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	 22	października	2013	 roku	w	litur-
giczne	wspomnienie	bł.	Jana	Pawła	II,	
w	Katedrze	Rzeszowskiej	 przez	wło-
żenie	rąk	i	modlitwę	Księdza	Biskupa	
Jana	Wątroby	 7	 alumnów	Wyższego	
Seminarium	Duchownego	w	Rzeszowie	
otrzymało	święcenia	diakonatu.	Wśród	
nowo	wyświęconych	diakonów	znaleźli	
się	dwaj	nasi	rodacy:	Paweł	Płaziak	z	Ja-
nuszkowic	i	Paweł	Smoleń	z	Brzostku.	
W	tym	ważnym	dla	nich	dniu,	wspierali	
ich	 swoją	 obecnością	 parafianie	 z	 ro-

dzinnych	miejscowości,	wraz	z	Księżmi	
Proboszczami	i	Kapłanami	Rodakami.
	 Do	 tego	wydarzenia	 nasi	 krajanie	
przygotowywali	 się	przez	ponad	5	 lat	
formacji	 seminaryjnej.	 Podczas	 tego	
czasu	 pełnego	modlitwy,	 nauki	 i	po-
sługi	wśród	ludzi,	klerycy	rozeznawali	
w	swoich	 sercach	 sprawę	 powołania.	
Tak	by	w	momencie	święceń,	definityw-
nie	odpowiedzieć	Bogu	na	wezwanie	do	
służby	w	Kościele.	Misja	diakona	pole-
ga	na	posłudze	przy	stole	Słowa	Bożego,	

służbie	przy	ołtarzu,	udzielaniu	chrztu,	
możliwości	błogosławienia	małżeństw	
oraz	czynienia	dzieł	miłosierdzia.
	 Posługa	diakońska	naszych	Rodaków	
jest	bezpośrednią	formą	przygotowania	
do	święceń	kapłańskich,	które	jeśli	Bóg	
pozwoli,	odbędą	się	początkiem	czerw-
ca.	 Otaczajmy	modlitwą	 diakonów,	
aby	godnie	sprawowali	swoją	posługę.	
Módlmy	 się	 także	 o	nowe	 powołania	
z ziemi brzosteckiej. 

aa

Święcenia diakonatu alumnów Pawła Smolenia i Pawła Płaziaka

	 Trzech	druhów	z	Nawsia	Brzostec-
kiego	 21	 października	 stawiło	 się	 na	
ul.	Wiejskiej	w	Warszawie	w	gmachu	
Sejmu	 RP.	 Nie…	 nie	 była	 to	 akcja	
gaśnicza,	 strażacy	 byli	w	mundurach	
galowych,	 i	nie	 jechali	 tam	wozem	
bojowym	 „na	 kogutach”.	Druhowie:	
Józef	Kobak,	Mateusz	Domaradzki	
i	Grzegorz	Przewoźnik	reprezentowali	
OSP	Nawsie	Brzosteckie	na	konferencji	
zorganizowanej	przez	Poselski	Zespół	
Strażaków,	 Związek	 Ochotniczych	
Straży	 Pożarnych	 oraz	Komendanta	
Głównego	Państwowej	Straży	Pożarnej.	
Strażakom	z	OSP	Nawsie	Brzosteckie	
towarzyszył	Zastępca	Komendanta	PSP	
w	Dębicy	Zbigniew	Lasko	oraz	strażak	
Robert	 Łanucha,	 który	 pewną	 ręką	
prowadził	 samochód	 zadysponowany	
z	Komendy	Powiatowej	PSP	w	Dębicy.
	 Jednostka	OSP	Nawsie	Brzosteckie	
została	 zaproszona	 z	powodu	 naj-
większej	 liczby	wyjazdów	w	latach	
2011	 –	 2013	w	całym	województwie	
podkarpackim.	Druhowie	 otrzymali	
grawerowane	wyróżnienie,	 list	gratu-
lacyjny,	 zwiedzili	 sejm	 i	mieli	okazję	
rozmawiać	z	posłami	i	przedstawiciela-

mi	rządu,	którzy	na	co	dzień	zajmują	się	
strażackimi	sprawami,	a	to	że	dowie-
dzieli	się	o	istnieniu	takiej	straży	i	co	
ważne	wyrazili	 chęć	przyjechania	do	
Nawsia,	na	pewno	nie	zaszkodzi	pod-
czas	starania	się	o	dodatkowe	wsparcie	
dla	tej	i	innych	jednostek	naszej	gminy.
	 To	już	kolejny	rok,	w	którym	kilka	
naszych	 jed-
nostek	dzięki	
własnym	 sta-
raniom	 zdo-
było	 fundu-
sze	 na	 zakup	
wyposażenia	
niezbędnego	
do prowadze-
nia	 akcji	 ra-
towniczych.	
W	połączeniu	
z	niemałym	
budżetem	 na	
ochronę	prze-
ciwpożarową	
uchwalanym	
c o r o c z n i e	
przez	 Radę	
M i e j s k ą	

w	Brzostku	daje	to	zauważalny	wzrost	
wyposażenia,	 sprawności	 i	skutecz-
ności	 działań	 podejmowanych	 przez	
naszych	 strażaków.	Wzrasta	 dzięki	
temu	poczucie	bezpieczeństwa	naszych	
mieszkańców	 i	pewność,	 że	możemy	
liczyć	na	ich	skuteczną	i	profesjonalną	
pomoc	w	wypadku	różnorakich	zagro-
żeń.

P.S.
Fot. OSP Nawsie Brzosteckie

nasi strażacy w sejmie

	 W	ostatnią	niedzielę	września,	w	Sanktuarium	Narodzenia	
Najświętszej	Marii	Panny	w	Zawadzie	zebrały	się	delegatki	
reprezentujące	koła	gospodyń	wiejskich	z	terenu	całego	po-

wiatu,	by	podziękować	za	łaski	i	oddać	się	w	opiekę	zawadz-
kiej	Matce	Boskiej,	opiekunce	tych	organizacji.	W	gronie	tym	
nie	zabrakło	przedstawicielek	Koła	Gospodyń	w	Brzostku,	

które	z	obrazem	świętej	Marty,	patronki	wszystkich	
gospodyń,	 uczestniczyły	 tu	w	uroczystej	Mszy	
Świętej	 inaugurującej	 III	 Integracyjny	Zjazd	Kół	
Gospodyń	z	powiatu	dębickiego.
	 Trzeba	 nadmienić,	 że	 inicjatorką	 tego	 zjazdu	
w	2011	r.	była	pani	Stanisława	Rakoczy	–	przewod-
nicząca	KGW	w	Zawadzie,	która	zaproponowała,	
aby	każdego	roku	o	tej	samej	porze,	czyli	w	ostat-
nią	niedzielę	września,	można	było	się	spotkać	na	
imprezie	konsolidującej	wszystkie	koła	w	powiecie.	
Od	tej	pory	impreza	stała	się	cykliczną.	Zawsze	roz-
poczyna	się	Mszą	świętą,	potem	jest	część	oficjalna	
z	udziałem	najważniejszych	władz	samorządowych,	
a	także	część	artystyczna	i	poczęstunek
	 W	tym	roku	impreza	miała	wyjątkowo	skromny	
charakter,	 bowiem	przedstawicielki	 Powiatowej	
Rady	Kobiet,	będące	głównymi	organizatorami	tego	
zjazdu,	wyjeżdżały	właśnie	do	Brukseli	na	ważną	
konferencję.

E.M.

delegatki z brzostku na powiatowym zjeździe kół gospodyń
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Niech mówią, że nasza szkoła 
drogą do źródła wiedzy jest,
bo dobro, mądrość i życzliwość
tu każdy stawia za swój cel.

	 W	 piękną,	 słoneczną	 sobotę	 26	 października	 2013	 r.	
w	Publicznej	 Szkole	 Podstawowej	w	Brzostku	 odbył	 się	
jubileusz	40-lecia	otwarcia	szkoły	oraz	nada-
nia	jej	imienia	Komisji	Edukacji	Narodowej.	
Uroczystości	 rozpoczęły	 się	Mszą	 świętą	
w	 kościele	 parafialnym,	 którą	 sprawowali:	
ksiądz	 proboszcz	 dr	 Jan	 Cebulak,	 ksiądz	
profesor	Bogdan	Stanaszek	 oraz	 katecheta	
miejscowej	szkoły	ksiądz	Krzysztof	Moszyń-
ski.	Homilię	wygłosił	ks.	Krzysztof,	w	której	
przedstawił	historię	szkolnictwa	na	terenach	
dzisiejszej	Gminy	Brzostek	 i	podkreślił	 za-
sługi	pedagogów	zaangażowanych	w	proces	
nauczania	i	wychowania	młodego	człowieka.	
Przypomniał,	kto	pełnił	funkcje	kierownicze	
od	1973	r.	w	nowej	szkole,	a	byli	to:	Eugenia	
Grzesiakowska	 –	 gminny	 dyrektor	 szkół,	
zastępcami	–	Antoni	Krajewski	i	Roman	Sma-
lara.	Od	1980	do	1984	r.	dyrektorem	był	Jan	
Węgrzyn.	Potem	Roman	Smalara,	a	zastępcą	
Teresa	Reutt.	 Inspektorem	 oświaty	 został	
Jan	Węgrzyn,	a	zastępcą	Antoni	Krajewski.	
W	1986	r.	dyrektorem	została	Teresa	Reutt,	a	zastępcą	Maria	
Rozwadowska,	 która	 pełniła	 tę	 funkcję	 do	2008	 roku.	Po	
przemianach	politycznych	w	kraju	od	1	IX	1990	r.	dyrektorem	
jest	do	dziś	Maria	Przebięda,	a	zastępcą	Aneta	Krajewska. 
Głoszący	 kazanie	 odniósł	 się	 także	 do	myśli	 Jana	Pawła	
II	 –	 „Oświata	 jest	 jednym	z	podstawowych	dóbr	 ludzkiej	
cywilizacji.	Od	niej	 zależy	w	znacznej	mierze	 przyszłość	
całych	 społeczeństw…”.	 Przypomniał	 również	 nazwiska	
tych,	którzy	wystarali	się	o	nową	szkołę:	Jana	Dachowskiego,	
Eugeniusza	Żyrę,	Jana	Kolbusza	i	Józefa	Grzesiakowskiego.	
W	 czasie	Eucharystii	modlono	 się	 za	wszystkich,	 którzy	
przyczynili	 się	 do	powstania	 nowego	budynku	 szkoły,	 do	
jego	unowocześnienia	i	zmodernizowania,	za	zmarłych	pe-
dagogów	 i	nauczycieli,	 pracowników	 realizujących	proces	
dydaktyczno-wychowawczy	i	opiekuńczy.	Po	nabożeństwie	
zebrani,	na	czele	z	pocztem	sztandarowym	udali	się	do	bu-
dynku	szkoły,	aby	wziąć	udział	w	dalszej	części	obchodów.
	 Zaproszonych	gości	w	progach	szkoły	serdecznie	powi-
tały	Panie	Dyrektor	Maria	Przebięda	 i	Aneta	Krajewska.	
Już	w	tym	miejscu	życzenia	złożyli:	Pan	Jacek	Berek,	Pani	
Krystyna	Zdziarska	–	Dyrektorzy	Gimnazjum	im.	Królo-
wej	 Jadwigi	w	Brzostku,	Pani	Danuta	Kaczka	–	Dyrektor	
Publicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Kamienicy	Dolnej,	Pani	
Małgorzata	 Siarkowska	 –	Dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	

w	Gorzejowej	 i	inni.	 Następnie	wszyscy	 zajęli	miejsca	
w	pięknie	udekorowanej	na	tę	okazję	sali,	gdzie	rozpoczęła	
się	oficjalna	część	uroczystości.	Złożyły	się	na	nią	przemó-
wienia	Pani	Dyrektor	oraz	ks.	profesora	Bogdana	Stanaszka,	
a	także	 życzenia	 składane	przez:	Pana	Władysława	Biela-
wę	–	Starostę	Powiatu	Dębickiego,	Pana	Leszka	Bieńka	–	
Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Brzostek,	Panią	Zofię	Skórską	
–	Przewodniczącą	Rady	Miasta,	Panów	Stanisława	Wójto-
wicza,	Krzysztofa	Dziedzica	–	Dyrektorów	Zespołu	Szkół	
w	Siedliskach-Bogusz	 oraz	 Panią	Monikę	Lemek	 i	Pana	

Piotra	Goneta	–	przedstawicieli	Rady	Rodziców.	Burmistrz	
Leszek	Bieniek	życzył,	by	wszyscy,	a	więc	zarówno	dzieci,	
jak	i	nauczyciele	oraz	inni	pracownicy	czuli	się	nadal	w	tej	
szkole,	 jak	w	domu.	Pani	Zofia	Skórska	 życzyła	 dalszego	
prężnego	rozwoju	szkoły,	 realizacji	obecnych	 i	przyszłych	
planów.	Starosta	Powiatu	Dębickiego	zauważył	z	kolei,	 że	
wyszło	z	niej	wielu	wspaniałych	absolwentów.	Wszyscy	prze-
mawiający	podkreślali	fakt,	iż	brzostecka	szkoła	to	miejsce	
wyjątkowo	oddane	lokalnemu	społeczeństwu,	ciągle	tętniące	
życiem.	Wielu	z	jej	absolwentów	jest	ludźmi	szanowanymi	
i	poważanymi.	
	 W	 swym	przemówieniu	 Pani	Dyrektor	 przypomniała	
historię	budowy	szkoły	oraz	osoby,	które	swym	zaangażowa-
niem,	niezwykłą	energią	potrafiły	zmobilizować	innych	do	
realizacji	tego	dzieła.	Dzięki	ich	oddaniu	udało	się	stworzyć	
szkołę	taką,	jaką	widzimy	dzisiaj	–	otwartą	na	nowe,	gdzie	
niemożliwe	staje	się	możliwe.	Zaznaczyła,	że	niezależnie	od	
dziejowych	zmian	przez	kolejne	lata	istnienia,	placówka	już	
na	trwałe	wpisała	się	w	historię	Gminy	Brzostek.	Przypo-
mniała	sylwetki	społeczników	i	ich	starania,	 jakie	podjęli,	
aby	doszło	do	wzniesienia	nowego	budynku.	Podziękowała	
także	wszystkim	byłym	Dyrektorom,	 ich	Zastępcom,	Bu-
downiczym	Szkoły,	 Emerytowanym	Nauczycielom,	 Pra-
cownikom	Oświaty,	Władzom	Samorządowym,	Przewodni-

czącym	Komitetu	Rodzicielskiego,	Rodzicom	
i	Absolwentom	za	 to,	 że	 często	w	trudnych	
warunkach	swoim	słowem,	postępowaniem,	
odwagą	i	roztropnością	pomogli	w	ogromnej	
mierze	wybudować,	 zachować	 i	przekazać	
wszystko	 to,	 co	mieści	 się	 w	dwóch	 tak	
zwykłych,	 a	jednocześnie	 bogatych	w	treść	
słowach:	Nasza	Szkoła.	
	 Po	części	oficjalnej	uczniowie	wraz	z	opie-
kunami	zaprezentowali	program	artystyczny	
pt:	 „Na	 tradycjach	 przeszłości	 budujemy	
przyszłość”	w	reżyserii	Pani	Doroty	Dziedzic,	
z	choreografią	 Pani	 Elżbiety	Ryby-Stanek,	
z	muzyką	Pana	Wiesława	Płaziaka,	 sceno-
grafią	Pani	Ewy	Samborskiej	 i	Pani	Danuty	
Kutyny.	O	kostiumy	i	charakteryzację	zadbała	
Rada	Pedagogiczna	i	Pracownicy	szkoły.	
	 Przedstawienie	 rozpoczęło	 się	 piosenką	
„Mówią,	mówią,	że…”	w	wykonaniu	szkolne-

czterdzieści lat minęło…
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 W listopadzie 1918r. ziściło się po 
123 latach marzenie o wolnej Polsce. 
Tę wspaniałą kartę historii tworzył 
suwerennie Naród polski z własnej 
woli, bez niczyjej pomocy. Polacy na 
nowo pokazali swą wielkość zdumio-
nej Europie tej zachodniej i wschod-
niej. Niestety, suwerenność Polaków 
była przysłowiową solą w oku dla 
komunistów i hitlerowców. Po II 
wojnie światowej w czasach PRL na-
dal niszczono kłamstwem ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. 

	 Na	 początku	warto	 przypomnieć	
genezę	tamtych	wydarzeń	sprzed	95	lat.	
Wtedy	to	na	przełomie	października	i	li-
stopada	1918	r.	stawała	się	faktem	klęska	
Austro-Węgier	i	Niemiec	w	wojnie	świa-
towej.	Wówczas	te	państwa	okupowały	
terytorium	 dawnej	 Rzeczpospolitej.	
Polacy	widząc	szansę	na	wolność	zaczęli	
tworzyć	swoje	lokalne	ośrodki	władzy	
i	organizowali	własną	siłę	zbrojną,	która	
rozbrajała	oddziały	wojsk	zaborczych.	
Wieszano	biało-czerwone	flagi,	mani-
festowano	 przywiązanie	 do	 polskości	
i	dążenie	do	niepodległości.	To	widzieli	
osłabieni	zaborcy,	a	sprawa	Polski	cie-
szyła	się	rosnącym	poparciem	zwycię-
skich	mocarstw	na	arenie	międzynaro-
dowej.	Dalsze	wypadki	 potoczyły	 się	
szybko.10	 listopada	1918r.	 z	więzienia	
w	Magdeburgu	 przybył	 do	Warszawy	
Józef	 Piłsudski	 –	 osławiony	 dowódca	
I	Brygady	Legionów,	wybitny	patriota	
i	sprawny	 organizator	 cieszący	 się	

dużym	autorytetem.	Rada	Regencyjna,	
sprawująca	tymczasową	władzę,	powie-
rzyła	Piłsudskiemu	już	11listopada	do-
wództwo	nad	Polską	Siłą	Zbrojną.	Nowy	
dowódca	podjął	natychmiast	rokowania	
z	niemieckim	garnizonem	wojskowym	
w	celu	 ich	 ewakuacji.	 Rokowania	 te	
zakończyły	 się	 sukcesem	 i	oddziały	
niemieckie	 zaczęły	 opuszczać	 ziemie	
polskie.	14	listopada	Rada	Regencyjna	
przekazała	Piłsudskiemu	pełną	władzę	
polityczną,	jemu	też	podporządkowały	
się	 polskie	 ośrodki	władzy	w	innych	
miastach.	16	listopada	Piłsudski	wysłał	
telegramy	 do	 rządów	 innych	 państw	
z	wiadomością	 o	powstaniu	 niepodle-
głego	państwa	polskiego,	a	18	listopada	
powołał	pierwszy	rząd	Rzeczpospolitej	
Polskiej	z	premierem	Jędrzejem	Mora-
czewskim.	Do	 czasu	 zwołania	 Sejmu	
Ustawodawczego,	 na	mocy	 dekretu	
o	ustanowieniu	najwyższej	władzy	Pol-
ski	–	22	listopada	Józef	Piłsudski	został	
Tymczasowym	Naczelnikiem	Państwa.	
Tak	oto	wolna	Polska	stała	się	faktem!	
Piąte	pokolenie	Polaków	doczekało	się	
odrodzenia	własnej	państwowości.	Oni	
nie	 zatracili	 swej	 tożsamości	 narodo-
wej	 –	 zachowali	 polski	 język,	 kulturę	
i	tradycję,	religię	katolicką	oraz	pamięć	
o	tysiącletniej	 historii	 i	dawnej	 potę-
dze.	Zrywy	powstańcze	i	kultywowana	
pamięć	 o	wolnościowym	 zmaganiach	
zbrojnych	przyczyniła	się	do	wychowy-
wania	kilku	pokoleń	patriotów.	Tamtą	
historię	czasów	wybijania	się	Polski	na	
niepodległość	tworzyło	całe	społeczeń-

stwo.	Po	raz	pierwszy	nie	była	to	szla-
checka	Rzeczpospolita,	lecz	narodowa,	
co	udowodniły	późniejsze	walki	z	bol-
szewikami	w	obronie	 niepodległości.	
Ten	wielki	zryw	nie	byłby	też	możliwy	
bez	patriotycznego	zaangażowania	wie-
lu	wybitnych	jednostek	takich	jak:	Józef	
Piłsudski,	 Roman	Dmowski,	 Ignacy	
Paderewski,	Ignacy	Daszyński,	Edward	
Rydz–Śmigły,	Władysław	 Sikorski,	
Kazimierz	Sosnkowski,	Bolesław	Roja,	
Wojciech	Korfanty,	Wincenty	Witos.	
Pamiętajmy	ponadto,	że	do	walki	o	wol-
ność	włączały	się	nawet	kilkunastoletnie	
dzieci.	 Szczególnie	miało	 to	miejsce	
we	Lwowie,	 dlatego	 zostały	 nazwane	
Orlęta	 Lwowskie.	 Gdy	 1	 listopada	
1918r.	wojska	 ukraińskie	 przełamały	
polską	obronę	 i	uderzyły	na	Lwów,	 to	
rozpoczęły	 się	 zacięte	walki	o	miasto.	
Sławne	Orlęta	 liczyły	 ponad	 tysiąc	
żołnierzy	 –	 heroicznych	Bohaterów.	
Wśród	 nich	 był	 trzynastoletni	Antoś	
Pietrykiewicz	 –	 najmłodszy	 kawaler	
Krzyża	Virtuti	Militari,	 który	 poległ	
niedaleko	cmentarza	Łyczakowskiego.	5	
listopada	w	rejonie	Szkoły	Sienkiewicza	
zginął	 piętnastoletni	Wilhelm	Haluza,	
a	w	natarciu	na	Szkołę	Kadecką	poległ	
czternastoletni	Tadeusz	 Jabłoński.	 To	
tylko	kilka	przykładów	heroizmu	naj-
młodszych	Obrońców	Lwowa,	których	
zginęło	blisko	czterystu	podczas	 trzy-
tygodniowych	walk	o	miasto.	Cześć	Ich	
Pamięci!

(cdn.)
Opracował Zespół

go	chóru	do	muzyki	napisanej	przez	Piotra	Rubika.	Później	
na	scenie	pojawili	się:	Książę	Stanisław	August	Poniatowski	
i	twórcy	Komisji	Edukacji	Narodowej.	Piękne	stroje	aktorów	
oraz	taniec	dworski	–	menuet	oddały	klimat	tamtej	epoki.	
Kolejno	prezentowane	sceny	to:	lata	siedemdziesiąte,	kiedy	
wznoszono	budynek	szkoły,	uroczyste	wprowadzenie	sztan-
daru	 i	odśpiewanie	hymnu	szkoły.	Minutą	ciszy	uczczono	
również	pamięć	zmarłych	nauczycieli	i	wychowawców.	Na	
czasy	współczesne	złożyły	się	piosenki	i	wiersze	tematycz-
nie	związane	z	życiem	szkoły.	Słowa	jednej	z	piosenek	były	
formą	podziękowań	dla	Pań	Dyrektor,	za	to	
„…że	prowadzą	nas,	dają	cenne	nam	wska-
zówki	 jak	 latarni	blask…”.	Montaż	słowno-
-muzyczny	obfitował	także	w	tańce,	zarówno	
te	tradycyjne,	jak	i	nowoczesne.	Publiczności	
bardzo	podobały	się	tańce	–	polonez,	gangnam	
style,	 brzostowiak	 oraz	 ilustracje	 ruchowe	
do	 utworów	muzycznych	 „Do	 widzenia	
profesorze”	i	„Czterdzieści	lat	minęło…”.	Na	
potrzeby	montażu	zmieniono	słowa	popular-
nych	piosenek,	by	jeszcze	bardziej	podkreślały	
niecodzienność	przeżywanych	chwil.	
	 Przedstawienie	spotkało	się	z	żywą	reakcją	
licznie	zgromadzonej	publiczności,	która	nie	
kryła	słów	uznania	dla	małych	aktorów	oraz	
nie	szczędziła	gromkich	braw.	W	wielu	oczach	
zalśniły	łzy	wzruszenia	na	wspomnienie	daw-
nych	lat,	minionych	wydarzeń.	
	 Po	 części	 artystycznej	 głos	 zabrała	Pani	
Zuzanna	Rogala	–	emerytowana	nauczycielka,	

która	w	kilku	 słowach	wyraziła	 radość	 z	faktu,	 iż	młodzi	
ludzie	pamiętają	zasługi	tych,	którzy	od	początku	tworzyli	
tę	szkołę,	ich	starania	i	oddanie.	Podarowała	szkole	książkę	
pt.:	„O	sobie	samej	i	nie	tylko…”,	której	jest	autorką.
	 Rocznica	40-lecia	szkoły	stała	się	wspaniałą	lekcją	historii	
dla	 najmłodszego	 pokolenia,	 a	dla	 byłego	 grona	 pedago-
gicznego	i	budowniczych	szkoły	była	świętem	wspomnień	
minionego	czasu.

atsz
Więcej zdjęć na str. 20–21

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. XXXi. Polskie miesiące – Październik – Święto niePodległoŚci)
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	 W	naszym	miasteczku	flaga	wywie-
szona	na	prywatnym	budynku	w	dzień	
święta	 narodowego	 jest	 ciągle	 zjawi-
skiem	niezmiernie	rzadkim.	Owszem	
są	flagi	na	rynku,	przy	pomniku,	przy	
kościele,	 na	 budynkach	użyteczności	
publicznej,	 ale	 nie	 na	 prywatnych	
posesjach.	 Jak	 opowiadają	 starzy	
ludzie,	 dawniej	 nikt	 nie	wstydził	 się	
okazywać	patriotyzmu	i	wywieszenie	
flagi	w	święta	 narodowe	było	 czymś	
zupełnie	normalnym.	Obecna	niechęć	
do	wywieszania	flag	zrodziła	się	po	II	
wojnie	światowej,	kiedy	okazało	się,	że	
naszych	świąt	narodowych	nie	wolno	
nam	obchodzić.	W	zastępstwie	 dano	
nam	inne	święta,	jak	np.	rocznicę	mani-
festu	lipcowego,	czy	rocznicę	rewolucji	
październikowej,	 a	naszą	flagę	 biało-
-czerwoną	należa-
ło	wtedy	wywie-
szać	 koniecznie	
w	towarzystwie	
czerwonej.	 Skoro	
zwykły	 obywatel	
nie	mógł	wywie-
szać	 f lagi	wtedy	
kiedy	 chciał,	 to	
naturalną	 rzeczą	
było,	 że	 przestał	
ją	w	ogóle	wywie-
szać.	Odtąd	 flagi	
wisiały	 głównie	
na 	 budy n kach	
użyteczności	 pu-
blicznej.	Można	
je	było	wywieszać	
kilka	 dni	 przed	
świętem,	ale	trze-
ba	było	je	zdejmo-
wać	zaraz	po,	aby	
nie	 płowiały,	 jak	
niektórzy	mawia-
li.	A	prawda	była	
taka,	że	obawiano	
się,	aby	ktoś	nawet	
przez	 przypadek	
nie	 uczcił	 Święta	
Trzeciego	Maja,	
czy	 Święta	 Nie-
podległości,	które	
wypadało	4	dni	po	rocznicy	rewolucji	
październikowej.	Brzosteckie	władze	
partyjne	bardzo	skrupulatnie	tego	pil-
nowały.
	 Na	pewno	minie	jeszcze	sporo	czasu	
zanim	na	nowo	przyswoimy	sobie	na-
wyk	wieszania	flagi	do	upamiętniania	
ważnych	dla	Polski	dat.	Konieczny	jest	
tutaj	 dobry	 przykład.	 Przecież	 kiedy	
ja	 pierwszy	wywieszę	flagę,	 to	może	
sąsiad	 będzie	 drugim,	 a	na	 następny	
rok	kolejny	sąsiad	trzecim.	Ważne	jest	
by	pokazać,	że	patriotyzm	to	nie	tylko	
puste	słowo.

kiedy wywieszać flagę?
	 Od	 10	 kwietnia	 2004	 roku	 (dzień	
wejścia	w	życie	 ustawy	 z	20.02.2004	
o	zmianie	 ustawy	 o	godle,	 barwach	

i	hymnie	 Rzeczpospolitej	 Polskiej)	
każdy	może	legalnie	wywieszać	flagę	
narodową	z	okazji	świąt	państwowych,	
z	okazji	ważnych	wydarzeń	historycz-
nych	(dobrych	i	złych),	a	także	z	oka-
zji	 uroczystości	 i	wydarzeń	 z	życia	
prywatnego,	 np.	 rodzinne	 jubileusze,	
urodziny,	itp.	
	 Poniżej	 przedstawiam	 wybrane	
wydarzenia	 z	historii	 Polski	 godne	
upamiętnienia	wywieszeniem	 f lagi	
narodowej.
• 22	I	–	Wybuch	powstania	stycznio-

wego 
• 14	II	–	Powstanie	Armii	Krajowej
• 1	 III	 –	Narodowy	Dzień	 Pamięci	
„Żołnierzy	Wyklętych”	

• 24	III	–	Wybuch	powstania	kościusz-
kowskiego. 

• 2	IV	–	Śmierć	Jana	Pawła	II	papieża	
Polaka	

• 10	 IV	 –	Katastrofa	 lotnicza	 pod	
Smoleńskiem

• 13	 IV	–	Światowy	Dzień	Pamięci	
Ofiar	Katynia

• 19	IV	–	Wybuch	powstania	w	getcie	
warszawskim 

• 1	V	–	Święto	Pracy	
• 2	V	–	Święto	Polskiej	Flagi	
• 3	V	–	Święto	Narodowe	Trzeciego	
Maja	

• 18	V	–	Zdobycie	Monte	Cassino	
• 28	VI	–	Narodowy	Dzień	Pamięci	
Poznańskiego	Czerwca	1956

• 15	VII	–	Bitwa	pod	Grunwaldem	
• 1	VIII	 –	Wybuch	 powstania	war-

szawskiego 
• 15	VIII	–	Bitwa	o	Warszawę	zwana	

„cudem”	nad	Wisłą,	Święto	Wojska	
Polskiego	

• 31	VIII	–	Powstanie	„Solidarności”
• 1	 IX	–	Napad	Niemiec	 na	Polskę,	
wybuch	II	wojny	światowej.

• 17	IX	–	Napad	ZSRR	na	Polskę
• 16	X	–	Wybór	Papieża	Polaka	Jana	
Pawła	II

• 24	X	–	Trzeci	rozbiór	Polski
• 11	XI	–	Narodowe	Święto	Niepod-
ległości	

• 29	XI	 –	Wybuch	 powstania	 listo-
padowego 

• 13	XII	–	Początek	stanu	wojennego

Jak wieszać flagę?
	 Flaga	państwowa	ma	pierwszeństwo	
przed	 wszystkimi	 innymi,	 dlatego	
jeśli	wywiesza	się	dwie	różne	flagi,	to	
polską	umieszczamy	po	prawej	stronie,	
patrząc	od	strony	budynku.	Przy	trzech	
flagach	polską	umieszczamy	w	środku.	

Trzeba	też	pamię-
tać,	 że	 flagi	mu-
szą	mieć	taki	sam	
wymiar.	W	przy-
padku	pionowego	
układu	flagi	kolor	
biały	 jest	 zawsze	
p r z y 	 maszc ie .	
Aby	 łatwiej	 to	
zapamiętać	 flagę	
czytamy	 tak	 jak	
pismo:	 z	góry	 na	
dół	 i	od	 lewej	 do	
prawej. 
	 Flag	 nie	można	
umieszczać	na	da-
chach	 budynków.	
Taki	 przywilej	
mają	tylko	agendy	
rządowe.	Przykła-
dowo	Urząd	Miej-
ski	 w	Brzostku	
może	 wywiesić	
flagę	na	dachu,	ale	
szkołom	nie	wol-
no	już	tego	robić.	
Często	w	sklepach	
możemy	 spotkać	
f lagi	 z	herbem	
Polsk i. 	 Ludzie	
chętnie	je	kupują,	
bo	wydają	 im	 się	

ładniejsze	i	bardziej	odświętne.	Oczy-
wiście	powinniśmy	pamiętać,	że	takich	
flag	nie	można	wieszać	na	prywatnych	
posesjach.	Są	one	przewidziane	dla	nie-
których	urzędów,	czy	instytucji,	m.in.	
portów	morskich	i	lotniczych.	Wzięło	
się	 to	 stąd,	 że	 flaga	 biało-czerwona	
w	morskim	kodzie	sygnałowym	ozna-
czała	jednostkę	pilotującą,	więc	polska	
bandera	musiała	się	czymś	odróżniać.	
I	dlatego	użyto	herbu.	
	 Flaga,	którą	wieszamy	powinna	być	
czysta,	wyprasowana	i	przymocowana	
w	taki	sposób,	aby	nie	uległa	zerwaniu.	
Zniszczonych	 f lag	 nie	 wyrzucamy	
na	 śmietnik,	 ale	 pozbywamy	 się	 ich	
w	godny	sposób	–	np.	można	je	spalić,	
tylko	broń	Boże	nie	publicznie.

Józef Nosal

nie wstydźmy się patriotyzmu
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	 3	 października	 2013	 r.	 uczestnicy	
Środowiskowego	Domu	Samopomocy	
im	 Jana	 Pawła	 II	w	Brzostku	 odbyli	
wycieczkę	do	Krakowa.	Zwiedzaliśmy	
krakowskie	ZOO,	a	później	przejecha-
liśmy	na	Wawel.	Mogliśmy	podziwiać	
komnaty	 królewskie,	 zamkowe	 dzie-
dzińce,	a	także	pomodliliśmy	się	przy	
grobie	 pary	 Prezydenckiej.	Wszyscy	
miło	wspominają	wyjazd	i	już	tęsknią	
za	Krakowem	i	jego	urokami.

	 17	 października	 2013	 r.	 odbył	 się	
IX	Przegląd	Twórczości	Artystycznej	
Środowiskowych	Domów	Samopomocy	
województwa	 podkarpackiego	w	Tar-
nobrzegu.	W	imprezie	wzięły	udział	43	
środowiskowe	 domy	 samopomocy.	
Ponad	 520	 uczestników	 z	całego	
Podkarpacia	prezentowało	na	scenie	
swój	dorobek	artystyczny.	
	 W	 tym	niezwykłym	wydarzeniu	
wzięli	również	udział	wychowanko-
wie	Środowiskowego	Domu	Samopo-
mocy	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku,	
którzy	zaprezentowali	formę	kabare-
towego	skeczu	pt.:	„Jaś	i	Małgosia”.	
Występ	 Renaty	 Kiety	 (narrator),	
Moniki	Urban	 (Małgosia),	Elżbiety	
Czerkies	(Jaś),	Anny	Ochałek	(baba	
Jaga)	oraz	Magdaleny	Lis	(kucharz)	
został	 nagrodzony	 sowitymi	 okla-
skami.	Uczestników	 przygotowała	
Monika	Ryndak	–	instruktor	terapii	
zajęciowej	z	ŚDS	w	Brzostku.	
	 Miłą	 niespodzianką	 dla	 uczest-
ników	 tegorocznego	przeglądu	była	
wizyta	znanego	aktora	Michała	Pieli,	

który	w	serialu	Ojciec	Mateusz	 gra	
aspiranta	Mietka.	

	 W	październiku	2013	r.	odwiedzili-
śmy	również	Ochotniczą	Straż	Pożarną	
w	Brzostku.	Dzięki	 uprzejmości	 na-
szych	dzielnych	 strażaków	uczestnicy	
mogli	 zobaczyć	 sprzęt	 gaśniczy,	 ra-
tunkowy,	wsiąść	do	samochodów	OSP,	
a	także	 dowiedzieć	 się	 jak	wyglądają	
akcje	 ratunkowe.	Cała	Rodzina	 ŚDS	
Brzostek	dziękuje	Panom	Strażakom	za	
zorganizowanie	edukacyjnej	wycieczki	
do	Brzosteckiej	OSP.

	 W	dniach	24-25	oraz	29	październi-
ka	2013	r.	pracownicy	oraz	uczestnicy	

Środowiskowego	Domu	Samopomocy	
brali	udział	w	czynnościach	porządko-
wych	na	terenie	cmentarza	w	Brzostku.	
Celem	akcji	porządkowej	było	usunięcie	
zalegających	w	dużych	ilościach	śmieci	
składowanych	 na	 poboczu	 cmentarza	
oraz	wokół	 bramy	 i	drogi.	Uczestni-
cy	 pomagali	 również	w	wynoszeniu	
i	w	 wywozie	 worków	 z	odpadami.	
Dołożyliśmy	wszelkich	 starań	 aby	na	
naszym	Cmentarzu	zapanował	ład	i	po-
rządek.	Pamiętajmy	by	dbać	o	wygląd	
i	czystość	cmentarza	nie	tylko	podczas	
świąt	 ale	 przez	 cały	 rok.	 Jak	 co	 roku	
uczestnicy	 ŚDS	wykonywali	 także	
stroiki	na	groby.

K.S.

z życia Środowiskowego domu Samopomocy w brzostku

	 30	 października	 2013	 r.	 uczniowie	
Gimnazjum	 im.	 Królowej	 Jadwigi	
w	Brzostku	 przeżyli	 niezapomniane	
chwile	 podczas	meczu	 grupy	C.	Ligi	
Mistrzów	Asseco	Resovia	Rzeszów	–	
Budvanska	Rivijera	Budva.
	 W	wyjeździe	do	Rzeszowa	uczestni-

czyło	56	uczniów,	a	jego	organizatorem	
była	 nauczycielka	 gimnazjum,	 pani	
Magdalena	Machaj.	Gimnazjaliści	 na	
żywo	 zobaczyli	 halę	 na	 Podpromiu.	
Największym	przeżyciem	dla	nich	było	
spotkanie	 twarzą	w	twarz	 ze	 swoimi	
idolami	 sportowymi,	między	 innymi	

Dawidem	Konarskim,	 Grzegorzem	
Kosokiem,	Wojciechem	 Grzybem.	
Młodzież	 obserwowała	 sportowców	
podczas	 rozgrzewki	 przed	meczem,	
a	później	po	rywalizacji	miała	zaszczyt	
rozmawiać	z	reprezentantami	Polski.	
	 Drużyna	Resovii	 zacięcie	walczy-
ła	 z	Czarnogórą.	 Kibice	 zagrzewali	
gospodarzy	 do	walki.	Gimnazjaliści	
prowadzili	bardzo	żywiołowy	doping.	

Śpiewali	hymn	Resovii,	prezen-
towali	 transparenty	z	napisem:	
GIMNAZJUM	 BRZOSTEK	
KIBICUJE	RESOVII.	Koniec	
w	końcu	 nasza	 drużyna	 prze-
grała	spotkanie.	Niestety	w	pią-
tym	secie	uległa	przeciwnikom	
wynikiem	15:13.
	 Uczniowie	 są	 zachwyceni	
uczestnictwem	na	żywo	w	roz-
grywkach	Ligi	Mistrzów.	Mecz	
był	 ciekawą	 i	niezapomnianą	
lekcją	 piłki	 siatkowej.	Gimna-
zjaliści	przekonali	się	również,	
że	marzenia	 się	 spełniają	 i	już	
nie	mogą	się	doczekać	kolejnego	
wspólnego	wyjazdu.	 Oprócz	
wspomnień	 pozostały	 im	 pa-
miątkowe	 fotografie	 i	bilety	
z	autografami	zawodników.

aa

gimnazjum w brzostku kibicuje resovii
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Reportaż z aktorskiej wyprawy 
gimnazjalistów brzosteckich

krakuski
	 Dwa…	Jeden…	Teraz!	Wychodzimy	
na	 scenę!	Rozsuwa	 się	 kurtyna.	Nie-
pewność,	 jak	 zareaguje	 publiczność.	
Czy	spodobało	się	nasze	przedstawie-
nie?	 I	wreszcie	 nadchodzi	 ta	 chwila.	
Oklaski!	Burza	 braw!	Brawo,	 brawo,	
brawo!!!	 Nie	 ma	 nic	 piękniejszego	
w	życiu	aktora	niż	owacje	po	premierze.	
Słodka	 chwila	 sławy	 przypadła	 nam	
w	udziale	w	czerwcową	 niedzielę	 po	
spektaklu	 „Farfurka	 królowej	Bony”.	
Jeszcze	dziś	miło	wrócić	pamięcią	do	
tej	 inscenizacji,	 do	 chaosu	 przygoto-
wań	 przedpremierowych,	 do	 radości,	
sukcesów,	 porażek	 i	wzlotów	 naszej	
trupy	teatralnej	„Chichot”.	Warto	było	
zabawić	się	w	aktora,	bo	nasze	wysiłki	

zostały	docenione	przez	hojną	publicz-
ność.	W	nagrodę	pani	Elżbieta	Michalik	
(głównodowodzący	menadżer)	 przy	
niewątpliwie	 dużym	udziale	 finanso-
wym	CKiCz	w	Brzostku	zorganizowała	
dla	 nas	 superwyjazd	 kulturalny	 do	
Krakowa.
	 Pojechaliśmy	5	października	2013	r.	
w	pełnym	 składzie:	 Karolina	 Zega-
rowska,	Aleksandra	Kolbusz,	Kamila	
Chodur,	 Kamila	 Łukasik,	 Kacper	
Klich,	Daria	 Sieńkowska,	Marcelina	
Wójcik,	Magdalena	Woźniak,	 Do-
rota	 Juszkiewicz,	 Ewa	 Juszkiewicz,	
Małgorzata	 Fijołek,	 Ewelina	 Stojak,	
Dominika	Michońska,	Weronika	Rola,	
Jaromir	Hunia.	W	sobotnie	przedpołu-
dnie	wyjącym	turbobusem	brawurowo	
zajechaliśmy	pod	Wawel	(na	szczęście	
tuż	przed	Wisłą	udało	nam	się	wyhamo-
wać).	Dziarskim	krokiem	doszliśmy	do	
Rynku	i	tu	dopiero	zaczęła	się	zabawa.

	 Z	 okna	 wyższej	 wieży	 kościoła	
Mariackiego	 przywitała	 nas	 znana	
każdemu	 Polakowi	melodia	 hejnału.	
Zakupiliśmy	 też	 bliskie	 wszystkim	
żołądkom	 krakowskie	 obwarzanki	 –	
zdecydowanie	najsmaczniejszy	symbol	
tego	miasta.	O	obwarzankach	dowie-
działy	się	gołębie	i	już	wkrótce	krocie	
tych	bezczelnych	ptaszysk	otoczyły	nas	
ze	wszystkich	stron	i	uparcie	domaga-
ły	 się	 jedzenia.	 Cóż,	Kraków	 słynie	
z	gołębi,	 ale	 nie	wiem,	 czy	 powinien	
się	 tym	 chwalić.	Obeszliśmy	Rynek	
wzdłuż	 i	wszerz,	w	prawo	 i	w	 lewo,	
na	ukos	i	po	spirali,	od	kamieniczki	do	
kamieniczki,	od	kościoła	do	kościoła,	
od	wieży	ratuszowej	do	Sukiennic…
	 Sukiennice…	Czego	tu	nie	ma?	Ko-
żuchy,	skóry,	porcelana,	biżuteria	złota	
i	plastikowa,	wańki-wstańki,	kieliszki,	
zastawy,	ikony,	Matki	Boskie,	rycerzy-
ki,	pamiątki,	pamiąteczki,	statki	i	ciu-

wycieczka do teatru 
	 W	pierwszą	sobotę	października	Cen-
trum	Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzost-
ku	zorganizowało	dla	młodzieży	uczest-
niczącej	w	zajęciach	Grupy	Teatralnej	
„Chichot”	wycieczkę	 autokarową	 do	
Krakowa.	Głównym	zamierzeniem	tego	
wyjazdu	było	uczestnictwo	młodzieży	
(w	większości	 uczniów	brzosteckiego	
gimnazjum)	w	spektaklu	 teatralnym	
w	Teatrze	Bagatela.	Młodzi	 amatorzy	
sztuki	 teatralnej	mieli	 okazję	 zoba-
czyć	 przedstawienie	 w	wykonaniu	
zawodowych	aktorów	na	deskach	sceny	
prawdziwego	teatru.	Ponieważ	wyjazd	
ten	był	 zaplanowany,	 jako	 całodniowa	
wycieczka,	 toteż	miał	 charakter	 rów-
nież	turystyczno-krajoznawczy.	Był	on	
w	całości	bezpłatny	dla	uczestników.

Wycieczka	licząca	18	osób	była	piloto-
wana	przez	Marię	Smoroń,	za	co	należą	
jej	się	serdeczne	słowa	podziękowania.
Trzeba	dodać,	że	był	to	niezwykle	udany	
wypad,	bowiem	dopisała	słoneczna	po-
goda	i	jego	uczestnicy	mile	spędzili	czas	
spacerując	po	najbardziej	uczęszczanych	
ulicach	Krakowa	zwiedzając	znane	jego	
zabytki	oraz	Muzeum	Sztuki	w	Sukien-
nicach.	A	co	 istotne,	wrócili	do	domu	
zdrowi	i	pełni	wspaniałych	wrażeń.	
	 	 Natomiast	 ja	 utwierdziłam	 się	
w	przekonaniu,	 iż	 zarówno	wspólna	
praca	 nad	 przedstawieniem,	 a	potem	
występ,	 jak	 też	 wspólny	wyjazd	 na	
wycieczkę	niebywale	konsolidują	grupę	
wytwarzając	w	niej	emocjonalne	więzy	
przyjacielskie.	 To	 dzięki	 temu	 grupa	
spotyka	 się	 nadal	w	pełnym	 składzie,	
mimo	że	kilka	osób	uczy	się	już	w	szkole	
średniej.

Trzeba	tu	dodać,	że	w	tym	roku	próby	
Grupy	Teatralnej	 „Chichot”	 odbywają	
się	w	Domu	Kultury	w	Brzostku	w	so-
boty	 i	zaczynają	 się	w	samo	południe,	
a	trwają	do	godz.	14.00.	Grupa	rozpo-
częła	 już	 pracę	 nad	 nowym	przedsta-
wieniem.
	 Podsumowując	 należy	 stwierdzić,	
że	takie	wspólne	wyjazdy	nie	tylko	in-
tegrują,	ale	też	kształcą	intelektualnie,	
o	czym	 świadczy	 poniższy	 tekst	 pt.	
„Krakuski”	 jednego	 z	uczestników	 tej	
wycieczki,	 który	wykorzystując	 swe	
literackie	zdolności	niezwykle	humory-
stycznie,	a	zarazem	szczegółowo	opisuje	
jej	przebieg	 tak,	 że	 „nic	 tu	dodać,	nic	
tu	 ująć”.	W	dodatku	 jest	 to	 reportaż,	
który	znakomicie	odzwierciedla	klimat	
i	charakter	tej	wycieczki.	A	jego	twórcy	
–	tylko	pogratulować	talentu.	

E.M.
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pagi,	naszyjniki	i	obuwie,	noce	i	dnie,	
damy	i	huzary.	W	tym	miejscu	można	
kupić	wszystko	 i	nic.	A	na	sklepieniu	
herby	miast	i	cechów:	Katowic,	Gdań-
ska,	Wrocławia,	Lublina,	Tarnowa…	
Wokoło	gwar,	zgiełk.	Można	usłyszeć	
wszystkie	języki	świata:
–	Excuse	me,	where	is	the	monument	of	
Cracow’s	Dragon?
–	Pardon,	ca	va?
–	Entschuldigung,	wie	viel	Uhr	ist	es?
–	Spad…	(koloryt	czysto	polski)
	 Na	brak	kultury	najlepiej	odpowie-
dzieć…	kulturą!
A	więc	 naprzód!	Do	Muzeum	Naro-
dowego	(jak	głosi	 szyld	na	drzwiach)	
–	Świątyni	Sztuki	i	Kultury.
Muzeum	Narodowe	mieści	się	na	pię-
trze	 Sukiennic.	Wystarczy	 pokonać	
kilkanaście	 schodów	 i	wkraczamy	do	
innego	świata.	W	pierwszej	sali	z	góry	
patrzy	na	nas	ostatni	król	Rzeczypospo-
litej	–	Stanisław	August	Poniatowski.	
Spogląda	 z	obrazu	 Bacciarellego	 –	
dumny,	wyniosły,	 z	purpurą	 i	szkar-
łatem,	władczy,	 pewien	 swej	 siły.	Na	
innym	 obrazie	 –	 namalowanym	 pod	
koniec	 jego	panowania	–	Poniatowski	
siedzi	 pochylony,	 pokorny,	 niepewny,	
ze	 strachem	w	oczach,	 przybity.	W	

koronie	 klepsydra.	Ostatnie	 ziarenko	
się	 przesypało.	Czas	 dobiega	 końca.	
To	oświecenie	w	wielkim	skrócie.	Do-
skonała	lekcja	poglądowa,	na	żywo,	na	
płótnach	z	epoki.
	 Potem	 kolejna	 sala,	 kolejne	 arcy-
dzieła.	 I	 jeszcze	 jedna,	 chyba	 najcie-
kawsza	–	 akademizm,	 prace	Matejki,	
Siemiradzkiego.	 Ogromne,	 kultowe	
arcydzieła	malarstwa,	wśród	nich	m.in.	
„Hołd	 pruski”	 i	„Pochodnie	Nerona”.	
Zatrzymaliśmy	 się	 przy	 „Hołdzie”.	
Przewodnik	do	nas	z	pytaniem:
–	Czy	wiecie,	kto	jest	na	tym	obrazie?
–	Król	 Zygmunt	 Stary!	 –	 stwierdza	
Jarek.
–	Stańczyk!	–	emocjonuje	się	Kacper.
–	Królowa	Bona!	–	krzyczy	Dorota.
	 Przewodnik	był	zaintrygowany	na-
szą	znajomością	historii.	Nie	wiedział,	
że	właśnie	te	postacie	graliśmy	w	spek-
taklu	o	farfurce.
	 Największe	wrażenie	wywarły	 na	
nas	 obrazy	Chełmońskiego	 „Czwór-
ka”	 (pędzą	 konie	 po	 betonie	w	sza-
rej	mgle…)	 i	Podkowińskiego	 „Szał	
uniesień”	 (bliższy	 opis	 ze	względów	
cenzuralnych	 pominę).	 Pełni	 przeżyć	
artystycznych,	zszokowani	wielkością	
płócien	rozpoczęliśmy	nowy	etap	wę-

drówki.	Hej	 na	Wawel,	miły	 bracie,	
tam	smoczyca	czeka	na	cię!	Wzgórza	
szukaliśmy,	ale	nie	znaleźliśmy,	jednak	
zamek	robi	wrażenie.	Weszliśmy	do	ka-
tedry,	przygniecionej	wiekami	historii,	
aż	powietrze	gęste	od	mroku.	Podobna	
atmosfera	 na	 dziedzińcu.	Krużganki	
niby	starcy,	smutni	i	zgorzkniali.	Tem-
po	 zwiedzania	 ekspresowe,	 ale	 punkt	
kulminacyjny	już	na	nas	czekał	–	spek-
takl	teatralny.
Dopiero	 w	teatrze	 uświadomiliśmy	
sobie,	że	Kraków	wciąż	żyje	i	–	nawet	
jeśli	 jest	 stary	 jak	 świat	 –	 to	 nowych	
pomysłów	mu	nie	 brakuje.	A	było	 to	
przedstawienie	 „Szalone	 nożyczki”	
w	Teatrze	Bagatela.	Spektakl	pięćsetny,	
jubileuszowy,	z	pompą,	oprawą,	nawet	
prezydent	Krakowa	wręczał	 kwiaty	
artystom.	Jeśli	chcecie	się	dowiedzieć,	
co	i	jak	grali	aktorzy,	to	po	prostu	idźcie	
do	teatru.	Nastawcie	się	na	wspaniałe	
wrażenia	 i	ogromną	 porcję	 śmiechu.	
Słabszych	 ostrzegam	–	 ból	 przepony	
gwarantowany.	Zamiast	grać	w	CS,	le-
piej	zabawić	się	w	teatr	i	pospacerować	
śladami	wielkich	Polaków	w	Krakowie.
I	ja	tam	byłem,
ale	miodu	i	wina	nie	piłem

Jaromir Hunia

hubertus w Stajni ułańskiej
	 W	sobotni	poranek,	19	października,	w	Stajni	Ułańskiej	
królowały	rajtroki,	białe	bryczesy	i	mundury.	Znak	to	nie-
chybny,	że	tradycji	biegu	św.	Huberta	zadość	mają	uczynić	
także	i	jeźdźcy	z	Brzostku.	Jako	że	–	jak	mawia	Krzysztof	
Kukułka	–	„jeździectwo	to	sport	elegancki”	w	galowych	stro-
jach	jak	obyczaj	nakazuje	ruszyła	konna	wyprawa	w	teren.	
Wszak	październik	 to	czas	hubertusów	i	każda	 licząca	się	
stajnia	taką	imprezę	organizuje.	A	pamiętać	trzeba,	że	w	pol-
skiej	tradycji	hubertus	
osadzony	jest	niezwy-
kle	 mocno.	 Jeszcze	
w	przedwojennych	
czasach	na	św.	Huber-
ta	 do	 każdego	dworu	
i	majątku	zjeżdżali	się	
sąsiedzi,	 zaproszeni	
goście	 i	bryczkami	
lub	w	siodle	wybiera-
no	 się	w	teren,	 gdzie	
jeźdźcy	ścigali	„lisa”,	
a	z	 bryczek	obserwo-
wano	 i	komentowano	
kto	 jak	 jeździ	 i	kto	
lisa	 złapie.	 Były	 to	
wydarzenia	 towarzy-
skie,	 bez	 których	 nie	
mógł	 istnieć	 żaden	
szlachecki	 dwór,	 czy	
magnacki	pałac.	Tradycja	zatem	piękna,	więc	kontynuować	
ją	ze	wszech	miar	należy.	Jeźdźcom	z	Brzostku	doskwierał	
tego	dnia	jedynie	brak	koni	i	niestety	nie	wszyscy	na	konną	
przejażdżkę	mogli	pojechać,	a	i	w	planowanej	gonitwie	nie	
wszystkim	dane	było	wziąć	udział.	Szczęśliwcy	wyjechali	
kilka	minut	 po	 dziesiątej	w	okoliczne	 lasy,	 by	 sprawdzić,	
gdzie	kryje	się	lis.	Niebawem	jednak	wszyscy	zgodnie	uznali,	
że	pewnie	czekał	będzie	na	nich	na	parkurze	przy	stajni.	I	nie	
pomylili	się.	W	jednej	chwili	Piotrek	Staniszewski	przemienił	
się	z	mastera	w	lisa.	„Na	łowy”	zabrzmiało	wokoło	i	gonitwa	
się	rozpoczęła.	Miała	być	w	kłusie,	ale	jak	słusznie	zakła-

daliśmy,	zaraz	zmieniła	się	w	pogoń	w	galopie.	W	końcu	na	
parkurze	byli	juniorzy	Szwadronu	Podkarpacie,	którzy	mają	
już	za	sobą	wygrane	konkursy	w	nie	byle	jakich	zawodach,	
zatem	o	żadnym	kłusie	mowy	być	nie	mogło,	było	to	niemal	
sprawą	honoru!	Po	długiej	gonitwie	Grześ	Grygiel	dopadł	
lisa	 i	tyle	 „kręcił”	 aż	go	 złapał,	 zdobywając	w	ten	 sposób	
pierwszy	w	stajni	tytuł	Króla	Polowania.	Za	rok	to	właśnie	
Grześ	będzie	uciekał,	a	ci,	którzy	dziś	z	nim	rywalizowali,	
będą	go	w	przyszłym	roku	gonić.	
	 Po	wręczeniu	pucharu	rozpoczęła	się	zabawa.	Najpierw	
w	ruch	poszedł	bigos,	a	po	nim	nastąpiło	pasowanie	18	mło-

dych	 ludzi	 na	 praw-
dziwych	 jeźdźców.	
Promocję	 prowadził	
sam	Piotr	 Staniszew-
ski.	A	lekko	nie	było,	
najpierw	 moczenie	
twarzy	 w	wodzie	 –	
no	 bo	 przecież	 koń	
najpierw	pije	–	potem	
niby	 przypadkiem	
mokra	 buzia	 lądowa-
ła	 w	owsie	 ku	 ucie-
sze	 widzów,	 wresz-
cie slalom taczkami 
z	gnojem	i	skok	przez	
przeszkodę	 z	siodłem	
na	 plecach.	 Całość	
wieńczyło	 klapnię-
cie	 palcatem	w	tylną	
część	 ciała	 i	już	 jeź-

dziec	mógł	się	za	pełnoprawnego	uważać.	Nawet	piszący	te	
słowa	przez	wiele	lat	sprytnie	unikając	pasowania	na	jeźdźca,	
musiał	się	wraz	z	małżonką	tym	procedurom	poddać.	
	 Całą	imprezę	zwieńczyła	zabawa	przy	ognisku.	Hubertus	
zakończył	niezwykle	udany	rok	dla	zawodników	Stajni	Ułań-
skiej.	Był	doskonały	tak	dla	juniorów,	którzy	odnosili	swoje	
pierwsze	zwycięstwa,	jak	i	dla	seniorów,	którzy	już	od	kilku	
lat	 zdobywają	 najwyższe	 lokaty	 nawet	 na	 ogólnopolskich	
zawodach.	Oby	następny	rok	jeździecki	był	dla	nas	równie	
udany.

W. Staniszewski
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 Redakcja	Gimdziupli,	gazetki	 two-
rzonej	przez	uczniów	z	Zespołu	Szkół	
z	Siedlisk	Bogusz	w	tym	roku	szkolnym	
przystąpiła	 do	projektu	 edukacyjnego	
dzienników	 regionalnych	Polskapres-
se,	 który	 jest	 skierowany	 do	 szkół	 –	
uczniów	i	nauczycieli.	
	 Junior	Media	 to	 przede	wszystkim	
internetowa	 platforma	 do	 tworzenia	
gazet.	To	prosty	system,	który	krok	po	
kroku	poprowadzi	nas	przez	proces	po-
wstawania	gazety.	Nasza	gazetka	będzie	
powstawała	na	szablonach	prawdziwych	
dzienników	 regionalnych.	
Dzięki	 tej	 nowoczesnej	
platformie	zrobienie	szkol-
nej	 gazetki	 jest	 proste	 jak	
nigdy.	Gazetki	 stworzone	
na	platformie	Junior	Media	
mogą	być	umieszczane	na	
stronie	 platformy	 jako	 e-
-gazeta,	można	ją	drukować	
na	szkolnej	drukarce.
	 Junior	Media	to	nie	tylko	
zabawa,	 to	 również	 na-
uka	 dziennikarstwa.	 Jako	
uczestnicy	programu	mamy	
możliwość	uzyskania	wska-
zówek	od	 profesjonalnych	
dziennikarzy	 i	reporterów,	
szanse	 na	 uczestnictwo	
w	bezpłatnych	 warszta-
tach	 dziennikarskich	 oraz	
ciekawych	 konkursach.	
Najlepsi	 i	najbardziej	 ak-
tywni	młodzi	redaktorzy	są	

nagradzani.	Na	nich	czekają	atrakcyjne	
nagrody	rzeczowe,	jak	np.:	dyktafony,	
aparaty	fotograficzne.	Każda	redakcja,	
która	opublikuje	minimum	trzy	gazetki	
na	 platformie	 Junior	Media,	 otrzyma	
zestaw	profesjonalnych	legitymacji	pra-
sowych	JUNIOR	MEDIA	oraz	naklejki	
na	drzwi	szkolnej	redakcji.
	 Gimdziupla	 opublikowała	 na	 stro-
nie	 Junior	Media	 pierwszą	 gazetkę,	
która	wzięła	udział	w	konkursie	Junior	
w	druku.	23	października	spośród	wielu	
gazetek	zgłoszonych	z	całej	Polski	jury	

wyłoniło	45	najlepszych.	Wśród	szczę-
śliwych	 zwycięzców	 jest	 także	 nasza	
Gimdziupla.	 Jako	 nagrodę	 redakcja	
otrzyma	250	 egzemplarzy	 swojej	 ga-
zetki,	wydrukowanych	w	profesjonalnej	
drukarni	prasowej.
	 Serdeczne	podziękowania	składamy	
internautom,	którzy	głosowali	na	Gim-
dziuplę	w	konkursie	Junior	w	druku.

J. Kluza

gimdziupla w Junior Media

Redakcja „Gimdziupli”

	 W	piękny	słoneczny	dzień,	19	paź-
dziernika,	 44	 osobowa	 grupa	 zorga-
nizowana	 przez	 Caritas	 parafialną	
w	Brzostku	wyruszyła	na	kolejną	piel-
grzymko-wycieczkę	 do	 sanktuarium	
w	Czernej,	Ojcowa	 oraz	 Łagiewnik.	
Przewodnikiem	duchowym	pielgrzym-
ki	był	ks.	Krzysztof	Moszyński.

	 Pierwszym	przystankiem	była	Czer-
na	 koło	Krzeszowic,	 gdzie	 znajduje	
się	Klasztor	Karmelitów	Bosych,	przy	
którym	 istnieje	 Sanktuarium	Matki	
Bożej	Szkaplerznej	oraz	miejsce	kultu	
św.	Rafała	Kalinowskiego.	Sanktuarium	
ze	wszystkich	 stron	 otacza	 rezerwat	
przyrody	Doliny	Eliaszówki.	O	godz.	

10.00	wszyscy	pielgrzymi	uczestniczyli	
we	Mszy	św.	i	Drodze	Krzyżowej	wy-
praszając	łaski	dla	siebie	i	swoich	rodzin	
przed	obrazem	Matki	Bożej	Szkaplerz-
nej.
	 Następnym	punktem	programu	był	
Ojców.	Kraina	 usłana	 średniowiecz-
nymi	zamkami,	jaskiniami,	wąwozami	

na	 Jurze	Krakowsko-Czę-
stochowskiej.	Wszystkich	
urzekła	złota	polska	 jesień	
mieniąca	się	barwnymi	ko-
lorami,	piękne	zamki,	skały,	
groty,	maczuga	Herkulesa	
oraz	jaskinia	nietoperzy.
	 W	drodze	powrotnej	od-
wiedziliśmy	 Sanktuarium	
Bożego	Miłosierdzia,	 Sio-
stry	 Faustyny	 i	Centrum	
błogosławionego	Jana	Paw-
ła	II	w	Łagiewnikach.	
	 Cały	 czas	 towarzyszyły	
pielgrzymom	 modlitwy	
oraz	 pieśni	 religijne	 i	nie	
tylko.	Wszystkim	 dopisy-
wał	 humor.	Zmęczeni,	 ale	
szczęśliwi	wróciliśmy	 do	
domów,	pytając	o	następny	
wyjazd.

Przew. Caritas 
K. Szarek-Ryndak

kolejna pielgrzymko-wycieczka członkiń caritas
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	 W	ramach	realizowanego	szkolnego	
programu	profilaktycznego	uczniowie	
brzosteckiego	gimnazjum	udali	się	do	
Gminnego	Ośrodka	 Kultury	 i	Czy-
telnictwa	w	Brzostku,	gdzie	odbył	 się	
spektakl	pt.	„EU4JA”	(„Euforia”).	Sztu-
ka	została	wystawiona	4	października	
2013	r.	przez	Teatr	Moralitet	z	Krakowa,	
a	jej	tematyka	dotyczyła	uzależnień.
	 Aktorzy	wcielili	się	w	role	młodych	
ludzi	uzależnionych	od	wszelkiego	ro-
dzaju	używek.	Maryśka	uczęszczała	na	
imprezy,	dyskoteki,	na	których	gościło	
wielu	podejrzanych	typów.	Uzależniona	
od	 alkoholu,	 narkotyków,	 tytoniu,	 by	
móc	 zaspokoić	 swoje	 potrzeby,	
zbierała	pieniądze,	odgrywając	rolę	
ulicznego	mima.
	 Następnie	 widzowie	 poznali	
Victora.	 Pomiędzy	 bohaterami	
rozpoczął	 się	 dialog.	 Okazało	
się,	 że	 chłopak	 jest	 hazardzistą.	
Przegrał	wszystkie	 oszczędności,	
grając	na	automatach	w	kasynach.	
Dziewczyna,	 otumaniona	 przez	
narkotyki,	 zaczęła	 narzucać	 się	
chłopakowi	 wbrew	 jego	 woli.	
Młody	mężczyzna	 nie	 reagował,	
gdyż	 narkomanka	 przeszkadzała	
mu	w	rozmowie	 telefonicznej	 ze	
znajomym,	 któremu	 był	 dłużny	
kasę.	Chłopak	wpadł	 na	 pomysł,	
by	wystartować	w	 nielegalnych	
wyścigach	 samochodowych,	 by	
wygrać	 sporą	 sumę	 pieniędzy.	
Narkomanka	próbowała	odwieść	go	
od	tego	pomysłu.	Victor	zadzwonił	
do	 przyjaciela,	 prosząc	 go	 o	po-
życzenie	 samochodu.	Mężczyzna	

zszedł	ze	sceny,	a	tymczasem	naćpana	
Maryśka	 zataczała	 kręgi,	 poszukując	
drogi	do	domu.
	 Chwilę	 później	widownia	 poznała	
Do-Do,	bohatera	uzależnionego	od	gier	
MMO.	Zagłębiony	w	swojego	laptopa,	
nie	 zwracał	 uwagi	 na	 otaczający	 go	
świat.	W	czasie	„wbijania’’	setnego	lvl.	
pojawiła	się	Simona,	jego	dziewczyna.	
Kobieta	zajęta	była	przesadną	dbałością	
o	wygląd.	Unikała	posiłków,	a	jedzenie	
chowała	 do	 szkolnej	 szafki.	Chodziła	
na	 castingi,	 by	 grać	w	filmach,	 a	ma-
rzeniem	 jej	 życia	 stało	 się	 zrobienie	
kariery.	 ,,Cudowne	 życie’’	młodych	

ludzi	przerwał	wypadek	samochodowy	
Victora.	Do	uratowania	jego	życia	ko-
nieczna	była	krew.	Przyjaciele	nie	mogli	
mu	pomóc	z	powodu	uzależnień.
	 Sztuka	uświadomiła	gimnazjali-
stom	problem	nałogów.	Widzowie	
nawiązali	dialog	 z aktorami,	 który	
zakończył	się	pointą:	„Zaczynasz od 
jednego papierosa, od jednej gry na 
pieniądze, od jednej torebki kokainy, 
kończysz ciężką chorobą lub śmiercią”.
	 Spektakl	 uważam	za	wartościowy,	
na	długo	pozostanie	w	mojej	pamięci.	

Kamil Dziedzic, 
uczeń klasy II b gimnazjum

Spektakl profilaktyczno-edukacyjny eu4Ja (euforia)

	 22	października	2013	r.	kolejny	raz	
członkowie	Koła	 Emerytów	 i	Renci-
stów	z	Gminy	Brzostek	mieli	okazję	do	
wspólnego	 świętowania	 z	okazji	Dnia	

Seniora.	Spotkanie	odbyło	się	w	Domu	
Kultury	w	Brzostku.	 Udział	 wzięło	
60	osób	wraz	 z	zaproszonymi	gośćmi	
z	Pilzna,	Dębicy	oraz	wiceburmistrzem	

Piotrem	Szczepkowiczem.
	 Seniorów	oraz	 zaproszonych	 gości	
przywitała	przewodnicząca	koła	Jadwi-
ga	Węgrzyn.	Minutą	 ciszy	 uczczono	

zmarłych	w	tym	 roku	 z	naszego	
koła.
	 Specjalnie	na	to	święto	młodzież	
z	Gimnazjum	w	Brzostku	 z	opie-
kunami	 Panią	 Ewą	Raś	 i	Panem	
Józefem	 Paratem	 przygotowała	
część	 artystyczną,	 za	 co	 bardzo	
dziękujemy.	Były	 skecze,	 piosen-
ki,	 życzenia	 i	tradycyjne	 sto	 lat.	
Przybyli	goście	życzyli	wszystkim	
seniorom	ogromu	miłości	w	sercu,	
które	 potrafi	 jednoczyć,	 budować	
spokój	wewnętrzny,	dawać	nadzieję	
i	wiarę	w	siebie	i	drugiego	człowie-
ka,	jednocześnie	życząc	dużo	zdro-
wia	 i	pogody	 ducha	 na	 cały	 rok.	
Przy	przygotowanych	przez	Zarząd	
i	członkinie	 potrawach	 i	cieście	
tegoroczne	święto	upłynęło	w	sym-
patycznej	atmosferze	i	było	okazją	
do	 rozmów	 i	wspólnego	 śpiewu.	
Nie	zabrakło	również	humoru.

Sekretarz K. Szarek-Ryndak

wspólne świętowanie emerytów i rencistów
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	 6	 października	 2013	 roku	 na	 par-
kurze	 klubu	 jeździeckiego	 „Pogórze”	
Glinik	Zaborowski	odbyły	się	finałowe	
zawody	Otwartego	Pucharu	Podkarpa-
cia.	W	tegorocznej	edycji	wziął	udział	
także	 Szwadron	 Podkarpacie,	 repre-
zentowany	przez	amazonkę	
Katarzynę	Śliż-Staniszew-
ską	 oraz	 kawalerzystów	
Piotra	 i	Pawła	 Urbanów,	
Piotra	Mroczkę	oraz	Piotra	
Staniszewskiego.	 Zawo-
dy	 finałowe	 w	kategorii	
brązowej	wygrała	 zawod-
niczka	 KJ	 Fort	 Łuczyce	
Edyta	Wajda	 na	 klaczy	
Capitta,	 przed	 naszą	 za-
wodniczką	Katarzyną	Śliż-
-Staniszewską	na	Sir	Robin	
oraz	zawodnikiem	KJ	Lalin	
Tomaszem	Kotowiczem	na	
Amonie.	Czwarty	był	Piotr	
Mroczka,	 siódmy	 Piotr	
Staniszewski,	 dziewiąty	
Paweł	 Urban	 a	trzynasty	
Piotr	Urban.	W	całym	cy-
klu	zawodów	wzięło	udział	
ponad	 60	 zawodników	
z	Polski	 i	Słowacji	 a	w	fi-
nale	 wystartować	mogło	
15	najlepszych.	 Jeszcze	na	
początku	sezonu	taki	wynik	

bralibyśmy	„w	ciemno”.	Ale	po	tym,	co	
zafundowali	nam	Piotr	Mroczka	i	Piotr	
Staniszewski	 można	 poczuć	 tylko	
irytację.	Obaj	 zawodnicy	 tak	 zawody	
półfinałowe	 jak	 i	finałowe	 jako	 jedyni	
pojechali	 „na	 czysto”.	Niestety	 brak	

koncentracji	 spowodował	 ominięcie	
przeszkody	 i	w	 konsekwencji	 punkty	
karne,	 co	w	obu	przypadkach	koszto-
wało	zwycięstwo	w	całych	zawodach.	
Miejmy	nadzieję,	że	przyszły	rok	będzie	
równie	 dobry	 jak	 ten,	 który	właśnie	
się	 kończy	 a	takie	wpadki	 będą	 tylko	
wspomnieniem	Otwartego	 Pucharu	
Podkarpacia	z	2013	roku.

W. Staniszewski
Fot. Anna Szalacha

katarzyna Śliż-Staniszewska druga 
w finale otwartego Pucharu Podkarpacia

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZOSTKU
ul. Szkolna 23, 39-230 Brzostek, tel. 14 6830 778, e-mail: wtz.brzostek@interia.pl

Nr konta: 43 858900060080021047890010

Brzostek, 15 października 2013 r.
Szanowni Państwo,
 Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup samochodu dla WTZ, które 
otrzymaliśmy od Państwa. Niestety, ze względu na to, że nie udało nam się zebrać potrzebnych pieniędzy, przedłużamy 
naszą akcję bezterminowo do czasu zebrania potrzebnej kwoty. 
 Niektóre firmy dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego mogą ocenić, czy są w stanie wesprzeć naszą ideę. 
Liczymy również na programy społeczne pojawiające się z Nowym Rokiem, związane z wyrównywaniem szans osób 
niepełnosprawnych.
 Jednakże pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy do tej pory wspierali naszą akcję:
  Mediom:

1. iTVP Południe – Pani Iwonie Aleksandrze Matysik,
2. Polskiemu Radiu Rzeszów – Panu Wojciechowi Wójcikowi,
3. Wiadomościom Brzosteckim – Panu Józefowi Nosalowi.

  Firmom, w kolejności alfabetycznej: 
1. Bankowi Spółdzielczemu Rzemiosła, Kraków/oddział w Brzostku,
2. Bankowi Spółdzielczemu w Bieczu, oddział w Jaśle, Filia Brzostek, 
3. Edwardowi Kmiecikowi i Zakładom Ślusarskim w Brzostku,
4. Firmie remontowo-montażowej KOTŁOREMONT Januszkowice, 39-230 Brzostek,
5. PPM TAURUS Sp. z o.o., 39-220 Pilzno, ul. Legionów 58,
6. Pracowni Cukierniczej MARTA, ul. Andersa 3, 39-220 Pilzno,

  Oraz naszym indywidualnym darczyńcom:
1. Pani Zofii Skórskiej,
2. Panu Józefowi Cabajowi,
3. Panu Danielowi Wójcikowi.

 Mamy nadzieję, że pozostaniecie z nami we współpracy, bo to dzięki takim personom jak Wy Państwo, idea Społeczeń-
stwa Obywatelskiego może być propagowana we współczesnym społeczeństwie polskim.
Zachęcamy do dalszej współpracy, nie tylko finansowej, z naszą placówką. 

Z wyrazami szacunku 
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku 

wraz z Radą Programową i Uczestnikami
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	 Od	10	września	2013	roku	nauczyciele	
i	uczniowie	Gimnazjum	w	Brzostku	
biorą	udział	w	programie	„WF	z	klasą”.	
	 Celem	tego	programu	jest	zorganizo-
wanie	młodzieży	takich	zajęć	wychowa-
nia	fizycznego,	 aby	 było	 jak	 najmniej	
zwolnień.	 Propagujemy	 aktywność	
fizyczną	 poprzez	 dodatkowe	 zajęcia	
pozalekcyjne,	 organizację	 zawodów,	
rajdów,	 różnych	 akcji	 o	charakterze	
sportowym.	W	skład	zespołu	biorącego	
udział	w	programie	wchodzą:	dyr.	Jacek	
Berek,	koordynator	programu	Magdale-
na	Machaj,	nauczyciele	wspierający	Ka-
tarzyna	Machowska,	Paweł	Batycki	oraz	
uczniowie	należący	do	sekcji	sportowej.	
	 Realizację	 programu	 rozpoczęliśmy	
od	 udanego	 startu	w	Turnieju	Orlika	
o	Puchar	Premiera	Donalda	Tuska.
I miejsce	–	etap	gminny
I miejsce	–	etap	powiatowy
II miejsce	–	półfinały	wojewódzkie
	 Z	powodzeniem	zakończył	 się	 rów-
nież	dla	Gimnazjum	w	Brzostku	Turniej	
Piłki	Nożnej	 o	Puchar	Zarządu	Klubu	
„Sokół”	Siedliska-Bogusz	gdzie	pierw-
sze miejsca	zajęli	zarówno	chłopcy	jak	
i	dziewczęta.
	 Od	7	do	13	października	obchodzili-

śmy	w	szkole	Europejski	Tydzień	Ruchu.	
W	 ramach	 tej	 akcji	 uczniowie	 biegali,	
skakali	w	dal,	pchali	kulę,	grali	w	tenisa	
ziemnego,	siatkę,	piłkę	nożną,	badmin-
tona,	 ćwiczyli	 na	 siłowni	w	GOK-u,	
tańczyli.	Dnia	7	października	uczennice	
naszej	 szkoły	 spotkały	 się	 na	wspól-
nym	porannym	 joggingu	 połączonym	
z	aerobikiem.	Spotkanie	 poprowadziła	
Elżbieta	Ryba-Stanek.	Celem	 tej	 akcji	
była	poprawa	sprawności	 i	wydolności	
fizycznej.	Ogłosiliśmy	również	w	naszej	
szkole	 „Lekkoatletyczne	 czwartki”.	
W	ramach	tych	zajęć	uczniowie:
-	 wyjechali	na	zawody	wojewódzkie	do	
Kolbuszowej

-	 biegali	zawody	szkolne	o	„Złoty	Liść	
Dębu”

-	 jeździli	i	skakali	na	koniach
-	 brali	 udział	w	zajęciach	 na	 kółkach	
(jeździli	na	deskorolkach	i	rowerach)

-	 uczestniczyli	w	marszobiegu	w	tere-
nie	naturalnym	oraz	akcji	„Biegajmy	
razem”

	 Uczniowie	 biorą	 również	 czynny	
udział	 w	zajęciach	 pozalekcyjnych	
i	odnoszą	 znaczące	 sukcesy	 sportowe.	
Jeżdżą	 konno,	 ćwiczą	 karate,	 grają	
w	tenisa	stołowego,	grają	w	piłkę	nożną	

w	klubach	 sportowych:	LKS	Brzosto-
wianka,	DAP	Dębica,	 Igloopol	Dębica	
i	są	 czołowymi	 zawodnikami	 tych	
klubów.	
Gimnazjum	w	ramach	zajęć	sportowych	
zorganizowało	wycieczkę	do	parku	lino-
wego	w	Jaśle.	Celem	było:
-	 doskonalenie	techniki	utrzymywania	
równowagi

-	 przełamywanie	lęku	wysokości
-	 umiejętność	 opanowania	 emocji	
w	chwilach	podwyższonego	poziomu	
adrenaliny	w	organizmie

	 W	ramach	Międzynarodowego	Dnia	
Sportu	28	października	2013r.	odbyły	się	
zajęcia	na	rolkach,	które	miały	na	celu	
motywowanie	do	samodoskonalenia	się,	
poznawanie	własnej	sprawności	fizycz-
nej,	ocenianie	zdobytych	i	opanowanych	
umiejętności.
	 30	października	wyjeżdżamy	na	mecz	
piłki	siatkowej	Asseco	Resovia	Rzeszów	
kontra	Budvanska	Rivjiera	Budva	(Czar-
nogóra).	
	 Uczniowie	 są	 bardzo	 zadowole-
ni	 z	dodatkowych	 zajęć	 sportowych,	
chętnie	w	nich	 uczestniczą.	Cieszą	 się	
z	kolejnych	osiąganych	sukcesów	i	dużej	
oglądalności	strony	internetowej	„Spor-
towe	zmagania”

Koordynator programu 
Magdalena Machaj

wF z klasą w gimnazjum w brzostku

żeby tradycji stało się zadość…
	 Początkiem	 października	w	Warsztatach	Terapii	 Zaję-
ciowej	w	Brzostku,	zgodnie	z	tradycją,	odbyło	się	kiszenie	
kapusty.	Radosne	kiszenie	kapusty	poprowadziła	pracownia	
gospodarstwa	domowego	a	samej	kapusty	zarówno	siekanej	
jak	i	w	główkach	dostarczyły	pracownie	rolnicza	i	ogrodnicza.	
	 Najpierw	obrano	 kapustę	 z	uszkodzonych	 liści,	 później	
usunięto	 tzw.	 głąby,	 rozkrawano	główki,	 „krązano”,	 czyli	
mówiąc	współczesnym	językiem	drobno	szatkowano.	Następ-
nie	warstwami	wrzucaliśmy	kapustę	do	beczki,	doprawiali,	
przesypując	ją	solą.	Odpuściliśmy	sobie	„deptanie	kapusty”,	
czynność	 tę	 zastąpiliśmy	ubijakiem.	Kapustę	w	beczkach	
ustawiliśmy	w	ciepłym	miejscu,	nakryli	drewnianą	pokrywą,	
docisnęli	kamieniem	i	czekamy	na	efekt	naszego	trudu.
	 Uczestnicy	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	z	uśmiechem	
na	twarzy	poradzili	sobie	z	nie	lada	wyzwaniem.	Śpiewając,	

żartując,	opowiadając	o	tradycjach	związanych	z	kiszeniem	
kapusty	w	swoich	 domach	 lub	 społecznościach	 lokalnych,	
przygotowali	kapustę	do	zakiszenia.	
	 Ten	 czas	wspólnej	 pracy	 bardzo	 zbliżył	 społeczność	
warsztatową,	 był	 okazją	 do	 integracyjnego	 spotkania	 oraz	
kultywowania	obrzędów	ludowych.
	 Sięgając	 do	 literatury	możemy	 przytoczyć	 „Chłopów”	
W.	Reymonta,	w	których	autor	przedstawił	pewien	wieczór	
u	Boryny,	 gdy	 pracowano	nad	 obieraniem	kapusty	 z	liści:	
„W kominie Borynowej chałupy palił się ogień, który ogrze-
wał dużą liczbę przebywających w niej ludzi. Na środku izby 
leżała kapusta, wokół której siedziały kobiety i dziewczyny, 
obierając główki z liści i rzucając je na specjalną płachtę.”
	 Idea	integracji	i	wspólnej	pracy	wydaje	się	być	więc	ponad-
czasowa	i	„tak jak zwyczaj Polski każe, co nam jesień niesie 
w darze, plony w spichrzach gromadzimy, więc na mrozy 
poradzimy…”.

A.P.

Klasa II a na zajęciach sportowych
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„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród 
Nie damy pogrześć mowy 
Polski my naród, polski ród 
Królewski szczep Piastowy 
Nie damy by nas gnębił wróg 
Tak nam dopomóż Bóg…”
      Maria Konopnicka „Rota”

	 Listopadowa	jesień	złota	rozlała	dzbanek	swych	kolorów	
wszędzie.	Na	dróżkach	i	ścieżkach	całe	kobierce	zeschłych	li-
ści	–	żółtych,	rudych,	szarych,	brunatnych	–	wśród	traw	two-
rzą	stubarwny	dywan.	Słońce	coraz	to	się	uśmiecha	i	przesyła	
ciepłe	–	jak	na	tę	porę	roku	–	promienie.	Na	polach	pusto,	
tylko	gdzieniegdzie	widać	posuwające	się	traktory	kończące	
obróbkę	 ziemi	 przed	 zimą.	
Sady	owocowe	stoją	smutne,	
pospadały	z	drzew	ostatnie	
owoce	 i	liście.	Dzieci	 palą	
ogniska	 i	unosi	 się	 zapach	
pieczonych	 ziemniaków.	
Z	 szarych	 traw	 i	szuwarów	
tu	i	tam	dolatują	nikłe	głosy	
świerszczy.	 Tylko	 stadka	
bażantów	królują	w	tej	 pu-
stce	jesiennej	i	od	czasu	do	
czasu	 słychać	 przeraźliwe	
nawoływania	kuraka,	a	po-
tem	 unoszą	 się	 bażancice	
i	razem	odlatują	 do	 swoich	
gniazd.	Idę	w	stronę	Nawsia	
Brzosteckiego.	Mijam	grup-
kę	dzieci,	które	wracają	ze	szkoły.	Są	roześmiane,	gawędzą	
głośno	i	radośnie	–	i	jak	to	dzieci	–	nawet	nie	zauważają,	że	
ktoś	może	ich	obserwować.	Mijają	mnie	rowerzyści	i	pędzą-
ce	samochody	osobowe.	Jest	ciepło	i	urokliwie,	co	zmusza	
człowieka	do	refleksji	i	zastanowienia	się	nad	przeszłością,	
teraźniejszością	 i	przyszłością.	Myślę,	 jak	wyglądała	 ta	
wioska	w	dzieciństwie	mojego	bohatera	opowieści.	Były	to	
czasu	tuż	po	wojnie.	Troski,	niewygody,	ciężka	praca	–	to	
już	tylko	opowieść	dla	współczesnych	dzieci.	Mój	bohater	
był	bardzo	samotny,	a	każdy	dzień	dzieciństwa	i	młodości	
przeżywał	w	wielkiej	pracy	i	trudzie.	Te	zmagania	z	losem	
zahartowały	go	do	dalszego	szlachetnego	i	uczciwego	życia.
	 Ryszard	Sołtys	–	bo	o	nim	 tutaj	mowa	–	związany	był	
całe	życie	z	Nawsiem	Brzosteckim.	Urodził	się	w	1944	roku,	
w	ostatnich	miesiącach	okupacji	hitlerowskiej.	Dzieciństwo	
miał	 trudne	 i	smutne.	Bardzo	wcześnie	 zmarł	mu	ojciec,	
matka	 zaś	wyjechała	w	poszukiwaniu	 pracy	 na	 Ziemie	
Zachodnie,	a	on	młody	chłopczyk	pozostał	u	dziadków.	Od	
dzieciństwa	bardzo	ciężko	pracował,	najpierw	przy	pasionce	
bydła,	przy	obrządku	zwierząt,	a	potem	przy	uprawie	zie-
mi,	pielęgnacji	upraw,	zbiorze	plonów	i	zwózce	do	stodoły	
i	piwnicy	 na	 zimę.	Wszystkie	 te	 prace	wykonywał	wraz	

z	dziadkiem	własnymi	 rękami	 i	przy	 pomocy	koni,	 które	
bardzo	kochał.	Ideałem	dla	niego	był	dziadek.	Zapatrzony	
w	jego	 ciężką	 pracę	 chciał	mu	 dorównać	 i	czasami	 robił	
ponad	siły	dziecka.	Nic	też	dziwnego,	że	nabawił	się	chorób	
reumatycznych,	co	później	odbiło	się	na	jego	zdrowiu.	Szko-
łę	 podstawową	ukończył	w	Brzostku.	Chodził	 codziennie	
z	grupą	kolegów,	którzy	do	dziś	wspominają	Ryszarda	jako	
wesołego,	 dowcipnego,	 życzliwego	 i	pracowitego	 kolegę.	
Uwielbiał	 konie,	 dlatego	 nawet	 nie	 czuł	 ile	 sił	 wkłada	
w	czyszczenie	stajni,	karmienie	zwierząt	i	wszystkie	prace	
polowe.	Czasami	ogarniała	go	tęsknota	za	ciepłym	głosem	
matki	i	ciepłymi	rękoma	ojca	–	czuł	swoje	sieroctwo	–	i	wte-
dy	jeszcze	bardziej	tęsknił.	Śmierć	dziadka	jeszcze	bardziej	
usamodzielniła	go	w	pracy	na	roli.	Pozostał	sam	w	starym,	

drewnianym	domku	ze	staj-
nią	 i	oborą	 pełną	 zwierząt,	
i	dużym	 szmatem	 ziemi.	
Od	 razu	 musiał	 całkiem	
wydorośleć.
	 Młodość	 jego	 upływała	
w	ciężkich	 czasach	PRL-u.	
Zmagał	się	nie	tylko	z	cięż-
ką	 pracą	 na	 roli,	 ale	 także	
z	nadmiarem	 obowiązków	
ustanowionych	 przez	 tam-
tejszy	 rząd	 dotyczących	
rolników.	 Nade	wszystko	
ciężkie	 i	nieludzkie	 były	
ustawy	 o	obowiązkowych	
dostawach	płodów	rolnych.	
Z	góry	ustalone	 taryfy	do-

staw	z	jednego	hektara	nie	uwzględniały	trudności	–	często	
wyprodukowanie	 tych	produktów	rolnych	było	rzeczą	nie	
możliwą.	Ale	cóż	z	tego,	była	taryfa	–	tyle	i	tyle	masz	oddać	
z	jednego	hektara	i	koniec…
	 Praca	 na	 roli	 była	 też	 ciężkim	mozołem,	 gdyż	 żaden	
jeszcze	postęp	techniczny,	czy	innowacje	agrotechniczne	nie	
dotarły	do	Polski,	a	do	Polski	„B”,	do	których	zaliczało	się	
Podkarpacie	długo	jeszcze	nie	dotarło.	Borykał	się	Ryszard	
Sołtys	 z	tymi	 trudami	 dnia	 codziennego	 jak	 i	większość	
rolników	w	naszej	gminie.
	 W	1969	roku	ożenił	się	z	Marią	Surdel	z	Zawadki	Brzo-
steckiej.	Wybrał	sobie	żonę	z	gospodarstwa,	która	umiała	
pracować	na	roli,	ale	także	miała	dobre	serce	dla	całej	rodziny	
i	sąsiadów.	Od	tej	pory	rozpoczęli	nowe,	lepsze	życie.	Go-
spodarzyli	„pełną	parą”	i	przybywało	zwierząt	domowych,	
które	 potem	 sprzedawali,	 kontraktowali	 buraki	 cukrowe,	
hodowali	bydło,	a	zarobione	pieniądze	obracali	w	nowocze-
śniejsze	gospodarowanie	i	budowę	domu	z	zabudowaniami	
gospodarczymi.
	 Z	tego	małżeństwa	wyrosło	troje	dzieci.	Syn	Emil	ukoń-
czył	Zespół	Szkół	Zawodowych	w	Kleciach.	Potem	ożenił	się	
z	Jolantą	Nawracaj	i	osiadł	na	włościach	matki	w	Zawadce	

on był wśród nas – bard Solidarności ryszard Sołtys
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Brzosteckiej,	na	tzw.	Surdelówce.	Prowadzi	gospodarstwo	
pięciohektarowe	i	z	tego	małżeństwa	jest	dwóch	synów	Mar-
cin	absolwent	ZSZ	w	Kleciach	i	młodszy	Rafał	uczęszczający	
do	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku	–	wielki	pasjonat	sportu.
	 Drugie	dziecko	–	córka	Krystyna,	siostra	zakonna	–	po	
ukończeniu	Małopolskiej	Wyższej	 Szkoły	 i	zrobieniu	 li-
cencjatu	 podjęła	 pracę	w	Urzędzie	Gminy	Brzostek.	Nie	
pracowała	tutaj	długo	–	w	jej	sercu	pojawiło	się	powołanie	
zakonne	i	służba	Bogu	–	zapukała	do	kruchty	klasztornej	we	
Wrocławiu,	gdzie	jest	po	dzień	dzisiejszy.	Tam	też	ukończyła	
magisterskie	 studia	 ekonomiczne	 i	prowadzi	 księgowość	
w	zakonie.	Odwiedza	 rodzinę	w	Nawsiu	Brzosteckim	 raz	
w	roku,	 ale	 zawsze	 rozpoczyna	 swoje	odwiedziny	od	po-
chylenia	się	nad	mogiłą	cmentarną	ojca	Ryszarda.
	 Najmłodsza	córka	Marzenia	–	dziś	bezrobotna	–	ukończy-
ła	Uniwersytet	Ekonomiczny	w	Krakowie,	wydział	finanse	
i	rachunkowość,	odbyła	staż	w	Urzędzie	Gminy.	Po	ukoń-
czeniu	stażu	nie	została	zatrudniona,	aż	dziw	bierze,	że	nikt	
nie	pamięta	jak	w	czasach	transformacji	społecznej	jej	ojciec	
Ryszard	Sołtys,	gorliwy	działacz	Solidarności	RI	walczył	
o	godne	życie	mieszkańców	w	naszej	gminie.	Bywało,	że	
nocą	jechał	z	zatroskanymi	–	zwolnionymi	–	urzędnikami	
gminy	do	wójta	 Jana	Chmury	 i	tam	 tyle	pertraktował,	 aż	
uzyskał	 obietnicę	 zatrudnienia	 zwolnionego	urzędnika	 –	
opowiada	żona	Ryszarda	Maria	Sołtys.
	 Ryszard	Sołtys	był	człowiekiem	ambitnym	i	pracowitym	
tylko	 dzięki	 ciężkiej	 pracy	 na	 roli	 –	 prowadził	wzorowe	
gospodarstwo	rolne	–	osiągał	sukcesy	finansowe.	Żądny	był	
wiedzy,	ciągle	czytał	prasę	rolniczą,	ale	także	interesował	
się	życiem	społecznym	i	politycznym	kraju.	Był	zagorzałym	
wrogiem	komunizmu,	korupcji	i	donosicielstwa.	Myślał	po	
chłopsku	 i	z	 uporem	 chłopskim	pracował.	Był	 odpowie-
dzialnym	ojcem,	mężem,	sąsiadem,	chociaż	nigdy	o	tym	nie	
mówił.	Myślę,	że	za	św.	Pawłem	szedł	wierząc,	że	„miłość	
nie	zna	poklasków	i	pychy…”.	Wokół	niego	ciągle	było	dużo	
chłopstwa,	razem	politykowali	i	zastanawiali	się	jak	wnieść	
odnowę	życia	społecznego	na	wsi.	Był	jednym	z	twórców	
Solidarności	Rolników	 Indywidualnych	na	 terenie	 naszej	
gminy.	Razem	z	Krzysztofem	Drejem,	Emilem	Pyrą,	Ro-
manem	Święchem,	Andrzejem	Krzyżakiem,	Mieczysławem	
Lemkiem,	Mariuszem	Ostrowskim,	Wojciechem	Grze-
siakowskim,	 Sławomirem	Oprządkiem,	 Janem	Berkiem,	
Stanisławem	Pruchnikiem,	 Janem	 Potrzebą,	Marianem	
Cichowskim,	Józefem	Zwiękiem	przygotowywali	chłopów	
do	strajku	rolniczego.	Ten	strajk	początkowo	miał	charakter	
wojewódzki,	a	później	przeobraził	się	w	ogólnopolski	strajk.
	 Organizatorzy	Solidarności	 Indywidualnej	w	Brzostku	
zorganizowali	strajk	okupacyjny	w	Urzędzie	Gminy,	który	
trwał	od	3	do	13.12.1981	roku,	do	chwili	ogłoszenia	stanu	
wojennego	przez	Wojciecha	 Jaruzelskiego.	Ów	 strajk	 był	
efektem	bezskutecznych	rozmów	z	władzami	gminy	i	woje-
wództwa	dotyczący	życia	na	Ziemi	Brzosteckiej,	a	między	
innymi	były	to	postulaty:
1.	Zakwalifikowania	całej	gminy	do	strefy	ziem	górskich.
2. Zwrotu	zagarniętych	gruntów	w	Brzostku,	Kleciach,	Ja-

nuszkowicach	i	Siedliskach-Bogusz	–	ziem	kościelnych.
3.	Rekultywacja	terenów	zajętych	i	zdewastowanych	przez	
Rzeszowskie	 Przedsiębiorstwo	Eksploatacji	Kruszywa	
„Kruszgeo”	w	Kleciach.

4.	Uregulowanie	 zasady	 sprzedaży	 ziemi	 z	Państwowego	
Funduszu	Ziemi	z	Walnym	Zebraniem	danej	wsi.

5.	Dokonanie	zwrotu	budynku	parafialnego	–	obecnej	poczty	
–	parafii	w	Brzostku.

6.	Zwrot	młyna	Józefowi	Kolbuszowi	oraz	budynków	zaj-
mowanych	 przez	 Spółdzielnie	 Produkcyjną	 „Przebój”	
w	Kleciach	na	rzecz	ZSR	w	Brzostku.

7.	Reaktywowanie	kopalni	węgla	kamiennego	w	Grudnej.
8.	Zagwarantowanie	 bezpieczeństwa	 uczestnikom	 akcji	
protestacyjnej	 i	ich	 rodzinom	–	nie	 będą	 stosowane	 ja-
kiekolwiek	szykany	i	kary	administracyjne	uczestnikom	
akcji	protestacyjnej.

	 Solidarność	RI	w	Brzostku	żywo	współpracowała	z	ko-
ściołem	 parafialnym	 i	wspierana	 była	 przez	 proboszcza	
ks.	 prałata	Kazimierza	Ostafińskiego	oraz	wikariusza	ks.	
Stanisława	Szańcę.	Ryszard	Sołtys,	Kazimierz	Dachowski,	
Mariusz	Ostrowski,	Roman	Święch	odgrywali	ważną	rolę	
wśród	chłopstwa	–	prowadzili	akcję	propagandową,	dyskuto-
wali,	rozwieszali	plakaty,	rozwozili	ulotki	drukowane	w	Jaśle	
i	Dębicy.	Ważną	rolę	w	tamtych	dniach	odgrywał	doradca	
Solidarności	 z	Jasła	mąż	doktor	Danuty	Stanek,	 inżynier	
architekt	 Julian	 Stanek,	 który	miał	 bezpośredni	 kontakt	
z	Kazimierzem	Dubasem	przewodniczącemu	Solidarności	
Jasielskiej	i	przekazywał	ważne	decyzje	i	informacje	akty-
wowi	gminnemu	Solidarności	RI.
	 W	domu	u	Ryszarda	Sołtysa	często	zbierali	się	członkowie	
Solidarności	i	żywo	dyskutowali	nad	koniecznością	zmiany	
orientacji	 politycznej	 kraju,	wyzwolenia	 się	 spod	 rządów	
komunistycznych,	uwolnienia	kościoła	spod	cenzury	oraz	
poprawę	życia	na	wsi.	Ponadto	Solidarność	RI	postanowiła	
działać	 pod	 sztandarem,	 na	 zakup	którego	 zbierali	 datki	
Roman	Święch,	Ryszard	Sołtys,	Krzysztof	Drej,	Mariusz	
Ostrowski	 i	inni	 działacze	Solidarności	 od	mieszkańców	
wsi.	Ryszard	Sołtys	pracował	wtedy	jako	palacz	w	szkole	
brzosteckiej	 i	dojeżdżał	 do	 pracy	 rowerem.	 Zawsze	 też	
stał	z	rowerem	na	rynku,	a	wokół	niego	zbierały	się	grupy	
chłopów	i	burzliwie	dyskutowali.	Byli	niecierpliwi	i	żądali	
natychmiastowych	 zmian	w	kraju,	 ale	Ryszard	powtarzał	
za	bohaterem	powieści	Aleksandra	Dumasa	„Hrabia	Mon-
te	Christo”	 –	 „czekaj	 i	miej	 nadzieję”	 –	 nadzieja	 umiera	
ostatnia,	zawsze	wierzył,	że	Solidarność	zwycięży.	O	tych	
spotkaniach	i	burzliwych	dyskusjach	wspomina	Mieczysław	
Lemek	też	działacz	Solidarności	RI.
	 Po	 strajku	okupacyjnym	–	podczas	 stanu	wojennego	–	
rozpoczęły	się	represje,	przesłuchania,	więzienia,	ściganie	
działaczy	Solidarności	RI	–	opowiada	Mieczysław	Lemek.	
Nie	wracaliśmy	na	noc	do	domów,	a	często	naszą	noclegow-
nią	był	dom	usytuowany	pod	Kamerą	u	państwa	Filarów.	
Rozpoczęły	się	jeszcze	trudniejsze	czasy…

Ryszard Sołtys ze sztandarem Solidarności Rodzina Sołtysów

Dokończenie na str. 16
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„Chłopcy siedliszczanie to oni to oni, 
która ładna panna to do ni do ni…”

	 Płoną	 górki	 –	 pokryte	 lasami	 –	 barwami	 żaru	 ognia.	
Wśród	ciemnozielonych	świerków,	sosen	i	jodeł	wysuwają	się	
korony	żółte	–	ugier	modrzewi.	Niżej	zaś	stoją	smutne	roso-
chate	drzewa	buków,	grabów,	brzóz,	topoli	już	prawie	nagie.	
Jeszcze	niżej	widnieją	pasma	krzewów	ubrane	czerwonymi	
koralami	jarzębiny,	gronami	granatowych	kiści	bzu	dzikiego,	
drobnymi	owocami	dzikiej	 róży,	a	całkiem	nisko	na	ziemi	
leży	różnobarwny	kobierzec.	Jadę	z	Brzostku	przez	Kopaliny	
–	doskonale	wyasfaltowaną	i	utrzymaną	szosą	–	do	centrum	
wsi	 Siedliska-Bogusz.	Zatrzymuję	 się	 na	 górce,	 a	widoki	
tutaj	 są	 niezwykłe.	Cała	 panorama	Brzostku	–	 patrząc	 na	
południe	widać	piękny	gród	na	wzgórzu	 z	monumentalną	
wieżą	kościoła	brzosteckiego	królującą	nad	tą	ziemią.	Ciut	
niżej	widnieje	 szkoła,	 zabudowania	 plebanii,	 bloki,	 domy,	
a	wszystko	w	kolorach	jakby	z	bajki.	Patrząc	na	południowy	
zachód	upajam	się	widokiem	wstęgi	błyszczącej	Wisłoki,	za	
którą	wznosi	się	barwne	wzgórze	lasów	skurowskich	i	prze-
czyckich,	na	których	tu	i	ówdzie	widać	domy	i	zabudowania	
gospodarskie.	Bliżej	szosą	pędzą	samochody.	Piękna	ta	nasza	
Ziemia	Brzostecka.	Dojeżdżam	do	centrum	dużej	wsi	zwanej	
Siedliska-Bogusz.
	 Nazwa	pochodzi	od	słowa	„siodło”	–	osiedle;	za	Aleksan-
drem	Brücknerem	„Słownik	etymologiczny	języka	polskie-
go”	powtarzam.	Zatem	Siedliska	nazwa	pochodzi	od	osady,	
a	Bogusz	 ten	człon	nazwy	jest	upamiętnieniem	właścicieli	
wsi	pomordowanych	w	1846	roku	podczas	rabacji	chłopskiej.
	 Wieś	Siedliska	jest	to	dawny	obszar	porosły	borem	królew-
skim,	który	został	karczowany	z	polecenia	króla	Kazimierza	
Wielkiego,	 a	potem	 został	 oddany	 trzem	bojarom	 ruskim	
Chodkowi,	Piotrowi	 i	Ostaszkowi.	W	XV	wieku	Siedliska	
należały	do	dóbr	TYNIECKICH	na	mocy	dokumentu	wy-
danego	przez	króla	Kazimierza	Jagiellończyka.
	 W	XVI	wieku	Siedliska	podzielone	były	na	trzy	części:	
Siedliska	Górne	–	Kościół,	Dolne	–	dwór,	Folwark	–	Kopa-
liny.	W	kolejnych	wiekach	włości	te	przechodziły	do	rodów	

Śreniawów,	Oświęcimskich,	Kowalskich,	Stojowskich,	Trze-
ciewskich	i	Rzechowskich.	Wieś	została	rozbudowana	i	wy-
budowano	nie	tylko	budynki	gospodarcze	i	domy,	ale	także	
browar	i	tartak,	jak	również	murowany	dwór	z	mieszkaniami	
dla	służby	dworskiej,	a	wokół	dworu	założono	duży	ogród	
z	sadem,	kasztanami,	warzywnikiem	i	kwiatami	ozdobnymi.
	 Kolejnym	dziedzicem	Siedlisk	został	Bogusz.	Nastał	wtedy	
konflikt	między	 Jakubem	Szelą	 reprezentantem	 chłopów,	
a	dworem.	Chłopi	mieli	 pretensje	 o	zabór	 gruntów	 i	prze-
ciążenia	 pańszczyźniane.	 Szela	 20.02.1846	 roku	w	ciągu	
jednego	dnia	stanął	na	czele	chłopstwa	i	krwawo	rozprawił	
się	nie	 tylko	z	dworem	Boguszów,	ale	 także	kilkunastoma	
dworami	na	terenie	ziem	jasielskich	i	tarnowskich.	Oprócz	
mordów	 całej	 populacji	męskiej	 dworów,	 chłopi	 rabowali	
i	dewastowali.	 Z	mieszkańców	 pozostały	 tylko	 kobiety	
i	dzieci.	W	zapale	hardości	chłopskiej	obrabowali	też	pleba-
nię.	W	czerwcu	1846	roku	za	sprawą	rodziny	Bogusza	rząd	
rozpoczął	śledztwo	w	sprawie	dokonania	mordów,	ale	sędzia	
Wacław	Riczka	–	prawie	nie	znał	języka	polskiego	–	urzęd-
nicy	zaś	pouczali	chłopów	jak	mają	zeznawać.	To	osądzanie	
miało	ukryć	austriacką	biurokrację,	która	przyczyniła	się	do	
galicyjskiej	rzezi.	Po	Boguszach	wioskę	przejmowali	Aleksy	
Gorajski,	potem	Witold	Lewicki.	W	okresie	międzywojennym	
Siedliska	Bogusz	był	ośrodkiem	ruchu	ludowego.	Odbywały	
się	tam	masówki	i	spotkania	działaczy	ludowych,	bywał	też	
tam	Wincenty	Witos,	premier.
	 Ważną	rolę	w	życiu	tej	wsi	odegrał	nauczyciel	Stanisław	
Irzyk	autor	książki	„Poznaj	Polskę”	wydanej	w	1930	roku.	
Pisząc	tę	książkę	wychodził	naprzeciw	dzieciom	wiejskim,	
które	nie	miały	dobrych	podręczników	do	nauczania	geografii	
i	historii,	a	„poznać	Polskę,	swe	prawa	i	obowiązki	w	stosun-
ku	do	niej	jest	obowiązkiem	każdego	obywatela	i	im	prędzej	
się	to	stanie,	tem	prędzej	stanie	się	Polska	potężną,	a	wszyscy	
zażywać	w	niej	 będą	 spokoju	 i	dobrobytu”	 –	 pisał	w	swej	
książce.	Z	jego	też	inicjatywy	powstało	pismo	lokalne	„Wolą	
i	pracą”	–	ukazujące	się	co	dwa	tygodnie.	Z	tej	też	rodziny	
wywodzi	się	sybiraczka	Janina	Mędrek	–	o	której	będę	pisać	
w	następnych	numerach	naszego	miesięcznika.

opowieści dawnej treści – Siedliska-bogusz

	 I	tak	zwykły	chłop	z	Nawsia	Brzosteckiego	Ryszard	Soł-
tys,	prosty	człowiek	pokazał	jak	należy	walczyć	o	demokra-
tyczną	Ojczyznę:	„Ojczyzno	ma	tyle	razy	we	krwi	skąpana	
ach	jak	wielka	jest	dziś	twa	rana,	ach	jak	długo	cierpienie	
twe	trwa…”	była	to	pieśń	często	śpiewana	na	spotkaniach	
działaczy	Solidarności.	Wszystkie	swe	zamierzenia	polecali	
Królowej	Polski,	której	oblicze	jest	wyhaftowane	na	sztan-
darze,	a	słowa	„Bóg	Honor	i	Ojczyzna”	były	i	są	motywem	
przewodnim	tej	organizacji.
	 Ryszard	 Sołtys	w	2012	 roku	 odszedł	 do	Domu	Ojca.	

Jego	pogrzeb	był	wielką	manifestacją	Solidarności.	Pełny	
kościół	 przyjaciół	 i	kolegów,	wiele	 osób	 z	dala,	 siostry	
zakonne	z	Wrocławia,	sztandar	Solidarności	–	wszystko	to	
jest	świadectwem	życia	Ryszarda.	Oddano	mu	hołd	za	jego	
prawowierność	 ideałom	Solidarności,	 pracowitość,	 praw-
domówność,	 prostolinijność	 i	uczciwość.	Za	 to,	 że	 oddał	
wiele	czasu	na	 rzecz	Solidarności	RI.	Umiał	on	nie	 tylko	
rzetelnie	pracować	na	roli,	kochać	dzieci	i	żonę,	ale	także	
dbać	o	rozwój	demokratycznej	Ojczyzny	i	zabiegać	o	godne	
życie	chłopów.	I	takiego	właśnie	go	pamiętamy	–	bezintere-
sownego	człowieka,	barda	Solidarności.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 15

Biblioteka w Siedliskach-Bogusz. Od lewej: Kazimiera 
Zdziarska, Zofia Markiewicz, Zofia Cichowska, Karol 

Zdziarski i Ryszard Nowicki

Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej  
w Siedliskach-Bogusz Edward Zdziarski  

z pracownikami urzędu
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	 Na	wzgórzu	 siedliskiego	 zbocza	 rozciąga	 się	 cmentarz	
parafialny	z	I	połowy	XIX	wieku.	Pierwsze	grobowce	zo-
stały	zniszczone	z	rozkazu	Szeli	podczas	rebelii	chłopskiej.	
Stoi	tu	duża	kaplica	cmentarna	ufundowana	przez	Ludwikę	
z	Boguszów	Gorayską.	Ta	neogotycka	kaplica	kryje	w	sobie	
dwadzieścia	trzy	ofiary	rzezi,	na	frontowej	ścianie	widnieje	
herb	Boguszów	i	napis	–	D.O.M.	ku	wiecznej	pamięci	oraz	
wypisane	są	imiona	i	nazwiska	pomordowanych.	We	wnętrzu	
kaplicy	znajduje	się	nagrobkowe	marmurowe	epitafium	po-
święcone	dzierżawcy	Głobikówki	Olszańskiemu.	W	samotnej	
mogile	z	kamiennym	cokołem,	z	którego	wyrasta	metalowy	
krzyż	z	Chrystusem	jest	miejsce	spoczynku	Włodzimierza	
Bogusza	zamordowanego	w	czternastym	roku	życia,	a	dalej	
między	alejkami	są	mogiły	zmarłych	mieszkańców	tej	wsi.	
Są	też	mogiły	patriotów	tej	ziemi	Klemensa	Rudnickiego	–	
żołnierza	z	lat	1831	–	1841	–	męża	stanu,	adwokata,	posła	na	
sejm	i	burmistrza	miasta	Tarnowa.
	 W	widocznym	miejscu	pochowani	 są	księża.	Ks.	Karol	
Kawula	proboszcz	tej	parafii,	wielki	patriota	i	kapelan	AK,	
która	działała	w	tamtejszych	lasach.	Obok	są	groby	ks.	Jana	
Jurczaka,	ks.	Antoniego	Ruminowskiego	i	ks.	Wojciecha	Bia-
łasa.	Są	też	mogiły	parafian	różnych	profesji.	Kiedyś	była	tu	
również	mogiła	rzeźbiarza	Władysława	Chajca	twórcy	rzeźb	
Chrystusa	frasobliwego	i	innych	świątków,	przeniesiona	w	
2009	r.	na	nowo	wybudowany	cmentarz	w	Kamienicy	Górnej.	
Dziś	prace	Chajca	wystawiane	są	w	Muzeum	Narodowym	
w	Warszawie	 oraz	Muzeum	Rzeszowskim	 i	Jasielskim.	
Wychodząc	z	cmentarza	widać	stojącą	ceglaną	kaplicę	pw.	
Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	z	figurą	NMP	Niepokalanie	
Poczętej.	 Idę	 z	pochyloną	głową,	 rozważam	o	nieuniknio-
nym	końcu	pielgrzymki	ziemskiej	i	zanoszę	cichą	modlitwę	
„wieczne	odpoczywanie	racz	im	dać	Panie”	za	pogrzebanymi	
na	tym	cmentarzu.
	 Wspominam	kierownika	tej	szkoły	A.	Chajca	i	nauczyciela	
Stanisława	Kitę	miłośnika	folkloru	i	muzyki.	To	on	właśnie	
był	twórcą	chóru	i	zespołu	muzycznego	wyśpiewującego	pie-
śni	ludowe	związane	z	życiem	i	obrzędami	tamtych	czasów.
	 Dalej	spotykam	niezwykłą	kobietę,	mieszkankę	okazałego	
i	pięknie	utrzymanego	domu,	długoletnią	bibliotekarkę	i	„mi-
strza	 kultury”	 siedliskiej	Zofię	Cichowską.	Mieszka	wraz	
z	mężem	Marianem	w	zabytkowym,	 zakupionym	domku	
od	Władysława	Gawrońskiego.	 Jest	 to	dom,	w	którym	żył	
i	pracował	nauczyciel	Stanisław	Irzyk,	a	później	wynajmo-
wali	mieszkania	nauczyciele	siedliskiej	szkoły.	Mąż	Marian	
jest	 człowiekiem	o	złotych	 rękach	 i	pięknie	 odrestaurował	
stary,	drewniany	budynek	dawne	 lokum	GRN,	filii	 banku	
brzosteckiego	 i	poczty.	Dzisiaj	wszystkie	 te	miejsca	 uży-
teczności	publicznej	przeniesione	zostały	do	domu	ludowego,	
zaś	sale	szkolne	do	dużej,	nowoczesnej	szkoły.	Dom	ludowy	
też	powstawał	u	schyłku	60	lat	przy	pomocy	społecznych	sił	
wszystkich	mieszkańców	tej	ziemi.	Biblioteka	Gromadzka	
odgrywała	tutaj	też	bardzo	ważną	rolę.	Bibliotekarką	przez	
długie	 36	 lat	 była	Zofia	Cichowska.	Bardzo	pieczołowicie	
dbała	o	cały	księgozbiór	oraz	umiała	gromadzić	wokół	siebie	
nie	tylko	młode	kobiety,	ale	także	dzieci	szkolne	i	młodych	
rolników.	W	tamtych	czasach	głód	książki	był	wielki	i	cała	

społeczność	garnęła	 się	do	poznawania	 świata,	 szkoła	zaś	
walczyła	 z	analfabetyzmem.	Sala	 biblioteczna	 była	 jedna,	
książki	stare.	Bibliotekarka	pracowała	przy	lampie	naftowej,	
ale	 te	 niedogodności	wcale	 nie	 odstraszały	mieszkańców	
Siedlisk.	Małe	wystawki	 książek,	 konkursy,	wieczornice,	
spotkania	z	literatami,	kącik	czasopism	oraz	niezwykły	takt	
bibliotekarki	 przyniosło	 sukces	 i	biblioteka	 została	wypo-
sażona	w	regały,	tablice,	nowy	księgozbiór,	a	nawet	firanki	
na	okna.	Cała	wieś	w	czynie	społecznym	wykańczała	dom	
ludowy,	 a	później	 bibliotekarka	 pracując	 od	 rana	 do	 nocy	
przygotowywała	wystrój	w	nowej	sali	bibliotecznej.	W	pra-
cach	tych	pomagali	urzędnicy	GRN:	Jędrzejczyk,	M.	Gołąb,	
Z.	Ziaja,	A.	Rachwał,	E.	Zdziarski,	Z.	Markiewicz.
	 Pani	 bibliotekarka	 zaangażowana	 była	 też	 do	 czynów	
społecznych	m.in.	do	spisów	rolnych,	chodziła	za	obowiąz-
kowymi	dostawami	rolnymi,	brała	udział	w	zbiórce	na	od-
budowę	kraju	i	stolicy,	a	ponadto	brała	udział	we	wszystkich	
konkursach	organizowanych	przez	wojewódzką	bibliotekę	
publiczną	i	zajmowała	w	nich	poczesne	miejsce.	W	bibliotece	
też	organizowane	były	zebrania,	narady,	konferencje	czasami	
przy	lampie	naftowej	i	w	dymie	papierosowym.	Później	znik-
nęły	ze	stołów	popielniczki	i	powoli	mężczyźni	zrozumieli,	
że	bez	papierosów	też	można	dyskutować.	A	potem	zabłysło	
światło	elektryczne	i	wtedy	przy	radiu	zbierały	się	całe	grupy	
ludzi.	Starsi	wsłuchiwali	się	w	wiadomości,	a	młodzi	wieczo-
rami	w	muzyce	zasłuchani	próbowali	organizować	wieczorki	
taneczne.
	 Ważnym	wydarzeniem	w	życiu	wsi	było	otwarcie	klubu	
rolnika,	który	również	prowadziła	pani	Zofia.	Tutaj	zaczęły	
odbywać	się	wieczorne	potańcówki	przy	herbatce	 i	kawie.	
Różne	 organizacje	 działające	we	wsi	 organizowały	 kursy	
kroju	i	szycia,	nowoczesnych	upraw	i	kontraktacji	rolnych,	
kursy	motorowe	i	samochodowe.	Praca	w	bibliotece	i	klubie	
rolnika	była	na	pełnym,	prawie	że	całodobowym	zatrudnie-
niu.	Jeszcze	więcej	do	biblioteki	przychodziło	młodych	ludzi	
po	zakupieniu	telewizora.	Tam	też	oprócz	oglądania	filmów	
odbywały	się	dyskusje.	Biblioteka	Gromadzka	wraz	ze	szkołą	
i	kościołem	była	centrum	kultury	tej	wsi.
	 Wielkie	przeobrażenia	społeczne	objęły	wszystkie	dziedzi-
ny	życia	i	wszystkie	organizacje	działające	w	Siedliskach-Bo-
gusz.	Starsi	ludzie	podziwiali	straż	pożarną,	która	ma	swoją	
remizę,	dobrze	wyposażone	wozy	strażackie,	sprzęt	nowo-
czesny,	a	nawet	mundury.	W	siedliskiej	drużynie	strażackiej	
jest	39	druhów	z	zastępcą	naczelnika	Adamem	Nowickim,	
prezesem	Romanem	Markiewiczem	oraz	jego	zastępcą	Janem	
Szczepkowiczem.	Starsi	 ludzie	wspominają	wiejską	 straż	
jeżdżącą	na	furmankach	z	ręcznymi	pompami	i	toporkami	
w	ręku.	Dzisiaj	nowoczesna	drużyna	strażacka	ufundowała	
sztandar,	z	którym	uczestniczy	w	świętach	państwowych.
	 „Posiadaj	 dobra,	 ale	 strzeż	 się,	 aby	 one	 nie	 posiadły	
Ciebie”	mówił	Jan	Paweł	II.	Wszystkie	dobra	zmieniają	wi-
zualnie	świat,	ale	czy	za	tym	idzie	przeobrażenie	człowieka	
duchowe?...	O	życiu	i	przeobrażeniach	mieszkańców	tej	wsi,	
o	dokonaniach,	ich	radościach	i	smutkach	jeszcze	będziemy	
pisać	w	następnych	wydaniach	pisma.

Zuzanna Rogala

Zespół „Siedliszczanie” pod batutą Stanisława Kity Ksiądz Karol Kawula - pierwszy od prawej
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Gdzie jesteście ułani 
I ten konik bułany,  
I ten siwy, ten kary jak noc?  
Gdzie taczanki pomknęły...  
Szlakiem jakich kolein  
Ruszył szwadron, do boju się rwąc?  
Zostały tylko ślady podków.  
Po szable już nie sięgnie dłoń.  
I tylko w piersi, tylko w środku  
Jest żal, że już nie zarży koń…

	 W	1987	 roku	na	 festiwalu	w	Koło-
brzegu	 zespół	 Primo	Voto	wykonał	
utwór	:	„	Zostały	tylko	ślady	podków…”	
w	absolutnym	przekonaniu,	 że	 epoka	
polskiej	kawalerii	jest	już	tylko	wspo-
mnieniem	 i	przeszłością.	Autorem	 tej	
piosenki	był	Włodzimierz	Ścisłowski,	
którego	ojciec	Apolinary	jako	rotmistrz	
1	Pułku	Ułanów	Krechowieckich	poległ	
pod	Sopoćkiniami	w	boju	 z	bolszewi-
kami	w	1939	roku.	Ostatnie	lata	jednak	
to	 powrót	 do	 tej	wspaniałej	 tradycji	
polskiej	kawalerii,	w	której	odrodzenie	
angażują	się	osoby	
fizyczne,	samorzą-
dy,	 a	także	 insty-
tucje	 finansowe.	
I	 tak	 było	 12-13	
października	2013	
roku	w	Brzostku,	
gdzie	 osoby	 pry-
watne	 działające	
w	stowarzyszeniu	
Szwadron	Podkar-
pacie	 wspierane	
przez	 Magistrat	
Brzostku,	 a	także	
brzostecki	oddział	
Podkarpackiego	
Banku	Spółdziel-
czego	 zorganizo-
wały	Memoriał	20	
Pułku	Ułanów	im.	
Króla	Jana	III	Sobieskiego.	Gościem	ho-
norowym	Memoriału	była	pani	Teresa	
Skarżyńska,	córka	ostatniego	dowódcy	
20	Pułku	Ułanów	płk.	dypl.	Andrzeja	
Kunachowicza.	Nasze	zawody	uświet-
nili	 też	 koledzy	w	barwach	 1	 Pułku	
Ułanów	Krechowieckich,	8	Pułku	Uła-
nów	ks.	Józefa	Poniatowskiego,14	Pułku	
Ułanów	 Jazłowieckich	 oraz	 5	 Pułku	
Strzelców	Konnych.	Celem	Memoriału	
było	przypomnienie	nazwisk	tych	naj-
bardziej	znamienitych	oficerów,	którzy	
pełnili	służbę	w	20	Pułku	Ułanów.	
	 Całe	zawody	 rozpoczęły	 się	w	nie-
dzielę	od	Międzygimnazjalnych	Zawo-
dów	Jeździeckich	„	O	tarczę	Rotmistrza	
Mazarakiego”,	którą	ufundował	dyrek-
tor	Gimnazjum	w	Brzostku	mgr	Jacek	
Berek.	Do	zawodów	stanęło	15	zawod-
ników	 reprezentujących	 szkoły	 gim-
nazjalne	z	Tarnowa,	Radłowa,	Dębicy,	
Pustkowa,	Siedlisk	Bogusz,	Kołaczyc,	
Kątów,	Jasła	oraz	Brzostku.	Po	zaciętej	
i	emocjonującej	walce	wygrał	 Paweł	
Urbanek	z	radłowskiego	gimnazjum	im.	
Kardynała	Stanisława	Hozjusza	przed	
Magdaleną	Mękal	 reprezentującą	 tar-

nowskie	Gimnazjum	nr	2	im.	Mikołaja	
Kopernika	oraz	zawodnikiem	gospoda-
rzy	 z	brzosteckiego	Gimnazjum	Kró-
lowej	Jadwigi	Konradem	Ziębą.	Naszą	
szkołę	 reprezentowali	 także:	Roksana	
Kawalec,	Martyna	Kawalec,	Monika	
Grygiel,	Kinga	Kaput	 oraz	Grzegorz	
Grygiel.	Konkurs	 był	wspomnieniem	
powstańca	 styczniowego	–	 rotmistrza	
kawalerii	 Jana	Newlina	Mazarakiego,	
który	 po	 upadku	 powstania	 szukał	
schronienia	w	Galicji	 i	osiadł	w	Kra-
snem.	Zaprzyjaźniony	 z	dowództwem	
20	 Pułku	 Ułanów	 jako	 „Dziadzio”	
otrzymał	 honorowe	 barwy.	 Zmarł	
w	1925	roku.	Wszystkim	uczestnikom	
zmagań	serdeczne	gratulacje,	a	organi-
zatorom	podziękowania	złożyła	miesz-
kająca	w	Krakowie	wnuczka	rotmistrza	
Mazarakiego	pani	dr	Maria	Mazaraki.
	 Kolejnym	konkursem	była	klasa	LL	
im.	płk.	Ludwika	Ferensteina,	znako-
mitego	zawodnika	 i	trenera,	ojca	wie-
lokrotnego	Mistrza	Polski	Krzysztofa	

a	dziadka	Karoliny	Ferenstein-Kraśko,	
który	w	końcu	 lat	 dwudziestych	 jako	
porucznik	służył	w	20	Pułku	Ułanów.	
Rodzina	 Ferensteinów	 zgodziła	 się	
wysłać	dla	zwycięzcy	specjalny	dyplom	
z	podpisami	członków	tej	zasłużonej	dla	
polskiego	 jeździectwa	 rodziny.	Stanie	
się	 on	własnością	Małgorzaty	Gawlik	
z	Żyrakowa,	która	wygrała	te	zawody.	
	 Przed	konkursem	głównym	rozstrzy-
gnięto	 konkurs	 plastyczny,	 któremu	
patronował	mjr	Stanisław	Gepner.	Był	
on	 autorem	odznaki	 pułkowej	 20	PU,	
wspaniałym	 znawcą	 umundurowania	
i	broni,	 dyrektorem	Muzeum	Wojska	
w	Warszawie	 oraz	 zbiorów	Lubomir-
skich	na	zamku	w	Łańcucie.	Gość	Ho-
norowy	pani	Teresa	Skarżyńska	uznała,	
że	 najlepszą	 pracą	 była	wyklejanka	
Bartłomieja	 Lemka,	 drugie	miejsce	
przypadło	Ani	 Szczepanik	 a	trzecie	
Karolinie	Czarneckiej.	Słowa	uznania	
i	podziękowania	za	udział	w	konkursie	
przekazała	 uczestnikom	 i	organizato-
rom	 córka	mjr.	Gepnera	 pani	Wanda	
Gepner	Augustin	z	Warszawy.
	 Konkurs	 plastyczny	 był	 preludium	

do	najważniejszej	konkurencji	kawale-
ryjskiej	zawodów	czyli	Memoriału	płk	
Andrzeja	Kunachowicza.	Szablą	i	lancą	
na	torze	ułożonym	przez	Piotra	Stani-
szewskiego	najlepiej	władał	oczywiście	
Mistrz	Polski	Militarii	2013	Grzegorz	
Wojtaczka	 z	20	 PU,	wygrywając	 za-
wody	o	zaledwie	5	punktów	z	groźnym	
Mateuszem	Mólem	z	1	Pułku	Ułanów	
Krechowieckich	 oraz	 Pawłem	Urba-
nem	z	20	PU.	Zwycięzców	nagradzali	
pani	Teresa	Skarżyńska	oraz	poseł	na	
sejm	RP	Jan	Warzecha,	który	każdego	
roku	obecny	jest	na	naszych	zawodach	
kawaleryjskich	i	zawsze	pamięta	o	gra-
tulacjach	dla	naszych	ułanów,	jeśli	tylko	
odnoszą	sukcesy.	A	tego	roku	było	ich	
bardzo	dużo.	Memoriał	płk	Kunacho-
wicza	 zakończył	 uroczysty	 przejazd	
w	szyku	trójkowym	przed	gośćmi	ho-
norowymi	i	sponsorami.	
	 Po	 zawodach	 kawaleryjskich	 od-
był	 się	 finał	Galicyjskiego	 Turnieju	
Jeździeckiego	w	klasie	L.	Wspaniała	

rywalizacja	 naj-
lepszych	 w	tym	
turnieju	 skocz-
ków	 zakończyła	
się	 zwycięstwem	
Krystyny	Kądzie-
lawy	 ze	 St ajn i	
Wola,	 przed	Mają	
Kario ze Starej 
Cegielni	 w	Gła-
dyszowie,	która	po	
całorocznych	zma-
ganiach	 zaledwie	
o	0,5	pkt.	pokonała	
Pawła	Urbana	 ze	
Szwadronu	 Pod-
karpacie.	Nagrody	
dla	 zwycięzców	
turnieju	 ufundo-
wał	sklep	jeździec-

ki	Czempion	z	Dębicy.
	 Kiedy	 ostatni	 zawodnicy	 opusz-
czali	 Stajnię	 Ułańską,	 gościliśmy	
jeszcze	w	naszym	domu	panią	Teresę	
Skarżyńską.	Ujęci	 bezpośredniością	
i	skromnością	córki	płk.	Kunachowicza	
z	zainteresowaniem	wysłuchiwaliśmy	
wspomnień	 z	lat	młodości	 i	czasów	
„rzeszowskich”.	Była	to	dla	nas	szcze-
gólna	chwila	i	zarazem	ogromna	radość	
z	nieskrywanej	na	twarzy	Pani	Teresy	
wdzięczności.	Cieszyliśmy	się	z	faktu,	
że	 udało	 się	 odnaleźć	potomków	płk.	
Kunachowicza,	 a	zarazem	wspólnie	
bawiły	 nas	 okoliczności,	 z	których	
wynikało,	że	z	częścią	rodziny	znaliśmy	
się	od	lat.	Kiedy	w	1988	roku	poznałem	
w	Krakowie	Jana	Skarżyńskiego,	przez	
myśl	mi	 nawet	 nie	 przeszło,	 że	 jego	
mama	 to	…	córka	pułkownika	Kuna-
chowicza.	Jakież	było	moje	zdziwienie,	
kiedy	zadzwonił	do	mnie	syn	z	informa-
cją:	„Tato	pan	Jan	Skarżyński	przyniósł	
mi	książkę	o	swoim	dziadku”…	Jakim	
zapytałem?	„O	pułkowniku	Kunacho-
wiczu”	–	usłyszałem	w	telefonie…	

Wojciech Staniszewski

Memoriał 20 Pułku ułanów im. króla Jana iii Sobieskiego
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Memoriał 20 Pułku ułanów im. króla Jana iii Sobieskiego

Fot. J. Nosal
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Jubileusz 40-lecia otwarcia Szkoły Podstawowej w brzostku
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Fot. J. Nosal

oraz nadania jej imienia komisji edukacji narodowej
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trampkarze, młodzicy i orliki lkS brzostowianka

1

2

3

Fot. J. Nosal
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Dokończenie na str. 24

– Sukcesy sportowe trampkarzy 
starszych spowodowały, że jest 
Pan na ustach wielu ludzi, dlatego 
chciałbym przybliżyć pana sylwet-
kę. Na początek, co skłoniło Pana 
do zajęcia się trenerką?

–	Już	w	trakcie	mojej	kariery	piłkar-
skiej	 jako	 zawodnik	 planowałem,	
że	 po	 zakończeniu	 gry	 zajmę	 się	
trenowaniem	 i	od	 samego	początku	
wiedziałem,	że	będzie	to	praca	z	mło-
dzieżą	 i	dziećmi.	 Praca	 ta	 przynosi	
bowiem	 najwięcej	 satysfakcji	 i	za-
dowolenia,	 a	efekty	widać	 prawie	
z	miesiąca	na	miesiąc.	Poza	tym	za-
wsze	miałem	bardzo	dobre	kontakty	
z	młodymi.

– Wspomniał Pan, że grał w piłkę 
zawodowo. Czy mógłby Pan w skró-

cie przypomnieć swoją karierę 
piłkarską?

–	 Pochodzę	 z	Dąbrowy	 Tarnow-
skiej,	miasta	 trochę	 podobnego	 do	
Brzostku.	Tam	rozpocząłem	treningi	
w	klubie	„Dąbrowia”	w	wieku	10	lat,	
przechodząc	przez	wszystkie	 grupy	
wiekowe	do	seniora.	W	międzyczasie	
grałem	w	różnych	 reprezentacjach	
województwa.	W	wieku	18	lat	trafiłem	
do	najlepszej	w	tym	okresie	drużyny	
na	 Podkarpaciu	 „Igloopol	Dębica”.	
Jak	okazało	się	później	był	to	trafny	
wybór.	Z	klubem	tym	wywalczyłem	
awans	do	1	ligi	(obecnie	ekstraklasa)	
grając	 z	wieloma	 bardzo	 dobrymi	
zawodnikami.	Następnie	moje	 losy	
związały	się	z	innymi	klubami	takimi	

lkS brzostowinaka otwartym klubem dla młodych adeptów piłki nożnej
	 Kolejną	 rundę	drużyna	LKS	Brzo-
stowianka	 trampkarzy	 starszych	 za-
kończyła	na	1	miejscu	w	rozgrywkach	
klasy	okręgowej	podokręgu	dębickiego.	
Największy	wkład	w	ten	sukces	wnie-
śli:	 Patryk	 Czajka	 (1999),	 Grzegorz	
Grygiel	 (2000),	Dariusz	Wal	 (1999),	
Mateusz	 Błaszczyk	 (2000),	 Daniel	
Grygiel	(2000),	Szymon	Golec	(2001),	
Paweł	Gwiżdż	 (2000),	Wiktor	 Janiga	
(2000),	Tomasz	Juda	(1999),	Jakub	Sur-
del	 (2000),	Piotr	
Sk ładanowsk i	
(1999),	 Domi-
n i k 	 S ob c z yk	
(2001),	Mateusz	
Sobczyk	 (1999),	
Mateusz	 Sowa	
(1999),	 Dawid	
Strojek	 (2000),	
Mateusz	Wójcik	
(20 0 0) , 	 K a c -
per	 Szymański	
(1999),	Jakub	Za-
stawny	 (2000),	
Hubert	Zygmunt	
(1999),	Wiktor	
Jarmusz	 (2000),	
Tomasz	Długosz	(1999),	Kamil	Boroń	
(2000),	Wojciech	Łętek	(1999),	Walde-
mar	Hołowicki	(1999).	Zdjęcie	nr	1.
	 Drużynę	 tę	 uzupełniają	 również:	
Jakub	Nowicki	 (2001),	Kamil	Kalina	
(2000),	Krystian	Cieplik	(2001),	Damian	
Owsiak	(1999),	Bartosz	Orzech	(2000),	
Michał	 Liszka	 (2001),	Bartosz	Zięba	
(2001),	Marcin	Kolbusz	(2001),	Mateusz	
Gotfryd	 (2000),	 Jakub	Kalita	 (2001),	
Sebastian	Kobak	(2001)	Kamil	Mikrut	
(2000).
	 Ta	 drużyna	 nie	 jest	 jedyną,	 którą	
może	pochwalić	się	klub.	Najbliższym	
zapleczem	 trampkarzy	 starszych	 są	
„Orliki”	i	„Młodziki”.	Do	tej	grupy	za-
liczają	się:	Rafał	Sołtys	(2002),	Antoni	
Drechny	(2002),	Szymon	Szarek	(2002)	

Michał	Bujak	(2002),	Karol	Zastawny	
(2002),	 Hubert	 Krzysztofek	 (2002),	
Wiktor	Wojdyła	 (2002),	 Bartłomiej	
Mroczkowski	 (2002),	 Jakub	Batycki	
(2003),	 Dawid	 Szybist	 (2003),	 Da-
mian	Kowalczyk	(2003),	Piotr	Wójcik	
(2003),	Kacper	 Foryś	 (2003),	Hubert	
Rola	 (2003),	Ksawery	Grygiel	 (2004),	
Kamil	Płaziak	 (2004),	Miłosz	Czajka	
(2004),	Szymon	Czech	(2004),	Dominik	
Przebięda	 (2004),	 Filip	Łętek	 (2003),	

Szymon	Kolbusz	(2004),	Szymon	Czar-
necki	(2004),	Antoni	Jurkiewicz	(2004),	
Szymon	Wąsik	 (2003),	 Jakub	Stasiak	
(2006),	 Igor	 Juszczyk	 (2006).	Zdjęcie	
nr	2	i	3.
	 Wszyscy	 zawodnicy	wywodzą	 się	
z:	 Brzostku,	Nawsia	 Brzosteckiego,	
Woli	Brzosteckiej,	Grudnej	Górnej,	Sie-
dlisk	Bogusz,	Przeczycy,	Januszkowic,	
Kleci,	 Bukowej,	Kamienicy	Dolnej,	
Kamienicy	Górnej	i	Gorzejowej.
	 Drużyny	te	są	ciągle	otwarte	na	no-
wych	zawodników	chętnych	do	nauki,	
a	jak	pokazują	wyniki,	talentów	w	gmi-
nie	 nie	 brakuje	 tylko	 odwagi	 i	chęci,	
a	reszta	w	rękach	trenera.
	 Zawodnicy	 kończący	wiek	 tramp-
karza	mogą	 dalej	 kontynuować	 grę	

w	drużynie	 juniorów.	Wielu	wycho-
wanków	 trenera	 Janusza	Karczówki	
(wywiad	 poniżej)	 już	 gra	w	tej	 dru-
żynie	z	sukcesami.	Drużynę	juniorów	
prowadzi	trener	Jerzy	Czernicki.	Jego	
fachowość	 i	zaangażowanie	 dają	 już	
wyniki.	Zawodnicy	prowadzeni	przez	
niego	mają	możliwość	dalszego	rozwoju	
z	korzyścią	dla	drużyny	seniorów.	
	 Jak	łatwo	zauważyć	w/w	zawodnicy	
są	przedstawicielami	całej	gminy	Brzo-

stek.	 Tu	 prośba	
do	władz	gminy	
z	Radą	Miejską	
i	Panem	Burmi-
strzem	 na	 czele	
o	pamięć	 przy	
ustalaniu	budże-
tu	 na	 2014	 rok.	
Jednak	 widząc	
ogromne	 zainte-
resowanie	 Pana	
Burmistrza	mo-
żemy	 spać	 spo-
kojnie.	
	Wyniki	 drużyn	
młodzieżowych	
zwróciły	 uwagę	

działaczy	 innych	 klubów	na	 naszych	
zawodników.	Chcąc	być	bezpiecznym,	
a	zarazem	dać	 szansę	 najlepszym	na	
dalszy	 rozwój,	 zarząd	 zdecydował	 się	
podpisać	 umowę	o	współpracy	 z	klu-
bem	LKS	 Igloopol	 Dębica.	 Umowa	
ta	 będzie	 korzystna	 dla	 obu	 klubów,	
a	najbardziej	dla	zawodników.	Podobną	
umowę	 Igloopol	 podpisał	 z	Cracovią	
Kraków,	a	pośrednio	i	z	nami.
	 Mam	przekonanie,	 że	 o	sukcesach	
LKS	Brzostowianka	 i	ich	wychowan-
kach	będzie	w	przyszłości	 głośno	nie	
tylko	w	Podokręgu	Dębickim	i	to	była-
by	największa	satysfakcja	dla	zarządu.

Prezes LKS Brzostowianka
Andrzej Szybist 

wywiad z trenerem lkS brzostowianka Januszem kaczówką
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jak:	ŁKS	Łódź,	Stal	Mielec,	Świt	Nowy	
Dwór	Mazowiecki,	Aluminium	Konin,	
Siarka	Tarnobrzeg	i	wieloma	innymi.

– Czy gra w wielu klubach i zajęcia 
z bardzo dobrymi trenerami dzisiaj 
procentują w Pana pracy?

–	Oczywiście,	że	tak.	Wspomnę	tylko	
kilku	z	nich	–	Orest	Leńczyk,	Franci-
szek	Smuda,	Jerzy	Jastrzębowski,	Jan	
Złomańczuk.	Są	to	wielkie	autorytety	
w	dzisiejszej	polskiej	piłce	nożnej.

– Jak scharakteryzowałby Pan tre-
nowaną przez siebie młodzież w LKS 
Brzostowianka?

–	Są	to	bardzo	dobre,	grzeczne,	chłonne	
wiedzy	 dzieci,	 chętne	 do	 treningów	
i	pełne	zaangażowania.

– Jak długo pracuje Pan w LKS Brzo-
stowianka i czy planuje Pan z tym 
klubem związać się na dłużej?

–	Dla	wielu	może	być	to	zaskoczeniem,	

ale	już	3,5	roku.	Co	do	drugiej	części	
pytania	to	życie	wszystko	zweryfikuje.

– Jak można się domyślać, to nie tyl-
ko wyniki trzymają Pana w naszym 
klubie (trzy razy pierwsze miejsce)?

–	Macie	bardzo	dobrą	bazę	treningową:	
dwa	 boiska	 trawiaste,	 orlik	 i	w	 nie-
długim	 czasie	 pełnowymiarową	 salę	
gimnastyczną.	Klub	wyposażony	 jest	
w	różnoraki	sprzęt	sportowy.	Wspomnę	
tylko,	że	każdy	zawodnik	ma	piłkę	do	
treningu.	Większość	 zawodników	ma	
również	dres.	Klubem	kierują	wspaniali	
prezesi	w	osobach	Andrzeja	Szybista	
i	Zbigniewa	Czekaja,	który	jest	również	
skarbnikiem	klubu	i	ciężko	doprosić	się	
u	niego	o	podwyżkę.

– Płace są największą bolączką ma-
łych klubów. Jak Pan zapewne wie, 
LKS Brzostowianka finansowany 
jest prawie w całości przez Gminę 
Brzostek. Mamy jednak Radnych 
i Burmistrza, którzy rozumieją po-
trzeby klubu, co udowadniają od lat. 
Tak na koniec, co chciałby Pan po-
wiedzieć swoim podopiecznym i nam 

wszystkim?

–	Poznałem	osobiście	pana	Burmistrza	
i	jego	 zainteresowanie	 klubem	 daje	
nadzieję,	że	wszystko	będzie	szło	w	do-
brym	kierunku.	Radnych	Rady	Gminy	
nie	 miałem	 przyjemności	 poznać,	
wyjątek	stanowi	Jan	Sarnecki	pseudo-
nim	„Dziadek”.	Od	pierwszego	meczu	
trampkarzy	starszych,	który	prowadzi-
łem,	czyli	od	3,5	roku	jest	kierownikiem	
tej	 drużyny.	 Poproszony	 przez	 klub,	
aby	pojechał	na	pierwszy	mecz,	jeździ	
do	 dnia	 dzisiejszego.	Ma	wspaniały	
kontakt	z	wszystkimi	zawodnikami,	jest	
dobrym	duchem	tej	drużyny.	
Nieważne	jest,	czy	mieszka	się	na	wsi	
czy	 w	dużym	mieście,	 jeśli	 ma	 się	
trochę	talentu,	szczęścia,	zdyscyplino-
wania,	zapału	do	pracy	to	można	wiele	
osiągnąć.	Przykładem	tego	jest	Kacper	
Janiga	(opisany	w	poprzednim	numerze	
WB).	Uprawianie	sportu	w	niczym	nie	
przeszkadza,	 tym	 bardziej	w	nauce,	
a	daje	wiele	przyjemności	i	satysfakcji.

– Dziękujemy za rozmowę.
atsz

1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. Sklep Spożywczo-przemySłowy, Renata 
i zbigniew Golec – Brzostek, ul. rynek 29

3. „pmS INTerNATIoNAl” Sp. z o.o. – Marek 
wojnar – zawadka Brzostecka 50

4. FIrmA USłUGowA elSToB, paweł wojnar 
– zawadka Brzostecka 44

5. DelIkATeSy „ceNTrUm”, Małgorzata Drozd 
– Brzostek, ul. rynek 39

6. BANk SpółDzIelczy rzemIoSłA w KRAKO-
wIe oddział w BrzoSTkU

7. okNA–kAr, karolina wąsik – Brzostek, ul. 
rynek 36

8. „rUBIcello”, marek przewoźnik – Brzostek, 
ul. łukasiewicza 2

9. przeDSIęBIorSTwo proDUkcyjNo-HAN-
Dlowo-USłUGowe „ekIw” – Brzostek, ul. 
Szkotnia 16

10. TArTAk „jAN-DAN”, Grygiel jan – wola 
Brzostecka 58

11. zAkłAD ślUSArSkI, edward kmiecik – 
Brzostek, ul. Mickiewicza 16

12. ślUSArST wo-proDUkcjA-HANDel-
-USłUGI, władysław radzik – Brzostek, 
ul. Szkotnia 23

13. FIrmA USłUGowo-BUDowlANA „eFekT”, 
piotr wójcik – Klecie 123

14. FIrmA HANDlowo-USłUGowA GeoDezyj-
No-BUDowlANA, inż. Adam Sieńkowski 
– zawadka Brzostecka

15. kATor wymIANy wAlUT – jakub płaneta 
– Brzostek, ul. rynek 12

16. zAkłAD kAmIeNIArSko-meBlowy, ja-
nusz czarnawski – klecie

17. ośroDek SzkoleNIA kIerowców, L. Ka-
put – Brzostek, ul. Słoneczna 40

18. AGeNT UBezpIeczeNIowy, jerzy potrzeba 
– Brzostek, ul. łukasiewicza 48

19. USłUGI remoNTowo-BUDowlANe kol-

-BUD, Dariusz kolman – Nawsie Brzosteckie 
109

20. FIrmA HANDlowo-USłUGowA mIkro-
KOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, ul. mic-
kiewicza

21. mgr farm. ryszard Nalepa
22. Sklep wIeloBrANżowy, Artur potrzeba 

– Brzostek
23. FIrmA „wAFelek”, zbigniew Szczuciński 

– januszkowice
24. USłUGI woD. kAN. co. GAz, józef kawalec 

– Brzostek
25. Sklep zIelArSko-meDyczNy „melISA”, 

maria maczuga – Brzostek, ul. rynek 2
26. FIrmA HANDlowA SANIT, Tadeusz wójcik 

– Brzostek, pawilon Hermes, ul. łuka-
siewicza 2

27. STAcjA koNTrolI pojAzDów, mgr euge-
niusz łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18

28. Sklep Spożywczo-przemySłowy, Bar-
bara Szybist – kołaczyce

29. kwIAcIArNIA, paweł i maria piękoś – 
Brzostek, ul. rynek

30. FIrmA zAopATrzeNIA rolNIcTwA I rze-
mIoSłA, Dariusz Kalina – Brzostek

31. pHUp moTor-porT, marek Smoła – Brzo-
stek, ul 11-go listopada 14

32. FIrmA TrANSporTowo-USłUGowA, jan 
Dziedzic – Bukowa 42

33. lASzkło, Adam latoszek – klecie
34. fIRMA EDO, edward Giergowski – Brzostek
35. Sklep „oleŃkA” (odzież z włoch) – Brzo-

stek – Pilzno
36. SAloN FryzjerSkI „ANETA” A. czajka – 

Brzostek, ul. Rynek 18
37. Sklep Spożywczo-przemySłowy, Ma-

ria Szczygieł, józef czekaj
38. Sklep moToryzAcyjNy AGro-moTor, 

joanna Sury – Brzostek, pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej lkS brzostowianka brzostek
Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów czuwa BiuRo RachuNkowe, Jadwiga olszewska – Brzostek, ul Łukasiewicza

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lkS brzostowianka brzostek

	 Kacper	 Janiga	 uczeń	Brzo-
steckiego	Gimnazjum	wygrał	
zawody	 Powiatowe	w	Dębicy	
w	biegu	 długim	 na	 dystansie	
1000m.	Co	dało	mu	 awans	 na	
zawody	Wojewódzkie	do	Rze-
szowa.	 2	 października	 2013r.	
Kacper	wystartował	 na	 zawo-
dach	Wojewódzkich	 i	zajął	 IX	
miejsce	na	50	startujących	w	tej	
kategorii.	 Należy	 dodać	 ,że	
Kacper	 na	 dwóch	 ostatnich	
turniejach	w	piłkę	 nożną	 był	
najlepszym	zawodnikiem.	Na	co	
dzień	jest	to	zawodnik	Igloopolu	
Dębica.	
	 Gratulujemy	 i 	życzymy	
mu	 dalszych	 udanych	 startów	
w sportowej karierze.

M.Machaj

najlepszy 
w powiecie
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	 W	 dniach	 28.07.	 –	 04.08.2013	 r.	
w	Solinie	 odbył	 się	 coroczny	 obóz	
szkoleniowo-wypoczynkowy	 karate	
shinkyokushinkai.	W	obozie	uczestni-
czyło	210	 zawodniczek	 i	zawodników	
z	Bartoszyc,	Lidzbarka	Warmińskiego,	
Tarnowa,	Szczytna	i	Chełma.	Treningi	
prowadzili	shihan	(BC)	Wiesław	Gwizd	
5	Dan	 z	Tarnowa	 oraz	 sensei:	 Piotr	
Zembrzuski	4	Dan,	Paweł	Pędziński	3	

Dan,	Artur	Lutostański	1	Dan,	Konrad	
Kozubowski	 1	Dan,	 Jarosław	Kwa-
śniewski	1	Dan,	Janusz	Wdowiak	1	Dan.
	 Na	 zakończenie	 odbył	 się	 egzamin	
na	stopnie	szkoleniowe	i	mistrzowskie.	
Komisja	w	składzie:	 shihan	Wiesław	
Gwizd	5	Dan,	sensei	Piotr	Zembrzuski	
4	Dan,	A.	Litwin	 2	Dan	 przez	 3	 dni	

oceniała	umiejętności	techniczne	kata	
oraz	 test	 tamashiwarii	 i	kumite.	Tym	
razem	nie	wszystkim	się	udało	go	zali-
czyć	pozytywnie.	Nominacje	na	stopnie	
mistrzowskie	uzyskało	10	osób	z	całej	
Polski,	m.in.	Stanisław	Falarz	na	1	Dan.	
Na	oryginalny	certyfikat	z	Japonii	w	ję-
zyku	 angielskim	 i	japońskim,	 jak	 też	
czarny	pas	z	imieniem	i	nazwiskiem	po	
japońsku	trzeba	jeszcze	poczekać.

aa

czarny pas dla Stanisława Falarza

	 Każde	dziecko	rozpoczynając	naukę	
w	pierwszej	klasie	szkoły	podstawowej	
z	wielką	niecierpliwością	czeka	na	mo-
ment,	gdy	zostanie	pasowane	na	pełno-
prawnego	ucznia.	Tę	uroczystą	chwilę	
poprzedzają	 przygotowania	 –	 ucznio-
wie	 poznają	 swoją	 szkołę,	 kolegów,	
swoje	 prawa,	 ale	 również	 obowiązki.	
Wspólnie	z	wychowawcą	przygotowują	
także	całą	uroczystość.	Tego	dnia	zdają	
swój	pierwszy	szkolny	egzamin	przed	
dyrektorem	szkoły,	nauczycielami	oraz	
rodzicami.

	 W	 tym	 roku	 szkolnym	 uroczy-
stość	 Pasowania	 na	Ucznia	w	Szkole	
Podstawowej	 w	Przeczycy	 odbyła	
się	 28.10.2013	 roku.	 Przewodnicząca	
Samorządu	Uczniowskiego	Gabriela	
Gonet	przywitała	zebranych	gości	oraz	
pierwszaków,	a	następnie	pierwszokla-
siści	zaprezentowali	swój	program	ar-
tystyczny.	Gromkie	brawa	publiczności	
były	dowodem,	że	występ	się	podobał.
	 W	dalszej	części	uroczystości	pierw-
sza	 klasa	 przystąpiła	 do	 ślubowania.	
Po	złożeniu	ślubowania	pani	dyrektor	

Joanna	Przewoźnik	dokonała	aktu	pa-
sowania.	Na	zakończenie	uroczystości,	
uczniowie	 klasy	 pierwszej	 otrzymali	
dyplomy,	książki	oraz	 tarczę	 szkolną.	
Samorząd	 Uczniowski	 udekorował	
pierwszoklasistów	„orderem	uśmiechu”,	
a	rodzice	 obdarowali	 swoje	 pociechy	
„rożkiem	słodyczy”.
	 „Pierwszaki”	zostali	przyjęci	w	po-
czet	uczniów	naszej	szkoły.	Dzień	ten	
dostarczył	 dużo	wspaniałych	wrażeń,	
nie	 tylko	pierwszoklasistom,	 ale	 rów-
nież	ich	rodzicom.	Życzymy	im	wielu	
sukcesów	na	nowej	drodze	obowiązków	
szkolnych.

Wychowawczyni Wanda Wojdyła

Pasowanie pierwszoklasistów
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Polemika i polityka
	 Listopad,	wbrew	pozorom,	wcale	nie	jest	miesiącem	smut-
nym.	Pamięć	o	bliskich,	którzy	odeszli,	jest	dla	każdego	z	nas	
uzmysłowieniem	granicy,	do	której	zdążamy.	W	tej	podróży	
być	może	ktoś	ma	jeszcze	coś	do	załatwienia.	No	to	trzeba	
się	pospieszyć.
W	listopadzie	1918r.	dobiegła	końca	wymodlona	przez	Po-
laków	„wojna	powszechna”.	Rosja,	Prusy	i	Austria	w	końcu	
zaczęły	 do	 siebie	 strzelać.	Najsłabszym	ogniwem	w	tym	
tercecie	 była	Austria	 –	 okupant	 ogromnych	 obszarów	od	
Wisły	po	wybrzeża	Adriatyku.	Pod	koniec	XVII	w.	Polska	
pomogła	Austrii	 pokonać	Turcję	 i	w	 ten	 sposób	 podcięła	
sobie	gałąź,	na	której	siedziała.	Bo	Turcja	była	„etatowym”	
wrogiem	Austrii,	a	wróg	mojego	wroga	jest	moim	przyjacie-
lem,	każdy	głupi	o	tym	wie,	tylko	nie	polscy	możnowładcy.	
Sto	lat	po	tzw.	„wiktorii	wiedeńskiej”	Austria	dokonała	roz-
bioru	Polski.	W	listopadzie	1918	r.	ten	wielonarodowy	twór	
zdechł	był.	Rosja	była	słaba,	a	to	przydarza	się	jej	raz	na	sto	
lat	i	o	tym	akurat	Polacy	dobrze	wiedzieli.	Prusy	w	wojnie	
z	Francją	miały	zapewniony	remis	ale	musiały	przegrać,	bo	
wybuchła	rewolucja	w	Berlinie	i	do	jej	stłumienia	potrzebne	
były	dywizje	z	frontu.
Takiej	wymarzonej	sytuacji	Polacy	nie	mieli	nigdy:	wszy-
scy	trzej	zaborcy	przegrali	równocześnie.	Polska	po	długiej	
nieobecności,	jako	państwo,	wróciła	do	Europy.	Otoczona,	
niestety,	przez	wrogich	sąsiadów.
To	nam	źle	wróżyło	od	samego	początku.

Mapa drogowa
	 Modernizacja	wszystkich	 dróg	 powiatowych	w	gminie	
Brzostek	 jest	 przedsięwzięciem	heroicznym	 i	nieokreślo-
nym	w	czasie.	Jak	dotychczas	nie	było	żadnego	dokumentu	
a	chyba	nawet	wizji	kompleksowego	rozwiązania	tego	bardzo	
ważnego	problemu.	Podjąłem	się	tego	zadania	i	w	dębickim	
starostwie	złożyłem	stosowny	dokument.

Interpelacja	w	sprawie	inwestycji	na	drogach	powiatowych	
w	gminie	Brzostek	na	lata	2014-2018	złożone	do	protokołu	
z	posiedzenia	Komisji	Infrastruktury	Rady	Powiatu	Dębic-
kiego	w	dniu	7	października	2013	r.

Lp Przedsięwzięcie
Okres 
reali-
zacji

Przy-
bliżony	
koszt/zł/

Źródła	finanso-
wania

1
Dokończenie	remontu	
drogi	Brzostek	–	Opacion-
ka	–	1,3	km.	Chodnik	od	
cmentarza	100	m.

2014 600	tys
Środki	własne	
powiatu.	Od	
2015	r.	jako	
droga	gminna

2
Budowa	mostu	w	ciągu	
drogi	Siedliska-Bogusz	
–	Głobikówka.	Nowa	na-
wierzchnia	na	odc.	400	m.

2014 450	tys
Środki	własne	
powiatu,	po-
moc	finansowa	
gm.	Brzostek

3
Opracowanie	dokumenta-
cji	na	modernizację	drogi	
Siedliska-Bogusz	–	Grudna	
Górna	gr.	powiatu	6,5	km

2014 100	tys Środki	własne	
powiatu

4
Opracowanie	dokumenta-
cji	na	modernizację	drogi	
Wola	Brzostecka	–	Smar-
żowa	5	km

2014 80	tys Środki	własne	
powiatu

5
Wykonanie	chodnika	
od	mostu	na	Gogołówce	
w	kierunku	Opacionka	–	
0,3	km

2014 100	tys Środki	własne	
powiatu

6
Modernizacja	drogi	Siedli-
ska	Bogusz	–	Grudna	Gór-
na	gr.	powiatu	–	6,5	km

2015 5000	tys

Środki	własne	
powiatu,	środ-
ki	rządowe,	
środki	gm.	
Brzostek

7
Modernizacja	drogi	Wola	
Brzostecka	–	Smarżowa	
–	5	km

2015/
2016 4000tys

Środki	własne	
powiatu,	środ-
ki	rządowe,	
środki	gm.	
Brzostek

8
Dokończenie	modernizacji	
drogi	Siedliska	Bogusz	–	
Głobikówka	–	2	km

2017 1000tys Środki	własne	
powiatu

9
Remont	drogi	Brzostek	–	
Błażkowa	granica	powiatu	
–	1,5	km

2018 700tys Środki	własne	
powiatu

Brzostek,	07.10.2013	r.		 	 Radny	Rady	Powiatu	Dębickiego
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ferdynand	Bugno

taki z polityka szachista, jak…
 Czyliż	 chłopcze	 –	 powiedziała	Hanna	Gronkiewicz	 –	
Waltz	do	Piotra	Guziała	po	przegraniu	przez	tego	ostatniego	
referendum	w	Warszawie.
Prezydent	Warszawy	wygrała	bo	miała	za	sobą	swój	i	SLD-
-owski	elektorat.	PSL	w	Warszawie	nie	robi	sztycha	(czyli	
nie	bierze	nic)	i	nikt	nie	prosił	ludowców	o	zajęcie	stanowiska	
w	tej	sprawie.	Burmistrz	Ursynowa	może	jednak	powiedzieć:	
non	omnis	moriar	–	nie	całkiem	przegrałem.	W	Warszawie	
wiele	się	zrobiło	przed	referendum	a	pewnie	i	po	także.	
No,	ale	Guział	przegrał	–	bo	nie	jest	szachistą	i	nie	wie,	że	
groźba	jest	silniejsza	od	jej	użycia.	Groźba	(polityczna)	ma	
wisieć	i	nie	wolno	doprowadzić	do	przegranych	głosowań.	
W	realiach	samorządu	powiatowego	był	pomysł	odwołania	
Przewodniczącego	Rady	Powiatu	w	związku	z	przewidywa-
ną	likwidacją	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Jodłowej.	Pisał	
o	tym	Obserwator	lokalny.	Ostatecznie	nie	doszło	do	zebrania	
wymaganej	ilości	podpisów	radnych	powiatu	i	wniosku	o	od-
wołanie	nie	było.	Jednakowoż	coś	na	rzeczy	było.	Czyli	była	
groźba	ale	nie	było	jej	wykonania.	Na	dzień	dzisiejszy	nikt	
LO	w	Jodłowej	nie	zlikwidował.	Ignac,	zapytany	co	o	tym	
sądzi,	odpowiedział:	–	panie,	żeby	być	dobrym	politykiem,	
to	najpierw	trzeba	być	dobrym	szachistą.

uczelnie są dla docentów (do –> centów)
	 W	Polsce	jest	137	uczelni	publicznych	i	307	uczelni	niepu-
blicznych	czyli	prywatnych.	W	roku	akademickim	2012/2013	
na	uczelniach	prywatnych	kształciło	się	blisko	pół	miliona	
studentów,	na	publicznych	zaś	1	mln	269	tys.
Z	tego,	że	mamy	444	wyższe	uczelnie	jeszcze	nic	nie	wynika.	
Mówiąc	kolokwialnie,	nie	przekłada	się	to	na	wzrost	badań	
naukowych	korzystnych	dla	polskiej	gospodarki.
Zresztą	tych	badań	jest	tyle	co	kot	napłakał	i	pod	tym	wzglę-
dem	zajmujemy	32	miejsce	w	Europie.	Skoro	jest	mało	badań	
naukowych,	to	trudno	oczekiwać,	by	polski	naukowiec	nagle	
otrzymał	Nagrodę	Nobla.
Nic	 zatem	dziwnego,	 że	w	zestawieniu	 najlepszych	 szkół	
wyższych	w	świecie	 –	Academic	Ranking	 of	Word	Uni-
versities	–	 tylko	dwa	polskie	uniwersytety	 tj.	Uniwersytet	
Jagielloński	i	Uniwersytet	Warszawski	są	w	grupie	301-400.	
Lista	Szanghajska,	bo	tak	się	potocznie	nazywa,	obejmuje	
500	uczelni.	Po	1990	r.	utworzono	w	Polsce	setki	prywatnych	
uczelni	i	pojawiło	się	nowe	zjawisko	wśród	kadry	akademic-
kiej	–	wieloetatowość.	Docent	z	uczelni	publicznej	miał	nieraz	
kilka	etatów	w	uczelniach	prywatnych.	Masowo	kształcono	
w	takich	 kierunkach	 jak:	 ekonomia,	 zarządzanie,	 prawo,	
socjologia,	politologia.
Dla	nauczycieli	akademickich	była	to	życiowa	szansa	na	wy-
sokie	zarobki.	I	nadal	jest.	Student	nie	jest	tu	najważniejszy.	
Dostanie	dyplom	na	zakończenie	nauki	i	powinien	„cieszyć	
michę”	(być	zadowolonym).	Polska	wraz	z	Hiszpanią,	Por-
tugalią	i	Grecją	ma	najwyższy	odsetek	bezrobotnych	wśród	
młodzieży.	 Z	 drugiej	 strony	 są	wakaty	 na	 stanowiskach	
produkcyjnych	 i	rzemieślniczych.	Ale	 to	 już	 jest	 bajka	na	
inną	noc.

Ferdynand Bugno
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groch z kapustą
	 Na	początku	sprostowanie	dotyczące	
mojego	artykułu	z	poprzedniego	nume-
ru	„Wiadomości	Brzosteckich”	w	części	
zatytułowanej	„Ofiara	na	tacę”,	w	któ-
rym	napisałam,	że	z	tacy	wypłacana	jest	
pensja	organisty	i	kościelnego.	Zamiast	
wyrazu	 „pensja”	powinno	być	 „ubez-
pieczenie”	(od	½	etatu),	bo	okazało	się,	
że	osoby	te	nie	mają	wypłacanej	pensji	
z	racji	wykonywanej	pracy.	Organista	
utrzymuje	 się	 z	gratyfikacji	 otrzymy-
wanych	za	oprawę	muzyczno-wokalną	
ślubów,	 pogrzebów	 oraz	 wolnych	
datków	 przy	 roznoszeniu	 opłatków	
(również	kościelna)	–	pamiętajmy	o	tym	
przed	zbliżającymi	się	świętami	Bożego	
Narodzenia.	 Osoby	 zainteresowane	
przepraszam	za	moją	nieścisłość.

co zobaczysz przed śmiercią?
	 Jest	listopad,	w	tym	miesiącu	w	na-
szej	 kulturze	 często	 zastanawiamy	
się	nad	życiem,	śmiercią,	łączymy	się	
z	naszymi	bliskimi	zmarłymi,	analizu-
jemy	nasz	stosunek	do	życia	pozagro-
bowego.	Natrafiłam	na	ciekawy	artykuł	
w	Internecie	 pod	 adresem:	 http://
strefatajemnic.onet.pl/co-zobaczysz-
-przed-smiercia/19pcr	i	przytaczam	go	
niemal	w	całości.
	 „Osoby,	które	doświadczyły	śmier-
ci	 klinicznej	 różnie	 opisują	 swoje	
doświadczenia,	 ale	 są	 pewne	 punkty	
wspólne.	Te	same	rzeczy	widzą	osoby	
ze	wszystkich	stron	świata,	wychowane	
w	różny	sposób,	ateiści,	katolicy,	hindu-
si.	Co	łączy	ich	relacje?	Co	każdy	z	nas	
może	zobaczyć	w	obliczu	śmierci?
	 Badaniem	przypadków	NDE	(Near	
Death	 Experience)	 –	 doświadczeń	
z	pogranicza	 śmierci	 –	 zajmował	 się	
amerykański	 psycholog	 Raymond	
A.	Moody.	Wyniki	swoich	poszukiwań	
spisał	w	słynnej	książce	„Życie	po	ży-
ciu”.	Zebrane	przez	niego	relacje,	choć	
różnorodne,	w	wielu	miejscach	łączyły	

się	ze	sobą.	Niemal	każda	osoba	mówiła	
o	niesamowitym	uczuciu,	kiedy	nagle	
odkrywała,	że	jej	ciało	leży	bez	życia,	
podczas	 kiedy	 ona	wzbija	 się	w	po-
wietrze	–	do	sufitu	szpitalnej	sali	czy	
wysoko	ponad	głowy	ludzi	zbierających	
się	w	miejscu	wypadku.	
	 Światełko	w	tunelu	 –	 ten	 element	
doświadczeń	z	pogranicza	śmierci	zna	
chyba	każdy.	Po	etapie	wznoszenia	się	
nad	 opuszczonym,	 umierającym	 cia-
łem	przychodzi	kolejny	–	głośny	szum	
lub	dzwonienie	w	uszach,	a	następnie	
pojawienie	się	ciemnego	tunelu	zakoń-
czonego	jasnym,	przyzywającym	świa-
tłem.	Podobno	 trudno	 jest	 się	 oprzeć	
chęci,	by	ruszyć	w	jego	stronę.
	 Zwykle	na	końcu	tunelu,	choć	cza-
sem	tuż	po	etapie	wznoszenia	się	nad	
ciałem	obok	umierającego	pojawia	się	
świetlista	 istota.	Niektórzy	opisują	 ją	
jako	wysokiego,	pięknego	anioła,	inni	
mówią	 o	Jezusie	 Chrystusie	 lub	 po	
prostu	o	kuli	jasnego,	ciepłego	światła.
	 Kolejny	element	doświadczeń	z	po-
granicza	 śmierci,	 który	 występuje	
w	niemal	każdej	relacji	to	film	z	życia	
umierającego.	W	ciągu	krótkiej	chwili	
przed	jego	oczami	przesuwają	się	sceny	
z	wczesnego	 dzieciństwa,	młodości,	
czasów	współczesnych.	Wspomnienia	
miłe	 i	przykre,	 takie,	 z	których	moż-
na	być	dumnym	lub	się	 ich	wstydzić.	
„Film”	 trwa	 podobno	 tylko	 kilka	 se-
kund.
	 Większość	 osób	 doświadczających	
śmierci	klinicznej	wspomina	o	spotka-
niu	ze	zmarłymi	bliskimi.	Nie	wyglą-
dają	jak	duchy	znane	nam	z	horrorów.	
Wyglądają	tak	jak	wtedy,	kiedy	jeszcze	
żyli.	Są	uśmiechnięci,	zwykle	milczący,	
ale	wytwarzają	wokół	siebie	aurę	spo-
koju	i	głębokiego	wsparcia.
	 To	 zwykle	właśnie	 zmarli	 bliscy	
zadają	 pytanie,	 które	może	 jeszcze	
odwrócić	 los	 umierającego:	 „Chcesz	
wrócić?”.	Niekiedy	 nie	 pozostawiają	
wyboru	mówiąc,	że	to	jeszcze	nie	czas,	
że	powrót	jest	konieczny.	Obiecują	jed-

nak,	że	jeszcze	się	spotkają,	kiedy	na-
dejdzie	właściwy	moment.	Umierający	
zwykle	nie	chcą	opuścić	tego	miejsca,	
ale	 jakaś	 siła	 pcha	 je	 z	powrotem	do	
fizycznego	ciała.	Pytanie	o	powrót	wy-
stępuje	w	relacjach	osób,	które	wróciły.	
Nie	wiadomo,	czy	ci,	którzy	odchodzą	
na	zawsze	też	je	słyszą”.

	 Długo	zastanawiałam	się,	czy	opisać	
mój	przypadek,	którego	doświadczyłam	
około	25	lat	temu,	kiedy	moje	młodsze	
dzieci	były	na	początku	podstawówki.
	 Jak	zwykle	położyłam	się	spać	wie-
czorem	i	w	pewnym	momencie	czuję,	
jak	mój	 duch	 unosi	 się	 na	wysokość	
około	3	m	i	to	moje	drugie	„ja”	widzi,	
jak	 leżę	w	łóżku	 i	śpię.	 Pojawił	 się	
szum	 taki,	 jak	w	pobliżu	morza	 lub	
w	liściastym	lesie,	narastający.	W	koń-
cu	 tunelu,	 a	raczej	 rury,	 pojawiło	 się	
światło	 a	z	 niego	wychodziły	 języki	
ognia,	 które	 sięgały	mojego	 ducha.	
Ogień	 nie	 parzył,	 tylko	mocno	 przy-
ciągał,	 zrobił	 się	 jak	 gdyby	przeciąg,	
jęzory	 ognia	 rozciągały	 się	 i	wsysały	
moją	istotę,	która	też	się	rozciągała.	Nie	
chciało	mi	się	wracać,	ale	nie	pozwalała	
na	 odejście	myśl	 o	dzieciach	–	 kto	 je	
wychowa?	I	kto	wychowa	je	lepiej	niż	
matka?	Zaczęłam	się	modlić	(tzn.	mój	
duch)	do	Matki	Boskiej,	aby	pozwoliła	
mi	jeszcze	zostać	na	ziemi	i	wychować	
moje	 dzieci.	 Słabnącą	 ręką	 zrobiłam	
znak	Krzyża	 Świętego	 i	wtedy	mój	
duch	zaczął	wracać	w	miejsce	pod	sufi-
tem,	nad	ciało.	Z	daleka	usłyszałam,	że	
ktoś	mnie	woła	i	mój	duch	z	powrotem	
wstąpił	w	moje	ciało.	Mąż	mnie	obudził	
z	trudem,	mówiąc,	 że	 jęczałam	 i	coś	
mówiłam.	Serce	waliło	mi	jak	młotem,	
pościel	i	piżama	były	mokre	od	potu	jak	
dotychczas	nigdy	w	życiu,	a	paznokcie	
na	rękach	miałam	sine.
	 Było	 to	 przeżycie	 na	 tyle	 silne,	 że	
mimo	upływu	czasu	pamiętam	je	do-
skonale	i	wiem,	że	kiedyś	mój	sen	się	
spełni.

Janina Słupek

BURMISTRZ
BRZOSTKU

obwieSzczenie
burmistrza brzostku

z dnia 11 października 2013r.
	 Burmistrz	Brzostku	informuje,	że	przygotowywany	jest	wniosek	do	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszowie	o	dofinansowanie	kosztów	związanych	z	usunięciem	i	uniesz-
kodliwieniem	wyrobów	zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	Brzostek.	Wobec	powyższego	osoby	fizyczne,	
będące	właścicielami	nieruchomości	położonych	na	terenie	Gminy	Brzostek,	planujące	w	2014	roku	usunięcie	
wyrobów	zawierających	azbest,	mogą	do	dnia	30	listopada	2013r.	składać	do	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku,	
ul.	Rynek	1,	biuro	nr	8	wnioski	o	dofinansowanie	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	 równoznaczne	 z	 otrzymaniem	dofinansowania	na	usunięcie	
oraz	unieszkodliwienie	wyrobów	zawierających	azbest	gdyż	uzależnione	jest	od	przyznania	Gminie	Brzostek	
środków	na	ten	cel.	

Burmistrz
mgr	inż.	Leszek	Bieniek
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Zofia 
Jarmusz

*** 
Spotkałam	wczoraj	człowieka	
zaczepił	mnie	na	ulicy
i	zapytał	o	nadzieję
jałmużny	nie	chciał	i	o	nic	nie	prosił
opowiedział	mi	swoje	życie	od	młodości
odeszłam	zniechęcona	słuchaniem
a teraz 
szukam	go	wszędzie
zniknął	w	tłumie	obojętności
nie	odnajdę	go	wołaniem	wśród	tupiących	butów
i	jak	mam	odkupić	winę	swojej	nieżyczliwości?	

P.S. To było naprawdę. Za bardzo 
jesteśmy zamyśleni nad sobą!

Pokochaj mnie życie – jaki jestem 
A	jestem	egoistą	swojego	sumienia	
nie	chcę	usłyszeć	jak	woła	mnie	imieniem
nakazując	milczenie,	rozsądek	
i	umiar	w	kochaniu	wszystkiego	co	łazi	po	zielonej	trawie	
co	krzyczy	i	prosi	o	deser	po	skąpym	obiedzie
we	śnie	czy	na	jawie	
upycha	w	mojej	głowie	gotowe	kęski	marzeń
o	miłości,	której	nigdy	nie	było
o	rozkoszy	z	udręką	na	przedzie	
i	patrzeniu	na	cudowne	niebo	usłane	gwiazdami	
a	w	noc	ciemną	płaszczem	strachu	przed	jasną	błyskawicą
z	ręką	przy	oczach	zamyślonych	z	przerażenia	
że	jestem	gdy	nie	trzeba	strachliwie	tchórzliwy	
i	niemądrze	niemądry	
próbuję	wydrapać	jedną	małą	gwiazdę	z	błękitnego	nieba	
mam	też	jedno	marzenie	ukryte	za	płotem
rozpaczliwej	prośby:	
Bez	wzajemności	na	potem	pokochaj	mnie	życie	moje	
u	kresu	wędrówki	gestem,	jakiego	dotąd	nie	dałeś
pokochaj	jaki	jestem!

Marian
Nosal

klucz
Zaciął	się	w	mym	zamku	klucz
A	musi	być	wyjęty
Bo	to	nie	ja	otwieram	wam
To	ja	jestem	zamknięty	

Jak	wyjąć	mądrości	klucz
Gdy	jestem	głupotą	zamknięty
Chcę	z	niej	się	wydostać	już
A	on	tkwi	w	zamku	zaklęty

Lecz	czy	naprawdę	chodzi	o	klucz
Zacięty	czy	wyjęty
Czy	chodzi	o	to	byś	znów
Czym	innym	był	zajęty

W	tym	tkwi	mądrości	klucz

w drogę
Bądź	gotowy	do	drogi
Domknij	uchylone	usta
Załóż	sandały	na	nogi
I	ruszaj	droga	pusta

Bądź	gotowy	na	wszystko
Na	drogi	i	bezdroża
Wszędzie	cicho	i	pusto
W	dali	samotna	brzoza

Brzozę	jeszcze	ominiesz
Potrafisz	sobie	poradzić
Resztką	sił	pod	prąd	płyniesz
Do	nieznanego	ci	kraju

Weź	z	sobą	kompas	wiary
Załóż	mocne	sandały
Dojdziesz	bo	jesteś	twardy
Jesteś	jak	Piotr	ze	skały	

a nad wodą…
A	nad	wodą	pusto	już
Słychać	jak	lecą	liście
Opadł	na	ziemię	lata	kurz
A	woda	lśni	srebrzyście

A	nad	wodą	cisza	śpi
Po	lecie	jesień	przyszła
Woda	innym	blaskiem	lśni
I	sennie	chlupią	wiosła

Wróciłem	w	miejsca	wypalone
Gdzie	latem	grzałem	stopy
Gorące	piaski	wystudzone
A	trawy	mokre	od	rosy

A	nad	wodą	spektakl	ciszy
Jesień	mnie	wiatrem	kołysze
Wołam	wplątany	w	babie	nici
A	lato	już	mnie	nie	słyszy

w zaprzęgu dziejów
Rusza	wiatr	z	wyżu	do	niżu
Z	gór	w	doliny	schodzi	
Miesza	się	z	wiatrem	głos	spiżu
I	znowu	ktoś	odchodzi	

Wyrównują	się	linie	ciśnienia
Przenikają	się	życia	ślady
Ciągle	trwa	dzieło	tworzenia
Wiatr	niszczyć	nie	daje	rady

Odchodzą	i	przychodzą	ci
Którzy	ziemię	czynią	poddaną
Ciągle	idą	i	wracają	dni
Nieważne	że	wiatr	przystanął

Wszystko	jest	w	kuli	zamknięte
Początek	z	końcem	złączony
Przestrzeń	nigdy	nie	pęknie
Wiatr	biega	w	koło	zmęczony

Biegną	ludzie	w	dziejów	zaprzęgu
Starczy	miejsca	i	starczy	sił
Nieskończona	droga	po	okręgu
Będzie	chleb	i	będziesz	żył

Przemijanie
I	znów	zapalasz	małą	świeczkę 
i	płomień	smutny	się	unosi 
Migocze,	gaśnie	i	powstaje 
jakby	o	pamięć	chciał	poprosić 
Stoisz	w	zadumie	i	powadze 
cały	zamknięty	z	myślą	jedną 
-	Tak	tu	bywałem	w	większym	gronie 
a	dzisiaj	stoję	z	własnym	ego 
Już	jutro	może	ktoś	tu	inny 
stał	będzie	z	myślą	taką	samą 
Ze	smutkiem	w	sercu	i	pamięcią 
i	z	tą	refleksją	o	przemijaniu.

odchodzi Jesień
Widzisz	–	znowu	przyszła	do	nas 
pani	pogodna	w	brązu	kolorach 
Z	drzew	zrzuca	resztki	okrycia 
na	trawach	sieje	rosy	kropelki 
Lekkim	woalem	otula 
Przestrzeni	równej	w	brunatnym	tonie 
Konary	puste,	nagie	stoją 
jak	smutni	wiejscy	grajkowie 
Czyhają	w	ciszy	i	pospołu 
wezwania	do	gry	w	ludowym	stroju 
Ucichły	śpiewy	i	trele	ptasie 
jakby	tu	nigdy	nie	było 
głośnych	rozgwarów	i	przekomarzań 
pisków	i	wielkich	pohukiwań 
Na	łąkach	pusto	i	ubogo 
tylko	gdzieniegdzie	płonie 
ognisko	z	liści	i	traw	suchych 
W	żarze	ziemniaki	upieczone 
czekają	na	dziecięce	dłonie 
a	potem	całe	oskubane 
i	smacznie,	głośno	pochrupane 
Pani	pogodna,	smutna,	szara 
przyszła	i	trwa	i	trwa	bez	końca 
aż	potem	sama	w	dal	odejdzie 
i	przyjdzie	biała,	śnieżna	 
w	woalu	cienkim	odziana.

Zuzanna
Rogala
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przystanek: brzoStek 
kierunek godziny odjazdu

bączałka 06:56D, 07:52S, 10:43f6, 12:28f, 13:18S, 14:20S, 15:01D, 15:10S, 
16:03fn6, 17:28f, 18:58Dn, 22:56Dn

dębica 04:46D, 04:51D, 05:46f6, 06:46f, 07:36f, 08:00f6, 08:36S, 09:00f, 10:10f, 
12:46Dn, 12:46Dn, 13:25S, 14:15S, 15:15f, 16:56Dn, 20:46Dn, 20:51Dn

dębica raJ 06:15S

gliwice 08:22PM

grudna 14:25S, 15:30S

JanuSzkowice 06:55D, 11:46f, 14:55D, 19:53f, 22:55Dn

klecie 07:29S, 07:43S, 13:04S, 13:21S, 14:07S, 14:59S, 15:01S

kroSno 04:44Bńęw, 17:39PLo, 18:53LPo

krynica zdróJ 13:25pah

lublin 10:15pd

łódź 06:50D

PrzeMyŚl 14:51Pakw

Sanok 16:15pdm

uStrzyki górne 04:44wpf

warSzawa 06:47PD

wrocław 21:21wp

zakoPane 14:35Pakw

legenda:
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
b - kursuje w poniedziałki i piątki
d - nie kursuje 24-26, 31 grudnia; 01 stycznia; 

w wielką Sobotę i dwa dni wiekanocy
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do 

piątku
K - w dni nauki szkolnej kurs przez klecie
l - nie kursuje 25-26 XII, 1 I i dwa dni świąt 

wielkanocnych
M - rezerwacja miejsc
P - kurs pośpieszny
S - kursuje w dni nauki szkolnej
W - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
a - nie kursuje w pierwszy dzień świąt wiel-

kanocnych i dniu 25 XII
d -  nie kursuje w dniu 01 I, w pierwszy i drugi 

dzień świąt wielkanocnych oraz w dniach 
25 i 26 XII

ę -  kursuje 30 X 2013, 12 XI 2013, 22 IV 2014, 
29 IV 2014, 17 VI 2014

f  - dnia 31 VIII kurs wykonany będzie tylko do 
Krosna

h - nie kursuje 24 XII i w wielką Sobotę
k  - nie kursuje w drugi dzień świąt wielkanoc-

nych oraz w dniu 26 XII
n - nie kursuje 24, 31 XII i w wielką Sobotę
ń - nie kursuje w lipcu i sierpniu
o - nie kursuje 27XII, 2 I, oraz we wtorek po 

świętach wielkanocnych
w -  nie kursuje w dzień Bożego ciała

rozkład jazdy autobusów – „MoniS”, PkS dębica S.a. (ważny od 1 lipca 2013 r.)

informacje zaczerpnięto z tabliczek przystankowych w brzostku

przystanek: brzoStek

kierunek Przez godziny odjazdu

iwonicz zdróJ jASło, kroSNo, mIejSce pIASTowe 12:35FcU

katowice TArNów, BocHNIA, krAków, cHrzANów, jAworzNo 15:50FcU 

legenda:
F  - kursuje w dni robocze od poniedziałku 

do piątku
c  - kursuje w soboty niedziele i święta
U  - nie kursuje 25, 26 grudnia, w Nowy rok 

oraz I i II dzień świąt wielkanocnych

Informacja tel.: 14 652-55-19

rozkład jazdy autobusów – PtP tranSPort (ważny od 1 marca 2012 r.)

Informacja tel.:   14 683-39-74

przystanek: brzoStek 
kierunek Przez godziny odjazdu

dębica pIlzNo 09:10fnE, 11:10fnE

FrySztak 09:39S, 14:54S, 16:34Fm, 20:04Fm

gogołów 14:15S, 14:54FHm, 15:39S

JaSło 13:37VAn, 17:37VlhQ, 18:37PL1, 20:24pDQ, 21:12VBD, 23:22V7Nz

JaSło GAMRAT 07:12S, 07:28Fm, 10:18f, 10:46fnE, 12:46fnE, 15:08S, 
16:31S

JaSło kowAlowy 05:50f, 06:08Fm, 06:51Fm, 07:12S, 07:43Fm, 08:58f, 
11:21S, 12:23Fm, 14:17S, 15:17S, 18:03Fm

kaMienica d. 15:49S

kaMienica g. kAmIeNIcA D. 06:30S

kaMienica g. 14:49S,
kraków TArNów 06:38VAn, 10:43VlhQ, 14:33VBD, 17:23V7Nz

Przeczyca 07:10Fm, 11:50Fm, 17:40Fm

Skurowa 06:40S, 13:49S, 14:45S, 15:59Fm

Strzyżów FrySzTAk 07:50f, 10:39Fm, 12:54f

warSzawa TArNów, kIelce 05:56pDQ, 15:31p7Nm

rozkład jazdy autobusów – PkS Jasło (ważny od 1 września 2013 r.)

Informacja tel.:   pkS jasło – 13 446-40-27

legenda:
1 - kursuje w poniedziałki
7 - kursuje w niedziele
A - nie kursuje w niedziele i święta
b - kursuje codziennie oprócz sobót
d - nie kursuje 24-26, 31 grudnia; 01 stycznia; 

w wielką Sobotę i dwa dni wiekanocy
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do 

piątku
h - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
l - nie kursuje 25-26 XII, 1 I i oba dni świąt 

wielkanocnych
N - nie kursuje w Boże Narodzenie i Niedzielę 

wielkanocną
P - kurs pośpieszny
Q - nie kursuje w Boże ciało
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony
h - nie kursuje 24 XII i w wielką Sobotę
m - nie kursuje 24 i 31 XII
n - nie kursuje 24, 31 XII i w wielką Sobotę
z -  nie kursuje 24,31 XII i w Sobotę wielka-

nocną, kursuje 26 XII, pon. wielk. i 1 I
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Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowości 
Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku” dofinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

	 W	tym	roku	Gmina	Brzostek	zakończyła	kolejną	inwestycję	–	budowa	sieci	wodociągowej	w	miej-
scowościach	Januszkowice	i	Opacionka	oraz	przebudowa	stacji	uzdatniania	wody	w	Brzostku.	Reali-
zacja	przedsięwzięcia	możliwa	była	dzięki	dofinansowaniu	jakie	dostaliśmy	ze	środków	Europejskiego	
Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Podkarpackiego	dla	projektu	pn.	„Budowa	sieci	wodociągowej	z	dwoma	budynkami	pompowni	wody	
w	miejscowości	Januszkowice	i	Opacionka	wraz	z	przebudową	Stacji	Uzdatniania	Wody	w	Brzostku”.	
	 Koszt	tych	robót	budowlanych	to	2	918	677,29	zł	z	czego	dofinansowanie	wynosiło	70%,	a	do	tego	
doszły	inne	wydatki	związane	z	realizacją	projektu	m.in.	dokumentacja	projektowa,	nadzór	inwestorski,	
promocja	projektu,	które	również	były	dofinansowane	ze	środków	EFRR.	Pozostałe	wydatki	związane	
z	tą	inwestycją	zostały	pokryte	z	budżetu	Gminy.	W	wyniku	realizacji	projektu	przebudowano	stację	
uzdatniania	wody	w	Brzostku	 (wymieniono	 pompy,	 separatory,	 filtry,	 rurociągi	 oraz	wyposażono	
stację	w	przepływomierze	elektromagnetyczne	i	wykonano	radiowy	system	sterowania	pomp).	Celem	
przebudowy	było	zwiększenie	wydajności	stacji	oraz	zapewnienie	wysokiej	jakości	uzdatniania	wody.	
Natomiast	w	miejscowościach	Januszkowice	i	Opacionka	wybudowano	ok.	15	km	sieci	wodociągowej.
	 Na	realizację	całego	przedsięwzięcia	w	ostatnich	latach	wydano	łącznie	3	286	215,69	zł	brutto,	z	tego	
na	przebudowę	stacji	uzdatniania	wody	w	Brzostku	649	592,54	zł.	Inwestycja	była	kolejnym	krokiem	
Gminy	Brzostek	mającym	na	 celu	 poprawę	 infrastruktury	 technicznej	 związanej	 z	zaopatrzeniem	
mieszkańców	w	wodę.	

M.Cz.

 Do sprzedania działki budowlane	 położone	
w	Brzostku,	przy	ul.	Ks.	Kazimierza	Ostafińskie-
go.	Tel.	604	421	050

 Redakcja Wiadomości Brzosteckich infor-
muje,	że	od	1	stycznia	2013	roku	wzrosły	ceny	
za	 reklamę	w	naszym	czasopiśmie	 i	 przedsta-
wiają	się	następująco:	1 cała strona – 100,00 zł, 
½ strony – 55,00 zł, ¼ strony – 30,00 zł. Są	to	
ceny	stron	czarno-białych	wewnątrz	numeru.	Na	
strony	kolorowe	nie	przyjmujemy	reklam	i	ogło-
szeń.

 Burmistrz Brzostku wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Obrony Praw Człowieka Zarząd 
Krajowy w Dębicy organizuje	w	każdy	pierw-
szy	 piątek	miesiąca	 2013	 r.	 (wyjątek:	 10	maja	
i	 8	 listopada)	w	 godzinach	 od	 10.00	 –	 14.00	
w	sali	konferencyjnej	Nr	5	Urzędu	Miejskiego	w	
Brzostku	nieodpłatne	porady	prawne	i	informacje	
prawne,	w	ramach	realizacji	zadań	statutowych	
Stowarzyszenia.
	 Porady	prawne	świadczone	będą	przez	adwo-
kata	lub	radcę	prawnego.

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	
Nr	102,	poz.	651	ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	prze-
prowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku 
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.:	
działki	zabudowanej	oznaczonej	nr.	ew.	487/1	o	powierzchni	0,38	ha	położonej	w	Smarżowej,	objętej	Księgą	Wieczystą	Nr	
RZ1D/00048272/2,	prowadzoną	w	Sądzie	Rejonowym	w	Dębicy,	stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.
Nieruchomość	działka	ewidencyjna	487/1	o	powierzchni	0,38	ha	położona	jest	w	obrębie	rozproszonej	zabudowy	siedlisko-
wej,	gruntów	rolnych	i	leśnych	w	odległości	około	1	km	od	centrum	wsi.,	dojazd	i	dojście	poprzez	sąsiednie	działki	(brak	
ustalonej	 służebności).Teren	pofałdowany,	porośnięty	 samosiejkami	 różnych	drzew.	Działka	ogrodzona	płotem	z	siatki	
stalowej,	brama	stalowa.	Na	dzień	wizji	(02.04.2013	r.)	ogrodzenie	z	siatki	długości	122	m,	wysokości	1,20m,	słupki	sta-
lowe.	Użytki	działki	nr	487/1:	RV-0,38	ha.	Działka	zabudowana	budynkiem	gospodarczym.	Obiekt	niepodpiwniczony,	
parterowy	o	konstrukcji	drewnianej,	o	powierzchni	zabudowy:	43,05	m2,	powierzchni	użytkowej:	37,96	m2	 i	kubaturze:	
94,90	m3.	Dane	konstrukcyjno-materiałowe:	fundamenty	betonowe,	ściany	drewniane,	konstrukcja	obita	deskami	i	płytami	
drewnopodobnymi,	posadzka	z	desek,	stolarka	drewniana,	dach	drewniany	pokryty	papą	na	lepiku,	instalacja	elektryczna,	
elewacja	z	desek.	Budynek	w	złym	stanie	technicznym,	przyłącz	elektryczny	nieczynny.	Na	działce	rosną	lipy	o	pierścienicy	
45	cm	–	7	sztuk,	akacja	o	pierścienicy	55	cm	–	1	sztuka,	trześnia	o	pierścienicy	55	cm	–	1	sztuka.	
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest 
w terenie upraw rolnych wyłączony z zabudowy. 

Lp. Nr	
działki

Pow.
(m2) Nr	KW	 Opis	nieruchomości Przeznacze-

nie	w	planie Położenie Cena	wywoławcza	
brutto	(zł) Wadium	(zł)

1 487/1 3800	m2 RZ1D
/00048272/2

zabudowana	budyn-
kiem	gospodarczym brak Smarżowa 11	092,00 1	110,00

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W BRZOSTKU W DNIU 29 LISTOPADA 2013 r. O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 25 listopada 2013r. wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	
lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). 
Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 
0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	
w	Brzostku. Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozo-
stałym	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończonym	przetargu.	Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	
od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	i	terminie	zawarcia	umowy	określonym	przez	organizatora	
przetargu	w	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	
sporządzenia	aktu	notarialnego.	
Uwaga: nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	
odpowiedzialności	za	ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	
i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwo-
łania przetargu. 

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

centrum kultury i czytelnictwa 
w brzostku zaprasza na zajęcia:
• plastyczne
–	 poniedziałek	(grupa	starsza)	–	godz.	

14.00
–	 wtorek	(grupa	młodsza)	–	godz.15.00

• teatralne
–	 czwartek	 (grupa	młodsza)	 –	 Te-

atrzyk	„Biedronki”–	godz.14.00
–	 sobota	 (grupa	 starsza)	 –	 Grupa	

Teatralna	„Chichot”	–	godz.12.00
• zespół tańca ludowego	–	poniedziałek	
godz.	17.00

• taneczne –	piątek	od	godz.	15.30
• zajęcia szkoły muzycznej –	wtorek	
od	godz	12.30

• siłownia	–	od	poniedziałku	do	piątku	
w	godz.	18.00	–	20.00

• klub	 –	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	
w	godz.	13.00	–	20.00

• sala komputerowa od wt. do pt. w godz 
12.00	–	18.00	i	sob.	10.00	–	14.00
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 25 PAźDZIERNIKA 2013 R.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu – stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	najmu	jest	lokal	użytkowy	(sklep)	położony	w Skurowej stanowiący własność Gminy Brzostek na pod-
stawie Księgi Wieczystej Nr 40929 – przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.

Lokal	użytkowy	(budynek	sklepu)	położony	jest	w	Skurowej	na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	601/4	o	po-
wierzchni	0,06	ha,	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	40929	.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	63,91	m2,	(	magazyn	o	pow.	21,04	m2,	sala	sprzedaży	o	pow.	40,91	m2 i	wiatrołap	
o	pow.	1,96	m2).
Sklep	wyposażony	w	energię	elektryczną,	gaz	i	bieżącą	wodę.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,80 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

Wadium	dla	lokalu	wynosi	600,00	zł	(słownie:	sześćset	złotych)	i	płatne	będzie	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	
(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)

Najemca	oprócz	czynszu	najmu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	gaz,	wywóz	odpadów	komunalnych	
oraz	podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością	gospodarczą.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogło-
szony	przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok)

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

Brzostek,	dnia	25.10.2013	r. 
Burmistrz	Brzostku

mgr	inż.	Leszek	Bieniek

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	
Nr	102,	poz.	651	ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	prze-
prowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku 
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.:	
działek ozn. nr ewid. 475/3 o pow. 0,69 ha (6900m2) i ozn. nr ewid. 475/4 o powierzchni 0,02 (200 m2) położonych 
w Nawsiu Brzosteckim, objętych Księgą Wieczystą Nr 27 795, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stano-
wiących własność Gminy Brzostek, wolnych od obciążeń.
 
Nieruchomość	działka	ozn.	nr	ewid.	475/4	o	powierzchni	0,02ha	stanowi	drogę	dojazdową	do	działki	ozn.	nr	ewid.	475/3.	
Brak	dostępu	do	drogi	publicznej.	Teren	obecnie	nie	używany,	płaski,	porośnięty	chwastami	o	wydłużonym	kształcie,	
położony	w	sąsiedztwie	zabudowy	zagrodowej.	W	pobliżu	sieci	komunalne:	gazowa,	elektryczna,	wodociąg.	Użytki	sta-
nowią	R	IVb	–	0,38	ha;	ŁV	–	0,21;	R	IVb	–	0,02	ha.
Obecnie	brak	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	obszaru	objętego	dz.	ewid.	475/3	i	475/4	w	Nawsiu	
Brzosteckim.	Wg	studium	Uwarunkowań	i	Kierunków	Zagospodarowania	Przestrzennego	Gminy	Brzostek	działki	poło-
żone	są	w	terenach	rolnych	w	sąsiedztwie	zabudowy	zagrodowej.	Dopuszcza	się	lokalizację	nowej	zabudowy	związanej	
z	produkcją	 rolną	 i	agroturystyką	w	bezpośrednim	 sąsiedztwie	 istniejących	 terenów	zabudowy	MN,	RM.	Działki	 nr	
ewid.	475/3,	475/4	nie	posiadają	dostępu	do	drogi	publicznej.	W	związku	z	koniecznością	nabycia	prawa	drogi	koniecznej	
pomniejszona	została	wartość	rynkowa	nieruchomości	o	kwotę	5000,00zł.

Lp. Nr	
działki

Pow.
(m2) Nr	KW	 Opis	nieruchomości Przeznacze-

nie	w	planie Położenie Cena	wywoław-
cza	brutto	(zł)

Wadium	
(zł)

1 475/3
475/4

6900	m2 

		200	m2

7100	m2 

KW	Nr	
27	795

działka	ozn.	nr	ewid.	475/4	o	po-
wierzchni	0,02ha	stanowi	drogę	dojaz-
dową	do	działki	ozn.	nr	ewid.	475/3.

brak Nawsie	
Brzosteckie 14873,00 1488,00

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W BRZOSTKU W DNIU 29 LISTOPADA 2013r. O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ.

 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 25 listopada 2013r. wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	
lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ze zm). 
Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 
0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	
w	Brzostku. Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozo-
stałym	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończonym	przetargu.	Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się

Dokończenie na str. 33
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Dokończenie ze str. 32

od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	i	terminie	zawarcia	umowy	określonym	przez	organizatora	
przetargu	w	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	
sporządzenia	aktu	notarialnego.	
Uwaga: nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	
odpowiedzialności	za	ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	
i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwo-
łania przetargu. 

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając	na	podstawieart.35	ust.1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.	U.	z	2010	
r.	Nr	102,	poz.651	z	późn.	zm.)w	związku	z	uchwałą	Nr	V/59/03	Rady	Gminy	w	Brzostku	z	dnia	7	kwietnia	2003	roku,	
w	sprawie	ustalania	zasad	nabywania,	zbywania	i	obciążania	nieruchomości	wchodzących	w	skład	zasobu	Gminy	Brzostek	
oraz	ich	wydzierżawiania	i	wynajmowania	na	okres	dłuższy	niż	3	lata	i	Zarządzeniem	Nr	65/10	Burmistrza	Brzostku	z	dnia	
31.08.2010	roku	w	sprawie	określenia	minimalnych	stawek	czynszu	dzierżawnego	gruntów	wykorzystywanych	rolniczo,	
stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	ogłaszam:

z	zasobu	nieruchomości	mienia	komunalnego	przeznaczone	zostają	do	wydzierżawienia	na	okres	do	10	lat	
w	trybie	przetargowym	następujące	nieruchomości:	

Lp
Nr	działki

 
Tytuł	prawny

Powierzchnia	
(ha)

Opis 
nieruchomości
(położenie)

Przeznaczenie	
w	planie	zag.
przestrzennego

Forma	
zbycia

Cena	wywoławcza	rocz-
nego	czynszu	dzierżaw-

nego	netto	(zł)
Wadium
(zł)

1 516/25
KW	26654

2,00
RIVa	–	2,00

 

Siedliska-
Bogusz
rolna

Brak	planu dzierżawa	–	
przetarg

180,00
 

30,00
 

2 część	działki	691/9
KW	48273

0,11
Ps	IV	–	0,11

Przeczyca
rolna Brak	planu dzierżawa	–	

przetarg 55,00 10,00

3 część	działki	691/9
KW	48273

0,20
Ps	IV	–	0,20

Przeczyca
rolna Brak	planu dzierżawa	–	

przetarg 55,00 10,00

4 7
KW	48273

0,13
PsIV	–	0,01
RIV	a	–	0,12

Przeczyca
rolna Brak	planu dzierżawa	–	

przetarg 55,00 10,00

5
część	działki

925
RZ1D/00019166/4

0,93
RIVa	–	0,93

Kamienica	
Górna
rolna

Brak	planu dzierżawa	–	
przetarg 120,00 20,00

6 341/3
RZ1D/00016074/1

1,34
RIVa-0,97
RIVb-0,16
PsIV-0,21

Januszkowice
rolna Brak	planu dzierżawa	–	

przetarg 180,00 30,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 22 LISTOPADA 2013 r. O GODZ. 1000 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 19.11.2013 r. 
w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Cena	wywoławcza	 rocznego	 czynszu	dzierżawnego	 stanowi	kwotę	 netto,	w	związku	 z	czym	do	 ceny	wylicytowanej	
w	przetargu	zostanie	doliczony	podatek	od	towarów	i	usług	VAT	w	wysokości	23%,	co	łącznie	stanowić	będzie	kwotę	
rocznego	czynszu	dzierżawnego	działki.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.
Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	prezesa	GUS-u	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok)
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).
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu,	zaś	pozostałym	uczestnikom	
zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim,	biuro	nr	7	tel.(14)	6803005

Burmistrz	Brzostku	
mgr	inż.	Leszek	Bieniek
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–	 Co	 to	 był	 za	 chłopiec,	 z	którym	
szedłeś	do	szkoły?
–	Kolega	z	klasy,	syn	generała...
–	O,	z	niego	mógłbyś	brać	przykład.	
Taki	mały,	a	już	syn	generała!

  
–	Ach	 ta	 dzisiejsza	młodzież	 i	ich	
moda!	Wystarczy	 spojrzeć	 na	 to	
dziecko!	To	chłopiec	czy	dziewczyna?

–	Dziewczyna.
–	Naprawdę?	Skąd	ta	pewność?
–	Bo	to	moja	córka.
–	Och,	najmocniej	przepraszam!	Nie	
wiedziałam,	że	pani	jest	jej	matką.
–	Bo	nie	jestem.	Jestem	jej	ojcem.

  
Mały	mól	pierwszy	raz	samodzielnie	
wyleciał	z	szafy,	zrobił	rundkę	i	wró-
cił	na	płaszczyk.	
Stary	mól:	
–	Jak	poszło?
Mały:
–	Chyba	dobrze,	wszyscy	klaskali.

  
Bacę	zaproszono	w	karnawale	na	bal	
przebierańców.	Znajomi	pytają	go,	za	

co	się	przebierze?
–	A	za	łoscypka.
–	A	jak	to	baco	za	oscypka?
–	A	siende	se	w	kąciku	i	bede	śmier-
dzioł.

  
Młody	pisarz	zwierza	się	ojcu,	że	nie	
wie,	jak	zatytułować	swoją	powieść.
–	 Są	w	tej	 powieści	 bębny?	 –	 pyta	
ojciec.
–	Nie.
–	A	trąby?
–	Nie.
–	To	 zatytułuj	 swoją	 powieść	 „Bez	
trąb	i	bębnów”.

  

krzyżówka z nagrodą
Poziomo:
1)	 Program	 kinowy;	 6)	 Podobna	 do	
wiśni;	11)	Mały	hotel;	12)	Kasowy	nie-
dobór;	13) Szpon;	14) Ukończył	uczel-
nię;	19)	Kolba	 kukurydzy;	22)	 Przed	
środą;	 25)	 Sekret;	 26)	 Zakrzywione	
pazury;	28)	 Łękotka;	31)	 Czyści	 ko-
miny;	36)	Trujący	gaz	o	woni	gorzkich	
migdałów;	38)	Cudzoziemska	 lub	 ho-
norowa;	39)	Gramofon;	40)	 Fontanna;	
41)	Mieszkanka	Ruandy.
Pionowo:
1)	Skórzany	sznurek;	2)	Jedna	z	czterech	

stron	świata;	3)	Złote	lub	leśne;	4)	Błąd	
pomiaru;	5)	Uzdrowisko	nad	Popradem;	
6)	Mieszkanie	świni;	7)	Miasto	w	Nor-
wegii;	8)	Bajkopisarz	z	Frygii;	9)	Piecza,	
stała	 kontrola;	 10)	 Putto;	 14)	 Cenna	
staroć;	15)	Dawniej	Tajlandia;	16)	Jed-
nostka	strumienia	świetlnego;	17) Tarcza 
Zeusa;	18)	Przednia	strona	głowy	ludz-
kiej;	20)	Autor	trylogii	„Przed	potopem”;	
21)	Ogród	ze	zwierzętami;	23) Szwedzki 
grosz;	24)	Miasto	we	wschodniej	części	
Pojezierza	Mazurskiego;	26)	 Roślina	
na	 kwaśną	 zupę;	27)	Rower	 lub	 auto;	
29)	 Najmniejszy	 z	 Afrykańczyków;	
30)	Serialowy	przystanek;	32) Przelotne	
lub	 ciągłe;	33)	 Syn	Abrahama	 i	 Sary;	

34)	 Team	 z	Mediolanu;	35)	 Smaczna	
z	 kremem;	 37)	 Tendencja	 w	 sztuce;	
38)	Angielski	szlachcic.
	 Rozwiązania	wpisane	do	kuponu	za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczone	
do	30	listopada	2013	r.	do	Centrum	Kul-
tury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	
udział	w	losowaniu	nagrody	książkowej.	
Rozwiązanie	krzyżówki	z	poprzedniego	
numeru:	DZIEŃ EDUKACJI NARO-
DOWEJ. Nagrodę	książkową	wyloso-
wała	Klaudia Trychta z Bukowej. Po	
odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	do	
Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal
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Brzosteckie smakołyki
	 Tegoroczne	 lato	 już	od	nas	odeszło,	
ustępując	miejsca	 złotej,	 ale	 i	czasem	
marudnej	 jesieni.	 Jeszcze	 niedawno	
grzały	 nas	 promienie	 słońca,	 a	teraz	
sami	musimy	zadbać	o	cieplejsze	ubio-
ry.	 Przyszedł	 także	 czas	 na	 zmianę	
codziennych	posiłków.	Zatroszczmy	się	
więc	o	to,	by	na	naszych	talerzach	poja-
wiły	się	teraz	dania	sycące,	ale	również	

takie,	które	poprawią	naszą	odporność	
i	nastrój.
	 W	 tym	miesiącu	proponujemy	Pań-
stwu	aromatyczną	zupę	kukurydzianą,	
rybno-ryżowe	kotlety,	a	na	deser	zdrowe	
i	energetyczne	ciasto	„zdrówko”.	Na	dłu-
gie	jesienne	wieczory	polecamy	również	
awokado z pomidorami.

Redakcja

Zupa kukurydziana
Składniki:

– 1 l rosołu
– 1 puszka kukurydzy
– 1 pierś z kurczaka wiejskiego
– 1 cebula, 3 ziemniaki, 1 ząbek czosnku
– 3 kromki chleba
– 2 łyżki masła
– sól, pieprz, oliwa do smażenia

Wykonanie:
Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę. Cebulę i czosnek 
drobno pociąć, podsmażyć na rozgrzanej oliwie 
i przełożyć do garnka. Dodać ziemniaki i chwilę 
razem podgrzewać, mieszając. Dodać połowę osą-
czonej kukurydzy i pierś z kurczaka. Całość oprószyć 
solą i pieprzem, po czym zalać rosołem i gotować 
do momentu, aż mięso będzie miękkie. Ugotowane 
mięso wyciągnąć z zupy i pokroić na małe kawałki. 
Pozostałe składniki w garnku zmiksować na gładki 
krem. Doprawić do smaku, dodać resztę kukurydzy 
i kawałki mięsa. Kromki chleba pokroić w kostkę 
i zrumienić na rozgrzanym maśle. Zupę przelać do 
miseczek i podawać z grzankami.

Rybno-ryżowe kotlety
Składniki:

– 20 dag ryżu
– 20 dag filetów z sandacza
– 2 jajka
– koperek
– bułka tarta do panierowania
– olej do smażenia
– sól, pieprz

Wykonanie:
Opłukany dokładnie ryż wrzucić do osolonego wrząt-
ku i gotować ok. 10 minut (do miękkości). Odcedzić 
i odstawić do ostygnięcia. Umyty, osuszony koperek 
drobno pokroić. Filety rybne gotować w osolonym 
wrzątku ok. 10 minut, następnie rozdrobnić na małe 
kawałki. Do ryżu dodać rybę i posiekany koperek, 
wbić jajko i dokładnie wymieszać. Doprawić solą 
i pieprzem. Formować kotleciki, obtoczyć w roz-
trzepanym jajku i bułce tartej. Smażyć na złoto 
z obu stron.

Ciasto „zdrówko”
Składniki:

– 6 dag masła 
– 25 dag miodu (płynny)
– 30 dag płatków owsianych
– 15 dag orzechów
– 15 dag suszonych owoców – żurawiny, śliwek, 

rodzynek, moreli
– 2 łyżeczki soku z cytryny

Wykonanie:
Masło i miód razem lekko podgrzać. Orzechy zmie-
szać z sokiem i płatkami. Dodać suszone owoce. Na 
blasze do pieczenia rozłożyć papier, na nim roz-
prowadzić przygotowaną masę. Piec ok. 30 minut 
w temperaturze 150°C. Pozostawić do ostygnięcie.

Awokado z pomidorami
Składniki:

– 3 owoce awokado
– 2 gałązki kolendry
– 2 małe ząbki czosnku
– 1 cytryna, 
– szczypiorek
– słoik suszonych pomidorów
– sól, pieprz

Wykonanie:
Owoce awokado rozciąć na połówki, zdjąć skórkę, 
miąższ pokroić w kostkę i skropić sokiem z połowy 
cytryny. Pomidory wyjąć z zalewy, pokroić w paski. 
Wymieszać z awokado, dodać drobno posiekany 
szczypiorek. Rozetrzeć czosnek i wymieszać z sokiem 
z połówki cytryny i odrobiną soli. Dodać 2 łyżki 
oliwy, w której marynowały się pomidory. Sałatkę 
polać sosem i oprószyć pieprzem.
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Rybno-ryżowe kotletyZupa kukurydziana

Ciasto „zdrówko” Awokado z pomidorami

kącik fotograficzny

Fot. Paulina Baran z JanuszkowicFot. Wiktor Wojdyła z Bukowej Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku
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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. Piotr Wal z Kleci

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Anna Massalska z Krakowa

Fot. Stanisław Szukała z BrzostkuFot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Urszula Szweda z Brzostku

Fot. Gabriela Szynal z Nawsia BrzosteckiegoFot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej


