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Szukałem Was,
a teraz Wy przyszliście do mnie.
          (J.P.II)

 Nazwa relikwie pochodzi z języka 
łacińskiego i oznacza doczesne szczątki 
zmarłego lub rzeczy z nim związane. 
Kult relikwii w Kościele, najbardziej 
rozwinięty w średniowieczu, sięga 
III wieku. Od tego czasu pamiątki po 
świętych i błogosławionych w różnych 
okresach historii cieszyły się większym 
lub mniejszym zainteresowaniem.
W kościele katolickim wyróżnia się 
relikwie I, II lub III stopnia. Relikwie 
pierwszego stopnia są pobrane z ciała 
świętego, najczęściej są to fragmenty że-
ber lub kości ręki. Relikwiami I stopnia 
pochodzącymi z ciała Jana Pawła II są 
4 ampułki krwi pozyskane w ostatnich 
dniach życia papieża. Są one w posia-
daniu Kardynała Stanisława Dziwisza 
metropolity Krakowskiego, który jest 
ich strażnikiem i dysponentem. W przy-
padku papieży relikwią II stopnia jest na 
przykład sutanna czy ornaty, których 
używali, celebrując Msze święte. Reli-
kwiami III stopnia mogą być przedmioty 
towarzyszące błogosławionemu lub 
świętemu za życia, niekoniecznie zwią-
zane z funkcjami religijnymi. Święty 
musiał ich przynajmniej raz dotknąć.

 W dzisiejszych czasach ludzie wciąż 
poszukują bliskiego kontaktu ze świę-
tymi, stąd narasta zainteresowanie reli-
kwiami. Dla wielu osób są one widomym 
znakiem świętego czy błogosławionego, 
uobecniają go, ułatwiają kontakt z nim 
i modlitwę. Szybka beatyfikacja papieża 
Jana Pawła II, uznanego przez rzesze 
Santo Subito już w dniu pogrzebu, 
wzmogła chęć posiadania Jego relikwii.
Papieskie relikwie trafiły do tej pory 
– na prośbę proboszczów i wiernych 
– do kilkudziesięciu świątyń w całej 
Polsce. Są wśród nich najznakomitsze 
katedry, bazyliki, parafie budujące 
kościoły pod wezwaniem Jana Pawła 
II, zarówno w wielkich miastach, jak 
również w mniejszych miejscowościach. 
W diecezji rzeszowskiej tylko kilka 
świątyń dostąpiło tego zaszczytu. Wśród 
wyróżnionych znalazł się kościół pw. 
Zwiastowania NMP w Januszkowi-
cach, który otrzymał relikwie w darze 

od ks. kardynała Stanisława Dziwisza, 
metropolity krakowskiego.
 Podniosła uroczystość z tej okazji 
miała miejsce w januszkowickiej świą-
tyni 17 października 2011 roku i zbiegła 
się z 33. rocznicą wyboru Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową. Poprzedziły ją 
rekolekcje, które prowadził, pochodzący 
rodem z Januszkowic, ks. dr Krzysztof 
Tyburowski, wykładowca Wyższego 
Seminarium Duchownego w Rzeszowie 
i Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła 
II w Krakowie.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 
procesją z cennym relikwiarzem, która 
przeszła do górnego kościoła. Otrzyma-
ne w darze relikwie pierwszego stopnia 
umieszczone przy obrazie Jana Pawła 
II, który z tej okazji powieszono przy 
ołtarzu. Oddano hołd błogosławionemu 
słowami litanii ku Jego czci.
 Uroczystej Eucharystii przewodni-
czył, Ks. Arcybiskup Edward Nowak 
z Rzymu. Po raz pierwszy w dziejach 
parafii, tak wysoki dostojnik sprawował 
Mszę Świętą w Januszkowicach. Wraz 
z nim przybyli licznie kapłani z deka-
natu brzosteckiego na czele z ks. dzieka-
nem Emilem Midurą, kapłani z diecezji 
katowickiej, pielgrzymi z okolicy oraz 
parafianie.
 Ks. Arcybiskupa w murach świątyni 
gorąco powitały dzieci, młodzież oraz 
ks. proboszcz Mariusz Cymbała. Później 
nastąpiło poświęcenie dolnego kościoła 
po generalnym remoncie, a po nim roz-
poczęła się Msza św. z udziałem chóru 
parafialnego i scholi.
W pouczającej homilii abp Nowak, 
wspominał bł. Jana Pawła II, z którym 
przed laty współpracował. Mówił, że 
Ojciec Święty był człowiekiem mo-
dlitwy, zawsze otwartym na drugiego 
człowieka. Jego charakterystycznymi 
gestami były otwarte dla innych ludzi 
ramiona i ręce złożone do modlitwy. 
Cytując słowa Papieża, wypowiedziane 
w dniu inauguracji pontyfikatu: Nie 
lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi, tłumaczył, co one znaczą. 
Apelował mianowicie, aby nie wstydzić 
się Chrystusa, nie bać się bronić Ko-
ścioła, wierzyć w to, co zapisane jest na 
kartach Ewangelii, wychowywać młode 
pokolenie w wierze Chrystusowi. Jego 
słowa i świadectwo świętości bł. Jana 

Pawła II, potwierdzone licznymi cudami, 
głęboko zapadły w serca wiernych. 
 Wzruszającą i podniosłą uroczystość 
zwieńczył akt zawierzenia. Ks. pro-
boszcz podziękował Bogu za dar parafii 
pw. Zwiastowania NMP, a szczególnie 
za obecność bł. Jana Pawła II w znaku 
relikwii. W imieniu wszystkich prze-
prosił za lekceważenie nauki głoszonej 
przez Ojca Świętego oraz oddał całą 
parafię w opiekę Bogu, powtarzając za 
Papieżem słowa „Totus Tuus”.
 Na zakończenie tej historycznej chwi-
li przedstawiciele Rady Parafialnej zło-
żyli podziękowania dla Ks. Arcybiskupa 
za przekazanie relikwii Papieża Polaka 
i w dowód wdzięczności ofiarowali mu 
skromny prezent – płaskorzeźbę Jezusa 
Dobrego Pasterza.
 Słowa podziękowania na ręce przyby-
łego z Watykanu abp Nowaka, wszyst-
kich kapłanów, pielgrzymów i parafin, 
którzy przygotowali tę uroczystość, 
przekazał również proboszcz parafii, 
ks. kanonik Mariusz Cymbała.
Arcybiskup, żegnając się i błogosławiąc 
licznie zgromadzonych, jeszcze raz 
wzywał, aby przynosić prośby, modlitwy 
i intencje do obecnego od dziś w Janusz-
kowicach Jana Pawła II. 
Po nabożeństwie wielkim przeżyciem 
dla wszystkich obecnych była możliwość 
ucałowania relikwii błogosławionego. 
Tak samo wzruszającym i niezapomnia-
nym, jak ucałowanie krzyża związanego 
z ostatnimi dniami życia Jana Pawła II, 
czyli z Wielkiego Piątku 2005 roku. 
Uroczyste nawiedzenie krzyża papie-
skiego miało miejsce w naszej parafii 
8 kwietnia 2011 r. 
 Posiadanie cennych relikwii „naj-
większego spośród Polaków”, naszego 
umiłowanego Ojca Świętego to wielki 
honor i dar dla Januszkowic oraz we-
zwanie do dawania świadectwa wiary 
w codziennym życiu.
Warto dodać, że kościół w Januszko-
wicach znany jest z kultu Miłosierdzia 
Bożego. Znajdują się w nim również re-
likwie św. siostry Faustyny Kowalskiej. 
Tak więc od tej historycznej chwili nasza 
parafia ma zaszczyt obcować i dzielić 
się z innymi pielgrzymami obecnością 
największych Apostołów Miłosierdzia 
Bożego.

Celina Węgrzyn

Z prac Rady Miejskiej
 28 października br. Rada Miejska 
w Brzostku obradowała po raz XIII 
w bieżącej kadencji, pod przewodnic-
twem Zofii Skórskiej – Przewodniczącej 
Rady.
 Na początku sesji, sprawozdanie 
z działalności międzysesyjnej złożył 
Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek 
informując: Zarządzeniem Nr 82/11 
Burmistrza Brzostku z dnia 27 września 
br. wprowadzono zmiany do zestawienia 
zbiorczego planów finansowych jedno-
stek budżetowych na 2011 rok, zgodnie 
z Uchwałą Nr XII/72/11 Rady Miejskiej 
w Brzostku z dnia 27 września 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok. Realizując Uchwałę Nr 
XI/66/11 z dnia 30 sierpnia br. przy-
gotowano dokumentację do przyjęcia 
darowizny działki położonej w Brzostku 
z przeznaczeniem na utworzenie drogi 
wewnętrznej na osiedlu Gryglewskie-
go. Zgodnie z Uchwałą Nr XI/60/11 
z dnia 30 sierpnia br. został rozstrzy-
gnięty przetarg na udzielenie kredytu 
długoterminowego na finansowanie 
zadań inwestycyjnych. W związku 
z tym w dniu 3 października br. została 
podpisana umowa o udzielenie kredytu 
z Podkarpackim Bankiem Spółdziel-
czym w Jaśle.
 Rada Miejska przyjęła „Program 
usuwania azbestu oraz wyrobów za-

wierających azbest dla Gminy Brzo-
stek” wraz z inwentaryzacją obiektów 
w terenie. Kolejnym punktem obrad był 
wybór ławników sądów powszechnych 
na kadencję 2012-2015. Ławnikami do 
orzekania w sprawach rodzinnych i nie-
letnich w Sądzie Rejonowym w Dębicy 
zostali wybrani: pani Jadwiga Białas, 
pani Krystyna Grygiel, pani Małgorzata 
Kolbusz.
 W dalszej części obrad podjęto 
uchwały w sprawie: zmiany uchwa-
ły budżetowej na 2011 rok, zmiany 
uchwały dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Dębickiemu na 
realizację zadania własnego Powiatu, 
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udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Dębickiemu na realizację zadania wła-
snego Powiatu, upoważnienia Burmistrza 
Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego na poczet środków budżetu 
gminy w 2012 roku z przeznaczeniem na 
pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego 
na realizację zadania własnego Powiatu, 
przeznaczenia do najmu sklepu położonego 
w Domu Ludowym w Kamienicy Górnej 
stanowiącego własność Gminy Brzostek 
na okres powyżej trzech lat, sprzedaży, 
nabycia, przyjęcia darowizny, nierucho-
mości położonych w Bączałce i Siedliskach 
– Bogusz.
 Treść podjętych uchwał prezentowana 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Gminy Brzo-
stek.

Ewa Szukała

 W Polsce Ludowej nie tylko urzędy 
bezpieczeństwa, milicja i wojsko były 
na usługach systemu komunistycznego. 
Totalitarna władza w latach 1944-1946 
wytworzyła alternatywny system „wy-
miaru sprawiedliwości”, rozbudowując 
gęstą sieć sądownictwa wojskowego. 
Sądownictwo to posiadało niezwykle re-
strykcyjne akty prawne, które pozwalały 
na stosowanie terroru w imię bolszewic-
kiej ideologii. To zbrodnicze prawo było 
skutecznym orężem we wprowadzaniu 
systemu komunistycznego w Polsce. 
W latach 1944-1955 same tylko sądy 
wojskowe w procesach politycznych 
orzekły ponad 81 tys. wyroków, z tego 
na karę śmierci skazano 6000 osób. 
Ewenementem było to, że te sądy woj-
skowe skazywały osoby cywilne, co 
było niedopuszczalne w demokratycz-
nym państwie. Niestety organizatorem 
sądownictwa wojskowego w Polsce od 
1944 r. był oficer sowiecki gen. Aleksan-
der Tarnowski, który umieszczał swych 
„doradców” w całym kraju. Naturalnie 
w dziesiątkach tysięcy procesów orze-
kali polscy sędziowie. Kim oni byli, kto 
mógł zostać sędzią wojskowym? Otóż na 
podstawie komunistycznego prawa (Art. 
46 par. 2 „Prawa o Ustroju Sądów i Pro-
kuratury Wojskowej”) uznano, że takim 
sędzią może być oficer, który posiada 
jedynie wykształcenie prawnicze. To 
nieprecyzyjne określenie powodowało, 
że w takim „wymiarze sprawiedliwości” 
mogli orzekać sędziowie nie posiadający 
nawet wykształcenia średniego, a cza-

sem i podstawowego. Wystarczyło być 
„pewnym ideologicznie i klasowo człon-
kiem partii”, a potem jedynie ukończyć 
kurs w oficerskiej szkole prawniczej. 
Taka nauka trwała jedynie od 7 do 16 
miesięcy i tacy absolwenci zostawali 
oficerami sądownictwa i prokuratury 
wojskowej. Wykształcona w taki sposób 
nowa kadra „wymiaru sprawiedliwości” 
była całkowicie uzależniona od apara-
tu władzy, któremu zawdzięczała ten 
szybki awans. Dlatego komunistyczni 
prokuratorzy oskarżali, a sędziowie 
wydawali wyroki na polityczne zlece-
nie dygnitarzy partyjnych (PPR, PZPR) 
lub ubeckich komendantów. Na jakiej 
podstawie tego dokonywano? Otóż 
zbrodniczy aparat represji wymierzo-
ny był przede wszystkim w żołnierzy 
Armii Krajowej, organizacji niepodle-
głościowych, prawdziwych patriotów 
i zwyczajnych uczciwych ludzi, którzy 
nie godzili się z sowieckim panowaniem 
oraz komunistycznym kłamstwem, 
manipulacją i oszczerstwem. Prześla-
dowania zaczynały się w aresztach 
i więzieniach. Tam ubeccy oprawcy 
prowadzili „dochodzenie”, którego ce-
lem było zmuszenie przesłuchiwanego, 
aby „przyznał się” do tego, czego nie 
popełnił. Używanie przemocy fizycznej 
i psychicznej w urzędach bezpieki było 
powszechne. Niewinnych ludzi ubeccy 
i esbeccy funkcjonariusze: okrutnie bili 
pałką lub kablem i kopali po całym ciele, 
prowadzili wielodniowe przesłuchania 
bez przerwy, bili po twarzy i całej gło-

wie, zgniatali i łamali palce, wyrywali 
paznokcie, zmuszali do setek przysia-
dów i wielogodzinnego stania z rękami 
nad głową, a także straszyli egzekucją 
i dokonywali wiele innych wymyślnych 
okrucieństw. Takie fizyczne i psychiczne 
tortury do utraty przytomności po-
wodowały, że oskarżeni nie wiedzieli 
nawet co podpisują. Oto krótki fragment 
wstrząsających wspomnień zamęczane-
go człowieka: Już nie chciałem żyć. Pro-
siłem tylko Pana Boga o rychłą śmierć. 
Nie byłem człowiekiem, tylko strzępem 
ludzkim wyprutym z wszelkiej woli 
i chęci do życia. Bezwolnym narzędziem 
w rękach katów […]. I oto w czym tkwi 
tajemnica zeznań, na które zdobywali 
się więźniowie poddawani torturom […]. 
W jaki sposób zmuszano do składania 
pożądanych, samooskarżających się 
zeznań. Nie było mocnych, ażeby mogli 
oprzeć się takim torturom nawet przy 
najbardziej odpornym organizmie […]. 
Więzień znajdował się wówczas w takim 
stanie, że mógł obciążyć siebie i innych 
nieprawdopodobnymi zarzutami, jakich 
tylko od niego zażądano. Był zupełnie 
bezwolny, spreparowany – narzędzie 
w cudzych rękach… 
 Na podstawie tak zdobytych zeznań 
tzw. „ręka sprawiedliwości ludowej” 
w procesach politycznych dokonywała 
zbrodni w majestacie prawa…

(cdn.)
Opracował Zespół na podstawie 
literatury pod red. F. Musiała „Wo-
kół teczek bezpieki”, Kraków 2006;

Ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. 7 – sądy i prokuratura na usługach komunizmu)
 Po 1989 r. komunistyczni aparatczycy różnych szczebli często upozorowali tylko swoją przemianę. Wielu z nich nie 
rezygnowało z aktywności i są nadal żądni władzy w dawnym stylu. Dlatego są czujne „czerwone upiory manipulacji” 
w postaciach niektórych byłych sekretarzy partyjnych, funkcjonariuszy SB, tajnych współpracowników. Do świadomości 
byłych komunistycznych aparatczyków i tych, którzy dziś postępują podobnie jak oni, nie dociera fakt, że przyjdzie 
kiedyś czas na rozliczenie się z własnym sumieniem?! Ludzie ci, jak każdy zdani są na łaskę losu. Choroby nie spadają 
na człowieka jak grom z jasnego nieba, a są skutkiem prowadzonego trybu życia, genetyki, środowiska, odżywiania, 
nieustannie popełnianych grzechów przeciwko naturze i drugiemu człowiekowi. Być może będą oni kiedyś chcieli napra-
wić swoje błędy, powiedzieć słowo „Przepraszam”. Zastąpić swoje okrucieństwo – miłosierdziem, zazdrość – miłością 
bliźniego, złośliwość – dobrem, ale czy nie będzie już za późno?!
 Zbrodniczy aparat represji wymierzony był przede wszystkim w byłych żołnierzy Armii Krajowej i organizacji 
niepodległościowych, prawdziwych patriotów i zwyczajnych uczciwych ludzi, którzy nie godzili się z komunistycznym 
kłamstwem, manipulacją i oszczerstwem.

Podczas sesji wręczono także nagrody zwycięzcom konkursu „Najładniej-
sza kamienica brzosteckiego rynku”
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 W sobotę 22 października 2011 r. 
na obiektach Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku odbył się Powia-
towy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Organizatorem spotkania 
było Stowarzyszenie „Automobilklub 
STOMIL” w Dębicy. Konkurs połączony 
został z imprezą szkoleniowo-turnie-
jową z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz praktycznym pokazem 
ratownictwa medycznego z udziałem 
wyspecjalizowanych służb ratowni-
czych.
 Turniej zorganizowany został dla 
reprezentacji szkolnych w trzech ka-
tegoriach wiekowych, tj. na poziomie 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych z zakresu 
znajomości przepisów ruchu drogowego 
i bezpiecznego poruszania się na dro-
gach publicznych. 
 W pierwszym etapie 
szkoleniowym, przepro-
wadzonym przez funk-
cjonariuszy policji z Wy-
działu Prewencji i Ruchu 
Drogowego oraz komi-
sarzy sportowych Klubu 
AUTOMOBIL wzięło 
udział 67 uczestników. W 
ramach szkolenia dzieci 
i młodzież zapoznali się 
z przepisami ruchu dro-
gowego oraz wzięli udział 
w prezentacji – pokazie 
udzielania praktycznej, 
pierwszej pomocy ofia-
rom wypadku drogowego 
przygotowanego przez 
ratowników medycznych 
Komendy Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej oraz SP ZOZ w Dębi-
cy. Kolejny etap konkursowy składał 
się z dwóch części. W pierwszej odbył 
się test pisemny obejmujący 20 pytań 
z zakresu przepisów i zasad z prawa 
o ruchu drogowym. Druga część obej-
mowała test sprawnościowy, przejazd 
rowerami z elementami toru przeszkód 
w miasteczku ruchu drogowego z oceną 
prawidłowego zachowania się w trakcie 
przejazdu. 
 Zgodnie z regulaminem turnieju, 
suma punktów uzyskanych z testu pi-
semnego oraz oceny z testu praktyczne-
go decydowały o kolejności najlepszych 
reprezentacji szkolnych oraz w klasyfi-

kacji indywidualnej z poszczególnych 
typów szkół.
Wyniki przedstawiają się następująco:
– kategoria szkół podstawowych

I miejsce – Czarna
II miejsce – Kamienica Górna
III miejsce – Januszkowice
IV miejsce – Brzostek
V miejsce – Dębica 11
VI miejsce – Gorzejowa
VII miejsce – Pustynia
VIII miejsce – Góra Motyczna
IX miejsce – Grudna Górna

– kategoria szkół gimnazjalnych
I miejsce – Czarna
II miejsce – Róża
III miejsce – Januszkowice
IV miejsce – Góra Motyczna
V miejsce – Siedliska Bogusz
VI miejsce – Nawsie Brzosteckie

– kategoria szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – LO 2 Dębica
II miejsce – ZS Brzostek
III miejsce – ZSZ nr 2 Dębica

Ponadto w klasyfikacji indywidualnej 
w pierwszej dziesiątce szkół podstawo-
wych znaleźli się: Kacper Waśko, Jakub 
Wulkowicz, Łukasz Ziarno z Czarnej, 
Paweł Gąsior, Paweł Łukasik z Kamie-
nicy Górnej, Filip Cudecki z Dębicy, 
Matuesz Sobczyk, Kamil Dziedzic 
z Brzostku, Piotr Białoń z Januszkowic 
oraz Piotr Stanek z Kamienicy Górnej. 
Najlepsi z gimnazjum to: Maciej Para, 
Grzegorz Stawarz, Martyna Sasak 
z Czarnej, Patryk Mamroł, Patryk 
Kolbusz z Januszkowic, Konrad Kulas, 

Bartosz Kukla, Filip Zawiślak z Róży, 
Daniel Szymaszek, Patryk Piękoś z Góry 
Motycznej. 
 Ze szkół ponadgimnazjalnych szcze-
gólnie wykazali się: Daniel Skowron, 
Kacper Kania, Paweł Dzięglewicz, Piotr 
Pawluś, Magdalena Górzan, Damian 
Łączak z Dębicy oraz Krystian Dętkoś, 
Tomasz Wołowiec i Maksymilian Popie-
la z Brzostku.
 W ostatniej części turnieju Pan Wła-
dysław Bielaw Starosta Dębicki, Pan 
Andrzej Świder Komendant Powiatowy 
Policji oraz Pan Jerzy Matelowski Prezes 
Klubu „AUTOMOBIL” dokonali wrę-
czenia wyróżnień dla najlepszych dru-
żyn oraz indywidualnych zawodników 
z poszczególnych kategorii. Zwycięzcy 
uzyskali puchary dla swoich szkół oraz 
dyplomy uznania. 

 Przeprowadzenie tur-
nieju było możliwe dzię-
ki przychylności Pana 
Leszka Bieńka Burmi-
strza Brzostku oraz Pani 
Marii Przebiędy Dyrek-
tora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzost-
ku. Zadbano, by obiekt 
został profesjonalnie 
przygotowany od strony 
technicznej na przyjęcie 
około 140 osób, uczestni-
ków turnieju, opiekunów, 
oraz funkcjonariusz po-
licji, strażaków, ratow-
ników medycznych. Już 
od wczesnych godzin 
porannych trwały prace 
przygotowawcze przy 

szkole. Na obiekcie sportowym „Orlik” 
zbudowano m.in. miasteczko komu-
nikacji oraz wyznaczono miejsce na 
pokazy ratownictwa medycznego. Warto 
wspomnieć, iż nauczyciele i pracownicy 
szkoły czynnie włączyli się w organiza-
cję tego przedsięwzięcia. 
Wszyscy biorący udział w zmaganiach 
mogli liczyć na ciepłą herbatę oraz po-
siłek regeneracyjny.
 Turniej stał się okazją do propagowa-
nia wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym oraz integracji i wymiany 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami 
konkursu.
Więcej zdjęć na str. 18

atsz

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 Uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku po raz kolejny będą 
mieli możliwość aktywnego uczestni-
czenia w realizacji projektu popularyzu-
jącego zdrowy styl życia w szkołach oraz 

KOLEJNY WYGRANY PROJEKT
społecznościach lokalnych – „Zdrowe 
dzieci to nasz kapitał”. Pomysłodawcą 
konkursu jest Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, które również współfinan-
suje to przedsięwzięcie.
 Projekt pod hasłem „Żyj zdrowo, 
a wokół będzie kolorowo” polega na 
zorganizowaniu cyklu warsztatów pro-
mujących prawidłowe odżywianie oraz 
propagowanie aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Warsztaty odbywać się 
będą w czterech grupach: kulinarnej, 
sportowej, artystyczno-teatralnej i re-

dakcyjnej. W ramach zajęć przewidziane 
są prelekcje tematyczne, zabawy, zbiera-
nie przepisów kulinarnych na naturalne 
potrawy i przygotowywanie dań z pro-
duktów ekologicznych, zapoznanie się 
z piramidą żywienia, przygotowanie 
inscenizacji i wystaw, wydanie broszury 
zawierającej przepisy zdrowych i ekolo-
gicznych dań, cykliczne ukazywanie się 
artykułów promujących zdrową żywność 
na łamach lokalnej prasy.
 Zrealizowanie zadań zawar tych 
w projekcie przyczyni się z pewnością 
do wzrostu zainteresowania zdrowym 
odżywianiem i stylem życia. 

atsz
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 26.09.2011r. w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszo-
wie miało miejsce rozdanie 
„Świadectw dojrzałości spo-
łecznej” najbardziej ofiarnym 
krwiodawcom szkół średnich 
województwa podkarpackie-
go .
 W uroczystości zorgani-
zowanej przez Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie i Pod-

karpacki Zarząd Okręgowy 
PCK wzięli udział przed-
stawiciele ponad 50 szkół 
naszego województwa.
 Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku repre-
zentowało trzech uczniów, 
którzy oddali najwięcej krwi 
w roku szkolnym 2010/2011. 
Byli to uczniowie: Beata Au-
gustyn, Aneta Zima, Krzysz-

tof Papiernik. W skład na-
szej delegacji na spotkanie 
w Rzeszowie weszła także 
v-ce dyrektor szkoły pani Ka-
tarzyna Grygiel oraz opiekun 
szkolnego koła PCK Tadeusz 
Stokłosa.
 Uroczystości rozdania 
„Świadectw dojrzałości spo-
łecznej” poprzedziła część 
artystyczna przedstawiona 

przez Regional-
ne Stowarzy-
szenie Twórców 
Kultury w Rze-
szowie.
 Następnie wy-
stąpił Kurator 
Oświat y pan 
Jacek Wojtas, 
który podzięko-
wał za ofiarność 
krwiodawców 
i  p o d k r e ś l i ł 
znaczenie tego 
rodzaju akcji. 
Pod z iękowa ł 
t ak że dy rek-
t o r om sz kó ł 
i  op iek u nom 
szkolnych kół 
h o n o r o w y c h 
dawców krwi. 
 25  ucz n iów 
Zespołu Szkół 
im. Jana Paw-

ła II w Brzostku otrzyma-
ło „Świadectwo dojrzałości 
społecznej” za czynny udział 
w akcjach honorowego krwio-
dawstwa.
Wykaz uczniów, którzy ho-
norowo oddali krew w roku 
szkolnym 2010/2011 i otrzy-
mali „Świadectwo dojrzałości 
społecznej”:
1. Jacek Augustyn
2. Krzysztof Papiernik
3. Konrad Zięba
4. Michał Winiarski
5. Artur Nowicki
6. Joanna Piekarczyk
7. Adrian Lesiak
8. Aneta Zima
9. Beata Augustyn
10. Joanna Niziołek
11.  Rafał Chwał 
12. Michał Dziedzic
13. Mateusz Godziński
14. Mariusz Czapla
15. Mateusz Michalik
16. Michał Górka
17.  Justyna Orzechowska
18. Sławomir Kumiega
19. Adam Kardasiński
20. Mateusz Chajec
21. Kazimierz Jarosz
22. Piotr Wodzisz
23. Kamil Wilisowski
24. Damian Bryg

Uczennica klasy IV TŻ „b” 
Aneta Zima

Sprawozdanie z rozdania  „Świadectw dojrzałości społecznej”

Uczniowie Zespołu Szkół wraz z opiekunem Tadeuszem Stokłosą 
podczas wręczania Świadectw dojrzałości społecznej

 W październiku w siedzibie brzosteckiego 
Koła Gospodyń odbyło się uroczyste spotkanie. 
Uczestniczyły w nim 34 kobiety, wśród których 
nie zabrakło przedstawicielki Stowarzyszenia LGD 
LIWOCZ Janiny Skórskiej.
 Przewodnicząca Kazimiera Gotfryd krótko 
poinformowała o dotychczasowej, letniej dzia-
łalności Zarządu. Były to takie działania jak: 
udział w Gminnych Dożynkach z tradycyjnym 
wieńcem dożynkowym i tzw. „dożynkową tacą” 
oraz w Powiatowym, Integracyjnym Spotkaniu Kół 
Gospodyń w Zawadzie, jak również organizacja 
wycieczki do Kalwarii Pacławskiej. Dyskutowano 
na temat tych spotkań i wyjazdów, a także ogląda-
no przywiezione pamiątki.
 Następnie wywiązała się krótka dyskusja na 
temat zamierzeń i planów dotyczących działalności 
w okresie jesienno-zimowym.
 Po owocnej dyskusji na te tematy przystąpiono 
do degustacji przygotowanych przez gospodynie 
potraw.
 Kobiety wesoło spędziły ten wieczór na towa-
rzyskiej rozmowie i śpiewie popularnych pieśni 
ludowych i biesiadnych. Gromki śpiew świadczył 
o tym, że kobiety lubią śpiewać i czynią to bardzo 
chętnie. W ten sposób przyczyniają się do popu-
laryzowania brzosteckiego folkloru.

E.M.

Pożegnanie lata 
w Kole Gospodyń
w Brzostku
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Kiedy rozpoczęła się Pańska przy-
goda z karate?
Po raz pierwszy uczestniczyłem 
w zajęciach karate, mając 20 lat. 
Była to krótka przygoda, ponieważ 
zostałem powołany do służby woj-
skowej. Po odbyciu służby w wojsku 
zebraliśmy się w czwórkę i zaczę-
liśmy jeździć do Jasła na treningi 
karate. Tam trenowałem 3 lata. Już 
wtedy wiedziałem, że karate będzie 
czymś bardzo ważnym w moim 
życiu. Niestety, musiałem przerwać 
treningi na okres 4 lat i przyznaję, że 
bardzo mi tego brakowało. Dlatego 
też, gdy Dębicki Klub Kyokushin 
Karate otworzył filię w Brzostku, od 
razu wróciłem do treningów i trwa 
to do dziś. 
Co uważa Pan za największy suk-
ces w swojej dziedzinie sportu?
Moim sukcesem jest to, że wytrwałem tak długo w karate. 
Dziś jestem instruktorem i mogę zarażać swoją pasją nowych 
adeptów sztuki walki, co czynię z powodzeniem. 
Łączy Pan karate z życiem prywatnym i zawodowym?
Wyznaję zasadę, że na pierwszym miejscu jest rodzina, 
a dopiero później można rozwijać swoje pasje. W myśl tej 
maksymy staram się jak najwięcej wolnego czasu poświęcać 
najbliższym. Również swoje dzieci wciągam w tę dyscyplinę, 
dzięki temu karate staje się naszą wspólną pasją. 
Jakimi największymi sukcesami i najlepszymi uczniami 
może poszczycić się Brzostecki Klub Kyokushin Karate 
działający od 2006 roku?
Największe sukcesy jakie dotąd osiągnęli:
Magdalena Wąsik zdobywając w kumite II miejsce w VII Mi-
strzostwach Polski 15-16. 05.2010 r. w Radzyminie, II miejsce 
w III Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin w Leżajsku 
23.10.2010 r., I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Połu-

dniowego w Krakowie 9.04.2011 r., 
II miejsce w XXII Mistrzostwach 
Polski w Łomży 3.05.2011 r.;
Beata Bugno zdobywając w kumite 
V miejsce w VII Mistrzostwach Pol-
ski 15-16.05.2010 r. w Radzyminie;
Paulina Bulsa w kategorii kata 
III miejsce w XIII Mistrzostwach 
Województwa Podkarpackiego 
w Pilźnie 16.04.2011 r.;
Wiktor Jarmusz w kategorii kumi-
te III miejsce w XIII Mistrzostwach 
Województwa Podkarpackiego 
w Pilźnie 16.04.2011 r.
 To są jedne z największych sukce-
sów naszego klubu. Z dumą mogę się 
nimi pochwalić, gdyż trenowałem 
tych zawodników od najmłodszych 
lat. Muszę też zaznaczyć, że duży 
wkład w Brzostecki Klub Kyoku-
shin Karate ma trener sensei To-
masz Mendog II dan. To razem 

założyliśmy klub i wspólnie prowadzimy treningi. 
Jakie są Pana plany na przyszłość związane z karate?
Będę nadal kontynuował rozpowszechnianie sztuki karate 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku poszerzy-
liśmy naszą ofertę o kurs samoobrony dla kobiet, który cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Moje plany na przyszłość to 
wychowanie dzieci i młodzieży, zapobieganie patologiom spo-
łecznym, zagrożeniom poprzez sport i dążenie do osiągania 
kolejnych sukcesów przez moich wychowanków. 
Czy zdarzyła się Panu kiedyś taka sytuacja poza trenin-
giem czy zawodami, że wykorzystał Pan swoje umiejętności 
karate? 
Nie, ponieważ uważam, że walka poza salą ćwiczeń to osta-
teczność. Wykorzystać swoje umiejętności karate mógłbym 
tylko wtedy, gdyby zagrożone było życie moje lub innych osób. 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów! atsz

WYWIAD Z ROBERTEm KOLBUSZEm – TRENEREm KARATE

 Z okazji Dnia Seniora 26 październi-
ka 2011 r. w Domu Kultury w Brzostku 
odbyło się spotkanie emerytów i renci-
stów z naszej gminy. Na tę uroczystość 
zostali zaproszeni: przedstawiciele Za-
rządu ZEiR z Dębicy i z Pilzna, Marta 
Król – kierownik CKiCz oraz Józef 

Nosal – redaktor naczelny „Wiadomości 
Brzosteckich”, który uwiecznił spotka-
nie na fotografiach, za co serdecznie 
dziękujemy. 
 Gości powitała i złożyła życzenia 
z okazji Dnia Seniora przewodnicząca 
brzosteckiego koła Jadwiga Węgrzyn. 
Podziękowania i kwiaty za długoletnią 
społeczną pracę w Zarządzie otrzymała 
Maria Stasiowska. Nie zapomniano rów-

nież o solenizantce Jadwidze Węgrzyn, 
która otrzymała od koleżanek życzenia 
wraz z bukietem kwiatów.
Seniorzy bawili się wesoło, atmosfera 
była miła, a przy poczęstunku śpiewem 
i humorem bawiła wszystkich niżej 
podpisana. Życzymy sobie, aby było jak 
najwięcej takich spotkań.

Sekretarz ZEiR
K. Szarek-Ryndak 

Dzień Seniora
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Czarny pas w karate
 Stopień mistrzowski – I DAN (czarny pas) 
i tytuł Sensei zdobył Krzysztof Kolbusz. Początki 
jego kariery z karate sięgają lat 80-tych, kiedy tre-
nował pod okiem Senseia Tadeusza Krygowskiego 
w Jaśle. W latach 90-tych prowadził sekcję karate 
w Brzostku. Obecnie należy do Tarnowskiego Klu-
bu Karate Shinkyokushinkai u Senseia Wiesława 
Gwizda.
 Egzamin na stopień mistrzowski miał miejsce 
podczas II Międzynarodowego Seminarium Ka-
rate Polskiej Organizacji Shinkyokushinkai we 
Wrocławiu. Głównym prowadzącym i zarazem 
przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był 
Shihan Yasuharu Fujihara z Japonii. Podczas 
dwudniowego egzaminu zdający musiał wykazać 
się wysoką sprawnością fizyczną, prezentując 
techniki ręczne i nożne (kihon), formy łączone 
(ido-geiko), układy formalne (kata) oraz test walk 
sportowych (kumite). Czarny pas to wspaniałe 
podsumowanie pewnego etapu, który nie kończy 
kariery w karate. Czarny pas – stopień mistrzowski 
zobowiązuje do ciągłego doskonalenia i podwyż-
szania swoich umiejętności i zdobywania coraz to 
wyższych poziomów.

krk

Krzysztof Kolbusz (pierwszy od lewej)

Wózek inwalidzki 
dla Kuby
 Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy 
naszej szkoły z ogromnym zaangażowaniem włą-
czyli się w akcję zbierania plastikowych zakrętek 
zorganizowaną przez Fundację Nauka i Kultura 
z siedzibą w Krakowie. Zamiast wrzucać do kosza 
zakrętki z wody mineralnej, soku, mleka czy jogur-
tu, dzieci zbierały je cierpliwie, aby w ten sposób 
przyłączyć się do „zakręconego” programu dobrych 
ludzi. Udało nam się zebrać 15 worków zakrętek, 
które zostały przekazane do siedziby Fundacji. 
Dzięki staraniom całej społeczności szkolnej i przy 
bardzo dużej pomocy firmy EMAR, Kuba Wojnar 
- nasz uczeń otrzymał od Fundacji za dostarczone 
zakrętki  wózek inwalidzki, którego koszt wynosi 
4 000zł. 
 Duża to dla nas radość, że mogliśmy pomóc 
Kubie uchylając mu drzwi na świat. 

atsz

 27 października 2011 roku 
w Dębicy odbyły się „Powiatowe 
Sztafetowe Biegi Przełajowe” na 
dystansie 10 x 800 m. Brzostec-
kie gimnazjalistki biorące udział 
w tych zawodach nie miały sobie 
równych. W skład zwycięskiej dru-
żyny weszły: Agnieszka Gwiżdż, 
Karolina Kmiecik, Monika Lemek, 

Anna Szczur, Paulina Falarz, Alek-
sandra Boroń, Paulina Strojek, Do-
minika Grodzka, Joanna Kasprzyk 
oraz Barbara Grzesiakowska. 
Warto wspomnieć, iż reprezentacja 
z Brzostku pod opieką Pani Magda-
leny Machaj, już od lat w sztafecie 
staje na najwyższym podium!

Uczestniczka

Najlepsze w powiecie

Uczniowie Gimnazjum zakwalifikowani na zawody wojewódzkie

Najlepsza sztafeta w powiecie
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 13 października 2011 r. w Rze-
szowie Pani Leokadia Wojdyła 
kierownik świetlicy w Publicznej 
Szkole w Brzostku w uznaniu 
dorobku i osiągnięć w pracy za-
wodowej została wyróżniona 
Nagrodą Podkarpackiego Kura-
tora Oświaty Pana Jacka Wojtasa. 
Sukces laureatki to efekt ciężkiej 
i pełnej zaangażowania pracy 
jej i całego zespołu nauczycieli. 
Profesja nauczyciela to niełatwy 
zawód, wymaga innowacyjnych 
metod nauczania, ciągłego do-
skonalenia swoich umiejętności, 
a przede wszystkim cierpliwości 
i podmiotowego podejścia do 
ucznia i rodzica. 
 Pani Leokadia Wojdyła z po-
wodzeniem realizuje zamierzone 
cele, a każde powierzone zadanie 
wykonuje perfekcyjnie. Praca jest 
dla niej nie tylko obowiązkiem, 
ale również przyjemnością. Peł-
niąc funkcję kierownika świetlicy 
zapewnia uczniom doskonałą opie-
kę, potrafi zbudować z dziećmi 
wyjątkową więź oraz zachęca ich 
do aktywności w lokalnym środo-
wisku. Do swoich podopiecznych 

ma pozytywne i bardzo przyjazne 
podejście. Pani Lodzia (tak nazy-
wają ją uczniowie) wraz ze swoim 
zespołem angażuje się w realizację 
projektów unijnych zdobywając 
tym samym środki na moderni-
zację stołówki oraz wzbogacenie 
bazy dydaktycznej świetlicy.
 Wyróżnienie Pani Leokadii 
Wojdyły Nagrodą Kuratora Oświa-
ty to jak sama twierdzi również 
uwieńczenie długoletniej pracy 
wszystkich nauczycieli Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
To oni od lat realizują trud tworze-
nia szkoły bezpiecznej, przyjaznej 
i takiej, która uczy dzieci kluczo-
wych kompetencji niezbędnych 
we współczesnym świecie. Prze-
kazują swoim wychowankom sys-
tem wartości obejmujący przede 
wszystkim szacunek dla drugiego 
człowieka, zrozumienie, tolerancję 
jak również otwartość na potrzeby 
innych. Starają się też odnaleźć i 
budzić pasje drzemiące w każdym 
dziecku, zaszczepić w nim cieka-
wość świata i chęć wytrwałego 
dążenia do wytyczonych celów.

atsz

 Karolina Kmiecik uczennica brzosteckiego 
gimnazjum została w tym roku szkolnym dwu-
krotną mistrzynią powiatu dębickiego. Zdobyła 
pierwsze miejsce w biegu na dystansie 600 m. oraz 
w biegu długim na dystansie 1000 m. 
 Gratulujemy Karolinie i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych!

Magdalena Machaj

mistrzyni powiatu

 13 paździer n ika 2011 r. 
w Szkole Podstawowej w Ka-
mienicy Dolnej odbył się zorga-
nizowany przez Radę Rodziców 
„Dzień Smacznego Ciastka”. Do 
ogłoszonego wcześniej konkursu 
zgłosiły się 22 zespoły składają-
ce się z mam, babć oraz dzieci. 
Wykonano aż 32 rodzaje ciast 
i ciasteczek. Komisja konkurso-
wa, w skład której weszli: Pani 
Danuta Kaczka – dyrektor szko-
ły, Państwo – Marian Ptaszek, 
Irena Lech, Zofia Nykiel, Zofia 
Berek oraz uczennica Klaudia 
Piekarczyk nie potrafili wyłonić 
zwycięzcy, ponieważ wszystkie 
ciasta były bardzo smaczne i po-
mysłowo udekorowane. Wszyscy 
przystępujący do konkursu otrzy-
mali zaszczytne miano zwycięz-
cy oraz pamiątkowe nagrody. 
 W czasie trwania tego jakże 
„smacznego dnia” odbyło się 
także przepiękne przedstawienie 
z okazji „Święta Komisji Edu-
kacji Narodowej” przygotowa-
ne przez uczniów i nauczycieli 
Szkoły Podstawowej w Kamie-
nicy Dolnej. 
 Na zakończenie Rada Rodzi-
ców zaprosiła wszystkich zebra-
nych na ciepły posiłek. 

Rada Rodziców 
w Kamienicy Dolnej

Fot. P. Batycki

Ciasteczkowy
dzień

Sukces, który cieszy…

Komisja konkursowa

Wszystkie ciasta były bardzo smaczne i pomysłowo udekorowane
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 Od 2 października 2011 realizowany 
jest program pod hasłem „Brzostek 
z konia dumny”. Projekt jest realizowany 
w ramach programu „Działaj Lokalnie 
VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności pod patronatem Stowarzy-
szenia Dębicki Klub Biznesu we współ-
pracy z Akademią Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz lokalnymi partnerami: 

Gminą Brzostek, Gminą wiejska Dę-
bica, Gmina Pilzno, Gminą Żyraków. 
Program stanowił istotną część imprezy 
hubertusowej pod nazwa „Święto Konia 
i Kawalerii” którego elementem było wi-
dowisko historyczne „Potyczka z bolsze-
wikami”. Projekt w najbliższym czasie 
zakłada jeszcze  kilka interesujących 
elementów. Na przełomie października 

i listopada odbywać się będą pogadanki 
i wykłady z historii polskiej kawalerii do 
czego pozyskaliśmy już przychylność 
placówek szkolnych, zaś w styczniu 
zorganizowany będzie kulig dla rodzin 
z dziećmi połączony z ogniskiem i kon-
kursem rzeźby w śniegu.
 

Podkarpackie Towarzystwo Konne

Realizacja projektu „Brzostek z konia dumny”

Podziękowania
Szanowni Państwo!
 2 października 2011 r. Stowarzysze-
nie Podkarpackie Towarzystwo Konne 
zorganizowało w Brzostku widowisko 
historyczne „Potyczka z bolszewikami”. 
Było to duże przedsięwzięcie, w które 
zaangażowało się wiele osób i instytucji. 
W imieniu Stowarzyszenia pragnę za 
pośrednictwem „Wiadomości Brzostec-
kich” serdecznie podziękować za pomoc 
w przygotowaniu tej inscenizacji. Nie 
byłaby ona możliwa bez pomocy Bur-
mistrza Brzostku pana Leszka Bieńka 
oraz bez wsparcia Magistratu, za co ser-
decznie dziękuję. Znaleź-
liśmy w Urzędzie Miasta 
i Gminy nie tylko wspar-
cie finansowe i logistycz-
ne, ale nade wszystko 
zrozumienie dla takiego 
sposobu przekazu histo-
rii, jaką są rekonstrukcje. 
Szczególnie dziękuję tutaj 
Andrzejowi Cholewiako-
wi i jego pracownikom, 
którzy przyszli nam w su-
kurs w najtrudniejszym 
momencie przygotowań 
do imprezy.
 „Potyczka z bolszewi-
kami” byłaby rekonstruk-
cją niemożliwą do zre-
alizowania bez pomocy 
młodzieży i dzieci. Szcze-
gólnie zatem dziękuję 
pani dyrektor brzosteckiego gimnazjum 
Urszuli Kobak za wsparcie tego projektu 
swoją osobą oraz zaangażowanie do tego 
pomysłu fachowych i kompetentnych 
nauczycieli w osobach pani Renaty 
Rams i Krystyny Zdziarskiej. Za wkład 
w oprawę muzyczną inscenizacji dzię-
kuje panu Józefowi Paratowi. Pragnę 
dodać, że całe nagłośnienie to także efekt 
pomocy Gimnazjum w Brzostku.
 Osobne słowa podziękowania skła-
dam pani Marii Przebiędzie – dyrekto-
rowi Szkoły Podstawowej w Brzostku, 
która od początku z entuzjazmem starała 
się wspierać cały projekt, desygnując do 

jego realizacji wspaniałego nauczyciela 
Wiesława Tyburowskiego. To razem 
z nim stworzyliśmy cały scenariusz 
imprezy.
 Dziękuję młodzieży i dzieciom, które 
wzięły udział w widowisku. Bardzo nam 
pomogliście, byliście najistotniejszą czę-
ścią tego widowiska! Dziękuję Wam za 
dyscyplinę i wytrwałość. 
 W organizację włączyło się też po-
przez konkurs plastyczny brzosteckie 
przedszkole, za co bardzo dziękuję pani 
dyrektor Dorocie Nawracaj i osobno każ-
demu „małemu plastykowi”. Wasze prace 
zdobią dziś Stajnię Ułańską, zajmując 
miejsce wśród pucharów i dyplomów 
zdobytych przez naszych zawodników.

 Nieocenioną pomoc przynieśli nam 
strażacy z ułanem Jarkiem Klichem na 
czele, czuwali nad bezpieczeństwem 
i porządkiem całej imprezy przez cały 
dzień. Panowie, serdecznie dziękujemy!
 Wielu efektów podczas inscenizacji 
nie można by było osiągnąć, gdyby nie 
wsparcie finansowe, jakie uzyskaliśmy 
z Banku Spółdzielczego Rzemiosła 
w Brzostku. Cieszę się, że mogę tutaj 
podziękować panu dyrektorowi Toma-
szewskiemu, który tak bardzo się starał, 
by uzyskać dla nas odpowiednie środki.
 Chciałbym też podziękować wszyst-
kim osobom, które prywatnie pomagały 

nam w pracach i bez których trudno 
sobie dzisiaj wyobrazić tę insceniza-
cję. Szczególne słowa podziękowania 
składam Jankowi Jarmuszowi, który 
„zakotwiczył” u nas na całe kilka dni 
przed imprezą, tworząc historyczną 
wioskę oraz panu Józefowi Nosalowi 
za pomoc w projektach plakatów oraz 
dokumentację fotograficzną imprezy.
 Dziękuję wreszcie wszystkim człon-
kom Stowarzyszenia za zaangażowa-
nie i pomoc. Markowi Oszajcowi za 
efekty pirotechniczne, Leopoldowi 
Nodze i Kazimierzowi Winiarskiemu 
za przygotowanie niezapomnianego 
wozu bolszewickiego, Andrzejowi Sta-
warzowi za kłodę i Jarkowi Klichowi za 

wóz z „epoki” Wreszcie 
osobne podziękowania 
winien jestem Ani Wi-
niarskiej – zaangażowanej 
w to przedsięwzięcie od 
początku po przysłowio-
we uszy, oraz naszym 
rodzinom, które nie tylko 
pomagały nam w przygo-
towaniach ale i wykazy-
wały tak wiele niezbędnej 
w takich sytuacjach tole-
rancji.
 Na koniec z całego serca 
pragnę podziękować tym 
wszystkim, dla których 
to robiliśmy, czyli Wam 
Drodzy Państwo. Dzię-
kujemy, że w to niedziel-
ne słoneczne popołudnie 
przyszliście tak tłumnie 

zobaczyć efekt naszej pracy. Bardzo 
nas ucieszyły te rzesze zgromadzonych 
ludzi, a nade wszystko poczucie, że Wam 
się podobało. Łzy jakie widzieliśmy 
w oczach niektórych z Państwa, były 
dla nas najwspanialszą nagrodą. Ser-
decznie Wam za to dziękujemy. Wierzę, 
że w przyszłym roku znów uda nam się 
przygotować coś równie ciekawego.
 Mam nadzieję, że w podziękowaniach 
nikogo nie pominąłem, jeśli zaś tak się 
stało to tylko dlatego, że trudno było 
zapamiętać tych wszystkich, którzy nam 
pomagali. 

Wojciech Staniszewski

Scena z „Potyczki z bolszewikami”
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 13 października 2011 roku – ta data 
na długo utrwali się w pamięci Tych, 
którzy uczestniczyli w obchodach Zło-
tego Jubileuszu Szkoły w Gorzejowej. 
Inauguracja rocznicowych obchodów 
rozpoczęła się o godz. 10.00 uroczystą 
Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. 
Świętego Grzegorza „na górach”, celebro-
waną przez absolwenta Szkoły Ks. Pra-
łata Stanisława Kuczka. W Eucharystii 
uczestniczył również były proboszcz, Ks. 
Henryk Madziar i aktualny jej gospodarz, 
Ks. Stanisław Oleksyk, który skierował 
do zebranych kilka słów powitania. 
Ksiądz Prałat w wygłoszonej homilii ze 
wzruszeniem wyznał, że w Szkole w Go-
rzejowej zawsze dominował klimat zro-
zumienia, życzliwości i opieki, którego 
i on, będąc jej uczniem, niejednokrotnie 
doświadczał. Szkołę porównał do domu 
rodzinnego. Zaznaczył, że wychowanie, 
wzrost, rozwój dokonujący się najpierw 
pod troskliwą opieką rodziców właśnie 
w szkole znajduje kontynuację i uzupeł-
nienie. To szkoła, na równi z rodziną, 
przygotowuje do życia i funkcjonowania 
w społeczeństwie.
 Dalsza część uroczystości miała 
miejsce w budynku szkolnym, odświęt-
nie udekorowanym przez nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Oficjalnie rozpo-
częła ją Dyrektor Szkoły Małgorzata 
Siarkowska, która wygłosiła krótkie 
przemówienie, rozpoczynając słowami 
zaczerpniętymi od P. Bosmansa: „Wspo-
mnienia są kartą historii i stanowią skarb-
nicę przeszłości głęboko zakorzenionej 
w sercach i pamięci ludzkiej”. Jubileusz 
był właśnie taką okazją do wspomnień, 
które pozostały w sercach i w tak uroczy-
stym dniu zostały ponownie wywołane 
z mroków pamięci. W swoim wystąpieniu 
Pani Dyrektor podziękowała za przy-
jęcie zaproszenia przez władze gminne 
i oświatowe na czele z Zastępcą Burmi-
strza Brzostku Piotrem Szczepkowiczem, 
radnych gminnych z Przewodniczącą 
Zofią Skórską, radnego powiatowego 
Pana Ferdynanda Bugno, Księdza Prałata 
Stanisława Kuczka, przedstawicieli in-
stytucji gminnych, nauczycieli emerytów, 
Kierownika Ośrodka Zdrowia w Smar-
żowej Lucynę Szczepanik, dyrektorów 
szkół i przedszkoli, Sołtys wsi Gorzejowa 
Edytę Krzywińską, absolwentów szkoły, 
uczniów i ich rodziców. Jednocześnie 
wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy 
tworzyli historię tej Szkoły, przekazywali 
wiedzę i umiejętności, wpajali ważne 
wartości i wspierali jej działania w two-
rzeniu dobrych i godnych warunków do 
pracy i nauki.
 Kolejnym punktem obchodów ju-
bileuszowych była część artystyczna. 
Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
uczniowie przypomnieli najważniejsze 
wydarzenia z historii Szkoły oraz zapre-
zentowali swoje umiejętności artystycz-
ne.
 Jak udało się ustalić na podstawie 
istniejących kronik, pierwsza placówka 
edukacyjna istniała już w 1905 roku 
i początkowo była prowadzona w pry-
watnym budynku przez Panią Cecylię 

Zdziarską. Trzy lata później zakończono 
budowę Szkoły, w której uczyły się dzieci 
nie tylko z naszej wsi, ale i okolicznych 
miejscowości. Naukę przerwano na okres 
działań wojennych, po zakończeniu któ-
rych, we wrześniu 1945 roku wznowiono 
edukację. Była to początkowo jednokla-
sowa szkoła, której stopień organizacyjny 
szybko wzrastał, bo już w 1948 roku 
stała się placówką pięcioklasową, a w 
niedługim czasie została przekształcona 
na siedmioklasową. W większości uczono 
w pomieszczeniach wynajętych u miesz-
kańców wsi, dlatego podjęto decyzję 
o wybudowaniu nowego obiektu. Udało 
się zrealizować ten szlachetny cel głów-
nie dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
mieszkańców Gorzejowej.
 Otwarcie Szkoły „Jubilatki” na-
stąpiło 1 września 1961 roku. Był to 
znaczący dzień, który na trwale zapisał 
się w historii naszej „Małej Ojczyzny”. 
Kierownikiem Szkoły w tym okresie był 
Pan Edward Leśniak. Kolejny kierownik, 
Pan Antoni Krajewski, zadbał o moder-
nizację placówki i jej doposażenie. W 
tym też okresie Szkoła stała się placówką 
ośmioklasową. Ster kierowania na na-
stępne piętnaście lat przejęła Pani Maria 
Hołowicka – kontynuator jej dobrych 
tradycji. Rok 1990 był czasem wielkich 
zmian: „Nowe państwo, nowy rząd, nowy 
prezydent” i nowy, już nie kierownik, 
lecz dyrektor szkoły – Pani Halina Dzie-
dzic, wybrana na to stanowisko przez 
radę pedagogiczną. W czasie jej kaden-
cji, przy wsparciu finansowym Urzędu 
Gminy w Brzostku, nieocenionej pomocy 
rodziców, przeprowadzono kapitalny 
remont szkoły. W „starej szkole” została 
urządzona sala gimnastyczna, kuchnia 
i sala dla sześciolatków. Reforma systemu 
edukacji w 1998 roku wprowadziła nowe 
rozwiązania prawne, organizacyjne i pro-
gramowe. Szkoła nasza stała się placówką 
sześcioklasową, utworzono trzyletnie 
gimnazja. Kolejna zmiana dyrektora na-
stąpiła w 2007 roku. Od tego czasu funk-
cję tę pełni Pani Małgorzata Siarkowska, 
która godnie kontynuuje dzieło swoich 
poprzedników. Przez wszystkie lata swo-
jej działalności Szkoła w Gorzejowej była 
placówką prężnie działającą zarówno na 
niwie oświatowej, jak i w środowisku 
lokalnym.
 Dzień 13 października był dniem 
szczególnym także dla pierwszoklasi-
stów, ponieważ w obecności niecodzien-
nych Gości zostali oni oficjalnie przyjęci 
do grona szkolnej społeczności. Wcze-
śniej podczas programu artystycznego 
wykazali się wiedzą o szkole i o Polsce 
oraz podczas ślubowania zadeklarowali 
chęć zdobywania i poszerzania wiedzy. 
Uroczystego pasowania dokonał Zastępca 
Burmistrza Brzostku Piotr Szczepkowicz.
 Po uroczystym ceremoniale przy-
jęcia najmłodszych w poczet uczniów 
naszej Szkoły ponownie głos zabrali 
prowadzący część artystyczną, którzy 
w imieniu społeczności szkolnej po-
dziękowali wszystkim, którzy na trwale 
odcisnęli swój ślad w sercach i umysłach 
kolejnych pokoleń uczniów. Dostojnym 

Gościom Pani Dyrektor wręczyła kwiaty 
oraz okazjonalne upominki w postaci 
obrazków przedstawiających szkic naszej 
„Jubilatki”.
 Następnie głos zabrali zaproszeni 
Goście. Zastępca Burmistrza Brzostku 
Piotr Szczepkowicz, składając na ręce 
Pani Dyrektor podziękowania i gratulacje 
z okazji Jubileuszu, podkreślił znaczenie 
szkoły w wypełnianiu i kształtowaniu 
życia młodego człowieka. Na koniec 
odczytał list gratulacyjny od Burmistrza 
Brzostku Leszka Bieńka z życzeniami, by 
„nadal udawało się (…) podtrzymywać at-
mosferę dobrego, ciepłego domu, a każdy 
kolejny rok szkolny przynosił liczne wia-
domości o sukcesach (…) absolwentów, 
potwierdzając ich dobre przygotowanie 
do kolejnych etapów edukacji i dorosłego 
życia.”
 Z kolei z gratulacjami oraz życzenia-
mi pomyślności i wytrwałości w pracy 
z dziećmi i młodzieżą wystąpiła Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Brzostku Pani 
Maria Przebięda. W swoim okoliczno-
ściowym przemówieniu radny powiato-
wy Pan Ferdynand Bugno mówił o roli 
szkoły jako centrum życia naukowego 
i kulturalnego w środowisku wiejskim, 
gdzie spotykają i integrują się pokolenia 
jej mieszkańców. Uczniów zachęcał, aby 
dobrze wykorzystali możliwości, jakie 
daje im szkoła. 
 Ksiądz Prałat Stanisław Kuczek, 
dziękując za zaproszenie, przypomniał 
o ważnej roli, jaką pełni nauczyciel–wy-
chowawca w dziele kształtowania umy-
słów i wychowywania dzieci i młodzieży. 
Apelował, aby nauczyciele z zapałem 
podejmowali trud nie tylko edukacyjny, 
ale również i wychowawczy.
 Po części oficjalnej Goście zwiedzali 
wystawy prezentujące prace artystyczne 
uczniów oraz zdjęcia upamiętniające 
wydarzenia z życia szkoły. Można było 
również obejrzeć albumy, kroniki szkolne 
i liczne dyplomy dokumentujące osią-
gnięcia uczniów.
 Ten niezwykły, uroczysty dzień 
zakończył się wspólnym obiadem za-
proszonych Gości z obecnym Gronem 
Pedagogicznym. Przy kawie i wspania-
łym torcie była okazja do wspomnień 
dotyczących szkoły, uczniów, a także 
tych, którzy odeszli. Niepowtarzalna 
atmosfera, niezapomniane wzruszenia 
utrwalą ten czas głęboko w sercach i pa-
mięci wszystkich, którzy uczestniczyli 
w powrocie do przeszłości.

M. Grzesiakowska
K. Traciłowska

Zdjęcia na str. 19

Podziękowania
 Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia tak ważnej dla społeczności 
szkolnej jak i mieszkańców Gorzejowej 
uroczystości, jaką były obchody Jubile-
uszu 50-lecia istnienia naszej Szkoły.

Małgorzata Siarkowska
Dyrektor SP w Gorzejowej

Jubileusz 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzejowej
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
Wypadanie włosów
 Wypadanie włosów jest zjawiskiem 
naturalnym. Każdego dnia tracimy 50-
100 włosów. Problemem staje się dopie-
ro wtedy gdy w bardzo krótkim czasie 
zaczynamy tracić ich coraz więcej. Ły-
sienie to nadmierne lub nieprawidłowe 
wypadanie włosów, które może mieć 
charakter przejściowy lub, niestety, 
nieodwracalny. Przyczyn łysienia może 
być bardzo wiele: wysoka gorączka, 
ostra infekcja, zaniedbania dietetycz-
ne, nadczynność lub niedoczynność 
tarczycy, stres, zmiany hormonalne, 
infekcje grzybiczne i mechaniczne 
uszkodzenia skóry głowy, nadmierna 
stylizacja włosów (trwała ondulacja, 
zbyt częste farbowanie) itp. 
 Do innych czynników powodujących 
łysienie zaliczamy słabe krążenie krwi 
(badania wykazały, że przepływ krwi 
na skórze głowy u mężczyzn i kobiet 
cierpiących na utratę włosów był znacz-
nie słabszy niż u zdrowych osób) oraz 
zanieczyszczenie środowiska. 
 W ostatnich latach wypadanie 
włosów staje się problemem coraz 
młodszych osób obu płci. Zjawisko to 
nasila się w 3 i 4 dekadzie życia, ale 
może również wystąpić nawet przed 
20 rokiem życia. 
 Jednym z głównych czynników 

odpowiedzialnych za nadmierne wy-
padanie włosów u mężczyzn i kobiet 
są hormony – androgeny. Wykazują 
one niekorzystne działanie na mieszki 
włoskowe (powodują ich tzw. „uśpie-
nie”, po wypadnięciu włosa na jego 
miejscu nie wyrasta nowy lub wyrasta 
włos słabszy). Wypadanie włosów 
u mężczyzn przebiega według specy-
ficznego schematu łysienia – „Male 
Pattern Baldness”. Ta utrata włosów 
spowodowana jest przez hormon dihy-
drotestosteron , który łączy receptory 
na skórze głowy oraz torebki włoso-
we, w konsekwencji burząc zdrowy 
i normalny wzrost włosów. Androgeny 
oprócz działania na mieszki powodują 
zwiększenie aktywności gruczołów 
łojowych, a co za tym idzie nasilenie 
łojotoku. Towarzyszy mu nadmierny 
rozwój mikroorganizmów na skórze 
głowy. Powoduje to drażnienie skóry 
co prowadzi do jeszcze większego na-
silenia łojotoku. W praktyce dermatolo-
gicznej uważa się, że zwalczanie łojoto-
ku korzystnie wpływa na zahamowanie 
wypadania włosów. U kobiet łysienie 
androgenowe ma bardziej ostry prze-
bieg i często kończy się całkowitą utratą 
włosów. Wypadanie włosów wywołują 
również zmiany hormonalne (np. ciąża, 
menopauza) jakich doświadczają kobie-
ty w ciągu swojego życia. Powodują 
one utratę włosów poprzez bezpośredni 
wpływ na komórki odpowiedzialne 
za porost włosów, bądź też na poziom 
składników pokarmowych i przepływ 
krwi do torebek włosowych. Sama to-
rebka włosowa nie zapewni zdrowego 
wzrostu włosów bez odpowiednich 
składników pokarmowych .W leczeniu 
łysienia androgenowego stosuje się leki, 

które hamują produkcję hormonu di-
hydrotestosteronu zarówno w podaniu 
zewnętrznym jak i wewnętrznym oraz 
stymulatory wzrostu włosów.
 Łysienie plackowate charakteryzuje 
się nagłą utratą włosów o charakterze 
ogniskowym. Włosy wypadają nagle 
(czasem nawet w ciągu kilku godzin), 
pozostawiając okrągły placek, ale skóra 
nie wykazuje żadnych zmian choro-
bowych. Przyczyna tego zaburzenia 
nie jest jeszcze dokładnie poznana 
(przypuszcza się, że wynika z zabu-
rzeń immunologicznych organizmu). 
Leczenia polega na stosowaniu leków 
miejscowych, które mają za zadanie 
przyspieszyć odrost włosów.
 Innym typem łysienia jest łysienie 
telogenowe polegające na równomier-
nej utracie włosów na całej powierzchni 
głowy (dotyczy to szczególnie kobiet). 
Jest to odpowiedź organizmu na zmiany 
hormonalne lub metaboliczne (często 
występuje po ciąży, porodzie, operacji, 
po drastycznym odchudzaniu, odsta-
wieniu tabletek hormonalnych, przy 
przyjmowaniu niektórych leków np. 
retinoidów, beta-blokerów). Zwykle 
włosy odrastają samoistnie lub przy 
pomocy preparatów do stosowania ze-
wnętrznego i mikroelementów po 3-6 
miesiącach.
 Pamiętajmy, że jeśli wypadanie bar-
dzo nam dokucza można się zwrócić po 
poradę do lekarza lub farmaceuty. Na 
rynku obecnych jest bardzo wiele pre-
paratów w postaci szamponów, toników 
czy suplementów diety pomagających 
szybciej uporać się z tą przykrą dole-
gliwością.
 Dużo zdrowia

mgr farm. Monika Miałkowska

 Wojskowy Komendant Uzupełnień informuje o możliwo-
ści podjęcia służby zawodowej w korpusie szeregowych, na 
stanowiskach kierowców kat. „C”. 
 Osoby zainteresowane służbą zawodową na tych stano-
wiskach muszą spełniać łącznie wszystkie z podanych niżej 
kryteriów: 

• posiadać prawo jazdy kat. „C” lub „C+E” (bez ko-
nieczności dodatkowych uprawnień)

• posiadać obywatelstwo polskie
• być osobą niekaraną sądownie (lub osobą w stosunku 

do której nastąpiło zatarcie kary)
• posiadać zameldowanie na terenie Polski
• być żołnierzem rezerwy w rozumieniu przepisów 

tzn. MIEĆ ODBYTĄ ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ 
WOJSKOWĄ LUB SŁUŻBĘ W FORMACJACH 
UZBROJONYCH, ALBO ODBYTĄ SŁUŻBĘ 
PRZYGOTOWAWCZĄ

ponadto:
• uzyskać orzeczenie wojskowej pracowni psycholo-

gicznej i orzeczenie Terenowej Wojskowej Komisji 
Lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej

• uzyskać pozytywną ocenę z kwalifikacji w jednostce 
wojskowej (egzamin z WF i rozmowy kwalifikacyjnej)

 Osoby zakwalifikowane do zawodowej służby wojskowej, 
które podejmą tą służbę otrzymują uposażenie zasadnicze 
w wysokości:
szeregowy    – 2500 zł 
starszy szeregowy – 2550 zł 
oraz dodatki np. świadczenie mieszkaniowe lub inne wy-

nikające z zajmowanego stanowiska lub wykonywanych 
obowiązków. 
 Szczegółowych informacji dotyczących warunków służby 
zawodowej w korpusie szeregowych udziela Wydział Rekru-
tacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu. 
 Informacje można uzyskać zgłaszając się osobiście do 
WKU w Mielcu przy ul. Legionów 25 lub telefonicznie pod 
numerem 17 / 7156502, 17 / 7156539. 

 WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ INFOR-
MUJE TAKŻE, że w 2012 r. realizowane będzie szkolenie 
osób zainteresowanych zawodową służbą wojskową na sta-
nowiskach kierowców kat. „C” i „C+E”. 
 Szkolenie realizowane będzie przez Powiatowe Urzędy 
Pracy i będzie nieodpłatne dla uczestników szkolenia. 
 Szkolenie poprzedzone będzie wstępną kwalifikacją do 
służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. 
 Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie umowa 
z dowódcą jednostki wojskowej dotyczącą zatrudnienia 
osoby, która w wyniku szkolenia uzyska wymagane upraw-
nienia. 
 Osoby zainteresowane przygotowaniem do służby zawo-
dowej i samą służbą muszą spełniać warunki umożliwiające 
powołanie do służby zawodowej oraz posiadać prawo jazdy 
kat „B” przed przystąpieniem do szkolenia. 
 Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa w szkoleniu (kur-
sie) zostaną podane osobom które ochotniczo zgłoszą się do 
szkolenia i będą spełniały kryteria przyjęcia do zawodowej 
służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

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

 Już końcem sierpnia bieżącego roku wszyscy zainte-
resowaliśmy się informacją o dodatkowej rekrutacji na 
pozalekcyjne zajęcia w projekcie, kontynuowanym w naszej 
szkole od września 2010 roku. Podczas kampanii promocyj-
nej wszyscy uczniowie naszej szkoły zastanawiali się nad 
wyborem kolejnych zajęć, które wzbudzały ciekawość wśród 
dzieci i młodzieży, a w szczególności wśród pierwszaków, 
którzy mieli szanse stać się nowymi beneficjentami osta-
tecznymi w projekcie. 
 Chętni mogli składać formularze zgłoszeniowe od 12 do 
19 września 2011 roku, a następnie podpisywać wraz z ro-
dzicami deklaracje uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. 
 Po wytężonej pracy Komisji Rekrutacyjnej wywieszono 
listy z zakwalifikowanymi uczestniczkami i uczestnikami. 
Każdy z nas wpatrywał się w poszukiwaniu swojego nazwi-
ska i grupy, do której został podporządkowany. Wszyscy 
z utęsknieniem czekaliśmy na oficjalne rozpoczęcie zajęć, 
które ostatecznie miało miejsce 24 września roku szkolnego 
2011/2012. 
 Zajęcia, które przygotowują do Egzaminu Gimnazjal-
nego i Sprawdzianu Szóstoklasistów, rozpoczęły się nieco 
wcześniej. W wyniku dodatkowej rekrutacji do projektu 
przystąpiło kilkunastu uczniów i uczennic nauczania zin-
tegrowanego, którzy chętnie zapisali się na zajęcia dla osób 
uzdolnionych z matematyki oraz języka polskiego. Najwięk-
szym jednak zainteresowaniem wśród wszystkich uczniów 
naszej szkoły cieszyły się zajęcia samoobrony, Aikido, tańca 
towarzyskiego i języka angielskiego. Trenerzy, którzy będą 
prowadzić zajęcia przez cały ten rok szkolny, są bardzo mili 
i sympatyczni. Z wielkim entuzjazmem uczniowie i uczen-
nice przychodzą na kolejne zajęcia dodatkowe, gdyż są one 
prowadzone w ciekawy dla wszystkich sposób.

Uczestniczka projektu
Wioleta Wojdyła

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W NOWYm ROKU SZKOLNYm W PROJEKCIE 
„WIEJSKA SZKOŁA W ŚRODKU EUROPY BEZ RÓżNIC”

REALIZOWANYm PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ Im. ADAmA mICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

 Kolejny rok niedługo będzie się kończył i podobnie jak 
w ubiegłych latach przybyło w naszej gminie nowych dróg, 
po których jazda nie będzie już przysłowiową „drogą przez 
mękę”. Sieć naszych dróg, rozległa i ułożona na różnych 
wzniesieniach, długo jeszcze (a właściwie zawsze) będzie wy-
magała poprawy. Duże wzniesienia, słaba i stara podbudowa 
niedostosowana do dzisiejszych obciążeń, miejscowe osuwi-
ska oraz wiele jeszcze odcinków ze żwirową nawierzchnią to 
czynniki powodujące nieustanne niszczenie dróg i zmuszające 
do ponoszenia olbrzymich wydatków na remonty. Na szczęście 
postęp w tej dziedzinie jest widoczny i wiele odcinków, po 
których dawniej trudno było przejechać, ma już nawierzchnię 
asfaltową.
 W 2011 roku dokończono remonty dróg powiatowych: Ka-
mienica Dolna – Siedliska Bogusz, Brzostek ulica Słoneczna, 
oraz Przeczyca – Jodłowa, którą wyjątkowo powiat sfinanso-
wał samodzielnie bez sięgania do naszego gminnego budżetu. 
Ten wyjątek był zapewne spowodowany tym, że dotacja, którą 
powiat otrzymał na remont tej drogi nie była uwarunkowana 
tzw. „udziałem własnym”, którym Starosta Dębicki tradycyjnie 
„dzieli się” z naszą gminą. Nie inaczej będzie w przyszłym 
roku – na remont drogi powiatowej Klecie – Opacionka trzeba 
będzie z gminnego budżetu dołożyć około 1,6 miliona złotych.
 Niektóre drogi gminne też doczekały się poprawy i nowego 
asfaltu: Skurowa w kierunku Wisłoki, Zawadka Brzostecki 
– Gorzejowa, Siedliska Bogusz na granicy z Gorzejową, nie-

długo będzie też asfalt na drodze w Smarżowej koło p. Smo-
luchów. Wykonano też prace ziemne i pierwsze żwirowanie na 
drodze w Siedliskach-Bogusz na Stawkach koło Pani Żmuda.
 Sezon na remonty dróg powoli będzie się kończył, a nie-
długo przyjdzie pora na odśnieżanie. Wiosną przyszłego roku 
wszystko zacznie się od nowa i ruszą nowe remonty.

P.S.

Droga powiatowa Kamienica Dolna – Siedliska Bogusz

Droga powiatowa Przeczyca – Jodłowa Droga gminna w Skurowej w kierunku Wisłoki

Droga gminna Zawadka Brzostecki – Gorzejowa Droga gminna w Siedliskach-B. na granicy z Gorzejową

Do wynajęcia budynek zlokalizowany w samym centrum Brzostku przy ul Rynek 15. Tel. 604 421 050
Do sprzedania działki budowlane położone w Brzostku, przy ul. Ks. Kazimierza Ostafińskiego. Tel. 604 421 050

Nowe drogi



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 15

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 listopada 2011 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Brzostku 

i Przeczycy stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, w sprawie ustalania 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania 
i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 roku w sprawie określenia 
minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres do 10 lat w trybie przetargowym 
następujące nieruchomości: 

Lp. Nr działki
Tytuł prawny

Powierzchnia 
(ha)

Opis 
nieruchomości

(położenie)

Przeznaczenie 
w planie zag. 

przestrzennego
Forma
zbycia

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego netto (zł)
Wadium

(zł)

1
Część dz. 1489
(działka nr 13- zał graficzny)
KW Nr 20 353

0,2705
RIIIa - 0,2705 Brzostek

rolna brak planu dzierżawa 
- przetarg 55,- 6,-

2 Część działki 581,
KW Nr 59 597

0,41
RIIIa - 0,31
RIIIb - 0,10

Przeczyca
rolna brak planu dzierżawa 

- przetarg 75,- 8,-

3 Część działki 691/7
KW Nr 48 273

0,28
PsIV - 0,28

Przeczyca
rolna brak planu dzierżawa 

- przetarg 55,- 5,-

Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat.
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
prezesa GUS-u (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok)
Zamieszczenie ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 7 tel.(14) 6803005

Burmistrz Brzostku ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku 
Domu Ludowego w Bączałce –stanowiącego własność 

Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej  
Nr RZ1D/00021286/8 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze 
w budynku Domu Ludowego w Bączałce, z przeznaczeniem na 
prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej wynosi 7,00 zł (słownie: siedem zł) + 23% VAT-u 
miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50 m2 .
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę 
i gaz.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą 
energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości stałych i ciekłych 
oraz podatek od nieruchomości i inne opłaty które obciążają 
najemcę.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 16 grudnia 2011 r. O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wa-
dium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 13.12.2011 r. 
w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu 
(BSR o / Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaź-
nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza 
regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał za-
licza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z waż-
nych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania 
przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu –zgodnie z § 4 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz.U.Nr 207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy 
wnosić na konto: BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 
2020 0006).

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku  
z dnia 07 listopada 2011 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miejskiej 
w Brzostku z dnia 28 października 2011r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze przetargu działki leśnej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 261 położonej w Bączałce, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zosta-
je do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka leśna oznaczona numerem ewidencyjnym 261 o pow. 
0,56 ha (5600 m 2) położona w Bączałce, objęta KW Nr 
RZ1D/00085304/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
 Działka położona jest w obrębie lasów i gruntów użytkowanych 
rolniczo. Teren na stoku . Dojazd z drogi o nawierzchni gruntowej. 
Zabudowa zagrodowa w odległości około 1000m. Nieruchomość jest 
użytkowana jako leśna. Oddział 5a Bączałka, jest grunt gdzie użytki 
stanowią Lz – 0,56 ha. Według planu urządzenia lasu dominujący ga-
tunek grab, zadrzewienie – 0,60 , II klasa bonitacji, pierśnica – 22 cm. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach leśnych.

Lp Tytuł
własności

Nr 
dział- 

ki

Powie- 
rzchnia  

(m2)

Wartość 
rynkowa 
wg wyce- 

ny (zł)

Koszt 
sporządze- 

nia dokumen- 
tacji (zł)

Łączna 
wartość 

brutto (zł)

1 KW Nr 
RZ1D/00085304/7 261 5600 12 009,00 369,00 12 378,00

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży 
wywiesza się na 21 dni (tj. od 07.11.2011 r do 28.11.2011 roku.)
Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 
651 ze zm.) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu ww nieruchomości mogą składać wniosek 
o jej nabycie w siedzibie Urzędu, w terminie 6 tygodni, licząc od 
dnia wywieszenia wykazu tj. do 20 grudnia 2011r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe 
w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed 
zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty 
wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Brzostku, biuro nr 7 tel. 014/ 6830111



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

Taki Patron zobowiązuje…
W ostatnich latach w Zespole Szkół imienia Jana Pawła II 
w Brzostku wypracowano bardzo rozbudowany program 
obchodów Święta Szkoły. Akademia, wystawa, konkurs, 
przemarsz, a na zakończenie Msza święta – wszystko po 
to, by ciągle na nowo odnawiać i pobudzać duchową więź 
z Patronem. 

 Dzień Święta Szkoły przypada w Zespole Szkół w Brzost-
ku na 3 października – rocznicę powstania placówki i – od 
1998 roku – rocznicę nadania jej imienia. W tym roku ten 
dzień też był wyjątkowy.
Posłuchajmy Go jeszcze raz… 
 Otwierając uroczystości w sali gimnastycznej, dyrektor 
Anna Fundakowska, mówiła: „Od kilkunastu lat historia 
naszej szkoły jest nierozerwalnie związana z osobą Jana 
Pawła II. Każdy z nas na swój sposób odbiera Jego myśl 
i Jego przesłanie. Ale takie dni jak dzisiejszy pokazują, że 
osoba naszego Patrona rzeczywiście łączy i spaja społecz-
ność szkolną. Pozwala nam wspólnie przeżywać wzruszenia 
i oddawać się refleksji. Ta jedność sprawia, że łatwiej nam 
będzie stawiać czoła nowym wyzwaniom.
 Kolejnym punktem obchodów była akademia przygotowa-
na przez nauczycielki Ewę Czyrnię i Martę Oprządek oraz 
uczniów klas maturalnych. Fragmenty homilii, przemówień 
i tekstów literackich Papieża zaprezentowano na tle muzyki 
klasycznej. „Człowiek nie powinien zatracić się całkowicie 
w pogoni za ciągłym ulepszaniem tylko i wyłącznie mate-
rialnych aspektów życia. Bo takie ograniczenie niszczy jego 
godność” – tak można streścić główne przesłanie akademii, 
którą zakończyło wspólne odśpiewanie popularnej „Barki”, 
ulubionej pieśni Karola Wojtyły.
 Warto wiedzieć, że… 
 Kolejnym sposobem uczczenia Jana Pawła II w tym dniu 
był Konkurs Wiedzy o Szkole i Jej Patronie zorganizowany 
już po raz czwarty przez nauczycielki Małgorzatę Jop i Annę 
Hudymę. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, 
pisemnym, brały udział dwuosobowe zespoły z wszystkich 
klas i odpowiadały na 35 pytań zamkniętych. Uczestnicy 
musieli znać fakty z życia Jana Pawła II, ale też doskonale 
orientować się w historii i bieżącym życiu szkoły. 
 Najlepsi zakwalifikowali się do finału, który odbył się 
w sali gimnastycznej przed całą społecznością szkoły i za-
proszonymi gośćmi. W formule przypominał on popularne 
telewizyjne teleturnieje prowadzone w formule „na żywo” 
– uczestnicy musieli zmierzyć się nie tylko z samymi pytania-
mi, ale także z tremą i presją żywo reagującej publiczności. 
W tym roku najlepsi okazali się Agnieszka Reguła i Paweł 
Nylec z klasy II TŻ.
 można poczytać…
 Święto Szkoły to nie tylko imprezy odbywające się w tym 
konkretnym dniu. Uczniowie i nauczyciele przygotowują się 
do niego także poprzez wcześniejsze odpowiednie zaaran-
żowanie budynku szkoły – powstają nowe gazetki ścienne 

i tablice informacyjne. Tradycją stała się okolicznościowa 
wystawa w bibliotece przygotowywana przez bibliotekar-
ki Teresę Młyniec i Joannę Betlej. Tym razem wystawa, 
zatytułowana „Cuda Jana Pawła II”, ukazywała przypadki 
cudownych uzdrowień wiązanych ze wstawiennictwem Pa-
pieża. Centralnym jej punktem była wszechstronna prezen-
tacja historii siostry Marie Simon Pierre ze Zgromadzenia 
Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego. Jej uleczenie 
z choroby Parkinsona, niewytłumaczalne z punktu widzenia 
klasycznej medycyny, było impulsem do rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego. Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się 
także z ofertą biblioteki szkolnej dotyczącą Jana Pawła II – 
nowymi wydaniami jego spuścizny, a także opracowaniami 
A. Bujaka, M. Balona, P. Zuchniewicza i M. Malińskiego.
Zobaczcie nas…
 Najbardziej spektakularną częścią Święta Szkoły był 
w tym roku przemarsz nauczycieli i uczniów z budynku 
szkoły do kościoła parafialnego pod wezwaniem Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Brzostku. W przemarszu uczestni-
czyło około 250 osób. Była to swoista manifestacja jedności 
i przywiązania do osoby Jana Pawła II. Poprzez przejście 
kilkukilometrowego odcinka drogi łączącej budynek szko-
ły i kościół, społeczność szkolna dokonała symbolicznego 
powierzenia swoich spraw wstawiennictwu Patrona. Po 
dotarciu na miejsce – w kościele – odbyła się Msza święta 
w intencji obecnych i zmarłych pracowników i uczniów 
szkoły. Mszę celebrował ks. Artur Michalski.
Zawsze pamiętamy…
 Szkoła to nie tylko dzień dzisiejszy. To także jej historia. 
W brzosteckiej placówce zawsze dbano o ożywianie pa-
mięci o tych, którzy już odeszli, a nauczaniu i wychowaniu 
młodzieży poświęcili swoje życia. Temu służyło i służy 
odwiedzanie grobów zmarłych nauczycieli na cmentarzu 
w Brzostku. Jak co roku, po Mszy świętej zapalono znicze 
i złożono kwiaty na grobach: założyciela i dyrektora szkoły 
Eugeniusza Batyckiego (1931 – 1990), byłego wicedyrektora 
Jana Skórskiego (1950 – 2007), Jana Kozka (1948 – 2002) 
i Piotra Urbana (1964 – 1998).
Nowy rok, nowa dyrekcja…
 Wypada przypomnieć, że ten rok szkolny jest w Zespole 
Szkół rokiem istotnych zmian. Przed wakacjami pracę w pla-
cówce zakończyła dyrektor Halina Nowak, która funkcję 
dyrektora sprawowała przez 19 lat. Pod jej rządami w szkole 
przeprowadzono wiele istotnych inwestycji i zrealizowano 
liczne projekty (między innymi budowa warsztatów, remonty 
i modernizacja szkoły, wyposażenie pracowni kompute-
rowych, zakup samochodów i nowego sprzętu rolniczego). 
Na stanowisku dyrektora zastąpiła ją pełniąca do tej pory 
funkcję wicedyrektora Anna Fundakowska – nauczyciel 
przedmiotów ekonomicznych, wicedyrektorem do spraw 
pedagogicznych została Katarzyna Grygiel, a kierownikiem 
praktycznej nauki zawodu Teresa Radelczuk. Szkoła liczy 
aktualnie 337 uczniów kształcących się w następujących 
specjalnościach – w ramach technikum: technik mechanizacji 
rolnictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, tech-
nik architektury krajobrazu. W ramach szkoły zawodowej: 

 Od wielu lat, jesienią Dom Kultury 
„Śnieżka” ogłasza powiatowy Konkurs 
Recytatorski Poezji Religijnej. Cieszy się 
on dużym powodzeniem wśród dzieci 
i młodzieży oraz nauczycieli, dlatego 
też Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku każdego roku organizuje 
eliminacje gminne tego konkursu. 
 Nie zabrakło ich również w tym roku. 
Jednak w eliminacjach tych wzięło 
udział tylko dziewięciu wykonawców. 
Byli to reprezentanci szkół podstawo-
wych z: Brzostku, Kamienicy Dolnej, 

Siedlisk-Bogusz i Smarżowej oraz 
gimnazjów z Brzostku i Januszkowic. 
Przyczyną tak nielicznego udziału 
w tym konkursie, jak twierdzili pedago-
dzy, była zbieżność terminów z innymi 
konkursami szkolnymi organizowanymi 
przez kuratorium.
 Komisja w składzie: Krystyna Po-
rębska, Małgorzata Śliwa i Maria No-
wak-Juszkiewicz postanowiła zakwa-
lifikować do finału następujące osoby: 
Natalię Czech i Aleksandrę Nowicką 
z SP w Brzostku, Patryka Machaja z SP 

w Kamienicy Dolnej, Monikę Prokuską 
z SP w Siedliskach-Bogusz, Faustynę 
Zdziarską z SP w Smarżowej, Justy-
nę Mordel z Gimnazjum w Brzostku 
i Wioletę Wojdyłę z Gimnazjum w Ja-
nuszkowicach. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i nagrody książkowe ufundowane 
przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku.
 Laureaci wezmą udział w finale, 
który odbędzie się 17 listopada 2011 r. 
w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
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Składanie kwiatów i zapalanie zniczy na grobach nauczycieli

Dyrektor Anna Fundakowska Katecheta ks. Artur Michalski celebruje Mszę świętąZwycięzcy Turnieju - A. Reguła i P. Nylec

Recytatorzy z klas maturalnych

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz 
małej gastronomii.
Dobro wspólne… 
 Szkoła stara się ciągle doskonalić ofertę edukacyjną i dosto-
sowywać ją do zmieniającego się rynku pracy. Dzięki zaufaniu, 
jakie posiada w lokalnej społeczności, obronną ręką wychodzi 
z problemów, jakie placówkom oświatowym przynosi niż de-
mograficzny. 
 Jedyna szkoła ponadgimnazjalna na terenie gminy Brzostek 
to dobro wspólne. Dobro, o które wszyscy – każdy na swój spo-
sób – musimy się troszczyć. To także przesłanie, jakie płynie 
z tegorocznego Święta Szkoły. 

Anna Hudyma

 Fakt, że spośród tak niedużej liczby 
uczestników do finału zostało wyty-
powanych aż siedmiu wykonawców, 
świadczy o tym, że w konkursie wzięli 
udział najlepsi recytatorzy z wymie-
nionych szkół. Wszystkim życzymy 
sukcesów w finale powiatowym.

E.M.

Uczestnicy konkursu. 
Od lewej: Aleksandra Nowic-
ka, Wioleta Wojdyła, Natalia 
Czech, Monika Prokuska, 
Faustyna Zdziarska, Kata-
rzyna Materowska, Aleksan-
dra Szczepkowicz, Justyna 
Mordel, Patryk Machaj



Fot. Grzegorz Kolbusz

cd. Taki Patron zobowiązuje...

cd. Gminny Konkurs  
Recytatorski Poezji Religijnej
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Fot. J. Nosal
POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
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Fot. J. Nosal
JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY W GORZEJOWEJ
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10. rocznica założenia Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim

 Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto państwowe, 
święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwiet-
nia 1972 na mocy ustawy – Karta praw i obowiązków nauczy-
ciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Kar-
ta Nauczyciela, obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. 
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej 
(KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 
14 października 1773. Popularnie nadal zwane jest Dniem 

Nauczyciela. Tradycyjnie ten dzień w Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim jest również dniem ślubowania uczniów klas 
pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym roku był 
również dniem obchodów 10. rocznicy założenia Gimnazjum 
w Nawsiu Brzosteckim. To szczególne szkolne święto stało 
się okazją do zaproszenia nie tylko władz samorządowych, 
ale przede wszystkim emerytowanych pracowników szkoły 
i byłych nauczycieli gimnazjum, byłych członków Rady Ro-
dziców oraz rodziców obecnych uczniów. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również ks. dr Jan Cebulak, proboszcz naszej 
parafii oraz p. Elżbieta Gąsior, była przewodnicząca Komisji 
Oświatowej Rady Gminy, osoba, która aktywnie przyczyniła 

10 lat - to tak wiele i niewiele 
Fot. Piotr Kawalec
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się do powstania gimnazjum. 
 W okolicznościowym podsumowaniu nie można było nie 
nawiązać do historii szkoły podstawowej, bez niej bowiem nie 
byłoby gimnazjum. Założona 114 lat temu była przez całe lata 
prekursorem postępu w środowisku w różnych dziedzinach. 
Jej budynek był pierwszym murowanym budynkiem w oko-
licy. W tej szkole, jako pierwszej w gminie, uczono ponownie 
religii na terenie szkoły, a w czasach nam bliższych, jako 
pierwsi uczyliśmy dzieci języka angielskiego i informatyki 
i jako pierwsi posiadaliśmy zaczątki pracowni informatycznej.
 Jak więc widać powstanie gimnazjum miało solidne pod-
stawy, zwłaszcza, że doszedł do tego piękny budynek z sala 
gimnastyczną. Jego powstanie jest samo w sobie bardzo 
ciekawą historią wspólnego wysiłku mieszkańców Nawsia 
i Woli oraz nauczycieli. Kontynuacją budowy stało się dąże-
nie do założenia nowej szkoły, tym bardziej, że absolwenci 
naszej podstawówki, choć formalnie uczniowie gimnazjum 
w Brzostku, nadal pobierali w niej nauki.
 Przez kilka lat następowały, z różnych powodów, rotacje 
nauczycieli. Trzon grona pedagogicznego pozostawał ten sam 
– a nauczyciele dokształcali się zgodnie z potrzebami szkoły 
i dziś mamy ustabilizowane, wykształcone wszechstronnie 
grono pedagogiczne. Nauczyciele, zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego, zdobywali i zdobywają kolejne stopnie awansu 
zawodowego. Na samym początku nauczycielem dyplomowa-
nym była tylko dyrektorka, dziś po dziesięciu latach jest ich 7 

na wszystkich 13 nauczycieli, pozostali zgodnie z procedurą 
przechodzą kolejne szczeble awansu. 
 Za swoją pracę i zaangażowanie nasi nauczyciele otrzymali: 
nagrodę ministra oświaty, 3–krotnie nagrodę wójta lub burmi-
strza. Dyrektor szkoły otrzymywała również listy pochwalne 
i podziękowania z kancelarii Prezydenta RP za zdobycie tytułu 
„Szkoła z Klasą”, od Przewodniczącego Komisji Europejskiej 
za zajęcie 2. miejsca w województwie w projekcie „Moja 
szkoła w Unii Europejskiej”, od Ministra Edukacji i Sportu, 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, prezesów różnych fundacji 
i z kurii diecezjalnych. Przedstawiciele naszego gimnazjum 
gościli u prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, u Pani Pre-
zes Narodowego Banku Polskiego Hanny Gronkiewicz –Waltz, 
a ostatnio najczęściej spotykają się z Biskupami w związku 
z kolejnymi sukcesami w konkursach religijnych.
 Największą naszą radością są osiągnięcia edukacyjne na-
szych uczniów sprawdzane w czasie egzaminów końcowych. 
Trzykrotnie, od momentu oficjalnego ujawniania wyników, 
byliśmy najlepsi w gminie z egzaminów z części humani-
stycznej. W tym roku również osiągnęliśmy wyniki lepsze 
niż średnie wyniki gimnazjów w gminie i nie tylko.

Wyniki
średnie

cz. 
humanistyczna

cz. mat.-
przyrodnicza Język obcy

punkty % pkt punkty % pkt punkty % pkt
Gimnazjum 

w Nawsiu Brzost. 29,2 58% 23,2 46% 27,4 55%
Gmina Brzostek 25,1 50% 22,1 44% 24,1 48%

 Wytrwała praca nauczycieli i obsługi oraz osiągnięcia 
uczniów zapewniały nam stały dopływ absolwentów z Nawsia 
i Woli, a także zwiększającą się liczbę uczniów z Kamienicy 

Górnej i Bączałki. Taka sytuacja pozwala na tworzenie od-
powiednio licznych klas.
 Mury naszej szkoły opuściło do tej pory 208 absolwentów. 
Dzisiaj w gimnazjum naukę pobiera 60 uczniów. 
 Zgodnie z misją naszej szkoły staramy się naszych uczniów 
i uczyć i wychowywać. Organizujemy wiele wycieczek, tych 
bliższych i dalszych. Byliśmy w Bochni, Sanoku, Odrzyko-
niu, Sandomierzu, Ciężkowicach, Tuchowie, Jaśle, Bieczu, 
Łańcucie, Krakowie, Warszawie, nad Morzem Bałtyckim, 
w Wiedniu i na Słowacji, chodziliśmy po Bieszczadach i Pie-
ninach. Bywaliśmy w teatrach, kinach i filharmonii Rzeszowa, 
Tarnowa i Krakowa. 
 Wiele z tych wyjazdów mogliśmy zrealizować dzięki pro-
jektom grantowym, z których pokrywaliśmy znaczną część 
kosztów. Również dzięki pozyskanym środkom organizo-
waliśmy wiele zajęć pozalekcyjnych, doposażyliśmy szkołę 
w pomoce dydaktyczne. 
 W tym miejscu warto przypomnieć, że gimnazjum w Na-
wsiu Brzosteckim już w roku 2002, jako pierwsza organizacja 
w gminie, wzięła udział w konkursach grantowych. Swoją 
wiedzą na temat pisania wniosków dzieliliśmy się z nauczy-
cielami z innych szkół, którzy wykorzystywali ją później 
z pozytywnymi efektami dla swoich środowisk.
 Uczniowie naszego gimnazjum brali udział w wielu różno-
rodnych konkursach i zawodach, rozpoczynając od zawodów 
sportowych po konkursy literackie, w których szczególnie 

brylowały dziewczęta. Spore sukcesy odnotowywaliśmy 
w konkursach pożarniczych i wokalnych. Ostatnimi czasy 
odnosimy największe sukcesy w konkursach religijnych, które 
są bardzo specyficzne i trudne. Wiele czasu poświęcamy na 
współpracę z parafią i innymi organizacjami społecznymi 
funkcjonującymi na terenie działania szkoły. 
 Z istotnych wydarzeń należałoby jeszcze wspomnieć 
o włączeniu gimnazjum w 2004 r. do Zespołu Szkół w Na-
wsiu Brzosteckim, co ułatwiło zarządzanie i obniżyło koszty 
funkcjonowania placówki. 
 Za bardzo dobre efekty pracy dydaktycznej oraz wzorową 
postawę etyczną i koleżeńską nagrody dyrektora otrzymały 
p. Dorota Fryc, p. Elżbieta Tyburowska, p. Marzena Dunajska. 
Za całokształt pracy w Zespole Szkół p. Maria Pietrucha. Na-
grodę Burmistrza otrzymała p. Marzena Grygiel za sukcesy 
uczniów w konkursach na poziomie wojewódzkim i między-
diecezjalnym, efektywną współpracę z parafią oraz bardzo 
dobre efekty pracy dydaktycznej. 
 Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy 
I szkoły podstawowej złożyli oni, wraz z pierwszakami z gim-
nazjum, ślubowanie. Dalsze atrakcje dla pierwszoklasistów 
małych i dużych przygotowali ich rodzice. 
 Goście zaś mogli zapoznać się z przygotowanymi wysta-
wami przedstawiającymi historię budowy sali gimnastycznej, 
proces tworzenia obwodu szkoły, realizację projektów edu-
kacyjnych w gimnazjum oraz trofea sportowe zdobyte przez 
uczniów.
 Po zakończeniu swoich codziennych obowiązków, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły mogli razem z przybyłymi gośćmi 
powspominać szybko przemijające lata wspólnej pracy. 

U. Wojnarowska



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE22

Z Brzostku w świat
„Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany…
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi…
W tym domu dostatek mieszka i porządek,
Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”
 Zapanował szary, pusty 
i mglisty listopad. Nisko za-
wieszone kłęby burych chmur 
powoli przesuwają się po nie-
bie. Mgły okrywają ciężkim 
woalem całe przestrzenie 
ziemi, a najgłębsze ich kłęby 
„zawieszone” są nad Wisłoką. 
Mrok przez długie godziny 
ranne panuje nad światem. 
Drzewa stoją już prawie na-
gie, tylko gdzieniegdzie wid-
nieją jeszcze ostatnie zeschłe 
liście, które opadają w dół, to 
znowu podnoszą się, wirują 
lekko jak baletnica w tańcu, 
aż wreszcie dmuchnięte moc-
niejszym wiatrem spadają, 
tworząc barwny kobierzec 
pod nogami przechodniów. 
Iglaste drzewa jeszcze dopeł-
niają zieleń igliwiem, chociaż i te powoli żółkną i odkrywają 
nagie konary. Szyszki na świerkach, sosnach, jodłach i mo-
drzewiach dekorują puste miejsca, ciężko zwisają, a niektóre 
spadają na ziemię. Nagie krzewy jarzębiny udekorowane już 
są tylko czerwonymi koralami owoców, które wydziobywane 
są przez ptactwo. Owoce dzikiej róży stoją czerwone i lekko 
błyszczą przeźroczyście, zamrożone lekkim przymrozkiem. 
Głóg wiruje kiścią bordowych owoców przy podmuchach 
wiatru. Na polach pusto i ponuro. Całe połacie zaoranej ziemi 
przedzielone są wąskimi ścieżkami. Z pól nieśmiało wychy-
lają główki oziminy ze zbóż zasianych na jesieni. Tylko stada 
czarnych ptaków przefruwają z głośnym – kra, kra. Nawet psy 
pochowały się w budach, w szopach, na gankach i tarasach. Od 
czasu do czasu przebiegnie stado saren, przefrunie gromada 
bażantów i kuropatw. Jesień w całej krasie zagościła tutaj u 
nas. 
 Równie brzosteckie szerokie, rozlane pola od brzegów Wi-
słoki po pagórek brzosteckiego rynku. Ziemie tutaj urodzajne, 
ale ciężkie, dające dobry plon. Tutaj też mieszkają mądrzy, pra-
cowici rolnicy, którzy siłą swych rąk i umysłów „wydobywają” 
z ziemi kawał grosza na potrzeby dnia codziennego, kształcenie 
dzieci i zabezpie-
czenie sobie staro-
ści. Jednym z naj-
z n a kom it sz ych 
właścicieli ziem-
skich tej okolicy 
była rodzina Agaty 
i Jana Ziomków 
zamieszkałych na 
Równiach. Był tam 
dom niewielki, ale 
zewsząd „chędo-
gi”. Wokoło domu 
były budynki go-
spodarcze, obory, 
stajnie, chlewnie, 
kurniki, stodoła 
i wozownia. Przy 
domu był ogródek 
otoczony płotem, 
a w nim rosły sta-
ropolskie kwiaty 
od śnieżyczek, nar-
cyzów, stokrotek, 

piwoni, giergonów przez malwy, słoneczniki i chryzantemy. 
W dali był warzywnik z wszystkimi jarzynami potrzebnymi 
do prowadzenia kuchni, bo w tym domu panowały staropolskie 
zwyczaje kulinarne. Gotowane, ciepłe śniadanie, „warzone” 
obiady, wieczerza wszystko to zjadane było przy dużym, 
drewnianym stole ustawionym w kuchni. Seniorka rodu Agata 
Ziomek zawsze odziana była w długą spódnicę przepasaną 
białą, haftowaną zapaską, bluzkę z długimi rękawami, zaś na 
głowie miała założoną chustkę wiązaną pod brodę. W czasie 
zjadania posiłków na stole położony był duży bochen chleba 
pieczonego w piecu drzewnym, kamienny garnek z masłem, 
i gliniany dzbanek z mlekiem. W całości ten dom był wizy-

tówką Równi brzosteckich. 
 Budynek mieszkalny – dom 
– zbudowany był z grubych 
drzew. Do izb prowadziły wy-
sokie progi, a sufity zdobiły 
grube tragarze. Ściany były 
zawsze świeżo bielone pach-
nącym wapnem. W domu i w 
obejściu zawsze panował ide-
alny porządek, ład i czystość. 
Gospodarstwo prowadził 
ojciec Jan z synami i robotni-
kami rolnymi zatrudnianymi 
do prac polowych. Wszystkie 
prace polowe wykonywane 
były przy pomocy koni, nie 
tylko w tym gospodarstwie, 
ale także u sąsiadów, którzy 
później przychodzili na tzw. 
odrobek. 
 Dawni właściciele ziemscy 

tej posesji już od lat nie żyją, a spadkobiercami są dzieci. 
Dom rodzinny pozostał w rękach córki Stanisławy i jej męża 
Stanisława Pietruchy. Stanisław Pietrucha podtrzymywał 
pałeczkę rodową żony Stanisławy. Pracowitością, mądrością 
i rzetelnością rozwijał gospodarstwo rolne i przystosowywał 
je do współczesnych wymogów. Ojcowie przed wojną byli 
w Ameryce w Chicago skąd przywieźli sporą sumę pienię-
dzy i przeznaczyli ją na zakup ziemi i budowę domu. Jeden 
z synów Stanisław pozostał na ziemi amerykańskiej i tam 
po dziś dzień żyje i pracuje jego rodzina. Tutaj na Równiach 
brzosteckich w rodzinie Stanisławy i Stanisława Pietruchów 
przyszło na świat dwoje dzieci - Ryszard i córka Maria. Tutaj 
na łonie przyrody i we wzorowym domu rodzinnym – wielopo-
koleniowym domu - wyrastały dzieci na rzetelnych i mądrych 
ludzi. Jednak czas szybko mija, dzieci szybko rosną i stają się 
dorosłymi, a wtedy zakładają własne rodziny i opuszczają 
„swoje gniazda”, tak też działo się i w tej rodzinie.
 Dzisiaj dom Agaty i Jana Ziomków jest własnością wnuka 
Ryszarda Pietruchy i prawnuczki Katarzyny Podgórskiej, 
córki Marii. Cały budynek przeszedł kapitalny remont, ale 
zachował elementy dawnej staropolskiej świetności, chociaż po 

trosze został uno-
wocześniony. Zo-
stały wyburzone 
budynki gospodar-
cze, w sadzie nie 
ma gruszy, papie-
rówki, natomiast 
rosną nowoczesne 
iglaki, wśród któ-
rych równo ścięta 
trawa, po bokach 
kwitną egzotycz-
ne kwiaty – ale 
brama dalej jest 
„na oścież” otwar-
ta, jest gościnna 
i przyjazna. 
 Jak żyją po -
tomkowie rodzi-
ny Agaty i Jana 
Ziomków. Gdzie 
poszli z Brzostku, 
w świat - daleki 
czy bliski - jakimi Ryszard podczas pracyŚlub Lucyny i Ryszarda Pietruchów

Ryszard Pietrucha z żoną, córką Anią i wnuczką Weroniką
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są ludźmi, dlaczego wracają do domu rodzinnego? Na te i inne 
pytania spróbujemy odpowiedzieć przyglądając się losom 
nowych pokoleń. 
 Najstarszym dzieckiem Stanisławy i Stanisława Pietruchów 
jest syn Ryszard urodzony w 1947 roku. Jego dzieciństwo 
bardzo mocno jest związane z dziadkami, z Równiami brzo-
steckimi i tym domem rodzinnym. Już od najmłodszych lat 
przyglądał się pracy swoich ojców na roli. Na bosaka biegał 
za krowami, które wypasał na łące za domem, poganiał konie 
pracujące w polu i wsłuchiwał się w opowieści i gawędy wy-
głaszane przez seniora rodziny. Od niego też uczył się nie tylko 
pracowitości, ale także bogobojności, rzetelności, uczciwości 
i odpowiedzialności za losy najbliższych. Razem z kolegami 
biegał do skurowskiego lasu na grzyby i łowił ryby w Wisłoce. 
W szkole należał do prymusów. Po ukończeniu podstawówki 
brzosteckiej podjął naukę w kołaczyckim liceum. Do szkoły 
dojeżdżał razem z grupą brzosteckiej młodzieży autobusem, 
a czasami zdarzało się też, że wspólnie szli pieszo do domu 
nie mogąc wejść 
do zapełnionego 
pasażerami po -
jazdu. Po maturze 
podjął studia na 
A kademii  Gór-
niczo Hutniczej 
w K rakowie na 
wydziale geode-
zji. Po ukończeniu 
studiów otrzymał 
pracę w Sosnow-
cu ,  a geodetów 
wtedy trzeba było 
dużo i to jeszcze 
bardzo sprawnych, 
bo trzeba było bu-
dować drogi, osie-
dla mieszkaniowe, 
zakłady pracy, bu-
dynki mieszkal-
ne i projektować 
miejsca użytecz-
ności publicznej. 
Ryszard zatopił się 

w nurt pracy tam właśnie na Śląsku i tam też ożenił się z Lucy-
ną Bargiełą również geodetką. Razem rozpoczęli wieść żywot 
rodzinny. Z tego małżeństwa przyszło na świat dwoje dzieci syn 
Marcin i córka Anna. Ponieważ rodzice pracowali nieustannie 
i przez długie godziny bywali w terenie w wychowaniu dzieci 
pomagała babcia Zenona, a jeszcze wcześniej prababcia. Tak 
to właśnie w rodzinach wielopokoleniowych w Polsce była mi-
łość, zgoda, zaufanie i umiejętność niesienia sobie wzajemnej 
pomocy. Babcia opiekowała się dziećmi, a rodzice pracowali 
na pełnych obrotach w terenie mierząc i wyznaczając działki 
oraz nieustannie rysując mapy. 
 Ryszard Pietrucha razem z grupą kolegów został wysłany 
do prac geodezyjnych w Rosji. Tam na Uralu Polacy z firmy 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne budowli hutę. Tam 
też Ryszard poznał życie zwykłych Rosjan, którzy niewiele 
wiedzieli o Polsce, a już zupełnie nie mieli pojęcia o historii 
i morderstwie polskich żołnierzy w Katyniu, Ostaszkowie czy 
zsyłce na Sybir. Tam też spotkał się z wielką serdecznością 

zwykłych Rosjan. 
Razem z kolegami 
dużo podróżował 
poz nając ż ycie 
o r a z  k r a job r a -
zy Kazachstanu, 
Uzbekistanu oraz 
potęż ne zak ła -
dy przemysłowe 
w Magnitogorsku. 
Tam właśnie wi-
dział wielki boom 
p r z e m y s ł o w y 
i skrajnie wielką 
biedę zwykłych lu-
dzi. Ten pobyt dał 
mu większą wy-
obraźnię o moż-
liwościach życia 
i pracy człowieka, 
da ł  mu wied zę 
i siłę do podejmo-
wania nowych wy-

Klasa Ryszarda na zakończenie roku szkolnego (1961 r.)

Dzieci Ryszarda Marcin i AniaRyszard z córką Anią
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zwań w życiu. 
 Obecnie prowadzi prywatną firmę 
geodezyjną razem z synem Marcinem, 
który tak jak ojciec skończył studia geo-
dezyjne na Akademii Rolniczej 
oraz studia podyplomowe z or-
ganizacji i zarządzania wna AGH 
w Krakowie. Marcin ożenił się 
z mgr biotechnologii oraz absol-
wentką studium dla księgowych 
Beatą, z którą mają dwoje dzieci. 
Sześcioletnia Weronika uczęsz-
cza do zerówki oraz syn Mate-
usz, którym opiekuje się babcia 
Lucyna Pietrucha będąca już na 
emeryturze. I chociaż codzien-
nie pokonuje trasę z Będzina do 
Sosnowca to jednak z radością 
pomaga opiekując się wnukiem. 
Cała rodzina dłuższe weekendy 
spędza w Brzostku, gdyż tutaj 
czują powiew rodzinny. Tutaj 
spędzają święta, a przy grillu 
wspominają serdecznie dziadków 
i pradziadków, oglądają albumy 
ze zdjęciami i mówią, że nigdzie nie jest 
tak dobrze jak na Równiach brzosteckich. 
 Drugim dzieckiem Lucyny i Ryszar-
da Pietruchów jest córka Anna. Jest to 
osoba niezwykle zdolna, zorganizowana 

i samodzielna. Ukończyła Akademię 
Ekonomiczną w Krakowie oraz studia 
podyplomowe, a że znała biegle język 
angielski otrzymała pracę w firmie 
konsultingowej w Katowicach. Praco-
wała w niej przez 3 lata ciągle awansu-

jąc na coraz to na wyższe stanowiska. 
Kilkakrotnie jako menager firmy była 
wysyłana do New Yorku skąd przywo-
ziła potrzebne dokumenty. W Krakowie 
zakupiła mieszkanie, ale niedługo w nim 

mieszkała, gdyż dostała propozycję pracy 
we Francji pod Paryżem. Przyczynkiem 
do tej pracy była dobra znajomość języ-
ków angielskiego i niemieckiego, bardzo 
dobre wyniki w nauce oraz znajomość 
języka francuskiego. Obecnie przebywa 

i pracuje na terenie Francji i ro-
dzice z radością odwiedzają Ją. 
 Tak to właśnie dzięki pracy, 
dobrze skończonym studiom 
oraz bystrości umysłu można 
z Brzostku jechać w świat – do 
pracy i po nowe doświadczenia. 
A dom rodzinny na Równiach 
stoi wyremontowany, jest jak 
zawsze okazały, jest jak dawniej 
wizytówką naszego miasta. To 
właśnie z tym domem związane 
są losy Ryszarda Pietruchy i Jego 
dzieci. To właśnie z tym domem 
związane są losy prawnuczki 
Katarzyny, córki Marii Kawalec. 
To właśnie ten dom wszystkim 
ogłasza, że „…gościnny i wszyst-
kich w gościnę zaprasza…”. To 
właśnie w tym domu rozpoczęły 

się losy niezwykłych Brzosto-
wian, którzy rodem z Brzostku poszli 
w świat i to w daleki świat. Tam znaleźli 
swoje miejsce, ale też często wracają na 
Ziemię Brzostecką.

Zuzanna Rogala

Syn Ryszarda Marcin z żoną Beatą

Henryk
Górka

Oczekiwania
Najbardziej w zimie o wiośnie marzysz
A gdy nadejdzie nie brak ci wrażeń
Spoglądasz wtedy jak kwiat się rozwija 
Jak pierwsza zieleń drzewa okrywa
Jak powracają do nas bociany
Jak z przebiśniegów tworzy się dywanik 
Jak pierwiosnek w dole zakwita
A wilcze łyko w górze prześwita
I patrzysz w górę na klucze gęsi 
Na słońce które już wcześnie wstaje
I wiesz na pewno że zima nie wróci 
Wyruszysz z domu daleko w pole
Aby obsadzić całą swą role
Niech się zieleni polska kraina
Niech kwitną kwiaty, rosną warzywa
Niech chleb wyrośnie na naszej ziemi 
Niech wszyscy będą plonem nasyceni.

Dla swojej…
Choć miałem wszystko i żyłem szczęśliwie
Bez zobowiązań prawie jak w niebie 
Lecz czułem pustkę i serca potrzebę
Bo zrozumiałem, że kocham ciebie

I marzy się mi tak prosto i skrycie
Byś była moją na całe życie
Więc jak mam mówić pojąć nie mogę
Jak mam cię kochać byś mogła odczuć

Jak mam zapukać do twego serca
Byś tak z radością go otworzyła
I tak serdecznie do mnie przytuliła
Swoje ciało przeze mnie ukochane.

* * *
Dobry Boże gdzie jesteś

wracam do otwartych drzwi
i otwieram je ponownie.
Czy ktoś nie zapyta…
czy ktoś mi odpowie…

czy anioł stróż zjawi się…?
czy jutro otworzę oczy

wszystko umiera!
nicość wokół mnie jest szara

I tylko łzy… łzy… łzy.

* * *
Widziałem drzewo

zielone niczym
wiosna potężne
Strzeliste. Lecz

widziałem też jego
krwawiące liście

i kałuże krwi wokół
niego. Ono konało mimo

całej zielonej krasy.
I stałem tak patrząc

jak krople krwi
spadają głucho uderzając

o ziemię. A ludzie
przechodzili obok

niczym uśpieni
mijając się szli

patrząc przed siebie

Krzysztof
Filar

Zapomniane – ja
Poczułam ciepło ogarniające me ciało
Zapach alkoholu w powietrzu
I czuję dziwny dotyk,
Lecz nikogo nie widzę…
Zamykam oczy i oddycham powoli
Wyobrażam sobie zieloną łąkę
Z jedną osobą podobną do mnie
Cichy szum kołysze ciało
To jestem ja, choć jakaś inna…
Biegam z radością
I jestem szczęśliwa
Tak lekko unoszę się z wiatrem
Coraz wyżej i wyżej…
I nagle… zniknęłam!
Otworzyłam oczy, popatrzyłam w lustro
To nie wiatr mną kołysał
To byłam pijana
Z moich oczu popłynęły łzy
Serce zaczęło bić mocniej
Całe ciało ogarnął żar gorąca
Ale jak to się stało?
Ciągle to pytanie powraca
Niczym bumerang…
Dlaczego? Cicho…
Chyba zaraz usłyszę odpowiedź!
Nie… to tylko rozmowa ciszy
Ale nie ważne dlaczego!
Najważniejsze by znaleźć drogę
Tę właściwą.

III miejsce  w konkursie  
„Wybieram trzeźwość”

Jadwiga 
Samborska
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Aleksander
Szczepański

Run na towary w latach 80-tych
Gdy tylko ranne rozbłysną zorze
To w całym kraju po Śląsk, Pomorze
Od fal Bałtyku, aż po Bieszczady
Są oblegane sklepowe lady

Przed każdym sklepem w ogonku stają
Każdy się pyta: „A co tu dają?”
Kręcą się wszędy polskie siatkarki
A od towarów gną im się karki

Już wykupiły wszystko ze sklepów
Brakuje nawet na muchy lepów
W sklepach towarów są odrobiny
A za to w domach są magazyny

Pytają ludzie na wsi i w mieście
Ach kiedy szał ten skończy się wreszcie
Aby uleczyć ten stan niezdrowy
To wprowadzono system kartkowy

Dzisiaj gdy w sklepach wszystkiego mamy
Jeszcze ten smutny czas wspominamy 
Dużo się ludzi za handel wzięło
Co było dawniej przeszło minęło

Józefa
Filar

Przemijanie
Czuję jak mijają chwile mojego wieku
Odchodzą bliscy, znajomi, rówieśnicy
A ja wciąż trwam i rozważam,
Czy wiara moja jest mocna, szczera
I gorąca?

A miłość prawdziwa, wierna, współczująca
Że tak pozostała mi tylko nadzieja
I Niebo zamyślone nade mną.

Radość życia
Nasycić duszę zapachem lasu i ziemi
Nasycić oczy pięknem kwiatów i zieleni
Zatonąć wzrokiem w Niebios błękicie
To jest radość Życia

Zachwycić się podniebnym świergotem skowronka
Ogrzać się promieniami wiosennego słonka
Zadumać się nad kroplami deszczu w zachwycie
To jest radość Życia

Zanurzyć w porannej zroszonej trawie stopy
Oczarować widokiem ptaków swoje oczy
Ostudzić czoło wiatrem kończącym pęd w zenicie
To jest radość Życia

Zadumać się nad pięknem pełni księżyca
I gwiazdami na niebie których nikt nie zliczy
Podziwiać dzieło Boga i wielbić Go w zachwycie
To jest właśnie Życie.

Marian 
Nosal

Artysta
Trzyma w swej ręce
Zaschnięty pędzel
Jeszcze nie ruszył
Ręką ni razu
Światła i cienie
Muza natchnienie

Najważniejsze jest
Pragnienie obrazu

Testament
W rytmie swego tętna
Biegnę przez życia las
Oplatany jeżynami
Ścigany przez czas

Chcę wyjść zobaczyć światło
Ktoś mi otworzył bramę
I było jak kiedyś jasno

Zdeptałem las
Cofnąłem czas
Będzie jak chciałaś…
  Mamo

Zostawiłem siebie
Co po mnie zostało
Przy domowym płocie
Bosych nóżek ślady
Stawianych na błocie

Co po mnie zostało
Na szkolnym podwórku
Niebiesko i biało
Od szkolnych mundurków

I na schodach sęki
Sosnowe wytarte
I niechciane dzwonki
Na lekcje uparte

Co po mnie zostało
Pod drzewami cieni
Ile się rozlało
Potu po tej ziemi

Zostawiłem oczy
Niebieskie na niebie
A na ziemi kroki
Zostawiłem siebie

Zofia 
Jarmusz

Jeszcze miłość
Jeszcze miłość – goni Ciebie ona
Nic nie widzisz – zaślepiona bez wytchnienia jej wzrokiem
Może jednak „przyjaźń”
 Jest wierniejsza?
Wybierz miłość, albo obie – 
 W jedno serce połącz sobie – mądrość ducha
 Byś Ty była najważniejsza.
Dumna – jako w zbożu polne maki
Jego dłonie – białe ptaki
Będą pieścić ciało Twoje – delikatnie jak przed burzą
 Co zwiastuje błoga cisza – 
Zrani później Twoje serce, ten ktoś taki
Kłamał – szeptał – darmo – dużo – 
 Obiecując szczęścia moc
Nie ugasi spokój serca – pocałunkiem w ciemną noc
 Szlochaj nocą – płacz kochanie – 
Głupia miłość – pójdzie sobie swoją drogą 
 Lecz przyjaźń zostanie!

modlitwa
Pomóż nam dobry Boże wyrzucić smutne, złe myśli
Za burtę życia naszego i wszystkie troski o zdrowie
Myśli, że komuś głodnemu podadzą gdzieś kromkę chleba
Zaściel me serce miłością jak większą połówkę nieba
Chciałabym objąć świat cały objąć miłością bliźniego 
I kochać wszystkich tak bardzo 
Nawet i wtedy – gdy czasem zrobię coś złego
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 W dniu 23 września 2011r. uczniowie z klas II i III 
ZSZ oraz III i IV TM, a także nauczyciele Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku: Marek Święch – organi-
zator wyjazdu, Dorota Machaj, Paweł Kasprzyk, Marek 
Drechsler odwiedzili XIII Międzynarodową Wystawę 
Rolniczą AGRO SHOW 2011 w Bednarach. Pierwszy 
dzień wystawy przeznaczony był w szczególności dla 
młodzieży ze szkół rolniczych toteż byliśmy jedną ze 
133 grup zorganizowanych, która przybyła do Bednar.
 W czasie zwiedzania mieliśmy możliwość zapoznania 
się z kompleksową ofertą towarów, usług i doradztwa 
rolniczego, gdzie zaprezentowało się 690 wystawców 
w tym 80 zagranicznych. Szczególnym zainteresowa-
niem uczniów cieszyły się pokazy maszyn podczas 
pracy prowadzone przez Włodzimierza Zientarskiego 
oraz konkurs sprawnościowy dla szkół rolniczych.
 Atrakcją okazał się również zorganizowany po raz 
pierwszy wykład na temat: „Nowoczesnych systemów 

Sprawozdanie z wyjazdu uczniów na AGRO SHOW 2011 w Bednarach k/ Poznania

1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakowska – 
Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
-USŁUGOWE „EKIW” – Brzostek, ul. Szkotnia 16

3. SKLEP „OLEŃKA” (odzież z Włoch) – Brzostek-Pilzno
4. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorzata Drozd – Brzo-

stek, ul. Rynek 39
5. ZAKŁAD ROBÓT MELIORACYJNO-KANALIZACYJ-

NYCH „HYDROBUD” SP.J., B. Pysz, U. Pysz – Lato-
szyn 31c 

6. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w KRAKOWIE 
oddział w BRZOSTKU

7. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Renata i Zbi-
gniew 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. FHU „ARMET” – PRACOWNIA ZŁOTNICZA, Marek 
Przewoźnik - Brzostek

11. TARTAK „JAN-DAN”, Grygiel Jan – Wola Brzostecka 58
12. FIRMA USŁUGOWA ELSTOB, Paweł Wojnar – Zawadka 

Brzostecka 44
13. FHUP ANEX, Aneta Augustyn – Brzostek, ul. Przed-

mieście 36
14. APTEKA, mgr farm. Ryszard Nalepa – ul. 11-go Listopada
15. WINTER-SPORT, Dorota i Grzegorz Betlej – Brzostek, 

ul. Szkolna 3
16. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GEODEZYJNO-

-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkowski – Zawadka 
Brzostecka

17. FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA „EFEKT”, Piotr 
Wójcik – Klecie 123

18. ZAKŁAD ŚLUSARSKI, Edward Kmiecik – Brzostek, ul. 
Mickiewicza 16

19. FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA, Jan Dziedzic 
– Bukowa 42

20. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIKROKOSM, 
Grzegorz Kłęk – Brzostek, ul. Mickiewicza

21. FHU Marek Zięba – Brzostek
22. LASZKŁO, Adam Latoszek – Klecie
23. ZAKŁAD KAMIENIARSKO-MEBLOWY, Janusz Czar-

nawski – Klecie
24. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „STAN-BUD”, 

Stanisław Zyguła – Brzostek, ul. Łukasiewicza 32
25. USŁUGI  WOD. KAN. CO. GAZ, Józef Kawalec – Brzostek
26. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński – Janusz-

kowice
27. FIRMA WOJT-BUD, Wojciech Miśkowicz – Brzostek, 

ul 11-go Listopada 2

28. SZKOŁA JAZDY „MILA”, Anna Nawracaj Rozwadowska 
– Brzostek, ul. A. Mickiewicza 1

29. SALON FRYZJERSKI „ANETA” A. Czajka – Brzostek, 
ul. Rynek 18

30. FHU „BRIAN SOFT” – SPRZEDAŻ I NAPRAWA KOM-
PUTERÓW, Jacek Berrahal – Brzostek, ul. Rynek 38 

31. SKLEP WIELOBRANŻOWY, Artur Potrzeba – Brzostek
32. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzostek, ul 11-go 

Listopada 14
33. WOD-GAZ, Paweł Bielecki – Brzostek
34. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZEMIOSŁA, 

Dariusz Kalina – Brzostek
35. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Barbara Szy-

bist – Kołaczyce
36. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY „MELISA”, Maria 

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

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

Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
39. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Potrzeba – Brzo-

stek, ul. Łukasiewicza 48
40. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Eugeniusz Ła-

zowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
41. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, Lesław Kaput 

– Brzostek, ul. Słoneczna 40
42. FIRMA HANDLOWA BUDROL, Leszek Dziedzic – Mie-

czysław Dziedzic Spółka Jawna – Zawadka Brzostecka 2
43. PH AGD, Zbigniew Ramut
44. SKLEP MOTORYZACYJNY AGRO-MOTOR, Joanna 

Sury – Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
45. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Maria Szczy-

gieł, Józef Czekaj
46. FIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzostek
47. SKLEP TARA, Dorota Wołowiec-Prokop – Brzostek, 

ul. Rynek 24
48. SKLEP MEBLOWY, Danuta Pruchnik – Brzostek, ul. Ry-

nek
49. FHU AUTOSERWIS, Stanisław Jędrzejczyk – Brzostek, 

ul. Słoneczna
50. APTEKA VITA, Godawska i Wspólnicy Spółka Jawna – 

Brzostek, ul. Szkolna
51. KWIACIARNIA, Piotr Michalski, – Brzostek, ul. Rynek
52. FIRMA HANDLOWA I DORADZTWA FINANSOWE-

GO, Mariusz Grygiel
53. FOTO GRT, G. Trzeciak – Brzostek, ul. Rynek 30

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów czuwa 
BIURO RACHUNKOWE, Jadwiga Olszewska – Brzostek, 
ul Łukasiewicza

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej LKS Brzostowianka Brzostek

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy - LKS Brzostowianka Brzostek
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elektronicznego sterowania, stosowanych w maszynach 
rolniczych”.
 Wyjazd na XIII Międzynarodową wystawę Rolniczą 
stał się dla nas niezapomnianą lekcją o nowinkach tech-
nicznych oraz nowych możliwościach w rolnictwie, jak 
również wpływa na podnoszenie efektywności nauczania. 

Wyniki egzaminu potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe 2011r.
III ZSZ – mechanik – operator pojazdów i maszyn 
rolniczych

• etap pisemny zdało  – 80% uczniów
• etap praktyczny zdało – 100% uczniów

IV TM – technik mechanizacji rolnictwa
• etap pisemny zdało  – 88% uczniów
• etap praktyczny zdało – 100% uczniów

Paweł Kasprzyk

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

Okupacja niemiecka cd.
 Dalsza rozmowa ze stryjem Stanisła-
wem dotyczyła poczynań Hitlera i jego 
funkcjonariuszy na terenach Polski 
zagrabionych przez wojska niemieckie. 
Zachodnie obszary Polski, mianowicie 
województwa: pomorskie, poznań-
skie, śląskie i większość województwa 
łódzkiego oraz zachodnia część wo-
jewództwa warszawskiego, kieleckie-
go i krakowskiego zostały włączone 
w skład obszaru III Rzeszy. Z pozostałej 
środkowej części Polski Hitler utwo-
rzył w październiku 1939 r. Generalne 
Gubernatorstwo podzielone na cztery 
jednostki administracyjne „dystryk-
ty”: krakowski, radomski, warszawski 
i lubelski. Generalnym Gubernatorem 
został mianowany przez Hitlera 39-letni 
prawnik i funkcjonariusz hitlerowski 
Hans Frank, który obrał sobie za siedzibę 
zamek królewski na Wawelu w Krako-
wie.
 Naszej rodzinie bliskim krewnym 
i znajomym przyszło żyć na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa, zwanej 
też Generalną Gubernią albo w skrócie 
Gubernią. Stryj i tato byli zdania, że 
w nieszczęściu jakie spotkało Polaków, 

mieliśmy trochę szczęścia, bo naszych 
rodzinnych stron nie włączono do III 
Rzeszy ani do Związku Radzieckiego. 
Mieszkańcy Guberni nie mieli jednak 
taryfy ulgowej. Od pierwszych dni 
okupacji hitlerowskiej żyliśmy w atmos-
ferze niesłychanego terroru, nakazów 
i zakazów, które były egzekwowane 
z całą bezwzględnością przez władze 
okupacyjne, a zwłaszcza przez Gestapo, 
czyli hitlerowską policję polityczną. 
Jednym z pierwszych był nakaz odda-
nia odbiorników radiowych oraz zakaz 
posiadania i słuchania radia pod groźbą 
kary śmierci. Następnymi nakazami 
było oddawanie przez rolników wyzna-
czonych kontyngentów: bydła, trzody 
chlewnej, mleka, jaj, wełny, a od zbiorów 
1940 roku także zboża i ziemniaków. 
Zakazane były: wolny obrót płodami 
rolnymi, gospodarski ubój trzody chlew-
nej i bydła, handel mięsem i jego prze-
tworami. Za niespełnienie wydawanych 
nakazów i zakazów groziły surowe kary 
do kary śmierci włącznie.
 Hodowla bydła i trzody chlewnej była 
ściśle kontrolowana nakazem kolczyko-
wania i ewidencjonowania każdej sztuki, 
z której trzeba było się rozliczyć. Wolny 
obrót artykułami spożywczymi i prze-
mysłowymi pierwszej potrzeby zastąpio-
no przydziałami na kartki żywnościowe, 
odzieżowe i inne. Przydziały zaś były 
bardzo skromne i małowartościowe. 
Normalne obuwie skórzane zastąpiono 
chodakami na drewnianych podeszwach.
 Zakazano wszelkiej działalności 
politycznej i związkowej, a przedwo-
jennych działaczy i członków partii 

aresztowano i osadzono w więzieniach 
gestapowskich, w obozach koncentra-
cyjnych i w obozach pracy gdzie ich 
torturowano i mordowano. W szkołach 
powszechnych zakazano nauczania 
historii i geografii Polski oraz literatury 
polskiej i czytania książek objętych 
zakazem. Zamknięto szkoły średnie 
i wyższe uczelnie, a nauczycieli i pra-
cowników naukowych aresztowano 
i osadzono w więzieniach i obozach 
koncentracyjnych. W Krakowie na 
dzień 6-go listopada 1939 r. hitlerowcy 
podstępnie zaprosili profesorów i pra-
cowników naukowych na Uniwersytet 
Jagielloński gdzie ich aresztowano, po 
czym 184 z nich wywieziono do obozu 
koncentracyjnego w Sachsenhausen.
 W dalszej rozmowie ze stryjem tato 
przekazywał mu przerażające wiado-
mości, jakie podał mu Olek Szydłowski 
o mordowaniu Polaków i Żydów przez 
Niemców od pierwszych dni ich zbroj-
nego najazdu na Polskę. Potwierdzały 
one nie tylko te bestialskie morderstwa, 
o których mówili uciekinierzy w pierw-
szym tygodniu wojny, lecz także infor-
mowały o innych faktach popełnianych 
zbrodni. Początkowo miały one głównie 
charakter zemsty za udział Polaków 
w obronie cywilnej terenów ich zamiesz-
kania przed wojskami niemieckimi.
 W Katowicach w dniach 3 i 4 wrze-
śnia zamordowano ponad 200 obrońców 
miasta, członków Cywilnej Obrony 
Śląska, głównie harcerzy i byłych po-
wstańców śląskich. Schwytane harcerki 

Dokończenie na str. 28
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hitlerowcy zrzucali z wieży spadochro-
nowej w Parku Kościuszki.
 W Bydgoszczy w dniach 9 i 10 
września Niemcy dokonali masowych 
egzekucji obrońców miasta. Zginęło 
w nich około 1 500 Polaków. Następnie 
hitlerowcy dokonywali masowych aresz-
towań działaczy Polskiego Związku 
Zachodniego, harcerstwa i członków 
Straży Obywatelskiej, jako zakładni-
ków polskich. Aresztowanych osadzono 
w obozie dla internowanych, jaki zorga-
nizowano na terenie koszar w Bydgosz-
czy. W okresie września i października 
przez obóz ten przeszło ponad 5 tysięcy 
osób, a spośród nich około 2 tysiące osób 
zamordowano.
 Stryj, podobnie jak my wszyscy, 
ciężko wzdychał pod wrażeniem wia-
domości, o których mówił tato. Prze-
żywaliśmy je dotkliwie, jakby zbrod-
nie hitlerowskie dokonywane były na 
bliskich nam osobach. Jednocześnie 
nurtowało nas pytanie. Kiedy bezkarna 

ręka tych zbrodniarzy może dosięgnąć 
także nas? Tato i stryj zadawali sobie też 
inne pytania. Czy zaborczość imperialna 
Hitlera skończy się na Polsce? Jak długo 
Wielka Brytania i Francja sojusznicy 
Polski będą przyglądać się bezczynnie 
jej klęsce i bezkarnemu mordowaniu 
pokonanych Polaków? Smutne były 
odpowiedzi na te pytania. W większo-
ści wyrażały beznadziejność położenia 
ludności Polski zwłaszcza w miastach.
 W atmosferze wielkiego przygnę-
bienia przeplatanego wiadomościami 
o nowych zakazach i nakazach oraz 
okrucieństwach okupanta, kontynuowa-
liśmy prace w naszym gospodarstwie 
rolnym na bieżąco. Pocieszała nas przy 
tym myśl o możliwości uniknięcia głodu 
i przetrwania koszmaru okupacyjnego, 
ponieważ w dużym zakresie byliśmy sa-
mowystarczalni jako producenci żywno-
ściowych surowców roślinnych i zwie-
rzęcych. Obiektywna rzeczywistość nie 
pozwalała nam jednak zapominać ani 
na chwilę o istocie naszego tragicznego 
położenia ani o konieczności dzielenia 

się tym co mamy z ludźmi znacznie 
biedniejszymi od nas.
 W stanie ciągłego zagrożenia terro-
rem okupanta zbliżały się Święta Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. Odkąd 
zapamiętałem w okresie adwentu i bez-
pośrednich przygotowań do Świąt oraz 
podczas ich trwania, w naszym domu 
rodzinnym istniał bardzo uroczysty 
nastrój. Uświęcony tradycją ceremoniał 
świąteczny, praktykowany zarówno 
w życiu kościelnym jak i świeckim, 
pobudzał we mnie niezwykle miłe wzru-
szenia i radosne doznania przeplatane 
wspaniałymi marzeniami o przyszłości.
 Tym razem miejsce radości zajmował 
smutek, a marzenia zastąpiła bezna-
dziejność. Na Mikołaja nie było słodkich 
podarków ani podczas Świąt pięknie 
ustrojonej choinki. Nie było też smacznie 
pachnących wypieków świątecznych ani 
świątecznego zapachu kawy. Jedynym 
elementem tradycji był stół wigilijny 
nakryty sianem i białym obrusem, snop 
zboża w kącie izby, a na stole talerz 
z białymi opłatkami, które tato nam roz-

dał i cała rodzina łamała się nimi, 
składając sobie wzajemnie, ze łzami 
w oczach wypowiadane drżącym 
głosem, życzenia przeżycia nad-
chodzącego roku 1940. Taka treść 
życzeń wówczas była najcenniejsza, 
jaką przekazywaliśmy sobie w wa-
runkach, kiedy okupant niemiecki 
niszczył życie Polaków przy każdej 
okazji i pod byle jakim pretekstem. 
Co prawda w Grudnej i jej okolicy 
nie działała piąta kolumna dywersji 
niemieckiej, ani prohitlerowskie 
bojówki, jak: „Freikorps” na Ślą-
sku i „Selbstschtz” na Pomorzu, 
to jednak nasza rodzina czuła się 
szczególnie zagrożona. Przyczyną 
zagrożenia była realna możliwość 
zemsty ze strony rodziny Stokło-
sy. Po tragicznej śmierci Stokłosy 
pod zawałem w kopalni, jego żona 
i syn wyjechali z Grudnej, praw-
dopodobnie do Niemiec. Teraz 
mieli bardzo dogodną możliwość 
zemsty za pozbawienie ich zysków 
z dalszego prowadzenia kopalni. 
Ponadto w Grudnej nadal mieszkali 
zaufani ludzie Stokłosy, którzy po 
jego śmierci utracili hojne wyna-
grodzenia za wykonywanie tajnych 
usług dla Stokłosy.
 Powód do zemsty nie był urojony, 
tym bardziej męcząca była świado-
mość niezwykle łatwej możliwości 
dokonania zemsty. Wystarczyło 
złożenie w Gestapo donosu o prze-
śladowaniu Stokłosy jako niemiec-
kiego właściciela kopalni węgla 
w procesie sądowym przeciwko 
niemu, znanemu zwolennikowi 
Hitlera. To byłoby dostatecznym 
powodem aby nie tylko tato lecz 
cała nasza rodzina została zakato-
wana przez hitlerowców. Spodzie-
wany akt zemsty ze strony rodziny 
Stokłosy nie następował. Stopniowo 
przyzwyczajaliśmy się do myśli, 
że być może rodzina Stokłosy jest 
rzeczywiście szlachetna i nie ma 
zamiaru zemsty.

cdn.

Dokończenie ze str. 27
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KRZYżÓWKA Z NAGRODą
Poziomo:
1) Grucha na dachu; 5) Tyłek, kuperek; 
8) Słuszność; 9) Kartka z ceną; 10) Drob-
na ofiara; 11) Taniec; 12) Sukulent z kol-
cami; 15) Lasso Tatara; 18) Krzyżów-
kowa papuga; 19) Wygładzanie drogich 
kamieni; 22) Wielbiciel; 25) Do zaka-
sania; 26) Walczy ze złem; 27) Śmie-
tanka towarzyska; 28) Osad w silniku; 
30) Tenis lub lekkoatletyka; 31) Pojazd 
na płozach; 32) Żeglarski sygnał dźwię-
kowy; 33) Imię Delona; 36) Dusznica; 
39) Czas geologiczny; 40) Zwłoki fara-
ona; 43) Do chłostania; 46) Pnąca roślina 
z dżungli; 47) Pieczywo z mąki i wody 
na drożdżach; 48) Sądowy przypadek; 
49) Pójście na kompromis; 50) Larum; 
51) Biegowa lub zjazdowa.
Pionowo:
1) Myszka w piórniku; 2) Kraj z Rygą; 
3) Wrota; 4) Nożyk kieszonkowy; 5) Za-
dzior; 6) Zmysł w palcach; 7) Oprzęd 
jedwabnika 13) Łzawiący lub ziemny; 
14) Dynastia chińska; 16) Ma go wiersz; 
17) Syn Posejdona; 19) Delektuje się 
zadawaniem cierpień; 20) Komosa; 
21) Fasada; 22) Odraza, wstręt; 23) Nad 
starszym asystentem; 24) Ubikacja, sza-
let; 29) Zarządza prowincją; 34) Grupa 
wysp na Oceanie Spokojnym wchodząca 
w skład Fidżi; 35) Najwyższy szczyt 
Krety; 37) Rodzaj cytry z 25 strunami; 
38) Siła; 40) Narząd chwytny jamo-
chłonów; 41) Ślaz; 42) Ze zdjęciami; 
43) Bałwan, głupek, dureń; 44) Turecka 
niewola; 45) Śnieżna wydma.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 30 listopada 2011 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: DZIEŃ EDUKACJI NARO-
DOWEJ.
Nagrodę książkową wylosował LE-
SŁAW KOLBUSZ z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

Hrabia z hrabiną tańczą walca na wiel-
kim balu.
– Psst, hrabino, teraz kręcimy się w dru-
gą stronę.
– Dlaczegóż to, mój hrabio?
– Kończy mi się gwint w protezie...

  
Proboszcz ruga kościelnego:
 – Wyznaczył pan ślub i pogrzeb na tę 
samą godzinę! Musimy teraz przesunąć 
albo jedno, albo drugie!

Kościelny drapie się za uchem i oświad-
cza z szelmowskim błyskiem w oku: 
– Przesuńmy pogrzeb. Zmarły już się 
nie rozmyśli. 

  
Za czasów komuny pan Jan pracował 
w składzie węgla w Białymstoku. Po 
pół roku jednak postanowił zmienić 
pracę. Ostatniego dnia szef podchodzi 
do niego i mówi:
– Mam nadzieję że czegoś się pan u nas 
nauczył.
– Tak, nauczyłem się że tona ma 900 
kilo.

  
Kowalscy wyjechali na wczasy. Na 
miejscu Kowalska łapie się za głowę 

i krzyczy: 
– Zapomniałam wyłączyć żelazko! Cały 
dom się spali! 
– Nie spali się – odpowiada spokojnie 
mąż. – Zapomniałem zakręcić kranu.

  
Mąż wraca do domu i mówi:
– Kochanie byłem właśnie w szpitalu 
i doktor powiedział, że twoja mama 
czuje się coraz lepiej i już niedługo ją 
wypiszą.
– Hmm to dziwne – odpowiada żona. 
Przecież wczoraj mówił, że jest z nią 
coraz gorzej i już niedługo umrze...
– No popatrz... a mnie powiedział, 
żebym się przygotował na najgorsze...
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Brzosteckie 
smakołyki

 Od najdawniejszych czasów kobiety posiadały praktycz-
ną wiedzę na temat dbałości o domowe ognisko. Porady te 
przekazywane z pokolenia na pokolenie wzbogacane nowy-
mi doświadczeniami i ulepszane na swój sposób stały się 
wartością samą w sobie. Zamieszczone poniżej przepisy na 
zastosowanie warzyw i ryb w niekonwencjonalny sposób są 
przykładem na współczesne wykorzystanie darów natury.
 Seler jako warzywo kojarzony jest najczęściej ze skład-
nikiem różnorodnych sałatek oraz dodatkiem do zup. Nie 
wszystkim jednak wiadomo, że posiada on wiele dobro-
czynnych właściwości dla naszego zdrowia. Niepozorna 
porowata bulwa, której zapach wiele osób uważa za przykry, 
kryje w środku nie do końca doceniane dobro odżywcze 
i lecznicze. Kiedyś wierzono, że seler przynosi szczęście, 
dziś udowodniono, że na pewno wpływa na zdrowie, urodę 
i długowieczność. Nasza propozycja to przepis na pasztet, 
który może być podawany zarówno na ciepło jak i na zimno. 

 Ocet jabłkowy jest pełnowartościowym, wysoko cenio-
nym produktem. Z powodzeniem zastępuje w kuchni ocet 
spirytusowy. Stosuje się go do sałatek, surówek, marynat. 
Poprawia smak potraw słodko-kwaśnych. Z wodą i miodem 
stanowi doskonały napój, który działa leczniczo w wielu 
schorzeniach np. obniża poziom cholesterolu, przy tym nie 
podrażnia przewodu pokarmowego. 
 Słysząc o pokrzywie zapewne każdy z nas sięga wspo-
mnieniami do dzieciństwa. Któż nie wpadł w jej parzące 
sidła nie zdając sobie wówczas sprawy, że to niechciane 
spotkanie z niemiłą w dotyku rośliną może przynieść dużo 
więcej dobrego niż złego? Pokrzywa od wieków stosowana 
była w medycynie ludowej jako powszechny środek przeciw-
reumatyczny. Ponadto zawiera ona dużo żelaza, które jest 
łatwo przyswajane przez organizm. 
 Wartość odżywcza dyni jest nie do przecenienia, ponie-
waż zawiera dużo karotenu, witamin A, B1, B2, C, PP oraz 
składników mineralnych – zwłaszcza fosforu, żelaza, wapnia, 
potasu i magnezu. Dynia jest niskokaloryczna i beztłuszczo-
wa. Zawiera także pektyny i kwasy organiczne.

 Zapraszamy zatem do kulinarnych eksperymentów i ży-
czymy smacznego!

Redakcja 

1. MKS Kolbuszowa 9 21 27-11
2. Rzemieślnik Pilzno 9 19 34-11
3. Brzostowianka Brzostek 9 19 31-10
4. MKS Dębica 9 19 20-9
5. Wisłoka Dębica 9 16 37-19
6. Błękitni Ropczyce 9 15 18-10
7. MULKS Pustynia 9 12 15-22
8. TEAM Przecław 9 9 18-28
9. Monis Bielowy Strzegocice 9 3 8-49
10. Kamieniarz Golemki 9 0 5-44

IX kolejka, 25 października 2011
BRZOSTOWIANKA – RZEMIEŚLNIK PILZNO 2:2

Bramki: Piotr Składanowski, Kacper Szymański
VIII kolejka, 20 października 2011

MKS KOLBUSZOWA – BRZOSTOWIANKA  2:1
Bramka: Kacper Szymański
VII kolejka, 11 października 2011

BRZOSTOWIANKA – MULKS PUSTYNIA  7:1
Bramki: Kacper Szymański – 3, Wojciech Nowak – 2, Patryk 

Czajka – 1, Kacper Janiga – 1
VI kolejka, 4 października 2011

BRZOSTOWIANKA – TEAM PRZECŁAW 3:0
Bramki: Dawid Strojek, Hubert  Zygmunt, Kacper Janiga
V kolejka, 27 września 2011

BRZOSTOWIANKA – BŁĘKITNI ROPCZYCE  0:2
IV kolejka, 20 września 2011

KAMIENIARZ GOLEMKI – BRZOSTOWIANKA 1:6
Bramki: Piotr Nawracaj, Wojciech Nowak, Albert Stasiak, Piotr 

Składanowski, Kacper Janiga, Patryk Czajka
III kolejka, 16 września 2011

WISŁOKA DĘBICA – BRZOSTOWIANKA  2:4
Bramki: Kacper Janiga, Piotr Składanowski 2, Kacper Szymański
II kolejka, 13 września 2011

BRZOSTOWIANKA – MKS DĘBICA 3:0
Bramki: Kacper Szymański, Piotr Składanowski, Albert Stasiak
I kolejka, 6 września 2011
MONIS BIELOWY STRZEGOCICE – BRZOSTOWIANKA 0:5 
Bramki: Kacper Szymański 2, Albert Stasiak 1, Grzegorz Nowak – 1, 

Wiktor Janiga – 1

PIŁKA NOżNA 

Wyniki TRAMPKARZy po zakończeniu rundy jesiennej

Wyniki JUNIORÓW po zakończeniu rundy jesiennej

XIII kolejka, 5 listopada 2011
MONIS BIELOWY STRZEGOCICE - BRZOSTOWIANKA 0:1
XII kolejka, 29 października 2011

BRZOSTOWIANKA – STRAŻAK LUBZINA 6:1
Bramki: Łukasz Andreasik – 4, Sławomir Gąsior – 1, Dawid Kuczek – 1
XI kolejka, 22 października 2011

UKS GLINIK – BRZOSTOWIANKA 2:3
Bramki: Łukasz Andreasik – 3
X kolejka, 15 października 2011
BRZOSTOWIANKA – POGÓRZE WIELOPOLE SKRZ.  5:3
Bramki: Łukasz Andreasik – 2, Sławomir Gąsior – 2, Dawid Kuczek – 1
IX kolejka, 8 października 2011

CHEMIK PUSTKÓW – BRZOSTOWIANKA 3:2
Bramki: Łukasz Andreasik, samobójcza
VIII kolejka, 1 października 2011

BRZOSTOWIANKA – BOROWIEC STRASZĘCIN  0:0
VI kolejka, 20 września 2011

LKS ŁĘKI GÓRNE – BRZOSTOWIANKA 3:1
Bramka: Piotr Machaj
V kolejka, 17 września 2011

BRZOSTOWIANKA – SOKÓŁ KRZYWA 1:2
Bramka: Marcin Sobczyk
IV kolejka, 10 września 2011

LKS JODŁOWA – BRZOSTOWIANKA 0:2
Bramki: Karol Wereszczyński, Marcin Sobczyk
III kolejka, 6 września 2011

BRZOSTOWIANKA – RZEMIEŚLNIK PILZNO 7:3
Bramki: Łukasz Andreasik – 3, Kamil Porębski – 2,  

Dawid Kuczek – 1,Karol Wereszczyński – 1 
II kolejka, 3 września 2011

MKS KOLBUSZOWA – BRZOSTOWIANKA 4:2
Bramki: Łukasz Andreasik – 2
I kolejka, 14 sierpnia 2011

BRZOSTOWIANKA – CZEKAJ ROPCZYCE 2:2 
Bramki: Karol Furman – 2

1. KKS Kolbuszowianka 11 27 30-12
2. Chemik Pustków 12 27 34-18
3. LKS Monis Bielowy 11 25 30-15
4. Rzemieślnik Pilzno 12 24 36-19
5. UKS Glinik 12 22 30-20
6. Czekaj Ropczyce 12 21 29-22
7. Brzostowianka Brzostek 12 17 31-24
8. Sokół Krzywa 12 17 24-31
9. Pogórze Wielopole Skrzyńskie 12 11 30-38

10. Borowiec Straszęcin 12 11 20-35
11. LKS Jodłowa 12 9 24-34
12. Strażak Lubzina 12 6 24-49
13. LKS Łęki Górne 12 4 11-36
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Zupa z pokrzyw
Składniki:

– 1 główka kruchej sa-
łaty

– 40 dag listków mło-
dych pokrzyw

– 10 dag szpinaku
– pęczek natki pietrusz-

ki
– 2 łyżki masła
– 2 łyżki soku z cytryny
– starta skórka z cytry-

ny
– 2 litry rosołu z kury
– 2 łyżki otrąb orkiszo-

wych
– sól, biały pieprz

Wykonanie:
Umyte, osączone listki po-
krzywy oraz szpinak i natkę 
posiekać. W rondlu rozto-
pić masło. Dodać posiekaną 
zieleninę i porwane palca-
mi liście sałaty. Wymieszać 
delikatnie i chwilę smażyć. 
Skropić sokiem z cytryny i do-
dać skórkę cytrynową. Dusić 
10 minut i zalać rosołem. 
Doprowadzić do wrzenia, 
zmniejszając ogień i gotować 
5 minut, zagęścić otrębami. 
Lekko ostudzić, zmiksować, 
podgrzać ponownie, dopra-
wić solą, pieprzem i sokiem 
z cytryny. Podawać z jajkiem.

Wykonanie:
Dynię wymieszać z jaj-
kiem, kef irem oraz 
szczyptą soli i cukru. 
Nastę pnie wsypać 
otręby z proszkiem do 
pieczenia i wyrobić 
gładkie ciasto. Na roz-
grzanym oleju uformo-
wać placki i zarumie-
nić z obydwu stron. 
Przed podaniem lekko 
ostudzić.

Racuszki z dyni
Składniki:

– 1 szklanka dyni startej na 
tarce o małych oczkach

– 3 łyżki kefiru
– 1 jajko
– 1 szklanka otrąb mieszanych 

(orkisz, pszenica, owies)
– 1 łyżeczka proszku do pie-

czenia
– sól, cukier
– olej do smażenia

Pasztet z selera
Składniki:

– 2 średnie selery
– 6 grzybów suszo-

nych
– 1 kostka marga-

ryny
– 2 duże cebule
– 1 szklanka rosołu
– 3 jajka
– 1 szklanka otrąb 

(orkiszowe, żyt-
nie, owsiane) 

– sezam

Wykonanie:
Obrane selery utrzeć na tarce do 
jarzyn, cebulę pokroić w kost-
kę i usmażyć na margarynie 
z grzybami. Podsmażoną cebulę 
i grzyby oraz starte selery go-
tować około 30-40 minut z do-
datkiem rosołu. Odstawić do 
ostygnięcia. Do ostudzonej masy 
dodać 3 żółtka, ubitą na sztywno 
pianę z 3 białek i szklankę otrąb. 
Wymieszać, włożyć do natartej 
tłuszczem blachy, wierzch posy-
pać sezamem. Piec w temperatu-
rze 200° C około godziny. 

Ocet jabłkowy
Składniki:

– 3 - 4  k w a ś n e 
jabłka

– o k o ł o  1 , 5 
szklanki prze-
g o t o w a n e j 
wody 

– 1 łyżeczka mio-
du lub cukru

Wykonanie:
Jabłka umyć, pokroić na kawałki, 
wsypać do słoja. Wystudzoną wodę 
wymieszać z miodem. Zalać jabłka 
tak, aby zostały przykryte. Słoik 
nakryć kawałkiem płótna, odstawić 
w ciepłe miejsce. Po kilku dniach 
płyn zacznie fermentować. Gdy 
fermentacja się zakończy, zlać ocet, 
przecedzić go, rozlać do butelek 
i zakorkować.
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Kącik
fotograficzny

 Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
mości 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. Paulina Wnęk ze Skurowej

Fot. Mariola Pruchnik z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej

Fot. Weronika Przebięda z Brzostku Fot. Paulina Zatorska z Brzostku

Fot. Piotr Nosal z Ustrzyk Dolnych Fot. Katarzyna Grygiel z Woli Brzostckiej


