowo obejmuje:
• bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B (samochód),
• bezpłatny kurs prawa jazdy kat. T (ciągnik rolniczy z przy-

czepą),
• bezpłatny kurs obsługi i pracy kombajnem zbożowym.
Szkoła umożliwia także uczestnictwo w kursach:
• spawania metodą MAG, MIG, TIG, gazowym i łukowym, 
• na wózki jezdniowe, 
• na ciągniki gąsienicowe (spycharki) z rodziny DT-75.
 Kształcenie w zawodzie mechanik–operator pojazdów i ma-
szyn rolniczych obejmuje zwiększoną liczbę zajęć z technologii 
informatycznej, daje to możliwość przyszłym absolwentom 
na szersze zastosowanie komputera w naprawie i obsłudze 
nowoczesnych maszyn, pojazdów i urządzeń.
Ze względu na szerokoprofilowe kształcenie oraz posiadanie 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwent 
zdobywa duże możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą.
kucharz małej Gastronomii

 Kucharz małej gastronomii, to kierunek dla uczniów o zain-
teresowaniach gastronomicznych. Kształcenie w zasadniczej 
szkole trwa 2 lata. Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze 
wyposażonych szkolnych pracowniach gastronomicznych. 
Absolwent może podejmować pracę w barach, pizzeriach, 
stołówkach, restauracjach, kawiarniach oraz prowadzić 
własną działalność gospodarczą.
W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności:
• sporządzania potraw kuchni polskiej i innych narodów,
• komponowania i dekorowania dań gorących, przekąsek 

i deserów,
• planowania żywienia różnych grup ludności,
• obsługi konsumenta,
• obsługi maszyn i sprzętu gastronomicznego,
• rozliczania produkcji.
 Ponadto szkoła organizuje kursy specjalistyczne dla zawodu: 
kelner, barman, obsługa kas fiskalnych.
 Kształcenie w zawodzie kucharz małej gastronomii obejmuje 
naukę języka obcego zawodowego niezbędnego podczas ob-
sługi konsumenta zarówno w kraju jak i za granicą.

terminy rekrutacji do szkół 
ponadGimnazjaLnych
1. Od 16 maja do 30 maja – składanie podań. 
2. Od 22 czerwca do 27 czerwca – przyjmowanie kopii 

świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, 
poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat 
ukończył.

3. Do 1 lipca 2011r – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej 
szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

4. Do 29 czerwca 2011 r. do godz. 12.00 – Ogłoszenie list kan-
dydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

Tegoroczne ferie zimowe podobnie jak w latach poprzednich 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku przebiegły 

pracowicie pod znakiem doskonalenia warsztatu pracy przy-
szłych techników żywienia i kucharzy małej gastronomii. Wielu 
chętnych uczniów (42 osoby) wzięło udział w kursie kelnerskim 
zorganizowanym w szkole przy współpracy z Zakładem Dosko-
nalenia Zawodowego w Tarnowie.
Program szkolenia obejmował następujące treści:
1. Kelner – nowa jakość w serwisie kulinarnym
2. Organizacja pracy na stanowisku kelnera
3. Kształtowanie kultury, jakości usług zorientowanych na 

klienta
4. Profesjonalna obsługa klienta – oczekiwania klienta
5. Przygotowanie sztućców, szkła i naczyń
6. Zasady noszenia i zbierania porcelany/ szkła
7. Obsługa krok po kroku
8. Rodzaje serwisów
9. Organizacja przyjęć
10. Techniki i psychologia sprzedaży

11. Budowanie umiejętności analizy potrzeb klienta
12. Zasady dekorowania 
13. Ćwiczenia
 Aby być wzorowym kelnerem trzeba lubić wybrany zawód 
oraz łączyć w sobie wszystkie najlepsze cechy, które składają 
się na osobowość kelnera:
• Uprzejmość – dobre maniery i uśmiech
• Poczucie odpowiedzialności – świadomość tego co się robi 

i mówi
• Systematyczność – dla idealnego organizowania pracy
• Schludność – świadcząca o poszanowaniu swojej pracy
• Dokładność – szczególnie ważna w procesie kompleksowej 

obsługi konsumenta
• Lojalność – zarówno wobec kierownictwa jak i kolegów
• Inteligencja – stosowanie zdrowego rozsądku zwłaszcza 

w trudnych sytuacjach
• Takt – jego poczucie przy mówieniu i robieniu właściwych 

rzeczy we właściwym czasie czy sytuacji

kurs kelnerski dla techników żywienia i kucharzy małej gastronomii
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Wzorem lat ubiegłych w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Kamienicy 

Dolnej 4 lutego 2011 roku odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. W tym roku świętowano ten 
dzień trochę później ze względu na ferie 
zimowe.
 Specjalnie na tę okazję przedszkolaki, 
uczniowie klasy I – III oraz przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego pod kie-
runkiem nauczycieli przygotowali montaż 
słowno – muzyczny, na który złożyły się 
wiersze, piosenki, scenki i tańce.

 Wnuczęta najpiękniej jak potrafiły 
dziękowały przybyłym gościom za ich 
obecność, za ich miłość, za poczucie że 
są kochane, za wpajane zasady moralne 
i religijne.
 Duże wrażenie na gościach wywarł 
taniec współczesny przygotowany przez 
grupę uczniów z klas IV – VI w aranżacji 
Patryka Machaja ucznia klasy V.
 Po uroczystych występach i życzeniach 
uczniowie zaprosili wszystkie babcie 
i dziadków na słodki poczęstunek. Pan 
Grzesiakowski jako dziadek i sąsiad szko-

ły w imieniu przybyłych gości podzięko-
wał za miłe spotkanie i obdarował dzieci 
słodyczami. Dzieci dostały  słodycze tak-
że od innych dziadków. Ogromny wkład 
w przygotowanie spotkania włożyły 
mamy – przedstawicielki Rady Rodziców.
  Dyrektor szkoły Danuta Kaczka do-
łączyła się do życzeń, podziękowała go-
ściom za liczne przybycie oraz wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do zorganizowania i uświetnienia tej 
uroczystości.

Samorząd Uczniowski

dzień Babci i dziadka w sp w kamienicy dolnej

 Kelner, barman, czy bufetowy należą do pracowników, 
którzy pozostają w bezpośrednim kontakcie z konsumentami. 
Kelner wita i żegna konsumentów w zakładzie, przyjmuje od 
nich zamówienia i realizuje je. Kelner jest cały czas obserwo-
wany i oceniany przez konsumentów. Pracuje pod presją czasu 
i w dużym tempie. Nie może sobie pozwolić na zaniedbania 
i niedokładności. W każdej chwili musi być gotów na przyjęcie 
i realizację dodatkowych zamówień. Często zdarza się, iż mimo 
najlepszych chęci kelnera i dużego wysiłku klient jest niezado-
wolony z obsługi. Niezbędna jest zatem ogromna cierpliwość 
i wyrozumiałość.
 Po zakończeniu kursu odbył się egzamin teoretyczny (pi-
semny) i praktyczny, na którym uczniowie prezentowali swoje 
umiejętności nabyte w czasie realizacji programu szkolenia. 
Wszyscy zdający zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.

Teresa Radelczuk

W odpowiedzi  na  apel 
Pani Agnieszki Zbro-

żek, mamy 10-letniego Jakuba 
ucznia III klasy integracyj-
nej Szkoły Podstawowej nr 5 
w Skarżysku-Kamiennej, który 
choruje na dystrofię mięśniową, 
społeczność brzosteckiej pod-
stawówki postanowiła ogłosić 
zbiórkę plastikowych zakrętek. 
 Dochód uzyskany z akcji 
pozwoli zakupić wózek reha-
bilitacyjny, który ułatwi Kubie 
funkcjonowanie. 
 To niecodzienne szkolne 
przedsięwzięcie, nad którym 
opiekę sprawują Pani Renata 
i Pani Ewelina rozpoczęło się 

już w październiku 2010 roku 
i trwać będzie do końca kwiet-
nia 2011 roku. Warto wspo-
mnieć, że do tej pory zebrano 
już 11 dużych worków tego 
surowca! Ponadto nadmienia-
my, że uczeń naszej szkoły jest 
na czwartym miejscu listy ocze-
kujących pomocy krakowskiej 
Fundacji Nauka i Kultura.
 Pięknie dziękujemy firmie 
EMAR i Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej za pomoc w szla-
chetnej akcji. 
 Warto pamiętać, że tak nie-
wiele potrzeba, by dać komuś 
odrobinę radości!

atsz

szLachetna akcja
„Dobrze widzi się tylko sercem.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”
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Aleksander Potyrała urodził się 
12.10.1902 w Grudnej Górnej (pow. 

pilzneński, woj. krakowskie) jako syn 
Jana (rolnika, zm. 1934) i Antoniny z 
Maziarków (zm. 1948). Miał czterech 
braci: Józefa (rolnika), Franciszka (inż. 
górnika, zm. w czasie wojny), Tadeusza 
(inż. górnika) i Bolesława (geometrę) 
oraz siostrę Stefanię (zm. 1934). Żonaty 
z Marią z d. Bajgerowicz, miał z nią 
dwoje dzieci: Krystynę (ur. 28.11.1932) 
i Jacka (ur. 14.12.1943). 
 W 1914 ukończył szkołę powszechną 
w Tarnowie, gdzie również zdał maturę 
w 1921 w Państw. Szkole Realnej. Od 
20.11.1918 do 31.03.1919 odbywał 
służbę wojskową w 1 Pułku Piechoty, 
a od 28.07. do 20.10.1920 w szeregach 
216 Pułku Wojska Polskiego brał udział 
w wojnie polsko-radzieckiej. W r. 1924 
zdał kolejną maturę jako ekstern w 
Państw. Gimnazjum Mat.-Przyr. w Tar-
nowie. 
 W latach 1922-26 studiował na 
Wydz. Budowy Maszyn, Budowy Okrę-
tów i Elektrotechniki Wyższej Szkoły 
Technicznej Wolnego Miasta Gdańska, 
gdzie otrzymał dyplom inż. Praktykę 
żeglugową odbywał na statku pasażer-
skim „Helig Olaf" na linii Kopenhaga 
– Nowy Jork oraz na polskich okrętach 
wojennych: „Krakowiak", „Wicher", 
„Wilk", „Grom" i „Gryf". 
 Od 1.09.1926 do 30.04.1930 zdo-
bywał praktykę zawodową jako kon-
struktor w stoczni w Gdańsku, od 
lutego 1930 wspomagał także dyrek-
tora organizowanej Stoczni Gdyńskiej. 
W maju 1930 powołano go na zastępcę 
kierownika biura konstrukcyjnego 
Stoczni Modlińskiej, gdzie awansował 
wkrótce na kierownika technicznego 
przedsiębiorstwa. W tym charakterze 
pracował do października 1933. Pół roku 
wolnej praktyki inżynierskiej w Warsza-
wie zakończył 1.05.1934, zaangażowany 
do Kierownictwa Marynarki Wojennej 
w Warszawie na stanowisko radcy, a od 
1.07.1936 – zastępcy naczelnika wydz. 
i inspektora budowy okrętów. 
 Od 1.09.1936 wykładał również 
w Państw. Szkole Technicznej w War-
szawie architekturę okrętu i organizację 
stoczni na Wydz. Budowy Okrętów 

i Konstrukcji Stalowych tej szkoły. Od 
1940 objął kierownictwo tego wydz., od 
1942 – także Wydz. Samochodowego 
i zastępstwo dyrektora szkoły. Od marca 
1940 do lipca 1945 był doradcą technicz-
nym Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji 
m. Warszawy ds. urządzeń mechanicz-
nych. W 1943 zorganizował tajny kurs 
budownictwa okrętowego Politechniki 
Warszawskiej, trwający do wybuchu 
powstania warszawskiego. W ramach 
organizacji konspiracyjnej „Alfa” brał 
udział pod pseudonimem „Chrystian” 

w akcjach Armii Krajowej, kierując 
wywiadem związanym z przemysłem 
okrętowym. 
 Po odzyskaniu niepodległości po-
wrócił do Gdańska. Od sierpnia 1945 
do końca września 1949 był dyrektorem 
organizowanego przez siebie Państw. 
Liceum Budownictwa Okrętowego 
w Gdańsku. Równocześnie współdzia-
łał w organizowaniu Wydz. Budowy 
Okrętów PG, obejmując od 1.12.1945 
na stanowisku prof. kontraktowego 
Katedrę Architektury Okrętów i Me-
chaniki Wiązań Okrętowych. 1.07.1946 

został mianowany prof. nadzw. tej 
katedry. Będąc od września 1945 człon-
kiem Komitetu Organizacyjnego dla 
Klasyfikacji Statków Śródlądowych 
i Przybrzeżnych, zorganizował dział 
techniczny Polskiego Rejestru Statków 
(PRS), po czym do końca 1950 był dy-
rektorem technicznym tej instytucji, od 
1.01.1950 do 30.09.1951 – dyrektorem 
naczelnym PRS. 1.12.1956 wrócił na 
stanowisko naczelnego dyrektora PRS 
i piastował je do 31.05.1958. Wyjechał 
wówczas do Norwegii i Anglii w celu 
przeprowadzenia rozmów o współpracy 
między instytucjami klasyfikacyjnymi 
Det Norske Veritas i Lloyds Register 
of Shipping a PRS. 
 Jako gorący orędownik budowy 
własnej floty w kraju poprzez stworze-
nie przemysłu stoczniowego, budowy 
portu w Gdyni oraz rozwoju żeglugi 
dużo publikował przed wojną. Z jego 
powojennych publikacji wielką war-
tość naukową miał skrypt Konstrukcja 
kadłuba okrętowego (cz. I – IV, 1954-
59). Był promotorem 5 doktorów. Od 
1946 był członkiem Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich (SIMP), przewodniczącym 
Sekcji Okrętowców Zarządu Głównego 
SIMP (1953-55), członkiem Kolegium 
Redakcyjnego Poradnika okrętowca 
– materiałoznawstwo (t. I) i przewod-
niczącym Kolegium Redakcyjnego 
Poradnika okrętowca – teoria okrętu 
(t. II ), od 1957 – członkiem Rady 
Naukowej Techniczno-Ekonomicznej 
Ministerstwa Żeglugi. 
 W latach 1956-58 był dziekanem 
Wydz. Budowy Okrętów PG. Odzna-

czony m.in. Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (1936), Złotym Krzyżem Zasługi 
(1938), Srebrną (1956) i Złotą Odznaką 
NOT (1961) oraz Medalem Zwycięstwa 
i Wolności (1964), otrzymał też w 1964 
nagrodę państw. II stopnia za całokształt 
pracy. 
 Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 
26.11.1964 w Gdańsku i został pocho-
wany na cmentarzu Srebrzysko.

Przedruk z: 
„PIONIERZY POLITECHNIKI  
GDAŃSKIEJ” – Gdańsk 2005

O profesorze Aleksandrze Potyrale wspominam w swojej książce pt. „Powiesiłem Hitlera 
i inne opowiadania” (rozdział „Moja edukacja”). Dodam, że wielkość tego człowieka 
można poznać między innymi po tym, że w tak mało sprzyjających czasach:
- zorganizował wspaniale Technikum Budowy Okrętów zatrudniając w nim znakomitą 

większość profesorów z Politechniki Gdańskiej,
- kierował nie tylko szkołą ale i internatem, w którym również w znakomitej więk-

szości mieszkali młodzi chłopcy przybyli z różnych stron Polski, często po ciężkich 
przeżyciach rodzinnych bądź partyzanckich (byli i tacy, których rodziną i domem 
rodzinnym stało się właśnie CONRADINUM); a nie było to łatwe w tym czasie wy-
żywić taką gromadę,

- gdy już udało się umundurować tę gromadę - maszerowali oni w każdą niedzielę 
czwórkami do kościoła, na Mszę odprawianą przez śp. ks. Przytockiego, będącego 
katechetą w tej szkole. To także nie było łatwe w tych czasach,

- był dla wszystkich ojcem a przy tam miał u nas wysoki autorytet.
 O jego miejscu urodzenia dowiedziałem się dopiero teraz. Może miło będzie rodzinie 
profesora (jeśli takowa w Grudnej Górnej istnieje bądź w rejonie brzosteckim) prze-
czytać jakiego wspaniałego mieli przodka.

Zbigniew Szeler

Ludzie, o których nie powinniśmy zapomnieć
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z Brzostku w świat
„…Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości

W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
w której jest trochę szczęścia dla Polaka
Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie
Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny!
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny!
…O Matko Polsko!...”

         A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Zima tego roku – 2011 – „ciągnie się” już 
długo i wcale nie przejmuję się, że to już 

powinno być przedwiośnie. Marcowe dni już 
są coraz to dłuższe. Wczesne, jasne ranki za-
chęcają do przygotowań wiosennych w polu 
i ogrodzie. Sady owocowe stają się coraz 
to bardziej gotowe do wiosennych, pełnych 
kwiecia i czaru bajecznego drzew. Korony ich 
są przycięte, pnie pobielone, a wokół rozrzu-
cone komposty, resztki suchych liści, gałązek 
i konarów. Ciągle jeszcze świszcze ostry wiatr 
z niezwykłą mocą, przenosi mroźne, pełne 
wartkich ostrych podmuchów jakby chciał 
powiedzieć – jeszcze nie czas na wiosnę. Wszę-
dzie pusto, nawet ptaki gdzieś pochowały się 
przed zimnem, jakby nie czuły, że nadchodzi 
czas wiosennych „amorów” i lęgów. Tylko 
gdzieniegdzie przechodzi człowiek, tylko tu 
i ówdzie zaszczeka pies i znowu cisza zapada, przerywana 
szumem i świstem mroźnego wiatru.
 Patrzę na piękną budowlę – dom mieszkalny – usytuowaną 
na górce brzosteckiej przy głównym trakcie wiodącym do Jasła 
– dziś ul. Łukasiewicza. Stoi tam monumentalny, okazały, pięk-
ny swoim urokiem i dalej przyciąga oko turysty. Pamiętam lata 
70 – kiedy to lekarz weterynarii Zbigniew Grygiel wraz z żoną 
Haliną budowali go, a potem wykańczali upiększali aż stał się 
prawdziwą perłą Brzostku. Ten niezwykły jak na owe czasy 
budynek mieszkalny wybudowany został na planie architek-
tonicznym przywiezionym z Francji i nic też dziwnego, iż był 
„niezwykłą” ozdoba budowlaną. W tamtych latach zatrzymy-
wali się turyści – zwykle jadący zagranicznymi samochodami 
– oglądano ów dom, podziwiano budowlę, a nawet odkupowano 
plan architektoniczny. Z zewnątrz cały dom wykończony był 
piękną elewacją z wkomponowanym kamieniem. Na balkonach 
i schodach zwisały kolorowe kwiaty, a ogród był ciekawie 
zaplanowany, z przystrzyżonymi trawnikami, kolorowymi 
klombami kwiatowymi, iglakami, wśród których wstawione 

były ceramiczne 
ozdoby w postaci 
skrzatów i zwie-
rząt. Nad estetyką 
tej posesji czuwała 
żona Zbigniewa 
Grygla Halina z 
domu Błoniarz 
wraz ze swoją mat-
ka Józefą Błoniarz. 
W środku budynku 
niezwykle gustow-
nie i elegancko 
wykończone były 
pokoje, salon, sy-
pialnie. Podłogi 
błyszczały pięk-
n e m  p a r k i e t u , 
a ściany wykoń-
czone były tape-
tami i to nie tylko 
z papieru, ale z je-
dwabiu i brokatu. 
Ozdobą domu były 
obrazy nie tylko 
malowane ale tak-
że haftowane ręką 
artystycznie uzdol-

nionej Haliny Grygiel. Prawdziwą ozdobą domu był kominek 
oraz balkon widokowy, z którego rozciągał się piękny pejzaż 
doliny Wisłoki i gór w Skurowej. Ten urzekający widok po-
został w sercach rodziny Gryglów na zawsze. Dziś mieszkają 
tam inni właściciele.
 Co stało się… co było przyczynkiem do wyjazdu tej rodziny 
z kraju do Francji? Jak żyją państwo Gryglowie wraz z dziećmi 
w tym wielkim europejskim świecie? Co czują… jaki jest ich 
stosunek do Ojczyzny i do naszej Ziemi Brzosteckiej… śledząc 
losy tej rodziny spróbuję na te i inne pytania odpowiedzieć.
 Ojcem Zbigniewa Grygla był Antoni Grygiel syn Stanisława 
i Zofii z Ziębów z Nawsia Brzosteckiego. Pochodził on z wie-
lodzietnej rodziny – cztery siostry i czterech braci – z bardzo 

biednej chłopskiej rodziny. Ukończył tylko 
trzy klasy szkoły podstawowej, a potem został 
wysłany na służbę do bogatych kmieci. Mając 
15 lat powrócił do domu rodzinnego i razem 
ze swoim ojcem wynajmował się do pracy 
zarobkowej u Żydów. Nikłe to były zarobki, 
dlatego coraz częściej myślał o emigracji za-
robkowej, aż wreszcie w 1930 roku – mając 18 
lat wyjechał do Francji. Do dworca kolejowego 
w Dębicy szedł pieszo wraz ze swoim ojcem. 
Czule pożegnał się i na odchodne dał swojemu 
ojcu kurtkę w którą był ubrany mówiąc „ja 
jestem młodszy to mnie jest ciepło, weźcie 
te kurtkę…” ten gest jest wyrazem wielkiej 
miłości do ojca oraz dowodem na to jaka pa-
nowała bieda w naszej Galicji przed II wojną 
światową. Wsiadł do pociągu i jechał prze-
mieszczając się niemal że przez całą Europę. 

Widoki z okna rozczulały go, to zasypiał, to znowu budził się, 
to znowu ogarniał go strach na nową rzeczywistość. Dotarł do 
Blanzy i tutaj od pierwszego dnia został zatrudniony w kopal-
ni węgla kamiennego. Dla chłopaka z polskiej wsi, który nie 
widział i nie znał świata, ta praca budziła strach i lęk. Często 
z płaczem zjeżdżał na dół i z płaczem wyjeżdżał do góry, pra-
cował bardzo ciężko. Wiedział on, że pomimo wszystko musi 
zapracować na chleb i pomóc rodzinie w Polsce. I tak też było. 
Antoni Grygiel przez 32 lata pracował w kopalni i przeżywał 
tam różne ciężkie chwile, ale zawsze ukojeniem była myśl, że 
pomaga rodzinie. W 1937 roku przyjeżdża do Polski i żeni się 
z Zofią Kawalec. Widzi, że w Polsce jest jeszcze większa bieda 
jak przed 7 laty. Za przywiezione pieniądze kupuje ziemię, bo 
wierzy, że wróci do Nawsia Brzosteckiego na stałe. Wraca do 
Francji, a w następnym roku sprowadza żonę do siebie, która 
po roku wraca do kraju i tutaj rodzi syna Zbigniewa.
 Rodzice Zofii Grygiel byli zamożną rodziną, gdyż ojciec 
Tomasz Kawalec był na emigracji w Ameryce skąd przy-
wiózł zarobione pieniądze, które ulokował w zakupie ziemi. 
Żyli szczęśliwie, ale tę idyllę zakłócił 1 IX 1939 r. – wybuch 
II wojny światowej. Granice państwowe zostały zamknięte. 
Antoni Grygiel we Francji zostaje zmobilizowany, a w 1940 
roku zostaje wzięty do niewoli niemieckiej. Po wojnie w 1948 
roku jedzie do Nawsia Brzosteckiego – owiany ideałami komu-
nistycznymi wierzy, że Polska jest krajem wolnym i kwitnie w 
niej dobrobyt. Po przyjeździe ten mit z dnia na dzień staje się 
wielką blagą. Codziennie też zgłasza się na posterunek milicji 
obywatelskiej w Brzostku oraz w Jaśle gdzie poddawany jest 

Zofia Grygiel (1957 r.)

Antoni Grygiel w niewoli niemieckiej 
(grudzień 1941 r.) Halina i Zbigniew Gryglowie (24 lipca 1960 r.)
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przesłuchaniom. Szybko zrozumiał, że władze komunistyczne 
odebrały Polakom wolność i on w takim zniewolonym kraju nie 
chce żyć. Wrócił do Francji i usilnie starał się o sprowadzenie 
do siebie rodziny. Jednak na razie było to bezskuteczne.
 Antoni Grygiel za wzorową pracę w kopalni został odzna-
czony złotym i srebrnym medalem oraz krzyżem zasłużonego 
bojownika. Należał do stowarzyszenia więźniów wojennych. 
Zawsze czuł się Polakiem, pomagał nie tylko rodzinie ale 
także znajomym i ciągle marzył aby rodzina syna Zbigniewa 
przyjechała do Francji.
 Zbigniew Grygiel urodził się 1939 roku przed wojną w Na-
wsiu Brzosteckim. Najmłodsze lata spędził z matką, dziadkami 
i ciocią Jadwigą Wilusz. 
Wysiedlenie przeżył za 
Wisłoką, a po powrocie 
pamięta bardzo ciężką 
zimę 1945 roku – sty-
czeń, luty mroził ogrom-
nym zimnem – a domy 
po wysiedleniu były 
zniszczone i nie było 
artykułów spożywczych. 
Łzy rozpaczy po stracie 
najbliższych podczas 
wojny i bezgraniczna 
bieda towarzyszyły 
chłopcu codziennie. Pa-
nował głód i choroby. 
Jedynym pożywieniem 
były „placki żelazne” 
– tak je nazywano – ze 
zmarzniętych ziemnia-
ków pieczone na płycie 
kuchennej i popijane 
wodą ze studni.
 Naukę szkolną rozpoczął Zbigniew jako 6 letni chłopczyk, 
a szkoła w Nawsiu Brzosteckim ulokowana została w budynku 
domu ludowego. Z małym chłopcem chodzili do klasy 10, 12 
i 15-letni uczniowie. Jak wiodło się małej chłopczynie wśród 
rosłych dryblasów każdy może sobie wyobrazić. Do drugiej 
klasy szkoły podstawowej został zapisany Zbigniew do Brzost-
ku i tutaj wiodło mu się dobrze. Codziennie biegł do kościoła 
parafialnego, w którym razem ze starszym kolegą Szymonem 
Nosalem – obecnym księdzem – pełnił posługę ministranta. 
Był to nie lada wyczyn, gdyż ministranturę trzeba było znać 
po łacinie, a ponadto pomagać już starszemu kościelnemu panu 
Winiarzowi. Ks. proboszcz Wilhelm Żywicki oraz wikariusz 
ks. Sieradzki radzi byli z zaangażowania młodych ministrantów 
i w nagrodę brali ich ze sobą na kolędę. W szkole Zbigniew był 
uczniem pilnym, sumiennym i zdolnym, także z bardzo dobrym 
świadectwem dostał się do Liceum Ogólnokształcącego w Ko-
łaczycach. Po maturze w 1957 roku zdał pomyślnie egzamin 
wstępny do Wyższej Szkoły Rolniczej na wydział weterynarii 
w Lublinie. Zaraz w pierwszym roku studiów bardzo mocno 
przeżył wydarzenia październikowe – manifestacje studentów, 
masówki, odwołanie zajęć wojskowych, demonstracje i okrzyki 
„chcemy wolności… uwolnić kardynała Wyszyńskiego… itp.”
 W grudniu 1957 roku matka Zbigniewa dostaje pozwolenie 

na wyjazd do Francji w celu łączenia rodzin, a podczas wakacji 
Zbigniew wyjeżdża do rodziców. Po przyjeździe przeżywa 
przesłuchania, rozmowy prowadzone przez służbę bezpieczeń-
stwa. Jednak nie wyraża zgody na współpracę z nimi, a efektem 
tych rozmów był fakt, iż cały czas jako student był śledzony 
i obserwowany.
 Rodzice Zbigniewa mieli już we Francji spory majątek 
– dom mieszkalny oraz działki budowlane – ojciec dobrze za-
rabiał pracując jako górnik. Pomimo tego podczas pobytu we 
Francji Zbigniew też pracuje, a zarobione pieniądze przywozi 
do Polski. W 1959 roku ożenił się z Haliną Błoniarz, córką 
Józefy i Józefa Błoniarz. Po roku przychodzi na świat córka 

Jolanta. We Francji zaś 
wydarza się tragedia 
i ginie matka Zbigniewa. 
Śmierć matki przeżywa 
Zbigniew bardzo mocno, 
gdyż to właśnie z Nią 
najbliżej związany był 
od dziecka.
 W 1963 roku Zbigniew 
zdaje ostatnie egzaminy 
na weterynarii WSR w 
Lublinie i podejmuję pra-
cę w charakterze lekarza 
weterynarii w Strzyżo-
wie, Frysztaku, Kołaczy-
cach. Poznaje też biedę 
i bezradność polskich 
małorolnych chłopów. 
Sam zaś pracuje bardzo 
ofiarnie. Jeździ do poro-
dów i innych zabiegów 
nie tylko podczas godzin 
pracy, ale także w nocy 

czy też w niedzielę i święta. Zawsze umiał nieść pomoc tam 
gdzie był potrzebny. Był bardzo dobrze przygotowany teo-
retycznie do pracy, kochał przyrodę i miał dobre serce. Jego 
sprawne ręce umiały pomóc w każdej najtrudniejszej sprawie 
w gospodarstwie rolnym – był jak gdyby doktorem „Judymem” 
tamtych czasów. Jeden przypadek z pracy we Frysztaku, a wła-
ściwie we wsi Niewodna pozostał Zbigniewowi w pamięci do 
dziś. Został wezwany do porodu loszki. Zajechał służbowym 
samochodem – a wziął ze sobą żonę i małą córeczkę Jolę – 
przed wskazany dom. Zobaczył straszną nędzę w tej chacie. 
Jedna izba bez podłogi, okna zamarznięte, a na środku nalepy 
leżała cierpiąca loszka. Po zbadaniu jej okazało się, że trzeba 
było robić cesarskie cięcie. Nie było miejsca, ani sprzętów na 
których mógłby ten zabieg wykonać. Szybko zdjął drzwi do 
stajni, ułożył je na stołkach i wykonał operację, a potem trzy 
razy przepisywał rachunek aby jak najmniej wypisać należno-
ści. Malutka córka Jolanta zapytała – dlaczego w oknach nie ma 
firanek, dlaczego w łóżku jest słoma, dlaczego nie ma na czym 
siąść? Po powrocie Halina Grygiel żona Zbigniewa spakowała 
wielką paczkę: pościel, bieliznę, naczynia kuchenne, zabawki 
i zawieźli to wszystko dla tej biednej rodziny. Na wiosnę zaś 
wdzięczni gospodarze przywieźli w dowód wdzięczności ma-

Od lewej: Halina i Zbigniew Gryglowie, Arletta z mężem 
i rodzice męża Arletty (12 lipca 1997 r.)

Od lewej: mąż Joli, babcia Józefa Błoniarz, Arletta z mężem 
i Jola z synem (12 lipca 1997 r.)

Od lewej: Rodzice męża Joli, za nimi syn dziennikarki Wandy Kona-
rzewskiej, Jola z mężem, Halina, Arletta i Zbigniew Gryglowie (1981 r.)

Dokończenie na str. 18
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lutkie jagnię. 
 Ilekroć wspomina Zbigniew Grygiel pracę na wsiach 
polskich wypowiada swoje uogólnienia, iż większość cho-
rób zwierząt wynikała z niedożywienia a czego zupełnie nie 
zauważa we Francji. W realiach francuskich można spotkać 
choroby wynikające ze złej przemiany materii, czy też ciężkie 
i skomplikowane choroby poporodowe, a nade wszystko we-
terynarze prowadzą profilaktykę.
 W 1965 roku Zbigniew zostaje przeniesiony do Brzostku 
gdzie oprócz pracy weterynarza prowadzi szkolenia rolnicze dla 
chłopów. Zawsze był wysłuchi-
wany przez grono postępowych 
rolników. Miał też swoje hobby 
– grywał w brydża – a jego współ-
towarzyszami „karcianymi” byli 
lekarz weterynarii Wiesław Zyg-
munt, kierownik spółdzielni 
rolniczej w Kleciach Stanisław 
Woźniak i dr Stanisław Rogala. 
Na tych spotkaniach brydżowych 
toczyli panowie burzliwe dysku-
sje – zwykle polityczne – oraz 
przepijali pyszną francuską kawą 
i winem.
 Najstarsza córka Haliny i Zbi-
gniewa Gryglów Jolanta po 
zdaniu matury w 1981 roku 
wychodzi za mąż za obywatela 
francuskiego. Sama zaś nie zrze-
ka się obywatelstwa polskiego i wyjeżdżają do Francji. Tam 
razem z mężem prowadzi fermę bydła rzeźnego – przydały 
się ojca opowieści o pracy weterynaryjnej. Zatrudnia stałych 
robotników z Polski, a do porodów przyjeżdża ojciec Zbigniew. 
Prosperuje bardzo dobrze, a w mieście zakupiła duży dom 
mieszkalny, w którym prowadzi polską restaurację. Prowadzi 
biznes rodzinny wraz z mężem, a jej syn Thierry już dzisiaj 
ma 24 lata i ukończył studia ekonomiczne, a obecnie studiuje 
w konserwatorium muzycznym.
 W maju 1982 roku Halina i Zbigniew Gryglowie wraz 
z córka Arlettą wyjeżdżają na stałe do Francji. Opuszczają 
piękny dom, grono przyjaciół i udają się do „drugiej ojczyzny”. 
Po przyjeździe Zbigniew zameldował rodzinę w merostwie 
w Balnzy i tam też podpisał kontrakt czasowy w serwisie we-
terynaryjnym oraz opiekował się chorym już ojcem. Ojciec zaś 
zapewnił mu mieszkanie oraz środki utrzymania, jak również 
zaproponował budowę nowego domu na własnej działce. I tak 
nasi Brzosteccy Rodacy rozpoczynają nowe życie w nowym 
świecie – i chociaż Francja to jeszcze Europa, do której i Polska 
należy, to jednak jest to inny świat, język kultura i obyczaje. 
Halina Gryglowa cierpi bezgranicznie, wręcz choruje, na 
każdym kroku brak jej Brzostku i mowy ojczystej. Sprowa-
dzają Gryglowie matkę Haliny Józefę Błoniarzową, a potem 
zaczynają się rodzić wnukowie, jest to antidotum na tęsknotę. 
Pani Halina rozpoczyna pracę przy upiększaniu domu i całej 

posesji. Rokrocznie otrzymuje nagrody za najpiękniej ukwie-
cony dom. Wieczorami zaś Halina i Zbigniew uczą się języka 
francuskiego, a ponadto Halina podejmuję pracę – opieka nad 
starszymi osobami – jako asystentka pielęgniarki francuskiej. 
Ma wypełniony czas niemal że całą dobę i ta bezgraniczna 
nostalgia za Brzostkiem i ludźmi, z którymi się przyjaźniła jak 
gdyby wycisza się.
 W trudnych chwilach polskim emigrantom pomaga Po-
lonia Polska, Dom Polski, do których przyjeżdżały polskie 
zespoły folklorystyczne. Ważną też rolę odgrywały spotkania 
w polskich bibliotekach czy też kościołach. Zbigniew Grygiel 
zaangażował się do pracy społecznej – zbierał paczki do Polski 

dla firm „Polska serwis” 
i „Kopernik”, obecnie jest 
na emeryturze i z wielką 
radością odwiedza córki 
i wnuków, jak również z 
rozrzewnieniem ogląda 
zdjęcia z Polski. Nie jedną 
łzę otarł z oczu z tęsknoty 
za Brzostkiem…
 Druga córka Haliny 
i Zbigniewa Gryglów Ar-
letta wyjechała do Francji 
jako 15-letnia dziewczyn-
ka. Tam ukończyła Cole-
ge, zdała maturę, ukoń-
czyła studia ekonomiczne 
na akademii w Diżon, od-
robiła staż pracy, a obecnie 
jest dyrektorem w spółce 

firm Total Adidas, Kodak wyszła za mąż za Francuza również 
ekonomistę z którym razem pracuje i urodziła dwoje dzieci 
syna Karola i córkę Klaris.
 Halina i Zbigniew Gryglowie mieszkają w bardzo boga-
tym regionie Bourgogne Franche-Conte tak pod względem 
przemysłowym jak i rolniczym. Są tam duże kopalnie węgla 
kamiennego, zakłady hutnicze, zbrojeniowe, nuklearne oraz 
wielkie fermy bydła białego. To właśnie tam przyjeżdżali pol-
scy fachowcy aby uczyć się produkować i montować podwozia 
do metra w Warszawie.
 I tak mija dzień za dniem Naszym Rodakom z Ziemi Brzo-
steckiej we Francji. Pojechali do ojca Antoniego i jego żony 
Zofii, tam odziedziczyli dobra po ojcu ale też i dorobili się 
ciężką własną praca. Są przykładem ludzi konsekwentnych, 
pracowitych ale też czystego, hojnego serca. Córki odzie-
dziczyły po ojcach dar nie tylko do wiedzy teoretycznej ale 
umiejętność żmudnej pracy i gorącego serca. Razem wspierają 
się i tworzą bardzo kochającą się rodzinę. Tęsknią do swojej 
pierwszej ojczyzny i do przepięknego Brzostku usytuowanego 
na górce w dolinie Wisłoki. A kiedy bardzo „boli Ich” tęsknota, 
przyjeżdżają w odwiedziny na Ziemię Brzostecką, do rodziny 
Kawalców, odwiedzają znajomych a potem znowu jadą do 
drugiej ojczyzny. Wieczorami patrzą w internet i znowu tęsknią 
do Polski. Te uczucia mieszają się jak w kalejdoskopie…

Zuzanna Rogala

Wnuki Haliny i Zbigniewa Gryglów. Od lewej: córka Arlet-
ty Klaris i syn Karol oraz syn Joli Thierry

Dokończenie ze str. 17

Arkadiusz Starościk uczeń klasy szóstej SP 
w Kamienicy Dolnej uzyskując wysokie 

wyniki w szkolnym i rejonowym konkursie 
przyrodniczym zakwalifikował się do trzeciego 
etapu – wojewódzkiego finału w/w konkursu, 
w którym zdobywając 70 pkt. godnie reprezen-
tował naszą szkołę. 
 Pragnę przypomnieć, że Arek jest również 
bardzo dobrym sportowcem. Trzykrotnie re-
prezentował szkołę w zawodach wojewódzkich 
– dwukrotnie w biegach przełajowych i raz w za-
wodach lekkoatletycznych (bieg na 1000 m) oraz 
czterokrotnie w zawodach rejonowych.
 Cała społeczność szkolna w Kamienicy Dol-
nej cieszy się z jego osiągnięć, składa gratulacje 
i życzy dalszych sukcesów.

aa

finalista wojewódzkiego konkursu przyrodniczego
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Zofia 
Jarmusz

Marian 
Nosal

Jadwiga 
Kudłacz

Gdzie są moje zabawki?
Gdzie są moje zabawki?
Czyja ręka wyrzuciła moje klocki?
A gdzie nożyczki, którymi po burzy
Wycinałam tęczę?
 Kto zburzył mój zamek z piasku?
 Kto chciałby zagrać teraz ze mną w klasy?
 Znalazłam stary scyzoryk, którym straszyłam złe sny!
 Kto przerobił moje szmaciane laleczki
 Na siostry szpitalne – z krwi i kości?
Nitko biała – zaceruj mojego pluszowego misia,
Który wiedział wszystko o mnie
I nikomu nie pisnął ani słowa!
Podarł, rzucił na wiatr zapisane karteczki!
 Kwitną tylko kwiaty, które zasadziły moje małe ręce
 Ktoś przerobił kasztanowych moich ludzików
 Na karłów z mięsa i polityki!
 Gdzieś leży potargany latawiec!
Unieście – proszę moje marzenia w dziecinnej podzięce
Za zmęczoną bólem twarz
Ej! Wy! Wypuśćcie ich z klatki moich marzeń!
Oddajcie moje podwórko!
 Oddajcie dziecięcą swobodę – 
 tamte lata oddajcie!
 Inaczej wypowiem wam wielką wojnę
 Mordercy moich zabawek – moich dziecięcych lat!
 1978 r.

dziewczyna wśród łanów zboża
Idzie dziewczę wąską ścieżką
I odgarnia kłosy zboża
Które błogo się kłaniają
Są srebrzyste jak poranna zorza.
 Przystanęła i spogląda w błękit nieba
 Weź w dłoń swoją złote zboże i ucałuj
 A ja za to dam ci chleba!
Obejmuje dziewczę kłosy
Pocałunek na nich składa
Gdzieś już słychać pobrzęk kosy,
Która żniwa zapowiada.
 Leć skowronku hen wysoko
 I zaśpiewaj żniwiarzowi i dziewczynie,
 Która patrząc za twym głosem
 Swym uśmiechem cię pozdrowi
I pomacha ci chusteczką, 
Którą lekko wietrzyk muska
Poszła teraz ku leszczynie –
Rwać orzechy do fartuszka!

Nasza gwiazda
Przekracza dzień swą granicę
Wyrusza gwiazdy zapalić
Wyczyścił już nieba tablicę
By nasze oczy pisały

Napiszmy swoje życzenie
Oczami duszą i ciałem
Niech zejdzie z gwiazdą na ziemię
Gdy gwiazdy będą spadały

Nic nie mów by gwiazd nie spłoszyć
Czekajmy niech chwila trwa
Aż niebo da gwiazdom przepustkę
Przez granicę nocy i dnia

Spójrz na mnie nic nie mów już
Pohukuje sowa w oddali
Jedźmy przyjechał Wielki Wóz
I nasza gwiazda się pali

przez uchylone drzwi
Pamiętam słomiany dach
Pod strzechą dom z bali
Omszony polepiony gliną
Lecz może to było w snach
Bo po nim wszystko
Dawno zapomniane
I mchem zielonym 
Z wierzchu malowane

Pamiętam jak starzec szedł
Powolnymi krokami
Krótka droga przed nim 
A szmat czasu za nim
Zarzucił białymi włosami
Znikając gdzieś w dali
I ukrył się w mej pamięci
A potem rekwiem śpiewali

Pamiętam że księżyc świecił
Na drogi od śniegu białe
I ktoś saniami pędził
Przez uchylone drzwi widziałem
A potem wracał powoli
Ale go nie poznałem
Bo twarz pomalował smutkiem
I więcej go nie widziałem

XVIII I MMXI

Wierny towarzysz
Przygląda się milczący biały
Idzie ze mną krok za krokiem
Czasem obcięty czasem cały
Z ogromnym tajemniczym okiem

Czeka aż zapadną ciemności
Wychodzi uśmiechnięty cały
By zaradzić ludzkiej samotności
Choć sam samotny jest i nieśmiały

Tyle razy nocą musiałem
Stawiać nowe życia drogowskazy
I pamiętam że w nim zawsze miałem
Towarzysza co drogę pokaże

Rysuje mą postać na ziemi
Cieniem koło mnie się kładzie
Bez słów samotność odmieni
Dla każdego taki sam towarzysz

Na rozdrożu

Nasza noc
Nasza noc
pełna gwiazd
wokół tylko
cisza gra
nie ma ja
nie ma ty
jest tylko
wspólne my
księżyc marzy
razem z nami
tak lekko
unosi myśli
nasza noc
jedna taka
gdy słowa
niepotrzebne są

dusza poety
Dusza poety
jest jak rzeka
raz spokojna
raz wzburzona
nowe fale
napływają
by się wpisać
w bieg historii
swój początek
tak daleki
że nie widać
nawet źródła
powolutku
horyzonty
swe poszerza
by z innymi
wpaść do morza
ksiąg poezji

Być sobą
Nie bójmy się
ciągle poznawać siebie
w tym wielkim świecie
zwariowanych uczuć
odkrywać się na nowo
poznawać własne ego
Nie bójmy się
dążyć do pełni szczęścia
naszych snów i marzeń
i nie przejmować się tym
co inni o nas powiedzą
Nie bójmy się
być kimś ważnym,
a jednocześnie sobą
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

na krawędzi wojny cd.

Tego dnia wieczór mama z ciocią Anną 
wezwały wszystkich domowników 

do wspólnej modlitwy błagalnej Pana 
Boga, by nas uchronił od wojny i wszel-
kich nieszczęść. Modlitwa była prze-
platana znanymi pieśniami religijnymi 
śpiewanymi zwykle w kościele. Wszyscy 
modlili się żarliwie z wielką nadzieją, 
że Pan Bóg nas wysłucha i okaże swoje 
miłosierdzie. Po zakończeniu modlitwy, 
niemal w zupełnym milczeniu przygoto-
wywaliśmy się do snu. Mimo wielkiego 
zmęczenia tej nocy długo nie mogłem 
zasnąć. Rozmyślałem. Czy rzeczywiście 
może dojść do wojny? A jeśli dojdzie jaka 
ona będzie i co stanie się z nami?
 Moje chłopięce rozważania całkiem 
nieświadomie zamieniły się w sen pełen 
koszmarów o wojnie i końcu świata. 
Nagle przebudził mnie jakiś rumor, ale 
nie byłem wcale pewien czy to już jawa 
czy nadal sen? Nie wiedziałem gdzie ja 
jestem? Jakiś ciasny kąt, pościel, derki, 
małe okienko, ściana z desek. W tym 
usłyszałem rżenie koni i grzebanie ko-
pytami. To wreszcie uświadomiło mi, że 
jestem na pryczy w stajni z końmi. Od 
kilku dni prycza na której spali kolejni 
parobcy była moim łóżkiem, a stajnia 
sypialnią. Mama nie chciała się zgodzić 
bym nocował w stajni, lecz ja domagałem 
się tego stanowczo, a tato się nie sprze-
ciwiał. Śpiąc w stajni było mi wygodniej 
rano wstać i bezpośrednio zadawać paszę 
koniom. Nikt z domowników nie musiał 
mnie budzić rano, bo konie same robiły to 
skutecznie, szczególnie gniada, złośnica. 
Właśnie i tym razem ona najgłośniej 
domagała się rannej porcji obroku. Szyb-
ko wstałem, nabrałem wiadrem karmy 
ze skrzyni pod pryczą, przygotowanej 
zawsze wieczorem dnia poprzedniego 
i wsypałem do żłobów. Konie chciwie 
żarły swoje śniadanie, a ja ubrałem się, 
zaścieliłem pryczę i zabrałem się do ich 
oporządzania. Wykonując w stajni swoje 
obowiązki usłyszałem przez ścianę, jak 
ciocia Anna w oborze oporządza bydło, 
a mama z Gienią zaczynają doić krowy.
 Ranek w naszym gospodarstwie roz-

począł się jak zwykle, lecz w ciągu dnia 
nadal napływały niezwykłe wiadomo-
ści, które potęgowały atmosferę napięć 
i niepokoju. Trwały jeszcze ostatnie 
pożegnania odchodzących do wojska. 
Tato ciągle nasłuchiwał radia i wyła-
wiał najnowsze wiadomości z kraju 
i zagranicy, którymi dzielił się z nami i 
przychodzącymi do nas krewnymi oraz 
sąsiadami. W czasie dnia istniejący stan 
napięcia częściowo rozładowały bieżące 
obowiązki i konieczne potrzeby termi-
nowego wykonywania prac w naszym 
gospodarstwie rolnym. Wieczorem 
kiedy ustała praca w polu, a w zagrodzie 
zwierzęta zostały nakarmione, tematem 
rozmów stało się ponownie grożące nam 
niebezpieczeństwo wojny, potwierdzone 
wiadomościami radiowymi. Po kolacji 
podobnie jak w dniu poprzednim wszy-
scy przystąpili do zbiorowej modlitwy 
przed udaniem się na spoczynek. Tato 
tylko kontynuował swoją pracę zegar-
mistrzowską przy lampie karbidowej ze 
słuchawkami radiowymi na uszach.

pierwsze dni i tygodnie 
grozy wojennej

Tej nocy spałem wyjątkowo spokoj-
nym, głębokim snem na mojej pryczy 

w stajni. Nie męczyły mnie żadne zmory 
ani majaczenia senne. Gniada jak zwykle 
nie zaspała porannego budzenia mnie. 
Wstałem szybko rześki i wypoczęty. Na-
bierany ze skrzyni do wiadra obrok konie 
powitały radosnym pomrukiem hm! hm! 
hm! Wsypałem im do żłobów ich posi-
łek i wyszedłem na chwilę ze stajni na 
podwórze. Zobaczyłem piękny poranek 
bezchmurny z lekko zaczerwienioną 
zorzą na wschodzie nieba i pomyślałem 
oby taki był cały wrzesień to ubywało 
będzie roboty w polu. Ochoczo wróciłem 
do pracy w stajni.
 Za przegrodą czyściłem już kasztankę 
szczotką i zgrzebłem, w tym usłyszałem 
głos taty. Chodź no do mnie na chwilę, 
mam ci coś do powiedzenia. Natych-
miast wyszedłem i tato zaczął. Stasiu 
zapamiętaj sobie dzisiejszą datę 1-go 
września 1939 roku. Dziś rano za kwa-
drans piąta wojska niemieckie napadły 
na Polskę bez wypowiedzenia wojny. 
Radio podało wiadomości o pierwszych 
starciach zbrojnych. Wojsko polskie choć 
nie zdołało zakończyć mobilizacji stawia 
zbrojny opór Niemcom. Toczą się ciężkie 
walki. Są zabici i ranni. Zdrętwiałem 
z  przerażenia. Nie mogłem wyksztusić 
z siebie słowa. Widząc moją trwogę, 

tato objął mnie ramieniem i zaczął 
uspokajać. No, bądź mężczyzną. O wy-
buchu wojny powiedziałem ci nie po to 
by ciebie przestraszyć lecz byś zdawał 
sobie sprawę z tego, że zaczęły się dla 
nas ciężkie czasy. Tak naprawdę, to nie 
wiadomo co nas czeka. Jedno jest pewne, 
wszyscy musimy być dzielni i pomagać 
sobie wzajemnie, by przetrwać nawet 
najgorsze wydarzenia. Trochę uspokojo-
ny niezwykłą czułością taty zapytałem. 
To co teraz mamy robić? W odpowiedzi 
usłyszałem. Wszystko to co robiliśmy do-
tąd w naszym gospodarstwie. Na pewno 
będą też dodatkowe prace i obowiązki, 
zależnie od przebiegu wojny i zaistnia-
łych potrzeb. Teraz najważniejsze jest to 
byśmy się nie bali niczego, ale też nicze-
go nie lekceważyli. Trzeba ze zdwojoną 
troską dbać o terminowe wykonywanie 
robót polowych, o bezpieczeństwo naszej 
zagrody i dobytku. Ty Stasiu musisz 
przede wszystkim dbać o konie. Teraz 
kończ swoją pracę i przychodź do domu 
coś zjeść. Chodziło o pierwsze śniadanie.
 Gdy wszedłem do kuchni na stole 
już stały garnuszki z mlekiem, a mama 
kroiła bochen żytniego chleba na kromki 
i smarowała je masłem. Ciocia Anna klę-
czała jeszcze przy swoim łóżku zatopiona 
w modlitwie. Po chwili wstała i szyko-
wała się do kościoła na nabożeństwo 
pierwszego piątku miesiąca, którego 
i tym razem nie opuszczała. Wychodziła 
z domu na czczo bo zawsze w pierwszy 
piątek miesiąca przystępowała do komu-
nii świętej.
 Po pierwszym śniadaniu tato podjął 
rozmowę wyjaśniającą, jak mamy za-
chowywać się wobec wydarzeń spowo-
dowanych rozpoczętą wojna. Młodszym 
siostrom Celi i Heli powiedział by nie 
oddalały się od domu. Nie miały też iść 
do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego 
bo i tak chyba nie odbędzie się. Pozosta-
łych czeka ciężka praca przy wywożeniu 
gnoju na pole Maćkówki, by go przeorać 
pod zasiew pszenicy. Do pomocy przy 
nakładaniu gnoju na wozy i rozmiataniu 
go na polu mieli przyjść Roman Sypień 
i Jan Skóra.
 Przed drugim śniadaniem, jako głów-
nym posiłkiem rano, przyszli obydwaj. 
Kiedy usłyszeli o wybuchu wojny, nawet 
śniadania nie jedli lecz natychmiast po-
szli do swoich domów by tę straszną wia-
domość przekazać rodzinie i sąsiadom. 
Tego dnia już nie wrócili. Wiadomość 
o wybuchu wojny rozchodziła się lotem 
błyskawicy.

cdn.

telefony alarmowe
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku podaje 
numery telefonów alarmowych, na które należy dzwonić 
w przypadku awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Telefony alarmowe stacjonarne: 14 6830 400
            14 6830 711

       komórkowe: 697136411
            697136815
            600616573

mamy trzech radnych w powiecie
Od 16 lutego 2011 r. funkcję radnego powiatowego pełni 

Ferdynand Bugno z Brzostku z listy Nr 2 Komitet 
Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zastąpił on na 
tym stanowisku Roberta Muchę z Jodłowej, który jako wójt 
gminy musiał z tej funkcji zrezygnować. 
 Tym to sposobem z okręgu wyborczego nr 2 (gmina 
Brzostek i gmina Jodłowa) Brzostek ma trzech radnych, 
a Jodłowa ani jednego. Oprócz Ferdynada Bugno funkcję 
radnego powiatowego pełnią Maria Przebięda z Brzostku 
i Grzegorz Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej.

/fl/
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Ogłoszenie Burmistrza  
Brzostku z dnia 1 marca 2011r.

o sporządzeniu wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do najmu 

w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego - stanowiących 

własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użyt-
kowy położony w domu strażaka 
w Januszkowicach - przeznaczony na 
prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokal położony na parterze budynku 
domu strażaka w Januszkowicach - cena 
wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni użytkowej wynosi 8,55 zł 
+ 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 
łącznie 42 m2 (sala sklepowa i zaplecze).
Lokal wyposażony jest w energię elek-
tryczną, bieżącą wodę i gaz.

Wadium dla lokalu płatne na konto Urzędu 
Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek 
Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) 
wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych).

Najemca ponosi oprócz czynszu również 
opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, 
wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres trzech 
lat. Czynsz płatny z góry do 10 każdego 
miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana 
corocznie o średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogło-
szony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (pierwsza regulacja na-
stąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok.)

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu 
na wynajem w/w nieruchomości nastąpi 
po upływie 21 dni od dnia niniejszego 
ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek

W sobotę 19 lutego 2011 r. w Domu 
Ludowym w Kleciach miała 

miejsce zabawa karnawałowa. Organi-
zatorem był nowo wybrany sołtys Kleci 
Jan Sarnecki wraz z Radą Sołecką.

 Na spotkanie przybyli licznie miesz-
kańcy Kleci oraz zaproszeni goście. 
Gospodynie z Kleci przygotowały 
poczęstunek, a do tańca grał zespół 
młodzieżowy z Nawsia Brzosteckiego. 

Wszyscy wspaniale bawili się do białego 
rana.
 Uczestnicy serdecznie dziękują orga-
nizatorom za mile spędzony wspólnie 
czas. Mamy nadzieję, że w przyszłości 
takie spotkania będą okazją do integracji 
ludzi różnych pokoleń.

Uczestniczka K. Szarek-Ryndak

zabawa karnawałowa w kleciach
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wstęp
 Choć od napisania Folwarku Zwierzęcego minęło blisko 
70 lat, przesłanie tam zawarte jest ciągle aktualne: wrogiem 
ludzkiej społeczności jest bolszewizm. To zjawisko jako 
pierwszy odkrył George Orwell. Z jednym, z czym się nie 
mogę zgodzić z autorem, to przedstawienia poczciwych 
świnek w tak haniebnej roli. No, ale jakieś zwierzęta bolsze-
wikami być musiały. 
Bo by książki nie było.

część i
 W Anglii, w latach trzydziestych XX wieku miało miejsce 
niecodzienne zdarzenie. Otóż pewnym folwarkiem rządziły 
świnie. Zanim to nastąpiło, folwark był jak tysiące innych: 
miał właściciela – alkoholika, parobków no i oczywiście zwie-
rzęta. I tak, świniom przewodził spasiony knur, stary Major. 
Nie miał on ci co prawda wyciętych kłów, ale ryj miał mądry 
i dobrotliwy wyraz twarzy. Cieszył się powszechnym szacun-
kiem wśród zwierząt, bo brał udział w wystawach świń, gdzie 
otrzymał ksywę ” Piękny”. Trzy psy 
miały imiona: Bubel, Dżesi i Pinczer, 
konie zaś to Bokser i Klołer. Następnie 
koza Muriel i osioł Bendżamin. Była 
również głupawa blondynka, klacz 
Molly i oswojony kruk Majdżesz. Po-
nadto kurczęta, kaczęta, gołębie i kot. 
Były także owce i krowy. 
 Całe to towarzystwo zebrało się 
w stodole w pewną wiosenną noc, by 
wysłuchać spasionego knura, który to 
w pijackim zwidzie roztaczał przed 
słuchaczami wizję wyzwolonego 
świata zwierząt: 
 - Towarzysze, zastanówcie się, 
czym jest nasze życie? To kosz-
mar. Żyjemy jak nędzarze, harujemy 
i wcześnie zdychamy. Nie ma w Anglii 
wolnych zwierząt, są tylko zniewolone 
i upokorzone. Dlaczego więc, pytam, 
godzimy się na taką nędzę? Wszystkie 
owoce naszej pracy kradnie człowiek. 
On to jest jedynym stworzeniem, które 
konsumuje, a nic nie produkuje. Nie 
ciągnie pługa, nie znosi jaj, nie daje 
mleka, nie potrafi dogonić królika. 
Pozbądźmy się człowieka, a owoce 
naszej pracy nam przypadną. Będzie-
my bogaci i wolni.
 Po tych słowach zrobił się nieopi-
sany tumult: zwierzęta tupały, ryczały, 
piały z zachwytu – dość, że obudziło 
to dzikie zwierzęta, tzn. szczury, które 
wypełzły z nor. Zrodził się problem: 
szczury są naszymi przyjaciółmi, czy 
nie? Zarządzono głosowanie. Zde-
cydowana większość głosów była za 
„tak”. Trzy psy były ”przeciw”. Nato-
miast kot był „za”, a nawet „przeciw”.
Po głosowaniu nadal przemawiał stary 
Major. 
 - Wiecie, co wam powiem, miałem 
dziwny sen. Śniła mi się ziemia bez 
człowieka. Dawno temu, moja matka 
nuciła wraz z innymi maciorami starą 
piosenkę. Znałem ją w dzieciństwie, 
ale później zapomniałem. Ostatniej 
nocy piosenka powróciła do mnie we 
śnie. Niech będzie naszym hymnem!

Zwierzęta Anglii, Zwierzęta Irlandii,
Zwierzęta wszystkich czterech stron świata,
Słuchajcie pilnie radosnej nowiny, 
Wkrótce wolności będzie bił wam dzwon.

Prędzej, czy później jasny dzień nadejdzie,
Obalim ludzi – jawą wrócą sny,
Po odzyskanych, żyznych ziemiach Anglii
Stąpać będziemy w chwale jeno my.

Spadną okrutne kółka z naszych nozdrzy,
Zrzucimy uzdy – wolny przyjdzie świat,
Zniszczymy wszystkie wędzidła ostrogi,
Nie będzie groźnie strzelać wraży bat.

 Melodia była łatwa do zapamiętania, toteż zwierzęta za-
częły nucić swój hymn, zrazu cicho, a później coraz głośniej. 
W końcu potężnym unisono buchnęły głosy uczestników 
wiecu. Hałas w stodole obudził właściciela folwarku, który 
w przekonaniu, że do kurnika zakradł się lis, chwycił strzelbę 
i wygarnął w ciemność. Zebranie rozpierzchło się błyskawicz-
nie. Każdy dopadł swego legowiska i już do świtu była cisza 
jak makiem zasiał.
Koniec części I. Cdn.

Ferdynand Bugno

Ściąga, czyli streszczenie lektury szkolnej dla umarłej klasy (IV LO)

George orwell – folwark zwierzęcy

drodzy rodzice
uczennice i uczniowie

w zwiazku z woLnymi miejscami w wyBranych zajęciach w projekcie 
„wiejska szkoła w środku europy Bez różnic”

współfinansowanym z europejskieGo funduszu społeczneGo
zespół szkół im adama mickiewicza w januszkowicach 

oGłasza dodatkową rekrutację ceLem uzupełnienia istniejących Grup
zajęć w projekcie

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” PO KL, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

termin realizacji projektu: 01.09.2010 – 31.01.2013
uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Adama 
Mickiewicza w Januszkowicach
termin rekrutacji – 07-12 marca 2011. Rekrutacja odbywać się będzie od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 15:30 do 18:30 w Zespole Szkół w Januszkowicach 

dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły
http://www.zsjanuszkowice.home.pl (zakładka: Zajęcia w projekcie – dodatkowa rekrutacja)

wolne miejsca w następujących zajęciach pozalekcyjnych:
•	 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki 
•	 Zajęcia dla uczniów i uczennic uzdolnionych z j. polskiego i matematyki
•	 Nauka języka angielskiego
•	 Zajęcia biblioteczne, propagujące czytanie książek
•	 Nauka tańca towarzyskiego (3 wolne miejsca w grupie klas I-III sz. Podst.)
•	 Zajęcia logopedyczne i pedagogiczno-psychologiczne

w pierwszej kolejności przyjmowani będą:
•	 Ucz. i uczennice z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
•	 Ucz. i uczennice, mający problemy w nauce, z niską oceną końcoworoczną w roku szkolnym 

2009/2010 z przedmiotu, który objęty będzie zajęciami dodatkowymi (Ocena: ndst, dop, dst)
•	 Ucz. i uczennice z rodzin o najniższych dochodach (obowiązuje zaświadczenie o dochodach za 

rok 2010)
•	 Zdolni ucz. i uczennice, z wysoką oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2009/2010 z przedmiotu, 

który objęty będzie zajęciami dodatkowymi (Ocena:cel, bdb, db)

Rekrutacja będzie odbywać się w ZS w Januszkowicach w dniach od 07-12.03.2011,
natomiast nabór od 14-18.03.2011r w godz. od 15.30 do 18.30.

rodzice chętnych ucz/ucz będą zobowiązani do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego.
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Od dzieciństwa lubimy tańczyć. 
Dlatego wiadomość o zajęciach 

tanecznych w naszej szkole współfi-
nansowanych przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego przyjęliśmy z wielkim zainte-
resowaniem. Była to dla nas duża szansa 
na rozwinięcie swoich umiejętności.
 Zajęcia, które rozpoczęły się w paź-
dzierniku 2010 roku, przynoszą nam 
wiele radości. Wszystkie uczestniczki i 
wszyscy uczestnicy projektu pt. „Wiej-
ska szkoła w środku Europy bez różnic” 
z wielkim entuzjazmem biorą w nich 
udział. O tym, jak dużą popularnością 
cieszą się te zajęcia pozalekcyjne świad-
czy fakt, że zorganizowano kilka grup 
tanecznych.
 Na pierwszych zajęciach rozwi-
jaliśmy dotychczasowe umiejętności 
taneczne, ćwicząc ogólną koordynację 
ruchową, reakcję na zmiany i pauzę w 
muzyce. Potem przeszliśmy do nauki 
podstawowych kroków danego typu 
tańca. Każde zajęcia zaczynamy od 
intensywnej rozgrzewki, po której przy-
pominamy sobie dotychczas poznane 
kroki oraz zaczynamy tańczyć w parach. 
Dzięki naszej instruktorce pani Agacie 
Hospod mamy możliwość realizowa-
nia własnych propozycji tanecznych. 
Do tej pory poznaliśmy już najbardziej 
popularne tańce towarzyskie: latyno-
amerykańskie, standardowe i ludowe. 
Opanowaliśmy więc podstawowe kroki 
cha-chy, samby, walca wiedeńskiego 
oraz polki. Nie zniechęcamy się wszel-
kimi niepowodzeniami, bo wiemy, że 
nic nie można osiągnąć bez wysiłku 
i systematycznej pracy. Uważamy, że 
tańczyć może każdy.
 Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału 
w tego typu zajęciach, ponieważ taniec 
był i jest naszą pasją. W ten sposób mo-
żemy pożytecznie spędzić czas wolny, 
rozwijając jednocześnie swoją spraw-
ność fizyczną. Zdobyte zaś umiejętności 
będziemy mogli zaprezentować podczas 

uroczystości szkolnych i środowisko-
wych.
 Serdecznie dziękujemy panu Stefano-
wi Kokoczce, Koordynatorowi i zarazem 
autorowi tego projektu, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 
dzięki czemu możemy poznawać i do-
skonalić różne typy tańca towarzyskiego.

Maria Makowska i Iwona Grygiel
Uczestniczki projektu

w ZS w Januszkowicach

zespół szkół im. a. mickiewicza w januszkowicach
taniec naszą pasją - nauka tańca towarzyskiego w ramach projektu 

pt. „wiejska szkoła w środku europy bez różnic”

Projekt pt. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaproszenie na treninGi tenisa stołoweGo
LKS Brzostowianka Brzostek oraz instruktorka Magdalena Kawalec zaprasza 
na treningi młodych adeptów tenisa stołowego. Treningi odbywają się w Szkole 
Podstawowej w Brzostku we wtorki o godz. 16:00 i co 2 tygodnie w piątki o godz. 
16:00. Należy przynieść ze sobą strój sportowy oraz własną rakietkę.

kto lubi tenis stołowy, zapraszamy!
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakow-
ska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCyJNO-
-HANDLOWO-USłUGOWE „EKIW” – Brzostek,  
ul. Szkotnia 16

3. FIRMA „OLMAR”, Mariusz Krauze – Brzostek
4. DELIKATESy „CENTRUM”, Małgorzata Drozd 

– Brzostek, ul. Rynek 39
5. ZAKłAD ROBÓT MELIORACyJNO-KANA-

LIZACyJNyCH „HyDROBUD” SP.J., B. Pysz,  
U. Pysz – Latoszyn 31c 

6. BANK SPÓłDZIELCZy RZEMIOSłA w KRA-
KOWIE oddział w BRZOSTKU

7. SKLEP SPOżyWCZO-PRZEMySłOWy, Renata 
i Zbigniew Golec – Brzostek, ul. Rynek 29

8. ZAKłAD RZEźNICZO-WęDLINIARSKI 
„TECHNO-MAS”, Kazimierz Sarna – Brzostek, 
ul. Mickiewicza 19

9. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – MAREK 
WOJNAR – ZAWADKA BRZOSTECKA 50

10. FIRMA USłUGOWA ELSTOB, Paweł Wojnar  
– Zawadka Brzostecka 44

11. APTEKA, mgr farm. Ryszard Nalepa – ul. 11-go 
Listopada

12. WINTER-SPORT, Dorota i Grzegorz Betlej 
– Brzostek, ul. Szkolna 3

13. FIRMA HANDLOWO-USłUGOWA GEODE-
ZyJNO-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkowski 
– Zawadka Brzostecka

14. FIRMA USłUGOWO-BUDOWLANA „EFEKT”, 
Piotr Wójcik – Klecie 123

15. ZAKłAD ŚLUSARSKI, Edward Kmiecik  
– Brzostek, ul. Mickiewicza 16

16. FIRMA TRANSPORTOWO-USłUGOWA, Jan 
Dziedzic – Bukowa 42

17. FIRMA HANDLOWO-USłUGOWA MIKRO-
KOSM, Grzegorz Kłęk – Brzostek, ul. Mickiewicza

18. LASZKłO, Adam Latoszek – Klecie
19. ZAKłAD KAMIENIARSKO-MEBLOWy, Janusz 

Czarnawski – Klecie
20. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „STAN-

-BUD”, Stanisław Zyguła – Brzostek, ul. Łukasie-
wicza 32

21. USłUGI  WOD. KAN. CO. GAZ, Józef Kawalec 
– Brzostek

22. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński – 
Januszkowice

23. FIRMA WOJT-BUD, Wojciech Miśkowicz – Brzo-
stek, ul 11-go Listopada 2

24. SZKOłA JAZDy „MILA”, Anna Nawracaj Roz-
wadowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 1

25. FHU „BRIAN SOFT” – SPRZEDAż I NAPRA-

WA KOMPUTERÓW, Jacek Berrahal – Brzostek, 
ul. Rynek 38 

26. SKLEP WIELOBRANżOWy, Artur Potrzeba – 
Brzostek

27. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzostek, 
ul 11-go Listopada 14

28. WOD-GAZ, Paweł Bielecki – Brzostek
29. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZE-

MIOSłA, Dariusz Kalina – Brzostek
30. SKLEP SPOżyWCZO-PRZEMySłOWy, Bar-

bara Szybist – Kołaczyce
31. SKLEP ZIELARSKO-MEDyCZNy „MELISA”, 

Maria Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
32. KWIACIARNIA „ANIA”, Anna Trojan-Kopala – 

Brzostek, ul. Rynek 18
33. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz Wójcik – 

Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
34. AGENT UBEZPIECZENIOWy, Jerzy Potrzeba 

– Brzostek, ul. Łukasiewicza 48
35. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Euge-

niusz łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
36. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, Lesław 

Kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
37. FIRMA HANDLOWA BUDROL, Leszek Dziedzic 

– Mieczysław Dziedzic Spółka Jawna – Zawadka 
Brzostecka 2

38. PH AGD, Zbigniew Ramut
39. SKLEP MOTORyZACyJNy AGRO-MOTOR, 

Joanna Sury – Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łu-
kasiewicza 2

40. SKLEP SPOżyWCZO-PRZEMySłOWy, Maria 
Szczygieł, Józef Czekaj

41. FIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzostek
42. FHUP ANEx, Aneta Augustyn – Brzostek, ul. Przed-

mieście 36
43. SKLEP TARA, Dorota Wołowiec-Prokop – Brzo-

stek, ul. Rynek 24
44. SKLEP MEBLOWy, Danuta Pruchnik – Brzostek, 

ul. Rynek
45. FHU AUTOSERWIS, Stanisław Jędrzejczyk  

– Brzostek, ul. Słoneczna
46. APTEKA vITA, Godawska i Wspólnicy Spółka 

Jawna – Brzostek, ul. Szkolna
47. KWIACIARNIA, Piotr Michalski, – Brzostek, ul. 

Rynek
48. FIRMA HANDLOWA I DORADZTWA FINAN-

SOWEGO, Mariusz Grygiel
49. FOTO GRT, G. Trzeciak – Brzostek, ul. Rynek 30

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów 
czuwa BIURO RACHUNKOWE, Jadwiga Olszew-
ska – Brzostek, ul Łukasiewicza

firmy wspierające sekcję piłki nożnej
Lks Brzostowianka Brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy
LKS Brzostowianka Brzostek
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13 lutego br. w Domu 
Kultury w Brzostku 

odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Ludo-
wego Klubu Sportowego 
„Brzostowianka” Brzostek. 
Licznie przybyli człon-
kowie stowarzyszenia za-
poznali się z przebiegiem 
działalności klubu oraz 
osiągnięciami zawodni-
ków, trenerów i działaczy 
w 2010 roku.
 Krótkie i konkretne 
sprawozdania za 2010 rok 
przedstawili prezes ds. piłki nożnej Zbigniew Czekaj oraz pre-
zes ds. tenisa stołowego Stanisław Król. W ramach sekcji piłki 
nożnej w roku 2010 w rozgrywkach organizowanych przez 
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej uczestniczyło 3 drużyny. 
Drużyna seniorów będąca w V lidze grupy dębicko-mieleckiej 
(runda wiosenna – spadek do niższej ligi) sezon 2010/ 2011 
grupa dębicka „A” klasa, drużyna juniorów starszych gr. dę-
bicka, drużyna juniorów młodszych gr. dębicka. Zaś sekcja 
tenisa stołowego uczestniczyła w rozgrywkach: II ligi kobiet 
prowadzonej przez Krakowski Związek Tenisa Stołowego, 
II ligi mężczyzn prowadzonej w pierwszej połowie 2010 roku 

przez Podkarpacki Związek Tenisa Stołowego, III ligi męż-
czyzn w drugiej połowie roku prowadzonej przez Podkarpacki 
Związek Tenisa Stołowego, IV ligi mężczyzn gr. rzeszowska 
oraz V ligi mężczyzn gr. rzeszowska „C”. Finansowanie obu 
sekcji to w większości dotacja z Urzędu Miejskiego oraz w 
niewielkiej części sponsoring, dobroczyńcy i składki człon-
kowskie członków klubu. Sprawozdanie finansowe sekcji 
piłki nożnej przedstawia się następująco: przychody 74 956 zł, 
wydatki 77 851 zł. Na koniec 2010 roku zadłużenie wynio-
sło 2 895 zł., natomiast sekcji tenisa stołowego: przychody 
40 697 zł, wydatki 41 278 zł. 
 Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie oraz doko-
nała pozytywnej oceny działalności Klubu w sferze organiza-
cyjnej, programowej, finansowej oraz pod względem realizacji 
uchwał przyjętych przez Walne Zebranie Sprawozdawcze. 
W związku z powyższym Komisja wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu. Członkowie 
klubu nie mieli wątpliwości. 21 osób było za udzieleniem 
absolutorium, wstrzymali się tylko członkowie zarządu.
 Krótka dyskusja dotyczyła różnorodnych rozwiązań i no-
wych koncepcji ulepszających funkcjonowanie klubu. Zarząd 
klubu złożył serdeczne podziękowania sponsorom, jak również 
wszystkim sympatykom bezinteresownie wspierającym dzia-
łalność klubu.

Sekretarz klubu 
Magdalena Kawalec

walne zebranie sprawozdawcze Lks „Brzostowianka” Brzostek

W niedzielę 20 lutego 2011 r. w Cen-
trum Dydaktyczno-Sportowym 

Politechniki Rzeszowskiej rozegrano In-
dywidualne Mistrzostwa Województwa 
Seniorów w tenisie stołowym. Brzostecki 
klub reprezentowany był przez cztery 
seniorki i jednego seniora. Seniorki, tak 
jak w roku ubiegłym, z turnieju wróciły 
z „workiem” medali. 
 W finale gry pojedynczej spotkała się 
Aleksandra Falarz z Magdaleną Kawalec, 
z którego zwycięsko wyszła Ola. Poko-
nała Magdę 3:0 i tym samym zdobyła 
Mistrzostwo Województwa i prawo startu 
w 79 Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski, które zostaną rozegrane w Bia-
łymstoku w pierwszy weekend marca. 
Tym samym Magdalena Kawalec zdo-
była srebrny medal, a brązowy przypadł 
w udziale Magdalenie Brzezowskiej. Na-
tomiast Katarzyna Kubas zajęła miejsce 
w przedziale 5-8. 
 Jedyny senior reprezentujący Brzosto-
wiankę – Tadeusz Wojdyła – uplasował 
się w przedziale miejsc 26-32. 
 Finał gry podwójnej kobiet był we-
wnętrzną sprawą zawodniczek brzostec-
kiego klubu. Aleksandra Falarz w parze 
z Magdaleną Brzezowską obroniły tytuł 
wywalczony przed rokiem pokonując 

Magdalenę Kawalec z Katarzyną Kubas 
3:1. 
 Swój trzeci złoty medal wywalczyła 
Aleksandra Falarz z Maciejem Karmo-
lińskim (KSTS MOSiR Krosno) w grze 
mieszanej, tym samym broniąc tytułu 
sprzed roku. W finale pokonali parę 
z KSTS MOSiR Krosno (Zuzanna Koza/
Michał Jurczak). 
 Pozostałe pary mieszane: Magdalena 
Kawalec z Tomaszem Jurkiewiczem 
(GMKS Strzelec Frysztak), Magdalena 
Brzezowska z Jackiem Flaumenhaftem 
(PKS Kolping Jarosław), Katarzyna Ku-
bas z Tomaszem Klagiem (PKS Kolping 
Jarosław) zakończyli gry w przedziale 5-8.

Sekretarz klubu
Magdalena Kawalec

sukcesy brzosteckich tenisistek

Mistrzyni województwa Aleksandra Falarz Wicemistrzyni województwa Magdalena Kawalec
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F.U. KRIS POLECA:
Profesjonalne pranie ekstrakcyjne:

- dywanów
- wykładzin
- tapicerek samochodowych
- tapicerek meblowych

Doczyszczanie posadzek:
- kostka brukowa (czyszczenie + impregnacja)
- lastrico, gres 
- posadzki przemysłowe

Dystrybucja profesjonalnej chemii sprzątającej:
- obiektowej, samochodowej

514 090 666

firma.kris@interia.pl

   podatku 
dLa 
damianka

Drodzy Czytelnicy Wiado-
mości Brzosteckich!
 Zwracam się z prośbą 
o przekazanie 1% podatku 
dla niesłyszącego Damianka. 
Damianek wymaga stałej 
i Fachowej rehabilitacji, aby 
mógł w przyszłości sam so-
bie radzić z przeciwnościami 
tego świata.

Dane potrzebne do PIT:
1. Nazwa OPP: Fundacja 

Dzieciom Zdążyć  z Pomo-
cą

2. KRS: 0000037904
3. Imię i nazwisko podopiecz-

nego: Damian Raś – wpisu-
jemy w rubryce informacje 
uzupełniające 1%

Ważne! W PIT nie wpisujemy 
nigdzie nr. konta.

Za okazaną pomoc  
i życzliwość  

z góry serdecznie dziękuję
M. Kawalec–Raś

1%
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

ROZWIĄZANIE: 
MARZEC 2011

Trudne wyrazy: REE, LIBIA, DŻUDO, ZALAU, APO, OPART, SAP, AJA, PUA, ECU, ASZ, ICA, CEK

Poziomo:
1) Najdłuższa rzeka Włoch; 3) Ptak 
jak dźwig; 6) Głos węża; 8) Jezioro 
w środk. Irlandii; 9) Wierzba z baziami;  
10) Kraj Kadafiego; 11) Odpad po młocce;  
12) Odmiana dżiu-dżitsu; 13) Miasto 
w Rumunii; 14) Włosy upięte w węzeł;  
15) Wronie słowo; 16) Wulkan na Minda-
nao; 18) Kierunek w sztuce abstrakcyjnej; 
21) Jednostka monetarna Japonii; 23) Wie-
szak w rzeźni; 25) Na kołowrotku wędki; 
27) Drzewo na parkiety; 29) Terroryści 
z Irlandii; 30) Dawne narty; 31) Przodek 
krowy; 33) Samosąd. 36) Wiśniowy u Cze-
chowa; 38) Podmokła gleba piaskowa; 40) 
Zielona część pietruszki; 43) Dźwięk „e” 
z krzyżykiem; 45) Werset KORANU. 46) 
Oorgan powonienia. 47) Złota moneta; 
48) Z cybuchem do pykania; 49) Zamek 
w gruzach; 50) Przygryzana w złości;  
51) Po dniu; 52) Uszczelnia okno;  
53) Kończy alfabet; 54) Wielbiciel;  
55) Warszawska uczelnia katolicka.
Pionowo:
1) Kardynalski kolor; 2) Małe drzewo; 
3) Do prasowania; 4) Bunt, rewolta;  
5)  Most  nad torami kolejowymi;  
6) Japoński rycerz; 7) Fanatyk filmu;  
17) Miasto w pn. Tajlandii; 19) Film z Lindą;  
20) Głos lwa; 22) Waluta wspólnej Europy;  
23) Szlagier, przebój; 24) Oznaka żałoby; 
25) Skrucha; 26) Autor trylogii „Przed 
potopem”; 27) Sceniczna powtórka;  
28) Szyfr; 32) Kraj jankesów; 34) Miasto 
w Peru; 35) Wada kafli; 37) Marka polskie-
go aparatu fotograficznego; 38) Zarządzał 
spiżarnią dworską; 39) Chory będący pod 
opieką lekarza; 40) Wysyła list; 41) Obra-
biarka skrawająca; 42) Przerwa w teatrze; 
43) Autor esejów; 44) Składany rower.
 Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 31 marca 2011 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
 Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: GDy LUTy Z WIATRAMI 
RyCHłA WIOSNA PRZED NAMI.
Nagrodę książkową wylosowała RENATA 
FORyŚ z Nawsia Brzosteckigo.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

krzyżówka z naGrodą

Fryzjer do klienta:
– Ostatnimi czasy stracił pan dużo 
włosów, trzeba by coś z tym zrobić...
– Już zrobiłem, wniosłem o rozwód. 

		
Przychodzi żona z mężem do dentysty. 
Rozmowa dentysty z mężem: – Lecze-
nie ze znieczuleniem czy bez? – Bez. – 
odpowiada mąż. – Gratuluję panu. Jest 

pan naprawdę bardzo dzielny. Mąż na 
to do żony: – No, kochanie. Siadaj na 
fotelu.

		
Polityków powinny łączyć wspólne 
cele...
...z pryczami i bez telewizora.

		
Rozmawia król z królem:
– Zwolniłem swojego jasnowidza.
– Dlaczego? Przecież wszystko dobrze 
przepowiadał?
– No tak. Ale poszedłem do niego do 
wieży, pukam do drzwi, a on pyta:, 
„kto tam?”

		

Mężczyzna do kobiety:
– Gdy widzę Pani uśmiech, mam na-
dzieję, że złoży mi Pani wizytę...
– Ale podrywacz z Pana...
– Nie, dentysta...

		
Gość do kelnera: 
– Poproszę befsztyk. 
– Nie ma. 
– To poproszę kotlet schabowy.
– Nie ma. 
– To może jajecznicę.
– Nie ma. 
– W takim razie proszę mój płaszcz! 
Kelner spogląda na wieszak i mówi: 
– Przykro mi, ale też już nie ma.
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Firma WOJT-BUD zaprasza do 
biura sprzedaży w Brzostku

Nasza oferta:
• Pokrycia dachowe (blacha na wymiar, da-

chówki ceramiczne i betonowe)
• Stolarka budowlana PCV, stalowa, drewniana 

(okna 6 komorowe, drzwi zewnętrzne i we-
wnętrzne, okna dachowe)

• Bramy garażowe, rolety, roletki tekstylne, 
moskitiery na wymiar

• Systemy ociepleń SEMPRE, CAPAROL, 
WEBER

• System suchej zabudowy RIGIPS
• Oraz inne materiały budowlane

Ul. 11 Listopada 2
Pon. - pt. 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
Nr. Tel. 511 486 405
www.wojtbud.com

Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych

Przyjmujemy 
zamówienia 

na dekoracje ślubne 
w kościele i na sali
BRZOSTEK, ul. RYNEK 30

ZAPRASZAMY

F.H.U. Wojciech Wojdyła
JANUSZKOWICE k/szkoły

tel.:  787 002 776

OFERUJE
• opony nowe i używane
• części zamienne
• oleje, filtry

WYMIANA
• olejów
• filtrów
• płynów
• opon

PROMOCJA WIOSENNA 
NA WYMIANĘ OPON

Z A P R A S Z A M Y
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„(…) cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość, 
ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką 
cywilizację przetworzyło w cywilizację miłości”

Jan Paweł II

W dniu 12 lutego 2011 roku po raz kolejny w Januszkowi-
cach obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Dzień 

ten został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 
1992 roku w 75 rocznicę Objawienia Matki Bożej w Lourdes. 

Tradycyjnie, jak co roku, w naszej miejscowości w tym dniu 
o godz. 9.00 odbyła się uroczysta Msza święta celebrowana 
przez kapłanów z Januszkowic. Pomimo niesprzyjającej po-
gody chorzy zostali przywiezieni przez swoich najbliższych 
do kościoła. Ksiądz proboszcz Mariusz Cymbała wygłosił 
homilię, w której zwrócił uwagę na problemy obecnych cza-
sów, kiedy ludzie chorzy i cierpiący borykają się z brakiem 
środków finansowych na zakup niezbędnych leków. Zwrócił 
uwagę, że naszym obowiązkiem jest pomoc i wsparcie ludzi 

obchody światowego dnia chorego w januszkowicach

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, że 
ktoś może pisać na maszynie do pisania, a nie na 

komputerze. Przecież te stare, poczciwe urządzenia dawno 
odeszły w niepamięć i zostały zastąpione przez wszechobecne 
komputery. Maszyny szybko odeszły, ale dawne nawyki wolno 
odchodzą w przeszłość i wiele osób przyzwyczajonych do tych 
urządzeń, pomimo że przesiadło się na komputery, nadal korzysta 
z nich jak z maszyny do pisania. Skutkuje to wieloma błędami 
edytorskimi, które są przyczyną nieprofesjonalnego wyglądu 
dokumentów i niepotrzebnej frustracji ich twórców. Problem 
ten dotyczy również niektórych osób młodych, które maszyn 
do pisania nawet nie widziały i swoją przygodę z pisaniem 
rozpoczynały na komputerze. 
 Aby pomóc tym wszystkim, którzy chcieliby poprawić swój 
warsztat w tej dziedzinie, planujemy przedstawić Państwu cykl 
artykułów, które mają być poradnikiem podczas pisania na 
komputerze. Czekamy też na pytania od Państwa, które należy 
przesyłać na adres: wiadomosci@konto.pl (temat: Pisać każdy 
może).

sam komputer nie wystarczy
 Aby można było pisać na komputerze potrzebny jest program 
zwany edytorem tekstu. Programy te mogą być zarówno proste 
(posiadające funkcje podstawowe, wystarczające do napisania 
zwykłego tekstu), jak i skomplikowane (umożliwiające operacje 
blokowe, podświetlanie składni, makra itp.). Przykładem 
prostego edytora tekstu jest „Notatnik” czy „WordPad” (oba 
są składnikami systemu operacyjnego Windows), natomiast 
przykładem zaawansowanego i równocześnie najbardziej 
popularnego w Polsce edytora jest „Microsoft Word” z pakietu 
„Office”. Nasz poradnik ma na celu przybliżyć obsługę edytora 
Word, ale będzie również przydatny w pracy z innymi edytorami.

spacje, entery, tabulatory
 Jednym z podstawowych błędów podczas pisania jest 
wstawianie pomiędzy wyrazami więcej niż jednej spacji. 
Wprawdzie tekst taki wygląda zwykle w miarę poprawnie, lecz 
pojawiają się kłopoty podczas formatowania akapitów.
 Innym poważnym błędem jest wstawianie spacji przed: 
przecinkiem, kropką, średnikiem, dwukropkiem, pytajnikiem, 
wykrzyknikiem. Pamiętać musimy również, że wyrazy (zdania) 
pisane w nawiasie lub w cudzysłowie nie mogą być oddzielone 
od tych nawiasów czy cudzysłowów spacjami. Jeśli nie będziemy 
tego przestrzegać nasz tekst będzie wyglądał brzydko, a może 
się nawet zdarzyć, że nowy wiersz będzie się zaczynał np. od 

przecinka czy nawiasu zamykającego. Natomiast w przypadku 
postawienia spacji po cudzysłowie otwierającym może się 
zdarzyć, że ów cudzysłów będzie się uparcie lokował u góry, 
a nie na dole. Przykłady:

źle Dobrze
wyraz  , wyraz,
wyraz  : wyraz:

(  wyraz  ) (wyraz)
„  wyraz  ” „wyraz”

 Niektórzy, przyzwyczajeni do maszyny do pisania, na końcu 
wiersza naciskają klawisz „ENTER” aby przejść do nowego 
wiersza. Nigdy nie wolno tak robić. Klawisza „ENTER” 
używamy tylko wtedy kiedy chcemy rozpocząć nowy akapit. 
(Pamiętajmy: Akapit to samodzielny, spójny treściowo fragment 
tekstu, zazwyczaj oddzielony od reszty tekstu wcięciem).
 Nie można też robić wcięcia pierwszego wiersza w nowym 
akapicie za pomocą kilku lub kilkunastu spacji. Robimy to tylko 
przy pomocy tabulatora (klawisz „TAB”).
 Bardzo częstym błędem jest również próba wyśrodkowania, 
czy wyrównania do prawej tekstu za pomocą wielu spacji. 
Po pierwsze nigdy tego nie zrobimy dokładnie, a po drugie 
wystarczy tylko w takim tekście wnieść małą poprawkę, 
a wszystko ulegnie zburzeniu. Pamiętajmy, że do tego celu służą 
odpowiednie przyciski na pasku narzędziowym (rys. poniżej).
 

Pamiętajmy również, że w każdym programie, a więc 
i w edytorze tekstu jest pomoc, z której możemy skorzystać. 
Możemy też zobaczyć jak to inni rozwiązali, np. w dobrze 
wydanej książce, czy czasopiśmie. Internetu raczej bym nie 
polecał, bo najczęściej roi się tam od błędów.
 I na koniec. Jeśli chcemy widzieć czy zrobiliśmy jedną 
spację lub więcej, albo w którym miejscu nacisnęliśmy klawisz 
„ENTER” lub tabulator kliknijmy na pasku narzędziowym 
przycisk „Pokaż wszystko” (rys. powyżej). Powtórne kliknięcie 
spowoduje wyłączenie tej funkcji. cdn.

J. Nosal

pisać każdy może... (1)

Wyśrodkuj Wyrównaj do prawej

Pokaż wszystko
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chorych i cierpiących. Kierując słowa do chorych, podkreślił, 
że każdy z nich w swoim cierpieniu może stać się uczestnikiem 
odkupieńczej ofiary Chrystusa. Przytaczał słowa papieża Jana 
Pawła II, który szczególnie obdarzał wielką troską i miłością 
ludzi chorych i cierpiących. Mówił, że każdy chory poprzez 
ból i cierpienie może umocnić słabych i wezwać do poprawy 
upadających.
 Po Mszy świętej wszyscy chorzy wraz z proboszczem 
Mariuszem Cymbałą udali się do Domu Strażaka w Janusz-
kowicach, gdzie panie z parafialnej Caritas 
przygotowały poczęstunek dla zaproszonych 
gości. Obchody tego dnia uświetnił występ 
dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół im. Adama 
Mickiewicza w Januszkowicach. Młodzież gim-
nazjalna przygotowała krótki montaż  słowno-
-muzyczny, w którym zaprezentowała historię 
powstania Światowego Dnia Chorego. Wszyscy 
zgromadzeni wraz z młodzieżą śpiewali pieśni 
religijne. Również nie zabrakło słów papieża 
Jana Pawła II, który w czasie swojego ponty-
fikatu często otaczał swoją opieką i wsparciem 
ludzi chorych i cierpiących. 
 Następnie uczniowie z klasy czwartej 
przedstawili scenkę, która ukazała wszystkim, 
że zdrowie obok miłości, rodziny, przyjaźni, 
szczęścia, życia bez wojen należy do najbardziej 
cenionych wartości. Nasze zachowania zdrowot-
ne kształtują się od wczesnego dzieciństwa, w 
procesie rozwoju człowieka pod wpływem róż-
nych czynników: domu, szkoły, grupy rówieśni-
ków, reklamy, informacji w środkach masowego 
przekazu czy też bardzo często obserwacji ludzi 

w najbliższym otoczeniu. 
 Każdy człowiek w swoim życiu dąży do wielu rzeczy. Jedni 
chcą osiągnąć sukces zawodowy, a inni zdobyć wielki majątek. 
Jednak w realizacji tych celów jest nam potrzebne zdrowie.
 Dobrze by było, aby każdy z nas już od najmłodszych 
lat miał świadomość wartości zdrowia. Warto dodać, że już 
renesansowy poeta Jan Kochanowski zwraca uwagę, (...) ŻE 
NIC NAD ZDROWIE.

Iwona Szczucińska

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Januszkowicach przygotowały 
część artystyczną dla przybyłych gości

Uczennice z klasy Iv wcieliły się w role „witaminek” Uczestnicy obchodów Światowego Dnia Chorego  
w Januszkowicach

Scenka o zdrowiu w wykonaniu uczniów z klasy Iv  
Zespołu Szkół  w Januszkowicach

Ks. proboszcz Mariusz Cymbała wręczył wszystkim uczest-
nikom pamiątkowe obrazki xIx Światowego Dnia Chorego
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kącik
fotograficzny

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiadomo-
ści Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.pl lub 

też dostarcz je do redakcji osobiście. Przesyłając zdjęcia prosimy o 
podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

/fl/

Fot. Alicja Grodzka z Woli Brzosteckiej Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz

Fot. Daniel Jasik z Kamienicy Dolnej

Fot. Katarzyna Bielańska z Woli BrzosteckiejFot. Joanna Kasprzyk z Bukowej

Fot. Karolina Kukla ze SkurowejFot. Monika Kolbusz z Januszkowic

Fot. Gabrysia Szynal z Nawsia Brzosteckiego


