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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
2 listopada w oddziale rzeszowskim GDD-

KiA wraz z burmistrzem Kołaczyc Małgorzatą 
Salachą i wójtem Brzysk Rafałem Papciakiem 
odbyliśmy spotkanie z dyrektorem Mariuszem 
Błyskalem odpowiadającym za zarządzanie 
drogami i mostami. Nie udało się nam wstrzy-

mać ruchu TIR-ów na drodze krajowej nr 73, które często, by 
ominąć korki, próbują objechać remont drogami na Skurową 
i Januszkowice. Oczywiście pojazdy te niszczą nawierzchnię, 
która nie jest przygotowana na tonaż samochodów ciężarowych. 
Uzyskano natomiast obietnicę lepszego oznakowania i infor-
macji o wykonywanych pracach w Bukowej z zaleceniem dla 
użytkowników korzystania z innych dróg. W trakcie spotkania 
otrzymałem informację od dyrektora Błyskala, że w ciągu 
najbliższych dwóch lat wykonany zostanie chodnik z Kleci do 
Bukowej zgodnie z realizowanym projektem likwidacji miejsc 
niebezpiecznych. 

Kończy się pierwszy etap instalacji systemów solarnych. 
Niedługo rozpocznie się etap drugi, w którym nasza gmina 
otrzyma dodatkowe 100 sztuk solarów. Montowane one będą 
prawdopodobnie od przyszłego roku zgodnie z kolejnością 
zgłoszeń.

Pragnę uspokoić wszystkie osoby, do których dotarła in-
formacja o rzekomym zamknięciu gabinetu rehabilitacyjnego 
w Brzostku. Otrzymałem informację z ośrodka zdrowia, że gabi-
net zostanie przeniesiony od nowego roku do domu pana Szybista 
w Rynku (dom na skrzyżowaniu Rynku i ul. Mysłowskiego).

Złożono wniosek o dofinansowanie remontu drogi „Na 

Podkonie” (tzw. Schetynówka), która łączy Grudną Górną, 
Dolną, Bączałkę i po części Kamienicę Górną. Łączna wartość 
inwestycji to prawie 2,5 mln zł. 

Starostwo Powiatowe poinformowało nas, że czeka na po-
zwolenie wodno-prawne i zaraz po jego otrzymaniu rozpocznie 
budowę chodnika przy ul. 20 Czerwca w Brzostku.

Na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina 
Brzostek wesprze kwotą prawie 500 tys. zł dwie inwestycje na 
terenie naszej gminy. Będzie to budowa mostu w Siedliskach-
-Bogusz wraz z remontem dróg dojazdowych w kierunku Gło-
bikówki oraz wykonanie projektu remontu drogi powiatowej 
Wola Brzostecka – Smarżowa. Starostwo wykona także odcinek 
chodnika z Januszkowic do Opacionki (koło mostu).

Trwają prace nad budżetem Gminy Brzostek na 2016 rok. Ma 
być gotowy do 15 listopada.

W związku z faktem, że osiągnąłem wagę 100 kg, a cały 
czas mam w pamięci opowieść Piotra Szczepkowicza o tym, 
jak w jednym z plemion afrykańskich, kiedy wybierano wo-
dza, ważono go, a później sprawdzano po jakimś czasie, czy 
aby nazbyt nie utył, postanowiłem sprowadzić swoją wagę do 
90 kilogramów, czyli tej, jaką miałem rok temu. Proszę zatem 
ekspedientów o stanowczą odmowę w przypadku, gdybym 
chciał kupić trufle lub inne wyroby z czekoladą… Co do tego, 
jak kończyli wspomniani afrykańscy wodzowie, którzy „nie 
zrobili” w odpowiednim czasie wymaganego limitu wagi, proszę 
się kontaktować z Piotrem Szczepkowiczem.

Od redakcji
Memento. Pamiętaj. Ile treści kryje 

się w tym jednym słowie. Pamiętaj 
o Zmarłych. Pamiętaj o Śmierci. Pamiętaj, 
że jesteś Człowiekiem. A bycie Człowie-
kiem zobowiązuje. I tu nic więcej dodawać 
nie trzeba.

A teraz z całkiem innej beczki – jak 
mówi Monty Python. Reklama na stro-

nie 3. Tego jeszcze nie było. Wyjątek 
uczyniliśmy tylko z tego względu, że 
znajduje się tam kupon-prezent wyłącznie 
dla Czytelników naszego czasopisma. 
W październiku i na początku listopada 
nie brakowało ciekawych wydarzeń, więc 
zgodnie z obietnicą mogliśmy zamieścić 
kolorową wkładkę z fotografiami. Przy 
okazji proponujemy organizatorom na-
stępnych imprez, aby wcześniej informo-
wali redakcję „WB” o planowanych przed-

sięwzięciach, zwłaszcza jeśli chcieliby, 
aby „Wiadomości” obejmowały patronat 
medialny. Bardzo nam miło, że wśród 
Czytelników naszego miesięcznika są też 
osoby w bardzo małym stopniu związane 
z Ziemią Brzostecką czy też mieszkańcy, 
których konieczność życiowa przeniosła 
na stałe lub tymczasowo do innych krajów. 
Serdecznie Was pozdrawiamy i czekamy 
na korespondencję od Was!

U. Kobak

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Z prac Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej w Brzostku odbyła się 20 października 

2015 roku. Obradom przewodniczył Daniel Wójcik – Prze-
wodniczący Rady. Tematem obrad sesji było podjęcie uchwał 
w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok oraz zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy Brzostek. Zmiany w budżecie 
i wieloletniej prognozy finansowej dotyczyły zwiększenia wy-
datków na pomoc społeczną, oświatę i wydatków bieżących na 
drogach. Kolejno podejmowane uchwały dotyczyły udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację za-
dania własnego Powiatu i upoważnienia Burmistrza Brzostku 
do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków 
budżetu gminy w 2016 roku z przeznaczeniem na udzielenie tej 
pomocy oraz upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 
w 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod 
nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grudna 
Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek”. W dalszej 
części obrad Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
- powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakre-

sie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy 
Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,

- wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019,
- powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Pub-

licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku,

- określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytko-
wanie lub użyczenie aktów trwałych Samodzielnego Gminnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku,

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,

- obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości 
położonej w Brzostku, 

- sprzedaży nieruchomości położonej w Brzostku zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym 

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
- przyjęcia darowizny działki położonej w Siedliskach-Bogusz 

zabudowanej pomnikiem grunwaldzkim,
- sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych położonych 

w budynku wielorodzinnym w Brzostku,
- zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 RM w Brzostku z dnia 

28.12.2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zmiany uchwały Nr XXV/193/13 RM w Brzostku z dnia 28 
lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Brzostek.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Opracowała:
E. Sz.
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Liczy się edukacja, głupcze!

W 1992 roku do walki o prezydenturę w Stanach Zjedno-
czonych stanął mało znany gubernator stanu Arkansas 

demokrata Bill Clinton. Szanse były znikome, bowiem urzędu-
jący prezydent George Bush wydawał się być u szczytu sławy. 
Recesja, jaka zaczęła trawić gospodarkę amerykańską, stała się 
szansą, by poprzez właściwe położenie nacisku na faktyczny 
problem Ameryki wygrać te wybory. Clinton wystartował z ha-
słem : „ It’s the economy, stupid”, co w swobodnym tłumaczeniu 
na język polski oznacza: „ Liczy się gospodarka, głupcze.” Treść 
tego przekazu wydawać się mogła nazbyt ostra, ale realnie 
zdiagnozowała odczucia Amerykanów.

Fredrowskie „Znaj proporcje mocium panie” ciśnie się pew-
nie teraz Czytelnikowi na usta, ale fakty z naszego „szkolnego” 
podwórka wyrażone w liczbach budzą słuszny niepokój i wydają 
się wołać właśnie: „Liczy się edukacja, głupcze!!!”. Mimo moich 
zabiegów, jakie zastosowałem w arkuszach organizacyjnych 
szkół na rok szkolny 2015/2016 polegających na ściśnięciu eta-
tów, praktycznie tylko w wyjątkowych sytuacjach zatrudnieniu 
nowych nauczycieli, wysłaniu na emerytury tych, którzy już 
na nich będąc, jeszcze w szkołach dorabiali, a także innych 
działaniach, oczekiwałem, że w budżecie w dziale „Oświata 
i wychowanie” na rok 2016 zmniejszymy wydatki o wymierne 
środki. Tymczasem w świetle projektu 
nowego budżetu okazuje się, że będzie-
my musieli do szkół dołożyć kolejne 400 
tys. zł więcej niż obecnie, czyli łącznie 
około 3 mln zł!… To, w połączeniu 
z fatalnymi wynikami naszej edukacji 
– mamy bowiem najgorsze wyniki na-
uczania w powiecie dębickim i to zarówno 
w przedziale szkół podstawowych, jak 
i gimnazjalnych – każe się nam nad tym 
problemem poważnie zastanowić. Mamy 
w zasadzie dwie możliwości:

- Albo żyjemy dalej „w rajskiej dzie-
dzinie ułudy” i nadal utrzymujemy ten 
stan, zasłaniając się „kreatywną księ-
gowością”, twierdząc, że na wszystko 
są pieniądze w budżecie, a złe wyniki 
nauczania to kwestia słabych roczników.

- Albo siadamy do stołu i rozpoczyna-
my poważną rozmowę na temat reorgani-
zacji naszego sytemu edukacji w oparciu 
o konkretne liczby, łącząc to z debatą 
o sposobach podniesienia poziomu na-
uczania. No chyba że uznajemy, iż nasze 
dzieci są mniej inteligentne od innych.

W moim rozumieniu gdzieś jest 
w wydatkach granica, poza którą wyjść 
nie możemy. Nie chcę tutaj wymieniać, 
co za te środki, które ponad subwencję 
musimy dołożyć do edukacji, można 
wybudować, ulepszyć czy poprawić. 
Takie dywagacje mogą tylko zaognić 
klimat, a to byłoby najgorsze. Musimy 
wyjść od wspólnego – jak mi się wydaje – 
przekonania, że żyjemy w czasach, kiedy 
dobra edukacja jest podstawą nie tylko 
do lepszego rozumienia otaczającego 
świata, ale przede wszystkim mostem do 
realizacji jakichkolwiek ambicji, wyzwań 
i marzeń. Dobra edukacja to wreszcie, 
tak naprawdę, jedyna wartość, jaką my, 
czyli gmina, możemy dać tym naszym 
młodym mieszkańcom, którzy kiedyś 
zwiążą swoją przyszłość z Rzeszowem, 
Krakowem, Warszawą czy jakimkolwiek 
innym miejscem na Ziemi. 

W związku z tym w drugiej połowie 
listopada zostanie zorganizowane spot-

kanie z przedstawicielami Rady Miejskiej, dyrektorami szkół 
oraz pracownikami Urzędu Miejskiego. Liczę na konstruk-
tywną rozmowę, opartą na twardych i konkretnych danych 
wynikających z realnych wyliczeń i zwykłej mądrości, a nie na 
mrzonkach i obietnicach. Trzeba brać pod uwagę, że coraz więcej 
mieszkańców naszej gminy oczekuje zmian tak w strukturze, 
jak i w wydatkach, które na edukację są przeznaczane. Chcę 
też jasno stwierdzić, że jeśli nie uda się nam wynegocjować 
wspólnego stanowiska w sprawie zmian w naszej oświacie, złożę 
własny projekt w tej kwestii i przedstawię go Radzie Miejskiej. 
Uważam, że nie mogę dalej firmować stanu, w jakim się obecnie 
znajdujemy i nie mogę dopuścić, by każdorazowy nowy budżet 
zabierał z wolnych środków na inwestycje kolejne pieniądze na 
podtrzymywanie zupełnie oderwanego od zdrowego rozsądku 
systemu edukacyjnego. Zaznaczam jednocześnie, że nie uważam 
niskiego poziomu nauczania w naszych szkołach za wynik kiep-
skiej pracy nauczycieli, chociaż, nie ma co ukrywać, zdarzają się 
naprawdę słabi. W mojej opinii jest to wielowątkowy problem, 
który należy dokładnie przeanalizować i którego nie da się 
rozwiązać inaczej, jak przy zaangażowaniu także i rodziców. 
Trudno bowiem o dobre wyniki, kiedy niektórzy uczniowie 
wprost odpowiadają, że im szkoła nie jest potrzebna, gdyż zaraz, 
gdy tylko będą mogli, jadą „do roboty do Niemiec”. Do nich więc 
przede wszystkim kieruję słowa: „Liczy się edukacja, głupcze!”

Wojciech Staniszewski
Burmistrz Brzostku
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Od dawna dokucza mieszkańcom naszego 
miasteczka brak kawiarni z prawdziwego 

zdarzenia. Po prostu nie ma gdzie się spotkać ze 
znajomymi przy kawie czy herbacie. Brakuje nam 
niezobowiązującego miejsca najlepiej w Rynku lub 
jego pobliżu, gdzie można by pogawędzić towarzy-
sko, porozmawiać o interesach czy po prostu odpo-
cząć przy „małej czarnej”. Chcielibyśmy, aby był to 
lokal dla ludzi, którzy wykazują się choć minimalną 
kulturą, bez hałaśliwych, wulgarnych czy pijackich 
zachowań. Niechby w tej kawiarence wszyscy czuli 
się dobrze – i matka z dzieckiem, i emeryt, i lokalny 
przedsiębiorca.

Czy wreszcie znajdzie się ktoś, kto rozwiąże 
ten problem?

Mieszkańcy Brzostku

Kiedy będzie w Brzostku kawiarnia?

Aż trudno uwierzyć, że już ćwierć wieku minęło od 
tamtych czasów, kiedy to inicjatorem utworzenia 

lokalnej gazety pt. „Wiadomości Brzosteckie” był ówczesny 
kleryk - a dziś ks. prof. dr hab. - Bogdan Stanaszek, pierwszy 
redaktor naczelny. Zespół redakcyjny tworzyli członkowie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, a redakcją 
techniczną zajmował się Witold Węgrzyn. W tworzeniu 
gazety podjęto współpracę z ówczesną Radą Gminy, której 
przewodniczył Wiesław Stanaszek. Winietę pisma opraco-
wała Ewa Samborska. Nakład numeru pierwszego liczył 
300 egzemplarzy, objętość 8 stron, 
oczywiście bez koloru.

Wspominając tamte czasy, nade 
wszystko należy pamiętać o tej niesa-
mowitej atmosferze nadziei, kiedy to 
wielki entuzjazm wykazywali młodzi 
ludzie i chcieli korzystać z wolności 
słowa, a tego nie było od 45 lat. Dlatego 
rok 1990 był niezapomniany w Polsce 
i małym Brzostku – to pierwszy rok 
wolności po upadku systemu komu-
nistycznego. Rozwijał się prywatny 
handel i nieskrępowana działalność 
gospodarcza. W przywrócone trze-
ciomajowe Święto Konstytucji została 
odprawiona Msza św. na Rynku przy 
odnowionej kapliczce. Odbyły się też 
pierwsze wolne wybory do samorządu 
lokalnego, już bez udziału totalitarnej 
„przewodniej siły”. W szkołach za-
rządzali nowi dyrektorzy i pojawili 
się księża, bo nauka religii również 
powróciła do placówek oświatowych. 
Nastały wreszcie normalne czasy, ale 
należało odbudować podstawy społe-
czeństwa obywatelskiego, dla którego 
WOLNA PRASA stanowić miała 

część owego fundamentu. Początki tworzenia „Wiadomości 
Brzosteckich” były bardzo trudne. Niemal nie istniały prywatne 
komputery i drukarnie. Osobliwością jest to, że w pierwszym 
numerze „Wiadomości” nie ma polskich liter takich jak: ą, ę, ć, 
ł, ń, ó, ś, ż, ź. Nikt nie miał doświadczenia redakcyjnego oraz 
informatycznego, a rękopiśmienne teksty przepisywano na zwy-
kłych maszynach do pisania. Jednak był wielki zapał młodych 
pracowników oraz studentów i absolwentów szkół średnich, 
aby tworzyć własną gazetę lokalną w nowej rzeczywistości. 
Zaangażowanie w pisaniu informacji wykazywali też szefowie 
brzosteckich instytucji. Jednak wertując pierwszy numer „Wia-
domości Brzosteckich”, nie napotkamy wielu nazwisk, gdyż 

kilkunastu współredaktorów podpisało 
się tylko inicjałami, taki był ówczesny 
styl. Koncepcję całości pisma spajał 
redaktor naczelny Bogdan Stanaszek 
z pomocą swego brata Wiesława. Zna-
mienne wówczas były słowa Redakcji 
skierowane do Czytelników. Oto frag-
ment: Głównym zadaniem pisma jest 
budzenie aktywności, a zarazem odpo-
wiedzialności za budowanie lepszego 
jutra. Stąd też na nasze hasło obraliśmy 
słowa umieszczone na portalu dworu 
w Przeczycy. Dedykujemy je naszym 
Czytelnikom.

Chociaż minęło już 25 lat, to owe 
słowa z pewnością nic nie straciły na 
swej aktualności, a nawet zyskały 
większą moc przesłania w obecnej 
rzeczywistości, jakże bardzo zawi-
kłanej. DLATEGO:

Szanuj przeszłość, przyszłość
  oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym
   progu

W.T. - współredaktor ówczesny

25 lat Wiadomości Brzosteckich

Dokończenie na str. 7

Głupota czy złośliwość? s. 2
W czasie wakacji wykonano prace porządkowe na brzosteckim 
rynku. Naprawiono ławki, ustawiono nowe kosze na śmieci. (…) 
Niestety w kilka dni po wykonaniu prac „nieznani sprawcy” 
zerwali dwa kosze. (…)
Przy okazji prośba do naszej policji: Panowie Policjanci - nie 
bądźcie nadal bezradni. Nie patrzcie z założonymi rękami na 
chuligańskie wybryki i wandalizm. A może zechcecie obudzić 

jednego czy drugiego pijaka i poprosicie grzecznie, by poszedł 
do domu? A może odwieziecie go do izby wytrzeźwień? Na 
jego koszt oczywiście. Bo nuż leżąc na trawie przeziębi się, albo 
zaczepi go jakiś spokojny przechodzień. (…)

/ag/

Targowa środa s. 2
(…) Jak się dowiadujemy Urząd Gminy opracował projekt 
opłat targowych. Zostanie on przedstawiony Radzie Gminy na 
najbliższej sesji. 

Wyimki z pierwszego numeru „Wiadomości Brzosteckich” 
(wrzesień – październik 1990 r.)

Fot. Paweł Batycki

Mobilna kawiarnia pod gołym niebem
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Dokończenie ze str. 6 Obietnice zostały zasiane

Zakończył się już okres aktywności wyborczej. Powoli znikają 
plakaty i banery. Zrobiło się tak jakoś bardziej przejrzyście. 

W naszej gminie zdecydowaną większość głosów zdobyła partia 
PiS (67,59%). Warto więc przypomnieć obietnice wyborcze, żeby 
nam i parlamentarzystom nie umknęły z pamięci.

22 października miało miejsce spotkanie z kandydatami PiS 
na posłów i senatora. Rozdawano materiały wyborcze. Dobrze, 
bo zawsze można wrócić do obietnic, zwłaszcza że wszyscy ci 
kandydaci odnieśli sukces. 

I tak poseł Jan Warzecha:
„Jako poseł będę wspierał gminę Brzostek m.in. poprzez:
 działania w celu budowy obwodnicy Brzostku i poprawy 

jakości lokalnych dróg;
 stwarzanie możliwości do rozwoju rodzimej przedsiębior-

czości, działania na rzecz utworzenia strefy przemysłowej 
w gminie;

 dążenie do pozyskania i efektywnego wykorzystania środków 
unijnych – pomoc samorządowi, stowarzyszeniom i organi-
zacjom;

 pomoc w rozwoju Szkoły Rolniczej w Brzostku, która kształci 
młodzież do przyszłej pracy w branży rolniczej i przetwór-
stwa rolnego;

 dalsze upominanie się o budowę zbiornika wodnego Kąty-
-Myscowa na Wisłoce, co zabezpieczy przed powodzią tereny 
zalewowe gminy Brzostek.” (tekst z ulotki)

Poseł Kazimierz Moskal był bardzo skromny w konkretnych 
obietnicach, powołując się na ogólnopolski program partii, do 
której należy:
„Jestem kandydatem na Posła z listy Komitetu Wyborczego Pra-
wo i Sprawiedliwość. Komitetu, który gwarantuje silną, uczciwą 
i sprawiedliwą Polskę oraz korzystny dla Podkarpacia, zrów-
noważony rozwój kraju. (…) Deklaruję, że realizując Program 
Prawa i Sprawiedliwości, swoje działania podporządkuję zasa-
dom otwartości i uczciwości życia publicznego.” (tekst z ulotki)
Natomiast senator Zdzisław Pupa wstrzymał się od wszelkich 
wiążących obietnic:
„(…) Spotykałem się z wieloma ludzkimi problemami. Aby je 
rozwiązać, potrzebne są konkretne i zdecydowane działania 
wymagające współpracy odpowiednich osób. Wieloletnie do-
świadczenie pozwala mi na pełne zaangażowanie się w służbę 
Polakom i Polsce.” (tekst z ulotki)

Program partii Prawo i Sprawiedliwość jest doskonale znany 
naszym Czytelnikom z ogólnopolskich mediów, zwłaszcza z te-
lewizji, więc nie ma sensu po raz kolejny o tym pisać. W każdym 
razie 25 października 2015 r. obietnice zostały zasiane. Teraz 
uważnie będziemy obserwować ich cykl wegetacyjny.

U. Kobak

Za handlowanie na placach wyznaczonych w obrębie rynku np.
- z samochodu ciężarowego, ciągnika 20.000 zł
- z samochodu osobowego, stoiska 10.000 zł
- ze skrzynki, kosza 1.000 zł.
Uzyskane pieniądze będą przeznaczone na sprzątanie rynku.

/ag/

Znów prywatna s. 7
Pierwszą aptekę otworzył w Brzostku w 1858 r. Ignacy Łuka-
siewicz. (…) Pod koniec XIX w. aptekę nabył Józef Bursa, a po 
nim prowadził ją Zdzisław Rakowiecki. 18 stycznia 1945 r. 
budynek apteki został zniszczony przez pożar. Równocześnie 
skończyła się epoka „prywatnych aptekarzy”. Ich funkcję 
przejęły instytucje państwowe.
Dziś po upływie 45 lat apteka znów będzie prywatna. O jej 
przejęcie stara się mgr Adam Sterkowicz. (…)

/wisz/

Z PRZYMRUŻENIEM OKA
Pomnik lat siedemdziesiątych s. 7
Moda na budowanie pomników tak charakterystyczna dla trium-
falizmu minionej epoki znalazła swe odbicie także w Brzost-
ku. W pobliżu tzw. drogi plebańskiej, na granicy z Nawsiem 
wzniesiono okazały pomnik lat siedemdziesiątych. (…) Tylko 
niektórzy – złośliwi mówią, że to wcale nie pomnik, nie miejsce 
widokowe, ale zbiorniki wodne. Mają wyobraźnię!

Ogłoszenia s. 8
III. W Brzostku został utworzony Komisariat Policji. Obecnie 
trwa nabór kandydatów – Zarząd Gminy prosi o zgłaszanie 
się chętnych do pracy w policji. Wymagane: wiek do 35 lat, 
wykształcenie co najmniej średnie, uregulowany stosunek woj-
skowy, nienaganna opinia i zdrowie.

Wójt Gminy 

ILE KOSZTOWAŁ PIERWSZY NUMER „WIADOMOŚCI 
BRZOSTECKICH”?
Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo na stronie www.wia-
domoscibrzosteckie.pl w dziale „Numery archiwalne”.

Śpiewa Tobie moje serce
28 października br. w Zespole Szkół im Jana Pawła II 

w Brzostku odbył się Międzyszkolny Konkurs Pio-
senki Religijnej. Spotkanie rozpoczęli gospodarze występem 
szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego. Następnie na 
scenie prezentowali się uczestnicy konkursu, którzy wykonywali 
piękne i oryginalnie brzmiące pieśni religijne. Walka była zacię-
ta pomimo znacznych 
różnic wiekowych wy-
konawców – najstarszy 
miał 16 lat, a najmłod-
szy zaledwie 10.
Utalentowana muzycz-
nie Urszula Wąsik, 
uczennica klasy III b 
Gimnazjum im. Królo-
wej Jadwigi w Brzostku 
wygrała na keyboardzie 
i wyśpiewała piosenką 
„Ty tylko mnie popro-
wadź” drugie miejsce. 
Konkurs ten z roku na 
rok cieszy się coraz 
większą popularnoś-
cią w naszym regio-
nie. Ubogaca ducho-
wo wszystkich, którzy 
w nim uczestniczą. 

Ewa Raś
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Fot. Ewa Raś
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WYBORY DO SEJMU RP

frekwencja 

WYBORY DO SENATU RP
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Wiosna, lato i początek jesieni na pewno były udane dla fanów 
motocykli. Pogoda sprzyjała, chociaż może trochę za bardzo przy-

grzewało. Jednak w każdy weekend przez Brzostek przejeżdżały bardzo 
liczne grupy dwukołowców. Zazwyczaj z dala dało się słyszeć warkot 
silników, a później pojawiały niekończące się kolumny motorów. Właś-
ciwie wszyscy się już do takich obrazków przyzwyczaili i nikomu one 
nie przeszkadzały, bo motocykliści jechali z kulturą. Na szczęście coraz 
rzadziej słychać nocą jazgot żyłowanych do granic możliwości maszyn 
na trasie Brzostek – Klecie i z powrotem. Być może ich użytkownicy 
wreszcie wydorośleli. Tu na pewno pozytywną rolę odgrywają też kluby 
motocyklowe, które wymagają jazdy odpowiedzialnej i bezpiecznej. 

Brzostecki klub BROTHERS OF THE SOUTH przejął inicjatywę 
rozpoczynania i kończenia sezonów motocyklowych. Po udanej ma-
jowej imprezie inauguracyjnej 10 października oficjalnie pożegnano 
tegoroczny sezon. Niesamowite wrażenie wywarła wielka parada 
wszelkiej maści motorów. Było ich tak dużo, że brzostecki rynek z tru-
dem je pomieścił. Widzów przyciągnął także pokaz jazdy ekstremalnej 
na stadionie GOSiR. Tam też rozgrzewano się przysmakami z grilla 
i taneczną zabawą, co skutecznie pomagało zwalczyć zimno jesiennego 
wieczoru. A następnego dnia pogoda mogła się już spokojnie popsuć 
– sezon motocyklowy zakończono.

U. K.

Zakończenie sezonu motocyklowego
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,,Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem –
 staje się jedynie zbiorem ludzi, 
czasowo zajmujących dane terytorium.”

Józef Piłsudski

„(…) Przyszedł dzień 23.09.1944… Od godziny 6-tej tego dnia, 
dżdżystego poranku, zaczęły gęsto padać na ten las pociski róż-
nego kalibru, wszystkie domy wokół lasu na Hucie Siedliskiej 
(19 domów) podpalili Niemcy i wśród dymu pożarów i jęku 
pogorzelców ruszyli tyralierą w las, uzbrojeni w karabiny, 
granaty, panzerfausty, by nikomu nie darować życia. Strzelali 
do kobiet, dzieci, bo inni szukali ocalenia w gęstych konarach 
drzew i w licznych podziemnych bunkrach, już wcześniej zro-
bionych i dobrze zamaskowanych. Wokół lasu ustawione były 
karabiny maszynowe od 6-18. Zastrzelili wtedy w tym lesie 46 
osób i spalili je na miejscu dla zatarcia swej zbrodni (rodzina 
Kozneckich 3 osoby, Smołów 2 itd.)….” 
(Ks. Karol Kawula. Obrazki z dziejów parafii Siedliska-Bogusz.)

We wrześniu 2015 roku minęło 71 lat od wysiedlenia 
miejscowości należących m.in. do siedliskiej parafii. 

W związku z tą właśnie rocznicą, 11 
października, w miejscu, które było 
świadkiem tragicznych wydarzeń 1944 
roku, odbyła się kolejna już polowa msza 
święta. Msza została odprawiona przez 
nowego wikarego parafii Siedliska-
-Bogusz, ks. Tomasza Gomulca, który 
zastąpił ks. Eryka Bogacza. Należy 
przypomnieć, że spotkania te zostały 
reaktywowane po wielu latach, do cze-
go przyczynił się projekt edukacyjny 
„OCALIĆ PAMIĘĆ – ...OBESCHŁY 
ŁZY... TRZEBA NADAL ŻYĆ”, re-
alizowany przez byłych już uczniów 
Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz. 
Niektórzy z nich, podobnie jak i obecni 
uczniowie, żywo zaangażowali się w or-
ganizację tego wzruszającego spotkania. 
Cieszy fakt, że młodzież interesuje się 
przeszłością, a także chce uczestniczyć 
w życiu szkoły i wsi. 
 Na mszy zgromadziło się może i mniej 
osób niż w roku poprzednim, ale pewno 
spowodowane to było przejmującym 
zimnem i niepewną pogodą. Ale Ci, któ-
rzy przyszli, w skupieniu uczestniczyli 
w mszy i wspólnie – i młodsi, i starsze 
pokolenie – modlili się za 
wszystkich, którzy po-
nieśli śmierć w czasie II 
wojny światowej. A osób 
poszkodowanych było 
wiele. Nasza ziemia rów-
nież poniosła olbrzymie 
straty – zmarli, zamordo-
wani, wywiezieni na robo-
ty, matki drżące o dzieci, 
głód, strach … 
Były to czasy i wydarze-
nia, o których powinni-
śmy pamiętać. I pamięta-
my. Dziadkowie i babcie, 
pomimo łez opowiadają 
swoim wnukom o tamtych 
strasznych dniach, które 
znamy na szczęście, tylko 
z filmów i książek. Jednak 
opowieści osób, które wi-
działy na własne oczy te 
wydarzenia, sprawiają, że 

lepiej rozumiemy to, co się wydarzyło. Pytajmy więc starszych 
o te wydarzenia. Wiem, te wspomnienia nie są radosne, wiele 
osób pragnie je wymazać z pamięci. Lecz niestety, pomimo 
upływającego czasu, pozostają żywe. O zainteresowaniu histo-
rią naszego regionu świadczy obecność wielu młodych ludzi na 
mszy w naszym lokalnym miejscu pamięci narodowej. Dziękuję 
im za to. To nieprawda, że młodzież interesuje się tylko grami 
komputerowymi i surfowaniem po internecie. Potrafią pomagać, 
nie żądając nic w zamian. Mam nadzieję, że będą oni kontynuo-
wać te spotkania, nawet wtedy, kiedy odejdzie starsze pokolenie. 
Będą poznawać przeszłość, przekazywać informacje oraz dbać 
o to, by pamięć o naszej historii nie uległa zatarciu, ponieważ 
„Naród, który nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne 
przeżycie”. A na pewno nikt z nas nie chciałby przerabiać tej 
lekcji po raz kolejny.
 Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością gospodarze 
gminy: burmistrz Wojciech Staniszewski wraz z małżonką, 
wiceburmistrz Jan Łazowski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Daniel Wójcik oraz radni Kazimierz Sarna, Jerzy Kmiecik 
i Andrzej Witek. Razem z nami modlił się i kwiaty złożył poseł  
Jan Warzecha. Kwiaty złożyła również delegacja lokalnego PiS. 

 Pragniemy podziękować za życzliwość 
i pomoc w realizacji tego przedsięwzię-
cia wszystkim, którzy przyczynili się 
i pomogli kolejny raz zorganizować mszę 
polową - było tych osób naprawdę wiele. 
Serdeczne „Bóg zapłać” kierujemy do 
ks. Tomasza Gomulca, który odprawił 
mszę św. w takim szczególnym dla nas 
wszystkich miejscu. Serdeczne podzię-
kowania należą się młodzieży i naszym 
nieocenionym druhom siedliskiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej, którzy znowu 
pracowali bezinteresownie, z olbrzymim 
zaangażowaniem. Bez nich nie daliby-
śmy rady. Dziękujemy również wszyst-
kim Wam, którzy przybyliście na mszę 
świętą. Wasza obecność wskazuje na to, 
że należy kontynuować to, co niegdyś 
rozpoczął śp. ksiądz Karol Kawula. Więc 
do zobaczenia za rok!

 Wszystkim, którzy pragną więcej do-
wiedzieć się o wysiedleniu 1944 roku, 
proponuję lekturę artykułów w majo-
wych i listopadowych „Wiadomościach 
Brzosteckich” z roku 2014.

RW

71. rocznica wysiedlenia Siedlisk-Bogusz. Msza polowa

Fot. Jakub Wadas
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Znów jesieni przyszła pora
Z nią jak zwykle Dzień Seniora
W kim się jeszcze plącze dusza 
Ten na Dzień Seniora rusza

Dzień Seniora to szczególne święto, 
święto ludzi starszych, którym nale-

ży się szacunek i uznanie za bezinteresow-
ną miłość i mądrość, jakimi obdarowują 
młodsze pokolenia. To oni są w naszych 
domach piewcami tradycji. Niosą ciepło 
i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy 
i zwyczaje, przez co wzbogacają i przeka-
zują unikalną kulturę i obyczaje naszego 
regionu.

I tak 21 października 2015 r. w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
obchodzono po raz kolejny Dzień Seniora. 

Na spotkanie przybyli seniorzy z całej 
gminy oraz zaproszeni goście - Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski, Zarząd 
Emerytów i Rencistów z Dębicy i Pilzna. 
Przewodnicząca Jadwiga Węgrzyn i se-
kretarz Krystyna Ryndak przywitały ser-
decznie wszystkich zebranych, składając 
im jak najlepsze życzenia. Natomiast ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku pod kierunkiem nauczycieli: Grażyny 
Maziarz, Elżbiety Ryby-Stanek oraz 
Wiesława Płaziaka prezentowali część 
artystyczną w postaci tańców i śpiewu, 
czym oczarowali publiczność i dostar-
czyli wiele uśmiechu, za co im serdecznie 
dziękujemy. Zarząd Związku Emerytów 
i Rencistów w Dębicy – Krystyna Masło 
i Anna Marszałek uhonorowały Jadwigę 

Węgrzyn złotą odznaką zasługi za dzia-
łalność na rzecz Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów w Brzostku. Burmistrz 
podziękował za zaproszenie i złożył 
życzenia przybyłym seniorom. Wszyscy 
delektowali się potrawami przygotowa-
nymi przez Zarząd Koła w Brzostku, nie 
zabrakło wspólnego śpiewu, żartów.

Uczestnicy uroczystego spotkania 
miło spędzili czas i pokazali, że najważ-
niejsza jest radość i pogoda ducha, które 
sprawiają, że wiek staje się mało istotny. 
Nad całością czuwał Paweł Batycki, który 
udokumentował całą uroczystość fotogra-
fią i filmem, za co mu gorąco dziękujemy.

Sekretarz
Krystyna Szarek-Ryndak

Dzień Seniora w brzosteckim Kole Emerytów i Rencistów
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Teatr Ewangelizacyjny „Eden” z Wieliczki 
powstał „po to, by w niecałą godzinę prze-

nieść młodych widzów w pełen mądrości świat 
historii biblijnych”. Jest to teatr adresowany dla 
dzieci w wieku od 3-9 lat. 

W październiku mieliśmy przyjemność 
gościć go na deskach sceny brzosteckiego 
domu kultury. Prezentowana przez niego 
sztuka nosiła tytuł „Arka Noego”. Tematem 
przedstawienia był główny bohater Noe, który 
dostaje znak od Boga, aby wybudować statek 
– arkę, gdyż w najbliższym czasie nastąpi po-
wódź. Noe posłuszny Bogu, mimo że inni się 
z tego wyśmiewają, buduje statek. Ponieważ 
było to przedstawienie interaktywne, dzieci 
wychodziły na scenę i pomagały aktorom w tej 
budowie. Cały spektakl emanował prostotą, nie 
zaskakiwał specjalnymi efektami scenicznymi, 
a mimo to dzieci żywo uczestniczyły w jego 
akcji wywoływane przez aktorów na scenę. 
Widać, iż rozumiały tę sztukę, ponieważ na 
widowni pojawiał się co chwila „las rąk” chętnych do udziału 
w przedstawieniu. Wszyscy chcieli pomóc Noemu. Uważam, 
że dzięki tej aktywności biblijne przesłanie przedstawienia, że 
trzeba być dobrym, kochać ludzi, dbać o zwierzęta oraz nie wy-
śmiewać się z czyjeś pracy, zostało przez najmłodszych widzów 
dobrze zrozumiane i zaakceptowane, a jest ono we współczes-
nych czasach niezwykle ważne. Aktorzy ponadto rozmawiali 
z dziećmi o ekologii i ochronie środowiska. Nie zabrakło w tej 

propozycji dobrej zabawy, nawet tańców. A prostota scenografii 
oddawała znakomicie klimat biblijnych czasów.

Przedstawienie obejrzeli najmłodsi uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku, z Przedszkola Publicznego w Brzostku 
oraz z Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz. Sądzę, że warto było 
zaprosić ten teatr, bo zaprezentował on niezwykle pouczający 
spektakl, a co istotne, przystosowany do percepcji milusińskich.

E.M.

Teatr Eden w brzosteckim domu kultury
Fot. Elżbieta Michalik
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HISTORIA PRAWDZIWA
Zbigniew Szeler – urodzony w 1923 r., emerytowany inż. 
przemysłu stoczniowego, w Brzostku bywał „gościnnie” 
u swoich dziadków, autor książki „Powiesiłem Hitlera i inne 
opowiadania” dostępnej w brzosteckiej bibliotece – wspomina 
o swojej edukacji w jasielskim gimnazjum w czasie wojny 
oraz o pobycie w naszej miejscowości (red.)

Podaję to, co w moich wspomnieniach jeszcze pozostaje. 
Wszak „Wszelkie wspomnienie jest teraźniejszością” – tę 

myśl zamieściłem na tytułowej stronie napisanej przeze mnie 
książki. Okoliczności towarzyszące mojej edukacji były nastę-
pujące. Wojna spowodowała, że apteka dziadków w Brzostku 
stała się azylem dla: mojej rodziny (rodzice, siostra i ja) będącej 
wysiedleńcami z Grudziądza (rozdział „Powiesiłem Hitlera”), 
ciotki Janiny Bursowej i jej syna Jerzego, będących uciekinie-
rami ze Stryja, cioci-babci Adolfiny Michalczyk (siostra babci 

Rakowieckiej z d. Stojan) oraz wujka Jana z Krakowa. Było to 
zbyt dużo „gęb do wyżywienia” jak na jedyne „dochody”, jakie 
płynęły z tytułu prowadzenia apteki. Mimo to dziadek - w swej 
mądrości i szczodrobliwości postanowił, że Jurek i ja mamy 
kontynuować naukę gimnazjalną. To znaczy Jurek - skończyć 
trzecią i czwartą klasę gimnazjalną, a ja - czwartą. Zamiesz-
kaliśmy w Jaśle na stancji u pp. Kopaczów, zaprzyjaźnionych 
z rodziną Bursów i Rakowieckich. Pan Kopacz prowadził 

przed wojną firmę transportową posiadającą dwa autobusy 
pasażerskie. Po ukończeniu tych „kursów” miałem sprzeczne 
informacje odnośnie szykan, jakich doznali profesorowie z tytułu 
prowadzenia zakazanej przez Niemców działalności, w tym jej 
kierownika Kazimierza Płaczka. Profesor Leon Król przeżył. To 
była jedyna pewna informacja, gdyż był on w jakiś zawikłany 
sposób spokrewniony z Bursami i te kontakty potwierdziły stan. 
O kolegach niewiele mogę powiedzieć. Jasiu Winiarz był synem 
brzosteckiego kościelnego. Z internetu dowiedziałem się, że ten 
z UMCS-u jest urodzony w 1923 roku, a więc mój rocznik. Jest 
duże prawdopodobieństwo, że to ten sam. Zapamiętałem go jako 
lubiącego rozprawiać o sprawach poważnych; w tym sensie się 
wyróżniał w naszym gronie. Władek Zastawny to brzostecki 
młodzian, z natury pogodny i dający się lubić. Jasiu Kaczmar-
ski, nazywany przez nas „Kacza”, to wesołek typu lekkoducha, 
a był moim kolegą z grudziądzkiej ławy szkolnej; jego losy 
podobne jak moje. Było jeszcze kilku, z którymi się brataliśmy, 
ale ich nazwisk już nie pamiętam. Z chwilą przeniesienia się do 
Iwonicza-Zdroju (maj 1942) nie utrzymywałem żadnych kon-
taktów z nimi oprócz oczywiście mojego kuzyna Jurka Bursy.

Jestem stałym czytelnikiem „Wiadomości Brzosteckich”. 
W pewnym sensie jestem dumny, że choć niewiele, jednak aż 
tyle wiąże mnie z Brzostkiem, który jest, w moim przekona-
niu, wzorcem dla postępu i rozwoju miasta, jest całkowitym 
zaprzeczeniem, że Polska to ruina.

Pozwolę sobie jeszcze na porcyjkę wspomnień, o których 
w swej książce nie napisałem. Otóż ilekroć czytając „WB”, 
natrafiam na znane mi nazwisko, napływa fala wspomnień. 
Podaję przykłady. Kolbuszowie - sąsiadami „zza płota” byli pp. 
Kolbuszowie. Ich dzieci i my, gdy byliśmy na wakacjach u babci 
Heleny, bawiliśmy się wspólnie. Bywaliśmy w okresach letnich, 
wakacyjnych, w czasie których pod koniec przypadały żniwa. 

Pan Kolbusz zabierał nas drabiniastym wozem na swoje 
pola i radośnie zaplątywaliśmy słomiane snopy słomia-
nymi wiązaniami. Wracaliśmy na niebywale wysoko 
załadowanym wozie (takie wówczas mieliśmy odczucia). 
Gdy trzeba było przywieźć z Tarnowa lub Pilzna produk-
ty na potrzeby apteki, pan Kolbusz to czynił. Zdarzyło 
się kiedyś, że na prośbę dziadków pojechał odebrać nas 
(siostrę i mnie) z pociągu. Podróż od pewnego momentu 
stała się dla nas dwojga nieprzyjemna, bowiem stale to-
warzyszył nam jakiś przykry, ostry zapach. Okazało się, 
że z dużej butli, opatulonej w słomę, wyskoczył korek, 
a zawierała ona kwas solny. Butla była na końcu wozu, 
a woźnica oczywiście na jego przodzie nie odczuwał tak 
jak my tego zapachu. Nikomu na szczęście nic się nie 
stało i dziadkowie przyjęli zdarzenie ze zrozumieniem. 
Na terenie aptecznej posesji była cembrowana studnia 
z kołowrotem i ciężkim, drewnianym wiadrem zawieszo-
nym na łańcuchu. Z tej studni korzystali także sąsiedzi 
„zza płota”. Płot zaś to zbyt szlachetna dla niego nazwa, 
bowiem było w nim tyle samo dziur co sztachet. Gdy 

Dokończenie na str. 12

Zdjęcie zrobione w 1942 roku w Jaśle. Przedstawia uczniów 
zakamuflowanego gimnazjum pod nazwą „Państwowe kursy 
przygotowawcze do szkół zawodowych”.
Osoby (od dołu): Jasiu Kaczmarski, Władek Zastawny, Jurek 
Bursa (mój kuzyn stryjeczny) i ja (Zbigniew Szeler). Nie je-
stem pewien na 100%, ale zdjęcie robił chyba Jasiu Winiarz.

Dyplom strzelecki Abschlusszeugnis

Bescheinigung
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obejrzałem w „WB” zdjęcie HERMESA, dostrzegłem resztki 
tej studni już inaczej wyglądające. I znów dopadło mnie pewne 
wspomnienie. Gdy po wysiedleniu z Grudziądza zlądowaliśmy 
w Brzostku (cały mój osobisty majątek miałem wówczas na so-
bie), po kilku dniach zdecydowałem się na następujący czyn. Od 
dnia 1 września 1939 roku nosiłem przy sobie krzyż harcerski 
i srebrną odznakę strzelecką wraz z legitymacją. Dowiozłem je 
do Brzostku i postanowiłem zakopać je w ziemi. Nie osądzam, 
czy zrobiłem to rozsądnie, czy nie bardzo. Złożyłem je do szkla-
nego słoika, zabezpieczając zamknięcie. HERMES wywołał 
u mnie pytanie - czy przy jego budowie i zagospodarowaniu 
terenu z tyłu za nim znaleziono ten słoik? Nie zakopałem zbyt 
głęboko (chyba ok. 30 cm) i w odległości ok. 80 m od HERME-
SA, mierząc wg linii prostopadłej ku Wisłoce. Załączam kopię 
dyplomu strzeleckiego z 1. miejscem (maj 1937 r.). Nierzadko 
w WB trafia się nazwisko ks. Stanaszka. To zaś naprowadziło 
mnie na następujące wspomnienie o innych księżach, którzy 
w czasie okupacji pełnili swoje obowiązki. Proboszczem był 
ks. Stępień, a wikarym ks. Duda. Ks. Stępień posiadał własną 
biblioteczkę polskich pisarzy. Korzystaliśmy w pełni z tej bi-
blioteczki. Posiadał m.in. Sienkiewiczowską trylogię. Było to 
rzadko spotykane wydawnictwo w formie dwudziestu kilku 

broszur (dokładnie nie pamiętam) o zielonych (chyba) okładkach. 
Ten sposób wydawniczy powodował, że każdy mógł czytać 
trylogię jednocześnie. Wyrywaliśmy sobie te książeczki, by 
doczekać jednego z ostatnich zdań w „Panu Wołodyjowskim”, 
a mianowicie „... ku pokrzepieniu serc ...”. Obaj księża grywali 
u nas w brydża. Umiejętności i arkanów tej gry nie zdołał ks. 
Duda opanować (wszak nie była to jego profesja lub dziedzina 
zainteresowań). W efekcie utarło się, nie tylko u nas, ale także 
u pp. Traciłowskich, powiedzenie „grasz jak duda” (wahałem się, 
czy napisać przez duże D). Odwiedzaliśmy parę razy ks. prałata 
(nie wymieniam nazwiska, bo nie jestem pewien na 100%), 
który dobiegał do setki. Mieszkał niezbyt blisko kościoła. Był 
wujkiem przyszłej żony mego kuzyna Jurka Bursy. Jakoś nie 
trafiłem (a może przegapiłem) takie nazwiska jak Wawszczak, 
Wnęk, Wajda (moja siostra przyjaźniła się z Kazią). 

Choć jestem stary, to nie mam czasu na nudzenie się. Już nie 
maluję, bo nie ma miejsca na ścianach na obrazki. Prawda jest 
jednak taka, że ręka już nie jest przyjazna akwarelom. Natomiast 
jeszcze bezproblemowo świadczę różne obszywki dla rodziny 
(zdjęcie). Proszę mi uprzejmie wybaczyć gadatliwość, ale jest to 
chyba przywilej wiekowych facetów.

Zbigniew Szeler

Dokończenie ze str. 11

PAWEŁ GLUGLA
Doktorant historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

W 1634 r. biskup i opat tyniecki niejaki Henryk Firlej w piśmie 
z 3 stycznia 1634 r. przywrócił klasztorowi tynieckiemu 

Brzostek, a także uwolnił od ciężarów Januszkowice i również 
tymże benedyktynom tynieckim darował. Darowizna ta, jak to 
określono, miała być spożytkowana „na poprawę stołu” bene-
dyktynów. 

Zachował się w języku łacińskim i polskim dokument per-
gaminowy, który w lipcu 1858 r. odnalazł Franciszek Wolański 
i opublikował go w „Dodatku tygodniowym przy Gazecie 
Lwowskiej”. 

Oto jego treść:
„Henryk Firlej z Dąbrowicy, z Bożej łaski Biskup przemyśl-

ski tyniecki Opat. Oznajmiamy niniejszem pismem wszystkim 
w ogóle i w szczególności, którym na tem zależy lub jakimkolwiek 
sposobem zależeć będzie mogło: Jako ojcowską pieczołowitoś-
cią powodowani, przy objęciu zarządu Opactwa tynieckiego, 
zważając iż Bracia tegoż zgromadzenia zakonu świętego Bene-
dykta szczupłe i niedostateczne stołu swego mają zaopatrzenie, 
oddaliśmy im ku życiu i okryciu uwolnione od iścizn i roszczeń 
wszelkich miasteczko Brzostek ze wszystkiemi przynależnościa-
mi. A że i dobra wsi Januszkowic Opacią stroną zwanej z dawna 
do dworu w miasteczku Brzostku należą a dotąd w ręku dzierżaw-

ców zostawały, więc pragnąc aby te dobra niegdyś od klasztoru 
oderwane i do różnych posiadłości przyłączane, znowu pod 
zarząd i rozporządzenie zgromadzenia jako dziedzica wróciły, 
odzyskaliśmy je i oswobodzili z obcego posiadania, a oczyściwszy 
i uwolniwszy od wszelkich ciężarów, postanowiliśmy z dobrej 
woli i po dojrzałej rozwadze zrzec się ich, to jest dóbr wsi Ja-
nuszkowic Opacią stroną zwanej, bez folwarku budynków, bydła, 
bez uprawy i od poprzednich posiadaczy niemal spustoszonych; 
jakoż zrzekamy się, dajemy, darujemy i przyłączamy do klasztoru 
niniejszem ku polepszeniu stołu przyrzeczonych Braci, wieczy-
ście i nieodwołalnie ze wszystkiemi w ogóle i w szczególności 
przyległościami, przynależytościami, dochodami, korzyściami 
i pożytkami, bez wszelkiego na rzecz Naszą lub następców Na-
szych wyjątku i zastrzeżenia, lecz w takiej szerokości, długości 
i w takim obwodzie jako w granicach i zakresach swych z dawna 
się rozciągają i objęte są. Wszakże uległość i posłuszeństwo, 
które Nam i Następcom Naszym Bracia jako powolni podwład-
ni we wszystkiem zawsze okazywać winni, przestrzegane bydź 
mają, gdyż najwyższe to Dostojeństwo prawo trwałe, niezłomne 
i nienaruszalne Nam i Następcom Naszym zachowujemy, nie 
chcąc aby szczodrobliwością Naszą przewaga zwierzchnictwa 
nadwątloną została. Na świadectwo czego niniejsze darowizny 
i wcielenia pismo własną ręką podpisawszy, pieczęcią Naszą 
stwierdzić rozkazaliśmy.

BRZOSTEK I JANUSZKOWICE W 1634 R. BENEDYKTYNÓW TYNIECKICH

Dokończenie na str. 13

Ściana w moim pokoju

Ja przy szyciu
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Dano w klasztorze Naszym tynieckim dnia trzeciego stycznia 
roku Pańskiego Tysiąc Sześćset Trzydziestego czwartego.

Podpis: Henryk Firlej z Dąbrowicy Biskup przemyski, tyniecki 
Opat”.

 Jak podaje F. Wolański „Od zaginionej pieczęci pozostał 
tylko pleciony sznurek jedwabny koloru jasno-niebieskiego. Na 
odwrotnej stronie pergaminu położona jest treść osnowy i znak 
K. 18. – Dokument przechowuje c.k. Biblioteka uniwersytecka”.

Nieco o biskupie Henryku Firleju
Kim był ów bp i opat tyniecki ks. Henryk Firlej z Dabrowicy?

Henryk Firlej z Dąbrowicy herbu „Lewart” urodził się 11 lu-
tego 1599 r. w Dąbrowicy, zmarł 3 grudnia 1635 r. Był biskupem 
poznańskim, przemyski, opatem tynieckim, referendarzem 
wielkim koronnym w latach 1625-1632. Syn podskarbiego 
Jana Firleja i Gertrudy Opalińskiej herbu Łodzia. Po ojcu Janie 
odziedziczył m.in. Kamienowolę. Studiował w Ingolsztadzie. 

Po powrocie z zagranicy został sekretarzem królewskim, potem 
referendarzem koronnym i otrzymał kanonię krakowską. Na 
dworze był ulubieńcem królowej Konstancji, dzięki jej wstawien-
nictwu następna prebenda, którą dostał w 1627 r., to stanowisko 
opata komendatoryjnego tynieckiego. W 1630 r. król Zygmunt 

III Waza mianował go biskupem 
przemyskim (prekanonizacja 28 lipca 
1631 r.). Nie przyjął proponowanego 
mu przez króla Władysława IV bi-
skupstwa warmińskiego (w 1633 r.). 
Dnia 9 lipca 1635 r. był nominowany 
na biskupstwo poznańskie, rządy 
w nim objął 12 października 1635 r., 
jednak nie zdążył odbyć ingresu, gdyż 
zmarł w wieku zaledwie 36 lat. Był 
jednym z najzagorzalszych stronników 
Wazów w Rzeczypospolitej. W 1635 r. 
został wyznaczony senatorem rezy-
dentem. q

Dokończenie ze str. 12

Herb rodu LEWART

Cmentarze wojenne – Skurowa i Przeczyca
To już ostatni artykuł o cmentarzach z I wojny światowej 

położonych w gminie Brzostek. Wiemy, że największa 
w dziejach naszego regionu bitwa rozegrała się 7 maja 1915 r. 
W cieniu tych wydarzeń są działania wojenne z grudnia 
1914 r., kiedy to wojska rosyjskie wyparły austro-węgierskie 
formacje i zajęły nasze tereny. W wyniku tych walk poległo 
kilkuset żołnierzy i są pochowaniu głównie na terenie gminy 
Jodłowa. Natomiast część spoczywa na cmentarzu w Skuro-
wej na Granicach.

Cmentarz nr 229 w ewidencji austriackiej figuruje w miejsco-
wości Skurowa, ale administracyjnie położony jest w Błażkowej 
blisko przysiółka Granice. To średniej wielkości obiekt położony 
przy asfaltowej drodze łączącej, poprzez góry, gminy Brzostek-
-Brzyska– Jodłowa. Dojechać tam można od strony Domu Ludo-
wego w Skurowej, kierując się na północny zachód (około 1 km). 
Cmentarz jest na małym wzniesieniu i od drogi prowadzą do 
niego kamienne schody oraz wejście zamknięte jednoskrzydłową 
furtką żelazną. Obiekt założony na planie litery „T” ogrodzony 
został słupkami betonowymi połączonymi podwójnymi rurami 
żelaznymi. Naprzeciw furty, po przeciwnej stronie ogrodzenia 
widać wysoki krzyż ze stylizowaną koroną cierniową i fazowa-
nymi krawędziami ramion. Krzyż postawiony jest na obszernym 
cokole, całość obiektu tego wykonana została z betonu. Na licu 
cokołu znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem w języku 
niemieckim, który po polsku brzmi:     
TERAZ WY CZUWAJCIE
MY ZMĘCZYLIŚMY SIĘ
Mogiły są rozmieszczone symetrycznie, na nich betonowe stele 
z żeliwnymi krzyżami maltańskimi oraz dwuramiennymi. Są 
również stele bez krzyży, ale z okrągłymi tabliczkami emalio-
wanymi montowanymi na licach. W 9 zbiorowych mogiłach 
pochowano 89 żołnierzy (austro-węgierskich 54, rosyjskich 34). 
Większość zginęła 19 i 20 grudnia 1914 r.

Cmentarz nr 228 w Przeczycy znajduje się na południowym 
skraju parafialnego cmentarza. To średniej wielkości obiekt 
zbudowany na planie prostokąta, ale zbliżonego do kwadratu. 
Całość jest ogrodzona słupami murowanymi połączonymi że-
laznymi kwaterami, które są ozdobione ażurowymi poprzecz-
kami żeliwnymi. Wejście ujęte zostało murowanymi słupami 
z dwuskrzydłowymi wrotami żelaznymi, na których jest motyw 
krzyża. Po przeciwnej stronie wejścia widać nietypowy w okolicy 
pomnik. Jest on w kształcie kamiennej ściany zakończonej pół-
koliście o łagodnych spływach oflankowanych słupami. Pomnik 
jest zwieńczony małym krzyżykiem kamiennym. W centrum 
ściany pomnika umieszczono tablicę inskrypcyjną z obszernym 
napisem w j. niemieckim, który brzmi:
DLA CHWAŁY OJCZYZNY POPRZEZ ŚMIERĆ PRZEPRO-
WADZENI
SPŁONĘŁA CIASNA ŁUPINA NĘDZNEGO ŻYCIA
JEDNAKOWO WE WZNIESIONEJ ZACZAROWANEJ CZA-
RZE GRAALA
Charakterystyczną cechą tego cmentarza są pojedyncze mogiły 
dla 39 żołnierzy, również rosyjskich i tylko jedna zbiorowa. 
Łącznie spoczywa 49 poległych. Mogiły są ułożone rzędowo 
wzdłuż ogrodzenia. Nagrobki wykonano w formie cokolików 
betonowych z kutymi krzyżami żelaznymi jedno- i dwuramien-
nymi, nakryte blaszanymi daszkami o łukowatym kształcie 
z ząbkowaną krawędzią. Inne nagrobki są w formie małych steli 
betonowych z okrągłymi tabliczkami inskrypcyjnymi na licach. 
Projektantem obiektu był Gustaw Rossman i według pierwotnych 
założeń obiekt miał być otoczony pełnym murem kamiennym. 
Na zakończenie cyklu warto dodać, że sytuacja wynikająca ze 
zbyt ambitnych planów inwestycyjnych pojawiała się często. 
To wiązało się z postępującym osłabieniem monarchii austro-
-węgierskiej podczas I wojny światowej, co w konsekwencji 
doprowadziło do klęski i rozpadu tego państwa. Niemniej podziw 
budzą tak liczne cmentarze wojenne, przy których budowie nie 
szczędzono sił i środków, a projekty często są perełkami architek-
tury. Świadczy to o dużym szacunku władz austro-węgierskich 
dla poległych żołnierzy, także nieprzyjacielskich. 

Oprac. W. Tyburowski na podstawie literatury: K. Pruchnik i M. Kolbusz, 
Cmentarze I wojny światowej w Gminie Brzostek, Brzostek 2007, mps; O. 

Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. 

Fot. Paweł Batycki
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Jesienne spotkanie z poezją
Jeszcze słychać odgłos ubiegłorocznego spotkania poetyckiego, 

a już progi naszego miasteczka przestąpiła kolejna – XXV 
Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka. Jak ten czas szyb-
ko mija. Poeci wędrują po Małopolsce, Podkarpaciu, Lwowie, 
a ich słowa wirują jak jesienne liście spadające z drzew.

Gościnna jest Ziemia Brzostecka, gościnny dom kultury 
i dlatego od pięciu lat możemy się cieszyć ze spotkań z poetami 
i ich twórczością. W tym roku w ramach Galicyjskiej Jesieni 
Literackiej swoje kroki skiero-
wali do nas: Danuta Capliez-
-Delcroix od 22 lat mieszkająca 
w Burgundii we Francji, jest 
dyplomowaną pielęgniarką, 
pisze wiersze, współpracuje 
z prasą polonijną, Maria Lud-
kewycz z Lwowa, opublikowała 
30 tomików poetyckich i wiele 
utworów dla dzieci, oraz dr 
Géza Cséby – węgierski poe-
ta, pisarz, tłumacz literatury 
pięknej, kulturoznawca. Poeci 
prezentowali swoje utwory, 
dzielili się słowem, talentem, 
wyrażali zamiłowanie do języ-
ka polskiego. 

Nasza młodzież – tutaj należy ją pochwalić – wielką kulturą 
wykazała się na tym wyjątkowym spotkaniu. Nasi goście utrzy-

mali ciepły kontakt z widownią, przeplatając recytowaną poezję 
wątkami z życia wziętymi. Swoją wrażliwość i wnikliwość 
przelaną na papier zaprezentowała nam uczennica Gimnazjum 
w Brzostku Aleksandra Kolbusz, za co otrzymała gromkie 
brawa.

Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski, który rozbawił spotkanie to 
anegdotą ze swojego życia, to historią Polski, Węgier czy Ukra-
iny, wyrażając wielkie uznanie dla ludzi piszących i dzielących 
się swoim dorobkiem. Bardzo chętnie przyjęli nasze zaproszenie 
Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Wójcik i emerytowana 

nauczycielka języka polskiego 
Zuzanna Rogala. Pani Zuzan-
na zapoznała nas z tomikiem 
„Brzostkiem natchnieni”, z któ-
rego przeczytała kilka wierszy, 
w tym swoich. Jak mawia – jej 
inspiracją jest piękno Ziemi 
Brzosteckiej oraz człowiek 
i jego problemy. Serdecznie 
dziękujemy nauczycielom, mło-
dzieży gimnazjalnej z Brzostku, 
Nawsia Brzosteckiego i Sied-
lisk-Bogusz oraz młodzieży ZS 
im. Jana Pawła II w Brzostku za 
liczne przybycie.

Czekamy na każde kolejne 
spotkanie i już dziś zapraszamy 

na następne obchody Jesieni Literackiej w 2016 roku.
Maria Kawalec

Komisja Stypendialna, której pracami kierował radny Marian 
Warchał, a członkami byli: Przewodniczący Rady Miejskiej 

Daniel Wójcik, radny Paweł Hipszer, wiceburmistrz Jan Łazow-
ski oraz Agnieszka Zaranek, stanęła przed nie lada wyzwaniem. 
Wpłynęło 15 wniosków zdolnych młodych ludzi mieszkających 
na terenie gminy Brzostek, a studiujących na uczelniach w ca-
łej Polsce. Wybranie najlepszych, którym zostanie przyznane 
stypendium pieniężne w wysokości 2500 zł, nie było łatwym 
zadaniem dla Komisji. Ostatecznie stypendium otrzymają:
1. Sara Dziedzic z Brzostku,
2. Sebastian Grygiel z Kleci,

3. Justyna Porębska z Kamienicy Dolnej,
4. Karolina Rogowska z Nawsia Brzosteckiego,
5. Katarzyna Samborska z Przeczycy,
6. Paulina Zając z Brzostku.
Osoby wyróżnione pochwalić się mogą aktywną pracą w kołach 
naukowych, udziałem w seminariach, konferencjach, artykułami 
w czasopismach naukowych. Ich praca naukowa oraz wysoka 
średnia ocen z egzaminów wzbudziła podziw członków Komisji. 
Obrane kierunki studiów nie należą do najłatwiejszych, dlatego 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

A.Z.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PRZYZNANE

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”
Jan Paweł II

Homilia, Sopot, 1999

Tradycyjnie jak co roku obchodzimy 3 października Święto 
Szkoły. Akademię rozpoczęła przemówieniem dyrektor 

szkoły Anna Fundakowska, która w ciepłych słowach powita-
ła delegację dyrektorów, nauczycieli i uczniów z gimnazjów 
w Nawsiu Brzosteckim, Bieździedzy, Siedliskach-Bogusz i Ja-
nuszkowic. Następnie przedstawiciele klas pierwszych złożyli 
uroczyste ślubowanie.

W tym roku świętowaliśmy już 57. rocznicę powstania szkoły 
i 17. nadania szkole imienia Jana Pawła II. Uczniowie z Kawia-
renki Literackiej i klas maturalnych, kl. IV TŻ - Małgorzata 
Siedlarska, Ewelina Płaziak, Dominika Przybyło i Karolina Raś, 
z kl. IV TAK Agnieszka Dziedzic, Lidia Kopacz i Anna Kudłacz, 
z kl. IV TM Grzegorz Jaworek oraz z kl. II TŻ Renata Wadas 
pod opieką Teresy Młyniec i Marty Oprządek zaprezentowali 
uroczystą akademię „Orędownik prawdy” . Oprawę muzyczną 
przygotował szkolny zespół muzyczny pod opieką Agnieszki 
Płaziak. Inscenizacja, która przebiegała w nastroju zadumy, 
przedstawiała sylwetkę Świętego Jana Pawła II, w którego rolę 

Dokończenie na str. 15

Fot. Grzegorz Kolbusz

Fot. Mateusz Domaradzki
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wcielił się uczeń klasy IV TM Grzegorz Jaworek. 
Słowa: „Mówił, że nam ufa, że w nas wierzy, że 

jesteśmy Jego nadzieją. I my młodzi widzieliśmy, że 
tak właśnie nas postrzega, że w Jego głosie nie ma 
nuty fałszu. On na każdego z nas patrzył z miłością, 
ufnością, uważnie nas słuchał, dawał odpowiedzi na 
najgłębsze oczekiwania. On nam pomagał podejmować 
dojrzałe, życiowe decyzje, w sercach umacniał wiarę 
i doprowadzał nas do osobistego spotkania z Jezusem” 
szczególnie zapadły w pamięć młodzieży. Cisza panu-
jąca podczas akademii świadczyła o głębokiej refleksji 
i świadomym w niej uczestnictwie. Dopełnieniem 
uroczystości była wystawa zorganizowana w bibliotece 
szkolnej, przedstawiająca historię życia Karola.

Po akademii zaproszeni goście spotkali się w sali 
konsumenta na „wadowickiej kremówce”, a cała społeczność 
szkolna wraz z opiekunami udała się pieszo do kościoła para-
fialnego na uroczystą mszę św. odprawioną przez ks. Damiana 

Czyżewskiego, po której przeszła na cmentarz zapalić znicze 
i odmówić modlitwę przy grobach zmarłych nauczycieli.

Teresa Młyniec i Marta Oprządek

Dokończenie ze str. 14

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą 
oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umie-

jętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, 
ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia 
uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny osiągnięć zdającego 
poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania 
i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje 
zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Rolę 
instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna 
i osiem Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez 
Ministra Edukacji Narodowej. Egzaminy zawodowe przeprowadzane 
są w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez Dy-
rektora Komisji Okręgowej. Egzaminy zawodowe obejmują zakre-
sem tematycznym kwalifikacje, czyli liczba egzaminów w danym 
zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie 
programowej kształcenia w poszczególnych zawodach. W praktyce 
są to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie (teoretyczne 
oraz praktyczne).
 W zawodach kształconych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku struktura egzaminów zawodowych przedstawia się 
następująco:

Lp. Nazwa zawodu / 
nr zawodu

Liczba 
egzaminów 

Symbol 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

1.
Technik architektury 

krajobrazu - 
TAK/314202

2
R.21.

R.22.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja ro-
ślinnych obiektów architektury krajobrazu.
Organizacja prac związanych z budową 
oraz konserwacją obiektów małej architek-
tury krajobrazu.

2.
Technik 

mechanizacji 
rolnictwa - 
TM/311512

3

M.1.

M.2.

M.43.

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń 
i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
Obsługa techniczna oraz naprawa pojaz-
dów, maszyn i urządzeń stosowanych w rol-
nictwie.
Organizacja prac związanych z eksploatacją 
środków technicznych stosowanych w rol-
nictwie.

3.

Technik 
żywienia i usług 

gastronomicznych 
–TŻiUG
/343404

2
T.6.

T.15.

Sporządzanie potraw i napojów.
Organizacja żywienia i usług gastronomicz-
nych.

4.
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa- 
cukiernik - 

ZSZC/751201
1 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych.

5.

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa- 
mechanik 
– operator 

pojazdów i maszyn 
rolniczych - 

ZSZM/ 834103

2
M.1.

M.2.

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń 
i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
Obsługa techniczna oraz naprawa pojaz-
dów, maszyn i urządzeń stosowanych w rol-
nictwie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU – SZKOŁA KSZTAŁCĄCA ZAWODOWO
Tak złożona struktura egzaminów zawodowych powoduje, że 
ich organizacja, przebieg, sprawdzanie odbywa się w ciągu 
całego roku kalendarzowego. 
Wyniki części pisemnej i praktycznej egzaminu w zawodach 
ustalają okręgowe komisje egzaminacyjne po elektronicz-
nym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty odpowiedzi 
oraz karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych 
przez zdających. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli 
uzyskał: 1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów 
możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz 2) z części 
praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do 
uzyskania (na 100 punktów).
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II wyniki ostatniego 
roku egzaminowania zawodowego przedstawiają się 
następująco:

Lp. Klasa/ kwalifikacja

Potwierdzenie zdawalności danej kwalifikacji (uzy-
skanie dyplomu)

wynik w ZS im. 
Jana Pawła II 

w Brzostku
wynik w OKE wynik w CKE

1. II TM / M.1. 86,9 % 78,5 % 84,5 %
2. II ZSZM / M.1. 86,7 % 78,5 % 84,5 %
3. III TM / M.2. 95,8 % 94,1 % 95,2 %
4. III ZSZM/ M.2. 95,2% 94,1 % 95,2 %
5. III TAK / R.21. 69,2% 68,8% 72,1 %
6. III TŻiUG / T.6. 100% 67,6% 65,2%

Oprócz egzaminów zawodowych w ww. kwalifikacjach prze-
prowadzone zostały „stare” egzaminy zawodowe. Zgodnie 
z reformą szkolnictwa zawodowego przystąpili do niego 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku absolwenci 
ponadgimnazjalnych techników, którzy ukończyli zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu 2015 roku: technik 
architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, 
technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składał 
się z dwóch etapów: 
• etapu pisemnego przeprowadzanego w formie testu, 

złożonego z dwóch części, podczas których zdający 
rozwiązywali: w części I – zadania sprawdzające wia-
domości i umiejętności techniczne, właściwe w danym 
zawodzie, w części II – zadania sprawdzające wiadomości 
i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością 
gospodarczą 

• etapu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez 
zdającego zadania właściwego dla danego zawodu, spraw-
dzającego umiejętności opisane w standardzie wymagań 
egzaminacyjnych. 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 
1. z etapu pisemnego: z części pierwszej – co najmniej 50% 

punktów możliwych do uzyskania, z części drugiej – co 
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 

Dokończenie na str. 16
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z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych zgodnie ze „starą” pod-
stawą programową w ZS przedstawiają się następująco:

Lp. Nazwa zawodu / klasa

Potwierdzenie zdawalności egzaminu zawodowego (uzy-
skanie dyplomu)

wynik w ZS im. 
Jana Pawła II 

w Brzostku
wynik w OKE wynik w CKE

1. Technik architektury krajo-
brazu/ IV klasa 85,7 % 42,4 % 40,9 %

2. Technik mechanizacji rolni-
ctwa/ IV klasa 77 % 70,6% 76,9 %

3. Technik żywienia i gospodar-
stwa domowego / IV klasa 92,8% 74,2% 74,8%

Wysokie wyniki egzaminów z przygotowa-
nia zawodowego (zarówno teoretycznie, jak 
i praktyczne) są obiektywnym potwierdzeniem 
jakości pracy szkoły, profesjonalizmu prowa-
dzenia procesu dydaktycznego oraz szerokiej 
oferty zajęć dodatkowych przygotowujących 
do egzaminów: konsultacje w czasie roku 
szkolnego a także ferii, zajęcia dodatkowe, wy-
równawcze, kursy - jako oferta wspomagająca 
przygotowanie zawodowe. Mamy nadzieję, że 
te sukcesy będą motywacją do dalszej nauki 
i równie intensywnego przygotowania do eg-
zaminów z kolejnych kwalifikacji.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Teresa Radelczuk

Dokończenie ze str. 15

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”
11 października 2015 roku w Budach Głogowskich odbył się 

Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej pod hasłem: 
„DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ PANU I ŚPIEWAĆ IMIENIU 
TWEMU, O NAJWYŻSZY”, na którym Zespół Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim reprezentowały dwie solistki. Każda z nich występowała 
jako najmłodsza w swojej kategorii wiekowej szkół podstawowych. 
Aleksandra Dunajska jako sześcioletnia uczestniczka festiwalu 
w kategorii klas I-III zajęła III miejsce. Małgorzata Dunajska jako 
dziesięciolatka w kategorii klas IV-VI zajęła II miejsce.
Młodym artystkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

M. Dunajska

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w październiku pierwszo-
klasiści uczestniczyli w akcie pasowania na ucznia szkoły 

podstawowej. Zwyczaj ten nawiązuje do średniowiecznej 
tradycji pasowania na rycerza, podczas której giermek otrzy-
mywał miecz i pas, stając się rycerzem. Od tego pasa właśnie 
pochodzi nazwa pasowanie na ucznia. Pasowanie na ucznia za-
wiera elementy tego wydarzenia, gdyż centralnym jego punktem 
obok złożenia przyrzeczenia jest dotknięcie wielkim ołówkiem 
ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły, które jest 
oficjalnym aktem przyjęcia w poczet uczniów. Zamiast pasa 
i miecza uczniowie otrzymują dyplomy i drobne upominki.

28 października 2015 roku od samego rana w naszej szkole pa-
nowała niecodzienna atmosfera. 
Pierwszoklasiści ubrani galowo, 
zabiegani i wzruszeni rodzice, 
sala gimnastyczna w odświętnej 
dekoracji. Do pasowania przy-
stąpiło 12 uczniów, przygoto-
wywali się do tej uroczystości 
już od pierwszych dni ich pobytu 
w szkole pod kierunkiem ich 
wychowawczyni Haliny Lej-
kowskiej. Akademię rozpoczęła 
Dyrektor Joanna Przewoźnik, 
mówiąc, jak wielka i ważna to 
chwila dla pierwszaków, którzy 
mają się stać pełnoprawnymi 
uczniami. Złożyła im życzenia 
z tej okazji i zaprosiła ich do 
zaprezentowania swoich umiejętności. Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego uczennica klasy IV, Amelia Bielecka, powitała 
wszystkich gości, a szczególnie ciepło i serdecznie – bohate-
rów dnia dzisiejszego. Życzyła im, by tworzyli zgraną grupę, 
która będzie pomagać sobie w kłopotach i cieszyć się wspólnie 
z każdego sukcesu. Zapewniała, że jako starsi koledzy w razie 
potrzeby zawsze będą im służyć pomocą. Swój program arty-
styczny pierwszoklasiści rozpoczęli wspaniałym wykonaniem 
poloneza. Podczas akademii z wielkim zaangażowaniem recyto-
wali wiersze i śpiewali piosenki. Wzorowo zdali swój pierwszy 

egzamin, udowadniając, że zasłużyli na zaszczytne miano ucznia 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Dr. Józefa Jałowego w Przeczycy. 
Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez 
najmłodszych uczniów naszej szkoły uroczystej przysięgi ucz-
niowskiej. W jego trakcie pierwszoklasiści z wielką powagą 
obiecali, że będą przynosić chlubę rodzicom, nauczycielom, 
szkole i ojczyźnie, że będą dobrymi kolegami i pilnymi uczniami. 
Wszyscy trzymamy za nich kciuki i służymy pomocą, aby nie 
mieli trudności w realizacji tych postanowień. Po ślubowaniu 
każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia 
dokonanego przez Panią Dyrektor, która dużym, czerwonym, 
symbolicznym ołówkiem dotykała ramienia każdego dziecka, 

wypowiadając słowa: „Pasuję 
Cię na ucznia naszej szkoły”. 
Uczniowie przyjmowali gratula-
cje i życzenia. Od Pani Dyrektor 
otrzymali tarcze szkolne i pa-
miątkowe książeczki. Wycho-
wawczyni przekazała pierwszo-
klasistom pamiątkowe dyplomy. 
Przedstawiciele Samorządu 
Szkolnego wręczyli im pamiątki 
i słodycze. Nie zabrakło także 
prezentów od rodziców w po-
staci rożków obfitości.

Świadkami tej podniosłej, 
ale jednocześnie radosnej chwi-
li byli rodzice, dziadkowie 
i rodzeństwo pierwszaków, 

nauczyciele oraz starsi koledzy i koleżanki. Dzieci świetnie 
prezentowały się w strojach galowych i uczniowskich biretach. 

Życzymy naszym milusińskim radosnego wkroczenia 
w tajemniczy i fascynujący świat nauki. Rodzicom zaś, by byli 
zawsze dumni ze swych pociech. 
 Oto uczniowie klasy I:
Dobosz Paweł, Drąg Martyna, Kapłon Nikola, Kieca Piotr, 
Kita Anna, Kordek Kinga, Papiernik Marcel, Potępa Patrycja, 
Przybyło Filip, Socha Bartłomiej, Wal Martyna, Walczyk Julia

Wych. klasy I - H. Lejkowska

PASOWANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY



17WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/2015

„KRAINA MIODEM PŁYNĄCA”
W roku szkolnym 2015/2016 w Przedszkolu Publicznym 

w Brzostku kładziemy szczególny nacisk na wychowanie 
i nauczanie z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Metody 
aktywizujące, głównie metoda projektu, pozwala dzieciom po-
znawać świat wszystkimi zmysłami, rozwijać zainteresowania, 
wgłębiać się w dany temat, zastosować poznaną wiedzę w prak-
tyce, dzielić się informacjami z innymi, a co najważniejsze uczy 
pracy zespołowej i pobudza do myślenia. 

W grupie najstarszej „Mądre Sówki” w październiku metodą 
projektu realizowany był temat: „Jemy miód na zdrowie”. Po-
mysł na nasz projekt zrodził się podczas rozmów prowadzonych 
o zdrowym odżywianiu. Dzieci wspólnie z nauczycielem próbo-
wały tworzyć siatkę pojęciową dotyczącą tego zagadnienia, aby 
pokazać, jak wiele zastosowań może mieć miód, i przyjrzeć się 
pracy pszczelarza oraz życiu tych pożytecznych owadów. Dzia-
łania w ramach realizacji projektu prowadzone przez dziesięć 
dni, łączyły w sobie treści z edukacji przyrodniczej, społecznej, 
zdrowotnej, plastycznej, czytelniczej i matematycznej. W reali-
zację zadań włączono nie tylko dzieci, ale również ich rodziny, 
co umożliwiło stworzenie dużej kolekcji dotyczącej projektu. 
Po dziesięciu dniach nadszedł czas podzielenia się swoją wiedzą 
i umiejętnościami przed rodzicami w czasie zajęcia otwartego. 
Rodzice byli pod wrażeniem wiedzy dzieci, ilości technik 
wykorzystanych do tworzenia prac plastyczno–technicznych, 
a także podziwiali kącik przyrody pełen ciekawych eksponatów. 
Punktem kulminacyjnym zajęcia stało się włączenie rodziców 
do zaprojektowania i wykonania dla swojego dziecka stroju 
pszczelarza z papieru. 

W trakcie realizacji projektu obserwowaliśmy ogromne za-
angażowanie dzieci. Najbardziej wartościowe było to, że uczyły 
się poprzez działanie, bezpośrednie doświadczenie. Przeżywały 
daną sytuację, a nie tylko o niej słuchały czy oglądały na obrazku. 

Beata Płaziak

„Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
Wiszących nad latarniami?
Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?
Ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? Książek?...
Z dnia na dzień tkaninę tkamy
Wzorzystą dla pokolenia.
Chciałbym i blask naszej lampy
Ocalić od zapomnienia…”

Konstanty Ildefons Gałczyński „Pieśni”

Listopadowy ziąb przenika człowieka 
do szpiku kości. Ostry wiatr ciągnie 

od wschodu kłęby ciemnych, ołowianych 
chmur, które kołyszą się, kotłują i ugniatają 
zwały spiętrzonych bałwanów chmur. Tu 
i ówdzie szybko przelatują czarne gawrony 
z okrzykiem „kra, kra”. Malutkie żółtobrzu-
che sikorki wydziobują tłuszcz z zawieszo-
nych skórek ze słoniną. Tu i ówdzie kręci 
się, wije ostatni brunatny listek spadający 
na ziemię. Kępy krzaków bzu dzikiego stoją 
już smutne, prawie całkiem nagie. Gdzienie-
gdzie wisi bordowo-fioletowy listek i urzeka 
człowieka swoją barwą. Tylko gromadka 
szarych wróbli urządziła sobie tutaj stołówkę. 
Wydziobują ostatnie, zasuszone już grona 
bzu dzikiego. Cichutko siedzą na gałązkach, 
jak gromadka grzecznych dzieci. Tylko od 
czasu do czasu ciche „ćwir, ćwir” powoduje, 
iż zatrzymuję się i podziwiam ów prawie 

rodzinny obraz. Niżej rozciąga się partia 
dzikiej róży z owocami czerwonymi, jajo-
watymi i tworzy niezwykły obraz. A w dali 
tu i ówdzie rozciągnięte perłowe cieniutkie 
nitki błyszczącej rosy, zwanej babim latem, 
widnieją. W ogrodzie zaś stoi smutny, bez-
listny już orzech włoski, pod którym ułożony 
jest ciemnobrunatny dywan suchych liść, 
w którym jeszcze gdzieniegdzie można 
znaleźć ukryte orzechy. Ten jesienny pejzaż 
w Zawadce Brzosteckiej przyciąga człowie-
ka, uspokaja, wycisza i zmusza do refleksji.
 W tym niezwykłym jesiennym pejzażu 
stoi rodzinny dom – a właściwie dwa domy 
– Zofii i Józefa Oprządków. Zatrzymuję się, 
wspominam i myślę, ile zdarzeń, tych rados-
nych i poważnych, mogłyby opowiedzieć 
te ściany domów, gdyby umiały mówić. 

Dzieci, wnuki, a nawet prawnuki wyrosłe 
z rodziny Zofii z domu Cieślak Oprządek 
i Józefa Oprządka szanują się, przyjaźnią, 
dbają o rodzinne pamiątki i rodzinne dobra. 
Tutaj do Zawadki Brzosteckiej sprowadza 
ich miłość, rodzinne ciepło i pamięć o ojcach 
i dziadkach. Dziadków już nie ma, ale z po-
trzeby serca zbierają się tutaj i wspominają 
dziecięce i młodzieńcze chwile. Kim byli 
dziadkowie Zofia i Józef? Jak wychowywali 
swoje dzieci? Jak „mieścili się” w środowisku 
zawadzkim? Jak radzili sobie w trudnych 
momentach? I jak zostali zapamiętani przez 
młodsze pokolenia? Postaramy się na te 
pytania odpowiedzieć, opowiadając o ich 
trudnym życiu, pełnym pracy i wyrzeczeń. 
O życiu, w którym najważniejsza była miłość 
do człowieka i Boga. O życiu, w którym ro-
dzina od pokoleń była najwyższą wartością 
i chyba dlatego trwa od pokoleń razem, nie 
tylko w dobrych chwilach, ale i tych pełnych 
smutku i wyrzeczeń.
 O korzeniach rodziny Oprządków prze-
kazywana jest niezwykła opowieść z ust 
do ust, z pokolenia na pokolenie. Otóż na 
początku XIX stulecia prapradziadowie żyli 
na Litwie i byli zamożnymi ziemianami. Ich 
syn uciekł stamtąd do Polski pod przybranym 
nazwiskiem Łęcki, zmieniając go na Hop 
i jeszcze raz zmieniając go na Oprządek. 
Uciekł przed dwudziestoletnią służbą woj-
skową, jaka w tym czasie trwała na ziemiach 
pod zaborem rosyjskim. Ucieczka się udała. 

Z Brzostku w świat - rodzina Zofii i Józefa Oprządków

Dokończenie na str. 18
Andrzej Oprządek z synami, po prawej stronie Zofia 

(z domu Cieślak) i Józef Oprządkowie
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Dotarł tutaj do pięknej ziemi położonej nad 
Wisłoką – Zawadki Brzosteckiej należącej 
wówczas do zaboru austriackiego. A że 
pochodził z zamożnej rodziny, to i miał 
przy sobie pieniądze. Wykupił ziemie zale-
gające tę wieś i rozpoczął żywot człowieka 
poczciwego. Założył rodzinę, żeniąc się 
dwukrotnie, a z każdego małżeństwa miał 
gromadkę dzieci. A między innymi był syn 
Andrzej, ojciec Józefa Oprządka. Był on 
zaślubiony z Apolonią, z domu Krzysiak 
i z tego małżeństwa było ośmioro dzieci. 
Część tych dzieci rozpierzchło się po Polsce, 
a część wyemigrowało do Ameryki. W domu 
rodzinnym pozostał z ojcem Józef, który 
często wspominał matkę Apo-
lonię. Żyła ona bardzo krótko, 
gdyż w wieku 54 lat zabrała ją 
panująca w tym czasie grypa 
„hiszpanka”. Jej grób znajduje 
się na cmentarzu brzosteckim 
i po dziś dzień jest bardzo czę-
sto odwiedzany i utrzymany 
w idealnym porządku. Józef 
Oprządek miał wtedy 11 lat 
i musiał szybko wydorośleć, 
aby ciężko pracować z ojcem 
w gospodarstwie oraz opieko-
wać się młodszą siostrą. Był 
wtedy uczniem powszechnej 
szkoły brzosteckiej i uczył się 
bardzo dobrze. Musiał jednak 
zrezygnować z nauki, gdyż potrzebny był 
ojcu do pomocy w pracach gospodarskich. 
Szybko nauczył się robót kobiecych w kuch-
ni – gotowania, pieczenia chleba, prania, 
sprzątania – oraz opieki nad zwierzętami 
domowymi, a nade wszystko pracy na roli 
koniem. Całe dzieciństwo zatopione było 
w pracy i jeszcze raz w pracy…
 Przed wojną odbył służbę wojskową. 
Na urlop przyjeżdżał w pięknym ułańskim 
mundurze i tak jak w piosence: „Ułani, uła-
ni malowane dzieci, niejedna panienka za 
wami poleci. Niejedna panienka i niejedna 
wdowa za wami, ułani, polecieć gotowa…” 
Dziewczyny oglądały się za przystojnym 
Józefem, ale i on upatrzył sobie ładną pannę 
z sąsiedztwa, Zofię Cieślak. Po odbyciu służ-
by wojskowej ożenił się, wrócił do rodzinnej 
wioski i zaczął wieść żywot pracowitego 
człowieka. Wraz z żoną prowadzili niewiel-
kie gospodarstwo rolne oraz wychowywali 
troje dzieci, Jana, Romana i Marię. Jednak 

najtrudniejsze 
miesiące i lata 
były jeszcze 
przed nimi. 
Chaos w po-
lityce i niepo-
kój w świecie 
przybliżały 
wizję II woj-
ny światowej, 
która stała się 
faktem. Dłu-
gie lata oku-
pacji zrujno-
wały wszyst-
kie nadzieje 
na spokojne 
życie w na-
szym kraju. 

 W sierpniu 1939 roku Józef Oprządek 
został powołany do wojska w Krakowie. 
Pod Radymnem dostał się do niewoli nie-
mieckiej, ale udało mu się uciec z transportu 
i powrócił do domu. Tutaj we wsi musiał 
poddać się wszelkim rygorom wojennym. 
Chciał zapewnić jaką taką egzystencję trójce 
małych dzieci i żonie. Uprawiał rolę, hodo-
wał zwierzęta domowe, drób, ale i ta praca 
ciągle była niespokojna, gdyż nachodzili tutaj 
Niemcy i wybierali z podwórka co lepsze 
sztuki dla siebie. On zaś ciągle ukrywał się 
przed łapankami. Łzy i cierpienia przenik-
nęły całą rodzinę, tak jak i cały nasz polski 
naród. Okupant podbijał zaś coraz to inne 
terytoria Europy i stawał się wszechpanują-

cym w świecie. Jednak trzeba było zagryźć 
zęby i żyć, aby przetrwać. Najgorsze stało 
się w 1944 roku, kiedy to Niemcy wysied-
lili mieszkańców naszych wsi za Wisłokę. 
Szli wygnani z domów, pieszo, niosąc na 
ramionach małe dzieci i tobołki z resztkami 
pościeli, koce, pierzyny, garnki i jeszcze 
to wszystko, co potrafili wziąć z własnych 
gospodarek. Rodzina Zofii i Józefa Oprząd-
ków znalazła schronienie u stryja Stanisława 
Oprządka w Skurowej, gdzie zatrzymała się 
też Józefa Olejarz, Emila i Franciszek Grabo-
wieccy, Joanna i Adam Zastawni oraz Helena 
i Jan Kolbuszowie. Tłoczno było w domu 
i w stodole, gdyż nagle w jednym małym 
domku pojawiło się wielu ludzi z małymi 
dziećmi. Panowała tutaj idealna zgoda i zaży-
łość. Mężczyźni w lesie zrobili schron, gdzie 
zawsze uciekali, kiedy w okolicy zjawiali 
się Niemcy i zabierali mężczyzn do budowy 
okopów i bunkrów. W domach pozostawały 
tylko kobiety z dziećmi, a kiedy zjawiali się 
Niemcy, musiały sprytnie kłamać na oko-
liczność nieobecności mężczyzn. Zdarzało 
się też, że uciekający mężczyźni do lasu, byli 
ostrzeliwani i wtedy kobiety, tak jak Zofia 
Oprządek używały forteli, aby ich ratować. 
Któregoś razu uciekający syn Zofii nie zdążył 
dobiec do schronu i wtedy Niemiec zaczął 
za nim strzelać. Rzuciła się na niego matka 
i tym sposobem Niemiec nie trafił w pierś 
syna. Jednak ta historia zakończyła się po-
biciem Zofii przez żołnierza niemieckiego 
i to tak ciężkim, iż straciła przednie zęby. 
I tak sprytem i fortelem przechodził dzień za 
dniem na wysiedleniu, a potęga hitlerowska 
coraz to zaczęła słabnąć na sile i tracić grunt 
pod nogami. Styczeń 1945 roku przyniósł 
nadzieję na wolność. Potęga niemiecka coraz 
to bardziej traciła swoją moc, a wysiedleni 
mogli wracać do swoich domów. Mróz tego 

roku był srogi i cała Wisłokę skuła gruba 
bryła lodu. Przez tę skutą lodem rzekę wraca-
li pielgrzymi do swoich domów. Szli pieszo, 
niosąc resztki swojego dobytku, który został 
im po wysiedleniu. Wracali jednak z radością 
i nadzieją na lepsze życie. 
 Rodzina Zofii i Józefa Oprządków wróciła 
do domu w Zawadce Brzosteckiej, który 
nie został zniszczony, gdyż w nim mieszkał 
dowódca frontu niemieckiego. Zaradność 
ojca Józefa była ogromna. Zaraz wiosną 
wyszedł do obsiewania pól, a uważnie trzeba 
było obsiewać, aby nie wdepnąć w minę. 
W ajencję wziął sklep – jedyny sklep we 
wsi – z gminnej spółdzielni. Ukończył też 
szkołę podstawową i otrzymał świadectwo 

siódmej klasy, co umożliwiło 
mu prowadzenie działalności 
handlowej. Miał bardzo ciepłą 
osobowość. Umiał jednoczyć 
ludzi, umiał dobrze zarabiać, 
ale też umiał się dzielić swoim 
majątkiem z potrzebującymi. 
Wnuczka Ewa Żurowska tak 
wspomina swojego dziadka: 
„Podziwiałam ich religijność, 
życzliwość w stosunku do 
ludzi, gościnność i ogromną 
pracowitość. Każda niedziela 
to był czas poświęcony Bogu, 
rodzinie i sąsiadom. Pamiętam 
częste spotkania gospodarzy 
przed domem dziadków, przed 

sklepem i rozmowy na tematy rolnicze, poli-
tyczne i sąsiedzkie. Dziadziu był bardzo do-
brym człowiekiem, towarzyskim, lubianym 
we wsi, miał siedemnaścioro chrześniaków, 
dlatego nazywano go ojcem chrzestnym. 
Ponieważ potrafił zrobić wiele rzeczy, był 
często proszony o pomoc w wypełnianiu 
różnych urzędowych papierów, wołany do 
sąsiadów, gdy na przykład „wzdęło krowę”. 
Prowadził jedyny we wsi sklep i nieraz nawet 
w nocy go otwierał, aby obsłużyć będące-
go w potrzebie sąsiada. Babcia pomagała 
w prowadzeniu sklepu, wtedy towaru nikt 
nie przywoził. Dziadziu musiał jeździć sam 
furmanką do Jasła, do Tarnowa, a furmankę 
ciągnął koń zwany Siwek. Zawsze śmieszyło 
nas, że gdy dziadziu w trakcie jazdy ściągał 
kapelusz z głowy, aby kogoś powitać, to 
Siwek natychmiast się zatrzymywał, bo 
wiedział, że będzie rozmowa albo dawanie 
dzieciom cukierków, które dziadziu zawsze 
miał w kieszeni. Siwek doskonale znał drogę 

do domu i zwyczaje dziadzia. Raz nawet 
pamiętam, jak sam przywiózł dziadzia do 
domu z Brzostku, gdy zdarzyło mu się zasnąć 
na wozie ze zmęczenia.”
 Dzieci Zofii i Józefa Oprządków zdo-

Dokończenie ze str. 17

Dokończenie na str. 23

Zofia i Józef Oprządkowie z rodziną – 50 lecie ślubu (1976 r.)

Józef Oprządek (1925 r.)

Wnuczki Józefa Oprządka: Małgosia, 
Ewa, Marylka i Wiesia
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Uroczystość Wszystkich Świętych

Msza polowa w Siedliskach-Bogusz

Fot. Paweł Batycki

Fot. Jakub Wadas
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Galicyjska Jesień Literacka Fot. Mateusz Domaradzki

Jubileusz Zespołu Szkół w Brzostku Fot. Grzegorz Kolbusz
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Co to za motyl?
Zagadka przyrodnicza

Fot. Stanisław
 Szukała

Zakończenie sezonu motocyklowego Fot. Krzysztof Kawalec

Dekoracja jesienna wykonana przez uczniów Technikum Architektury Krajobrazu
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Dzień Seniora

Były 

sobie 

grzyby
Fot. Katarzyna Zięba 

z Brzostku
Fot. Stanisław Jarmusz 
z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Monika Zdziarska 
z Kleci

Fot. Karol Źwięk z Zawadki Brzosteckiej Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

Fot. Paweł Batycki
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęg-
nacji terenów zielonych, uczy w Technikum Architektury 
Krajobrazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

bywały naukę w średnich szkołach i trzeba 
było urobić na internaty, bursy, w których 
mieszkali. Najstarszy syn, Jan, zdobył wy-
ksztalcenie techniczne mechanika i pracował 
w różnych zakładach przemysłowych w Pol-
sce: w Gdańsku, w Warszawie, w koszaliń-
skim, skąd przywiózł sobie żonę Teresę, 
w Brzostku, a na stałe osiadł w Krośnie. 
Z tej rodziny wyrosło czworo dzieci. Córka, 
Wiesława, dziś już pracownik naukowy KUL 
i UJ, a jej mąż to profesor, specjalista w dzie-
dzinie filozofii i filologii orientalnej. Ich syn 
Zbigniew prowadzi antykwariat w Krośnie, 
zaś syn Leszek to znany rzeźbiarz, absolwent 
krakowskiej ASP. Córka Jana i Teresy, Alicja, 
po krakowskich studiach wyszła za mąż za 
Anglika, pracuje i mieszka w Krakowie.
 Drugi syn Zofii i Józefa Oprządków, Roman, 
po ukończeniu technikum mechanicznego 
pracował w Kraśniku, w fabryce łożysk 
tocznych i tam poznał swoją przyszłą żonę, 
Bogumiłę, z którą miał dwie córki: Marylę 
i Małgorzatę. W 1972 roku zamieszkał w Tar-
nowie i u niego dopełnili żywota rodzice. 
Córka Maryla po ukończeniu Akademii Rol-
niczej w Krakowie wyszła za mąż za Zdzisła-
wa Buczka i zamieszkała w Alwerni, gdzie 
mieszka po dziś dzień. Pracowała w szkole, 
ucząc przedmiotów przyrodniczych. Mają 
syna Sławosza, absolwenta Politechniki Kra-
kowskiej oraz wnuka Bartosza. Druga córka, 
Małgorzata, ukończyła technikum ogrodni-
cze w Tarnowie, wyszła za mąż i w okoli-
cach Sandomierza prowadzi gospodarstwo 
specjalistyczne. Mają dwójkę dzieci. Michał, 

absolwent filologii angielskiej, 
jest nauczycielem. Wraz z żoną 
Agatą wychowują dwójkę dzie-
ci. Kinga ukończyła wydział 
chemiczny, pracuje w Zakła-
dach Azotowych w Tarnowie, 
ma męża Macieja.
Trzecim dzieckiem Józefa 
i Zofii była córka Maria, która 
po ukończeniu technikum 
ekonomicznego wyszła za mąż 
za Jana Czerkiesa, absolwenta 
Politechniki Rzeszowskiej. 
Razem pracowali w Tarnowie, 
a później w Jaśle, jednak na sta-
łe pozostali w Tarnowie. Z tego 
małżeństwa wyrosło dwoje 
dzieci. Córka Ewa Żurowska, 
absolwentka AGH w Krakowie 
oraz syn Jarosław, też student AGH. 
Z zawadzkiej ziemi wyrosły pokolenia, 
które rozsławiły imię naszej wioski po całej 
Polsce. Pracują naukowo, pozostają ze swoją 
twórczą pracą zakodowani w osobowościach 
studentów – młodego pokolenia – a ci, tę 
wiedzę zdobytą i postawy etyczno-moralne 
przekazywać będą coraz to młodszym po-
koleniom. Wszystkie te piękne i poprawne 
nawyki wyrosły z dorodnych korzeni poko-
lenia Oprządków. Rodzina ta jakby chciała 
powtórzyć myśl Świętego Jana Pawła II, 
iż naród jest silny rodziną, ojcem i matką, 
i największym skarbem narodu jest prawy 
człowiek. Nasz Święty Papież wzywał, 
aby miłość rodzinną przekazywać czynem 
i prawdą, a nie językiem. I tak to jest w tej 

rodzinie. Wspierają się, zawsze pamiętają 
o dziadkach, którzy już odeszli z tej ziemi. 
Odwiedzają mogiły, nad nimi stoją pochyleni 
z różańcem w ręku, często zamawiają mszę 
świętą w sanktuarium maryjnym w Prze-
czycy, bo tam szukali ich rodzice pociechy 
i pomocy za życia. A w domu rodzinnym 
zbierają się od czasu do czasu. Oglądają zdję-
cia, wspominają i wtedy czują, że do Zawad-
ki Brzosteckiej trzeba ponownie przyjechać, 
bo tu ładują swoje akumulatory na następne 
miesiące, bo tutaj czują się bezpiecznie, bo 
stąd czerpią siłę na dobre wychowanie coraz 
to młodszych pokoleń. Zawsze wracają do 
cudownych opowieści o szlachetnych, bo-
gobojnych i bardzo pracowitych dziadkach, 
Zofii i Józefie.

Zuzanna Rogala

OKRYWAMY ROŚLINY NA ZIMĘ
Istotnym rozdziałem w pielęgnacji naszych ogrodów jest ochrona 
roślin zimą, bowiem od jej skuteczności zależy żywotność roślin. 
Polska leży w dość ciepłym klimacie umiarkowanym, jednak 
zimy w niektórych regionach potrafią być 
naprawdę mroźne. W zimie przeważają 
fronty arktyczne od północy, a od połu-
dnia fronty polarne. Czasem temperatura 
spada nawet poniżej minus 30 °C. Ogród 
z roślinami, które nie wytrzymują takich 
spadków, może być dla ogrodnika niezłym 
wyzwaniem. Nierzadko ochrona przed 
zimą zaczyna się już na etapie sadzenia: 
wiele wrażliwych na mrozy roślin lubi 
miejsca zaciszne i osłonięte od wiatru. Dla-
tego najważniejsze jest takie dostosowanie 
gatunków roślin, aby ich mrozoodporność 
była odpowiednia dla naszego rejonu 
i wtedy okrywanie nie będzie konieczne, 
a przetrwanie roślin zapewnione.
Nie zawsze zimno jest najgroźniejsze, 
znacznie groźniejsza jest susza. Szcze-
gólnie dla roślin zimozielonych iglastych 
i liściastych. Kiedy ściśnie mróz i ziemia 
jest zmarznięta, rośliny transpirują (wy-
parowują wodę nadziemnymi częściami) 

i nie mogą z ziemi czerpać wilgoci. Tę trudność wzmaga silny 
wiatr, ostre światło słoneczne i niska wilgotność powietrza. Liście 
zwijają się, próbując ograniczać transpirację, jednak braki te nie 
mogą być uzupełnione i roślina usycha (susza fizjologiczna). Naj-
bardziej podatne na suszę są rośliny liściaste zimozielone np. ró-
żaneczniki, azalie, bukszpany, laurowiśnie, ostrokrzewy. Oznaką 
śmierci rośliny jest żółknięcie, brązowienie liści i oddzielanie się 
kory. Dlatego przed zimą mocno Was uczulam, abyście podlewali 
obficie rośliny, zwłaszcza jeśli lato i jesień jest wybitnie sucha. 
Tak było w tym roku. Podlewajmy ogród zwłaszcza pod drzewami 
i pod dachem, tam, gdzie deszcz nie dociera. Gdy napada śniegu, 
można zbierać go z trawnika i sypać dodatkowo na rośliny, po-
nieważ najlepiej chroni przed mrozem i wiatrem. Bardzo ważne 
w okresie całego sezonu jest ściółkowanie rabat, które pozwoli 

ochronić korzenie roślin przed nadmier-
nym wysychaniem, chroni ziemię przed 
nadmiernym wyparowywaniem wody, 
pomaga utrzymać także stałą temperaturę 
gleby i poprawia jej strukturę. Ściółka 
organiczna w postaci rozdrobnionej, 
przekompostowanej kory, igieł sosnowych 
czy liści niesamowicie pomaga ochronić 
rośliny przed suszą i mrozem. 
Odpowiednim okresem, by rozpocząć 
zabezpieczanie roślin na zimę jest póź-
na jesień, gdy temperatura spada około 
0°C w pochmurny, bezdeszczowy dzień. 
Sposoby okrycia roślin są różnorakie; 
najlepiej i najprościej jest zrobić osłonę 
z tzw. stroisza, czyli gałązek jodłowych 
lub świerkowych. Można również wyko-
nać siatki z mat słomianych, trzcinowych 
lub plastikowych, pod warunkiem, że są 
przewiewne, albo też zakupić w sklepie 
ogrodniczym białą agrowłókninę o grama-

Dokończenie na str. 24
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Cztery pokolenia kobiet, od prawej: Maria Czerkies (córka Zofii i Józefa 
Oprządków), córka Ewa Żurowska (wnuczka Zofii i Józefa), wnuczka 
Anna Smoleń (prawnuczka Zofii i Józefa), w środku Klara Smoleń (pra-

prawnuczka Zofii i Józefa)
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turze 50g/m² i owinąć nią krzewy lub korony drzew. Do otulenia 
roślin takich jak róże czy magnolie można użyć również papieru 
lub słomy. Pamiętajmy, że rośliny młode, zwłaszcza posadzone 
w tym lub poprzednim okresie wegetacyjnym, okrywamy obo-
wiązkowo!

Sposoby zabezpieczania roślin ozdobnych na zimę:
Różaneczniki i azalie - należy okopcować suchą ziemią - kopczyk 
o wys. około 20 cm, można zabezpieczyć dodatkowo gałązkami 
iglaków.
Róże - również okopcować suchą ziemią - kopczyk o wys. około 
20 cm. Nie należy przycinać pędów, bo zatrzymują one śnieg. 
Przycinanie wykonać dopiero wiosną. Trochę trudniej zabezpie-
czyć róże pienne - trzeba je delikatnie przygiąć do ziemi i okop-
cować koronę. Również młode róże pienne należy zdjąć z podpór 
i przykryć kopczykiem.
Wrzosy i wrzośce - po pierwszych przymrozkach warto 
wrzosowisko przykryć na zimę gałązkami najlepiej sosnowymi, 
które należy usunąć wiosną. Lepiej nie przykrywać wrzosowiska 
opadłymi liśćmi, bo może to powodować gnicie roślin.
Ostrokrzewy - wrażliwe na mrozy; poniżej -15 °C mogą 
wymarzać. Najlepsze są miejsca zaciszne, osłonięte od wiatru, 
z niezbyt dużymi wahaniami temperatury. Najlepiej owinąć je 
słomianymi matami.
Hibiskusy ogrodowe - są wrażliwe na mrozy, najlepiej owinąć je 
słomianymi matami ewentualnie zabezpieczyć gałązkami iglaków. 
W naszym kraju najlepiej czują się w południowo-zachodnich 
regionach, ale i tam zawsze trzeba je zabezpieczać na zimę.
Powojniki - naziemne części powojników należy zabezpieczyć 
podobnie, postępując bardzo ostrożnie, gdyż jest to roślina krucha 
i delikatna. Najlepiej zabezpieczyć roślinę za pomocą kopczyka 
z torfu, kompostu albo ziemi zmieszanej z liśćmi. Usypujemy 
kopczyk wokoło nasady. Można też okryć dolną część pędów 
korą, liśćmi lub gałązkami iglaków.
Hortensje- krzewy uprawiane w naszych ogrodach to mieszańce 
pochodzące z gatunków rosnących w cieplejszym klimacie niż 
nasz i dlatego dość trudno znoszą ostrzejsze zimy. Z reguły marzną 
tylko do poziomu śniegu. Ponieważ większość pąków kwiatowych 
uformowanych minionego lata znajduje się w górnej części pędów, 
może się zdarzyć, że przemarznięty krzew wypuści liście i pędy, 
ale nie zakwitnie. Dlatego najlepiej hortensje okryć na zimę. 
Łatwiejszą w uprawie jest hortensja bukietowa, która znacznie 
lepiej znosi mroźne zimy; w cieplejszych rejonach i w zacisznych 
miejscach wcale nie trzeba jej zabezpieczać na zimę.
Magnolie - młode rośliny trzeba zabezpieczyć przed mrozem - 
najlepiej okryć słomą. Sadząc, wybrać miejsce osłonięte od silnych 
wiatrów. W czasie ostrych zim mogą zostać uszkodzone pąki 
kwiatowe - wtedy magnolie w ogóle nie zakwitną. Wrażliwsze 
na mrozy są magnolie purpurowe i pośrednie, mniej japońskie 
i gwiaździste.
Budleja Dawida - niezbyt odporna na mrozy. Na zimę trzeba ją 
okrywać (tak jak róże krzaczaste) kopczykiem ziemi, kory, trocin 
lub liści. Z reguły ponad kopczykiem przemarza. Przemarznięte 
pędy przycina się, a przycięte pędy szybko odrastają i obficie 
kwitną. Przed zimą można też skrócić pędy do połowy, aby pa-
dający śnieg ich nie połamał.
Katalpy - młodsze egzemplarze rośliny należy okryć na zimę, 
starsze egzemplarze radzą sobie z naszymi zimami.
Berberysy - odmiany zrzucające liście są odporne na mrozy; 
trochę wrażliwsze są odmiany zimozielone; np. berberys Julianny 
powinien być zabezpieczony przed mrozem - szczególnie dotyczy 
to młodych krzewów.
Irgi - jest podobnie jak z berberysami; odmiany zrzucające liście 
są całkowicie odporne na mróz, zabezpiecza się tylko odmiany 
o zimozielonych liściach.
Forsycja - niezbyt ostre zimy jej nie szkodzą, ale w czasie w czasie 
silnych mrozów mogą przemarzać pąki kwiatowe, dlatego najlepiej 
sadzić ją w zacisznych, osłoniętych od wiatru miejscach.
Bukszpany - na obszarach Polski o łagodniejszym klimacie nie 
trzeba zabezpieczać, jeśli rośnie w miejscu osłoniętym od wiatru.
Cyprysiki japońskie - mają małą odporność na mrozy. Wymagają 
okrywania na zimę i dobrze osłoniętego stanowiska. Silne, zimne 
wiatry powodują obumieranie pędów.
Cedry himalajskie - w zależności od odmiany mają różną 

odporność na mrozy. Szczególnie wrażliwe są młodsze rośliny. 
W pierwszych latach uprawy wymagają okrywania na zimę. 
Starsze okazy są bardziej odporne na zimową aurę. Lepiej udają 
się w cieplejszych regionach Polski.
Klon japoński - w surowe zimy może przemarzać; szczególnie 
młodsze okazy lepiej zabezpieczyć przed mrozem.
Klon palmowy - jest dość odporny na zimowe warunki, ale lepiej 
go posadzić w osłoniętych od wiatru miejscach.
Wiśnie ozdobne – niestety, wszystkie wiśnie ozdobne są dość 
wrażliwe na mrozy, szczególnego zabezpieczenia na zimę wy-
magają wiśnie w pierwszym roku po posadzeniu.
Trawy ozdobne wiążemy w snopek, dzięki czemu kępa nie na-
siąka wodą, a chochoł chroni przed mrozem.

Byliny i kwiaty dwuletnie wymagające zabezpieczenia:
Jukka ogrodowa - na zimę należy ją zabezpieczy, przykrywając 
korzenie liśćmi lub gałązkami świerka.
Złocienie - są wrażliwe na mrozy. Najlepiej uprawiać odmiany 
drobnokwiatowe, które są wytrzymalsze od wielkokwiatowych. 
Do uprawy w gruncie najlepiej nadają się odmiany osiągające wys. 
30-40 cm. Przed zimą trzeba złocienie okryć torfem, liśćmi czy 
stroiszem. W okolicach o surowszym klimacie okrycie usuwać 
dopiero na początku kwietnia, a rośliny okopać, nagarniając ziemi 
na korzenie. Przekwitłe łodygi ścinać dopiero na wiosnę. Odmiany 
wielkokwiatowe nie wytrzymują mrozów; aby przeżyły zimę, 
trzeba zapewnić im widne pomieszczenie o temperaturze 5-8 °C.
Astry alpejskie i tongolskie - rosnące często na skalniakach 
należy okrywać na zimę gałązkami drzew iglastych.
Hiacynty - bardziej wrażliwe na mrozy niż inne rośliny cebulowe 
zimujące w gruncie. Po pierwszych przymrozkach warto przykryć 
je dość grubo słomą lub gałązkami drzew iglastych ewentualnie 
liśćmi.
Lilie - gdy ziemia zacznie zamarzać, okrywa się lilie słomą lub 
liśćmi. Bardziej ciepłego okrycia na zimę wymaga lilia wspaniała. 
Ponadto mogą jej zaszkodzić nadmierne zimowe opady.
Żurawka - okryć na zimę.
Bratki - zimą, gdy ziemia przemarznie, dobrze jest lekko przy-
kryć roślinki rozsady na przyszły rok liśćmi, słomą lub gałęziami 
iglaków.
Goździki gruntowe dwuletnie - na zimę delikatnie przykryć (nie 
przygniatać!) gałązkami drzew iglastych lub słomą.

Najgorsze warunki zimą mają rośliny w pojemnikach. Zbyt 
mała ilość gleby nie ochroni wystarczająco korzeni i na wiosnę 
często okazuje się, że roślina jest martwa. Równie niebezpieczne 
jest stałe rozmrażanie i zamrażanie korzeni z powodu okresów 
odwilży i pogorszenia pogody. Dlatego ważne jest, aby donica 
była jak największa, ale proporcjonalna do wielkości rośliny. Naj-
lepszym zabezpieczeniem jest przeniesienie roślin do chłodnych 
pomieszczeń z temperaturą na plusie lub zakopanie tych roślin 
w ziemi wraz z pojemnikami w zacisznym miejscu (najlepiej 
od wschodu lub północy) oraz dodatkowe otoczenie ich matami 
słomianymi lub donice ustawić na styropianie owinąć je pianką 
izolacyjną, folią bąbelkową, styropianem lub słomą. Na wierzch 
donicy sypiemy korę, suche liście, a nawet skoszoną trawę.

Tak zabezpieczone rośliny mają większe szanse przetrwać 
długotrwałe okresy mrozu. q

Dokończenie ze str. 23
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Jesienną porą...
Jesienną porą przemierzam świat,
Jesienną porą idę przez park.
Dywanem z liści usłany las,
Zapach kasztanów czuć pośród nas.

Gama kolorów zalewa ścieżkę,
Miejską alejkę pokrywa żółć
I złote iskry padają jeszcze,
Tak właśnie polską jesień czuć.

Poranne mgły, wrześniowe deszcze,
Znak, że na grzyby wyruszyć czas.
Podziwiać urok skrywany jeszcze
Złotych odcieni słoneczny blask.

Niczym w chaosie…
Dążąc do własnych celów 
W drodze do swoich marzeń,
Po życia swego trasie,
Jak w jakimś wielkim atlasie.
Gdzie nie ma równoleżników,
Ślad zginął też po równiku.
Żyjemy, niczym w chaosie,
Jak w potężnym kosmosie.
Gdzie brak grawitacji
I pełno wyobraźni.
Oddani sami sobie, 
„Jak żyć?” - już nikt nie powie...

Poetą być…
Bo pisać mądre wiersze
To nie jest prosta rzecz.
By chwile ubrać w słowa,
A błędom mówić - precz!

Zbudować kilka łatwych,
Sensownych, prostych zdań.
Na papier przelać myśli,
Poetą dziś się stań!

I stwórz własną opowieść,
Grę uczuć przedstaw nam, 
Bo pisarz to też człowiek,
A nie królowa dam!

On własny ma alfabet,
Nie lubi ą i ę,
Woli, by zamiast tego
Zdarzył się happy end!

Lecz czasem, gdy przydarzy
Się jemu gorszy dzień,
To w kartkę się wypłacze,
Nie będzie ronił łez.

Bo najważniejsza szczerość
Ubrana w bukiet słów, 
By jeszcze piękniej odnieść
Emocje ludzkich dusz.

Aleksandra
Kolbusz

W codzienności...
Chodź mieszkamy tak blisko,
Widujemy się co dzień,
Traktujemy się tylko
Jako zwykły przechodzień.

W cieniu szarej codzienności,
W nierównym życia tempie
Nie dostrzegamy braku obojętności,
Nie widzimy tego, co piękne.

Pod niezmienną twarzą,
W zwykłym słowie „Cześć”
Niejeden skrywa ważną
Dla drugiej osoby treść.

Chcąc powiedzieć nieraz 
Wyznać uczuć moc,
Co w swej głowie siedzi,
Dręczy całą noc.

Odsuwamy na bok,
Jako kolejną część
Codziennego planu,
Niczym zbyteczną rzecz.

Słowa, które mogą
Zmienić życia bieg
I szczęśliwą drogą
Pomóc nam je przejść.

Zmienne życie
Jedno życie
- Tysiąc ścieżek.
Ludzkie bycie, 
Niczym śnieżek.
Czasem miękkie, 
Czasem twarde
Bywa różnie nieraz starte.
Bo od losu to zależy,
Z jakim życiem czas się zmierzyć.
Kiedy lekko jest przez chwilę
I gdy w brzuchu czuć motyle,
To na twarzy uśmiech gości,
Wtedy pełno jest radości.
Lecz gdy przyjdą chmury ciemne
I przysłonią to, co piękne,
Trzeba sobie jakoś radzić,
W każdym stanie móc zaradzić.
Z optymizmem iść przez życie
Takie właśnie lubię bycie!

 Życia sens
Bo w życiu chodzi o to,
By znaleźć jego sens
I iść własną drogą
I cieszyć, że ono jest.

Podejmować decyzje,
By ukształtować swój los
I mieć przyszłości wizje,
By nie spaść na dno.

Reklama - Kancelaria Radcy Prawnego
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Milena Kindziuk „Matka Świętego”
Poruszające świadectwo Marianny 

Popiełuszko. Księdza Jerzego, swojego 
syna, kochała miłością bezgraniczną. 
Całkowicie zawierzyła jego los Bogu. 
Nigdy nie straciła tego zaufania – na-
wet gdy jej dziecko zostało bestialsko 
zamordowane. Wybaczyła mordercom. 
To z nią, kobietą z podlaskiej wsi, roz-
mawiał Jan Paweł II, to z nią spotykali 
się wielcy tego świata. Uczestniczy 
w pośmiertnej chwale wyniesionego na 
ołtarze syna. Matka Świętego – Marian-
na Popiełuszko. 
Poruszające świadectwo matczynej miłości, wiary w Bożą 
Opatrzność i nadziei na to, że dobro zawsze zwycięża.

Anna Langfus „Skazana na życie”
Młoda Żydówka z Lublina, dziew-

czyna z dobrego domu, od niedawna 
szczęśliwa mężatka, już na początku 
wojny zostaje wyrwana z bezpiecznego 
świata, w którym się wychowała. Do-
świadcza koszmaru getta lubelskiego 
i warszawskiego, uwięzienia przez ge-
stapo, utraty najbliższych. Przechodzi 
przez piekło strachu, okrucieństwa, 
poniżenia, odkrywając przy tym, jak 
kruche jest to wszystko, co stanowi 
o człowieczeństwie. Mimo że udaje jej 
się przetrwać, życie nie jest już dla niej 

darem, staje się wyrokiem, samotną pokutą pamięci.
Wstrząsające świadectwo Anny Langfus, francuskiej pisarki pol-
skiego pochodzenia, oprócz wybitnych walorów literackich wy-
różnia także perspektywa: ofiary, ale i współsprawcy, uczestnika 
i obserwatora, okrutnego tak samo dla innych, jak i dla siebie.

Marian Izaguirre „Tamte cudowne lata”
Tęsknię za czasem, kiedy byliśmy 

panami życia - mówi krzątająca się po 
kuchni Lola. Jej dawna, pełna marzeń 
egzystencja poświęcona była książkom 
i dyskusjom w kawiarniach, leniwym 
sjestom i snuciu wizji lepszej Hiszpanii, 
która w tamtym okresie powoli uczyła 
się demokracji. Jednakże przyszedł 
rok 1936, wybuch wojny domowej, 
życie zmieniło się w walkę. Teraz po 
piętnastu latach Loli pozostał jedynie 
mały antykwariat, ukryty w jednej ze 
starych madryckich dzielnic i sprzeda-
wanie przypadkowym klientom romansów oraz zapomnianych 
klasyków. To tutaj, w tej skromnej księgarence, w roku 1951, 
Lola poznaje Alice, kobietę która znalazła w literaturze sens 
istnienia. We dwie, czytając wspólnie jedną książkę, zabierają 
nas do Anglii początków XX wieku.
Powieść Marian Izaguirre to historia dwóch kobiet, które wiedzą 
o życiu zbyt dużo, by móc o tym mówić.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

- Całymi dniami tylko słyszę: 
sukienki, garsonki, halki…
Czy ty nie masz innych zain-
teresowań?
- A buciki to co?

  
Pacjent w szpitalu do pielęg-
niarki:
- Ale to lekarstwo niedobre. 
Obrzydliwość!
- To nie lekarstwo. To obiad.

  
- Czy już popełniłeś jakiś 
grzech śmiertelny?
- Nigdy, wszystkie swoje grze-
chy przeżyłem.

  
- U nas w domu zawsze przed 
jedzeniem wszyscy się żegnali.
- A u nas nie, bo moja mama 
była znakomitą kucharką.

  
- Podobno rzuciłeś palenie?
- Nie, przenieśli mnie do innej 
kotłowni.

  
- Czy życzy pan sobie pokój 
z łazienką?

- Ależ proszę pana, ja tylko 
nazywam się Karp!

  
- Czy znalazłeś już swój port-
fel?
- Nie. Kazio znalazł.
- To czego jeszcze szukasz?
- Kazia!!!

  
- Poproszę tort owocowy.
- Mam pokroić na 12 czy 16 
kawałków?
- Może na 12, bo 16 nie zjem.

  
- W taką piękną pogodę wy-
szedłeś z parasolem?
- Jak pada deszcz, to parasol 
zabiera mój ojciec!

  
- Która godzina?
- Dwudziesta dziesięć!
- O rety, jak późno!
- To trzeba się było zapytać 
wcześniej!

  
- Jak myślisz, kiedy pokrzywy 
nie parzą?
- W dni nieparzyste.

Rady, aforyzmy i drogowskazy dla każdego
wybrała Maria Kawalec

 Błądzić jest rzeczą ludzką, lecz trwać w błędzie – szatańską. 
/Antoni Czechow/

 Mądry człowiek więcej uczy się z błędów niż głupi z mą-
drych nauk. /Jan Holl/

 Kto wie, że popełnił błąd i nie naprawia go – popełnia nowy 
błąd. /Konfucjusz/

 Nie ten jest biedny, kto mało ma, lecz ten, kto więcej prag-
nie. /Jan Nowak-Jeziorański/

 Największy to ból, gdy rany zadają najbliżsi. /Ezop/
 Panie Boże, dopomóż mi, żebym znalazł światło, gdy je-

stem w błędzie i żebym nie był nieznośny, gdy mam rację.  
/muzułmańskie/

 Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych. 
 /Nikos Kazantzakis/

 Człowiek niezastąpiony – to dowód ubóstwa społeczeństwa. 
/Stefan Kisielewski/

 Jakże uroczy jest człowiek, jeśli jest człowiekiem. /Sofokles/
 Jedynym schronieniem ludzi płytkich jest powaga. /Oscar 

Wilde/
 Człowiek, wyrażając opinię o świecie, odkrywa własny cha-

rakter. /Blaise Pascal/
 Chwalebne jest czynić to, co należy, a nie to, co wolno.  

/Seneka/
 Dzieci potrzebują raczej przykładu niż krytyki. /Joseph Jou-

bert/
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ROZWIĄZANIE:
LISTOPAD 2015

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za motyl? Fot. strona 21) 
wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 listopada 2015 r. do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

Imię i nazwisko, miejscowość
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ZAGADKA LOGICZNA
Kolczyki
Małgosia ma w szkatułce 10 par kolczyków, 
które różnią się tylko kolorem. Zwykle wyciąga 
ze szkatułki pewną liczbę kolczyków i wybiera 
z nich parę. Ile kolczyków Małgosia powinna 
wyjąć, aby mieć pewność, że będą wśród nich 
dwa kolczyki do pary?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z PAŹDZIERNIKOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: Liczba rozwiązań zadania to 2: 
1) A = 9 B = 2  2) A = 17 B = 6
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Niedźwiedziówka kaja.
Hasło krzyżówki: LEKARSTWEM NA GNIEW JEST MILCZENIE.
Nagrody książkowe wylosowali: Kamil Przewoźnik z Nawsia Brzosteckie-
go (zagadka logiczna), Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku (krzyżówka),  
Piotr Socha z Przeczycy (zagadka przyrodnicza).

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej listopad 2015

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za motyl?

"

"

POZIOMO:
1) Od 1320 miecz koronacyjny królów pol., insygnium koronacyjne Piastów. 8) Augustyn 
(1603-73), zakonnik, paulin; przeor klasztoru na Jasnej Górze; postać z „Potopu” Sienkiewi-
cza. 16) Człowiek ordynarny, nieokrzesany, wulgarny; cham. 18) Stanowisko urzędnicze 
oddzielone szybą od interesantów, zwykle w urzędach. 20) Prawo: przestawiciel społe-
czeństwa w sądzie. 22) Utwór wierszowany, w którym występuje jeden rym. 24) Jack; 
właśc. John Griffith, amer. pisarz; „Zew krwi”, „Martin Eden”, „Wilk morski”. 25) Rodzaj 
słomianej maty pokrywającej podłogę w domu japońskim. 26) Paolo (ok.1593-1629), 
kompozytor wł. muzyki religijnej. 27) Na pustyni jest go pod dostatkiem. 30) Długi sznur 
z pętlą na końcu do chwytania na odległość zwierząt; lasso (w zwrotach: łapać, wziąć coś na 
a.). 32) Kobieta stworzona z żebra Adama 33) Imię męskie - 12 VIII; Wałęsa, Piasecki, 
Ordon, Falandysz 35) Subtelna różnica, ledwie dostrzegalna zmiana; odcień. 37) Państwo 
w zach. Afryce, stolica Bandżul. 40) Żegl.: ruchome skośne drzewce wsparte jednym końcem 
o maszt. 43) Drzewo iglaste, żywotnik. 46) Mocne piwo angielskie 48) Jacht o dwóch 
kadłubach. 52) W tornistrze ucznia 53) Najważniejszy urzędnik w starożytnej Spar-
cie. 55) Bezpaństwowiec, osoba nie mająca obywatelstwa żadnego państwa. 57) Opera 
Webera 59) Biegły w analizie. 60) Rzemieślnik wykonujący beczki. 61) Drzewo indyjskie 
z rodziny morwowatych. 62) Państwo w Ameryce Środkowej z kanałem.

PIONOWO:
1) Chód konia, rodzaj nieprawidłowego kłusa. 2) ... zapłonowa 3) Angielskie imię żeń-
skie. 4) Miasto w Sierra Leone 5) Imię żeńskie - 18 IX 6) Bibl.: Ezaw. 7) Roślina ozdob-
na o szorstkich liściach (cynka); pochodzi z Meksyku 8) Kran 9) Żądlące owady 10) Na-
zwa dźwięku c. 11) Drobny utwór poetycki o charakterze sielanki pasterskiej. 12) Uderzenie, 
raz, cięcie (wymierzyć, zadać c.; c-y spadają na kogoś). 13) Rasa angielskiej owcy 14) Ze 
stolicą w Delhi. 15) imię żeńskie - 30 IX; Braga, aktorka brazylijska 17) Teatr japoń-
ski 19) Oddział zbrojny eskortujący kogoś; straż, eskorta, ochrona. 21) model For-
da 23) Stolica Filipin. 28) Gatunek wierzby 29) Krępy koń średniego wzrostu. 31) Imię 
żeńskie - 16 VI; Kręglicka 33) Nazwa dźwięku a 34) Nasz powszedni. 36) Józef Wis-
sarionowicz (1879-1953), radz. przywódca komunist., z pochodz. Gruzin. 37) Borowik 
lub rydz 38) Wywiad izraelski. 39) Skrzydlata posłanka Zeusa. 41) Miasto w stanie 
Ohio 42) Marka mydeł i dezodorantów 44) Grekokatolik. 45) Trunek z kumysu 47) Mło-
dzieniec o harmonijnej budowie ciała. 49) Marka ciężarówek. 50) lek przeciwgorącz-
kowy 51) Ziemia dla rolnika. 54) Lokalny wiatr nad Jeziorem Garda 56) Stanisław, 
aktor i satyryk - „Rejs”, „Miś” 57) kraina baśniowego czarnoksiężnika 58) N w alfabecie 
greckim 59) Sumeryjski bóg nieba

listopad 2015

KRZYŻÓW
KA Z NAGRODĄ
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Puchar Podkarpacia Karate Kyokushin
24 października 2015 roku w hali sportowo-widowiskowej 

MOSiR w Krośnie odbył się II Puchar Podkarpacia Karate 
Kyokushin Dzieci i Młodzieży. W zawodach wystartowało 284 

zawodników z 14 klubów karate i ich filii: Bielsko-Biała, Brzo-
stek, Brzozów, Jasło, Uście Gorlickie, Stróże, Biecz, Kolbuszo-
wa, Krosno BUDO, Jarosław, Leżajsk LKKK, Mielec MKKK, 

Mielec SAIHA, CSWiS Leżajsk, Przeworsk, 
Tarnobrzeg, Iwonicz, Jedlicze, Dukla, Nowy 
Żmigród, Zręcin i Krosno KKKK. Turniej 
rozgrywano w konkurencjach kumite (walka) 
i kata (forma walki bez przeciwnika). Sędzią 
głównym zawodów był Shihan Tadeusz 
Krygowski. 

Brzostek reprezentowało 18 zawodni-
ków, którzy zdobyli 6 miejsc medalowych, 
18 punktów drużynowo, co dało nam osta-
tecznie 7. pozycję w całym turnieju. Był to 
kolejny dobry start naszych zawodników.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
I miejsce – Kolbusz Patrycja,
I miejsce – Kolbusz Dawid,
II miejsce – Finek Aleksandra,
II miejsce – Kawalec Jan,
III miejsce – Finek Kinga,
III miejsce – Krupka Jakub.

Robert Kolbusz

Polish Open IKO Galizia Cup
26 września 2015 roku 

w Leżajsku odbył 
się kolejny V Międzyna-
rodowy Turniej Kyokus-
hin Karate „Polish Open 
IKO Galizia Cup”, któ-
rego organizatorem był 
Leżajski Klub Kyokushin 
Karate. W turnieju wzięło 
udział 237 zawodników 
z 38 ośrodków z Biało-
rusi, Ukrainy i Polski 
z takich miast jak - Iwano-
-Frankowsk, Kherson, 
Poltava , Grodno, Mińsk, 
Rawa Ruska, Bielsko-
-Biała, Chełm, Brzostek, 
Libiąż, Chrzanów, Cie-
chanów, Krasne, Ojrzeń, 
Tarnobrzeg, Gorzyce, 
Iława, Jarosław, Sienia-
wa, Katowice, Jedlicze, 
Krosno, Sarzyna, Łę-
townia, Leżajsk, Nowa 
Sarzyna, Mielec, Rudnik nad Sanem, Ostróda, Warszawa, 
Zakopane, Wrocław, Augustów, Przeworsk, Józefów, Zielonka, 
Ostrów Mazowiecka, Sosnowiec. Zawody swoim patronatem 

objęli: Ambasada Japonii w Polsce, Wojewoda Podkarpacki, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Leżajski 
i Burmistrz Miasta Leżajsk. Turniej rozgrywany był w konku-

rencjach kumite (walka) i kata (forma walki bez przeciwnika). 
Sędzią głównym zawodów był Shihan Roman Wozniak z Kros-
na, zaś obserwatorem nadzorującym całość imprezy z ramienia 
PZK i Polskiej Federacji Karate Kyokushin był Prezes Shihan 
Eugeniusz Dadzibug z Sosnowca.

Brzostek reprezentowało 21 zawodników, którzy łącznie 
wywalczyli 6 miejsc medalowych, dzięki którym zdobyliśmy 19 
punktów, co dało nam ostatecznie 8. pozycję w całym turnieju.
Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
 I miejsce – Patrycja Kolbusz,
 II miejsce – Maja Leszczyńska,
 II miejsce – Kinga Kawalec,
 III miejsce – Michał Krupka,
 III miejsce – Aleksandra Finek,
 IV miejsce – Krystian Finek.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy oraz życzymy jeszcze 
lepszych startów w kolejnych turniejach.

Robert Kolbusz

Fot. Anna Rozw
adow

ska

Fot. Agnieszka Maduzia
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Brzostek biega maratony 
Bieganie to najpopularniejszy, najprostszy i najtańszy sport. 

Królewskim dystansem w tej dziedzinie jest maraton – 42 
km i 195 m. Jego początki wywodzą się ze starożytnej Grecji 
i związane są z wojnami między Atenami i Persją. 
 Tradycja przetrwała do dziś. Na ulicach, szosach i polnych 
dróżkach, w mieście i na wsi – wszędzie można spotkać bie-
gających ludzi, a ich liczba wciąż wzrasta. Bieganie stało się 
najpopularniejszą formą aktywności fizycznej Polaków. Mało 
kto wie, że także wśród mieszkańców Brzostku są osoby, które 
podjęły wyzwanie przebiegnięcia królewskiego dystansu - mara-
tonu. O swoich doświadczeniach opowiedzą Katarzyna Kawalec, 
Magdalena Kawalec i Artur Pasisz.
Jak zaczęła się twoja przygoda z bieganiem? 
Magda: Od zawsze interesowałam się sportem. Przygodę z bie-
ganiem rozpoczęłam na studiach. Na zajęciach z lekkoatletyki 
musieliśmy przebiec wyznaczone długości w określonym czasie. 
Tak więc trzeba było się do tego przygotować i trochę pobiegać. 
Na początku biegałam niejako z przymusu, a po studiach nawyk 
pozostał i od czasu do czasu wybierałam się na krótkie przebieżki 
po Brzostku i okolicach. 
Kaśka: Moja przygoda z bieganiem zaczęła się od kibicowania. 
W 2012 r. siostra Magda zapisała mnie na marsz aktywnych ki-
biców „Maszeruje kibicuje”. Wtedy pomyślałam, że sama mogła-
bym zacząć biegać. Jednak przełomem okazał się 8 Półmaraton 
Warszawski. 24 marca 2013 r., niedziela, 8:00, przeszywający 
mróz, temperatura - 8°C – i tysiące biegaczy rozgrzewających 
się na błoniach stadionu. Myślę sobie: „ O rany, w taki mróz 
tyle ludzi? Nie mogę w to uwierzyć!”. Bardzo dużo pozytyw-
nych emocji zarówno przed startem, jak i w oczekiwaniu na 
mecie. Wtedy pojawiła się myśl: „Może też kiedyś wystartuję?”. 
W kwietniu 2013 r. rozpoczynał się pierwszy Orlen Warsaw 
Marathon i bieg towarzyszący na 10 km. 
Podjęłam decyzję - biegnę. 
Artur: Przygodę z bieganiem rozpocząłem 
w 2007 r., ale nie trenowałem regularnie, 
uczestniczyłem tylko w biegach krótkich, 
do 10 km (m.in. Interrun w Krakowie). 
Cień myśli, że mógłbym wystartować 
w maratonie, pojawił się w mojej głowie 
dopiero w 2013 r., po ukończeniu półma-
ratonu. Ale wkrótce potem przytrafiła mi 
się kontuzja, latem 2013 r. przeszedłem 
operację kolana i już nie wracałem do tej 
idei. Doszły do głosu obawy o zdrowie 
i zniechęcenie do biegania. Aż do września 
2014 r., kiedy przekonałem się, że regu-
larnie trenując pod okiem profesjonalisty 
– Ilyi Markova (mistrz świata w chodzie 
sportowym), mogę wrócić do aktywności 
biegowej.
Dlaczego akurat maraton?
Magda: W 2012 r. natknęłam się w Inter-
necie na wiadomość o zbliżającym się 7 Pół-
maratonie w Warszawie. Po krótkim namyśle postanowiłam 
w nim wystartować. Dlaczego Warszawa? Z czysto prozaicznych 
powodów. Moje siostry obecnie tam mieszkają, więc nocleg za 
darmo  Od tej pory wiosnę i sezon rozpoczynam w stolicy. 
Do biegania wciągnęłam również siostry. Wiadomo, w grupie 
raźniej. Po przebiegnięciu kolejnego półmaratonu w 2014 r. posta-
nowiłyśmy razem z siostrą Kaśką podjąć prawdziwe wyzwanie 
– przebiegnięcie maratonu. „Połówki” i inne biegi już nam nie 
wystarczały. Trzeba było szukać nowych wyzwań.
Artur: Na półmaratonie kończył się zakres mojej wyobraźni. 
Niemniej dystans maratonu przyciągał. To jest marzenie każdego 
biegacza, po prostu. Tylko jedni zostają na etapie marzeń, inni 
po nie sięgają. 
Start w maratonie dla większości osób wydaje się czymś 
morderczym i wymagającym ogromnego samozaparcia. Jak 
zmobilizować się do takiego wysiłku?
Kaśka: Według mnie, to kwestia dobrego planu i organizacji. Jest 
to zajęcie wymagające systematyczności i dużej pokory. Nie od 

razu wszystko się udaje. Dlatego kiedy przychodzą chwile, gdy 
już wszystko zaczyna mnie drażnić, brakuje czasu, myślę sobie, 
że nikt za mnie tego nie przebiegnie. 
Artur: Żeby się przygotować, trzeba chcieć, bieganie musi nas 
cieszyć, inaczej nic z tego. Zaręczam jednak, że jeżeli ktoś po-
dejdzie do pierwszych treningów z głową, zadba o odpowiednie 
obuwie, rozgrzewkę przed (lub w trakcie) treningu i rozciąganie 
po nim, szybko chwyci bakcyla. Poprawi się jego kondycja fizycz-
na i psychiczna. Trudno potem wrócić do siedzenia przed TV.
Co zadecydowało o podjęciu wyzwania? 

Magda: Jak już wcześniej wspomniałam, bieganie półmaratonów 
stało się czymś normalnym, więc trzeba było szukać nowych 
wyzwań, które dają dużo emocji i adrenaliny. A poza tym zwy-
czajna ciekawość - czy dam radę przebiegnąć 42 km i 195 m?
Artur: Koledzy i koleżanki biegacze mówili mi, że po maratonie 
przesuwa się granica ludzkich możliwości, zmienia się myślenie 
o tym, co mogę, a co jest poza moim zasięgiem. Chciałem się 

o tym przekonać, chciałem się sprawdzić. 
Wiedziałem, że nie będzie łatwo, ale to 
mnie właśnie pociągało.
Jak wyglądają treningi przyszłego ma-
ratończyka?
Kaśka: Moje treningi do maratonu to około 
15 tygodni bezpośredniego przygotowa-
nia. 4-5 dni w tygodniu jest to trening stric-
te biegowy, do tego ćwiczenia rozciągające 
oraz wzmacniające. Oczywiście, jest to 
trening amatorski. Wiedzę na jego temat 
czerpię z Internetu, książek i czasopism 
poświęconych bieganiu. 
Magda: Przygotowanie do maratonu to 
kilka miesięcy ciężkiej pracy. Trzeba być 
konsekwentnym, bo jeśli źle przygotujesz 
się do biegu, to na pewno będą cię czekać 
nieprzyjemne niespodzianki - skurcze, 
kontuzje lub to, co w bieganiu jest naj-
gorszą porażką - zejście z trasy. Same 
treningi to nic innego jak biegi w różnych 

postaciach, zawierające w sobie elementy 
budujące wytrzymałość, siłę, szybkość, dynamikę.
Artur: Staram się pilnować dwóch treningów w tygodniu robo-
czym (między 4 a 10 km każdy) z elementami poprawiającymi 
wydolność oraz szybkość, raz w tygodniu chodzę na zajęcia 
ogólnorozwojowe (rozciąganie, stabilizacja itp.) No i na koniec, 
co niedzielę rano dbam o długie, wolne wybieganie (10-30 km), 
nie zawsze mi wychodzi  
Rady dla tych, którzy planują zmierzyć się z królewskim 
dystansem. 
Magda: Nie bać się wyzwania. Swoje trzeba wycierpieć na tre-
ningach, ale uczucia euforii, jakiego doświadczamy po przekro-
czeniu mety, nikt nam nie odbierze. Najpierw trzeba sprawdzić, 
czy zdrowie pozwoli zapisać się i trenować. Trzeba mieć dużo 
samozaparcia i regularnie ćwiczyć. Nie planuj, że zaczniesz od 
nowego roku, od kolejnego miesiąca. Zacznij teraz, już. To naj-
ważniejsze. Nie rób ani jednego kroku więcej, niż masz ochotę 
zrobić. To ma być przyjemność, nie katorga.

Dokończenie na str. 30

Kaśka

Magda
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Artur: Kluczowe jest przygotowanie. Nie polecam startu w ma-
ratonie osobie, która nie przetrenowałaby dobrze przynajmniej 
pół roku. Ważny jest tydzień przedstartowy, odpowiednia dieta, 
budowanie siły, a potem akumulacja węglowodanów, by „była 
moc” w czasie startu. Może to brzmi trywialnie, ale przed star-
tem trzeba się dobrze wysypiać. Moim zdaniem, należy zacząć 
spokojnie, ostrożnie, poniżej swoich możliwości. Widziałem 
wielu biegaczy słaniających się na no-
gach już około 20 km. Trzeba też dużo 
pić, nawodnienie jest bardzo ważne. 
Bieg biegowi nierówny. Co czułaś/eś 
pierwszy raz przemierzając trasę ma-
ratonu?
Kaśka: Przed samym startem mimo 
wszystko duży stres i skupienie, po 
rozpoczęciu biegu z każdym kilome-
trem stres się zmniejszał (kibice na 
trasie zrobili swoje . Właściwie cały 
czas sporo pozytywnych emocji mimo 
małego kryzysu na 40 km. Największa 
radość w chwili, gdy zobaczyłam stadion 
i udało się dogonić Pacemakera tzw. 
„zając z balonikiem” z czasem 4:20. Na 
mecie nawet łza zakręciła się w oku. 
Niesamowita radość, gorąco polecam.
Magda: Każdy bieg to inna historia. 
Kilka dni przed swoim pierwszym mara-
tonem zastanawiałam się: „Co ty robisz, 
po co ci to?” Ale jak już człowiek czeka 
na starcie razem z innymi „skazańcami”, 
to choćby miało się gryźć asfalt, trzeba 
do mety dotrzeć. Na trasie mnóstwo 
kibiców zagrzewających do walki, su-
persprawa, do tego uczestnicy nawzajem sobie pomagający, 
piknikowa atmosfera. 
Artur: Radość, podekscytowanie, marzenie się właśnie spełnia-
ło, na trasie było wielu kibiców, około 30 zespołów rockowych 
zagrzewało do walki. Do 30 km biegłem spokojnie, bez wysił-
ku, od tego momentu zmęczenie dało o sobie znać. Od 38 km 
walczyłem ze słabością. Kiedy zobaczyłem Stadion Narodowy, 
nieopodal którego zlokalizowana była meta, dostałem skrzydeł 
i udało mi się nawet solidnie zafiniszować .
Czy podczas biegu spotkała cię jakaś niespodziewana przy-
goda?
Kaśka: Podczas startu w maratonie właściwie żadnych niespo-
dzianek nie było, ale podczas biegania po lesie spotkałam trzy 
dziki, było zabawnie.
Magda: Tak, i to ta nieprzyjemna. Na 33 km, zaraz za Świąty-
nią Opatrzności Bożej złapała mnie tzw. „ściana”. Moje tempo 
spadało, w głowie natłok myśli. Obok inni biegacze zatrzymują 

się, łapią ich skurcze, upadają. Na szczęście udało mi się poko-
nać kryzys.
Podobno bieganie uzależnia jak narkotyk?
Kaśka: Tak, myślę, że to prawda. Niezależnie od tego, z jakich 
powodów zaczęliśmy biegać, z czasem staje się to naszym sty-
lem życia. 
Magda: O tak, uzależnia i to bardzo. Kilka minut po zakończeniu 
maratonu powiedziałam, że nigdy więcej tego nie powtórzę, a już 

wieczorem miałam plany na kolejne star-
ty. W tym roku w Poznaniu przebiegłam 
kolejny maraton. 
Artur: Bieganie wciąga, dobre samopo-
czucie, adrenalina na starcie, pokony-
wanie kolejnych wyzwań. Przyznam, że 
trudno by mi było z tego zrezygnować. 
Czy masz jakieś przedstartowe ry-
tuały?
Kaśka: Spaghetti bolognese raz na dzień 
przed startem.
Magda: Szczególnych nie mam. Moż-
na powiedzieć, że standardowe, jak 
u każdego biegacza – przygotowanie 
stroju dzień wcześniej. Muzyka także 
musi być.
Artur: Rano zajadam się owsianką 
z bakaliami oraz dżemem od mamy lub 
teściowej. Popijam to sokiem z buraka.
Czy planujesz już następne starty?
Kaśka: Tak. Na wiosnę 2016 r. planuję 
pobiec maraton w Krakowie, marzy mi 
się też Bieg 7 Dolin (100 km) w Krynicy 
Zdrój albo maraton z Nowego Targu do 
Zakopanego.
Magda: Oczywiście. Najbliższe plany to 

zdobyć Koronę Maratonów Polski. Polega to na przebiegnięciu 
pięciu największych maratonów w Polsce (Warszawa, Wrocław, 
Poznań, Kraków, Dębno) w ciągu 24 miesięcy. Niestety, z tym 
będę musiała poczekać aż do 2017 r., bo zakończyły się już zapisy 
na maraton w Dębnie. Na przyszły rok w planach jest maraton 
w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Po głowie chodzą myśli 
o wystartowaniu w triatlonie, biegu Rzeźnika lub jakimś innym 
ultramaratonie. Jak zdrowie pozwoli, to myślę, że wkrótce zacznę 
realizować swoje plany. 
Artur: Naturalnie, sezon kończę w październiku PZU Półma-
ratonem w Krakowie. W przyszłym roku chciałbym pojechać 
na jakiś zagraniczny, uznany maraton np. Berlin, Koszyce czy 
Wiedeń. Zobaczymy. Wkrótce powiększa nam się rodzina. Jeśli 
uda się pogodzić obowiązki, to pojadę. 
Dziękuję za rozmowę. I - czego życzy się biegaczom – poła-
mania nóg? 

Wywiad przeprowadziła Barbara Augustyn.

Dokończenie ze str. 29
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Mistrzowie Powiatu
 

W jesiennej, październikowej aurze odbyły się Indywidual-
ne Mistrzostwa Lekkoatletyczne w Dębicy. Rywalizacja 

przebiegała na dystansach 300 m, 600 m, 1000 m, 4x100 m itp. 
W tych zawodach uczniowie Gimnazjum w Brzostku zaprezento-
wali się doskonale. Wykazali się kondycją fizyczną i dobrą formą 
psychiczną. Udowodnili, że są graczami trudnymi do pokonania.

W biegu na dystansie 1000 m I miejsce ex aequo zajęli 
Dawid Grotkowski oraz Wiktor Janiga i zdobyli awans na 
zawody wojewódzkie do Rzeszowa. Na II miejscu uplasowała 
się sztafeta 4x100 m chłopców w składzie: Dawid Strojek, 
Grzegorz Grygiel, Piotr Samborski, Mateusz Wójcik. IV 
miejsce na dystansie 600 m zajęła Faustyna Kukla, a V miej-
sce Natalia Staniszewska. 

 Sportowcom gratulujemy szybkości, wytrzymałości i samo-
dyscypliny. Pamiętajcie, że kto regularnie trenuje, ćwiczy nie 
tylko swoje ciało, ale i umysł. 

Z życzeniami dalszych sukcesów
Magdalena Machaj

Artur
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27 października 2015 r. odbył się Turniej Sympatyków 
Klubu „SOKÓŁ” Siedliska-Bogusz organizowany 

przez tenże Klub. Udział w nim wzięło cztery zespoły 
reprezentujące szkoły z gminy Brzostek.

Po emocjonujących spotkaniach w niezwykle przyjem-
nej atmosferze oraz dopingu kibiców pierwsze miejsce 
i puchar zdobyli chłopcy z Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku. W turnieju drużyny zajęły nastę-
pujące miejsca:
I Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku
II Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz
III Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim
IV Zespół Szkół w Januszkowicach

Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom oraz 
puchar. Na uczestników turnieju czekał również słodki 
poczęstunek przygotowany przez Klub „SOKÓŁ”.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali 
sędziowie, tj. Karol Staniszewski, Saturnin Łukasik 
oraz Bartłomiej Bogacz – trener „SOKOŁA”, którzy 
wyróżnili poszczególnych zawodników za prezentowane 
umiejętności. Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Dawid Strojek (Gimnazjum Brzostek), królem strzelców 
– Łukasz Stanek (Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz), 
zaś najlepszym bramkarzem - Piotr Stanek, zawodnik 
z Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim. Wyróżnieni 
zawodnicy otrzymali statuetki oraz dyplomy, które ufun-
dował Daniel Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brzostku. Pan Przewodniczący wraz z Burmistrzem 
Brzostku Wojciechem Staniszewskim osobiście wręczyli 
zawodnikom nagrody i pogratulowali zwycięstw, dobrej 
gry oraz zabawy w miłej i sportowej atmosferze.

Dziękujemy serdecznie Dyrektorowi Zespołu Szkół 
w Siedliskach-Bogusz – Stanisławowi Wójtowiczowi 
za pomoc w organizacji turnieju, udostępnienie boiska, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Danielowi Wójci-
kowi za zakup pucharów oraz statuetek, Nauczycielom 
ze szkół biorących udział w turnieju za pomoc, opiekę 
i udział oraz Burmistrzowi Brzostku – Wojciechowi 
Staniszewskiemu za uświetnienie zawodów swoją obec-
nością, która motywowała zawodników do większego 
zaangażowania w grze.

Wszystkim biorącym udział w turnieju serdecznie 
gratulujemy !

Zarząd, Zawodnicy oraz Sympatycy 
Klubu Sportowego „SOKÓŁ” Siedliska-Bogusz

Turniej sympatyków Klubu ”SOKÓŁ” Siedliska-Bogusz

„Nie tracąc wiary 
w Niepodległą”

W październiku 2015 r. w Kołaczycach odbyły się 
biegi pod hasłem „Nie tracąc wiary w Niepodległą” 

zorganizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Koła-
czycach. Rywalizacja odbywała się w 2 kategoriach wie-
kowych. W pierwszej z nich pobiegły dziewczęta i chłopcy 
z gimnazjum, a w drugiej uczniowie szkół średnich. Nasi 
uczniowie mieli możliwość zmierzenia się z kolegami z po-
wiatu jasielskiego. Zawody, które odbyły się na wysokim 
poziomie, to podsumowanie ich ciężkiej pracy. 

Wyniki zawodników z Brzostku przedstawiają się 
następująco:
I miejsce – Dawid Grotkowski w biegu na dystansie 1500 m,
IV miejsce – Wiktor Janiga na dystansie 1500 m,
III miejsce – Faustyna Kukla na dystansie 1200 m,
IV miejsce – Natalia Staniszewska na dystansie 1200 m.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji LO Kołaczyce za za-
proszenie i świetnie zorganizowane zawody.

M.Machaj
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3 października w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku odbył się pierwszy w nowym sezonie turniej 

z cyklu Grand Prix Podkarpacia Amatorów w tenisie stołowym. 
W turnieju zorganizowanym przez Podkarpacki Okręgowy 
Związek Tenisa Stołowego oraz LKS Brzostowianka Brzo-
stek wzięło udział ponad 60 zawodników. Głównym celem 
zawodów była popularyzacja zdrowego, sportowego trybu 
życia oraz integracja tenisistów stołowych w różnym wieku. 
Rywalizacja odbywała się w siedmiu kategoriach wiekowych. 
Mężczyźni rywalizowali w 4 kategoriach, a kobiety w 3 kate-
goriach wiekowych. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy LKS 
Brzostowianka Brzostek, którzy wywalczyli wysokie miejsca 
w swoich kategoriach wiekowych. Największe sukcesy tenisiści 

odnieśli w kategorii chłopców 14-16 lat, gdzie pierwsze miejsce 
zajął Adrian Wilisowski, a drugie miejsce wywalczył Szymon 
Lechwar oraz piąte miejsce Karol Wojdyła. Także w tej samej 
kategorii wiekowej tylko wśród dziewcząt trzecie miejsce zajęła 
Natalia Chrząszcz. W czasie trwania turnieju rozegrano wiele 
interesujących pojedynków. Miłośnicy tenisa stołowego mogli 
być w pełni usatysfakcjonowani poziomem i zaciętością więk-
szości pojedynków. Po zakończeniu ostatniego meczu, wręczono 
najlepszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach puchary 
oraz dyplomy, które zostały ufundowane przez LKS Brzosto-
wianka Brzostek.

Wszystkim gratulujemy sportowej walki i sukcesów!
Magdalena Kawalec

I Grand Prix Podkarpacia Amatorów w tenisie stołowym 

Fo
t. 

Pa
w

eł
 B

at
yc

ki

NIEZBĘDNIK TELEFONICZNY
Pogotowie ratunkowe    999

Straż pożarna       998

Policja          997

Pogotowie gazowe      992

Pogotowie energetyczne   991

Awaria kanalizacji 697 136 411, 697 136 815, 14 6830 120 
 (lub całodobowo 600 616 573)

Awaria wodociągu 691 610 390, 697 136 815, 14 6830 120 
 (lub całodobowo 600 616 573)

Urząd Miasta sekretariat (centrala)  14 6803 026 

Rada Miejska  14 6803 022 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku (płatności, 
śmieci)    14 6830 120

Komisariat Policji w Brzostku  14 6830 997

Ośrodek zdrowia w Brzostku (rejestracja)   14 6830 472

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku 
14 6830 377

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku    14 6830 998

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku  14 6830 315

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku   14 6830 316

Ogólnokrajowe Biuro Numerów  118 913

'
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Groch z kapustą
Segregacja odpadów
 We wrześniowym wydaniu „Wiadomości Brzosteckich” 
(nr 9) ukazało się bardzo potrzebne przypomnienie, zapewne 
Gospodarki Komunalnej, o obowiązku prawidłowej segrega-
cji odpadów komunalnych. Przypomniano tam, jakie odpady 
wkładać do poszczególnych kolorowych worków, przestrzegając 
przed możliwością dwukrotnego wzrostu indywidualnej opłaty 
w przypadku nierzetelnego segregowania. Jeśli takich przy-
padków będzie więcej, zapewne zostanie podniesiona opłata 
dla wszystkich mieszkańców gminy, również tych rzetelnych, 
więc przypomnienie podstawowych zasad segregacji bardzo się 
przydało.
 Jednak tekst przypomnienia nie wyczerpał tematu i przydało-
by się jego rozwinięcie, czyli wskazanie, co zrobić z odpadami, 
których nie wolno wrzucać do żadnego z kolorowych worków, 
a mianowicie odpadów niebezpiecznych (opakowań i pozostało-
ści po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, kwasach, olejach 
silnikowych, smarach, środkach ochrony roślin), odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych, przeterminowanych leków (można 
zdać w aptece) i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i in-
nych odpadów wielkogabarytowych, popiołu, żużlu, tekstyliów, 
żarówek, świetlówek, opon, styropianu i odpadów gumowych 
(uszczelki itp). Wiem, że część z tych odpadów jest zbierana raz 
czy kilka razy w roku sprzed posesji, ale przydałoby się znać 
termin zbiórek takich odpadów na cały rok, aby je przygotować 
i wystawić w odpowiednim czasie. Proszę o podanie również 
ceny pozbycia się takich odpadów.
 Jeśli mieszkańcy nadal nie będą wiedzieć, jak pozbyć się 
wymienionych odpadów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że znów wylądują one w lesie, rowie czy rzece (niestety). 

Ustawa antysmogowa
 W październiku Prezydent podpisał ustawę antysmogową. 
Samorządy będą mogły podejmować uchwały o zakazie palenia 
węglem w piecach. W pierwszym rzędzie dotyczyć to będzie 
przede wszystkim dużych aglomeracji miejskich i miejscowości 
uzdrowiskowo-turystycznych, ale wyziewy z kominów w mniej-
szych miejscowościach też dają się we znaki.
Na naszym Osiedlu Gryglewskiego tylko część domów jest 
ogrzewana gazem, część drewnem, kilka ekogroszkiem, a reszta 
z ok. 70 budynków jest ogrzewana węglem, w dodatku często 
niskiej jakości lub miałem. A niektórzy dodatkowo trują siebie 
i sąsiadów, spalając śmieci: butelki plastikowe, buty, gumę 
itp – widać to po kolorze unoszącego się z komina dymu. Spa-
lanie odpadów w piecach jest także przyczyną odkładania się 
szkodliwych substancji w glebie, które powoduje zatruwanie 
uprawianych w przydomowych ogródkach warzyw i owoców. 
W dni pochmurne, mgliste nie ma czym oddychać na osiedlu, 
z powodu dość gęstej zabudowy gryzący i śmierdzący dym 
wdziera się do domu pomimo szczelnych, zamkniętych okien. 
O wyjściu z dzieckiem na spacer nie ma mowy. Skutkiem tego 
część dzieci i dorosłych ma astmę lub inne choroby dróg odde-
chowych. Oczywiście za ogrzewanie gazem, prądem, olejem opa-
łowym płaci się zdecydowanie więcej. Do tego trzeba doliczyć 
koszt pieca i wymiany instalacji grzewczej na nowocześniejszą. 
Bez dopłat z ochrony środowiska, funduszy europejskich czy 
samorządowych mieszkańców nie będzie stać na taki luksus. 
Ale programy dotacyjne na wymianę pieców węglowych starej 
generacji na nowocześniejsze oferują narodowy i wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i trzeba tylko 
po nie sięgnąć.
 Dobre jest ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, czyli ciepłem 
wnętrza ziemi (koszt instalacji ok.80 tys. zł) – oprócz ogrze-
wania zimą mieszkania ma się jeszcze ciepłą wodę przez cały 
rok, przy czym oprócz przekręcania włącznika nie trzeba nic 
robić – rozładowywać opału, dostarczać go do kotłowni, czyś-
cić pieca, rozpalać, usuwać popiołu itp. Koszt prądu do napędu 
pomp w sezonie grzewczym to około 400 zł/m-c. Dotyczyć to 
może jednak nowo budowanych domów, gdyż przeróbka już 
istniejących byłaby zbyt kosztowna. W dodatku ciepłą wodę 

mamy przez pół roku z zainstalowanych kolektorów słonecznych 
(cieszą się ci, którzy skorzystali z wysokiej dopłaty z Funduszu 
Szwajcarskiego). Ale dla posiadających gaz przewodowy jest 
rozwiązanie znacznie tańsze, czyli ogrzewanie gazowe. Piec 
i instalacja kosztuje około 14 tys. zł a obsługa również nie wy-
maga nakładów robocizny. Koszt ogrzewania w sezonie (różni 
różnie mówią) to około 600 – 800 zł/m-c.

Innym rozwiązaniem może być w niedalekiej przyszłości fo-
towoltaika, czyli energia elektryczna z energii słonecznej, no-
woczesne źródło energii odnawialnej. Koszt instalacji to około 
18 tys. zł, ale nie wiem, czy wytworzona energia elektryczna 
wystarczy w sezonie zimowym do celów grzewczych i ciepłej 
wody. O ile dobrze pamiętam, jakieś 40 lat temu była dopłata do 
ogrzewania gazowego – chyba 2000 m3 gazu w sezonie zimo-
wym miała znacznie niższą cenę, a ta ilość prawie wystarczała 
na ogrzewanie jednorodzinnego domu. Byłaby to motywacja 
do zmiany ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku na-
turalnemu.
 Budując nowy dom należy dobrze zastanowić się nad wy-
borem systemu ogrzewania i ciepłej wody, biorąc pod uwagę 
nie tylko koszt instalacji, ale również późniejszej eksploatacji. 
Z pewnością nie należy wybierać ogrzewania paliwem stałym 
(miał, węgiel, nawet ekogroszek, drewno, brykiety drzewne (pe-
lety, trociny itp.), bo w niedalekiej przyszłości takie ogrzewanie 
ze względu na dużą emisję zanieczyszczeń powietrza będzie 
zakazane, a inwestorzy zmuszeni do zmiany ogrzewania na 
ekologiczne.

Janina Słupek
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy 
Gminy Brzostek!
Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy 25 paździer-
nika wzięli udział w wyborach 
do Sejmu i Senatu RP. To ważne, 
by jak najwięcej Polek i Polaków 
współdecydowało o kierunkach 
rozwoju naszej Ojczyzny. 

W sposób szczególny dziękuję 
wszystkim tym spośród Państwa, 
którzy poparli moją kandydaturę. Osiągnięty wynik, 
a co za tym idzie Państwa zaufanie i zrozumienie dla 
mojego programu, motywuje i zobowiązuje mnie do 
jeszcze większego zaangażowania w sprawy społeczne 
i jeszcze intensywniejszej pracy na niwie samorządowej. 
Zapewniam, że uczynię wszystko, co w mojej mocy, by 
to zaangażowanie w wysokim stopniu przyczyniło się 
do rozwoju Gminy Brzostek i poprawy bytowania jej 
Mieszkańców. Jeszcze raz dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku
Daniel Wójcik
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UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna 
z naszymi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych nie 
zwracamy! Redakcja zastrzega sobie 
możliwość skracania materiałów.

WAŻNA INFORMACJA
Adres: wiadomosci@konto.pl jest nieaktualny. Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 listopada na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Reklama ŚLUSARSTWO

Zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

Cennik TAXI:
Opłata startowa 7 zł (do 1 km)

Za każdy następny kilometr 2,50 zł

Możliwość przewozu do 6 osób

tel. 519 308 330
ZAPRASZAMY
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Reklama SKOK

Reklama Salon fryzjerski MEGI

OFERUJE
• STRZYŻENIE DAMSKIE I MĘSKIE
• KOLORYZACJA
• BALEYAGE
• TRWAŁA ONDULACJA
• MODELOWANIE
• UPIĘCIA
• DOJAZD DO KLIENTA

(PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU)

GWARANTUJĘ PRZYSTĘPNE CENY

SERDECZNIE ZAPRASZAM
wtorek - sobota 8.00 - 16.00

Małgorzata Łętek
tel. 510 701 304

ul. Schedy 4
39-230 Brzostek

C Z Y N N Y
 pon-pt 8.30 - 16.00
  sob 8.00 - 12.00

ul Królowej Jadwigii 7 
39-230-Brzostek 

tel kom: 510980569

Z A P R A S Z A M Y
Reklama zakład szewski
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SPORT W OBIEKTYWIE

Fot. Paweł Batycki

Polish Open IKO Galizia Cup

Turniej sympatyków Klubu „Sokół”

Grand Prix Podkarpacia Amatorów w tenisie stołowym

Puchar Podkarpacia Karate Kyokushin Indywidualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne w Dębicy

Fot. Anna Rozwadowska Fot. Magdalena Machaj

Fot. Agnieszka Maduzia



Kącik fotograficzny
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal 

się nimi. Prześlij je wraz z imieniem 
i nazwiskiem oraz miejscem zamieszka-
nia na adres: wiadomosci@brzostek.pl. 

Przesłanie tych danych oznacza zgodę na 
ich publikację w „Wiadomościach Brzoste-
ckich” w podpisie pod zdjęciem. U.K.

Fot. Agnieszka Pyra-Lacki z USA Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Maria Skowronek z Krakowa

Fot. Grzegorz Kolbusz z Januszkowic Fot. Michał Dziedzic z Bukowej

Fot. Bartosz Machaj z Kamienicy Dolnej Fot. Janina Kolbusz z Bukowej Fot. Paulina Baran z Januszkowic


