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Dokończenie na str. 4

wielki jubileusz Anny zięby
„…Niech pokój i szczęście w sercu Twoim gości
 Niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości…”
	 Ten	dzień	29	września	–	sobota	–	2012	roku	pozostanie	na	
długo	w	pamięci	mieszkańców	Brzostku.	W	tym	to	właśnie	
dniu	Anna	Michalina	z	domu	Grzebieniowska	Zięba	obcho-
dziła	niezwykły	jubileusz	–	setną	rocznice	urodzin.
	 Już	ranek	tego	dnia	był	jakiś	inny	pogodny,	ciepły	i	rado-
sny.	Cała	przyroda	jakby	wtórowała	Jubilatce	swoim	pięknem	
kolorów,	lekkim	podmuchem	wiatru,	a	promyki	słońca	wy-
mykały	się	spod	delikatnych	obłoczków	i	spływały	ciepłem	
i	radością.	Nici	babiego	lata	snuły	się	po	krzakach,	bylinach,	
trawach,	 czubkach	 drzew,	 owijały	 się	 jak	woalem	panna	
młoda	twarz.	W	słońcu	te	srebrne	niteczki	błyszczały,	bielały	
z	lekkimi	kolorami	tęczy	i	wprowadzały	widza	w	zaczaro-
wany	świat.	W	ogrodach	róże,	astry,	cynie,	michałki,	szałwie	
czarowały	kolorami	świat	jakby	i	one	chciały	przyczynić	się	
do	ubarwienia	tych	stuletnich	urodzin	czcigodnej	Jubilatki.
	 Kościół	parafialny	też	stał	w	swoim	dostojeństwie	przy-
gotowany.	Ołtarz	przyozdobiony	bielą	kwiatów,	przed	obra-
zem	 Jezusa	Miłosiernego	
płonęło	 światło,	 a	twarz	
Śnieżnej	 Madonny	 wy-
dawała	 się	 jakby	 mniej	
zasmucona	 i	tylko	Hostia	
biała	 czekała,	 że	 przyjmie	
Ją	dostojna	Jubilatka	Anna	
Zięba,	która	często,	bardzo	
często	 przyjmowała	Ciało	
Chrystusa	 i	wzmacniała	
swoją	 duszę	 i	siebie	 samą.	
Ileż	 to	 razy	 od	 pierwszej	
Komunii	 Świętej	 klęka-
ła	 nasza	 rodaczka	 Anna	
przed	ołtarzem	i	posilała	się	
Ciałem	Chrystusa,	wzmac-
niając	 swoją	 duszę,	 nabie-
rała	mocy	 do	 przetrwania	
w	różnych	momentach	ży-
cia	i	w	tych	trudnych,	smutnych,	bolesnych,	tragicznych…
	 O	godzinie	jedenastej	rozpoczęła	się	Msza	Święta,	którą	
sprawował	proboszcz	parafii	brzosteckiej	ksiądz	Prałat	Jan	
Cebulak	w	orszaku	ministrantów.	Chór	parafialny	odśpiewał	
Maryjną	pieśń	„O	ty	coś	świata	gwiazdą	zaranną”	pieśń	–	
hymn	wdzięczności	za	100-letnią	opiekę	nad	naszą	Jubilatką	
Anną	Ziębą.	Przed	ołtarzem	w	pierwszym	rzędzie	siedziała	
dostojna	Anna,	 a	przy	 niej	 córka	 Zuzanna,	 syn	Gustaw	
i	„domowy”	wnuk	Marian	Kutyna,	a	za	nimi	była	pozostała	
rodzina:	wnuki,	 prawnuki,	 praprawnuki,	 siostra,	 krewni,	
sąsiedzi,	 przyjaciele	 i	znajomi.	W	homilii	 ksiądz	 dr	 Jan	
Cebulak	przypomniał	niektóre	wydarzenia	z	życia	dostojnej	
Jubilatki	w	kontekście	 święta	Archanioła	Michała	–	nasza	
Jubilatka	drugie	imię	ma	Michalina.	W	homilii	wyekspono-
wał	walory	osobiste	i	cnoty,	w	których	wzrastała	i	szła	przez	
całe	życie	Nasza	Rodaczka.	Jest	ona	uosobieniem	zgodności	
życia	z	nakazami	wiary	zapisanymi	w	Dekalogu.	Do	Stołu	
Pańskiego	przystąpiła	cała	rodzina,	zaproszeni	goście	oraz	
uczestniczący	we	Mszy	Świętej	parafianie.	Na	zakończenie	
cała	społeczność	parafialna,	włącznie	z	chórem,	odśpiewała	
Jubilatce:	„Wszystkiego	dobrego	życzymy	i	zdrowia	i	szczę-
ścia	 i	błogosławieństwa	 przez	 ręce	Maryi”,	 a	cały	 orszak	
z	czcigodną	Jubilatką	wyszedł	z	kościoła.
	 Na	dziedzińcu	kościelnym	czekała	kapela	Brzostowianie,	
która	 prowadziła	 Jubilatkę	Annę	 i	cały	 korowód	 zapro-
szonych	 gości	 do	 Środowiskowego	Domu	Samopomocy	
w	Brzostku.	Tutaj	wszyscy	 zaproszeni	 goście	 podziwiali	
piękno	 i	dostojeństwo	 całego	 obejścia	 dawnej	 plebanii.	
Odrestaurowano	 budynek	 dawnej	 plebanii	 z	wszystkimi	
zabudowaniami	i	dziś	tutaj	mieszczą	się	Warsztaty	Terapii	
Zajęciowej,	a	dawne	pomieszczenia	dostosowane	są	do	wy-
mogów	pracowni	zajęciowych.	W	dawnym	spichrzu	mieści	
się	warsztat	z	narzędziami	oraz	garaże,	a	obok	jest	wybieg	dla	

koni,	foliaki,	w	dali	zaś	poletka	warsztatowe	bardzo	zadbane	
i	przygotowane	są	do	zimy.	Na	środku	widnieje	amfiteatr,	
zaś	przed	budynkiem	ŚDS	przeznaczonym	dla	ludzi	samot-
nych,	chorych	i	potrzebujących	pomocy	stoi	monumentalny	
pomnik	Błogosławionego	Jana	Pawła	II	naszego	polskiego	
Papieża.	Stoi	 on	 z	rozłożonymi	 rękoma	 jakby	przyjmował	
i	ogarniał	wszystkich	zgromadzonych	do	siebie.	Tutaj	cała	
grupa	 zaproszonych	gości	 ustawiła	 się	wokół	 Jubilatki	 do	
wielkiego	zbiorowego	zdjęcia.	Uczestnicy	tej	uroczystości,	
którzy	przybyli	z	różnych	stron	Polski,	jak	również	ze	Sta-
nów	Zjednoczonych,	nie	mieli	słów	uznania	i	podziwu	dla	
pracy	na	 rzecz	 ludzi	 potrzebujących	pomocy	w	Brzostku,	
a	pochwałom	dla	księdza	proboszcza	dr.	Jana	Cebulaka	nie	
było	końca.	Łzy	wzruszenia,	 radości	 i	zachwytu	 towarzy-
szyły	 owym	chwilom.	Po	 długiej	 „sesji	 zdjęciowej”	 przy	
dźwiękach	melodii	ludowych	granych	przez	kapelę,	Jubilatka	
wraz	z	rodziną	i	zaproszonymi	gośćmi	weszła	do	ŚDS,	gdzie	
w	niezwykle	pięknie	przystrojonej	świetlicy	odbyła	się	cała	
uroczystość.	W	girlandach	widniały	żywe	kwiaty,	kokardy,	
balony,	widniały	napisy	z	powitaniem	niezwykłej	Jubilatki.	
Przy	wejściu	 każdy	 uczestnik	 odbierał	 lampkę	 szampana	
i	z	niezwykłym	wzruszeniem	wchodził	do	pomieszczenia.	

Wśród	zaproszonych	gości	
była	 spora	 grupa	małych	
dzieci,	 gdyż	dostojna	pani	
Anna	doczekała	się	ośmioro	
wnuków,	 osiemnaścioro	
prawnuków	i	ośmioro	pra-
prawnuków.
	 Gospodarzem	 całej	 uro-
czystości	 był	 najmłodszy	
syn	Anny	i	Franciszka	Zię-
bów,	który	to	rozpoczął	ową	
uroczystość	od	toastu	dwu-
stu	lat	życia	dla	swojej	Mat-
ki.	Przy	dźwiękach	muzyki	
wiwatom	i	toastom	nie	było	
końca.	Z	kolei	przypomniał	
koleje	 życia	Matki.	Anna	
Grzebieniowska	 z	domu,	
a	po	mężu	Zięba	 urodziła	

się	29	września	1912	roku	w	Carnegie	w	stanie	Pensylwania,	
gdzie	przeżyła	pierwsze	lata	swojego	dzieciństwa	i	stąd	też	
do	 dziś	 posługuje	 się	 językiem	angielskim.	W	1921	 roku	
cała	rodzina	Anny	Ziębowej	–	Stefania	i	Wojciech	Grzebie-
niowscy	wraz	z	czwórką	dzieci:	Anna,	Helena,	Władysław,	
Henryk	–	przypłynęli	 statkiem	do	Polski.	Całe	 ich	dalsze	
życie	związane	było	z	Nawsiem	Brzosteckim.	Tutaj	zakupili	
ziemię,	wybudowali	 dom	 i	zaczęli	wieść	 żywot	 drobnych	
gospodarzy.	Jednak	przywiezione	pieniądze	szybko	zniknęły,	
gdyż	zostały	ulokowane	w	ziemi	i	przygotowaniu	gruntów	do	
gospodarowania,	a	na	dostatnie	życie	rodziny	już	brakło.	Dla-
tego	też	ojciec	Anny	–	Wojciech	Grzebieniowski	w	1923	roku	
po	raz	drugi	wyjeżdża	do	USA,	a	matka	Stefania	pozostaje	
z	piątką	dzieci	w	Nawsiu	Brzosteckim.	Były	to	czasy	trudne	
dla	ludzi	żyjących	w	małych	mieścinach	gdzie	trzeba	było	się	
utrzymać	z	małego	kawałka	ziemi.	Tym	trudniej	było	matce	
Anny	z	gromadką	małych	dzieci	przetrwać.	Jednak	dzieci	
pomagały	w	prowadzeniu	gospodarstwa	i	bardzo	starannie	
uczyły	 się	 uczęszczając	 do	 szkoły	 podstawowej,	 a	prym	
w	owej	nauce	wiodła	Anna,	która	była	wzorową	uczennicą,	
solidną	i	pracowitą	dziewczynką	z	ogromnymi	zdolnościa-
mi	artystycznymi.	Tymczasem	ojcu	Anny	w	Ameryce	nie	
powiodło	się,	gdyż	w	drugim	roku	pobytu	zginął	tragicznie	
i	od	tej	pory	już	matka	nie	mogła	liczyć	na	niczyją	pomoc.
	 Nasza	Jubilatka	posiadała	wielkie	zdolności	krawieckie	
i	hafciarskie,	a	rozwijała	je	poprzez	wczytywanie	się	w	żur-
nale	 z	modnymi	 strojami,	 krojami,	 haftami	 przysłanymi	
z	zagranicy.	Sama	też	kroiła	i	szyła	wymyślne	fasony	bluze-
czek,	spódnic,	sukienek,	garsonek,	które	ozdabiała	w	żaboty,	
falbany,	hafty,	wymyślne	kliny	i	plisy.	Owiana	była	ideałami	
pozytywistycznymi	 „pracy	 u	podstaw”,	 dlatego	 też	 swoje	
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umiejętności	 przekazywała	młodym	dziewczętom,	 które	
przychodziły	 do	 niej	 uczyć	 się	 szycia.	 Ponadto	 należała	
do	Katolickiego	 Stowarzyszenia	Młodzieży	w	Brzostku,	
gdzie	z	uwagą	wsłuchiwała	się	w	wykłady	z	historii	Polski,	
z	zasad	uprawy	na	roli	oraz	uczestniczyła	w	organizowaniu	
występów	artystycznych	przygotowywanych	przez	księdza	
Michała	Stępienia,	a	związanych	z	rocznicami	i	świętami	nie	
tylko	kościelnymi.
	 W	1932	roku	nasza	Jubilatka	Anna	wyszła	za	mąż	za	Fran-
ciszka	Ziębę,	z	którym	zamieszkała	na	ojcowiźnie	w	Nawsiu	
Brzosteckim.	Tam	też	wybudowali	dom,	gdzie	przychodziły	
na	świat	dzieci:	Zuzanna,	Edwin	i	Gustaw.	W	rodzinie	pa-
nował	spokój,	miłość	i	wzajemny	szacunek.	Tę	radość	życia	
zburzyła	wojna.	Mąż	Franciszek	został	wywieziony	na	roboty	
do	Niemiec,	zaś	Anna	borykała	się	sama	już	wtedy	z	dwójką	
małych	dzieci.	Czas	wysiedlenia	przeżyła	w	Jodłowej.	Kiedy	
wspomina	Jubilatka	tamte	chwile,	sama	aż	nie	wierzy,	że	tyle	
mogła	przeżyć,	że	tyle	mogła	udźwignąć,	ona	delikatna	i	sub-
telna,	o	niezbyt	mocnym	zdrowiu	kobieta.	Za	Wergiliuszem	
powtórzę:	„Zwyciężyć	mogą	ci,	którzy	wierzą	w	zwycięstwo”	
–	właśnie	do	takich	osób	zaliczyć	można	panią	Annę.	Przeżyć	
ciężkie	i	trudne	chwile	mogą	ci,	którzy	nieustannie	dążą	do	
celu	i	chcą	być,	trwać	i	żyć	–	czego	przykładem	jest	nasza	
Jubilatka.
	 Do	dziś	pani	Anna	wyposażona	jest	w	bardzo	sprawny	
intelekt.	Opowiada	bardzo	rzeczowo	i	płynnie	odległe	prze-
życia,	wspomina	ludzi,	czasem	nawet	już	tych,	których	nie	
ma,	mówi	lekko,	z	dowcipem,	to	znowu	z	powagą	i	zadumą,	
aż	się	wierzyć	nie	chce,	że	to	100-letnia	kobieta	wypowiada	
się,	że	zawsze	najbardziej	marzyła	o	tym,	aby	jej	dzieci	były	
wykształcone	i	te	marzenia	zrealizowała.	Cała	trójka	wyrosła	
na	wspaniałych,	mądrych	ludzi:	Zuzanna	doskonała	nauczy-
cielka	polonistka,	nieżyjący	już	syn	Edwin	inżynier	i	doktor	
specjalizujący	 się	w	metalach	 kolorowych,	 a	najmłodszy	
syn	Gustaw	magister	Akademii	Rolniczej,	a	dziś	nauczyciel	
gimnazjum	w	Januszkowicach.	Prawdziwie	rozradowana	jest	
nasza	 Jubilatka,	 kiedy	opowiada	o	wnukach,	 prawnukach	
i	praprawnukach,	wtedy	 to	 błyszczą	 jej	 oczy	 niezwykłą	
radością	 i	szczęściem.	Wszystkich	zna	po	 imieniu	 i	mówi,	
że	 codziennie	 poleca	 ich	 naszej	Matce,	 bo	w	ręku	Anny	
nieustannie	jest	różaniec	i	płyną	modlitwy.
	 Po	krótkim	przypomnieniu	biografii	Jubilatki	Anny	przez	
syna	Gustawa	 rozpoczęły	 się	 życzenia,	 gratulacje	 i	słowa	
uznania.	Na	wstępie	ksiądz	Prałat	Jan	Cebulak	odczytał	list	
gratulacyjny	przesłany	od	Biskupa	Ordynariusza	Diecezji	
Rzeszowskiej	Kazimierza	Górnego	wraz	 z	błogosławień-
stwami	na	dalsze	lata	życia.	Następnie	burmistrz	Brzostku	
Leszek	Bieniek	odczytał	list	gratulacyjny	od	premiera	Do-
naldaTuska	oraz	złożył	życzenia	od	samorządu	gminnego,	

jak	również	własne	życzenia	Jubilatce,	swojej	nawsieńskiej	
krajance,	wręczając	 kosz	 kwiatów	 oraz	 kopertę.	 Z	 kolei	
kierownik	Urzędu	 Stanu	Cywilnego	w	Brzostku	Wanda	
Lisowska	wraz	ze	słodyczami	złożyła	życzenia	długich	lat	
życia	w	zdrowiu	i	radości,	jak	również	przekazała	odpis	aktu	
urodzenia	z	konsulatu	generalnego	Rzeczpospolitej	Polskiej	
z	Nowego	Yorku	z	najlepszymi	życzeniami.	Przewodniczą-
ca	Rady	Miejskiej	Zofia	Skórska	 do	 serdecznych	 życzeń	
dołączyła	 upominek	w	postaci	 obrazu	 Świętej	Rodziny.	
Wszystkim	tym	życzeniom,	gratulacjom	i	słowom	uznania	
towarzyszyła	muzyka,	śpiewy	i	atmosfera	stawała	się	coraz	
to	 bardziej	 radosna	 i	poważna.	Przybył	 też	 przedstawiciel	
KRUS-u	 z	Jasła,	 który	 również	 złożył	 życzenia	 dostojnej	
Jubilatce	 oraz	wręczył	 decyzję	 o	przyznaniu	 dodatkowej	
dopłaty	pieniężnej	do	renty.
	 Po	 tej	 oficjalnej	 części	 rozpoczęła	 się	 część	 rodzinna.	
Z	ogromnym	wzruszeniem,	w	imieniu	dzieci,	życzenia	matce	
Annie	złożył	syn	Gustaw,	życząc	dwustu	lat	bez	łez	–	chyba	
tylko	ze	łzami	radości.	W	imieniu	wnuków	życzenia	składał	
Michał	–	syn	Gustawa,	zaś	prawnuków	reprezentowały	dzieci	
z	rodziny	Gustawa	i	wnuczki	Grażyny.	Dały	krótki	koncert	
gry	oraz	wyrecytowały	piękny	wiersz	–	była	to	bardzo	wzru-
szająca	chwila.
	 Dyrektorka	 Szkoły	 Podstawowej	w	Brzostku,	Maria	
Przebięda,	złożyła	życzenia	Jubilatce	od	całej	społeczności	
szkolnej,	zaś	młodzież	przedstawiła	śpiewy	i	taniec	góralski.	
Atmosfera	 stawała	 się	 coraz	 to	bardziej	 rodzinna	 i	ciepła.	
Wszyscy	zaproszeni	goście	zostali	poczęstowani	obiadem,	
pysznymi	 ciastami,	 owocami,	 a	tort	 urodzinowy	 Jubilatki	
był	wielkości	stołu	kuchennego.
	 Potem	 rozpoczęły	 się	 śpiewy,	 tańce,	wiwaty	 i	życzenia	
od	 rodziny,	 krewnych,	 znajomych	 i	zaproszonych	 gości,	
a	nasza	Jubilatka	ciągle	była	gotowa	do	opowieści	i	dalszego	
przeżywania	swojej	niezwykłej	uroczystości.
	 Stulecie	–	to	niezwykła	uroczystość,	podniosła	i	zmusza-
jąca	do	refleksji,	wywołująca	wzruszenia,	wyciskająca	łzy	
radości	i	zachwytu	nad	życiem	Jubilatki.	To	spokój	ducha,	
pełna	 harmonia	w	życiu	 z	zasadami	wiary,	miłość	Boga	
i	bliźniego,	pracowitość,	prawość,	cierpliwość,	życzliwość	dla	
drugiego	człowieka,	umiejętność	niesienia	pomocy	bliźniemu	
i	pewnie	wiele	 innych	zalet	charakteru	przyczyniło	się	do	
osiągnięcia	takiego	zacnego	wieku	–	to	jeszcze	pewnie,	co	
najważniejsze,	los	ludzki	decyduje	o	tym	ile	i	jak	żyjemy.
	 Pozostaje	mi	życząc	Szanownej	Jubilatce	dwustu	lat	życia	
w	radości	rodzinnej,	zdrowiu	i	pogodzie	ducha,	życzyć,	aby	
Matka	Wszechświata	 dalej	wiodła	 Ją	 przez	 każdy,	 każdy	
dzień.	„Co	mówisz	górski	strumieniu?	W	którym	miejscu	ze	
mną	się	spotkasz?	Ze	mną,	który	także	przemijam?”	–	pisał	
błogosławiony	Jan	Paweł	II.	Owego	„słodkiego	przemijania”	
życzę	zacnej	Jubilatce	Annie.	Szczęść	Boże.

Zuzanna Rogala

z prac rady miejskiej
	 W	dniu	20	września	2012	roku,	radni	
Rady	Miejskiej	w	Brzostku	obradowali	
na	XX	 sesji	w	bieżącej	 kadencji.	Na	
początku	obrad	Burmistrz	Brzostku	Le-
szek	Bieniek	złożył	informację	z	reali-
zacji	uchwał	Rady.	W	okresie	objętym	
sprawozdaniem,	na	podstawie	uchwały	
Nr	XIX/143/12	z	dnia	30	sierpnia	2012r.	
w	sprawie	 zatwierdzenia	do	 realizacji	
projektu	 pt.	 „Kompetencje	 kluczowe	
w	szkołach	w	Gminie	Brzostek,	 Za-
rządzeniem	Nr	88/12	z	dnia	6	września	
br.	ogłoszono	konkurs	na	Kierownika	
projektu	realizowanego	w	ramach	Pro-
gramu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki.	
Realizując	 uchwałę	Nr	XVII/122/12	
z	dnia	30	kwietnia	2012	r.	ogłoszono	II	
Publiczny	Przetarg	na	sprzedaż	działki	
leśnej	położonej	w	Woli	Brzosteckiej.

	 W	dalszej	części	obrad	Rada	Miej-
ska	podjęła	uchwałę	w	sprawie	zmiany	
uchwały	budżetowej	na	2012	rok	oraz	
uchwałę	w	sprawie	zmiany	wieloletniej	
prognozy	finansowej	Gminy	Brzostek.

	 Treść	podjętych	uchwał	prezentowa-
na	jest	w	Biuletynie	Informacji	Publicz-
nej	oraz	na	stronie	internetowej	Gminy	
Brzostek.

E. Szukała
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	 Dnia	11	września	2012	roku	mieliśmy	okazję	uczestniczyć	
w	doniosłej	uroczystości.	W	lesie	na	terenie	wsi	Wola	Brzo-
stecka	odbyło	się	odsłonięcie	pomnika	nagrobnego	na	miejscu	
wspólnego	spoczynku	Jana	Jantonia	–	naszego	rodaka	oraz	
sześciu	członków	rodziny	żydowskiej.	Do	rodziny	tej	należeli:	
Sara	Hena	Fisch	(62	lata)	oraz	jej	dzieci:	Feiga	(37	lat),	Rojza	
(35	lat),	Ruchla	(41	lat),	Mojżesz	(33	lata),	a	także	wnuczka	
Sary	–	Estera	(8	lat).	Zostali	oni	bestialsko	zamordowani	przez	
hitlerowców	8	grudnia	1942	roku.	Jan	Jantoń	(31	lat)	zginął	
wraz	z	nimi,	bo	pomagał	im	przeżyć	ten	trudny	czas.
	 Na	uroczyste	odsłonięcie	pomnika	na	rzadko	spotykanej	
wspólnej	mogile	wyznawców	dwóch	religii	przybyli	przed-
stawiciele	rodzin	pomordowanych	–	Asher	Roth	z	córką	oraz	
rodzina	 Jana	 Jantonia.	Uroczystość	 tę	 uświetnili	 też	 swoją	
obecnością:	Naczelny	Rabin	Polski	Michael	Schudrich,	Prezes	
Fundacji	„Pamięć,	Która	Trwa”	Zbigniew	Niziński,	Przewod-
niczący	Krakowskiego	Koła	Polskiego	Towarzystwa	„Spra-
wiedliwy	Wśród	Narodów	Świata”	Krzysztof	Włodarczyk,	
Przedstawiciel	Żydowskiej	 Inicjatywy	dla	Sprawiedliwych	
Wśród	Narodów	Świata	 Jakub	Horowitz,	 Przedstawicielka	
Stowarzyszenia	 „Dzieci	Holocaustu”	Zofia	Kamionowska,	
prof.	Jonathan	Webber,	Proboszcz	Parafii	
Brzostek	ks.	dr	Jan	Cebulak,	Nadleśniczy	
Wacław	Pankiewicz.	Podkarpacki	Urząd	
Wojewódzki	 reprezentowała	 Barbara	
Uliasz,	a	samorząd	gminy	Brzostek	–	Bur-
mistrz	Leszek	Bieniek,	 Przewodnicząca	
Rady	Miejskiej	Zofia	Skórska	 oraz	 pra-
cownicy	Urzędu	Miejskiego.	Na	miejscu	
uroczystości	zgromadzili	się	też	okoliczni	
mieszkańcy	oraz	uczniowie	i	nauczyciele	
Zespołu	Szkół	w	Nawsiu	Brzosteckim.
	 Wzruszająca,	 podniosła	 uroczystość	
–	 odśpiewany	 przez	Rabina	 psalm	 oraz	
poprowadzona	 przez	 ks.	 Proboszcza	
modlitwa,	 przemówienia,	wspomnienia	
o	zmarłych,	 składane	wieńce,	 zapalone	
znicze,	ziemia	przywieziona	z	Jerozolimy,	
pięknie	recytowany	przez	naszą	koleżankę	
Karolinę	wiersz.	Wszystkich	 urzekł	 też	
symboliczny	„krzyż”	złożony	z	dwóch	zro-
śniętych	gałęzi	drzew	różnych	gatunków	
rosnących	nad	grobem	pomordowanych”.
	 Czym	była	ta	uroczystość	dla	nas	–	mło-
dych	ludzi?	Na	pewno	niektórych	skłoniła	
do	 zadumy,	 refleksji.	 Swoimi	 przemyśleniami	 podzieli	 się	
z	nami	gimnazjaliści:
	 Izabela	przyznaje:	„Była	to	wspaniała	lekcja	historii,	dzięki	
której	dowiedziałam	się	o	życiu	ludzi	podczas	II	wojny	świa-
towej.	Zrozumiałam,	że	w	trudnej	sytuacji	należy	pomagać	
drugiemu	 człowiekowi	 nawet	wtedy,	 gdyby	przyszło	 za	 to	
zapłacić	dużą	cenę”.	
	 A	to	wypowiedź	Martyny:	„Bohaterski	czyn	naszego	ro-
daka	jest	prawdziwym	przykładem	żywej	wiary.	W	tamtych	
czasach	za	pomoc	Żydom,	cierpiącym	prześladowania	hitle-
rowców,	groziła	kara	śmierci.	Zdawał	sobie	z	tego	sprawę	pan	
Jantoń,	a	mimo	 to	pomógł	żydowskiej	 rodzinie.	Dzisiaj	nie	
potrzeba	takich	ofiar,	poświęceń.	Wystarczy	czasem	drobna	
pomoc	ofiarowana	drugiemu	człowiekowi.”
	 Bartek	zauważa:	„Wspomnienia	rodzin	ofiar	przeniosły	nas	
do	tamtych	dramatycznych	czasów,	ukazując	wielkość	naszego	
rodaka.	Cudze	chwalimy,	a	swego	nie	znamy	–	często	szukamy	
autorytetów,	przewodników,	którzy	wskażą	nam	drogę.	Czy	
takim	przykładem,	wzorem	nie	może	być	pan	Jan	Jantoń?”
	 W	naszej	 szkole	 uczy	 się	Wioletta	 –	 prawnuczka	 Jana	
Jantonia.	Mieliśmy	więc	doskonałą	okazję,	 aby	dowiedzieć	
się	czegoś	więcej	o	tym	dramatycznym	wydarzeniu.	Oto	co	
opowiedziała	nam	Wioletta:	
	 „Od	dziecka	pamiętam,	jak	nam	opowiadano	historię	mo-
jego	pradziadka	Jana	Jantonia,	który	urodził	się	w	1911	roku,	
a	został	 zamordowany	 podczas	 obławy	 z	rąk	 niemieckich	
żołnierzy	8	grudnia	1942	roku,	gdy	zanosił	żywność	żydow-
skiej	rodzinie	Fisch,	ukrywającej	się	w	pobliskim	lesie.	Chcę	

przedstawić	 tamte	wydarzenia	 „oczami”	mojego	 dziadka	
Kazimierza	Jantonia.	Pamiętam,	że	jako	dziecko	wpatrywa-
łam	się	w	ukochaną	twarz	mojego	dziadka,	a	w	jego	oczach	
widziałam	ogromny	 ból,	 gdy	 zaczynał	 opowiadać	 smutną	
historię	dotyczącą	swojego	ojca…
 „Gdy wracam myślami w lata dziecięce, w mej pamięci po-
jawia się mglista postać mego Ojca, Ojca-Bohatera. Niestety, 
okrutny los zabrał mi go we wczesnych latach dziecięcych, 
a na pamiątkę zostawił tylko samotną mogiłę ukrytą w lesie. 
Drzewa niczym świadkowie tych dramatycznych wydarzeń 
pozostały do dziś i jakby opowiadają straszną, ponurą historię 
tych okrutnych czasów.
 Jest czas II wojny światowej. Czasy trudne, pełne ucisku, 
prześladowania. Bieda okrutna, każdy żyje w strachu, nie-
pewności jutra.
Nam, dzieciom nie opowiadano o wszystkim… Widzieliśmy 
tylko, że przychodzą jacyś obcy ludzie, że rodzice dają im jeść, 
a oni odchodzą w las. Widziałem również jak mama pakuje 
ojcu żywność, a on wymyka się z nią także do lasu. Jako dzieci 
tak mało rozumieliśmy, lecz coś podświadomie mówiło nam, 
że dzieje się coś dziwnego i strasznego.

 Pamiętam zimowy grudniowy dzień 
1942 roku. Matka jak zwykle pakuje żyw-
ność. Ojciec ubiera się, zabiera pakunek 
i jeszcze na progu przystaje, i z takim 
smutkiem mówi: „Ostańcie z Bogiem”. 
Drzwi się zamykają. Zalega cisza. I tak 
siedzimy, czekając. Matka zaczyna się 
modlić, a my z nią. Widzimy, że się boi, ze 
strachem nasłuchuje. Cisza… Czas płynie 
jak gdyby zbyt wolno. Nagle słychać strzał 
jeden, drugi… Matka krzyczy: „O Boże”, 
zarzuca coś na siebie i wybiega. I znów 
cisza. Czekamy, z każdą chwilą coraz 
bardziej ze strachem. Czas płynie, drzwi 
się otwierają, wchodzi zapłakana matka 
i mówi: „Jego już nie ma…”
 Potem mało pamiętam, tak dużo się 
działo. Mama dużo płakała, gdzieś chodzi-
ła, a tato już nigdy nie wrócił. Po jakimś 
czasie mama zaprowadziła nas do lasu. Po-
kazała kopiec ziemi i powiedziała, że tam 
tato na wieki spoczywa. Zrozumieliśmy, 
że nigdy już go nie zobaczymy, że odszedł. 
Później mama opowiedziała nam, że tato 

zanosił żywność żydowskiej rodzinie Fisch i zginął wraz z tą 
rodziną podczas niemieckiej obławy. Wszyscy zostali pocho-
wani razem we wspólnej leśnej mogile.
 Grób ojca ukryty w lesie. Od dziecka kieruję tam swoje 
kroki. Niegdyś mogiła z samej ziemi. Z czasem wbiliśmy 
w nią żelazny krzyż, ku pamięci i na znak Boży. Tak trudno 
jest na to patrzeć, tak bardzo boli. Przecież byłem dzieckiem, 
potrzebowałem ojca. A tym bardziej, że były to takie trudne 
czasy. Pytałem los – dlaczego? Dlaczego nas to spotkało? 
Później, z biegiem lat bardziej to zrozumiałem. Tato poświęcił 
się dla drugiego człowieka. Wierzył, że miłość do drugiego 
człowieka ważniejsza jest niż własne życie. Do końca życia 
ta mogiła będzie dla mnie najważniejszym miejscem. Tam 
kierowałem kroki, gdy byłem szczęśliwy, by powiedzieć ojcu 
o wszystkim, co mnie spotyka. Tam też szukałem ukojenia 
w ciężkich chwilach mego życia, prosząc: „Ojcze, pomóż”. Tak 
mało miałem możliwości poczucia ojcowskiego ciepła. Moja 
dziecięca rączka dotykała zimnej mogiły, która na zawsze 
skryła mojego ukochanego ojca. Dziś spoglądam na piękny 
marmurowy pomnik z dumą, czytam imię i nazwisko mojego 
Ojca – Jan Jantoń…”
	 Tak	kończy	opowieść	mój	dziadek,	po	policzku	spływa	mu	
łza	i	zapada	cisza.”	

Wspomnienia zebrała Wioletta Kurek – uczen-
nica kl. I Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim
Artykuł przygotowali uczniowie Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim

Zdjęcia na str. 22

„tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”

Ruchla (Rachel) Fisch – jedna 
z zamordowanych
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„Czas ucieka, wieczność czeka”

 Słowa z wadowickiej wieży mogły-
by być mottem niezwykłego wrześnio-
wego tygodnia w parafii Siedliska-
-Bogusz pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny. Zatrzyma-
nie się na drodze życia, refleksja nad 
podstawowym pytaniem ludzkości 
„skąd przychodzimy i dokąd zmie-
rzamy” to wyznaczniki dni Misji 
Świętych, setnej rocznicy poświęcenia 
kościoła i parafialnego odpustu.

 2	 września	 po -
witaliśmy	w	parafii	
Ojca	 Jana	Ożoga	 ze	
Zgromadzenia	Księ-
ży	Saletynów,	 który	
głosił	nauki	misyjne,	
zachęcając	 parafian	
do	wewnętrznej	prze-
miany,	wzajemnego	
pojednania	i	refleksji.	
Misje	zakończyły	się	
aktem	 intronizacji	
Krzyża	Misyjnego	
i	poprzedziły	 dwu-
dniowe	uroczystości	
odpustowe,	 których	
centralnym	 wyda-
rzeniem	było	stulecie	
poświęcenia	kościoła	
parafialnego.
 Pa raf ia 	 w	Sie -
dliskach	 powstała	
w	XIV	w.,	 a	najstar-
sza	wzmianka	o	niej	
pochodzi	z	1373	r.	Ponieważ	benedyk-
tyni	 tynieccy	 już	w	XII-XIII	w.	 byli	
właścicielami	wiosek	 należących	 do	
obecnej	 parafii,	 należy	przypuszczać,	
że	 już	 w	tym	 czasie	 zbudowali	 dla	
mieszkańców	kościółek	lub	kaplicę.	Po	
spaleniu	się	tegoż	kościoła	zbudowano	
w	roku	1614	nowy.	Kościół	był	drewnia-
ny,	mały,	z	drewnianą	dzwonnicą,	pod	
wezwaniem	Narodzenia	Najświętszej	
Marii	 Panny.	 Służył	 parafii	 prawie	
przez	300	lat	do	roku	1904.
 Decyzja	budowy	nowego,	murowa-
nego	kościoła	parafialnego	zapadła	16	
lutego	1899	 roku.	Podczas	wielu	 spo-
tkań	i	dyskusji	zdecydowano,	że	nowa	
świątynia	powstanie	na	miejscu	starej.	
Stary	kościółek	rozebrano	w	1904	roku.	
Nabożeństwa	przeniesiono	do	prowizo-
rycznej	kaplicy-baraku,	postawionego	
w	1903	 roku	w	ogrodzie	 plebańskim.	
Budowniczymi	kościoła	byli	ks.	Antoni	
Ruminowski,	a	gdy	ciężko	zachorował,	
na	czas	leczenia	i	pobytu	w	sanatoriach,	
jego	 godnym	 zastępcą	 został	 ks.	 Jan	
Palka.
 12	marca	1907	na	zebraniu	zaakcep-
towano	 decyzję	 budowy	 kościoła	 na	
miejscu,	gdzie	stał	stary.	Przyjęto	plan	
sporządzony	 przez	 architekta	Adolfa	
Zajączkowskiego	 zatwierdzony	 przez	
wszystkie	władze,	oddając	kierownic-
two	 budowy	w	ręce	 architekta	 Jana	

Sas	 –	Zubrzyckiego	 i	zostawiając	mu	
wolną	rękę	co	do	zmian,	jakie	uzna	za	
stosowne.	Księża	oraz	parafianie	ofiar-
nie	i	z	zapałem	przystąpili	do	budowy.	
Świątynia	rosła	z	roku	na	rok,	w	górę	
pięły	 się	 wieże.	 Tysiące	 furmanek	
zwoziło	materiały	budowlane:	kamie-
nie	 z	Cieszyny	 koło	Frysztaka,	 cegłę	
ze	 Strzegocic,	 odpracowano	 tysiące	
dniówek	 pieszych,	 pracy	 darmowej,	
nagradzanej	 słowami	wielkiej	 treści	
„Bóg	zapłać”.
 Nadszedł	wreszcie	 dzień	 tak	ocze-
kiwany	 przez	wszystkich	 siedliskich	

parafian.	 13	 czerwca	1912	 roku	nową	
świątynię	 i	dzwony	 konsekrował	 bi-
skup	 tarnowski	Leon	Wałęga.	To	 był	
pamiętny,	 radosny	 i	triumfalny	 dzień	
w	historii	parafii.	Przez	dwa	lata	jesz-
cze	parafia	 spłacała	 długi	 zaciągnięte	
na	 budowę	 kościoła,	 ale	warto	 było,	
ponieważ	 nowa,	wspaniała	 świątynia	
urzekała	 i	nadal	 zachwyca	 swoją	mo-
numentalnością,	harmonią,	kolorytem,	

potężną	wieżą	 (56m)	 z	harmonijnymi	
wokół	bocznymi	wieżyczkami.	Na	wie-
ży	znajduje	się	dzwon	z	1908	r.	Kościół	
imponuje	 okolicznym	mieszkańcom,	
gościom	 i	turystom.	Ołtarz	w	kaplicy	
bocznej	 pochodzi	 prawdopodobnie	
ze	 starego	kościoła.	Pozostałe	 ołtarze	
i	ambona	 zostały	 wykonane	 po	 II	
wojnie	 światowej.	W	bocznej	 kaplicy	
przechowywana	jest	także	późnobaro-
kowa	figura	świętej	z	pierwszej	połowy	
XVIII	w.	Polichromia	w	prezbiterium	
jest	 figuralna	 i	ornamentalna	 o	cha-
rakterze	 secesyjnym,	 zaprojektowana	

w	1949	 roku	 przez	
Fryderyka	 Śnieżka.	
Neogotyckie	witraże	
figuralne	w	oknach	
zostały	 zaprojekto-
wane	 przez	 Stefana	
Matejkę,	a	wykonane	
przez	Zakład	Witraży	
Żeleńskiego	w	Kra-
kowie.
 Można	 zauważyć,	
że	 nasza	 świątynia	
jest	większa	 od	 ka-
tedry	 tarnowskiej,	
bo	może	 pomieścić	
do	 3500	 wiernych.	
Biskup	 z	Detroit	 dr	
St efan 	 Woźn ick i	
w trakcie zwiedzania 
tutejszych	 terenów	
pofrontowych	w	roku	
1946	 powiedział,	 że	
pasowałoby	 temu	
kościołowi	 nawet	

w	Chicago	lub	Nowym	Jorku.
 Nasz	kościół	 przechodził	wiele	 re-
montów	–	drobnych	i	tych	poważnych.	
Remontowano	 dach,	 położono	 nową	
posadzkę	oraz	polichromię,	zakupiono	
dzwony,	urządzono	boczne	ołtarze,	uło-
żono	kostkę	brukową	wokół	kościoła,	
zbito	 stare	 tynki	 i	położono	nowe.	Są	
to	 tylko	 nieliczne	 przykłady	 dbałości	
o	świątynię	 w	Siedliskach-Bogusz.	
Wymaga	 to	wiele	zaangażowania,	ale	
wszystkie	 przeciwności	 zostały	 i	na	
pewno	zostaną	pokonane,	dzięki	Pani	
Siedliskiej,	 która	 jest	 największym	
skarbem	 siedliskiego	 kościoła.	 Spo-
gląda	Ona	 z	Obrazu	Matki	 Boskiej	
z	Dzieciątkiem	 łaskami	 słynącego	
(142	na	82	cm),	który	pochodzi	praw-
dopodobnie	z	drugiej	połowy	XVII	w.	
Inwentarz	parafii	z	1749	r.	zawiera	jego	
opis:	„W	Wielkim	Ołtarzu	na	obrazie	
Najświętszej	Panny	Sukienka	srebrna.	
Item	Koron	dwie	srebrnych	suto	pozło-
cistych	z	kamykami	czeskimi.	Wotów	
różnych	srebrnych	24”.	Tradycja	uważa-
ła	wota	jako	świadectwo	wdzięczności	
za	ocalenie	kościoła	i	parafian	w	czasie	
najazdu	Szwedów	1655	i	napadu	Jerze-
go	Rakoczego	w	r.	1657.	Legenda	mówi,	
że	 żołnierz	 szwedzki	 spadł	 z	dachu	
kościoła	i	zabił	się,	że	przed	Rakoczym	
gęsta	mgła	otoczyła	kościół,	uniemożli-
wiając	jego	rabunek.	Sukienkę,	korony	

Stulecie poświęcenia kościoła parafialnego w Siedliskach-bogusz 

Stary kościół w Siedliskach-Bogusz (1614 -1904)

Ks. Antoni Ruminowski – proboszcz 
w latach 1895-1922
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i	wota	zabrał	rząd	austriacki	za	cesarza	
Józefa	II	w	1790.	Mimo	to	wiara,	ufność	
i	wdzięczność	 parafian	 siedliskich	 ku	
swej	Pani	nie	osłabła	i	dokumentowali	
swą	 cześć	 nowymi	
wotami.	Szczególny-
mi	czcicielami	Matki	
Boskiej	 Siedliskiej	
byli	 proboszczowie	
ks.	Antoni	Ruminow-
ski	i	ks.	Karol	Kawu-
la,	których	ocaliła	od	
śmierci.	 Jej	 opiece	
powierzona zosta-
ła	 świątynia,	 którą	
cudownie	 ocaliła	 od	
zniszczenia w czasie 
II	wojny	 światowej.	
Przez	wiele	miesięcy	
pociski	 artyleryjskie	
padały	 w	pobliżu	
kościoła,	 ale	 żaden	
w	niego	nie	uderzył.
	 Obraz	Matki	Bo-
skiej	 z	Dzieciątkiem	
cieszył	 i	cieszy	 się	
nadal,	 wielką	 czcią	
parafian	siedliskich	i	wielu	pielgrzymu-
jących	do	Matki	Siedliskiej	pątników.
 I	właśnie	8	września	przeżywaliśmy	
w	parafii	wspaniałą	uroczystość	100-le-
cia	 konsekracji	 kościoła	 parafialnego.	
Uroczystościom	 jubileuszowym	prze-
wodniczył	Jego	Ekscelencja	bp	Andrzej	
Jeż	ordynariusz	tarnowski.	Aby	nasza	
radość	 była	 pełniejsza,	 do	wspólnej	
z	parafianami	modlitwy	 i	dziękczy-
nienia	Bogu	 za	 świątynię	 zostało	 za-

proszonych	wielu	 znakomitych	gości.	
Byli	to	kapłani	z	naszego	dekanatu	na	
czele	 z	dziekanem	 ks.	 Franciszkiem	
Pacholikiem.	Na	 uroczystości	 tej	 nie	

mogło	 również	 zabraknąć	 księży	 ro-
daków,	którzy	w	tym	kościele	stawiali	
pierwsze	kroki	na	drodze	kapłańskiego	
powołania	i	służby	Bożej.	W	to	wspólne	
wyśpiewywanie	Bogu	pieśni	wdzięcz-
ności	włączyli	się	także	i	razem	z	nami	
modlili	wikariusze	pracujący	tu	przed	
laty.	 Oczywiste	 jest,	 że	 obecny	 był	
poprzedni	długoletni	proboszcz	parafii	
–	ks.	kanonik	Jan	Olchawski,	któremu	
życzenia	 z	okazji	 Imienin	 i	podzię-

kowania	 za	 długie	 lata	 trudnej	 pracy	
złożył	osobiście	bp	Andrzej	Jeż. 
	 Uroczystość	 100-lecia	 kościoła	 pa-
rafialnego	zjednoczyła	całą	miejscową	

wspólnotę,	 dlatego	
nie	 mogło	 zabrak-
nąć	 na	 niej	 przed-
stawicieli	władz	 na-
szej	 gminy.	 Swoją	
obecnością	to	ważne	
wydarzenie	 uświet-
nili	p.	burmistrz	Le-
szek	 Bieniek,	 jego	
zastępca	 p. 	 Piot r	
Szczepkowicz	 oraz	
przedstawiciel	 prasy	
lokalnej	p.	Józef	No-
sal	 dokumentujący	
całą	uroczystość.
	 Nad	 przygotowa-
niem	 i	przebiegiem	
parafialnego	 świę-
ta	 czuwali	 ks.	 pro-
boszcz	Ryszard	Ra-
doń	 i	ks.	 wikariusz	
Eryk	 Bogacz.	Wy-
darzenie	 uświetnili	

także	 strażacy	 z	siedliskiej	OSP,	 dla	
których	ten	dzień	był	szczególnie	waż-
ny,	 gdyż	 ks.	 biskup	 poświęcił	 naszej	
straży	pożarnej	sztandar.
 Parafianie	 przeżyli	 ten	 niezwykły	
odpustowy	dzień,	dziękując	Bogu	i	Ma-
ryi	za	wspaniałą	świątynię,	w	której	już	
od	stu	lat	mogą	wyśpiewywać	radosny	
Magnificat i uciekać się pod Jej obronę.

Z.C. i R.W.
Zdjęcia na str. 19

Odpust parafialny z udziałem J.E. Ks. B-pa Ordynariusza  
Jerzego Ablewicza (13 IX 1964 r.) 

 Ostatnie	 lata	można	 zaliczyć	 do	
udanych	 pod	 względem	 poprawy	
stanu	 naszych	 dróg	 powiatowych.	 Po	
niszczycielskich	 powodziach	 2009	
i	2010	roku,	dzięki	współpracy	Gminy	
Brzostek	 z	Powiatem	Dębickim	 i	czę-
ściowemu	 naszemu	
współfinansowaniu,	
gruntowne	 remonty	
przeprowadzono na 
drogach	powiatowych:	
z	Brzostku	do	Siedlisk,	
z	Kamienicy	 Dolnej	
do	 Siedlisk,	w	Głobi-
kówce	 i	Smarżowej	
(tzw.	Kamionki),	oraz	
w	Przeczycy	w	kierun-
ku	 Jodłowej.	Bieżący	
rok	 to	 zapowiadany	
wcześniej	remont	drogi	
z	Kleci	 do	 Januszko-
wic	 i	Opacionki,	 oraz	
remont	drogi	z	Brzost-
ku,	przez	Nawsie	Brzo-
steckie	 i	Wolę	 Brzo-
stecką.	 Ten	 ostatni	
odcinek	 niestety	 nie	 zaczyna	 się	 od	
drogi	krajowej	(brzostecki	rynek),	lecz	
kilkaset	metrów	dalej.	Te	pozostawione	
kilkaset	metrów,	 choć	 nie	 jest	 równe	
i	gładkie	 i	też	wymagałoby	 naprawy,	
będzie	musiało	 poczekać,	 aż	 powiat	

zgromadzi	 na	 ten	 cel	 odpowiednie	
środki	własne,	ponieważ	dofinansowa-
nie,	które	Starosta	Powiatu	Dębickiego	
otrzymał	 z	Europejskiego	 Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	było	przyzna-
ne	na	konkretny,	 opisany	w	protokole	

szkód	powodziowych,	odcinek	z	zazna-
czonym	początkiem	i	końcem.	Zgodnie	
z	przysłowiem	o	niezaglądaniu w zęby 
darowanego konia,	inwestor,	czyli	po-
wiat,	 te	 środki	wykorzystuje	 zgodnie	
z	„przydziałem”,	 a	brakujący	 (jakże	

potrzebny)	początkowy	odcinek	mógłby	
„dorobić”	ze	środków	własnych	gdyby	
je	miał.	O	to	mocno	zabiegają	nasi	radni	
powiatowi,	lecz	chyba	łatwo	nie	będzie,	
bo	biorąc	pod	uwagę,	że	na	przyszły	rok	
jest	 jeszcze	 planowana	modernizacja	

kolejnego	odcinka	dro-
gi	powiatowej	biegną-
cego	 przez	 północne	
krańce	Grudnej	Górnej	
i	Dolnej,	 nasza	 gmi-
na	będzie	w	czołówce	
powiatu	pod	względem	
długości	modernizo-
wanych	 dróg.	 Radni	
powiatowi	 z	innych	
gmin	 zapewne	 będą	
próbować	 temu	 prze-
ciwdziałać.	W	 przy-
szłości	do	moderniza-
cji	 pozostanie	 jeszcze	
kilka	 dróg	 powiato-
wych,	 lub	 ich	 części,	
lecz	 dzięki	 dobrze	
układającej	się	współ-
pracy	powiatu	z	naszą	

gminą	można	 być	 dobrej	 myśli,	 że	
w	najbliższych	kilku	latach	doczekamy	
się	przyzwoitej	sieci	dróg	powiatowych	
na	naszym	terenie.	Obyśmy	tylko	umieli	
bezpiecznie	z	nich	korzystać.

P.S.

remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy
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	 Co	jakiś	czas	media	przekazują	nam	sensacyjne	wiadomo-
ści,	że	ten	był	tajnym	agentem	SB,	tamten	donosił	na	swoich	
kolegów,	a	jeszcze	inny,	wysoko	obecnie	postawiony,	rozpra-
cowywał	takie	czy	inne	środowisko.	Mniej	wiemy	o	czym	
donoszono	 i	na	 kogo,	 natomiast	 bardziej	 nas	wszystkich	
interesuje	kto	donosił.	Taka	jest	już	nasza	natura	–	rządna	
sensacji.	Po	cichu	pewnie	się	też	cieszymy,	że	wielcy	ludzie	
byli	agentami,	bo	wtedy	nasze,	nawet	małe	grzechy,	stają	się	
całkiem	malutkie.	Jakiś	czas	temu	wszedłem	w	posiadanie	
kserokopii	kilku	notatek	służbowych	sporządzonych	na	pod-
stawie	doniesień	 tajnego	współpracownika	o	pseudonimie	
„Sosna”	rodem	z	Brzostku.	Teraz	pewnie	niecierpliwy	czy-
telnik	przebiegnie	wzrokiem	szybko	tekst	do	końca,	aby	się	
dowiedzieć	kto	to	taki.	Otóż	nic	z	tego.	Nie	ujawnię	nazwiska	
tej	osoby,	ponieważ	nie	mam	zamiaru	nikogo	oskarżać	ani	
osądzać,	szczególnie	dlatego,	że	wspomniany	„Sosna”	jest	już	
na	Sądzie	Najwyższej	Instancji.	A	my	skupmy	uwagę	raczej	
na	treści	doniesień,	a	nie	na	tym,	kim	on	był.	Kiedy	po	raz	
pierwszy	przeczytałem	te	notatki,	byłem	zszokowany.	Prze-
cież	Służba	Bezpieczeństwa	wiedziała	o	księżach	wszystko,	
znała	 ich	 każdy	 krok,	wiedziała	 nawet,	 kiedy	w	kościele	
był	organizowany	Mikołaj	dla	dzieci.	A	wszystko	to	dzięki	
aktywności	tajnych	współpracowników,	których	na	terenie	
Brzostku	było	zapewne	więcej.	Musimy	też	pamiętać,	że	nie	
tylko	księża	byli	inwigilowani,	ale	także	rodziny	Andersow-
ców,	AK-owców,	członków	WiN	itp.
		 Kim	był	tajny	współpracownik	(TW)?	Internetowa	ency-
klopedia	podaje,	że	była	to	osoba,	która	świadomie,	dobrowol-
nie	i	za	wynagrodzeniem	współpracowała	w	czasach	PRL-u	
ze	Służbą	Bezpieczeństwa.	Według	IPN-u,	w	sierpniu	1989	r.	
SB	zatrudniała	24	300	funkcjonariuszy,	którzy	nadzorowali	
90	000	tajnych	współpracowników,	natomiast	od	1944	r.	do	
1989	r.	bezpiece	udało	się	pozyskać	ponad	3	miliony	tajnych	

współpracowników.	Do	głównych	ich	zadań	należało	inwi-
gilowanie	środowisk	społecznych,	politycznych,	gospodar-
czych,	kulturalnych,	a	zwłaszcza	katolickich.	Główny	plan	
działania	tej	perfidnej	akcji	wytyczył	w	1944	r.	gen.	NKWD	
Iwan	Sierow.	
	 Oczywiście	 tajnych	współpracowników	należycie	wy-
nagradzano.	 Przeciętnie	 za	 1-3	 donosów	w	miesiącu	TW	
otrzymywał	mniej	więcej	równowartość	miesięcznej	pensji	
średnio	 zarabiającego	 pracownika.	Każdy	 zwerbowany	
TW	 przyjmował	 pseudonim,	 przechodził	 przeszkolenie	
i	zobowiązywał	się	do	zachowania	ścisłej	tajemnicy.	Oficer	
prowadzący	ustalał	z	nim	system	kontaktów,	lokal	w	którym	
odbywały	 się	 spotkania,	 sposób	 pozyskiwania	 informacji	
oraz	kamuflaż.	Tajnemu	współpracownikowi	zakładano	dwie	
teczki	–	osobową	i	pracy.	W	teczce	osobowej	gromadzono	
wszystkie	dokumenty	dotyczące	 jego	osoby.	Teczka	pracy	
obejmowała	donosy	pisane	przez	TW.	Szczególnie	aktywni	
posiadali	po	kilka	takich	teczek.	Prawdopodobnie	nasz	„So-
sna”	też	miał	więcej	niż	jedną	teczkę.	Wynika	to	z	numeracji	
na	notatkach	służbowych.	I	jeszcze	jedna	sprawa.	Dawniej	
często	mówiło	się,	że	osoby	należące	do	PZPR	były	tajnymi	
współpracownikami	SB.	Nie	była	to	do	końca	prawda,	gdyż	
członkowie	„przewodniej	siły	narodu”	byli	niejako	z	urzędu	
zobowiązani	do	donoszenia	na	swoich	kolegów,	a	także	na	
całe	środowisko,	w	którym	żyli.	Na	TW	natomiast	starano	
się	pozyskiwać	ludzi	bezpartyjnych,	bo	tacy	mniej	rzucali	się	
w	oczy.	W	1970	roku	był	nawet	wydany	zakaz	pozyskiwania	
do	współpracy	członków	PZPR.

tajny współpracownik „Sosna” donosi...
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	 Nie	 będę	komentował	 zamieszczonych	powyżej	 notatek	
służbowych	 sporządzonych	 z	 doniesień	 „Sosny”.	Mówią	
one	same	za	siebie.	Jednak,	aby	łatwiej	zrozumieć	ich	treść,	
wyjaśnię	dwa	pojęcia,	które	się	tam	znajdują:
 Wydział IV KWMO w Rzeszowie –	do	1989	roku	zajmo-
wał	się	walką	z	duchowieństwem	i	środowiskami	związanymi	
z	Kościołem.
 Banda Cieśli	–	Edward	Cieśla	ps.	„Zabawa”	brał	udział	
w	 kampanii	wrześniowej	 1939	 roku.	W	 czasie	wojny	 był	
żołnierzem	AK.	Od	jesieni	1944	r.	brał	udział	w	działaniach	
zgrupowania	partyzanckiego	Obszaru	Lwowskiego	AK	kryp-
tonim	„Warta”.	21	listopada	1950	r.	Cieśla	został	aresztowany	
w	Opolu	 przez	UB,	 a	 następnie	 skazany	 na	 karę	 śmierci.	
Wyrok	został	wykonany	9	sierpnia	1952	r.

Józef Nosal
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	 W	sobotę	ósmego	września	2012	r.	
w	całym	kraju	 odbywała	 się	 z	inicja-
tywy	 prezydenta	Bronisława	Komo-
rowskiego	 akcja	 „Cała	 Polska	 czyta	
Pana	Tadeusza”.	Patronat	medialny	nad	
imprezą	objęło	Polskie	Radio.	Właśnie	
w	tym	roku	mija	200	lat	od	„ostatniego	
zajazdu	 na	 Litwie”	 i	stąd	 pomysł	 na	
uczczenie	tej	jakże	ważnej	dla	polskiej	
literatury	 książki.	Myliłby	 się	 jednak	
ktoś	sądząc,	że	narodowe	czytanie	epo-
pei	Adama	Mickiewicza	zarezerwowa-
ne	zostało	tylko	dla	dużych	ośrodków	

miejskich	tętniących	na	co	dzień	życiem	
kulturalnym.	 Lektura	 kart	 naszego	
wieszcza	odbywała	się	nie	tylko	w	War-
szawie,	nie	tylko	na	Zamku	w	Lublinie,	
na	krakowskim	Rynku	 i	wielu	 innych	
miejscach	Polski,	ale	także…	w	„Stajni	
Ułańskiej”	w	Brzostku.
	 Zachęceni	ogólnopolskim	zasięgiem	
akcji	 oraz	 tym,	 że	 sobota	 jest	 dniem,	
gdy	przebywa	u	nas	spora	grupa	dzieci	
i	młodzieży,	postanowiliśmy	pokazać,	
że	 integrujemy	 się	 z	całym	 krajem	
i	sławnymi	osobami,	które	dziś	użycza-

ją	głosu,	by	zadość	uczynić	marzeniom	
Mickiewicza:	„O	gdybym	kiedy	dożył	
tej	 pociechy/Żeby	 te	 księgi	 zbłądziły	
pod	strzechy…”	W	„Stajni	Ułańskiej”	
zawędrowały	 one	 aż	 na	 ujeżdżalnię,	
gdzie	 około	 godz.	 16	 rozpoczęło	 się	
wspólne	czytanie.	Rozpoczął	je	–	a	jak-
że	–	Wojciech	Staniszewski,	 przywo-
łując	epilog	„Pana	Tadeusza”.	Kolejny	
epizod	 z	książki	 „Spowiedź	 Jacka	
Soplicy”	 przeczytała	 zebranym	Ber-
nadeta	 Staniszewska	 z	wykształcenia	
polonistka	i	nauczyciel	języka	polskie-
go.	We	wspólnej	zabawie,	bo	i	śmiechu	
przy	 lekturze	 było	 niemało,	 uczest-
niczyła	 też	 nasza	 stajenna	maskotka	

Sabinka,	 która	 o	zgrozo!	 zo-
stawiła	ślady	swych	zębów	na	
obwolucie	 książki.	Młodzież	
zachęcona	przez	nas	wspólnie	
wyrecytowała	 „Inwokację”,	
a	najwytrwalsi	mieli	 okazję	
wysłuchać	 recytacji	 „Opisu	
dworku	w	Soplicowie”	wygło-
szonego	przez	niżej	podpisaną.	
Dzielnie	sekundował	jej	w	tym	
mąż	Wojtek,	który	na	te	kilka	
minut	otrzymał	posadę	suflera.
	 Biorąc	 pod	uwagę	 fakt,	 że	
współczesna	młodzież	niewie-
le	i	niechętnie	czyta,	a	pierw-
sze zderzenie w szkole z nie-
małym	objętościowo	i	pisanym	
na	 dodatek	 13-zgłoskowcem	
„Panem	Tadeuszem”	może	na	
dobre	 zniechęcić	 do	 całości	
lektury,	mamy	 nadzieję,	 że	
taka	forma	przekazu	przynaj-
mniej	na	jakiś	czas	pozostanie	
w	głowach	młodych	 adeptów	
jazdy	konnej.

Bernadeta Staniszewska

„Pana tadeusza” czas zacząć

	 W	niedzielę	2-go	września	brzostec-
ka	parafia	gościła	 tercet	bandurzystek	
„Oriana”	 z	Tarnopola	 na	 Ukrainie,	
który	wystąpił	na	wszystkich	Mszach	
św.	Dodatkowo	po	 sumie	 zespół	wy-
stąpił	 z	mini	 koncertem,	 w	którym	
znalazły	się	nie	tylko	utwory	religijne,	
ale	także	i	świeckie,	m.in.	„Dumka	na	
dwa	serca”.	Na	placu	kościelnym	można	
było	nabyć	płyty	z	nagraniami	zespołu,	
a	dochód	z	ich	sprzedaży	przeznaczony	
był	na	budowę	cerkwi	greckokatolickiej	
w	Tarnopolu.
	 Tercet	bandurzystek	„Oriana”	jest	to	
młody	 i	profesjonalny	 zespół,	 którego	
uczestniczkami	 są	 absolwentki	wyż-
szych	 uczelni	muzycznych	Ukrainy.	
Julia	Rudnicka	–	ukończyła	Akademię	
Muzyczną	w	Charkowie	 (klasa	 ban-
dury),	Natalia	Hocyk	 –	 Tarnopolski	
Uniwersytet	Pedagogiczny	im.	W.	Hna-
tiuka	 (wydział	muzyczny),	 Neonila	
Iwanońkiw	–	Akademię	Muzyczną	we	
Lwowie	(klasa	bandury).	Zespół	istnieje	
już	ponad	10	lat	i	jest	znany	nie	tylko	na	
Ukrainie,	ale	również	za	granicą.

Józef Nosal

koncert bandurzystek w kościele parafialnym w brzostku
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 Komuniści i hitlerowcy mordowali najbardziej wy-
kształcone grupy społeczne w podbitych państwach. 
Zbrodniarze wiedzieli, że łatwiej zniewolić naród, gdy 
zostanie on pozbawiony elit intelektualnych i społecznych. 
Wśród osób represjonowanych było bardzo dużo nauczy-
cieli, którzy od dziesięcioleci ofiarnie bronili społeczeń-
stwo polskie przed germanizacją i rusyfikacją. W dniu 
Święta Edukacji należy o tym pamiętać, a nie ulegać 
zakusom odgórnego skłócania ludzi, na wzór ubeckich 
metod.
 Pierwszego	września	1939r.	nie	zainaugurowano	nowego	
roku	 szkolnego.	Od	 agresji	Niemiec	 na	Polskę	 rozpoczęła	
się	 druga	wojna	 światowa.	Toczyła	 się	 bohaterska	walka	
o	wolność.	Polacy	mieli	nadzieję,	że	nadejdzie	obiecana	po-
moc	Anglii	i	Francji,	niestety	czekano	na	próżno.	Kiedy	17	
września	sowiecka	Rosja	napadła	na	Polskę,	to	stało	się	jasne,	
że	zostaliśmy	zdradzeni,	oszukani	i	podzieleni	terytorialnie	
między	Niemcy	i	Rosję.	Dla	Polaków	zaczął	się	najtragicz-
niejszy	rozdział	w	całej	tysiącletniej	historii.	Hitlerowcy	swoje	
„panowanie”	 na	 ziemiach	 polskich	 zaczęli	 od	masowych	
aresztowań	 i	egzekucji.	 Bezprecedensowym	przykładem	
ugodzenia	w	najwyższe	elity	intelektualne	Polski	było	pod-
stępne	aresztowanie	w	listopadzie	1939	r.	aż	183	naukowców	
–	wykładowców	Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	 i	Akademii	
Górniczo-Hutniczej	w	Krakowie.	Wśród	 aresztowanych	
było	34	 członków	polskiej	Akademii	Umiejętności	 i	wielu	
światowej	sławy	uczonych.	Wszystkich	Niemcy	potraktowali	
bardzo	brutalnie,	potem	zamknięto	naukowców	w	obozach,	
tam	wielu	z	nich	zginęło.
	 Niemiecki	okupant	od	początku	niszczył	polską	edukację.	
Zamknięto	wszystkie	 szkoły	 średnie	 i	wyższe,	 a	otwarto	
jedynie	szkoły	podstawowe,	w	których	nie	było	miejsca	na	
polską	literaturę	i	historię.	Uczono	rachunków	i	języka	nie-
mieckiego,	 tak	 aby	dzieci	 rozumiały	polecenia	wydawane	
przez	Niemców.	Jedynie	po	polsku	były	czytanki	specjalnego	
wydawnictwa	„Ster”	 i	„Mały	Ster”.	Celem	tej	okupacyjnej	
pseudo	edukacji	było	szerzenie	kultu	dla	Niemców,	oni	siebie	
nazywali	„rasą	panów”,	którym	mieli	służyć	niewykształce-
ni	Polacy.	Za	każdy	przejaw	nieposłuszeństwa	groziła	kara	
śmierci	 lub	więzienie	 i	obóz	pracy.	Na	szczęście	dziesiątki	
tysięcy	ofiarnych	nauczycieli	nie	uległo	całkowicie	nowym	
zarządzeniom.	Zaczęli	 oni	 przygotowywać	 się	 do	 tajnego	
nauczania	w	sposób	odpowiedzialny,	aby	nie	narażać	uczniów	
i	swe	rodziny	na	brutalne	represje.	Przykładowo	na	terenie	
miasta	Brzostek	Edward	Chwal	–	sekretarz	gminy	i	nauczy-
ciel	Kasper	Świtkowski	zabezpieczyli	jesienią	1939r.	szkolne	
pomoce	naukowe.	Nauczycielskie	małżeństwa	Świtkowskich,	
Wnęków	i	Ziarnów	(ostatnia	rodzina	pochodziła	ze	Lwowa)	
nauczali	potajemnie	w	swych	domach	prywatnych.	Dopiero	
w	Brzostku	w	styczniu	1940r.	Niemcy	pozwolili	rozpocząć	
nowy	 rok	 szkolny,	 oczywiście	według	 hitlerowskich	 pod-
ręczników.	Władze	okupacyjne	nie	dbały	o	realizację	zasady	
powszechnego	 nauczania.	Nie	 sprzyjały	 temu	 też	 bardzo	
ciężkie	warunki	życia	mieszkańców,	ogromne	zastraszenie	
i	niepewność,	czy	dożyje	się	jutra.	Lecz	tylko	dzięki	wielkiej	
determinacji	i	oddanej	pracy	nauczycieli	brzostecka	szkoła	
mogła	istnieć	i	spełniać	swoją	podstawową	rolę.	Nauczyciele	
nie	ograniczali	się	tylko	do	pracy	w	szkole,	prowadzili	także	
tajne	nauczanie.	O	tym	pisała	we	wspomnieniach	Apolonia	

Bejska:	(...)	Duże zasługi w tajnym nauczaniu posiadała pani 
Irena Wasylowska, obecnie Wnękowa (...). Wciągnęła ona do 
tajnej organizacji między innymi mnie, a ja: Marię Grocha-
lównę, Jana Winiarza, Stanisławę Sokołowską oraz pannę 
Annę Chrząszczównę, nauczycielkę z Głobikówki. Do dziś 
nie wiem, kto z tego nauczania korzystał. Ja miałam jedną 
uczennicę, była nią Basia Wawszczakówna, córka sędziego. 
Ucząc ją pilnie nie miałam wówczas pojęcia, że objęta jestem 
również zorganizowaną podziemną akcją oświatową (...).
 Na	naszym	terenie	inspektorem	tajnego	nauczania	okręgu	
krakowskiego	był	mieszkający	w	Brzostku	nauczyciel	Karol	
Ziarno. Uczył	też	gimnazjalistów	profesor	Wojciech	Sadecki,	
deportowany	z	Gdyni.	Niestety,	często	nauczyciele	za	swe	za-
angażowanie	płacili	najwyższą	cenę.	Tak	oto	w	marcu	1941r.	
kierownik	 brzosteckiej	 szkoły	 Józef	Matuszewski	 został	
przez	Niemców	aresztowany	i	wywieziony	do	obozu	zagłady	
w	Oświęcimiu.	Tam	zginął	w	1942	roku.	Nauczyciele	–	Karol	
Ziarno	i	Wojciech	Sadecki	zginęli	w	związku	z	pacyfikacją	
Brzostku	w	czerwcu	1944r.	Natomiast	Kasper	Świtkowski	
i	Karol	Wnęk	 za	 udział	w	szerzeniu	 oświaty	 byli	więzieni	
w	Jaśle	 i	terroryzowani	 przez	władze	 niemieckie.	Ogólna	
sytuacja	 zmieniła	 się	w	sierpniu	1944r.,	 gdy	nasza	okolica	
znalazła	się	w	strefie	frontowych	działań	wojennych.	Dlatego	
17	września	wszystkich	mieszkańców	Brzostku	przymusowo	
wysiedlono	na	Wisłokę,	a	do	miasta	przybyli	żołnierze	nie-
mieccy.	To	trwało	do	stycznia	1945r.	Od	ostrzału	artyleryj-
skiego	ucierpiało	wiele	budynków	w	mieście,	w	tym	również	
szkoła.	Z	niej	wyniesiono	i	zużyto	na	opał	wszelki	drewniany	
sprzęt	szkolny,	a	także	podłogi,	książki	i	dokumenty.	
	 16	 stycznia	 1945r.	wkroczyły	do	Brzostku	oddziały	 ra-
dzieckie,	 skończyła	 się	 krwawa	 okupacja	 niemiecka.	Do	
opuszczonego	 i	częściowo	 zniszczonego	miasteczka	 przy-
bywali	mieszkańcy.	Trapiły	 ich	 liczne	przeciwności:	 głód,	
zimno,	troska	o	najbliższych	i	nieufność	wobec	władz	sowiec-
kich.	Ponadto	pola	były	zaminowane,	co	powodowało	śmierć	
wielu	osób	cywilnych	i	saperów.	Trudne	początki	zapisano	
w	Kronice	Szkoły	w	Brzostku:	(...) Nauka szkolna rozpoczęła 
się 19 marca 1945r. w budynku gminnym w składzie: Kasper 
Świtkowski, kierownik szkoły; nauczyciele: Świtkowska Ma-
ria, Wawszczak Maria, Wawszczak Anna, Skoczek Stanisława, 
Michalska Kazimiera, Wnęk Helena, Twarduś Władysława. 
Rok szkolny trwał parę miesięcy, bo do końca lipca 1945r. 
Nauka była utrudniona z powodu braku podręczników 
szkolnych, nieodpowiednich warunków lokalowych, długiej 
przerwy w nauce i słabego przygotowania wśród dzieci. 
Budynek szkolny bez okien, drzwi, pieców, dwóch podłóg 
z dziurami od kul armatnich, bez blachy na zachodniej części 
dachu stał nieczynny (...). 
 Po	zakończeniu	drugiej	wojny	światowej	nasza	Ojczyzna	
znalazła	się	w	strefie	wpływów	Związku	Radzieckiego,	który	
siłą	i	fałszerstwami	narzucił	Polsce	system	komunistyczny.	
Uzurpatorskie	władze	państwowe	próbowały	zniewolić	spo-
łeczeństwo,	narzucając	mu	tak	zwany	„socjalistyczny	model	
życia	i	wychowania”,	bez	religii	chrześcijańskiej	–	tak	ważnej	
w	historii	 Polaków.	W	 takiej	 oto	 rzeczywistości	 przyszło	
pracować	nauczycielom	i	uczniom	brzosteckiej	szkoły.	O	kon-
flikcie	sumień	odważnie	pisze	w	Kronice	Szkoły	kierownik	
Kasper	Świtkowski:	(...) Rok szkolny 1951/52 był dość trudnym 
dla dzieci i uczących. Warunki materialne były trudniejsze niż 
w latach poprzednich, nauczycielstwo otrzymywało kartki 
żywnościowe, podobnie jak inni pracownicy państwowi… 
Teoria marksistowsko – leninowska była w teorii, w praktyce 
uczący byli wierzący i praktykujący w chrystianizmie (...). 
 Z tego krótkiego artykułu jasno wynika, że nauczyciele 
zapisali się godnie w historii i zrobili bardzo wiele dla na-
szej małej i wielkiej Ojczyzny, nawet w tych najcięższych 
latach. Nie wolno o tym zapominać. Natomiast zawsze 
źródłem lokalnych sukcesów jest wzajemna współpraca 
i szacunek.

(cdn.)
 Opracował Zespół 

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XViii) – prześladowanie nauczycieli

	 Serdecznie	 dziękujemy	wszystkim,	
którzy	w	 tak	 bolesnej	 dla	 nas	 chwili	
okazali	 nam	wiele	 serca	 i	 życzliwości	
oraz	wzięli	 udział	w	 uroczystościach	
pogrzebowych	

śp. Adama Zastawnego
Dziękujemy	też	za	wspólną	modlitwę	i	złożone	intencje	
mszalne.

Rodzina Zastawnych



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

 Przez wiele lat związany był Pan 
z Brzostkiem. Prosimy w kilku sło-
wach opowiedzieć nam coś o sobie.

	 Nazywam	 się	 Jan	Wojciechowski,	
jestem	emerytowanym	nauczycielem,	
byłym	pracownikiem	Publicznej	Szko-
ły	Podstawowej	w	Brzostku.	W	czasie	
mojej	34-letniej	pracy	pełniłem	takie	
funkcje	 jak:	 opiekuna	 Samorządu	
Uczniowskiego,	 drużynowego	 dru-
żyny	 harcerskiej,	 opiekuna	 uczniów	
dojeżdżających	 do	 szkoły	 (przez	 3	
lata	pełniłem	tę	funkcję	społecznie	jak	
powstały	Zbiorcze	 Szkoły	Gminne).	
Byłem	 również	 koordynatorem	 do	
spraw preorientacji zawodowej.	
	 Rozpoczynałem	 swoją	 pracę	
w	szkolnictwie,	 kiedy	 dyrektorem	
była	Pani	Eugenia	Grzesiakowska.	Na	
początku	mojej	 kariery	 zawodowej	
stary	 budynek	 szkoły	 był	 zbyt	mały,	
aby	 pomieścić	wszystkich	 uczniów,	
w	związku	 z	tym	 zmuszeni	 byliśmy	
do	 pracy	 w	wielu	 punktach	 (Dom	
Kultury,	 Przedszkole,	 Szkoła	Rolni-
cza).	Wszyscy	przełożeni	widząc	moje	
zamiłowanie	do	ładu	i	porządku	często	
przydzielali	mi	funkcję	opiekuna	sekcji	
porządkowej,	 która	 dbała	 o	obejście	
wokół	szkoły.

 Przepracował Pan w oświacie 
ponad 30 lat. Był Pan wspaniałym 
wychowawcą, bardzo wymagającym 
nauczycielem. Jak z perspektywy 
czasu postrzega Pan swoją pracę 
w tym zawodzie?

	 Praca	nauczyciela	jest	specyficzna,	
wymaga	 przede	wszystkim	 cierpli-
wości	 oraz	 serca	włożonego	w	każde	
nasze	działania.	Moje	doświadczenie	
w	pracy	w	szkole	jest	bardzo	wielkie.	
Na	 prowadzonych	przeze	mnie	 zaję-
ciach	dawałem	z	siebie	wszystko,	nie-
zwykle	dbałem	o	to,	by	moich	uczniów	
oceniać	 sprawiedliwie,	 traktować	
równo	 i	utrzymywać	 dyscyplinę.	Na	
przerwach,	podczas	pełnionego	prze-
ze	mnie	dyżuru	zabiegałem	o	to,	aby	
uczniowie	 zamiast	 rozrabiać	 powtó-
rzyli	bieżący	materiał,	zjedli	śniadanie,	
przygotowali	się	do	następnej	lekcji.	
	 Najprzyjemniej	wspominam	w	pra-
cy	 okres,	 kiedy	 dyrektorem	 szkoły	
została	Pani	Maria	Przebięda.	Wpro-
wadziła	 ona	 przyjazną	 atmosferę,	
z	szacunkiem	odnosiła	się	do	każdego	
nauczyciela	czy	pracownika.	Postawiła	
sobie	i	innym	bardzo	wysokie,	ale	jasne	
i	konkretne	wymagania.	Nikt	nie	bał	
się	otworzyć	drzwi	gabinetu	dyrektora,	
gdyż	zawsze	służyła	radą	i	pomocą.	We	
wszystkich	kwestiach	okazywała	zaan-
gażowanie	i	serce,	mimo,	że	dyscyplina	
była	jednym	z	jej	priorytetów.

 Mimo, iż nie jest Pan już czynny 
zawodowo z pewnością śledzi Pan 

wywiad z Janem wojciechowskim – nauczycielem emerytem

zmiany w polskiej oświacie. Jak 
postrzega Pan współcześnie wystę-
pujące relacje pomiędzy rodzicami 
a szkołą?

 Dziś	w	sytuacjach	spornych	rodzice	
zazwyczaj	bezkrytycznie	wierzą	swo-
jemu	dziecku.	Z	doświadczenia	wiem,	
że	uczniowie	mają	bujną	wyobraźnię,	
umiejętność	 przekształcania	 rzeczy-
wistości	na	swoje	potrzeby.	W	moich	
czasach,	jak	dostało	się	„reprymendę”	
w	szkole,	 to	w	domu	 dostawało	 się	
„poprawkę”.	Bo	prawda	jest	zazwyczaj	
taka,	 że	 nauczyciele	mają	 rację.	 To	
w	dużej	mierze	nie	są	ludzie	przypad-
kowi,	w	tej	pracy	trzeba	mieć	serce,	bo	
inaczej	nie	daje	ona	satysfakcji,	staje	się	
przymusem.	Stwarzanie	wokół	szkoły	
nieprzychylnej	 atmosfery	 szkodzi	
wszystkim.	Jeśli	w	domu	mówi	się	źle	
o	nauczycielach,	nie	ma	co	oczekiwać,	
że	dzieci	będą	 ich	 szanowały.	Ale	 to	
nie	tylko	pedagodzy	będą	ofiarami	tej	
sytuacji.	Dzieci	wyrosną	w	 przeko-
naniu,	że	mają	tylko	prawa,	a	dorośli	
mają	wobec	nich	wyłącznie	obowiązki.	
Dziecko	nieszanujące	w	szkole	nauczy-
ciela,	w	dorosłym	 życiu	 nie	 będzie	
szanowało	swoich	rodziców.	

 Bazując na ogromnej wiedzy 
i doświadczeniu, które Pan posiada 
jakich rad udzieliłby Pan swoim 
młodszym kolegom po fachu i ich 
wychowankom?

	 Każdy	uczeń	jest	jednostką	wyjątko-
wą,	indywidualną,	która	posiada	w	so-
bie	coś	unikalnego	i	niepowtarzalnego.	
Zadaniem	nauczyciela	jest	odkryć	na	
czym	polega	ta	indywidualność	i	wy-
łonić	 ją	 na	 światło	 dzienne.	Należy	
starać	się	poznać	każdego	wychowanka	
z	osobna,	jego	możliwości	rozwojowe.	
Zwracajmy	szczególną	uwagę	nie	tylko	
na	osoby	głośne,	sprawiające	kłopoty,	
bo	 to	 najczęściej	 nimi	 się	 zajmuje-

my	 i	poświęcamy	 swój	 czas.	Często	
w	klasie	 znajdują	 się	 dzieci,	 które	 są	
ciche,	spokojne,	mało	mówią,	może	coś	
ukrywają,	czegoś	się	wstydzą?	Zawsze	
na	pierwszym	miejscu	stawiajmy	dobro	
ucznia,	jego	wychowanie.	Pamiętajmy,	
że	to	również	od	nas	będzie	zależało	na	
kogo	wyrośnie	i	jakim	będzie	człowie-
kiem	w	przyszłości.	Swoje	poczynania	
edukacyjne	opierajmy	na	dyscyplinie.	
Bądźmy	 wymagający,	 stanowczy	
i konsekwentni. 
Musimy	kochać	wszystkich	uczniów,	
zaś	 nie	 wszyscy	 uczniowie	muszą	
kochać	nas.

 Jakie są najprzyjemniejsze Pana 
wspomnienia z pracy w zawodzie 
nauczyciela?

	 To,	 co	 dziś	 najmilej	wspominam	
z	lat	 przepracowanych	w	szkole	 to	
przede	wszystkim	uczucie	satysfakcji	
z	pracy	 wychowawczej	 z	uczniem	
„trudnym”.	Dzięki	mojemu	indywidu-
alnemu	podejściu,	częstym	rozmowom	
i	upominaniu	oraz	ścisłej	współpracy	
z	rodzicami,	 jak	 również	 zaanga-
żowaniu	 ucznia	w	pracę	 społeczną	
powodowałem,	 że	 uwierzył	w	siebie	
i	dostrzegł	wartość	 zdobytej	wiedzy.	
Często	udawało	mu	się	skończyć	szkołę	
oraz	zdobyć	konkretny	zawód	i	stać	się	
wartościowym	człowiekiem.	
	 Do	 dnia	 dzisiejszego	 spotykam	
się	 z	dużą	 sympatią	 ze	 strony	byłych	
uczniów,	 którzy	 rozpoznają	mnie	 na	
ulicy,	kłaniają	się,	wspominają	dawne	
czasy	 i	często	 dziękują	 za	moją	 sta-
nowczość	 i	stawiane	 im	wymagania.	
Twierdzą	wtedy,	że	zdobyta	w	szkole	
podstawowej	wiedza	zaowocowała	du-
żymi	sukcesami	w	późniejszej	karierze	
zawodowej.	
	 W	 czasie	mojej	 pracy	 zawodowej	
w	Brzostku	 poznałem	wielu	 nauczy-
cieli,	 z	którymi	współpraca	 układała	
się	 zawsze	 bardzo	 dobrze,	 panowała	
zgoda,	miła	atmosfera,	wzajemna	po-
moc,	 dzielenie	 się	 doświadczeniami	
jak	 również	wspólne	 rozwiązywanie	
problemów	dydaktyczno-wychowaw-
czych.	W	ramach	pomocy	zawodowej	
bardzo	często	prowadziłem	lekcje	po-
kazowe	z	fizyki	dla	nauczycieli	z	tere-
nu	gminy	Brzostek.	Przygotowywałem	
uczniów	do	olimpiad	przedmiotowych,	
konkursów	z	fizyki	na	szczeblu	gmin-
nym,	rejonowym	i	wojewódzkim.	

 Dziękujemy za rozmowę i za to, 
że zawód nauczyciela był dla Pana 
wyzwaniem i pasją. Z okazji Święta 
Komisji Edukacji Narodowej życzy-
my dużo zdrowia, szczęścia. Mamy 
nadzieję, że Pana wielkie serce wło-
żone w wychowanie i wszechstronny 
rozwój ucznia będzie dla nauczycieli 
prawdziwą perłą.

atsz
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„Piknik rodzinny” połączony z pasowaniem pierwszoklasistów
	 W	 niedzielne	wrześniowe	 popołu-
dnie	w	parku	przy	Szkole	Podstawowej	
w	Przeczycy	 odbył	 się	 zorganizowa-
ny	 przez	 pracowników	 szkoły	 oraz	
rodziców	 PIKNIK	 RODZINNY.	 Po	
raz	 pierwszy	 szkoła	 podjęła	 się	 tak	
odpowiedzialnej	 roli	 zorganizowania	
imprezy	 środowiskowej.	Zadanie	 było	
wyjątkowe,	gdyż	łączyło	ważne	wyda-
rzenie	 szkolne	 jakim	 było	 pasowanie	
pierwszoklasistów	na	uczniów	z	dobrą	
rodzinną	zabawą.
	 Pomysł	 okazał	 się	 strzałem	w	dzie-
siątkę,	 przybyło	 bowiem	wielu	miesz-
kańców	Skurowej	i	Przeczycy.	Rodzice	
i	dzieci	mogli	 spędzić	miło	 czas	 na	
wspólnej	 zabawie	 na	 świeżym	powie-
trzu.	Pogoda	dopisała	wyjątkowo,	było	
słonecznie	i	bardzo	ciepło.	Nauczyciele	
i	Rada	Rodziców	 przygotowali	 liczne	
atrakcje	 dla	 dzieci	 i	wszystkich	 gości.	
Każdy	mógł	znaleźć	coś	dla	siebie.
	 Impreza	 rozpoczęła	 się	 niezwykle	
ważnym	wydarzeniem	 jakim	było	 pa-
sowanie	pierwszoklasistów	na	uczniów.	
Podopieczni	pani	Wiesławy	Skocz	zło-
żyli	 ślubowanie	 i	tym	 samym	 stali	 się	
pełnoprawnymi	członkami	społeczności	
szkolnej.	 Ich	piękne	stroje,	roześmiane	
buzie	 i	dźwięczne	 głosy	 oczarowały	
widzów.
	 Starsi	uczniowie	z	klas	V,	VI	zapre-
zentowali	swoje	talenty	taneczne	w	po-
kazie	 przygotowanym	 specjalnie	 na	 tę	
okazję.
	 Niezwykłe	widowisko	 zagwaranto-
wali	strażacy	z	Ochotniczej	Straży	Po-
żarnej	ze	Skurowej	(Ireneusz	Pruchnik,	
Franciszek	 i	Andrzej	Błoniarz,	Michał	
Pruchnik,	 Dawid	 Baran,	 Bartłomiej	
Bałucki,	Grzegorz	Łukasik),	którzy	za-
prezentowali	się	w	akcji	gaszenia	pożaru	
oraz	reanimacji	ofiary	wypadku.
	 W	 trakcie	 pikniku	 odbył	 się	 rów-
nież	 pokaz	policji	 z	tresowanym	psem	
i	przewodnikiem.	Widzowie	 zobaczyli	
pozorowaną	akcję	pościgu	za	przestępcą	
z	udziałem	psa	policyjnego.
	 Na	 pikniku	 rodzice	 i	dzieci	 brali	
aktywny	udział	w	różnorakich	konkur-
sach	 i	zabawach	 przygotowywanych	
przez	 panie:	Martę	Augustyn	 i	Wandę	
Wojdyłę.	Przeciąganie	liny,	bieg	między	
przeszkodami,	 skoki	w	workach	 czy	

wyścig	 z	ziemniakiem,	
to	tylko	nieliczne	konku-
rencje	 z	jakimi	 przyszło	
się	 zmierzyć	 dzieciom,	
rodzicom	i	nauczycielom.	
Zabawy	było	co	niemiara.	
Oceniano	 umiejętności,	
spryt,	 talent	 dzieci	 i	ro-
dziców.
	 Bardzo	emocjonujący	
okazał	 się	 mecz	 piłki	
nożnej	tatusiowie	kontra	
synowie,	który	sędziował	
pan	 Stanisław	 Nawra-
caj.	 Zręczniejsi	 okazali	
się	 tatusiowie,	 choć	 jak	
sami	przyznają,	nie	było	
łatwo	wygrać	ze	swoimi	
pociechami.	Mecz	okazał	
się	świetną	zabawą.	Du-
żym	 zainteresowaniem	
cieszył	się	również	mecz	
strażacy	 kontra	 rodzice.	
Rywalizacja	była	zacięta.	
Wszyscy	 byli	 świetnie	
przygotowani,	 ale	 zwy-
cięstwo	odnieśli	strażacy	
z	OSP	ze	Skurowej.
	 Jak	 na	 każdej	 dobrej	
imprezie	 nie	mogło	 za-
braknąć	 t rampol iny,	
malowania	 twarzy,	 losu	
szczęścia,	waty	cukrowej	czy	popcornu.	
Nad	sprawną	organizacją	czuwały	panie:	
Wiesława	Skocz,	Urszula	Przybyło,	Elż-
bieta	Warchał,	Halina	Lejkowska,	Agata	
Rachowicz,	Małgorzata	 Curkowicz,	
Maria	Malinowska.
	 Oprócz	integracji	społeczności	szkol-
nej	 oraz	 mieszkańców	 piknik	 miał	
jeszcze	 jeden	 cel	 –	 pozyskanie	 środ-
ków	finansowych	na	plac	zabaw,	który	
wiosną	ma	 stanąć	w	parku	 szkolnym	
Osoby,	które	chciały	wesprzeć	działania	
nauczycieli	i	Rady	Rodziców,	mogły	za-
kupić	domowe	ciasta,	chleb	ze	smalcem,	
napoje	oraz	kiełbaski	z	grilla.	 Impreza	
zakończyła	 się	wspólnym	biesiadowa-
niem	przy	 ognisku,	 gdzie	można	 było	
skosztować	 pieczonych	 jabłek	 i	ziem-
niaków.	Piknik	 rodzinny,	 prócz	 świet-
nej	 zabawy,	 zintegrował	 społeczność	
szkolną	 i	lokalną,	 zachęcił	 rodziców	
do	częstego	i	konstruktywnego	udziału	

w	życiu	szkoły	oraz	ukazał	alternatywny	
pozytywny	 sposób	 spędzania	wolnego	
czasu.	Jakże	niezwykle	miło	i	rodzinnie	
upłynęło	niedzielne	popołudnie.
Do	zobaczenia	w	maju!
	 Rada	Rodziców,	Dyrekcja	 i	Grono	
Pedagogiczne	 dziękują	 wszystkim,	
którzy	pomogli	w	organizacji	imprezy.	
Szczególnie	 podziękowania	 składamy	
sponsorom	i	darczyńcom:
Delikatesy	 Centrum	 –	Małgorzata	
Drozd,	 Firma	Handlowa	Winter-Sport	
z	Brzostku,	Marbet	 –	Brzostek,	Stacja	
Kontroli	 Pojazdów	 –	 Eugeniusz	 Ła-
zowski,	Lody	–	Zofia	Smoła	–	Pilzno,	
Gabinet	Kosmetyczny	–	Bożena	Kania,	
Pracownia	Cukiernicza	„Marta”	St.	Polej	
–	Pilzno,	Kopalnia	Kruszywa	G-Krusz	
Joanna	Gałuszka,	Brian-Soft	 –	Brzo-
stek,	Hurtowania	 „IGMAR”	 –	 Jasło,	
„Mokart”	–	Kołaczyce,	Sklep	Nasienno-
-Zaopatrzeniowy	H.	Kolbusz	–	Brzostek,	
Księgarnia	 –	Artur	 Potrzeba,	 Kiosk	
Ruchu	–	Andrzej	Szybist,	Sklep	spożyw-
czy	–	Lucyna	Zięba,	Sklep	Odzieżowy	
–	 Dorota	 Prokop,	 Sklep	Odzieżowy	
–	Maria	Gunia,	Teresa	Baran,	 Joanna	
Sury,	Małgorzata	Socha,	Edward	Radek,	
Wojciech	Kordek,	Grzegorz	Szweda,	Jó-
zef	Szczygieł,	Ewelina	Kaczka,	Bogdan	
Dziedzic,	Czesław	Drechny.
	 W	 organizacji	 pomagali	 rodzice:	
Robert	 Socha,	Waldemar	Sury,	 Stani-
sław	Nawracaj,	Agnieszka	 i	Wojciech	
Gonetowie,	 Władysława	 Bielecka,	
Marek	Przybyło,	Jolanta	Tawrell,	Anna	
Dziedzic,	 Bożena	 i	Tomasz	 Bartnik,	
Marta	Michońska,	Małgorzata	Błasz-
czyk,	Barbara	Szukała,	Marta	i	Andrzej	
Szymańscy.

J. Przewoźnik
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	 W	latach	2012	–	2014	Zespół	Szkół	
w	Siedliskach-Bogusz	 dzięki	 stara-
niom	 dyrekcji	 i	nauczycieli	 będzie	
uczestniczył	 w	realizacji	 projektu	
współpracy	międzynarodowej	w	ra-
mach	programu	Comenius	Partnerskie	
Projekty	Szkół.	
 Jest to	unijny	program	propagujący	
współpracę	 pomiędzy	 placówkami	
oświatowymi	 z	różnych	 krajów	Unii	
Europejskiej,	 którego	 celem	 jest	 roz-
wijanie	wśród	młodzieży	 i	kadry	 na-
uczycielskiej	wiedzy	 o	różnorodności	
kultur	 i	języków	 europejskich	 oraz	
zrozumienia	 jej	wartości,	 jak	 również	
zachęcanie	do	nauki	nowożytnych	języ-
ków	obcych,	a	co	za	tym	idzie	poprawa	
jakości	edukacji	dzieci	i	młodzieży.	
	 Projekt	 jest	 szansą	 dla	 naszych	
uczniów	 nie	 tylko	 na	 bezpłatne	wy-
jazdy	do	różnych	krajów	europejskich:	
Rumunii,	Słowenii,	Portugalii,	Czech,	

Danii,	Hiszpanii,	ale	także	na	spotka-
nia	 z	rówieśnikami	 i	nauczycielami	
partnerskich	 szkół	 oraz	współpracę	
ze	 szkołami	 z	Włoch,	Belgii,	 Turcji,	
Wielkiej	Brytanii.	
	 Podczas	wyjazdów	młodzież	będzie	
miała	 okazję	 spotkać	 się	 z	uczniami	
i	nauczycielami	 z	innych	 krajów,	 po-
znać	 inne	 kultury,	 szkolnictwo	 i	styl	
życia rówieśników z	krajów	Unii	Eu-
ropejskiej.	Udział	w	programie	będzie	
również	 doskonałą	 okazją	 do	 spraw-
dzenia	 i	podniesienia	 umiejętności	
językowych	naszych	wychowanków.
	 Nasza	 szkoła	 wraz	 z	10	 innymi	
szkołami	 z	krajów	Unii	 Europejskiej	
będzie	realizować	projekt	pt.:	„Jesteście	
przyszłością	moje	dzieci!	Odkrywanie	
wartości	 człowieka	 poprzez	 historie	
i	bajki	z	morałem”.	
	 Szkoły	 będą	 prezentować	miedzy	
sobą	wybrane	historie	lub	bajki	danego	

kraju,	wymieniać	 się	 spostrzeżeniami	
uczestnicząc	 w	debatach,	 tworzyć	
prace	plastyczne,	 a	także	projektować	
maskotkę	i	logo	projektu.	
	 Uczniowie	i	nauczyciele	będą	komu-
nikować	się	ze	sobą	poprzez	video	kon-
ferencje	oraz	spotykać	się	na	wyjazdach	
międzynarodowych.	
	 Podczas	 dwóch	 lat	 trwania	 projek-
tu	 zaplanowanych	 jest	 sześć	 wizyt	
międzynarodowych	dla	naszej	szkoły.	
Pierwsza	z	nich	odbędzie	się	do	Rumu-
nii	w	październiku	tego	roku	w	dniach	
14-19.
	 W	marcu	2014	roku	będziemy	gościć	
u	siebie	 uczniów	 i	nauczycieli	 szkół	
partnerskich.	
	 Niniejszy	 projekt	 zostanie	 zreali-
zowany	 przy	wsparciu	 finansowym	
Wspólnoty	Europejskiej	w	wysokości	
20	000	Euro.

K. Dziedzic

zespół Szkół w Siedliskach-bogusz wyrusza na podbój europy

	 Powiatowa	Rada	Kobiet	w	Dębicy	
zorganizowała	 23	września	 br.	 po	 raz	
kolejny	 Integracyjny	 Zjazd	Kół	Go-
spodyń	 z	terenu	 powiatu	 dębickiego.	
Spotkanie	 rozpoczęło	 się	Mszą	 świętą	
w	Sanktuarium	pw.	Narodze-
nia	Najświętszej	Marii	 Panny	
w	Zawadzie,	 którą	 odprawił	
ks.	 Józef	Książek	–	proboszcz	
tamtejszej	parafii.	Podobnie	jak	
w	roku	ubiegłym	reprezentacje	
kół	otrzymały	od	niego	pamiąt-
kowe	 obrazy	 przedstawiające	
Matkę	 Boską	 z	zawadzkiego	
sanktuarium.	
	 Po	Mszy	 świętej	 barwny	
korowód	 składający	 się	 z	160	
członkiń	 reprezentujących	 16	
kół	gospodyń	z	całego	powiatu	
przemaszerował	 do	 Zespołu	
Szkół	w	Zawadzie,	gdzie	odbyła	
się	oficjalna	część	spotkania.	
	 W	zjeździe	tym	uczestniczy-
ła	również	delegacja	z	brzostec-
kiego	 koła	 gospodyń:	Wanda	
Szarek,	 Janina	 Spicha,	 Zofia	
Sarna	 i	Elżbieta	Michalik.	Te-
goroczny	 zjazd	był	 niezwykle	
ważny	dla	brzosteckiej	gminy,	
bowiem	dwie	 zasłużone	prze-
wodniczące	otrzymały	na	nim	
tytuły	Honorowych	Przewod-
niczących	Koła	Gospodyń	Wiejskich.	
Były	 to	Helena	Krajewska	 z	Brzostku	
i	Władysława	Samborska	 z	Januszko-
wic.
	 Helena	Krajewska	 przewodniczyła	
brzosteckiemu	kołu	gospodyń	przez	33	
lata	wykazując	 się	 niezwykłą	 aktyw-
nością	 i	pracowitością.	Choć	 obecnie	
zrezygnowała	z	tej	funkcji	ze	względu	

na	wiek	 i	zdrowie,	 to	 nadal	 chętnie	
pomaga	 obecnemu	Zarządowi	 służąc	
swoim	 doświadczeniem	w	tej	 pracy.	
Bez	 jej	 pomocy	 i	zaangażowania	 nie	
byłoby	 pewnie	wieńca	 dożynkowego,	

który	 reprezentował	 brzosteckie	 koło	
gospodyń	 na	Odpuście	 Parafialnym	
w	Przeczycy,	Dożynkach	Powiatowych	
w	Dębicy	 oraz	Dożynkach	Diecezjal-
nych	w	Rzeszowie.	Myślę,	 że	 dyplom	
odebrany	 z	rąk	 Przewodniczącej	Wo-
jewódzkiego	Związku	Kół	Gospodyń	
Wiejskich	–	 Janiny	Kuźniar,	 nadający	
jej	 tytuł	 „Honorowej	Przewodniczącej	

KGW”	w	uznaniu	zasług	za	wieloletnią	
aktywność	w	pracy	społecznej	na	rzecz	
kobiety	wiejskiej,	należał	jej	się	zasłu-
żenie.
	 Zasłużyła	na	niego	również	 jeszcze	

jednej	działaczka	z	naszej	gmi-
ny	 –	 pani	Władysława	 Sam-
borska	 z	Januszkowic,	 która	
z	przyczyn	 zdrowotnych	 nie	
mogła	osobiście	odebrać	dyplo-
mu.	Odebrała	go	w	jej	imieniu	
Wanda	 Szarek	 –	 z-ca	 prze-
wodniczącej	KG	w	Brzostku.	
Pani	Władzia,	 tak	 ją	 kobiety	
nazywały,	 przed	 laty	 długi	
okres	była	przewodniczącą	Po-
wiatowej	Rady	Kobiet	w	Jaśle	
i	zrobiła	wiele	dobrego	dla	ko-
biet	 z	naszej	 gminy.	Uczynna,	
pracowita	i	niezwykle	aktywna,	
nie	tylko	w	swej	miejscowości,	
gdzie	wiele	lat	była	przewodni-
czącą	KGW,	 ale	 i	w	 powiecie	
jasielskim,	do	którego	należała	
niegdyś	nasza	gmina.	
	 Należy	nadmienić,	iż	w	zjeź-
dzie	 oprócz	 wymienionych	
kobiet	 uczestniczył	 również	
Burmistrz	 Brzostku	 Leszek	
Bieniek,	 który	 reprezentował	
miasto	 i	gminę	Brzostek	obok	
innych	 przedstawicieli	władz	

samorządowych,	 parlamentu	 oraz	 or-
ganizacji	wojewódzkich	i	powiatowych	
patronujących	kołom	gospodyń.
	 Uroczystość,	 która	miała	 na	 celu	
wymianę	 doświadczeń	 i	integrację	
wszystkich	 kół	 gospodyń	w	powiecie,	
uświetnił	występ	Zespołu	Śpiewaczego	
„Podgrodzianie”.

E.M.

ii Powiatowy zjazd kół gospodyń wiejskich w dębicy

Fot. J. Krajewski
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 19	września w	sali	widowiskowej	
Domu	Kultury	w	Brzostku	gościła	XXII	
Międzynarodowa	Galicyjska Jesień 
Literacka. Spotkanie	to	uświetnił	Pan 
Nguyen Van Thai	 z	Wietnamu	–	 au-
tor	 pierwszego	 pełnego	 tłumaczenia	
„Pana	Tadeusza”	na	język	wietnamski	
oraz	Pan	Andrzej Żmuda – redaktor 
i	dziennikarz.	 Honorowymi	 gośćmi	
spotkania	byli	Burmistrz	Brzostku	Pan	
Leszek	Bieniek	i	Zastępca	Burmistrza	
Pan	Piotr	Szczepkowicz. W	spotkaniu	
wzięli	 udział	 uczniowie	 gimnazjów	
i	ZS	 im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	Brzostku	
wraz	 z	opiekunami	 oraz	 uczestnicy	

Środowiskowego	Domu	 Samopomo-
cy.	 Zaproszeni	 goście	 prezentowali	
swoją	 twórczość,	prowadzili	 rozmowę	
o	wrażliwości	i	wartościach	jakie	niesie	
literatura.	
	 Uroczystości	 towarzyszyła	 miła	
i	przyjazna	atmosfera,	w	której	uczest-
nicy,	 oprócz	 słuchania	 poezji,	mogli	
zapoznać	się	z	kulturą	i	tradycją	Wiet-
namu.
	 Jesień	 Literacka	 niesie	 ze	 sobą	
poczucie	 estetyki	 i	piękna.	Kolorowa	
i	czasami	wzruszająca	 –	 jest	 imprezą	
literacką	 skierowaną	 do	 ludzi	 o	pięk-
nych	 duszach,	 doceniających	wartość	

kultury,	rozmowy	i	słowa.
	 Międzynarodowa	Galicyjska	Jesień	
Literacka	 organizowana	 jest	 pod	 pa-
tronatem	Ministra	Kultury,	 Zarządu	
Głównego	Związku	Literatów	Polskich,	
Stowarzyszenia	Autorów	ZAiKS,	Woje-
wody	Małopolskiego	i	Podkarpackiego.	
Po	raz	dwudziesty	drugi	wędruje	ona	po	
wielu	miejscowościach	województwa	
małopolskiego	 i	podkarpackiego,	a	do	
Brzostku	zawitała	po	raz	drugi.	W	po-
etyckim	korowodzie	prezentują	się	poeci	
z	Polski	oraz	wszystkich	stron	świata.	

Maria Kawalec
Zdjęcia na str. 21

	 W	dniu	 15	września	 2012r.	w	bu-
dynku	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	
w	Brzostku	 odbyła	 się	 prezentacja	
niezwykłych	 „Brzosteckich	 darów	
natury	w	słoiku”	 oraz	mikstur	 zdro-
wotnych.	Specjały	te	zostały	wykonane	
z	ekologicznych	produktów	–	starannie	
wysegregowanych	 owoców	 i	warzyw	
gromadzonych	 systematycznie	 przez	
uczestników	projektu.	 Słoiki	 z	soka-
mi,	 konfiturami	 i	przecierami	 zostały	
ozdobione	etykietkami	autorstwa	Pani	
Ewy	Samborskiej.	Ręcznie	haftowane	

nakładki	 były	 dziełem	 dzieci	 oraz	
stażystów.	Uczestnicząc	w	projekcie,	
beneficjenci	nabyli	nowe	umiejętności	
i	zdobyli	wiedzę	 z	zakresu	 zdrowego	
odżywiania.
	 Do	 „Brzosteckiej	 spiżarni”	 zapro-
jektowanej	przez	Panią	Danutę	Kutynę,	
a	przygotowanej	 przez	 nauczycieli,	
członków	stowarzyszenia	oraz	uczest-
ników	projektu	zaproszeni	zostali:	Pani	
Kazimiera	Gotfryd	–	Przewodnicząca	
Koła	 Gospodyń	 w	Brzostku,	 Pani	
Monika	 Lemek	 –	 Przewodnicząca	

Rady	Rodziców,	Pani	Maria	Przebięda	
–	Dyrektor	Szkoły,	Pan	Józef	Nosal	–	
redaktor	naczelny	„Wiadomości	Brzo-
steckich”,	 rodzice	 dzieci,	 nauczyciele	
oraz	uczniowie.	
	 W	radosny	nastrój	tego	wyjątkowego	
przedsięwzięcia	wprowadzili	wszyst-
kich	zgromadzonych	mali	artyści	śpie-
wający	piosenki	o	plonach	brzosteckich	
pól,	lasów	i	łąk.	

Członkowie Stowarzyszenia 
„Razem w Przyszłość”

Zdjęcia na str. 21

	 Na	 tegorocznych	 Powiatowych	
Dożynkach	 organizowanych	 przez	
Starostwo	w	Dębicy	Gminę	Brzostek	
reprezentowały:	 Koło	 Gospodyń	
w	Brzostku,	Sołectwo	 i	Koło	Gospo-
dyń	Wiejskich	w	Nawsiu	Brzosteckim	
oraz	Warsztaty	 Terapii	 Zajęciowej	
w	Brzostku.	Obydwa	koła	prezentowa-
ły	wieńce	żniwne	uplecione	z	kłosów	
zbóż.	Brzostecki	wieniec	miał	kształt	
krzyża	wplecionego	w	serce	z	figurką	
Matki	Boskiej	Fatimskiej,	zaś	wieniec	
z	Nawsia	Brzosteckiego	przedstawiał	
Matkę	Boską	 Zielną	wśród	 kłosów	
zbóż	 i	kwiatów.	Delegacje	wieńco-
we	najpierw	wzięły	 udział	we	Mszy	
Świętej	Dziękczynnej	w	Sanktuarium	
Narodzenia	Najświętszej	Marii	Panny	
w	Zawadzie,	a	następnie	prezentowały	
się	w	części	oficjalnej	dożynek,	która	
odbywała	 się	 na	 obiektach	 sporto-
wych	 Zespołu	 Szkół	 Zawodowych	
nr	 1	w	Dębicy.	Delegację	wieńcową	
z	Brzostku	 tworzyły:	 Janina	Winiar-
ska,	Zofia	Sarna,	Lucyna	Baran	oraz	
Grażyna	 Jagieła.	Natomiast	w	 skład	
grupy	wieńcowej	z	Nawsia	Brzostec-

kiego	wchodziły:	Barbara	Ogrodnik,	
Małgorzata	Bik,	Halina	Rutkowska	 i	
Lucyna	Kurek.
	 Brzosteck ie	 Koło	 Gospodyń,	
oprócz	 dożynkowego	wieńca,	 przy-
gotowało	również	stoisko	z	wyrobami	
kulinarnymi	 i	haftami.	Obok	 trady-
cyjnych	potraw	jak:	pierogi	z	kapustą,	
pierogi	 ruskie,	 krokiety	 z	mięsem	
i	kapustą,	 gołąbki,	 pasztet	 z	królika,	
wędlina	z	sałatką	 jarzynową,	swojski	
smalec	 z	przyprawami,	 cukinia	 fa-
szerowana	warzywami,	 cukinia	 na-
dziewana	mięsem,	 prołzioki,	 sero-
wiec,	amoniaczki,	rogaliki	i	babeczki,	
były	 też	 takie	 nowości	 jak:	 placek	
architekta	 oraz	 krokieciki	 hiszpań-
skie,	 które	 były	 prawdziwą	 atrakcją	
stoiska	 i	cieszyły	 się	 największym	
powodzeniem	wśród	 degustujących.	
Wszystko	 to	 było	 elegancko	ułożone	
i	kunsztownie	 udekorowane	 ziołami,	
kwiatami	i	płodami	rolnymi	pochodzą-
cymi	z	ogródków	brzosteckich	gospo-
dyń.	Ozdobą	 stoiska	były	 też	obrazy	
haftowane	przez	Panią	Juszczyk.
	 Natomiast	Warsztaty	Terapii	Zaję-

ciowej	w	Brzostku	prezentowały	wy-
roby	artystyczne	swych	podopiecznych	
na	stoisku,	które	także	cieszyło	się	du-
żym	powodzeniem	wśród	uczestników	
dożynkowego	 święta.	Na	dożynkach	
wystąpiła	też	Kapela	Ludowa	„Brzo-
stowianie”.	
	 Ze	 względu	 na	 okoliczność,	 że	
w	tym	dniu	obchodzono	również	Po-
wiatowe	Święto	Miodu	i	Potraw	Regio-
nalnych,	nie	zabrakło	też	pszczelarza	
z	Brzostku	–	Andrzeja	Kobaka,	który	
wraz	z	żoną	Ireną	prezentował	na	swo-
im	stoisku	wyroby	z	własnej	pasieki.
	 W	 uroczystościach	 tych,	 oprócz	
wielu	 osobistości,	 przedstawicieli	
parlamentu,	 powiatowych	 instytucji	
i	organizacji,	wzięły	 też	udział	nasze	
władze	 samorządowe	 i	przedstawi-
ciele	 różnych	 organizacji:	Burmistrz	
Brzostku	 –	 Leszek	 Bieniek,	 Radni	
Rady	 Powiatu	 –	Maria	 Przebięda	
i	Ferdynand	 Bugno,	 sołtys	 Nawsia	
Brzosteckiego	–	Anna	Zięba	oraz	Pre-
zes	OSP	w	Brzostku	–	Jan	Krajewski.

E.M
Zdjęcia na str. 20

XXii międzynarodowa galicyjska Jesień literacka

konkurs grantowy „działaj lokalnie 2012” w SP w brzostku

delegacje z gminy brzostek na Powiatowych dożynkach w dębicy
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w przeczyckiej szkole
„…Nauczyli mnie wiele mądrości
Logarytmów, wzorów i formułek.
Z kwadracików trójkącików kółek
Nauczyli mnie nieskończoności…”

Julian Tuwim: „Nauka” 
	 Październikowy	pejzaż	rozciąga	swój	
urok	na	cały	krajobraz	Ziemi	Brzoste-
ciej.	Jednak	niezwykle	i	niepowtarzal-
nie	 ciągnie	 oczyma	widok	 przełomu	
Wisłoki	w	Kamienicy	Dolnej,	 gdzie	
pobocze	okryte	jest	masywem	leśnym	
od	Przeczycy	do	Dęborzyna.	Subtelność	
koloru	jesieni	–	żółtych,	rudych,	brązo-
wych,	 ciemnozielonych,	wiśniowych,	
fioletowych…	 i	jeszcze	wielu,	wielu	
innych,	 których	 nie	 umiem	 nazwać	
zmusza	człowieka	do	zatrzymania	się	
i	zadumy.	Przemijanie	i	chwila	w	której	
trwamy	jest	godna	w	zamyśleniu	się	nad	
życiem,	przebywa-
niem	wśród	 ludzi,	
pracą	 na	 rzecz	 in-
nych,	nad	miłością	
do	Boga	i	bliźniego.
	 W ł a ś n i e 	 n a	
przeczyckiej	 zie-
mi,	 u	stóp	Sanktu-
arium	Matki	Bożej	
Wniebowziętej,	 tej	
refleksji	nad	samym	
sobą	najłatwiej	do-
konać.	 To	właśnie	
tutaj	 spieszą	 pąt-
nicy	by	nieść	Pani	
Ziemi	 swoje	wiel-
kie	 i	małe	 proble-
my.	Jakże	szczęśli-
wi	 są	mieszkańcy	
Ziemi	Przeczyckiej,	
że	 mają	 Madon-
nę	 wśród	 siebie,	
w	swojej	 świątyni	 i	pewnie	 dlatego	
małe	 i	wielkie	 problemy	 społeczne	
potrafią	 rozwiązać	 dobrze,	 na	 rzecz	
społeczności	i	ogółu	ludzi.
	 Na	pagórku	na	wprost	Wisłoki	oto-
czona	kolorami	 jesiennych	drzew	 stoi	
dawna	rezydencja	właścicieli	ziemskich	
Kaczorowskich.	 Kiedyś	 dworek	 ten	
błyszczał	 dostojeństwem	 i	w	każdym	
miejscu	widać	 było	 troskę	 o	wygląd	
tego	 obiektu.	Wojna	 zniszczyła	 i	ten	
dworek,	właściciele	ziemscy	„wybyli”	
z	Przeczycy,	 a	obiekt	 został	 przysto-
sowany	do	prowadzenia	w	nim	szkoły.	
W	 latach	 60-tych	 ubiegłego	 stulecia	
trwał	remont	budynku	i	obejścia	szkol-
nego,	a	kolejnymi	kierownikami	tej	pla-
cówki	oświatowej	byli:	Ignacy	Rałow-
ski,	Jan	Biernacki,	Ryszard	Sienkowski,	
Gertruda	Pruchnik,	Władysław	Ramut,	
a	obecnie	włodarzy	ta	placówką	Joanna	
Przewoźnik,	która	wygrała	konkurs	na	
stanowisko	dyrektora	szkoły,	a	od	1990	
roku	 pracowała	w	niej	w	charakterze	
nauczyciela	języka	polskiego.	W	ostat-
nie	tygodnie	sierpnia	cała	społeczność	
przeczycka	bardzo	 solidnie	 pomagała	
w	przygotowaniu	 budynku	 szkolnego	
do	możliwie	najlepszego	wyglądu	i	bez-
piecznego	miejsca,	w	którym	uczyć	się	
będą	dzieci	–	80-ciu	uczniów	w	klasach	
od	I	do	VI	oraz	28-śmiu	przedszkola-

ków,	a	pracować	z	nimi	będzie	12-stu	
nauczycieli	i	wychowawców.
	 Rada	 Rodziców	 na	 zebraniu	 21	
sierpnia	postanowiła,	że	jako	współgo-
spodarz	obiektu	uporządkuje	 obejście	
szkoły,	naprawi	sprzęty	szkolne	–	ławki	
i	stoły	 –	 zamki	w	drzwiach,	 udrożni	
instalację	wodno-kanalizacyjną,	napra-
wi	podłogi,	wymaluje	ścianki	 i	z	 tego	
postanowienia	 rodzice	wywiązali	 się	
znakomicie.	Cała	społeczność	wsi	Prze-
czyca	 i	Skurowa	 ruszyła	 do	działania	
na	 rzecz	 odnowy	budynku	 szkolnego	
i	obejścia	wokół	szkoły.
	 Andrzej	 Szukała	 z	synami	 Bar-
toszem	 i	Łukaszem	 ułożyli	 płytki	
zakupione	 przez	Czesława	Kulę	 zaś	
system	kanalizacyjny	w	szkole	udroż-
nili	Czesław	Drechny,	Stanisław	Wal	
i	Krzysztof	Grotkowski.	Prace	porząd-
kowo-naprawcze	w	piwnicy	 szkolnej	
prowadzili:	 Józef	Czech,	Marek	 So-

kołowski,	Czesław	Drechny,	Bogdan	
Dziedzic,	Andrzej	Kumiega,	i	Grzegorz	
Podraza,	 którzy	wywieźli	 zalegający	
tam	złom	i	stare,	niepotrzebne	nikomu	
sprzęty	 szkolne.	Natomiast	Mirosław	
Wąsik	 i	Stanisław	Nawracaj	 założyli	
kraty	na	okienka	piwniczne.
	 W	 charakterze	 szklarza	 pracował	
Marian	Michoński,	 który	wymienił	
i	zaszklił	wszystkie	stare	okna,	a	prace	
porządkowe	prowadziły	Marta	Michoń-
ska	 i	Marta	Szymańska.	Malowaniem	
pomieszczeń	szkolnych	zajęli	się	Marek	
Przybyło,	Waldemar	 Sury,	 a	Dorota	
i	Bogdan	Kordkowie	 oraz	Robert	 So-
cha	 zakupili	wykładziny	 na	 podłogi	
przedszkolaków	i	dziś	wychowawczy-
nie	mogą	swobodnie	prowadzić	zajęcia	
dydaktyczno-wychowawcze	 w	tych	
salach.	Wszystkie	szafki,	stoliki	poma-
lowane	są	i	naprawione	przez	Agniesz-
kę	i	Wojciecha	Gonet,	Józefa	Szczygła,	
Stanisława	 Nawracaja	 i	Mirosława	
Wąsika.	Aby	 sprzątanie	 szkoły	 było	
łatwiejsze	Krystyna	Drechny	ufundo-
wała	środki	czystości,	a	o	wyposażenie	
przedszkolaków	w	środki	dydaktyczne	
–	zabawki,	gry	planszowe,	książeczki,	
kredki,	bloki	rysunkowe	–	zatroszczyły	
się	Aneta	Kordek,	Marta	Szymańska,	
Anna	 Dziedzic,	 Urszula	 Przybyło,	
Małgorzata	Socha,	Joanna	Sury,	które	

po	prostu	ufundowały	te	środki.
	 Niebywałą	sprawą	stało	się	w	prze-
czyckiej	 szkole,	 że	 absolwenci	 też	
pomagali	w	odrestaurowaniu	budynku	
szkolnego	i	za	to	trzeba	ich	pochwalić	
i	postawić	 za	wzór	 do	 naśladowania:	
Bartłomiej	 Bałucki,	 Kamil	Wnęk,	
Michał	 Pruchnik,	Michał	 Dobosz,	
Dominik	 Przybyło,	 Tobiasz	 i	Miłosz	
Bielecki,	Piotr	Dziedzic,	Mateusz	Prze-
woźnik,	Katarzyna	Nawracaj,	Domini-
ka	Michońska,	Kamila	Łukasik,	Alicja	
Przybyło.	W	pracach	tych	pomagali	też	
uczniowie	 szkoły	Michał	 Samborski,	
Tomasz	 Kaput,	 Jakub	 Grotkowski,	
Piotr	Nawracaj,	Dominik	Placek,	Ali-
cja	 Pruchnik,	 a	właściwie	 to	 nikogo	
nie	 zabrakło	 z	braci	 szkolnej	w	tym	
„wielkim”	dziele	 sprzątania	 i	przygo-
towania	 szkoły	do	prowadzenia	 zajęć	
dydaktyczno-wychowawczych	w	roku	
szkolnym	2012/2013.

	Oczywiście	 do -
skonał ym	 przy-
kładem	 pracy	 na	
rzecz	 szkoły	 byli	
nauczyciele	 i	wy-
chowawcy,	 którzy	
włączyli	się	do	prac	
porządkowych	 na	
rzecz	 swoich	 sal	
lekcyjnych	 i	obej-
śc ia 	 szkolnego.	
Została	 też	 utwo-
rzona sala biblio-
teki	 szkolnej,	 przy	
której	pracowali	nie	
tylko	 nauczyciele,	
ale	 także	 rodzice,	
a	Czesław	Kula	był	
fundatorem	płytek	
do	tego	lokum.
	Dobrym	 przykła-
dem	dla	 całej	 spo-

łeczności	wiejskiej	 byli	 sołtysi	 Stani-
sław	Wal	wsi	 Przeczyca	 i	Stanisława	
Błoniarz	wsi	Skurowa	oraz	radny	Rady	
Miejskiej	Alfred	Nawracaj,	którzy	nie	
tylko	 pomagali	w	pracach	 porządko-
wych,	 ale	 także	 byli	 gośćmi	 na	 uro-
czystości	 rozpoczęcia	 nowego	 roku	
szkolnego.
	 	3	września	cała	społeczność	szkolna,	
grono	 pedagogiczne,	 rodzice	wzięli	
udział	 w	uroczystej	Mszy	 świętej,	
a	potem	 przemaszerowali	 do	 szkoły,	
budynek	 szkolny	 już	 z	dala	 zapraszał	
do	wejścia.	 Sale	 szkolne	 i	korytarze	
lśniły	od	czystości	i	pachniały	nowum,	
a	szyby	błyszczały	jak	w	prawdziwym	
dworku	ziemiańskim.	Odbyła	się	część	
oficjalna,	 artystyczna,	 uczestniczyli	
zaproszeni	goście	z	zastępcą	burmistrza	
Piotrem	 Szczepkowiczem	 na	 czele,	
który	 to	właśnie	wręczył	 nominację	
dyrektorską	pani	Joannie	Przewoźnik.	
Wyraził	też	zadowolenie	z	prac	wokół	
szkoły,	 a	młodzieży	 życzył	 dobrych	
ocen	w	nowym	roku	szkolnym.
	 Wszyscy	 rodzice, 	 absolwenci	
i	uczniowie,	 którzy	 pomagali	 przy	
odrestaurowaniu	szkoły	zostali	uhono-
rowani	 przez	 dyrektorkę	 dyplomami,	
zaś	uczniowie	otrzymali	Złotą	Księgę,	
do	 której	 będą	wpisywane	 nazwiska	
uczniów	ze	szczególnymi	osiągnięciami	
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dydaktycznymi,	 sportowymi,	 arty-
stycznymi	 i	innymi.	 Przewodniczący	
samorządu	 uczniowskiego	 otrzymał	
„klucze	do	wiedzy”,	czyli	do	tej	szkoły,	
co	stało	się	symbolem	współgospoda-
rzenia	przez	uczniów	w	szkole.
	 Obrzędy	 szkolne	 jakby	 znane	 od	
dawna,	 a	jednak	 odnowione	 i	mobili-
zują	uczniów	do	rzetelnej	nauki,	rodzi-
ców	 do	współgospodarzenia	 szkołą,	
a	nauczycieli	 do	 efektywnej	 pracy	
dydaktyczno-wychowawczej.
	 Pewnie	nie	byłoby	tak	dobrego	efektu	
„odnowy”	 szkoły	w	Przeczycy	gdyby	
nie	 zaangażowanie	 Rady	Rodziców	
z	Waldemarem	Surym	i	całej	społecz-

ności	wiejskiej.	 Jednym	 słowem	 cała	
szkoła	 zmieniła	 swój	wygląd	 i	stała	
się	bardziej	przyjazna	dla	uczniów.	Te	
wszystkie	działania	i	zabiegi	mają	słu-
żyć	młodzieży,	 aby	mogła	w	godnych	
warunkach	zdobywać	wiedzę.	Patrząc	
na	te	działania	całej	społeczności	wiej-
skiej	można	odwołać	się	do	przysłowia	
„gdzie	się	z	chęcią	zejdzie	praca	tam	się	
dobry	plon	opłaca”.
	 Przeczycka	 szkoła	 przystąpiła	 do	
projektu	organizowanego	przez	Agencję	
Rynku	Rolnego,	 który	w	założeniach	
ma	 dożywiania	młodzieży	w	formie	
owoców	w	klasach	od	I	do	III	i	w	całej	
szkole	mleko.	Ponadto	50	osób	korzysta	

z	pomocy	w	dożywianiu.	 Dzieje	 się	
tutaj	 dobrze,	 ciekawie	 i	po	 nowemu,	
czego	 przykładem	może	 być	 piknik	
rodzinny	zorganizowany	23	września.	
Wzięła	w	nim	udział	cała	społeczność	
obydwu	wsi	–	Przeczycy	i	Skurowej.
	 Miejmy	nadzieję,	 że	 nowe	metody	
pracy	 z	młodzieżą	 oraz	współpracy	
z	rodzicami	w	tej	miejscowości	 staną	
się	 przyczynkiem	 do	 dobrych	 osią-
gnięć	 dydaktyczno-wychowawczych	
uczniów.	Myślę,	że	nowych	pomysłów	
organizacyjnych	nie	zabraknie	dyrekcji	
i	Radzie	 Pedagogicznej	w	Przeczycy	
czego	im	serdecznie	życzę

Zuzanna Rogala

 W	dniu	18.09.2012	roku	zorganizo-
wano	ćwiczenia	dla	jednostek	OSP	z	te-
renu	gmin:	Brzostek,	Pilzno,	Jodłowa,	
które	są	włączone	do	Krajowego	Syste-
mu	Ratowniczo–Gaśniczego	 (KSRG)	
oraz	 jednostki	 spoza	 systemu	KSRG,	
które	posiadają	na	swoim	wyposażeniu	
aparaty	 ochrony	 dróg	 oddechowych.	
Zbiórka	 jednostek	odbyła	się	na	placu	
przy	budynku	Internatu	Zespołu	Szkół	
im.	 Jana	 Pawła	 II	 przy	 ul.	Królowej	
Jadwigi	w	Brzostku.
	 Przed	 rozpoczęciem	 ćwiczeń	 pod-
dano	inspekcji	jednostki	OSP	–	spraw-
dzono	stan	techniczny	sprzętu,	umun-
durowania	 osobistego	 strażaków,	 do-
kumentację	 dopuszczającą	 do	udziału	
w	działaniach	ratowniczo–gaśniczych,	
omówiono	zasady	BHP	oraz	przedsta-
wiono	założenia	do	ćwiczeń.
	 Organizacja	 ćwiczeń	miała	 na	 celu	
poprawić	 skuteczność	 prowadzenia	
działań	w	budynkach	mieszkalnych,	
użyteczności	 publicznej	 gdzie	w	sy-
mulowanym	zadymieniu	pomieszczeń	

znajdowały	 się	 osoby	 poszkodowane	
odcięte	 przez	 rozprzestrzeniający	 się	
pożar.	 Strażacy	w	aparatach	 ochrony	
dróg	 oddechowych	 przeszukiwali	
pomieszczenia,	ewakuowali	poszkodo-
wane	osoby	oraz	mienie	na	zewnątrz,	
lokalizowali	źródło	powstania	pożaru.	
Po	wykonaniu	 ćwiczeń	 zostały	 omó-
wione	 poszczególne	 etapy	 i	udzielno	
wskazówek	strażakom.	Celem	nadrzęd-
nym	tego	rodzaju	ćwiczeń	jest	właściwe	
przygotowanie	 strażaków–	 ratowni-
ków	 do	 podjęcia	 sprawnych	 działań	
w	konkretnej	 sytuacji.	Organizatorem	
ćwiczeń	 była	 Komenda	 Powiatowa	

Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Dębicy	
oraz	Urząd	Miejski	w	Brzostku.	
	 Obserwatorami	 ćwiczeń	 byli:	Z-ca	
Komendanta	Powiatowego	PSP	w	Dębi-
cy	st.	bryg.	Zbigniew	Lasko,	Kierownik	
Sekcji	Kontrolno-Rozpoznawczej	mł.	
bryg.	Zdzisław	Wanat,	Zastępca	dowód-
cy	 JRG	2	 asp.	 sztab.	 Janusz	Książek,	
Kapelan	 Powiatowy	 Strażaków	 ks.	
Józef	Jasiurkowski,	Burmistrz	Brzostku	
Leszek	Bieniek,	Z-ca	Burmistrza	Piotr	
Szczepkowicz	oraz	Pani	Marta	Dodolak.

Naczelnik OSP Brzostek
Rafał Godniak

Fot. OSP Brzostek

międzygminne ĆwiczeniA JednoStek StrAży PożArnych

zaginął kot rasy perskiej,  
maści czarno-białej.

cechy wyróżniające: trójkątna biała 
plamka na nosku, białe „skarpetki”.
uczciwego znalazcę czeka nagroda.

tel. kontaktowy:
602 491 003,  (14) 683 07 81
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walne zebranie tmzb
 Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej (TMZB) działa od 
września 1988 r. i było to pierwsze 
w gminie stowarzyszenie niezależ-
ne od ówczesnych władz. Wówczas 
to system komunistyczny niszczył 
społeczne inicjatywy, a przemiany 
demokratyczne w Polsce zaczęły się 
dopiero od czerwca 1989 r. Przez 24 
lata swego istnienia TMZB zreali-
zowało wiele projektów, które przy-
czyniły się do rozwoju kulturowego 
naszej Małej Ojczyzny. Spośród nich 
na szczególne podkreślenie zasłu-
guje, prezentowany na zebraniu, 
dorobek wydawniczy – ponad 20 
książek! Jest to efekt wielkiej pracy 
Ks. Prof. Bogdana Stanaszka, jako 
autora i redaktora prac zbiorowych.

	 W	niedzielę	16	września	2012r.	w	od-
nowionym	 budynku	Domu	Kultury	
w	Brzostku	odbyło	się	Walne	Zebranie	
sprawozdawczo	–	wyborcze	TMZB1.	
Na	 początku	 zebranych	 powitał	 pre-
zes	Krzysztof	Kolbusz	 i	przedstawił	
program.	Potem	na	przewodniczącego	
zebrania	wybrany	został	przez	aklama-
cję	 ks.	Bogdan	Stanaszek.	Kolejnym	
punktem	 obrad	 było	 złożenie	 przez	
prezesa K. Kol-
busza	 sprawozda-
nia	 z	działalności	
TMZB	za	okres	od	
19	III	2010	r.	do	16	
IX	2012	r.	W	swym	
wystąpieniu	 przed-
stawił	 bieżącą	 pra-
cę,	wskazał	na	suk-
cesy	 i	osiągnięcia	
oraz	przypadki	nie-
doceniania Towa-
rzystwa.	Następnie	
po	 sprawozdaniu	
Komisji	 Rewizyj-
nej	 zgromadzeni	
udzielili	 absoluto-
rium	ustępującemu	
zarządowi.	 Potem	
zarządzono	wybory	
do	 władz	 TMZB.	
Na	 nową	 kadencję	
wybrano:	 prezesa	
–	Krzysztofa	Kolbu-
sza;	zastępcę	–	Wiesława	Tyburowskie-
go;	sekretarza	–	Marię	Kawalec;	skarb-
nika	 –	Krystynę	 Szukała;	 członków	
zarządu:	 Lucynę	 Pruchnik,	Urszulę	
Wojnarowską,	ks.	Bogdana	Stanaszka.	
Do	Komisji	Rewizyjnej	wybrano	Józefa	
Serwińskiego	jako	przewodniczącego	
oraz	członków:	Krystynę	Szarek-Ryn-
dak	i	Teodora	Siedlarskiego.	Do	Sądu	
Koleżeńskiego	wybrano	 przewodni-
czącego	Rafała	Szczygła	 i	członków:	
Józefa	Nosala	i	Jerzego	Potrzebę.

1	 	Ze	względu	 na	 obszerność	 protokołu	
z	zebrania,	uzasadnione	jest	jego	skrócenie	
i	tylko	zasygnalizowanie	głosu	uczestników	
oraz	wielu	poruszanych	spraw.

	 Potem	Krzysztof	Kolbusz	i	ks.	Bog-
dan	 Stanaszek	 przedstawili	 kwestię	
przekształcenia	 TMZB	w	organiza-
cję	 pożytku	 publicznego,	 co	 dałoby	
możliwość	 uzyskania	 1%	 odpisu	 od	
podatku.	 Po	 dyskusji	 Jerzy	Potrzeba	
zaproponował,	aby	tę	sprawę	pozosta-
wić	 do	 szczegółowego	 rozpatrzenia	
przez	Zarząd	TMZB,	co	jako	formalny	
wniosek	zostało	przegłosowane.	
	 Następnie	 z	okazji	 zbliżających	
się	 rocznic:	 150	Powstania	Stycznio-
wego	 i	165	Wiosny	Ludów,	 ks.	Bog-
dan	 Stanaszek	 przedstawił	wniosek	
uczczenia	 brzosteckich	 powstańców,	
a	szczególnie	 księcia	Mieczysława	
Woronieckiego	 (właściciela	Skurowej	
i	uczestnika	Powstania	Listopadowe-
go),	który	potem	jako	wybitny	dowódca	
w	Powstaniu	Węgierskim	 (1848-49)	
dostał	się	do	niewoli	 i	został	skazany	
na	śmierć.	Formą	uczczenia	może	być	
obelisk	oraz	sesja	naukowa	z	udziałem	
b.	 konsula	Węgier	 w	Polsce.	W	 tej	
kwestii	głos	zabrała	Sekretarz	Urzędu	
Gminy	Lucyna	 Pruchnik	 przypomi-
nając	zebranym,	że	już	jest	nawiązany	
kontakt	 z	Towarzystwem	Polskim	na	
Węgrzech,	 które	 kultywuje	 pamięć	
księcia	M.	Woronieckiego.	 Lucyna	
Pruchnik	 przypomniała	 ponadto,	 że	
100	 lat	 temu	 urodził	 się	w	Brzostku	
Władysław	Alfred	Miciek	 –	 oficer	

WP,	 który	 jako	 cichociemny	 został	
przeszkolony	w	Anglii	 i	zrzucony	na	
spadochronie	 do	 okupowanej	 Polski,	
tu	był	dowódcą	rzeszowskiego	Kedywu	
Armii	Krajowej,	 potem	zginął	w	Po-
wstaniu	Warszawskim.	
	 Z	kolei	ks.	Bogdan	Stanaszek	przed-
stawił	 plany	 związane	 z	wydaniem	
nowych	 publikacji:	 „Studia	 i	mate-
riały	 t.	 3”	 oraz	 album	„Sanktuarium	
w	Przeczycy”.	Ponadto	zaproponował	
zorganizowanie	w	przyszłości	 sesji	
naukowej,	wspólne	z	władzami	gmin-
nymi.	Poparcie	dla	powyższych	inicja-
tyw	edukacyjnych	wraz	z	gotowością	
zaangażowania	w	to	młodzieży	gimna-

zjalnej	wyraziła	Urszula	Wojnarowska	
–	Dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Nawsiu	
Brzosteckim.	
	 Następnie	miała	miejsce	 dyskusja.	
Najpierw	w	sprawie	rewitalizacji	brzo-
steckiego	Rynku,	kamienic	i	Pomnika	
Ofiar,	w	której	głos	zabrali	m.in.:	Lu-
cyna	Pruchnik,	Urszula	Wojnarowska,	
Dariusz	Kalina,	Krzysztof	Kolbusz,	
Genowefa	Tomaszewska,	 ks.	Bogdan	
Stanaszek.	W	 tej	 sprawie	 Lucyna	
Pruchnik	 poinformowała,	 że	Urząd	
Gminy	ma	wstępne	plany	koncepcyjne	
przygotowane	przez	powołane	do	tego	
państwowe	instytucje,	lecz	to	wymaga	
dalszych	prac	i	pozyskania	ogromnych	
środków	 finansowych.	Wśród	wielu	
opinii	poruszanych	przez	dyskutantów	
m.in.	Dariusz	Kalina	 zwrócił	 uwagę,	
że	przy	odnowie	historycznej	elewacji	
kamienic	nie	można	liczyć	na	pomoc	
konserwatora	 zabytków,	 a	Krzysztof	
Kolbusz	przypomniał	o	proponowanej	
UG	współpracy	 z	Politechniką	Kra-
kowską.
	 Kolejny	poruszony	 temat	 dotyczył	
niezbyt	 kulturalnych	 form	 spędzania	
czasu	 przez	 część	 brzosteckiej	mło-
dzieży,	 co	miałoby	wynikać	 z	braku	
zainteresowania	 sprawą	właściwych	
instytucji.	 Jednakże	 podkreślano	
ważną	rolę	jaką	spełniają	boiska	i	kort	
brzosteckiego	Orlika	 2012,	 ale	 pro-

blemem	 są	 osoby	
z	„pozasportowy-
mi zainteresowa-
niami”.	Tu	głos	za-
brali	m.in.:	Krysty-
na	 Szukała,	Maria	
Kawalec,	 Bogdan	
Szukała,	 Urszula	
Wojnarowska,	Józef	
Nosal,	Dariusz	Ka-
lina.	Maria	Kawalec	
podkreśliła,	że	Dom	
Kultury	jest	otwarty	
dla	młodzieży,	 ale	
nie	zawsze	chce	ona	
korzystać	z	tej	ofer-
ty.	Natomiast	Woj-
ciech	Staniszewski	
–	właściciel	 Stajni	
Ułańskiej	 uznał,	
że	 dziś	 młodzież	
potrzebuje	 bardzo	
konkretnej	i	czasem	
nietypowej	 oferty,	

stosownie	 do	własnych	 zamiłowań,	
dlatego	oferowane	przez	instytucje	tra-
dycyjne	rozwiązania	mogą	zawodzić.	
	 Na	zakończenie	ks.	Bogdan	Stana-
szek	podsumował	dyskusję,	jako	wyraz	
wielkiej	 troski	 zebranych	 o	wszech-
stronny	 rozwój	 kulturalny	 Ziemi	
Brzosteckiej	i	jej	mieszkańców,	dlatego	
ten	 potencjał	 inicjatyw	warto	 dobrze	
zagospodarować.	Wyraził	też	nadzie-
ję,	 że	TMZB	nie	 będzie	 już	 czasem	
postrzegane	 jako	 „konkurencja	 poli-
tyczna”,	gdyż	to	nie	jest	celem	naszego	
społecznego	stowarzyszenia.	

protokołował: Wiesław Tyburowski

Od lewej: przewodniczący zebrania ks. prof. Bogdan Stanaszek  
oraz prezes TMZB Krzysztof Kolbusz
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Stulecie poświęcenia kościoła parafialnego w Siedliskach-bogusz 

Fot. J. Nosal
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wydarzenia w obiektywie

Delegacje z Gminy Brzostek na Powiatowych Dożynkach w Dębicy

Fot. K. Gotfryd, Z. Szczuciński

Odpust parafialny w Brzostku połączony z Jubileuszem 50-lecia Kapłaństwa ks. Szymona Nosala
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XXII Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka

Prezentacja „Brzosteckich darów natury w słoiku” w SP w Brzostku

Fot. J. Nosal
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Fot. P. Szczepkowicz, A. Cholewiak

odsłonięcie pomnika na mogile Jana Jantonia i rodziny żydowskiej
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Franciszek
Wojnarowski

czasem
Czasami	długie	chwile
Patrzę	w	błękit	niebieski.
Darmo	jednak	się	silę
Ratunku	szukam	deski,
Bo	cisza	wokół	głucha,
Duszy	mej	nikt	nie	słucha.

Czasem	znów	patrzę	w	ziemię,
W	opuszczone	jej	niwy
I	ludzkie	widzę	plemię,
Gościniec	widzę	krzywy,
Po	którym	ludzkość	dąży…
Wtedy	życie	mi	ciąży…

I	gdyby	nie	ta	wiara,
Co	w	duszę	wrosła	moją,
Że	za	złe	przyjdzie	kara,
Że	cnoty	się	ostoją,
Że	ludzkość	się	odrodzi,
Że	już	jutrzenka	wschodzi,

Że	Bóg	jest	sprawiedliwym	–
Nie	chce	zguby	człowieka,
Że	trzeba	być	cierpliwym,
Że	wszystko	koniec	czeka	–
To	już	dawno	bym	stchórzył
To	nie	cierpiałbym	dłużej!...

Jadwiga 
Samborska

znów jestem
Znów	jestem
tą	samą	dziewczynką
sprzed lat
z	jasnymi	warkoczami
z	czerwoną	wstążeczką
z	tymi	samymi	marzeniami
beztroskich	dni
które	nie	wrócą
bo	to	inne	czasy
uśmiech
który	sięgał	szczytu	drzew
chcąc	się	wyżej	wzbić
ulotny	jak	wiatr
zatrzymany	w	kadrze
znów	jestem
tą	samą	dziewczynką
z	wiankiem	maków
pszenicy	i	żyta
z	których	wydziobuję	
słowa	poezji
bezpowrotnie
zapisane	wersy
na babim lecie
chcą	się	wyrwać
lecz	nie	mogą

Józefa
Filar

marzenia
Tak	by	się	chciało,	gdzieś	w	sercu	na	dnie
miłe	wspomnienia	zostawić,
wszystko	co	drogie,	miłe	i	piękne
od	zapomnienia	ocalić.
I	chciałoby	się	wiosenną	zieleń
w	całej	przyrodzie	utrwalić,
kwiaty	i	zioła,	wszystko	co	piękne,
od	jesiennej	szarości	uchronić.
Tak	by	się	chciało	zatrzymać	w	dłoniach
wiatr	pędzący	z	siłą	zawiei,
spytać	gdzie	byłeś	i	dokąd	zmierzasz
czyś	nie	utracił	nadziei?
I	chciałoby	się	zakazać	sercu,
nie	drżyj	kiedy	boli,
bo	je	ktoś	zranił	słowem	jak	mieczem,
tak	bywa	w	ludzkiej	niedoli.
Tak	by	się	chciało	dosięgnąć	Nieba,
Bogu	do	stóp	się	pokłonić,
wyprosić	trzeźwość,	dostatek	chleba,
i	smutek	w	radość	zmienić.
Więc	z	uwielbieniem	złóżmy	swe	ręce
w	serdecznej,	kornej	podzięce,
za	to	co	było,	za	to	co	będzie,
by	los	nam	przyniósł	radość	i	szczęście.

Marian
Nosal

Psalm ostatni
Na	najwyższej	górze	wiatr
Wokół	pusto	nicość	sama
Tylko	wicher	Boży	gra
To	tam	szukaj	Pana

Na	najwyższej	górze	grom
Roztrzaskał	się	o	skały
Na	tej	górze	Boży	dom
Tylko	dla	wytrwałych

Na	najwyższej	górze	trud
Na	ołtarzu	z	kamienia	złożony
Z	ogniem	na	niego	spadł	kruk
W	ogniu	Bóg	uwielbiony

W	wichrze	gromach	skalnej	grocie
W	ofierze	z	ognia	składanej
Połóż	serce	na	Golgocie
Nie	kryj	się	przed	Panem

Jak dmuchawce
Żyją	krótko
Jak	wiatru	dmuchnięcie
Lecą	tam
Gdzie	zechce	wiatr
Chociaż	nie	mają	chęci
Obsieją	pusty	świat
Spragnione	cienia
Taka	ich	rola
Dzieci	wiatru
I	powstaną	narody
Pchane	wiatrem	pokoleń
Nie	czekając	zgody
Przyciągane	pragnieniem	pustyni
Zaludnią	ziemię
Jak	dmuchawce	zapuszczą	korzenie
I	wyrosną	miasta
Będą	szukać	cienia
Zapełniając	pustkę
Lecz	będą	wciąż	pragnąć	więcej
Jak	dmuchawce	polecą
I	opadną	posiadania	chęcią
Na	bezludne	miasta
Gdzie	jeszcze	nie	dotarł	wiatr
I	nie	było	dmuchawca

zmierzch
Poszarzały	barwy	ziemi
Znikły	rumieńce	na	twarzy
Rozeszły	się	granice	cieni
Ubywa	nam	mocnych	wrażeń
Będziemy	śnić	i	marzyć

Nie	wszystkie	zmierzchy	te	same
Bywało	że	dzień	się	nie	kończył
Pamiętam	gdy	zmierzch	był	nad	ranem
I	nigdy	nie	gasły	Twe	oczy
Już	późno	i	zmierzch	się	zamroczył

Krzysztof
Filar

V
Dlaczego	nasze	serca	są	dla
innych	serc	kamieniami.
Czy	dane	różnić	się	nam
kolorami	językami.

Dlaczego	my	ich	zabijamy?
–	że	gołębia	widzą	smokiem
–	że	on	widzi	światłość
tego	świata	barwami

radości
Czemu	zabierają	im	życie?

Dając	nienawiść
Przecież	są	nami	–	LUDŹMI

* * *
Więc	w	górę	ręce	tak!
setki	tysiące	rąk!

I nasz znak
Znak	nas	potężnych

VICTORY
człowieku	i	ludzkości.

VICTORY!
więc	giń	człowieku…
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Fobie antychłopskie

wszyscy pochodzimy od chłopa
Słowa	klucze:
fobia	–	uporczywy	chorobliwy	lęk	przed	określonymi	przed-
miotami	lub	sytuacjami
konsumpcjonizm	–	w	wolnym	przekładzie:	przejadanie	do-
chodów
W treści korzystałem z wywiadu Krzysztofa Pilawskiego 
z Anną Tatarkiewicz
	 Zdaniem	socjologa	Tomasza	Szlendaka	„w	przedwojennej	
Polsce	ziemiaństwo,	miejska	 inteligencja	 i	burżuazja	 ledwo	
przekraczały	4%	społeczeństwa.	Większość	zginęła	w	czasie	
wojny,	resztę	dobijali	komuniści.	Wszyscyśmy	więc	z	czwora-
ków	i	lepianek,	choć	w	pocie	czoła	zacieramy	swoje	chłopskie	
korzenie.	Stąd	 te	 nasze	harde	miny,	wieczne	nadęcia,	 brak	
autoironii	i	podejrzliwość,	że	inni	przejrzeli	nasze	gry”.

worek kartofli
	 Zapoczątkowane	w	1989	roku	przemiany	ustrojowe	w	sferze	
gospodarki	były	prostackie	i	robione	w	większości	przez	dyle-
tantów.	Przyniosło	to	krajowi	olbrzymie	straty.	Pod	pozorem	
prywatyzacji	rozgrabiono	tysiące	przedsiębiorstw;	ludzi	wy-
rzucono	na	bruk.	Fiasko	wszystkich	„pseudoreform”	jest	dziś	
widoczne	gołym	okiem.	W	Polsce	sytuacja	pogarsza	się	z	dnia	
na	dzień.	Winę	za	to	środowiska	neoliberalne	starają	się	zrzucić	
na	konsumpcjonizm	pochodzący,	ich	zdaniem,	w	prostej	linii	
od	„chłopskiej	mentalności”	większości	Polaków.
	 W	ich	przekazie	chłop	nie	ma	żadnej	podmiotowości,	nie	
jest	zdolny	do	jakiejkolwiek	aktywności:	kulturalnej,	społecz-
nej	czy	politycznej.	Jest	jak	worek	kartofli.	Wałęsa	po	przejęciu	
władzy	przez	„Solidarność”	zachował	się	właśnie	jak	worek	
kartofli	–	przyjął	bezkrytycznie	najdzikszą,	neoliberalną	wer-
sję	kapitalizmu.	Dodajmy,	ustroju	bardzo	niesprawiedliwego.	
Można	było	pracować	nad	koncepcją	trzeciej	drogi	–	postu-
lował	ją	m.in.	Karol	Modzelewski.
Wałęsa	ze	spokojem	patrzył	na	katastrofę	dotykającą	pracow-
ników	 likwidowanych	 państwowych	 gospodarstw	 rolnych.	
Tak	naprawdę	na	 transformacji	 politycznie	 i	ekonomicznie	
zyskali	najbogatsi.

chłopofobie
	 Zdaniem	 środowisk	 neoliberalnych,	 nie	wyżywimy	 się	
sami.	Przytaczane	są	na	to	następujące	dowody.
	 1.	 Rolnicy	 nie	 są	w	stanie	 zaspokoić	 zapotrzebowania	
Polaków	ani	na	zboże,	ani	na	mięso,	ani	nawet	na	warzywa	–	
surowce	rolne	musimy	kupować	za	granicą.
	 Odpowiedź:	 polityka	 fiskalna	 państwa	 nie	 pozwala	 na	
funkcjonowanie	młynów,	ubojni	i	drobnych	przetwórni	owoco-
wo-warzywnych.	Nawet	duże	zakłady	mięsne	doprowadzono	
do	ruiny,	nie	mówiąc	o	cukrowniach.	Mleczarnie	dawno	już	
upadły	(pozostały	tylko	nieliczne).
Kto	 dzisiaj	 skupuje	 króliki,	 fasolę,	 porzeczki	 czy	 zwykłe	
kurze	jajka?	Niby	ci	wszyscy	eksperci	od	wolnego	rynku	są	
mądrzy	 –	 a	głupi.	W	małych	gospodarstwach	 rolnych	 (3-5	
ha)	można	wyprodukować	tylko	małe	ilości	produktów	–	ale	
ich	suma	(np.	z	1	miliona	gospodarstw)	daje	już	setki	tysięcy	
ton.	Trzeba	tylko	chłopu	pozwolić	swoją	niewielką	produkcję	
sprzedać.	 Po	 godziwych	 cenach	 –	wprost	 do	 niewielkiego	
zakładu	przetwórczego.	Ale	nie	–	na	wszystko	 trzeba	mieć	
koncesję,	pozwolenie,	postanowienie,	zapłacić	VAT	itd.	itp.
	 2.	Ceny	żywności	w	Polsce	w	zasadzie	nie	różnią	się	już	
od	unijnych.
	 Odpowiedź:	ceny	w	sklepach	nie	zależą	od	rolników.	Naj-
pierw	muszą	obłowić	się	pośrednicy.	Handlowcy	też	muszą	
z	czegoś	żyć	i	dokładają	swoją	marżę.	Chłop	za	1	kg	żywca	
wieprzowego	 dostaje	 ok.	 5,80	 zł.	Dobra	 kiełbasa	 kosztuje	
25	zł/kg.	Ciekawe	zjawisko:	jak	chłopu	płacą	mniej,	np.	4	zł/
kg	–	mięso	w	sklepach	nie	tanieje.	Dlaczego?	Zapytajcie	Bal-
cerowicza.
	 3.	Konkurencyjność	 polskiego	 rolnictwa	maleje	 –	 chłop	
żyje	z	unijnego	wsparcia	i	pracy	na	czarno.
	 Odpowiedź:	gdyby	nie	unijne	dopłaty	i	możliwość	pracy	za	
granicą,	w	Polsce	by	żadnej	„zielonej	wyspy”	nie	było,	za	to	
przed	każdą	gminną	opieką	społeczną	w	Polsce	mielibyśmy	
kilometrowe	kolejki.	Na	wsi	jest	duże	bezrobocie	–	ale	ukryte,	
bo	nikt	tego	nie	rejestruje.	Tzw.	bezrobocie	agrarne.	Wystarczy	
mieć	2,05	ha	pola	i	o	kuroniówce	można	tylko	pomarzyć.
	 W	powiecie	dębickim	jest	ponad	900	magistrów	bez	pracy.	
Z	tego	większość	na	wsi.	Boli	to	kogoś?	Chyba	tylko	rodziców.

Ferdynand Bugno

Niepokoi Cię mowa Twojego dziecka? 
Zauważasz, że wyraźnie odstaje od rówieśników? 
To znaczy, że Twoje dziecko potrzebuje pomocy.

gAbinet 
terAPii logoPedyczneJ

oferuje usługi w zakresie:
	porad i konsultacji logopedycznych
	diagnozy logopedycznej (oceny mowy, artykulacji, 

budowy oraz funkcjonowania narządów mowy)
	wczesnej interwencji logopedycznej
	stymulacji rozwoju mowy
	terapii wad wymowy
	terapii niepłynności mówienia
	terapii opóźnionego rozwoju mowy
	profilaktyki oraz terapii dysleksji
	wczesnej nauki czytania

KONTAKT
mgr magdalena mokrzycka – logopeda
tel: 691-180-938

centrum kultury i czytelnictwa w brzostku 
zaprasza na zajęcia w domu kultury

	plastyczne – we wtorki 14.00–15.00 – grupa starsza 
          15.00–16.00 – grupa młodsza
	teatralne – Teatrzyk „Biedronki” (klasy III - V szkoły
      podst.) w środy po lekcjach
     – Młodzieżowa Grupa Teatralna „Chichot” 
      (gimnazjum i VI kl. szkoły podst.)
      w piątki od 14.30
	muzyczne – w czwartki od 16.00
	siłownia – od poniedziałku do piątku 18.00-20.00
	aerobik  – zajęcia w szkole podstawowej w po-
      niedziałki i środy 18.00-19.00 dorośli
     – w środy 16.30 - 17.30 dzieci i młodzież
	kawiarenka internetowa – od poniedziałku do 
            piątku 12.00 – 18.00
           – soboty 10.00 – 14.00
	klub – od poniedziałku do piątku od 13.00 - 20.00

Ponadto:
	w poniedziałki od godz. 15.30 – Szkoła Tańca „Rytm”
	we wtorki od godz. 12.00 – Prywatna Szkoła Muzyczna

zapraszamy!!!
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groch z kapustą
	 Chociaż	 inf lacja	 w	sierpniu	 spa-
dła	 do	 3,8%	odnosi	 się	wrażenie,	 że	
wszystko	drożeje	–	najlepiej	widać	 to	
przez	perspektywę	paliw,	prądu,	leków	
itd.	W	mediach	coraz	głośniej	słychać	
o	nadchodzącym	 kryzysie	 gospodar-
czym	w	Polsce.	Nic	więc	dziwnego,	że	
ludzie	szukają	najlepszych	możliwości	
pomnożenia	posiadanych	oszczędności,	
z	takim	 trudem	 odłożonych.	 Połowa	
banków	oferuje	 oprocentowanie	 netto	
lokat	 zaledwie	 pokrywające	 inflację.	
Giełda	raz	rośnie,	raz	spada,	nowocze-
sne	produkty	 inwestycyjne	wymagają	
sporej	 wiedzy	 ekonomicznej,	 więc	
kiedy	 pojawiła	 się	możliwość	 inwe-
stowania	w	złoto	–	a	dotychczas	złoto	
oznaczało	stabilność	–	część	osób	za-
inwestowało	w	depozyty	towarowe.	Re-
klamy	informowały,	że	to	„bez	podatku	
Belki”,	więc	oprocentowanie	12	–	13%	
rocznie	mogło	wydawać	się	realne.	Na	
te	 reklamy	 i	osobiste	 kontakty	w	od-
działach	Amber	Gold	nabrało	się	około	
7200	osób	i	wpłaciło	kwotę	ponad	354	
mln	zł.	W	mediach	można	przeczytać,	
że	sami	są	sobie	winni.
Ale	czy	na	pewno?
W	Krajowym	 Rejestrze	 Sądowym	
można	było	sprawdzić,	że	taka	spółka	
została	 zarejestrowana.	 O	 prezesie	
Plichcie	nikt	nie	wiedział,	że	miał	już	
9	wyroków	i	wszystkie	–	wbrew	prawu	
–	w	zawieszeniu,	 że	 sąd	 nie	 nakazał	
mu	zwrotu	50	mln	zł	wyłudzonych	od	
banków	w	formie	kredytów,	że	przyznał	
sobie	 150	 tys	 zł	miesięcznego	wyna-
grodzenia,	 a	żonie	 120	 tys	 zł,	 że	 nie	
składał	sprawozdań	finansowych	przez	
ostatnie	dwa	lata,	nie	zapłacił	licznych	
zasądzonych	grzywien,	 kiedy	 jeszcze	
posługiwał	 się	własnym	nazwiskiem	
Stefański,	że	założył	10	spółek	i	zręcz-
nie	między	nimi	manewrował.
Zwykły	 człowiek	o	tym	nie	wiedział,	
bo	niby	skąd?
Ale	wiedziała	o	tym	prokuratura,	sądy,	

Komisja	Nadzoru	Finansowego	i	jesz-
cze	kilka	instytucji,	wiedział	wicepre-
mier	Pawlak,	premier	Tusk,	prezydent	
Komorowski. 
I	co?	I	nic.
Teraz	można	jedynie	zgłosić	oszustwo	
do	 prokuratury,	 ale	 szansa	 na	 odzy-
skanie	pieniędzy	jest	żadna,	bo	znany	
majątek	Amber	Gold	to	około	100	mln	
zł,	z	tego	kolejność	zaspokajania	rosz-
czeń	to	najpierw	koszty	postępowania	
upadłościowego,	 potem	 należności	
ze	 stosunku	pracy,	 następnie	 z	tytułu	
podatków,	 a	dopiero	 IV	 kategoria	 to	
roszczenia	 poszkodowanych.	 Prywat-
nie	można	ściągać	pieniądze	z	majątku	
członków	Zarządu	Amber	Gold,	ale	to	
proces	długotrwały	i	kosztowny.
	 A	 przecież	 Państwo	 powinno	 pil-
nować,	 żeby	 obywatele	 byli	 wolni	
od	 przestępców	–	 po	 to	 są	 tak	 liczne	
struktury	opłacane	z	naszych	podatków.	
Niektórzy	politycy	są	na	tyle	bezczelni,	
że	obciążają	wyłącznie	winą	poszkodo-
wanych.	Diety	posłów	też	są	z	naszych	
podatków.

* * *
	 Piszę	 ten	 felieton	w	chwili,	 kiedy	
przez	kraje	arabskie	przetacza	się	fala	
gwałtownych	 protestów	 spowodowa-
nych	 dostępnym	w	Internecie	 filmem	
obrażającym	proroka	Mahometa,	nakrę-
conym	przez	budowlańca	 z	Kalifornii	
za	pieniądze	od	izraelskich	fundatorów	
(tak	 podała	 prasa).	 Film	 przedstawia	
domniemane	 sceny	 z	życia	 proroka	
Mahometa	pokazujące	go	jako	bękarta,	
oszusta,	kobieciarza	i	pedofila	i	niewąt-
pliwie	 głęboko	 rani	 uczucia	 religijne	
wyznawców	islamu
Zadziwia	mnie,	 z	jaką	 zaciętością,	
złością,	wręcz	fanatyzmem	występują	
tysiące	mężczyzn	(kobiety	mają	być	do	
dyspozycji	mężów,	 siedzieć	w	domu	
i	rodzić	dzieci)	z	bronią	w	ręku	(mimo,	
że	islam	to	religia	pokojowa)	w	obronie	
czci	Mahometa.	Może	skala	protestów	
jest	 zbyt	 duża	w	stosunku	do	przewi-
nienia,	bo	giną	niewinni	ludzie,	ale	żar-
liwość	wyznawców	można	podziwiać.

A	co	się	dzieje	z	wiarą	rzymsko	kato-
licką?
Wierni	 krytykują	 duchowieństwo,	
biernie	uczestniczą	w	nabożeństwach,	
nie	przestrzegają	nakazów	kościelnych,	
rozwodzą	 się	 pomimo	 sakramentu	
małżeństwa,	nie	przestrzegają	postów,	
na	 forach	 internetowych	 podważają	
istnienie	Boga,	duszy	ludzkiej,	diabła,	
obcowanie	świętych.	Śmieją	się	z	opęta-
nia	i	egzorcyzmów.	Kościoły	pustoszeją	
(na	 szczęście	 nie	w	Polsce).	W	Danii	
w	kościołach	 urządzane	 są	 dyskoteki	
–	 na	 ambonie	występuje	 didżej,	 albo	
znajdują	się	tam	restauracje,	bo	parafie	
nie	mogą	utrzymać	finansowo	kościoła	
z	powodu	małej	liczby	aktywnych	wier-
nych.	W	Czechach	kościoły	zaniedbane,	
a	czynnych	katolików	garstka.
Więc	co	robić?	Może	jednak	kościołowi	
potrzebna	jest	reforma,	aby	był	bardziej	
otwarty	na	nowoczesność	i	na	problemy	
wiernych.	
	 Ale	zamykam	te	rozważania	i	wra-
cam	na	swoje	podwórko.	Zbliża	się	zima	
i	mimo,	że	kościół	jest	ogrzewany	(całe	
szczęście),	 to	 od	 gołej	 ławki	 ciągnie	
chłodem.	Wierni	przynoszą	poduszki,	
podkładki,	szale	itp.	–	nie	upiększa	to	
świątyni	i	przeszkadza	przy	sprzątaniu	
kościoła.	W	przeciwnym	razie	zostaje	
zaopatrzyć	się	w	odpowiednią	spodnią	
garderobę,	chociaż	w	samochodach	i	w	
domach	jest	ciepło.
W	 różnych	kościołach	 różnie	 rozwią-
zano	 ten	 problem:	 albo	 ławki	 są	wy-
ścielone	gąbką	obciągniętą	aksamitem,	
albo	–	w	nowszych	kościołach	–	leżą	na	
ławkach	wąskie,	obrębione	chodniczki	
dywanowe.	Drugi	 sposób	wydaje	 się	
łatwiejszy	i	tańszy.
Te	 propozycje	 poddaję	 pod	 rozwagę	
Radzie	Parafialnej.	Wiem,	że	najpierw	
trzeba	 spłacić	 zaciągnięty	 kredyt,	 ale	
może	dodatkowa,	specjalna	składka	do	
puszek	na	ten	cel	rozwiązałaby	problem.	
Kto	raz	miał	zapalenie	dróg	moczowych	
wie,	o	czym	piszę.

Janina Słupek

uwaga na znak!
	 Ciekawie	postawione	znaki	znajdują	
się	na	ulicy	Szkolnej.	Oczywiście	są	one	
bardzo	potrzebne	i	nikt	tego	nie	neguje,	
tylko	może	 niekoniecznie	 należało	 je	
stawiać	 na	 środku	 chodnika.	 Pieszy,	
w	przeciwieństwie	 do	 prowadzącego	
pojazd,	może	 korzystać	 z	komórki	 –	
np.	czytać	SMS-a,	czy	też	zwyczajnie	
zagapić	się.	W	tym	miejscu	jednak	takie	
zachowanie	 grozi	mu	 spotkaniem	 się	
ze	słupem	i	zaliczeniem	guza	na	czole.	
Zakładam,	że	zdecydowana	większość	
przechodniów	to	ludzie	patrzący	przed	
siebie,	ale	przecież	zdarzają	się	też	roz-
targnieni,	którzy	mogą	tego	znaku	nie	
zauważyć,	a	też	mają	prawo	korzystać	
z	chodnika.	A	 jak	mają	 się	 tutaj	 po-
ruszać	 niepełnosprawni	 korzystający	
z	wózków,	czy	też	niewidomi?	

Józef Nosal
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	 30	września	w	godzinach	porannych	 Interne-
towy	Serwis	Gminy	Brzostek	zanotował	dwumi-
lionowe	odwiedziny.	Czy	jest	to	duże	osiągnięcie?	
Na	to	pytanie	niech	odpowiedzą	sami	Internauci,	
którzy	odwiedzają	naszą	stronę.
	 Strona	została	założona	w	1999	roku,	a	statystyki	
zliczają	odwiedziny	od	stycznia	2002	roku.	Od	tego	
czasu	witryna	była	kilkakrotnie	modernizowana	
stając	się	coraz	bardziej	aktualnym	i	atrakcyjnym	
serwisem.	Od	samego	początku	oglądalność	strony	
systematycznie	wzrastała	i	we	wrześniu	2010	roku	
zarejestrowane	było	milionowe	wejście.	Na	kolejny	
jubileusz	nie	trzeba	było	już	tak	długo	czekać,	bo	
tylko	dwa	lata.	Obecnie	 liczba	odwiedzin	strony	
nadal	wzrasta,	 co	 dobrze	widać	 na	 załączonym	
wykresie.	Ze	statystyk	wynika	także,	iż	największą	
popularnością	cieszą	się	galerie	zdjęć	oraz	interne-
towe	wydanie	„Wiadomości	Brzosteckich”.
	 Wszystkim	Internautom,	którzy	dotychczas	nas	
odwiedzili	 serdecznie	 dziękujemy	 i	 zapraszamy	
ponownie.

administrator www.brzostek.pl

dwumilionowe odwiedziny Strony gminy brzoStek

Średnia	liczba	odwiedzin	dziennie	
w	poszczególnych	latach

2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r.

„kocham, lubię, 
  szanuję... nie śmiecę”
	 Właśnie	pod	takim	hasłem	odbywała	się	tegoroczna	akcja	
„Sprzątanie	świata	–	Polska”.	Termin	akcji	przypadł	na	24-25	
września.	Tradycyjnie	uczniowie	wszystkich	szkół	z	terenu	
naszej	gminy	przystąpili	do	sprzątania.
	 Chłopcy	 i	dziewczęta	 z	dużym	 zaangażowaniem,	
z	uśmiechem	 na	 buziach,	 uzbrojeni	w	rękawice	 i	worki	
„sprzątali	świat”.
	 Zbieranie	odpadów	odbywało	się	w	sposób	selektywny,	
a	następnie	worki	odbierane	były	przez	Zakład	Gospodarki	
Komunalnej	w	Brzostku.
	 „Akcja	Sprzątanie	Świata	–	Polska	2012”	połączona	była	
ze	 sprzątaniem	 lasów,	 które	w	tym	 roku	 przeprowadziło	
Gimnazjum	z	Siedlisk-Bogusz.	Przy	okazji	sprzątania	lasu	
w	Smarżowej	młodzież	mogła	 uzyskać	wiele	 ciekawych	
i	cennych	 informacji	 przyrodniczych.	 Po	 sprzątaniu	 lasu	
uczniowie	 zostali	 zaproszeni	 na	pieczenie	kiełbasek	przy	
ognisku.
	 Podobnie	jak	w	latach	poprzednich	organizatorami	Akcji	
na	terenie	naszej	gminy	był	Urząd	Miejski	w	Brzostku	przy	
współudziale	Nadleśnictwa	Dębica	oraz	Starostwa	Powia-
towego	w	Dębicy.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 dzieciom	 i	młodzieży	 naszej	

gminy	oraz	opiekunom	jak	również	Panu	Łukaszowi	Kuchar-
skiemu	–	leśniczemu	za	aktywny	udział	w	„Akcji	Sprzątania	
Świata	–	Polska	2012”.
	 Każdy	z	nas	przy	odrobinie	dobrej	woli	może	w	konkretny	
sposób	pomóc	przyrodzie.	Pamiętajmy,	że	wszyscy	jesteśmy	
odpowiedzialni	za	czyste	środowisko.	

B.Z.

Uczniowie z ZS w Januszkowicach podczas sprzątania

Gimnazjaliści z Siedlisk-Bogusz przy sprzątaniu lasu Ognisko po zakończonej akcji
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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Brzostku  

z dnia 14.09.2012r.
	 Burmistrz	Brzostku	informuje,	że	przygotowywany	
jest	 wniosek	 do	Wojewódzkiego	 Funduszu	Ochro-
ny	 Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszowie	
o	 dofinansowanie	 kosztów	 związanych	 z	 usunięciem	
i	 unieszkodliwieniem	wyrobów	 zawierających	 azbest	
z	 terenu	Gminy	Brzostek.	Wobec	 powyższego	 osoby	
fizyczne,	będące	właścicielami	nieruchomości	położo-
nych	na	terenie	Gminy	Brzostek,	planujące	w	2013	roku	
usunięcie	wyrobów	zawierających	azbest,	mogą	do	dnia	
15	października	2012r.	 składać	do	Urzędu	Miejskiego	
w	Brzostku,	ul.	Rynek	1	biuro	nr	8	wnioski	o	dofinan-
sowanie	tego	przedsięwzięcia.
	 Wzory	druków	można	otrzymać	w	siedzibie	Urzędu	
Miejskiego	w	Brzostku,	ul.	Rynek	1,	biuro	nr	8	oraz	pobrać	
ze	strony	internetowej	Urzędu	bipbrzostek.mserwer.pl
	 Złożenie	 przedmiotowego	wniosku	 nie	 jest	 równo-
znaczne	 z	 otrzymaniem	 dofinansowania	 na	 usuniecie	
oraz	 unieszkodliwienie	wyrobów	zawierających	 azbest	
gdyż	uzależnione	jest	to	od	przyznania	Gminie	Brzostek	
środków	na	ten	cel.	

Burmistrz
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

INFORMACJA
	 Burmistrz	Brzostku	informuje,	że	zostało	wykonane	zada-
nie	pn.	Usunięcie	i	unieszkodliwienie	wyrobów	zawierających	
azbest	z	terenu	Gminy	Brzostek	-	etap	pierwszy”	w	ramach	
programu	priorytetowego	 „Gospodarowanie	 odpadami	 in-
nymi	niż	komunalne,	Część	II	–	Usuwanie	wyrobów	zawie-
rających	 azbest”	 ogłoszonego	 przez	Wojewódzki	Fundusz	
Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszowie.	
Unieszkodliwiono	89,51	tony	(zdemontowano	4005m2)	wy-
robów	zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	Brzostek.	Do-
finansowanie	tego	zadania	ze	strony	Narodowego	Funduszu	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	wynosi	50%	tj.	
21	127,17	zł,	ze	strony	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	
Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszowie	 35%	 tj.	
14789,03zł,	a	ze	strony	Gminy	Brzostek	150/0tj.	6338,15	zł.

Burmistrz
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

	 27	września	br.	odbył	się	kolejny	już	
wyjazd	 Szkolnego	Koła	Turystyczno	
Krajoznawczego,	 działającego	 przy	
Gimnazjum	w	Brzostku.	Uczniowie	
wraz	 z	opiekunami:	 panią	Katarzyną	
Machowską,	panem	Pawłem	Batyckim	
i	panem	Ignacym	Wojdyłą	wzięli	udział	
w	wycieczce	do	Centrum	Dziedzictwa	
Szkła	w	Krośnie.	Wizyta	w	Centrum	
poprzedzona	 była	 zwiedzaniem	 ruin	
zamku	 „Kamieniec”	 w	Odrzykoniu	
i	przemarszem	szlakiem	turystycznym	
przez	rezerwat	skalny	„Prządki”.
	 Pierwszym	punktem	wyjazdu	było	
zwiedzanie	 z	przewodnikiem	 ruin	
zamku	 „Kamieniec”	w	Odrzykoniu.	
Ruiny	zamku	leżą	na	skalistym	wzgó-
rzu	 nieopodal	Krosna	 na	wysokości	
452	m.	 Pierwszy	 zapis	 o	zamku	 po-
chodzi	z	1348.	Mimo	że	na	przestrzeni	
dziejów	ulegał	on	wielu	przebudowom	
i	rozbudowom	 to	 jednak	 zachował	 do	
dzisiaj	 tylko	 kilka	 pierwotnych,	 go-
tyckich	 elementów.	Przez	długi	 okres	
czasu	 podzielony	 był	 na	 dwie	 części	
będące	w	posiadaniu	 różnych	właści-
cieli.	Widać	pozostałości	 zamkowych	
budynków,	w	tym	 kaplicy.	 Znajduje	
się	 tu	 też	 niewielkie	muzeum	 z	mi-
litariami	 i	eksponatami	 związanymi	
z	historią	warowni.	Odrzykoński	zamek	
był	miejscem	wydarzeń	 na	 kanwie,	
których	 powstała	 jedna	 z	najlepszych	
polskich	komedii	–	„Zemsta”	Aleksan-
dra	Fredry.	W	1828	r.	poeta	ożenił	się	
z	Zofią	 Skarbkową	 z	Jabłonowskich,	
która	w	posagu	wniosła	 połowę	 tego	
zamku.	Przeglądając	stare	dokumenty	

znalazł	 on	 akta	 procesowe	 spierają-
cych	się	o	mur	graniczny	szlachciców:	
Skotnickiego	 i	Firleja.	 Na	 ich	 bazie	
powstała	 „Zemsta”.	Uczniowie	 gim-
nazjum	 poznali	wyjątkowo	 ciekawą	
historię	zamku,	mającego	w	przeszłości	
ogromne	znaczenie	w	naszym	regionie.	
Mieli	również	okazję	obserwować	pracę	
konserwatorów	zamku.	
	 Nieopodal	 ruin	 znajduje	 się	ma-
lowniczy	 rezerwat	 skalny	 „Prządki”,	
gdzie	uczestnicy	wyjazdu	przeszli	ok.	
5	kilometrów	szlakiem	turystycznym,	
podziwiając	 monumentalne	 skały.	
Rezerwat	 obejmuje	 grupę	 ostańców	
skalnych,	o	wysokości	do	ponad	20	m,	
zbudowanych	 z	gruboziarnistego	 pia-
skowca	 ciężkowickiego,	 który	 pod	
wpływem	 erozji	 przybrał	 oryginalne	
kształty.	Poszczególne	skały	posiadają	
własne	nazwy,	m.in.:	 Prządka-Matka,	
Prządka-Baba,	Herszt.	Nazwa	 rezer-
watu	pochodzi	od	legendy	głoszącej,	że	
skały	 są	 dziewczętami	 zamienionymi	
w	kamień,	 ukaranymi	 za	 przędzenie	
lnu	w	święto.
	 Ostatnim	a	zarazem	najważniejszym	
punktem	wyjazdu	było	poznanie	nowo	
otwartego	 „Centrum	 Dziedzictwa	
Szkła	 w	Krośnie”.	 Jest	 to	 pierwszy	
w	Polsce	obiekt	turystyczno-kulturalny	
w	interaktywny	 sposób	 prezentujący	
tematykę	 hutnictwa	 szkła	 i	szklanej	
twórczości.	Gimnazjaliści	mogli	 nie	
tylko	podziwiać	piękno	szklanej	sztuki	
czy	kunszt	artystów	szkła,	ale	przede	
wszystkim	poznać	tajniki	technik	pro-
dukcyjnych	 i	zdobniczych,	w	których	

brali	 czynny	udział.	Centrum	oferuje	
niezwykłą	 podróż	 po	 świecie	 szkła.	
Głównymi	atrakcjami	były	spektakular-
ne	prezentacje	produkcji	szkła.	Podczas	
pokazów	na	oczach	uczniów	powstały	
przedmioty	 artystyczne	 i	dekoracyj-
ne.	Młodzież	 także	mogła	 spróbować	
swoich	 sił	 i	samodzielnie	wydmuchać	
formę	szklaną	lub	grawerować	na	szkle.	
Piwnice	 Centrum	mieszczą	 przede	
wszystkim	ekspozycję	najcenniejszych	
dzieł	szklanej	sztuki	wykonanych	przez	
najsłynniejszych	 artystów.	 To	 także	
w	nich	 znajduje	 się	 tzw.	 sala	 „szkła	
w	fizyce”,	 w	której	 turyści	 poznają	
właściwości	 szkła,	 przeprowadzając	
samodzielnie	 eksperymenty	na	 szkla-
nych	 rekwizytach	 (m.in.	 soczewki,	
kalejdoskop,	światłowody).
	 Uczniowie	Gimnazjum	w	Brzostku	
już	 od	 ponad	 roku	mają	 okazję	 brać	
udział	w	wyjazdach	 organizowanych	
przez	Szkolne	Koło	Turystyczno	Kra-
joznawcze	 prowadzone	 przez	 panią	
Katarzynę	Machowską	i	pana	Ignacego	
Wojdyłę.	Zwiedzają	najciekawsze	miej-
sca	 i	poznają	 piękno	 przyrody	Mało-
polski	 i	Podkarpacia.	W	październiku	
planowany	 jest	wyjazd	 do	Krempnej.	
Uczestnicy	wycieczki	po	przejściu	szla-
kiem	turystycznym,	zwiedzą	tamtejsze	
Muzeum	Przyrodnicze.
	 Zapraszamy	 również	do	obejrzenia	
zdjęć	 z	naszych	 wyjazdów	 dostęp-
nych	na	szkolnej	stronie	pod	adresem:	 
http://www.brzostekgim.xon.pl/	

Nauczyciel języka niemieckiego
Ignacy Wojdyła

(Część informacji zaczerpnięto ze 
stron: http://zamki.res.pl; http://pl.wiki-
pedia.org; http://www.miastoszkla.pl)

wycieczka uczniów gimnazjum w brzostku  
do „centrum dziedzictwa Szkła w krośnie”
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nauka w konspiracji cd.
	 Następnego	dnia	rano	mama	przyszła	
do	mnie	do	stajni	 i	poradziła	bym	przy	
śniadaniu	 powiedział,	 że	muszę	 pójść	
do	 kierownika	 szkoły	 przekazać	mu	
wiadomość	od	księdza	wikarego.	Tak	też	
zrobiłem	i	tata	nie	wyraził	sprzeciwu.
Pan	Krawczyk	 przyjął	mnie	w	kance-
larii	 szkoły	 bardzo	 życzliwie,	 chociaż	
powiedział	 jakby	z	wyrzutem.	Z	 twoim	
zamiarem	nauki	powinieneś	przyjść	od	
razu	do	mnie,	bez	pośrednictwa	księdza.	
Na	to	ja	w	streszczeniu	wyjaśniłem	oko-
liczności	w	jakich	doszło	do	rozpoczęcia	
nauki	 przeze	mnie.	 Chyba	 nie	 chciał	
zostawić	wrażenia	 nie	 zadowolonego	
mówiąc.	Oczywiście	każda	okoliczność	
jest	dobra,	która	skutecznie	prowadzi	do	
zamierzonego	celu.
	 Dalsza	rozmowa	dotyczyła	warunków	
nauki	w	konspiracji	oraz	metod	i	organi-
zacji	udzielania	mi	pomocy	w	opanowy-
waniu	wiedzy	w	zakresie	poszczególnych	
przedmiotów.	Oficjalnym	przedmiotem	
może	 być	 tylko	 i	wyłącznie	 język	 nie-
miecki.	O	odpłatności	 za	 udzielaną	mi	
pomoc	w	nauce	pan	Krawczyk	nie	chciał	
ze	mną	rozmawiać.	Wypożyczył	mi	tylko	
podręcznik	do	 języka	niemieckiego	dla	
początkujących	 i	jednocześnie	 omówił	
zasady	uczenia	się	tego	języka.	Podkreślił	
konieczność	szybkiego	opanowania	pod-
stawowych	pytań	i	odpowiedzi	w	języku	
niemieckim,	 bym	mógł	 się	 nimi	 posłu-
giwać	w	przypadku	zainteresowania	się	
moją	nauką	władz	okupacyjnych,	zwłasz-
cza	tajniaków.
	 Tego	dnia	wieczorem	opowiedziałem	
mamie	 o	przebiegu	 rozmowy	 z	kie-
rownikiem	 szkoły	 i	o	 jego	 gotowości	
niezwłocznego	 rozpoczęcia	 pomocy	
mi	w	nauce,	 zaczynając	 od	 języka	 nie-
mieckiego.	Wyraziłem	 też	mój	 zamiar	
zwrócenia	się	do	taty	z	oficjalną	prośbą	

o	pozwolenie	mi	na	naukę	u	kierownika	
szkoły.	Mama	pochwaliła	mój	zamiar,	ale	
zaproponowała	bym	zaczekał	na	przepro-
wadzenie	przez	nią	rozmowy	przygoto-
wawczej	z	tatą.	W	dzień	lub	dwa	później	
mama	powiedziała	mi,	że	już	przeprowa-
dziła	rozmowę	z	tatą	na	temat	mojej	nauki	
lecz	wyraziła	wątpliwość	czy	tato	da	mi	
zgodę.	Nie	miałem	 szansy	 ukrywania	
przed	tatą	mojej	nauki.	Postanowiłem	go	
usilnie	prosić	o	pozwolenie	mi	uczyć	się	
w	warunkach	 konspiracyjnych.	 Pewien	
byłem,	że	rozmowa	z	tatą	w	cztery	oczy	
może	 być	 najbardziej	 konkretna	 i	sku-
teczna.
	 Tato	 zwykle	 do	 późnej	 nocy	 napra-
wiał	 zegarki.	Kiedy	wszyscy	 już	 spali	
jemu	pracowało	się	najlepiej,	bo	nikt	nie	
rozpraszał	jego	uwagi,	przy	precyzyjnej	
technice	naprawy.	Następnego	wieczoru,	
po	przekazaniu	mi	przez	mamę	informacji	
o	jej	rozmowie	z	tatą,	wróciłem	ze	stajni	
do	kuchni	zakładając,	że	siostry	i	mama	
poszły	już	spać.	Rzeczywiście	w	kuchni	
pozostał	 sam	 tato.	Siedział	przy	 swoim	
stole	 zegarmistrzowskim	 i	w	 świetle	
karbidówki	 naprawiał	 czyjś	 zegarek	
kieszonkowy.	Usiadłem	z	boku	na	ławie,	
otworzyłem	 broszurkę	 z	ministranturą	
i	sprawdzałem	pamięciowe	opanowanie	
jej	treści.	Po	chwili	tato	odłożył	swoją	pra-
cę	i	zapytał.	Dlaczego	nie	 idziesz	spać?	
Nie	odpowiadając	na	pytanie,	podszedłem	
do	taty,	ucałowałem	go	w	rękę	i	przedsta-
wiłem	mu	moją	prośbę.	Po	co	ci	ta	nauka?	
Toczy	się	straszna	wojna	światowa	i	nie	
wiadomo	czy	zdołasz	ją	przeżyć?	Nauka	
w	konspiracji	 jest	 bardzo	 niebezpiecz-
nym	 zajęciem.	Możesz	 sprowadzić	 na	
siebie,	na	rodzinę	i	na	tych	którzy	będą	
ci	pomagać	bestialskie	tortury	śledcze	hi-
tlerowców	i	ciężkie	kary	do	kary	śmierci	
włącznie.	Co	prawda	znajomość	 języka	
niemieckiego	może	się	tobie	przydać,	ale	
nie	dasz	rady	pogodzić	nauki	z	codzienną	
pracą	w	naszym	gospodarstwie.	Wiesz	
dobrze,	 że	 ja	 z	moją	 nieuleczalną	 raną	
nogi	 i	bólami	 reumatycznymi	 z	czasów	
I	wojny	światowej	nie	mogę	cię	zastąpić.	
Parobka	też	nie	mogę	wynająć	jak	przed	
wojną,	bo	teraz	hitlerowcy	nie	pozwalają	
na	to	w	małych	gospodarstwach	rolnych,	
takich	jak	nasze.	Być	może	nawet	Gieni	
nie	uda	się	uratować	przed	zabraniem	jej	

na	przymusowe	roboty	do	Niemiec.
	 Na	 tym	 tato	 przerwał	 swój	wywód	
i	zamyślił	się.	Skorzystałem	z	tej	przerwy	
i	zacząłem	przytaczać	moje	argumenty,	
które	słyszałem	między	innymi	od	księ-
dza	Wójtowicza.	Zacząłem	od	stwierdze-
nia,	że	potrafię	pogodzić	codzienną	pracę	
w	gospodarstwie	z	nauką	tego	co	muszę	
opanować	 na	 pamięć,	 jak	 na	 przykład	
słówka	 języka	 niemieckiego.	 Tysiące	
chłopców	 i	dziewcząt,	 które	 podobnie	
jak	 ja	 nie	mogli,	 z	powodu	wybuchu	
wojny	i	okupacji	hitlerowskiej,	rozpocząć	
lub	 kontynuować	 nauki	w	gimnazjum,	
a	także	na	wyższych	uczelniach	nie	tracą	
cennego	czasu	 lat	 swojej	młodości	 lecz	
uczą	się.	Pomagają	im	w	tym	zawodowi	
nauczyciele	 i	profesorowie,	 inspirowani	
przez	 Tajną	Organizację	Nauczyciel-
ską	 (TON)	 powstałą	w	Warszawie	 już	
w	październiku	1939	r.	Później	stopniowo	
powstawały	i	powstają	w	całej	Generalnej	
Guberni	 ogniwa	 okręgowe,	 powiatowe	
i	gminne	TON-u.
	 Nagle	 tato	 przerwał	 mi	 i	zapytał.	
A	skąd	ty	o	tym	wiesz?	Wyjaśniłem,	że	
mówił	mi	ksiądz	Wójtowicz	i	pan	Kraw-
czyk,	 lecz	bardzo	proszę	nikomu	o	tym	
ani	słowa.	Ja	także	już	nikomu	tego	nie	
powiem	nawet	mamie.	Dostałem	jeszcze	
informację	 o	rozwijaniu	 się	 w	Polsce	
ruchu	oporu	przeciwko	hitlerowskiemu	
okupantowi.	W	oczach	taty	zauważyłem	
błysk	niezadowolenia,	co	zaraz	wyraził	
słownie.	Skoro	już	tyle	wiesz,	to	na	pewno	
wiadomo	ci	ilu	Polaków	hitlerowcy	aresz-
towali,	 ilu	 strasznie	 katują	w	śledztwie	
oraz	ilu	skazali	i	nadal	skazują	na	śmierć	
za	 działalność	 o	której	 mówisz.	 Nie	
chciałem	rozwijać	dyskusji	na	ten	temat,	
ani	wypowiadać	własnego	zdania,	by	nie	
zniweczyć	możliwości	uzyskania	zgody	
taty	na	moją	potajemną	naukę.	Milczałem	
więc	w	oczekiwaniu	na	decyzję.	Niestety,	
zamiast	decyzji	usłyszałem.	Idź	już	spać,	
a	nad	tym	o	co	prosisz	muszę	się	dobrze	
zastanowić.	Stanowczość	wypowiedzia-
nych	słów	nie	uznawała	sprzeciwu.	Nie-
zwłocznie	wyszedłem	z	kuchni	do	stajni	
i	położyłem	 się	 na	 pryczy	 do	 snu,	 ale	
długo	nie	mogłem	zasnąć.	Rozważałem	
różne	możliwości	kontynuowania	nauki	
w	przypadku	nie	uzyskania	zgody	taty.

cdn.

iii turniej orlika o Puchar 
Premiera donalda tuska
	 Na	początku	września	po	raz	trzeci	brzostecki	kompleks	
boisk	„Moje	Boisko	Orlik	–	2012”	gościł	młodych	piłkarzy	
i	piłkarki,	którzy	stanęli	do	rywalizacji	w	gminnych	elimi-
nacjach	do	III	Turnieju	Orlika	o	Puchar	Premiera.	Łącznie	
w	trzech	 turniejach	wzięło	udział	ok.	160	osób.	W	grupie	
chłopców	 (roczniki	 2001-2002)	 bezkonkurencyjna	 była	
drużyna	SP	Brzostek.	W	grupie	chłopców	(roczniki	1999-
2000)	także	triumf	świętowała	ekipa	SP	Brzostek.	Natomiast	
wśród	dziewcząt	(roczniki	1999-2000)	zwyciężyła	drużyna	
Gimnazjum	Gogołów.	W	pierwszym	dniu	(11	września	br.)	
rozgrywany	był	 turniej	w	kategoriach	 chłopców	 (roczniki	
2001-2002)	oraz	dziewcząt	(roczniki	1999-2000).	Do	turnieju	
chłopców	zgłosiło	się	cztery	zespoły,	które	rozgrywały	tur-
niej	 systemem	„każdy	 z	każdym”.	Turniej	 bezapelacyjnie	
wygrała	 drużyna	SP	Brzostek,	 która	 pokonała	wszystkie	
zespoły.	SP	Brzostek	wystąpiła	w	składzie:	Szymon	Golec,	
Szymon	Szczepanik,	Jakub	Kalita,	Konrad	Szarek,	Dominik	

I miejsce w kategorii chłopców (roczniki 2001-2002) 
zajęła SP w Brzostku

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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Sobczyk,	Bartłomiej	Zięba,	Jakub	Nowicki,	Sebastian	Kobak,	
Marcin	Kolbusz.	Opiekunem	zwycięskiej	drużyny	była	Pani	
Urszula	Kolbusz.
Wyniki	meczów:
SP	FRYSZTAK	–	SP	NAWSIE	BRZOSTECKIE		 3:0
SP	BRZOSTEK	–	SP	KAMIENICA	GóRNA		 	 0:2
SP	NAWSIE	BRZOSTECKIE	–	SP	BRZOSTEK		 0:3
SP	NAWSIE	BRZOSTECKIE	–	SP	KAMIENICA	GóRNA					0:3
SP	BRZOSTEK	–	SP	FRYSZTAK	 	 	 	 2:0

MECZE BRAMKI PUNKTY
1.	SP	BRZOSTEK 3 7:0 9
2.	SP	FRYSZTAK 3 4:2 6
3.	SP	KAMIENICA	GóRNA 3 3:3 3
4.	SP	NAWSIE	BRZOST. 3 0:9 0

	 Coraz	większym	 zainteresowaniem	 cieszy	 się	 turniej	
dziewcząt,	w	którym	wzięło	 udział	 6	 zespołów	 (w	 roku	
ubiegłym	4	 drużyny).	W	 turnieju	 zasłużenie	 zwyciężyła	
drużyna	Gimnazjum	Gogołów,	która	prezentowała	wysoki	
poziom	umiejętności	piłkarskich	podczas	całych	rozgrywek.	
W	finale	 pokonała	 zespół	Gimnazjum	Brzostek	 1:0	 i	tym	
samym	 zapewniła	 sobie	 prawo	 startu	w	eliminacjach	 do	
finału	województwa.	Trzecie	miejsce	 przypadło	 drużynie	
Gimnazjum	Nawsie	Brzosteckie.	
Wyniki	meczów:
WYNIKI GRUPA „A”:
SP	BRZOSTEK	II	–	GIMNAZJUM	BRZOSTEK	 0:2
GIMNAZJUM	BRZOSTEK	–	SP	BŁAŻKOWA		 2:2
SP	BRZOSTEK	–	SP	BŁAŻKOWA    0:1

GRUPA	„A” MECZE BRAMKI PUNKTY
1.	GIMNAZJUM	BRZOSTEK 3 4:2 6
2.	SP	BŁAŻKOWA	 3 2:3 1
3.	SP	BRZOSTEK	II 3 0:3 3

WYNIKI GRUPA „B”:
SP	BRZOSTEK	I	–	GIMNAZJUM	NAWSIE	BRZ.	 0:7
GIMNAZJUM	GOGOŁóW	–	GIMNAZJUM	NAWSIE	BRZ.	3:1
SP	BRZOSTEK	–	GIMNAZJUM	GOGOŁóW	 	 0:6

GRUPA	„B” MECZE BRAMKI PUNKTY
1.	GIMNAZJUM	GOGOŁóW 3 9:1 6
2.	GIMNAZJUM	NAWISE	BRZ. 3 8:3 3
3.	SP	BRZOSTEK	 3 0:13 0

MECZ O 3 MIEJSCE:
GIMNAZJUM	NAWISE	BRZOSTECKIE	–	SP	BŁAŻKOWA	2:0
FINAŁ:
GIMNAZJUM	W	GOGOŁóW	–	GIMNAZJUM	BRZOSTEK	1:0
	 Następnego	dnia	 (12	września	br.)	do	 rywalizacji	przy-
stąpili	 chłopcy	 (roczniki	 1999-2000).	W	 turnieju	wzięło	
udział	6	zespołów,	które	zostały	podzielona	na	dwie	grupy.	
Najlepsze	 zespoły	 z	poszczególnych	grup	 awansowały	 do	

finału,	 zaś	 ekipy	 z	drugiego	miejsca	 rozegrały	mecz	 o	3	
miejsce.	W	finale	 spotkały	 się	 zespoły	SP	Brzostek	 oraz	
Gimnazjum	Gogołów.	Mecz	 pewnie	 wygrała	 drużyna	
z	Brzostku	5:1.	SP	Brzostek	wystąpiła	w	składzie:	Wiktor	
Janiga,	Paweł	Gwiżdż,	Łukasz	Bik,	Dawid	Strojek,	Daniel	
Grygiel,	Grzegorz	Grygiel,	Paweł	Paściak,	Szymon	Betlej,	
Mateusz	Wójcik,	Piotr	Samborski.	Opiekunem	zwycięskiej	
drużyny	był	Pan	Wiktor	Wójtowicz.	Trzecie	miejsce	przy-
padło	drużynie	z	Błażkowej,	która	wysoko	pokonała	zespół	
Gimnazjum	Brzostek	(6:0).	
Wyniki	meczów:
WYNIKI GRUPA „A”:
SP	BRZOSTEK	–	GIMNAZJUM	BRZOSTEK	 2:0
SP	BRZOSTEK	–	SP	PRZECZYCA		 	 6:0
SP	PRZECZYCA	–	GIMNAZJUM	BRZOSTEK	 1:8

GRUPA	„A” MECZE BRAMKI PUNKTY
1.	SP	BRZOSTEK 3 8:0 6
2.	GIMNAZJUM	BRZOSTEK	 3 8:3 3
3.	SP	PRZECZYCA	 3 1:14 0

WYNIKI GRUPA „B”:
GIMNAZJUM	GOGOŁóW	–	GIMNAZJUM	NAWSIE	BRZ.			8:1
GIMNAZJUM	BŁAŻKOWA	–	GIMNAZJUM	NAWSIE	BRZ.			6:2
GIMNAZJUM	BŁAŻKOWA	–	GIMNAZJUM	GOGOŁóW			2:2

GRUPA	„B” MECZE BRAMKI PUNKTY
1.	GIMNAZJUM	GOGOŁóW 3 10:3 4
2.	GIMNAZJUM	BŁAŻKOWA 3 3:14 4
3.	GIMNAZJUM	NAWSIE	BRZ. 3 8:2 0

MECZ O 3 MIEJSCE:
GIMNAZJUM	BRZOSTEK	–	SP	BŁAŻKOWA			 0:6
FINAŁ:
GIMNAZJUM	W	GOGOŁóW	–	SP	BRZOSTEK	 1:5
	 Awans	do	dalszych	rozgrywek	uzyskały	zwycięskie	dru-
żyny.	Zarówno	pierwszego	jak	i	drugiego	dnia	po	zakończe-
niu	turnieju	odbyło	się	wręczenie	nagród,	których	fundatorem	
był	Urząd	Miejski	w	Brzostku.	Zwycięzcy	otrzymali	okazały	
puchar.	Każdy	uczestnik	otrzymał	koszulkę,	którą	ufundo-
wał	sponsor	turnieju	PZU,	a	wszystkie	drużyny	otrzymały	
pamiątkowe	dyplomy.
	 Serdeczne	 podziękowania	 należą	 się	 dyrektorom	oraz	
nauczycielom wszystkich	 szkół,	 które	 brały	 udział	w	za-
wodach,	jak	również	Burmistrzowi	Leszkowi	Bieńkowi	za	
ufundowanie	nagród.	Podziękowania	należą	się	także	Jani-
nie	Wójcik,	która	czuwała	nad	zdrowiem	młodych	piłkarzy	
oraz	Józefowi	Nosalowi,	który	uwiecznił	zmagania	młodych	
piłkarzy	i	piłkarek	na	fotografiach.	Organizatorzy	gratulują	
zwycięzcom	i	zapraszają	do	udziału	w	turnieju	w	przyszłym	
roku.	

Animator „Moje Boisko Orlik-2012”
Magdalena Kawalec

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Brzostku musiała 
zadowolić się II miejscem

W kategorii chłopców (roczniki 1999-2000)  
I miejsce zajęła drużyna z SP w Brzostku
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. BANk SPółdZIElCZy RZEMIOSłA w kRA-
kOWIE oddział w BRZOSTkU

3. SklEP SPOżyWCZO-PRZEMySłOWy, 
Renata i Zbigniew Golec – Brzostek, 
ul. Rynek 29

4. „PMS INTERNATIONAl” SP. Z O.O. – Marek 
Wojnar – Zawadka Brzostecka 50

5. dElIkATESy „CENTRUM”, Małgorzata 
drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

6. PRZEdSIęBIORSTWO PROdUkCyjNO-
-HANdlOWO-USłUGOWE „EkIW” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

7. FIRMA USłUGOWA ElSTOB, Paweł Wojnar 
– Zawadka Brzostecka 44

8. „RUBICEllO”, Marek Przewoźnik – Brzo-
stek, ul. łukasiewicza 2

9. SAlON FRyZjERSkI „ANETA” A. Czajka – 
Brzostek, ul. Rynek 18

10. TARTAk „jAN-dAN”, Grygiel jan – Wola 
Brzostecka 58

11. SklEP „OlEŃkA” (odzież z Włoch) 
– Brzostek – Pilzno

12. FIRMA HANdlOWO-USłUGOWA GEO-
dEZyjNO-BUdOWlANA, inż. Adam 
Sieńkowski – Zawadka Brzostecka

13. F IRM A US łUGOWO - BUdOWl A N A 
„EFEkT”, Piotr Wójcik – klecie 123

14. ZAkłAd ślUSARSkI, Edward kmiecik – 
Brzostek, ul. Mickiewicza 16

15. FHU Marek Zięba – Brzostek
16. kATOR WyMIANy WAlUT – jakub Pła-

neta – Brzostek, ul. Rynek 12
17. WINTER-SPORT, dorota i Grzegorz 

Betlej – Brzostek, ul. Szkolna 3
18. ZAkłAd kAMIENIARSkO-MEBlOWy, 

janusz Czarnawski – klecie
19. lASZkłO, Adam latoszek – klecie
20. OśROdEk SZkOlENIA kIEROWCóW, 

l. kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
21. AGENT UBEZPIECZENIOWy, jerzy Po-

trzeba – Brzostek, ul. łukasiewicza 48
22. FHUP ANEx, Aneta Augustyn – Brzostek, 

ul. Przedmieście 36
23. FIRMA TRANSPORTOWO-USłUGOWA, 

jan dziedzic – Bukowa 42
24. USłUGI REMONTOWO-BUdOWlANE kOl-

-BUd – Nawsie Brzosteckie 109
25. HURTOWNIA FARB „REMONCIk” – Wal-

demar Gackowski, Stanisław kaleta 
– jasło, ul. lwowska 4

26. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – 
Brzostek, ul 11-go listopada 14

27. FIRMA HANdlOWO-USłUGOWA MI-
kROkOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, 
ul. Mickiewicza

28. mgr farm. Ryszard Nalepa
29. FIRMA „WAFElEk”, Zbigniew Szczuciń-

ski – januszkowice
30. USłUGI WOd. kAN. CO. GAZ, józef ka-

walec – Brzostek
31. FHU „BRIAN SOFT” – SPRZEdAż I NA-

PRAWA kOMPUTERóW, jacek Berrahal 
– Brzostek, ul. Rynek 38

32. SklEP WIElOBRANżOWy, Artur Potrze-

ba – Brzostek
33. WOd-GAZ, Paweł Bielecki – Brzostek
34. FIRMA ZAOPATRZENIA ROlNICTWA 

I RZEMIOSłA, dariusz kalina – Brzostek
35. SklEP SPOżyWCZO-PRZEMySłOWy, 

Barbara Szybist – kołaczyce
36. SklEP ZIElARSkO-MEdyCZNy „MElISA”, 

Maria Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
37. FIRMA HANdlOWA SANIT, Tadeusz 

Wójcik – Brzostek, Pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

38. STACjA kONTROlI POjAZdóW, mgr Eu-
geniusz łazowski – Brzostek, ul. Szkot-
nia 18

39. FIRMA EdO, Edward Giergowski – Brzo-
stek

40. kWIACIARNIA, Paweł i Maria Piękoś – 
Brzostek, ul. Rynek

41. SklEP TARA, dorota Wołowiec-Prokop 
– Brzostek, ul. Rynek 24

42. SklEP SPOżyWCZO-PRZEMySłOWy, 
Maria Szczygieł, józef Czekaj

43. SklEP MOTORyZACyjNy AGRO-MOTOR, 
joanna Sury – Brzostek, Pawilon Her-
mes, ul. łukasiewicza 2

44. PH AGd, Zbigniew Ramut
45. FIRMA HANdlOWA BUdROl, leszek 

dziedzic – Mieczysław dziedzic Spółka 
jawna – Zawadka Brzostecka 2

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów 
i trenerów czuwa BIURO RACHUNkOWE, 
jadwiga Olszewska – Brzostek, ul łuka-
siewicza.

firmy wspierające sekcję piłki nożnej lkS brzostowianka brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lkS brzostowianka brzostek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 20 września 2012 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gorzejowej, 

Kamienicy Górnej, Januszkowicach, Brzostku i Grudnej Dolnej stanowiących własność Gminy Brzostek.

Działając	na	podstawie	art.	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 przetar-
gowym następujące nieruchomości: 

Lp Nr działki
Tytuł prawny Powierzchnia (ha)

Opis nierucho-
mości (poło-

żenie)
Przeznaczenie 
w planie zag. 

przestrzennego
Forma
zbycia

Cena wywoławcza rocz-
nego czynszu dzierżaw-

nego netto (zł)

1 41/2
KW	Nr	RZ1D/00053415/5

0,28
RIVa-	0,26,	PsIV-	0,01,	Br/PsIV-

0,01
Gorzejowa

rolna Brak planu dzierżawa	w	trybie	
przetargowym 55,00

2 222
KW	Nr	38	567

0,45
RIVb-	0,41,	RV-0,04

Kamienica G.
rolna Brak planu dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 75,00

3 182
KW	Nr	Z1D/00016074/1

0,21
RIVa-	0,21

Januszkowice
rolna Brak planu dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 55,00

4 759 (część)
KW	Nr	RZ1D/00016074/1

0,21
RIVb-0,21

Januszkowice
rolna Brak planu dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 55,00

5 341/6
KW	Nr	RZ1D/00016074/1

0,62
RIVa-0,40,	RIVb-0,22

Januszkowice
rolna Brak planu dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 120,00

6 381/2
KW	Nr	31619

1,44
RIIIb-	0,65,	RIVa-0,63,	PsV-0,16

Januszkowice
rolna Brak planu dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 180,00

7 527
KW	Nr	RZ1D/00015601/8

0,1364
RII-	0,1364

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 55,00

8 88/10
KW	Nr	45257

0,25
RIIIb-	0,25

Grudna Dolna
rolna Brak planu dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 55,00

9 88/12
KW	Nr	45257

0,06
PsIII-0,06

Grudna Dolna
rolna Brak planu dzierżawa	w	trybie	

przetargowym 30,00

Do ceny rocznego czynszu dzierżawnego osiągniętej w wyniku licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.
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	waloryzowana	co	roku	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	prezesa	GUS-u	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2012	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenie	o	przetargu	na	dzierżawę	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku,	pokój	nr	7	tel.(14)	6803005
Brzostek,	dnia	20.09.2012	r.
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I. Opis specyfiki projektu.
1.	Projekt	jest	realizowany	zgodnie	z	umową	o	dofinansowanie	
projektu	w	ramach	POKL.	Zajęcia	odbywać	się	będą	w	okre-
sie	od	października	2012	do	czerwca	2014	r.

2.	Projekt	finansowany	jest	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ra-
mach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.

3.	W	ramach	projektu	prowadzone	będą	zajęcia:
a)	Gimnazjum	w	Nawsiu	Brzosteckim:	 sztuka	 przedsię-
biorczości,	język	angielski,	zajęcia	komputerowe,	zajęcia	
wyrównawcze	z	języka	polskiego,	matematyki	i	fizyki

b)	Gimnazjum	w	Siedliskach-Bogusz:	matematyka,	 język	
angielski,	informatyka

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie.
Profil Uczestnika
W	projekcie	uczestniczą	uczniowie	szkół	gimnazjalnych	w	Gmi-
nie	Brzostek	objętych	projektem:	
-	 Gimnazjum	w	Nawsiu	Brzosteckim
-	 Gimnazjum	w	Siedliskach-Bogusz

Wszyscy	Uczestnicy	uczestniczący	w	projekcie	musza	wyka-
zać	 się	miejscem	zamieszkania	 na	 terenie	Gminy	Brzostek,	
co	potwierdzone	zostanie	oświadczeniem	Rodzica/Opiekuna.
III. Procedury rekrutacyjne.
1.	Rekrutacja	 uczestników	będzie	 prowadzona	we	wrześniu	
2012	r.	Rekrutacja	uzupełniająca	zostanie	przeprowadzona	
we	wrześniu	2013	r.

2.	Etapy	rekrutacji:
-	 spełnienie	przez	dziecko	oraz	nauczyciela	kryteriów	for-
malnych	uczestnictwa	w	projekcie

-	 złożenie	przez	rodzica/opiekuna	ucznia	oraz	nauczyciela	
prawidłowo	wypełnionego	 formularza	 zgłoszeniowego	
wraz	z	deklaracją	uczestnictwa

-	 weryfikacja	i	rejestracja	zgłoszeń
-	 wypełnienie	 oświadczenia	 o	wyrażeniu	 zgody	 na	 prze-
twarzanie	 danych	 osobowych	 oraz	 umowy	 z	rodzicem/
opiekunem	dotyczącej	uczestnictwa	dziecka	w	projekcie

3.	Zasady	przyjmowania	zgłoszeń:
-	 formularz	zgłoszeniowy	oraz	pozostałe	dokumenty	moż-
na	pobrać	od	Organizatora	w	biurze	 projektu,	 ze	 strony	
internetowej	projektu	 lub	od	przedstawicieli	 terenowych	
Organizatora

-	 zgłoszenia	są	przyjmowane	listownie	w	biurze	projektu	lub	
przez	przedstawicieli	terenowych	Organizatora

4.	Zgłoszenia	 są	 akceptowane	 na	 podstawie	 następujących	
kryteriów:
-	 zgłoszenie	się	rodzica	/opiekuna	wraz	z	dzieckiem/	zgło-
szenie	się	nauczyciela

-	 kompletności	aplikacji
-	 kolejności	wpływu

5.	Nadesłanie	zgłoszenia	nie	jest	równoznaczne	z	zakwalifiko-
waniem	kandydata	do	udziału	w	projekcie.

6.	Zasady	 zakwalifikowania	 kandydata	 do	udziału	w	szkole-
niach:
-	 kwalifikację	kandydatów	(Uczestników)	prowadzi	Orga-

nizator
-	 kwalifikacja	prowadzona	będzie	spośród	osób,	które	speł-
niają	 kryteria	 formalne	 i	wypełnią	wymagany	 komplet	
dokumentów

7.	Kwalifikacja	uczestników	będzie	prowadzona	z	uwzględnie-

niem	następujących	zasad:
-	 kolejność	wpływu	zgłoszeń	kandydatów
-	 preferencja	dla	mieszkańców	dzieci	z	gmin	miejsko	–	wiej-
skich,	wiejskich	i	małych	miast

-	 zachowanie	 polityki	 równych	 szans	 kobiet	 i	mężczyzn	
(zarówno	w	odniesieniu	do	dzieci,	jak	do	rodziców)

-	 stosowanie	zasady	pierwszeństwa	przyjmowania	uczestni-
ków	i	punktacji	zgodnie	z	zapisami	punktu	3.2	wniosku	o	
dofinansowanie	projektu	tj.	dzieci	z	rodzin	dysfunkcyjnych,	
dzieci	z	rodzin	objętych	pomocą	społeczną	oraz	dzieci	ze	
zdiagnozowanymi	problemami

8.	Warunkiem	uruchomienia	grupy	szkoleniowej	jest	zebranie	
grupy	chętnych.	

9.	W	przypadku	większej	liczby	osób	niż	przewidziana	w	pro-
jekcie,	Organizator	 utworzy	 listy	 rezerwowe	uczestników.	
W	przypadku	 rezygnacji	 osób	 zakwalifikowanych	 na	 ich	
miejsce	wprowadzone	zostaną	osoby	z	listy	rezerwowej.

10.	Osoby,	które	nie	znajdą	się	w	grupach	szkoleniowych	ani	
na	listach	rezerwowych	nie	otrzymają	osobnego	zawiado-
mienia.

12.	Warunki	rozpoczęcia	udziału	w	szkoleniach:
-	 złożenie	przez	rodziców/	opiekunów	dzieci	oraz	nauczycieli	
następujących	dokumentów
a)	podpisanego	regulaminu	projektu
b)	podpisanej	 umowy	z	rodzicem/opiekunem/nauczycielem	
dotyczącej	uczestnictwa	w	projekcie

d)	wypełnionego	i	podpisanego	formularza	zgłoszeniowego	
wraz	z	deklaracją	udziału	w	projekcie

e)	podpisanego	oświadczenia	 rodzica/opiekuna/nauczyciela	
o	wyrażeniu	zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych

IV. Zasady organizacji szkoleń.
1.	Szkolenia	będą	się	odbywać	w	następujący	sposób:
a)	Gimnazjum	w	Nawsiu	Brzosteckim:	sztuka	przedsiębior-
czości	(120	godz.	w	1	gr.	2	x	w	tyg.)	,	język	angielski	(120	
godz.	w	1	gr.	2	x	w	tyg.),	zajęcia	komputerowe	(120	godz.	
w	1	gr.	2	x	w	tyg.),	zajęcia	wyrównawcze	z	języka	polskiego	
(120	godz.	w	1	gr.	2	x	w	tyg.),	matematyki	(120	godz.	w	1	
gr.	2	x	w	tyg.)	i	fizyki	(120	godz.	w	1	gr.	2	x	w	tyg.)

b)	Gimnazjum	w	Siedliskach	 –	Bogusz:	matematyka	 (120	
godz.	w	2	gr.	2	x	w	tyg.),	język	angielski	(120	godz.	w	2	
gr.	2	x	w	tyg.),	informatyka	(120	godz.	w	2	gr.	2	x	w	tyg.)

2.	Zajęcia	będą	odbywać	się	w	grupach	szkoleniowych
V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
1.	Rodzic/opiekun	zobowiązany	jest	do:
-	 zapewnienia	by	uczeń	uczestniczył	regularnie,	punktualnie	
i	aktywnie	w	zajęciach

-	 wypełniania	ankiet	związanych	z	realizacją	projektu	i	mo-
nitorowaniem	jego	późniejszych	rezultatów

2.	Uczestnictwo	w	projekcie	nie	upoważnia	rodzica/opiekuna,	
działającego	we	własnym	imieniu	lub	w	imieniu	dziecka,	do	
czynności	kontrolnych	wobec	Organizatora.

3.	W	przypadku	nieuzasadnionej	rezygnacji	z	udziału	w	projek-
cie	przez	uczestnika,	poza	udokumentowanymi	przypadkami	
zdrowotnymi	lub	losowymi,	Rodzic/Opiekun	zobowiązany	
jest	do	zwrotu	otrzymanych	materiałów	szkoleniowych	oraz	
pomocy	w	znalezieniu	innej	osoby	na	miejsce	uczestnika,	jak	
również	zobowiązany	jest	do	zwrotu	kosztów	poniesionych	
przez	organizatora	uczestnika.

informAcJA o ProJekcie
Projekt pt.: „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminie Brzostek”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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 Thuja:
 Smaragd (na	żywopłoty)
 Sunkist  (na	żywopłoty)

Cyprysy i inne krzewy

Uprawa	w	doniczkach

K. Fryc
Brzostek – ul. Słoneczna 84
(1	km	od	kościoła	w	kier.	Opacionki)

tel. kom. 600 616 573

 kRZEWy
OZdOBNE

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku  
z dnia 18 września 2012 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do najmu w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego- stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony 
w Domu Ludowym w Bączałce - przeznaczony na pro-
wadzenie działalności gospodarczej.
Lokal	użytkowy	położony	na	parterze	budynku	Domu	Lu-
dowego	w	Bączałce	stanowiący	własność	Gminy	Brzostek	
na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00021286/8.	
Cena	wywoławcza	 czynszu	 najmu	 za	 1	m2	 powierzchni	
użytkowej	wynosi	8,00	zł	+	23%	VAT-u	miesięcznie.
Powierzchnia	użytkowa	lokalu	wynosi	łącznie	50	m2.
Lokal	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną,	gaz	i	wodę.
 

Wadium	 dla	 lokalu	 płatne	 na	 konto	Urzędu	Miejskiego	
w	Brzostku	(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	
2020	0006)	wynosi	500,00	zł	(słownie:	pięćset	złotych).
Najemca	ponosi	oprócz	czynszu	również	opłaty	za	zużytą	
energię	elektryczną,	gaz,	wodę,	wywóz	nieczystości	stałych	
i	płynnych	oraz	podatek	od	nieruchomości.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	trzech	lat.
Czynsz	 płatny	 z	 góry	 do	 10	 każdego	miesiąca	 na	 konto	
Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	 czynszu	 będzie	 regulowana	 corocznie	 o	 śred-
nioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	
ogłoszony	przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	
(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2012	
rok.)
Zamieszczenie	 ogłoszenia	 o	 przetargu	 na	wynajem	w/w	
nieruchomości	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	
ogłoszenia.

Do wynajęcia	budynek	przy	ul.	Rynek	15	lub	inne	oferty	z	tym	związane.	Tel.	604	421	050
Do sprzedania działki	budowlane	położone	w	Brzostku,	przy	ul.	Ks.	Kazimierza	Ostafińskiego.	Tel.	604	421	050

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokali użytkowych położonych w Brzostku – stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem	najmu	 są	 lokale	użytkowe	 (kioski)	 położone	w	Brzostku	na	przystankach	 autobusowych	 (kierunek	do	 Jasła	
i	Dębicy)	–	z	przeznaczeniem	na	prowadzenie	nieuciążliwej	działalności.
Lokal	użytkowy	(kiosk nr 1)	o	powierzchni	użytkowej	6,9	m2	położony	w	Brzostku	na	przystanku	autobusowym	(kierunek	
do	Jasła)	na	działce	nr	821	stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00042605/4;	cena	
wywoławcza	czynszu	najmu	za	1	m2	powierzchni	użytkowej	wynosi	60,00	zł	+	23%	VAT-u	miesięcznie.
Lokal	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną.
Lokal	użytkowy	(kiosk nr 2)	o	powierzchni	użytkowej	6,9	m2	położony	w	Brzostku	na	przystanku	autobusowym	(kierunek	
do	Dębicy)	na	działce	nr	804	stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00042605/4;	
cena	wywoławcza	czynszu	najmu	za	1	m2	powierzchni	użytkowej	wynosi	60,00	zł	+	23%	VAT-u	miesięcznie.
Lokal	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną.
Wadium	dla	każdego	lokalu	nr	1	i	nr	2	płatne	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	
0210	2020	0006)	wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Najemca	ponosi	oprócz	czynszu	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	wywóz	nieczystości	stałych	oraz	podatek	od	
nieruchomości	i	inne	opłaty,	które	obciążają	najemcę.	Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 31 października 2012 r. O GODZ. 1100

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 26.10.2012r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.	Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnio-
roczny	wskaźnik	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	
zalicza	się	na	poczet	czynszu	najmu,	zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	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	nieruchomości	(Dz.U.Nr	207	poz.	2108).	Wadium	w	pieniądzu	należy	wnosić	
na konto: BSR	o/Brzostek	Nr	328589	0006	0080	0210	2020	0006).
Brzostek,	dnia	25.09.2012	r.
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krzyżówkA z nAgrodĄ
Poziomo:
1)	Zawodnik	 specjalizujący	 się	w	bie-
gach	 średnich;	9)	Łupiny,	 obierzyny;	
13)	Z	lilijką	na	czapce;	17)	Kontrolująca	
izba; 18)	Baśniowy	duszek;	19)	Partia	
Korwina-Mikke;	20)	Sąsiadka	Europej-
ki; 23)	Mebel	do	spania;	26) Lampart; 
30)	Mały	salon;	34)	Najwyższy	szczyt	
Krety;	35)	Furmanka;	36)	Z	 siedzibą	
w	Nowym	Jorku;	37)	Trofeum;	41)	Stru-
sie	austalijskie;	45)	Cebertyzacja.
Pionowo:
1) Epoka	 zbroi	 i	miecza;	2)	600-letni	
w	Januszkowicach;	 3)	Amerykański	
bezzałogowy	 statek	 kosmiczny	wy-
strzelony	 w	1978r.;	 4)	Urządzenie	

w stoczni; 5)	Cyganka	 z	„Chaty	 za	
wsią”;	6)	Symbol	funkcji	secans;	7)	Na	
plecach	Mikołaja;	8)	Skupienie	czegoś	
w	centralnym	 punkcie	 lub	w	jednych	
rękach;	9)	Odwracanie	gleby	pługiem;	
10)	Pseudonim	Antoniego	 Ilińskiego;	
11) Rożny	 lub	 karny;	12)	Myśl	 prze-
wodnia; 13)	Wzór	wyszyty	na	tkaninie;	
14)	Czepia	się	psiego	ogona;	15)	Miasto	
w	Turcji	z	ruinami	świątyni	Artemidy;	
16)	Buduje	piece;	21)	Utworzona	z	Syrii	
i	Egiptu;	22)	Oznaka	żałoby;	24)	Skala	
światłoczułości;	25)	Miasto	w	Czadzie;	
26)	Miasto	nad	 jeziorem	Roś;	27) Ka-
pitan	 „nikt”	 u	Verne’a;	28)	Mityczne	
duszki;	29)	Zawiadomienie	o	przesyłce;	
30)	Przeżycie	ścinające	z	nóg;	31)	Mar-
ka	austriackiego	samochodu	ciężarowe-
go;	32)	Kończyna	dolna;	33)	Marcowi	

zalotnicy;	38)	Pokład	 okrętu;	39) Jed-
nostka	 ciśnienia;	 40)	Narzędzie	 do	
ręcznego	młócenia	 zboża;	42)	Papugi	
z	krzyżówek;	43)	Kanton	w	środkowej	
Szwajcarii;	44)	Córka	Uranosa	i	Gai.
	 Rozwiązania	 wpisane	 do	 kuponu	
zamieszczonego	 na	 dole	 strony	 do-
starczone	 do	 31	 października	 2012	 r.	
do	 Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	
w	Brzostku	wezmą	udział	w	losowaniu	
nagrody	książkowej.
Rozwiązanie	krzyżówki	z	poprzedniego	
numeru:	BEZ	PRACY	NIE	MA	KOŁACZY. 
Nagrodę	książkową	wylosowała	PAU-
LINA WAL z Gorzejowej.
Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	
do	Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal

W	domu	handlowym	do	 jednego	 ze	
stoisk	podchodzi	kobieta	i	zwraca	się	
do	sprzedawcy:
–	Czy	mógłby	mi	pan	pomóc	w	wy-
borze	 prezentu	 dla	 początkującego	
literata?
–	Owszem	 –	 odparł	 sprzedawca.	 –	
Proponuję	elegancki	kosz	na	śmieci...

		

–	Kim	jest	twój	ojciec?
–	W	 zasadzie	 to	 nie	wiem,	 czasami	
myślę,	 że	 jest	 ślusarzem,	 a	 czasami,	
że	księgowym.
–	Jak	to?!
–	No,	bo	wieczorami	nóż	ostrzy,	a	rano	
pieniądze	liczy.

		
Dyrektor	prosi	sekretarkę,	aby	napisała	
ogłoszenie,	że	zebranie	odbędzie	się	we	
wtorek.	 Po	 jakimś	 czasie	 sekretarka	
pyta:
–	 „Panie	 dyrektorze,	 a	 jak	 się	 pisze	
wtorek?	Czy	 na	 końcu	 jest	 „K”	 czy	
„G”?”
Dyrektor	szuka	w	słowniku,	po	czym	

zwraca	się	do	sekretarki:
–	Przeszukałem	w	słowniku	hasła	na	
„F”	 i	 nie	 znalazłem	 słowa	wtorek!	
Niech	pani	napisze,	że	zebranie	odbę-
dzie	się	w	środę.”

		
–	Dlaczego	 pan	 nie	 ratował	 swojej	
żony,	gdy	tonęła?	
–	A	skąd	miałem	wiedzieć,	że	się	topi?!	
Wrzeszczała	jak	zwykle...

		
Żona	latarnika	woła	do	męża:
–	Kochanie!	Wygraliśmy	w	konkursie!
–	Cudownie!	Ale	co?!
–	Dwutygodniowe	wczasy	 nad	mo-
rzem!	
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Zupa z suszonych grzybów
Składniki:

– 2 spore garści suszonych grzybów
– 2 marchewki
– 1 pietruszka
– 1 mały seler
– ziele angielskie, pieprz, sól, liść laurowy
– śmietana

Wykonanie:
Dzień wcześniej namoczyć grzyby. Namoczone 
grzyby pokroić i gotować w wodzie, w której były 
moczone. Ugotować wywar z jarzyn. Do wywaru 
dodać ugotowane grzyby z wodą. Doprawić zielem 
angielskim, solą, pieprzem i liściem laurowym. 
Zagęścić śmietaną – aby się nie ścięła, należy odlać 
trochę zupy do kubka do ostygnięcia, a następnie 
dodać śmietanę, zamieszać i dolać do zupy. Podawać 
z makaronem. 

Kotlety z bobu i ziemniaków
Składniki:

– pół kilograma bobu
– pół kilograma ziemniaków 
– cebula
– 2 jajka
– łyżka mąki ziemniaczanej
– 2 łyżki bułki tartej
– łyżka oleju
– przyprawy: sól, pieprz itp.
– bułka tarta do panierki 
– olej do smażenia

Wykonanie:
Bób ugotować do miękkości w osolonej wodzie, ostudzić, wy-
łuskać ze skórki. Ziemniaki ugotować w łupinach, ostudzić, 
obrać.  Ziemniaki i bób przepuścić przez maszynkę. Cebulę 
posiekać, zeszklić na łyżce oleju, dodać do mieszanki ziem-
niaków z bobem. Dodać do tego mąkę ziemniaczaną, bułkę 
tartą i jajka. Wszystko wymieszać i przyprawić do smaku. 
Uformować  kotlety, każdy obtoczyć w bułce tartej. Smażyć 
z obu stron na złoty kolor.

Pasta kanapkowa z kurzej wątróbki 
Składniki:

– 1kg kurzej wątróbki
– 1l rosołu
– 4 grubo pokrojone cebule
– 1łyżka masła
– 2 łyżeczki suszonego oregano
– 20 dag zmielonych migdałów
– sól, pieprz, gałka muszkatołowa
– posiekana pietruszka

Wykonanie:
Wątróbkę włożyć do garnka ze szczelną przykrywką, cał-
kowicie zalać rosołem. Gotować na wolnym ogniu przez 20 
minut. Cebulę poddusić na maśle, dodać suszone oregano, 
dusić jeszcze przez 2 minuty. Wątróbkę razem z cebulą zmie-
lić w maszynce. Dodać przyprawy, posiekaną pietruszkę, 
związać migdałami.

Zapiekane gruszki
Składniki:

– 6 dość twardych gruszek 
– 3 łyżki płynnego miodu
– łyżka octu balsamicznego
– sól, pieprz czarny mielony
– 1/3 ząbka czosnku
– masło do wysmarowania formy
– bita śmietana i płynna czekolada do dekoracji

Wykonanie:
Gruszki umyć, wytrzeć do sucha i przekroić na dwie 
części. Naczynie żaroodporne wysmarować masłem, 
ułożyć w nim gruszki, kilka wiórków masła położyć 
na wierzch. Zapiekać w 180˚ C około 10 minut – 
gruszki mają tylko lekko zmięknąć.  Miód wymieszać 
z octem balsamicznym i doprawić do smaku solą, 
pieprzem, czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Na 
półmisku ułożyć  gruszki. Całość udekorować bitą 
śmietaną i płynną czekoladą.

	 Przełom	 lata	 i	jesieni	 to	
okres	obfitości.	To	właśnie	teraz	
następuje	 „wysyp”	większości	
warzyw	i	owoców.	Zebrane	plo-
ny	smażymy,	suszymy,	konser-
wujemy,	aby	zimą	nie	zabrakło	
na	naszych	 stołach	 jesiennych	
rarytasów,	 niezwykle	 smacz-
nych	i	bogatych	w	witaminy.	
	 Zawsze	 chętnie	 jemy	 coś,	

co	 pachnie	mijającym	 latem,	
jest	pyszne,	nieskomplikowane	
w	 przygotowaniu.	 Propono-
wane	w	tym	miesiącu	 przez	
nas	 dania,	 z	aromatycznych	
grzybów,	 gruszek	 oraz	 bobu	
z	przydomowego	ogródka,	będą	
z	pewnością	 każdemu	 smako-
wały!	

Redakcja

Brzosteckie smakołyki
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Zupa z suszonych grzybów Kotlety z bobu i ziemniaków

Zapiekane gruszki Pasta kanapkowa z kurzej wątróbki

Sezon grzybowy 
rozpoczęty
 Wprawdzie	obecny	sezon	grzybowy	nie	jest	
tak	obfity	jak	w	poprzednich	latach,	ale	jak	się	
okazuje,	można	i	w	tym	roku	znaleźć	rekordowe	
okazy	prawdziwków.	W	naszych	 lasach	 rosną	
także	maślaki,	kozaki,	a	nawet	rydze.
	 Pani	Bożena	Borowiecka	z	Brzostku,	chcąc	
zachęcić	Czytelników	Wiadomości	Brzosteckich	
do	 spacerów	 po	 lesie,	 pragnie	 pochwalić	 się	
swoimi	 zbiorami.	Otóż	 16	września	 Państwo	
Borowieccy	 znaleźli	 42	 prawdziwki,	 z	 czego	
największy,	 znaleziony	 przez	 syna	Adriana,	
ważył	85	dekagramów	i	co	bardzo	istotne,	nie	był	
wcale	robaczywy.	Obwód	kapelusza	tego	pięk-
nego	okazu	wynosił	78	cm.	Oczywiście	miejsca	
znalezienia	 tak	 cennego	 „łupu”	 z	wiadomych	
względów	Pani	Bożena	nie	podaje.

Józef Nosal
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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.

J. Nosal

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Stanisław Szukała z BrzostkuFot. Daniel Jasik z Kamienicy Dolnej

Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz

Fot. Aneta Nykiel z Grudnej Dolnej

Fot. Natalia Owsiak z Bukowej

Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej


