
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ ORAZ CENTRUM KULTURY i CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

www.wiadomoscibrzosteckie.pl

IS
SN

 1
42

8-
06

8X

NR 9 (233) ROK XXVII
wrzesień 2016
cena 1,50 zł

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 09/2016

POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW

W NUMERZE:
 h BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE s. 3
 h WIELKIE ŚWIĘTOWANIE – POWIATOWE DOŻYNKI s. 5, 23-26
 h II WOJNA ŚWIATOWA – HISTORIA I WSPOMNIENIA s. 8, 9
 h NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH s. 13
 h KOLEJNE SUKCESY KAPELI ZASTAWNYCH s. 15, 21
 h DOKĄD IDZIESZ, CZYTANIE? s. 15, 21
 h SEZON NA PIKNIKI s. 18, 19, 20, 22, 27, 28
 h ZAPISKI Z PODRÓŻY s.31

Fot. Paweł Batycki



15 SIERPNIA - ODPUST W PRZECZYCY

Fot. Paweł BatyckiPIELGRZYMKA STRAŻAKÓW I SŁUŻB MUNDUROWYCH DO PRZECZYCY

Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 09/2016 3

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Dokończenie na str. 4

1. Obwodnica Brzostku. Podpisana została 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad w Rzeszowie umowa na wykonanie 
badań korytarzowych dla inwestycji „Przebu-

dowa drogi krajowej nr 73 Pilzno – Jasło wraz z obwodnicami 
Brzostku i Kołaczyc”. Wspomniane badania mają się zakoń-
czyć w ciągu niespełna dwóch lat. Związane będą z badaniem 
możliwości lokalizacyjnych nowej drogi i z innymi uzgodnie-
niami. W opinii fachowców, jeśli finansowanie będzie stałe, to 
droga ta powinna powstać w ciągu 10 lat. Ponieważ lawinowo 
rośnie liczba „twórców” i „ojców” tego przedsięwzięcia, chcę 
z całą stanowczością podkreślić, że autorem tego sukcesu jest 
pan poseł Bogdan Rzońca z Jasła, który jako wiceprzewod-
niczący Sejmowej Komisji Infrastruktury przeforsował ten 
pomysł. Wiem to doskonale, gdyż wraz z burmistrz Kołaczyc 
panią Małgorzatą Salachą uczestniczyłem w pierwszym 
spotkaniu z panem Rzońcą w tej sprawie. Wszyscy pozostali 
– w tym burmistrz Brzostku – jedynie pomagają, jak tylko 
potrafią najlepiej, by droga ta została przebudowana. Przypo-
minam Państwu, że wstępne plany wskazują, że przebiegać ona 
będzie obok prawie 30 ha naszych gruntów, co pozwoli nam 
poważnie myśleć o budowie strefy aktywności gospodarczej.

2. Droga „Na Podkonie”. Początkiem sierpnia została odebrana 
droga „Na Podkonie”, która jest największą inwestycją dro-
gową na terenie sołectw Bączałka, Grudna Dolna, Grudna 
Górna i pośrednio Kamienica Górna w ciągu ostatnich lat. Jej 
znaczenie jest ogromne, bowiem dopasowaliśmy się wreszcie 
standardem do klasy dróg w gminie Wielopole Skrzyńskie, 
powstały ułatwienia komunikacyjne z Brzezinami i Dębicą. 
Lepsze jest także skomunikowanie wspomnianych sołectw. 
Koszt pięciokilometrowej inwestycji to 1 mln złotych. 

3. Przedszkole. Od 1 września br. Przedszkole Publiczne 
w Brzostku mieści się w przebudowanym i zaadaptowanym 
budynku dawnej „starej szkoły”. Do końca sierpnia udało 
się uzyskać niezbędne pozwolenia i zgodnie z planem przed-
szkole funkcjonuje pełną parą. Nie obeszło się oczywiście bez 
krytyki, ale jak mówią mi doświadczeni samorządowcy, tak 
jest zawsze. Dla Państwa wiedzy odniosę się tylko do tych 
najczęściej powtarzanych:
- „Można było za te pieniądze wybudować nowy budynek”. 

Obecnie dokładnie taki sam metraż powierzchni użytkowej 
będzie miało nowo budowane przedszkole w Szerzynach. 
Wójt Grzegorz Gotfryd poinformował mnie, że koszt in-
westycji wyniesie 4,6 mln zł. Znajdzie się w nim 75 miejsc 
w przedszkolu i 25 w żłobku. W naszym przedszkolu jest 
127 miejsc, a koszt adaptacji i przebudowy budynku wyniósł 
2,6 mln zł. Dodam jeszcze, że w Urzędzie Marszałkowskim 
nie było żadnych zadań finansujących budowę nowych 
tego typu obiektów, jedyne środki można otrzymać na tzw. 
„głęboką termomodernizację” już istniejących budynków 
edukacyjnych. I na takie zadanie złożyliśmy wniosek. Cze-
kamy obecnie na decyzję. 

- „W związku z faktem, że w nowym przedszkolu nie ma sto-
łówki, pracownicy stracą pracę”. Jest to nieprawda. Część 
pracowników przeszła na emeryturę, a reszta znalazła pracę 
w przedszkolu w związku z tym, że jest tam więcej dzieci, 
większy budynek, a zatem potrzebne są osoby do jego co-
dziennego utrzymania. 

- „W przedszkolu nie ma kuchni”. Pierwotnie planowaliśmy, że 
posiłki dla nowego przedszkola będą przygotowywane w są-
siedniej szkole podstawowej i ze względu na bliskie sąsiedz-
two przynoszone będą do przedszkola. Nie projektowaliśmy 
w budynku kuchni, gdyż obecne standardy kazałyby nam 
prawie 1/5 powierzchni budynku przeznaczyć na kuchnię, 
a to by oznaczało zmniejszenie powierzchni użytkowanej 
przez przedszkolaków. Niestety, okazało się, że nie ma 
możliwości gotowania jednocześnie dla przedszkolaków 
i uczniów szkoły, gdyż kuchnia szkolna jest za mała. Obecnie 
posiłki do przedszkola dostarcza firma cateringowa, która 

wygrała przetarg. Opinie po dwóch dniach funkcjonowania 
placówki co do jakości i smaku posiłków są doskonałe. Py-
tałem o to pracowników i rodziców tak w pierwszym, jak 
i w drugim dniu dostarczania cateringu. Wprawdzie opłata 
za przedszkole dla rodziców faktycznie jest wyższa, niż była 
wcześniej, ale za to wszystkie przedszkolaki w każdej grupie 
wiekowej mają co dzień zajęcia z języka angielskiego. To, 
wg mnie, zdecydowanie powinno rekompensować rodzicom 
różnicę w opłacie.

- „Do przedszkola nie można odprowadzać dzieci na 5 godzin”. 
Nieprawda. Przedszkole funkcjonuje dokładnie na tych 
samych zasadach jak np. w sąsiedniej szkole podstawowej 
i jakiekolwiek informacje, które do Państwa trafiają, a su-
gerujące, że w przedszkolu publicznym są inne zasady niż 
w pozostałych placówkach przedszkolnych prowadzonych 
przy szkołach, są „wyssane z palca”. W nowym przedszkolu 
jest jeszcze miejsce dla prawie 20 dzieci. Obecnie znajduje 
się tam 110 maluchów.

- „Można było poczekać, aż się zlikwiduje gimnazjum 
i tam zrobić przedszkole”. W ubiegłym roku wstrzymano 
obowiązek szkolny dla sześciolatków. To oznaczało i to wie-
działem już w ubiegłym roku, że znajdziemy się w sytuacji 
braku wolnych miejsc w przedszkolu. Jak Państwo wiecie, 
budynek przedszkolny w rynku pękał w szwach, mogło tam 
być niewiele ponad 70 dzieci. Oczekiwanie byłoby tragiczne 
w skutkach, bo dziś mielibyśmy problem, gdzie ulokować 
dodatkowych 40 maluchów. Z takim kłopotem boryka się 
dzisiaj większość samorządów w Polsce.

- „Nie będzie jak tam podjechać, a korki sparaliżują teren koło 
szkoły”. W ciągu pierwszych dwóch dni rodzice przedszko-
laków doskonale sobie poradzili. Nie było żadnych szaleństw 
przy przedszkolu, chociaż wiem, że niedogodności są. Mam 
nadzieję w przyszłym roku uruchomić parking obok Orlika, 
budując łącznik drogi od ulicy Mysłowskiego. Koncepcja 
właśnie jest przygotowywana w biurze projektowym.

- „W przedszkolu niektóre ściany i podłogi są krzywe”.Ow-
szem, są pewne potknięcia, ale wynikają one z charakteru 
zabytkowego tego budynku. Wybudowano go na początku 
ubiegłego stulecia i stąd trudno ukryć pewne wady budow-
lane. Dla „spokojności” przypominam, że kamienice na 
krakowskim Rynku mają po kilkaset lat i stoją. Firma Eco-
resbud, która od marca prowadziła prace, wykonała kawał 
dobrej roboty. Pracowano tam pod presją czasu, bowiem na 
wykonanie było niecałe 5 miesięcy i mógłbym polecić tego 
wykonawcę każdemu. 

4. W ciągu tego tygodnia uzyskamy zgodę na użytkowanie par-
kingu przy ul. Królowej Jadwigi. Z satysfakcją obserwuję, jak 
wzrasta liczba samochodów parkujących na nowym miejscu. 
Ostatnio stało ich 18, mimo że nie była to środa. Proszę 
mieszkańców – zwłaszcza tych, którzy parkują w rynku 
i potem jadą do pracy autobusem, by korzystali już z nowych 
miejsc przy ul. Królowej Jadwigi. Ostatnio zwróciłem się 
też z prośbą do pracowników Urzędu Miejskiego, by także 
parkowali swoje pojazdy już na nowym parkingu. Niedługo 
zresztą powstaną kolejne miejsca parkingowe po drugiej 
stronie ul Królowej Jadwigi - 11 miejsc. 

Kilka słów o inwestycjach, które są w toku realizacji i w najbliż-
szych planach:

5. Realizowana jest za ponad 2 mln zł inwestycja wspólnie 
z Powiatem Dębickim w Siedliskach-Bogusz. Zadanie 
„Rozbiórka i budowa mostu w Siedlikach-Bogusz wraz 
z drogami dojazdowymi” idzie pełną parą. Położono już masę 
bitumiczną na prawie 2 km drogi powiatowej i niebawem 
rozpocznie się rozbiórka i budowa mostu „koło Markiewicza” 
oraz podniesienie nośności kolejnego mostu w ciągu drogi 
w kierunku na Głobikówkę. Zakończenie prac przewidzia-
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no na koniec października. Nasz udział w tym projekcie to 
prawie 0,5 mln zł.

6. Trwa remont Pomnika Grunwaldzkiego w Siedliskach-
-Bogusz. Zakończenie przewidziane jest na koniec paź-
dziernika br.

7. Niedługo rozpocznie się budowa biologicznej oczyszczalni 
ścieków dla Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz. Kosztem 
ponad 100 tys. zł zostanie wreszcie załatwiony problem, 
z jakim szkoła i mieszkańcy budynków przyszkolnych 
borykają się już od dawna. Termin oddania oczyszczalni to 
także październik br. (Gdyby ktoś zobaczył radnego Witka 
niesionego przez mieszkańców na rękach, to będzie znaczyło, 
że wszystkie trzy inwestycje w Siedliskach-Bogusz zostały 
oddane.) 

8. Trwa nadal proces regulacji dróg. O bieżącym stanie doku-
mentacji poinformowałem radnych podczas ostatnich obrad 
Rady Miejskiej w Brzostku. Pełną wiedzę mają też sołtysi. 
Cały proces zostanie zakończony na przełomie pierwszego 
i drugiego kwartału przyszłego roku. 

9. Niestety, nie można się już zapisywać na montaż instalacji 
solarnych. Wprawdzie udało mi się przeforsować dla naszej 
gminy jeszcze dodatkową pulę, ale jest niemal pewne, że dla 
wszystkich już zapisanych obecnie w urzędzie solarów nie 
wystarczy. Będziemy przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 
czynić jeszcze starania o kolejną transzę ze środków szwaj-
carskich, ale na dziś nic więcej nie mogę obiecać.

10. Do końca października powstanie wodociąg przy ul. Ostafiń-
skiego. Koszty jego wykonania to około 120 tys. zł.

11.  W tym terminie na dwóch drogach w naszej gminie położona 
zostanie nawierzchnia bitumiczna. Będą to ul. Cmentarna 
w Brzostku (właściwie ul. Szkolna) oraz droga „Na Kole-
buka” w Kamienicy Górnej. Za te dwie drogi zapłacimy 
około 270 tys. zł.

12. Wyłoniona została firma, która przygotuje opracowanie pro-
jektu budowy drogi ul. Mysłowskiego – ul .Szkolna – WTZ 
– ul. Słoneczna – Nawsie Brzosteckie. Koszt projektu prawie 
100 tys. zł. W tym miejscu jeszcze raz chcę podziękować ks. 
proboszczowi Markowi Mnichowi, który ze zrozumieniem 
podszedł do potrzeb mieszkańców gminy i zgodził się wstęp-
nie na zaproponowany przez Urząd Miejski przebieg drogi 
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej. Niedługo wejdziemy 
w fazę prac geodezyjnych i będziemy mogli przedstawić 
dokładną koncepcję przebiegu drogi. Nie ukrywam, że 
chciałbym zostawić po sobie coś, co będzie służyło kolejnym 
pokoleniom mieszkańców Nawsia Brzosteckiego i Woli Brzo-
steckiej, z którymi od dziecka jestem tak bardzo związany. 
Niedługo w Nawsiu ruszą też prace koło domu ludowego. 
Chcemy tam zwiększyć liczbę miejsc parkingowych. Nie-
stety, na razie „zawieszona” jest sprawa zakupu domu po śp. 
Helenie Kani w związku ze śmiercią śp. ks. proboszcza Jana 
Cebulaka i wynikającą stąd potrzebą uaktualnienia danych 
rejestracyjnych stowarzyszenia „Nieść Nadzieję”, które jest 
właścicielem wspomnianej posesji. 

13. W Zawadce Brzosteckiej w najbliższych dniach rozpocznie-
my przebudowę i remont odcinka drogi od domu ludowego 
do posesji pana Jana Strączka. Udało nam się po trudnych 
negocjacjach pozyskać część gruntów, które umożliwią ten 
remont. Dziękuję tutaj panu Strączkowi za podarowanie 
gminie niewielkiego, ale jakże istotnego kawałka terenu, 
a panu sołtysowi Sasowi za pomoc i skuteczną mediację. 
Na ostatnim posiedzeniu Rada Miejska zatwierdziła zmiany 
w budżecie, dzięki czemu przeznaczymy na te prace kwotę 
60 tys. zł. 

14. Dzięki naszej interwencji w Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad udało się w końcu wymienić obrzydliwą 
barierkę koło kościoła i jak Państwo już widzieliście, wizy-
tówka naszego miasta od strony Jasła i z rynku zdecydowanie 
się poprawiła. Dzięki pomocy pana Mariana Warchała udało 
się nam także poprawić środkami zarządcy drogi jakość 
chodnika w Zawadce Brzosteckiej. Obecnie takie same prace 
trwają w Kamienicy Dolnej. W najbliższym czasie udam się 
jeszcze raz do Rzeszowa lub Krosna w sprawie chodnika 

w Kleciach. Po remontach drogi krajowej w Bukowej, które 
są już praktycznie skończone, odcinek Bukowa - Klecie jest 
ostatnim, gdzie nie ma jeszcze chodnika przy „krajówce” 
(pomijając odcinek Zawadka –Kamienica Dolna).

15. Do końca września powinny się pojawić pierwsze lampy 
hybrydowe na terenie naszej gminy. Staną one w Woli Brzo-
steckiej, Kamienicy Górnej oraz Kamienicy Dolnej. 

16. W Urzędzie Marszałkowskim złożony został wniosek wspól-
ny z gminą Tarnowiec na dofinansowanie zadań związanych 
z gospodarką ściekową. Zgodnie z moimi zapowiedziami 
chcemy wystąpić o dofinansowanie budowy nitek kanaliza-
cyjnych w Bukowej i części Kleci oraz w Brzostku przy ul. 
Ostafińskiego, części ul. Węgierskiej, części ul. Przedmieście 
oraz ulic Polnej, Szkotnia i 11 Listopada. Koszt tych prac to 
4,5 mln zł. Informację co do przyznania środków otrzymamy 
w okolicach marca 2017 roku. Termin rozpoczęcia ewen-
tualnych prac to najprawdopodobniej początek 2018 roku. 
Ich wykonanie oznaczać będzie, że oczyszczalnia ścieków 
w Kleciach osiągnie maksymalny pułap swoich możliwości 
i jeśli będziemy chcieli dalej kanalizować gminę, to musimy 
pomyśleć o nowej oczyszczalni ścieków.

17.  Ciągle czekamy na pozwolenie na budowę wodociągu w Woli 
Brzosteckiej. Ostatnio zostałem poinformowany, że powinno 
ono być gotowe w okolicach października. Wygląda więc na 
to, że pełne prace rozpoczniemy z początkiem przyszłego 
roku. 

18. Na 6 września br. wyznaczono termin rozprawy w Rzeszowie 
w sprawie drogi powiatowej na odcinku Wola Brzostecka – 
Smarżowa. Starostwo Powiatowe złożyło sprawę do sądu 
w związku z odrzuceniem naszego projektu złożonego kilka 
miesięcy temu do PROW. Jestem po rozmowach ze starostą 
Andrzejem Regułą i uzyskałem zapewnienie, że w razie nie-
korzystnego wyroku w tej sprawie odcinek drogi wykonamy 
za kwotę 1,4 mln zł wspólnie. Liczymy, że przy dobrych 
cenach na wiosnę wystarczy nam środków na odcinek z Woli 
Brzosteckiej do sklepu pana Wójcika w Kamienicy. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej zwróciłem się już do radnych 
z taką informacją. 

19. W związku z dożynkami powiatowymi, jakie w pierwszy 
weekend września odbyły się w Brzostku, wykonano na 
stadionie OSiR przy ul. Okrągła szereg prac porządkowych. 
Położono masę bitumiczną wokół budynku wielofunkcyjne-
go, kostkę na dwóch krótkich odcinkach oraz uporządkowano 
cały obiekt wraz z wycinką drzew, niwelacją nierówności 
terenu i wycięciem samosiejek. Na przyszły rok planujemy 
wraz z wiceburmistrzem Kostrząbem złożyć wniosek do 
Ministerstwa Sportu o środki na zmianę bieżni, ale przede 
wszystkim chcielibyśmy lepiej skomunikować OSiR z resztą 
miasta poprzez przedłużenie ul. Gryglewskiego aż na stadion. 
Wiem, że planów mamy już naprawdę dużo, ale uważam, 
że jesteśmy w stanie, przy sprzyjających okolicznościach, 
wykonać jeszcze i to. 

20. Rozpoczęły się prace nad programem rewitalizacji miasta. 
Do końca września Urząd Marszałkowski ma rozstrzygnąć, 
co z projektami na koncepcję rewitalizacji. W LGD Liwocz 
mamy do wykorzystania ponad 0,5 mln zł, które chcielibyśmy 
wydać na prace „okołorewitalizacyjne”. Najwcześniejszy re-
alny termin rozpoczęcia prac to 2018 rok. Dziś tylko Państwu 
sygnalizuję, że także i nad tym pracujemy. 

I informacje na koniec:

21. Poszukujemy miast partnerskich dla naszej gminy. Jesteśmy 
już po pierwszych rozmowach i wszystko wskazuje na to, że 
także i Brzostek ( podobnie jak sąsiednie Kołaczyce i Pilzno) 
doczeka się swoich partnerów poza granicami kraju. Jest to 
świetny pomysł na wymianę kulturalną oraz na kontakty 
zwłaszcza w obszarze edukacji. Na dziś zaawansowane są 
już rozmowy z jednym z miasteczek na Wileńszczyźnie (za-
mieszkałym w prawie 80% przez Polaków) oraz na Wołyniu. 
Jest też propozycja z Niemiec, ale o szczegółach pozwolę 
sobie na razie nic więcej nie mówić. Dodam jedynie – bo 

Dokończenie ze str. 3

Dokończenie na str. 5
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Dokończenie na str. 6

Z prac Rady Miejskiej
Rada Miejska w Brzostku obradowała na XXI sesji w dniu 

30 sierpnia br. pod przewodnictwem Mateusza Domaradz-
kiego Przewodniczącego Rady. Sesja rozpoczęła się uroczystym 
wręczeniem Nagród Burmistrza dla uzdolnionych uczniów 
szkół średnich. Nagrody wręczyli Burmistrz Brzostku Wojciech 
Staniszewski oraz Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej 
Daniel Wójcik. Podczas obrad Rada Miejska uchwaliła zmiany 
w budżecie gminy na 2016 rok. Dochody budżetu zostały zwięk-
szone o kwotę 74.403 zł z tytułu wpływu środków z podatków 
i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych 
oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. 
W planie wydatków zmniejszono środki na zadaniu „budowa 
wodociągu w miejscowości Bukowa i Wola Brzostecka” oraz 
w dziale administracja publiczna; budowa archiwum na potrzeby 
Urzędu na łączną kwotę 282.061 zł, natomiast zwiększono wydat-
ki na drogach publicznych gminnych w miejscowości Brzostek 
ul. Szkolna, Kamienica Górna i Zawadka Brzostecka na łączną 
kwotę 127.061 zł oraz na zadanie termomodernizacja budynku 
oświatowego (stara szkoła) o kwotę 54.000 zł i na zadanie budowa 

kanalizacji sanitarnej w Brzostku i Bukowej o kwotę 101.000 zł, 
w związku ze zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie ze środ-
ków unijnych tej inwestycji. Przyjęte zmiany w budżecie gminy 
spowodowały konieczność zaktualizowania przyjętych warto-
ści przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Brzostek. W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli zmianę do 
uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Brzostek. Zmiana dotyczy miejsca składania wniosków 
o „stypendia” w Urzędzie Miejskim (biuro nr 1). Kolejną uchwałą 
Rada Miejska w Brzostku wyraziła zgodę na przeznaczenie do 
najmu w trybie bezprzetargowym budynku sklepu położonego 
w Głobikówce, stanowiącego własność Gminy Brzostek na 
okres powyżej trzech lat. W celu regulacji stanu prawnego drogi 
gminnej Grudna Dolna na Głobikową podjęto uchwałę w spra-
wie przyjęcia darowizny działki zajętej pod drogę położonej 
w Grudnej Dolnej. 
Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

zapewne to może być komentowane – że tego typu kontakty 
nie są obciążeniem budżetowym. Prawo nie pozwala ani 
na inwestycje, ani na przesyłanie środków finansowych do 
takich miast i ich samorządów. Może być to tylko zwykła 
wymiana młodzieży lub wymiana kulturalna. O szczegółach 
napiszę w następnym numerze. I jeszcze jedna, zapewne inte-
resująca wiadomość dla większości Państwa. Otóż odebrałem 
ostatnio telefon od konsula RP w Wiedniu pana Aleksandra 
Korybut-Woronieckiego. Jest on krewnym naszego bohatera 
Mieczysława Woronieckiego. Pan konsul oglądał zdjęcia 
i film z odsłonięcia pomnika księcia Mieczysława Woronie-

ckiego w Brzostku i zapowiedział swoje przybycie do naszego 
miasta. Zaprosiłem pana konsula na wizytę, która odbędzie 
się przy okazji jego służbowego pobytu w Warszawie. Jak 
widać, warto pamiętać o naszych bohaterach.

22. Końcem obecnego i początkiem następnego roku nastąpią 
duże zmiany w Urzędzie Miejskim. Na emeryturę przecho-
dzą: pani Irena Nosal, pan Jan Król i pan Adam Ryndak. 
Wspomniane osoby od wielu lat pracują w naszym urzędzie 
i pewnie ciężko się nam będzie przyzwyczaić do ich braku, 
ale przecież zostaną dalej pośród nas - mieszkańców.

Burmistrz 
Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 4

Plon niesiemy, plon… Dożynki Powiatowe 2016 w Brzostku
Prastara tradycja ludowa nakazuje, by koniec żniw świętować 

hucznie i wesoło. W naszym regionie zwyczaj ten jest od 
setek lat pieczołowicie kultywowany w formie dożynkowej. 
Brzostecki samorząd we współpracy z sołectwami, różnymi 
instytucjami, a przede wszystkim z rolnikami i pozostałymi 
mieszkańcami corocznie organizuje Święto Plonów – Dożynki 

Gminne. W tym roku świętowanie końca żniwnego trudu przy-
brało w Brzostku wyjątkowy charakter. Po 11 latach przerwy do 
naszej gminy powrócili rolnicy, delegacje wieńcowe i goście z te-
renu całego powiatu dębickiego, by wspólnie z nami uczestniczyć 
w Dożynkach Powiatowych 2016 w Brzostku. Wszystko to za 
sprawą porozumienia dotyczącego współpracy przy organizacji 
tej imprezy, jakie zawarli Starosta Dębicki i Burmistrz Brzostku. 
 Przed rozpoczęciem świętowania na stadionie przy ul. Okrą-
głej uczestnicy imprezy zgromadzili się w Kościele Parafial-

nym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku. Tam od 
godziny 13:00 podczas uroczystej Mszy Świętej w odświętnie 
udekorowanej świątyni rolnicy, mieszkańcy, goście, przedsta-
wiciele władz różnego szczebla dziękowali Bogu za tegoroczne 
plony i wypraszali dalsze błogosławieństwo. Eucharystię kon-
celebrowali proboszcz brzostecki ks. Marek Mnich, proboszcz 

Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Siedliskach-
-Bogusz ks. Ryszard Radoń oraz miejscowy wikariusz ks. 
Grzegorz Kamiński. W wygłoszonej homilii ks. Marek Mnich 
odniósł się do tematu wdzięczności Bogu za zbiory, szacunku 
dla pracy rolnika, a także do potrzeby dzielenia się chlebem 
z innymi i do wyższości Chleba Eucharystycznego nad powsze-
dnim. W Liturgię Słowa włączyli się samorządowcy. Pierwsze 
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czytanie przypadło Staroście Dębickiemu Andrzejowi Regule, 
drugie Burmistrzowi Brzostku Wojciechowi Staniszewskiemu, 
natomiast modlitwę wiernych poprowadził radny miejski, Prezes 
ZOG ZOSP RP w Brzostku Daniel Wójcik. Uroczystą procesję 
z darami ołtarza, w której składzie nie zabrakło przedstawicieli 
brzosteckiego i powiatowego samorządu, poprowadzili Sta-
rostowie Dożynek Emilia Kieca oraz Piotr Szczepkowicz. Na 
ręce księdza proboszcza, gospodarza parafii, złożyli dożynkowy 
bochen – symbol wdzięczności względem Opatrzności Bożej. 

Ostatnim akordem uroczystości sakralnej było poświęcenie 
wieńców dożynkowych. Ze względu na ich dużą liczbę (oficjalne 
dane mówią o 35) oraz liczne delegacje większości nie udało 
się zmieścić w świątyni, a ich błogosławieństwo odbyło się na 
placu kościelnym. Po załadunku wieńców pojazdy przezna-
czone do ich transportu ustawiły się w długi, barwny i głośny 
korowód, który ulicami Brzostku ruszył w kierunku stadionu, 
gdzie trwały ostatnie przygotowania do rozpoczęcia imprezy. 
Na czele korowodu dożynkowego znaleźli się ułani oraz jeźdźcy 
w strojach tradycyjnych, tuż za nimi bryczka, którą podróżowali 
Starostowie Dożynkowi, Starosta Andrzej Reguła, Burmistrz. 
Dalej inne zaprzęgi konne, w tym wozy drabiniaste, ciągniki 
rolnicze, wszelkie inne pojazdy. Wszystkie pięknie przystrojone 
i szczelnie wypełnione wieńcami, delegacjami sołectw w strojach 
ludowych, przygrywającymi orkiestrami. 

 Gdy korowód dotarł na brzostecki stadion, a wszyscy rol-
nicy, delegacje wieńcowe, przedstawiciele sołectw, zaproszeni 
goście (parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb 
mundurowych, osoby reprezentujące organizacje i instytucje, 
w tym te powołane na rzecz rolnictwa) zajęli już swoje miejsca, 
przyszedł czas na oficjalne rozpoczęcie Dożynek Powiatowych 
2016 w Brzostku. Zebranych przywitał gospodarz imprezy 
Burmistrz Wojciech Staniszewski, który w okolicznościowym 
przemówieniu nawiązał do tradycji dożynkowych i ludowych 
oraz podkreślił ważną rolę, jaką odgrywa rolnictwo w życiu 
społecznym. Przyznał także, że bliskie są mu rolnicze tradycje, 
gdyż jak stwierdził, sam jest „chłopskim synem, wnukiem i pra-

wnukiem”. Następnie głos zabrał współgospodarz uroczystości 
Starosta Andrzej Reguła. Gratulując rolnikom zbiorów, pięknych 
wieńców, podziękował im za ogrom pracy, jaką wykonują, za 
ich wkład w rozwój gmin, powiatu i całej Polski. Zaznaczył 
także, że zdaje sobie sprawę z istnienia wielu problemów, barier 
w funkcjonowaniu branży rolniczej i zapewnił, że w miarę 
możliwości, jakimi dysponuje samorząd powiatowy, będzie się 
starał te niedogodności likwidować. Okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili także niektórzy spośród zaproszonych gości, 
między innymi parlamentarzyści. Poseł na Sejm RP Zdzisław 
Gawlik, który pochodzi z Parkosza oprócz podziękowań i gra-
tulacji odniósł się do aktualnych trudności i pojawiających się 
na horyzoncie zagrożeń dla rolnictwa, natomiast Poseł Jan Wa-
rzecha pochodzący z Jodłowej odczytał list Ministra Rolnictwa 
Krzysztofa Jurgiela.
 Po wystąpieniach gości przyszedł czas na przedstawienie 
Starostów Dożynek Powiatowych. Konferansjer zaprezentował 
zebranym sylwetki Emilii Kiecy i Piotra Szczepkowicza. Przy-
pomniał o ich dorobku zawodowym, działalności społecznej, 
przedstawił ich rodziny oraz informacje na temat prowadzonych 
gospodarstw. 
 Pani Emilia wspólnie z mężem Wiesławem prowadzi 5,5-hek-
tarowe gospodarstwo w Kleciach zajmujące się produkcją 
roślinną i zwierzęcą. Mają czwórkę dzieci, które kształcą się 
lub już ukończyły studia. Nasza Starościna uwielbia kwiaty, 
czego żywym dowodem jest pięknie zadbany ogród kwiatowy 
w sąsiedztwie gospodarstwa. Piecze również pyszny, tradycyjny 
domowy chleb, który mieli okazję skosztować zgromadzeni na 
Dożynkach.

 Pan Piotr to wieloletni Zastępca Burmistrza Brzostku, obecnie 
Doradca Burmistrza i nauczyciel w ZS w Siedliskach-Bogusz. 
Ukończył studia m.in. z zakresu rolnictwa, jest aktywnym 
strażakiem OSP, pełni wysokie funkcje w Zarządzie Oddziału 
Gminnego ZOSP RP. Wraz z żoną Elżbietą prowadzi 20-hekta-
rowe gospodarstwo specjalizujące się w uprawie zbóż. Córka, 
Ola, jest uczennicą liceum ogólnokształcącego. 
 Gdy prezentacja dobiegła końca, przyszedł czas na najważ-
niejszą część uroczystości. W trakcie Ceremoniału Starostowie 
Dożynkowi na ręce Burmistrza i Starosty Powiatu Dębickiego 
przekazali bochen chleba z tegorocznych zbóż. Jednocześnie 
wezwali, by jako gospodarze Gminy i Powiatu dzielili ten chleb 
sprawiedliwie, tak by nie zabrakło go na żadnym stole. Obaj 
Panowie przyjęli to zobowiązanie i przystąpili do krojenia boch-
na i obrzędu dzielenia się chlebem. W tym zadaniu Starostom 
Dożynkowym i gospodarzom imprezy pomogły ubrane w stroje 
ludowe uczennice ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (Kleciach). 
W czasie, gdy kosze z chlebem wędrowały między uczestnikami 
imprezy, swój występ na scenie rozpoczęła niezastąpiona Kapela 
Ludowa Zastawnych z Brzostku. Wygrywane przez artystów 
oryginalne melodie ludowe i tradycyjne wpadały w ucho i wy-
raźnie przypadły do gustu słuchaczy. 
 W niedługim czasie wszyscy uczestnicy otrzymali już swoją 
porcję dożynkowego chleba i można było przejść do rozstrzyg-
nięcia konkursów. W Konkursie na Rolnika Roku Powiatu Dę-
bickiego organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dębicy 
I miejsce zajął Tomasz Duma – z gminy Żyraków, II miejsce 

Dokończenie ze str. 5

Dokończenie na str. 7
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przyznano Małgorzacie Kochanowskiej-Czapiewskiej, miesz-
kance Chotowej w gminie Czarna, a III - Stanisławowi Tworkowi 
z Łęk Górnych w gminie Pilzno. Roman Warzecha, mieszkaniec 
Jodłowej oraz Stanisław i Dawid Milas z Głowaczowej w gminie 
Czarna otrzymali wyróżnienia. Rozstrzygnięto także konkurs 
organizowany przez KRUS, a dotyczący bezpieczeństwa w go-
spodarstwie rolnym. Jego laureaci otrzymali drobne upominki 
przydatne w pracy ogrodniczej.

 Uroczystość stała się także okazją, by wyróżnić tych spośród 
rolników zamieszkujących Gminę Brzostek, którzy szczególnie 
zasłużyli się dla rolnictwa poprzez rzetelną, ciężką, wieloletnią 
pracę na roli oraz zaangażowanie w sprawy społeczne. Osób 
takich nie brakuje w naszej tradycyjnie rolniczej okolicy i choć 
odznaczeń przyznano (na wniosek Burmistrza i po negocjacjach) 
aż 30, to na pewno jest jeszcze wielu, którzy na nie zasługują 
i mamy nadzieję, że w przyszłych latach starania o ich uhono-
rowanie przyniosą skutek. Wyróżnienie, o którym mowa, to 
Odznaka Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Świętego Izydora 
Oracza. Wręczenia odznaczeń dokonali Delegat do Podkarpa-
ckiej Izby Rolniczej i Radny Rady Powiatu Jan Janiga, Radny 
Sejmiku Wojewódzkiego Wiesław Lada, Burmistrz Brzostku 
oraz Starosta Andrzej Reguła. Poniżej prezentujemy pełną listę 
odznaczonych rolników. 

 Po zakończeniu oficjalnej części imprezy rozpoczęły się wy-
stępy artystów. Zapoczątkował je popisowy występ cymbalisty 
z Kapeli Ludowej Zastawnych Jakuba Zastawnego. Jest to młody 
muzyk z terenu naszej Gminy, który już wielokrotnie został doce-
niony i nagradzany na różnorakich przeglądach i w konkursach. 
Następnie odbył się godzinny koncert Zaespołu Muzycznego 
„Take Five” z Brzostku. Znane przeboje w nowych aranżacjach, 
świetny wokal i doskonały kunszt muzyków w połączeniu z ener-
gicznymi melodiami wprowadziły publiczność w doskonały 
nastrój i rozgrzały przed nadchodzącym koncertem gwiazdy 
wieczoru. Przez cały czas dla przybyłych na stadion dostępne 
były różnorakie atrakcje. Grupa Animinek oraz Klub Dziecięcy 
„Tęczowa Dolina” zabawiały najmłodszych, którzy mogli szaleć 
także na „dmuchanych atrakcjach” m.in. na zjeżdżalniach. Starsi 

mogli podziwiać liczne stoiska wystawiennicze przygotowane 
przez organizacje społeczne i instytucje. Posilić można się było 
serwowanymi przez firmy cateringowe kiełbaskami, bigosem, 
pierogami, piwem, lodami, watą cukrową, popcornem… 
 Punktualnie o godzinie 20.00 nadeszła długo oczekiwana 
przez wszystkich uczestników dożynek chwila. Rozpoczął się 
koncert gwiazdy wieczoru, który zgromadził przed sceną tłumy, 
jakich brzostecki stadion chyba jeszcze nie widział (a na pewno 
nie w ostatnim czasie). Grupa BRAThANKI, bo o nich mowa, 
dała popis artystycznego kunsztu i scenicznego doświadczenia, 
serwując uczestnikom koncertu zarówno starsze, znane i lubia-
ne przeboje, jak i nowości ze swojego repertuaru. Gdy minęła 
godzina przeznaczona na występ zespołu, publika tak głośno 
domagała się jego kontynuowania, że artyści nie mieli wyboru 
i wrócili na scenę, aby zagrać na bis. 
 O 21:30 rozochocona występem gwiazdy publiczność ruszyła 
w tany, które odbywały się w rytm melodii wygrywanych przez 
zespół ANDANTE z Brzostku. Zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych, a zapewne trwałaby jeszcze dłużej, gdyby 
tuż przed końcem wyznaczonego na nią czasu nie spadł obfity 
deszcz. 
 Dożynki Powiatowe 2016 w Brzostku były zapewne najwięk-
szym przedsięwzięciem kulturalno-rozrywkowym w Gminie 
Brzostek w ostatnich latach. Przy okazji przygotowań samorząd 
gminny podjął też decyzję o przeprowadzeniu niezbędnych 
prac na stadionie przy ul. Okrągłej. Organizacja Święta Plonów 
nie byłaby możliwa, gdyby nie wkład pracy, profesjonalizm, 
doświadczenie i umiejętność współpracy osób i instytucji za-
angażowanych w przygotowanie imprezy. Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku (główny organizator), Starostwo 
Powiatowe w Dębicy (zwłaszcza Wydział Kultury i Wydział 
Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolni-
ctwa), OSP z terenu Gminy, Urząd Miejski w Brzostku, Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Brzostku, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Brzostku – kierownictwu i pracownikom tych instytucji, 
a także sponsorom i wielu życzliwym osobom zawdzięczamy 
to, że Dożynki Powiatowe 2016 były naprawdę udanym przed-
sięwzięciem. 

Daniel Wójcik

Lista rolników wyróżnionych Odznaką Podkarpackiej Izby 
Rolniczej im. Świętego Izydora Oracza:

1. Kmiecik Edward z Brzostku
2. Juszkiewicz Bolesław z Brzostku 
3. Cisoń Stanisław z Brzostku
4. Raś Zbigniew z Brzostku 
5. Wojdyła Andrzej z Bukowej 
6. Samborski Krzysztof z Bukowej 
7. Misiura Józef z Bączałki 
8. Papier Józef z Grudnej Dolnej
9. Górzan Leszek z Grudnej Dolnej 

10. Gleń Stanisław z Grudnej Górnej 
11. Cieślik Józef z Głobikówki 
12. Winiarski Edward z Januszkowic 
13. Pieniądz Teodor z Kleci 
14. Żurowski Andrzej z Kleci 
15. Czapla Stanisław z Kleci 
16. Chajec Kazimierz z Kamienicy Górnej 
17. Grygiel Kazimierz z Nawsia Brzosteckiego 
18. Fryc Kazimierz z Nawsia Brzosteckiego 
19. Rak Edward z Nawsia Brzosteckiego 
20. Noga Leopold z Nawsia Brzosteckiego
21. Jałowy Aleksander ze Skurowej 
22. Wojnar Andrzej ze Smarżowej 
23. Czernik Czesław ze Smarżowej 
24. Niemiec Włodzimierz z Siedlisk-Bogusz 
25. Siarkowski Leszek z Siedlisk-Bogusz 
26. Czekaj Władysław z Siedlisk-Bogusz 
27. Surdel Jan z Siedlisk-Bogusz 
28. Kudłacz Jerzy z Siedlisk-Bogusz
29. Storc Eugeniusz z Woli Brzosteckiej 
30. Oprządek Jan z Zawadki Brzosteckiej q

Dokończenie ze str. 6

Fot. Paweł Batycki, Jakub Batycki
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Wrzesień 77 lat temu
O świcie 1 września 1939 r. Niemcy hitlerowskie dokonały 

zbrojnej agresji na Polskę. Tak zaczęła się bohaterska 
walka narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny. Ponadto 
17 września 1939 r. Związek Sowiecki dokonał od wschodu 
zbrojnej napaści na nasz kraj. Niestety, obiecana pomoc 
Anglii i Francji nie nadeszła… Polskę rozgniatały dwa ludo-
bójcze systemy: nazizm i komunizm. To był początek drugiej 
wojny światowej. 

Agresja Niemiec na Polskę była konsekwencją hitlerowskiej 
polityki ekspansji terytorialnej. Wcześniej Niemcy zajęły bez 
walki Austrię i Czechosłowację. Potem Hitler wysunął ostre 
żądania wobec Polski. Domagał się Gdańska oraz polskiego 
Pomorza, a ponadto przystąpienia do sojuszu wojskowego 
z Niemcami. Takich warunków Polska przyjąć nie mogła. 5 maja 
1939 r. Sejm Rzeczypospolitej kategorycznie odrzucił żądania 
niemieckie. Polska teoretycznie nie była osamotniona, ponieważ 
nasz kraj wspierali obietnicami zbrojnej pomocy zachodni so-
jusznicy – Wielka Brytania i Francja, które to były potęgami mi-
litarnymi. W tej sytuacji przygotowywano się do wojny, w której 
wybuch raczej nie wierzono, gdyż Niemcy teoretycznie były 
bez szans w walce na dwa fronty. Jednak niemiecka gospodarka 
najpotężniejsza w Europie i cała jej machina wojenna działała 
bardzo sprawnie. Na dodatek Hitler porozumiał się ze Stalinem 
i zawarto w Moskwie 23 VIII 1939 r. tajne porozumienie, znane 
jako pakt Ribbentrop – Mołotow. Układ ten przewidywał m.in. 
agresję i nowy rozbiór Polski!!! Wkrótce potem Hitler wydał 
rozkazy swym generałom, aby byli bezlitośni w zabijaniu i nisz-
czeniu!!! 1 IX 1939 r. Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę 
i zaczęła się najbardziej niszczycielska wojna w dziejach. Ginęła 
najczęściej ludność cywilna wskutek bombardowań i ostrzału, 
były też masowe egzekucje dokonywane przez nazistów. Prze-
waga wojskowa najeźdźców była ogromna: niemal dwukrotna 
w żołnierzach, trzykrotna w artylerii, pięciokrotna w lotnictwie 

i siedmiokrotna w czołgach oraz pięćdziesięciokrotna w mo-
toryzacji. Oprócz tego armie hitlerowskie stosowały nieznaną 
wcześniej taktykę „wojny błyskawicznej”, która polegała na 
zmasowanym uderzeniu wojsk pancernych i zmotoryzowanych 
wspartych lotnictwem. Następnie po przełamaniu polskiej linii 
obrony niemieckie czołgi parły naprzód i wymuszały ciągłe 
wycofywanie się naszych wojsk. Ten ciągły odwrót powodował 
chaos w jednostkach, bo drogi były zatłoczone uciekinierami 
i ostrzeliwane przez wrogie samoloty. Niemniej żołnierze pol-
scy wykazywali się wielką determinacją w walce. Największe 
bohaterskie bitwy stoczono: nad Bzurą, w obronie Warszawy 
i Modlina, pod Mokrą, Tomaszowem Lubelskim, Kockiem. 
Nieśmiertelnym heroizmem wykazali się też obrońcy małych 
placówek takich jak: Westerplatte, Poczta Gdańska, Wizna, 
Węgierska Górka, Hel i wiele innych. Niestety, przewaga wroga 
była przygniatająca i zmuszała do wycofania się lub kapitulacji. 
Kolejny cios dla Polski nadszedł ze wschodu, kiedy to Związek 
Sowiecki dokonał agresji w dniu 17 września. Data ta nie była 
przypadkowa, minęło bowiem dwa tygodnie od wypowiedzenia 
wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję. Niestety, pań-
stwa te w ciągu obiecanych 14 dni nie podjęły działań zbrojnych 
przeciwko III Rzeszy, co znaczyło, że pomoc już nie nadejdzie. 
Było to ogromne wiarołomstwo ze strony niby-sojuszników oraz 
prawdopodobnie największa niewykorzystana szansa na szyb-
ką klęskę Niemiec. Niestety, rzeczywistość była inna i Polska 
znalazła się w tragicznym położeniu. Wojska sowieckie szyb-
ko zajmowały wschodnią część Ojczyzny, mimo bohaterstwa 
żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i innych jednostek, np. 
obrońców Grodna. Generalnie w Polsce nie spodziewano się 
zupełnie walki z dwoma agresorami i to bez wsparcia zachod-
nich sojuszników. Skutek był najgorszy z możliwych… Polska 
znalazła się pod zbrodniczymi okupacjami Niemiec i Związku 
Sowieckiego. 

W brzosteckiej gminie koniec pierwszego tygodnia 
września 1939 r. prze-
biegł pod znakiem przy-
gotowań do obrony na 
linii Brzostek - Kołaczy-
ce oraz Jodłowa - Siedli-
ska Bogusz. Ponadto we 
wspomnieniach zapa-
miętano wrogie samolo-
ty z czarnymi krzyżami, 
które leciały nisko nad 
Wisłoką i zbombardo-
wały most w Przeczycy. 
Jednak ostatecznie do 
walk nie doszło, gdyż 
jednostki polskie wyco-
fały się na wschód. Już 
8-9 września oddziały 
niemieckie wkroczyły 
w nasze okolice. W sa-
mym Brzostku areszto-
wano jako zakładników 
kilkunastu obywateli, 
na wypadek ewentual-
nych walk, lecz zastra-
szeni i sterroryzowani 
mieszkańcy nie mogli 
podjąć jakiegokolwiek 
oporu. Po pewnym cza-
sie hitlerowcy wypuścili 
aresztowanych. Taki 
był  początek wojny 
i zbrodniczej okupacji 
niemieckiej na naszych 
terenach.

W. TyburowskiŹródło: „Atlas historyczny od starożytności do współczesności, Nowa Era, Wrocław 2012.”
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DZIECI WOJNY
II wojna światowa powoli staje się coraz bardziej odległą 

historią. W niepamięć odchodzą autentyczne przeżycia 
ludzi, którzy na własnej skórze doświadczyli okropieństw lat 
1939-1945. Jednak politycy różnego szczebla, znający czasy 
wojny tylko z podręczników, opowieści lub filmów, lubią mówić 
o bohaterstwie, dramatyzmie tamtych czasów, o tym, jak dobrze 
oddać życie za ojczyznę. Niekiedy ma się wrażenie, że marzą 
o wojence, w której mogliby zabłysnąć, ale oczywiście z bez-
piecznej odległości, gdzieś zza biurka. W odruchu patriotyzmu 
na front wysłaliby innych – niech walczą, cierpią, giną. Później 
postawi się ku ich czci pomnik, wygłosi płomienne przemówienie 
i sprawa załatwiona. Splendor spłynie na rządzących (żyjących). 
Dawno, dawno temu było lepiej. Król szedł na wojnę ze swoimi 
rycerzami, wojskiem. Zarządzał i walczył. Znał rzemiosło wo-
jenne. Nie chował się w bunkrze ani za granicą…

U.K.

Poniżej przedstawiamy wspomnienia osób, których dzieciństwo 
przypadło na czasy II wojny światowej.

Wojna w Januszkowicach

Stefania Kobak z domu Winiarska (w momencie wybuchu 
wojny miała 4 lata) opowiada o niektórych zapamiętanych 
wydarzeniach:

Początek wojny
Był to początek września. Piękne dni, słońce, upały. A dzieci, jak 
to dzieci – ciekawe wszystkiego. Poszłam ku drodze i widziałam 
po raz pierwszy grupę Niemców jadących na rowerach. Takie 
ładne mieli te rowery, błyszczące w słońcu. Przybiegłam do domu 
i ogłosiłam, że widziałam Niemców na pięknych rowerach. Mama 
powiedziała: „Dziecko, zaraz się musimy szykować do ucieczki, 
bo to Niemcy i oni będą się rozprawiać z nami.” Wtedy mama 
z ojcem zakopali w kuchni skrzynię z pszenicą i ubraniami. 
Zapakowaliśmy się na wóz i z sąsiadami Mijalami i innymi ru-
szyliśmy do Frysztaka. Uciekaliśmy na wschód przed Niemcami. 
Pamiętam konwój tych wozów, beczących kóz i ryczących krów. 
Wszystko wystraszone. Ja wtedy bardzo płakałam, bo straciłam 
z pola widzenia ojca, który szedł z innymi chłopami w czołówce 
konwoju jako ochrona. „Ni ma taty! Ni ma taty!” – powtarzałam 
w kółko. Wtedy dostałam od sąsiadki taką szmacianą lalkę, że-
bym już nie płakała. Kiedy doszliśmy do Frysztaka, okazało się, 
że Niemcy są już wszędzie i nie ma gdzie uciekać. Przez Lublę, 
Kołaczyce wracaliśmy do domu, do Januszkowic.
Studnia
Niemcy mieli dziwne żarty w stosunku do dzieci rodzin, u któ-
rych mieszkali. Ja byłam najmłodsza, więc się wszędzie kręciłam. 
Niemiec stwierdził, że będzie się ze mną bawił, bo lubi dzieci. 
Może i lubił. Wziął mnie na ręce, huśtał, podnosił i podrzucał. 
W końcu podszedł do studni i powiedział: „A teraz cię utopię, 
utopię”. Wziął mnie w obie ręce, nachylił się do studni i trzymał 
mnie tuż nad wodą. I ja dopiero wtedy się przestraszyłam. Za-
częłam się szamotać. On się chyba opamiętał, wyciągnął mnie 
stamtąd i kazał uciekać.
Żyd
Jako małe dziecko zawsze kręciłam się koło rodziców. W pew-
nym momencie w sieni domu pojawił się Żyd – bardzo wynędz-
niały. Błagał mamę o jedzenie. Mama roztrzęsiona ze strachu 
o nas dała mu kawał chleba i prosiła, żeby odszedł. Żyd wziął 
jedzenie i po prostu zniknął. Niedługo później dowiedzieliśmy 
się, że Niemcy go zastrzelili, kiedy próbował przejść przez 
główną drogę. Nawet nie sprawdzili, kim jest. Chudy, brudny, 
obdarty to na pewno Żyd, więc trzeba go zabić. 
Donosiciel
Czasem przeżywaliśmy bardzo tragiczne chwile, bo jeden są-
siad (nie powiem nazwiska) na wszystkich donosił. Szczególnie 
upatrzył sobie mojego tatę i sąsiada Mijala, który był prze-
wodniczącym tutejszego oddziału partii Stronnictwo Ludowe 
i przechowywał sztandar. Ten donosiciel o tym wiedział i nasyłał 

na niego Niemców. Na tatę doniósł Niemcom w Brzostku, że 
przechowuje i używa broni, co było nieprawdą. Za to groziła 
śmierć. Ojciec uciekł z domu, kiedy się zorientował, że Niemcy 
idą po niego. Mama kazała nam mówić, że nie wiemy, gdzie jest 
ojciec i że od jakiegoś czasu go już nie ma. Midowicz, właściciel 
dworu w Januszkowicach i mój ojciec chrzestny, poręczył swoim 
majątkiem za niewinność taty. Bardzo ryzykował, bo w każdej 
chwili mógł ktoś ojcu podrzucić broń i tragicznie by się to skoń-
czyło. Niemcy umorzyli tę sprawę. Zaraz po wojnie przyszło 
do nas dwóch mężczyzn, może z AK(?), żeby tata podpisał, że 
ten sąsiad donosił do Niemców. To oznaczało dla niego wyrok 
śmierci. Tata nie podpisał, bo nie chciał mieć go na sumieniu. 
Ten donosiciel był stary i nie pożył już długo. Kiedy umarł, nikt 
nie chciał wynieść jego trumny, bo tak dał się ludziom we znaki.
Partyzant
Mieszkaliśmy blisko drogi, więc zawsze kiedy Niemcy jechali 
na front na Frysztak, to zatrzymywali się u nas. Wypędzali nas 
z pokoju do kuchni, a dwóch, trzech oficerów zajmowało pokój. 
Cała nasza pięcioosobowa rodzina gniotła się w małej kuchence. 
W tym czasie trwała akcja rozbijania oddziału partyzanckiego 
działającego w Bukowej. Rozstrzeliwano tych partyzantów. 
W Bukowej do dziś jest ich cmentarz. W nocy tak było słychać 
granie karabinów maszynowych. Z daleka widać było łuny pa-
lonych domów. Wtedy jeden z tych partyzantów udał zabitego, 
kiedy kolbą sprawdzano, czy żyje. Kiedy wyczuł, że Niemcy 
odeszli, zsunął się do Wisłoki i przyszedł do nas. To był Idzik 
z Kołaczyc. W sąsiedztwie miał dziewczynę, ale nie mógł tam 
iść, bo tam go szukano, więc ukrył się u nas. Z przedsionka po 
drabinie wyłaził na strych i tam spał na sianie, a na dole w pokoju 
spali Niemcy i o niczym nie wiedzieli. Idzik skradał się późnym 
wieczorem, kiedy Niemcy już spali i znikał wczesnym rankiem 
z jedzeniem, które dawała mu mama. Parę dni tak siedział na 
tym strychu. Myśmy miały zabronione komukolwiek mówić, że 
Idzik jest na strychu. Ten partyzant się ocalił.
Koryto i nalot
Rodzice wysłali mnie do Pruchnika po koryto, bo chcieli coś 
w nim robić. Niemcy wtedy małych dzieci nie zatrzymywali, 
więc mogłam iść. Pruchniczka, matka chrzestna mojego brata 
Edka, pożyczyła to koryto i przykazywała mi, żebym była 
ostrożna i prędko wracała do domu. Ucieszona ciągnęłam koryto 
do domu. W pewnym momencie zauważyłam, że od zachodu 
leci klin samolotów. Ja już wiedziałam, co to znaczy. Prędko 
wpadłam do rowu i nakryłam się tym korytem, pod którym cała 
się zmieściłam. Przeleciały samoloty, słychać było tylko serie 
z karabinów maszynowych. Po nalocie mama i brat wybiegli 
zobaczyć, czy żyję. Wszyscy z radości, że ocalałam, płakali. 
Od takiej serii z samolotu zginał chrzestny ojciec brata, bo nie 
zdążył się schować w schronie.
Wysiedlenie
Najpierw kazali ludziom się wynosić z linii frontu, ale Polacy jak 
to Polacy, w tym i moja rodzina, się zbuntowali. Stwierdzili, że 
nie będą uciekać. Schowali się wąwozie w górach. Rozlokowa-

liśmy się w stodole u jakiegoś chłopa. Myśleliśmy, że tam prze-
trwamy okres wysiedlenia. W pewnej chwili podeszli Niemcy, 

 Rodzina Mijalów i Winiarskich w pierwszych dniach wojny
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ci z łańcuchami na piersiach, i krzyczeli: „Raus, raus!”. Kazali 
nam się natychmiast wynosić. Jeśli się nie wyniesiemy, to nas 
wszystkich rozstrzelają. Cały czas mierzyli do nas z karabinów. 
Rodzice prędko na wóz powrzucali najpotrzebniejsze rzeczy: 
jedzenie, pierzynę i coś tam jeszcze. Zbiórkę opornych Niemcy 
zrobili na zakręcie. Spędzili tam ludzi z wozami i bez wozów. 
Wtedy mama podeszła do Niemca i prosiła, żeby małe dzieci 
mogły jechać na wozie. Niemiec tak ją kopnął, że aż potoczyła się 

kilka metrów. Więcej już nie prosiła. Niemcy doprowadzili nas do 
Tuchowa i wtedy byłam świadkiem, jak dzielili rodziny. Wszyscy 
płakali. Młodych, silnych i zdrowych mężczyzn mieli wysłać na 
roboty do Niemiec, a reszta wiadomo do jakich obozów. Tata 
ustalił z mamą i sąsiadką Mijalką, z której rodziną cały czas 
trzymaliśmy się razem, że spróbujemy uciec. Już nas pędzono do 
Tarnowa, gdzie miano ostatecznie rozdzielić. Wtedy uciekliśmy. 
Za Tuchowem w lesie, nie pamiętam nazwy miejscowości, po-
mógł nam tamtejszy proboszcz. Za nami szła pogoń, a niełatwo 
było uciekać z krową i z wozem. Tata dojechał do plebanii. Ksiądz 
się zorientował, co się dzieje. Kazał natychmiast wóz rozebrać. 
Wszystko stało się błyskawicznie. Mężczyźni poszli szybko do 
roboty przy plebanii. Mama z Mijalką w fartuchach gotowały 
na kuchni, dzieci obierały ziemniaki. Za chwilę dotarła pogoń. 
Krzyki. Strzelanina. Ksiądz wyszedł do Niemców i zapytał, 
czego szukają. „Uciekinierów. Tutaj prowadziły ślady.” Ksiądz: 
„No to szukajcie, tu ich nie ma.” Niemcy wypytywali też robot-
ników, ale żaden nas nie zdradził. Dzięki temu przetrwaliśmy. 
Przebywaliśmy tam dzień, może półtora. Kiedy się uspokoiło, 
pojechaliśmy na Wolę Rzędzińską do wujka.

Tuż przed wyrusze-
niem na wysiedle-
nie mama znalazła 
w sąsiedztwie foto-
grafa. Zebrała całą 
rodzinę koło domu 
i kazała mu zrobić 
zdjęcie. Zawsze jej 
zależało, żebyśmy 
trzymali się razem. 
Zdjęcie mogło się 
p r z yd ać,  gdyby 
nas rozdzielono 
i później trzeba by 
się odszukać. Na 
szczęście wszyscy 
przetrwaliśmy ra-
zem i nie musie-
liśmy się szukać. 
Zdjęcie pozostało 
jako pamiątka. Ale 
wtedy był głód! 
Dostawaliśmy od 
mamy po pół gar-
nuszka mleka, do 

którego dolewaliśmy wodę ze studni. Do tego kromka chleba 
i to było główne jedzenie.
Złodzieje
Tata był stolarzem. Budował bunkry, schrony w coraz to innych 
miejscach, żeby nas nie znaleźli. Uciekał razem z nami w góry, 
wąwozy i zarośla. Koło domu miał dużo drewna, suszących się 
desek, bo robił wozy, stolarkę we dworze. Kiedy nas wypędzili na 
wysiedlenie, wszystko zostało. Po powrocie okazało się, że deski 
zniknęły. Nie ukradli ich Niemcy. Ukradli je ludzie zza wody 
(Wisłoki), bo nie szli na wysiedlenie. Po jakimś czasie przyszedł 
stamtąd do taty chłop z deskami, żeby mu zrobił wóz. Kupił je 
u kogoś. Tata rozpoznał, że to były jego deski, bo były znaczone. 
Hieny cmentarne! Okradali ludzi, których wypędzono z domów!

Wojna w Nawsiu Brzosteckim

Tadeusz Kobak (w momencie wybuchu wojny miał 4 lata) 
opowiada o niektórych zapamiętanych wydarzeniach:

Początek wojny
Pamiętam, jak na początku wojny przez nawsieńską drogę 
jechali na wschód Niemcy na motorach, ciągnęli jakieś działa. 
Później walki przeniosły się gdzieś dalej i u nas był względny 
spokój, poza tym, że Niemcy się panoszyli i niektórych ludzi 
wysyłali do Niemiec na roboty, m.in. wywieźli moją starszą 
siostrę Stachę, która wróciła dopiero po wojnie. Pamiętam 
też, jak samoloty w szyku leciały na wschód, co raz po kilka 
samolotów. Strasznie się ich bałem i chowałem się przed nimi 
w wychodku. Wydawało mi się, że tam będę bezpieczny.
Front przechodzi przez Nawsie
Kiedy front się zbliżył, kule było coraz bardziej słychać. W całe 
Nawsie biły pociski. Siedzieliśmy w schronie pod stodołą, 
a pociski uderzały dookoła. Kiedy rano wyszliśmy z ukrycia, 
na podwórku leżeli martwi żołnierze. Jeden się jeszcze ruszał, 
ale ludzie bali się podejść do niego, żeby kogoś nie zastrzelił. 
Później ktoś pochował tych żołnierzy tam, gdzie zginęli. Do-
piero po wojnie, chyba jacyś z wojska, wykopywali ich, składali 
na wóz i wieźli na jakiś cmentarz.
Następną noc spędziliśmy w schronie za stodołą. Wieczorem 
tak bardzo biły pociski… U sąsiada zapaliło się całe gospo-
darstwo, a że on zajmował się stolarką, to miał dużo drewna. 
Strasznie się paliło. Mój starszy brat Jasiek wylazł na dach 
naszego domu, który był kryty słomą. Podawali bratu wiadra 
z wodą, a on polewał dach, żeby się nie zapalił od pożaru 
u sąsiada. Dom udało się uratować. Pamiętam też, jak front 
był bardzo blisko. To raz biegli Niemcy, to znowu Rosjanie 
„ura” wołali. W tym czasie pociski rozbiły nasz dom i niewiele 
z niego zostało.
Ucieczka
Wtedy ojciec postanowił wyprowadzić nas do lasu do Kamery, 
bo tam mogło być bezpieczniej niż we wsi. Szliśmy świtkiem 
takim wąwozem. Kiedy robił się dzień, dochodziliśmy do 
dąbrówki, ale tam osadzili się Rosjanie, a przy nawsieńskiej 
drodze byli Niemcy. Ojciec 6 lat walczył na wojnie i umiał się 
dogadać z Rosjanami. Kiedy podeszliśmy bliżej, wziął białą 
szmatę na kij i poszedł do nich, żeby nas nie wystrzelali. Do-
gadał się z nimi i kazali nam iść dalej. Poszliśmy do lasu do 
potoku i tam spokojnie spędziliśmy dzień. Przyszła noc. Znowu 
żołnierze „ura” wołają. Pociski biją. My leżeliśmy w rowie, 
a żołnierze przeskakiwali przez ten rów nad nami. Sąsiadka 
i inne rodziny były tam z nami. Sąsiadka miała przygotowane 
osobne zagłębienie i tam leżała, bo trochę chorowała. Pora-
niły ją pociski. Rano nasza rodzina poszła na Okrągłą i prze-
nocowaliśmy w wąwozie koło rzeki. Tam już kule nie biły. 
Siedzieliśmy w wąwozie ze dwie noce, bo nie mieliśmy dokąd 
pójść. Wreszcie ojciec załatwił u znajomego – Grygla miejsce 
w suterenach. Tam siedzieliśmy parę dni. Potem ojciec zabrał 
nas do Zawadki do Surdela z dala od szosy. To był też znajomy 
ojca. Tam przebywaliśmy do późnej jesieni.
Wysiedlenie
Później nadeszło wysiedlenie. Wszystkich wypędzili za wodę 

Winiarscy tuż przed opuszczeniem własnego domu

Winiarscy po powrocie z wysiedlenia
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albo gdzieś wywozili. My też musieliśmy świtkiem wyruszyć. 
Przeszliśmy przez główną drogę, a później polami. Ominęliśmy 
prom w Skurowej, bo tam kręcili się Niemcy. Przechodziliśmy 
w bród przez Wisłokę. Pamiętam – ta woda była taka zimna, 
że czuło się, jakby paliła. Młodszą siostrę ojciec przeniósł na 
rękach, a cała reszta przeszła. Matka po tej przeprawie bardzo 
się rozchorowała. Dotarliśmy na wieczór do znajomego Kity 
w Jodłowej. On nas przyjął i spaliśmy u niego na strychu. Dach 
był kryty blachą, więc w nocy było zimno jak nieszczęście. 
Stamtąd poszliśmy znów do znajomego ojca w Kowalowej – do 
Seredy. Ojciec mnie, matkę i dwie młodsze siostry zaprowadził 
do Łęk do braci matki. Tam mieliśmy dobre warunki, spaliśmy 
w mieszkaniu na łóżkach. Najmłodsza siostra nie chciała tam 
zostać i wróciła z ojcem do Kowalowej. Tam brat z ojcem zrobili 
prycze w stajni i tam spali. Matka coraz bardziej chorowała. 
Nigdzie doktora nie było. Matka umarła. Jej bracia wezwali 
ojca i pochowali ją w Łękach. Ja i siostra wróciliśmy z ojcem 
do Seredy. Spaliśmy w stajni. Ojciec i brat robili w kuźni 
z Seredą, a on dawał nam trochę jeść. My tam mieliśmy swoją 
krowę, bo kiedy byliśmy w Jodłowej, to Niemcy uciekali i gnali 
stado krów. Zostawili te krowy w Jodłowej. Starsza siostra Hela 
pobiegła tam i złapała ładną, młodą krowę. Pamiętam, że brat 
podkradał Seredzie suszone śliwy z beczki i nam przynosił. 

A jak nas tam pchły i wszy gryzły!
Wyzwolenie
Potem przyszło wyzwolenie, więc zabraliśmy się wszyscy 
i wzięliśmy ze sobą krowę. Świtkiem wyruszyliśmy mimo 
okropnego mrozu. Szliśmy cały dzień i w końcu dotarliśmy 
na Nawsie. Ale naszego domu nie było, bo rozbiły go pociski. 
Sąsiad Pakuła nas przyjął. Tam mieszkaliśmy jakiś czas. Potem 
Pakuły, młodzi i obrotni, wyjechali na zachód, a nam wszystko 
zostawili i mieszkaliśmy w ich domu jakieś trzy, cztery lata. 
Kiedy przyprowadziliśmy do Nawsia tę złapaną młodą krowę, 
to cieszyliśmy się, że ją mamy. Taka znajoma (nie chcę mówić 
nazwiska) podczas wysiedlenia dała ojcu starą krowę, która 
się jeszcze trochę doiła, żeby ją sobie chował. Dopóki było 
ciepło, to ją paśliśmy, gdzie się dało. Kiedy zrobiło się zimno 
i zabrakło trawy, nie było co z nią zrobić, więc ojciec z bratem 
ją zabili, a mięso porozdawali ludziom. Krowa, którą przypro-
wadziliśmy na Nawsie, to była inna krowa – ta złapana przez 
siostrę, młoda i ładna. To była krowa siostry, a nie tej znajomej. 
Jednak ta znajoma po naszym powrocie z wysiedlenia przyszła 
do nas z policjantem i zabrała nam tę krowę, twierdząc, że jest 
jej, chociaż była to nieprawda. I tak zostało kilkoro dzieci bez 
matki, bez krowy, bez kropli mleka. Na końcu wojny panowała 
bardzo wielka bieda. Starszy brat pracował w kuźni z ojcem, 
to zarobili jakiegoś grosza. Czasem dostali zboże, ziemniaki 
za robotę, bo pieniędzy pewnie nikt nie miał. q

I znów zadźwięczał szkolny dzwonek
„Oj dzwonku, dzwonku…
Dzwoneczku szkolny!
Jesteś przekorny,
Jesteś swawolny!
Czasem ratujesz,
A czasem gubisz…
No, i zabawie
Przeszkodzić lubisz.”

Stefania Szuchowa: „O dzwonku szkolnym”

Wrzesień utkany jest kolorami fioletu, bieli i żółci oraz 
różnych odcieni zieleni. Wrzosy coraz to bardziej okazale 

wyrastają z kęp traw. Nad nimi chyboczą się konary drzew. 
Dostojne, giętkie, poruszają się to w jedną, to w drugą stronę. 
Ów chybot zwiększa się lub zmniejsza pod siłą wiatru. Jestem na 
Kamieńcu i z podziwem patrzę na panoramę Brzostku. Z wiel-
kim utęsknieniem wzdycham do młodości. O tej porze roku 
przynosiłam stąd całe kosze maślaków, koźlaków, borowików, 
podgrzybków, zbierając je spod małych drzew sosnowych, jod-
łowych, modrzewiowych czy też brzóz. Dziś już prawie nie ma 
górki Kamieniec ani też maleńkich drzewek iglastych. Wyrósł tu 
dostojny las, a na szczycie Kamieńca stoją budynki mieszkalne, 
a wśród nich najbardziej okazały dworek państwa Przewoźników. 
Wszędzie tu są zadbane drogi, po których poruszają się nie tylko 
dzieci i kobiety idące z zakupami, ale także samochody osobowe, 

motory i głośno warczące quady.
 Wrzesień rankiem jest bogaty w małych przechodniów 
podążających z plecakami do szkoły. Wychodząca 
z domów młodzież śpieszy do szkoły chodnikiem przy-
drożnym. Inne grupy wsiadają do szkolnego autobusu 
i przewożone są na plac szkolny. Wszystkie te grupki 
gwarnie witają się, rozmawiają i czekają na dźwięk 
szkolnego dzwonka.
 Magia szkolnego dzwonka jest tak duża, że słyszę go po 
dziś dzień. Nie można się wyzwolić z jego czaru, gdyż 

wyznaczał on czas rytmu pracy niemalże przez 40 lat. Słodkie 
dźwięki dzwonka, gwar i szczebiot młodzieży, ich radości 
i smutki, a potem cisza podczas 45-minutowych godzin pracy 
były wyznacznikiem każdego dnia – były wyznacznikiem życia 
i pracy nie tylko uczniów, ale także całej kadry pedagogicznej. 
Jednak czas szybko upływa i wiele, bardzo wiele zmieniło się 
nie tylko w szkole brzosteckiej, ale w całej naszej Ojczyźnie.
 W dawnej szkole brzosteckiej dzwonek trzymany był w ręku 
woźnego szkoły pana Franciszka i przywoływał rozbieganych 
chłopców i grające w klasy dziewczynki na lekcje szkolne, a po-
tem po 45 minutach uwalniał młodzież od rygorów lekcyjnych. 
Organizował życie w szkole, której praca trwała przez 6 dni 
tygodnia, a potem w pięciodniowym tygodniu pracy. Jednak na 
dźwięk dzwonka wyczekiwał zawsze każdy uczeń.
 W tym roku szkolnym 2016/2017 już nie ma dzwonka ręczne-
go. Zastąpiły go urządzenia sterowane elektrycznie i elektronicz-
nie, które jak zwykle ogłosiły rozpoczęcie pracy dydaktyczno-

-wychowawczej w nowej rzeczywistości 
edukacyjnej spowodowanej wprowadzeniem 
reformy szkolnej. Ileż to już razy przebudo-
wywano strukturę szkolną? Ileż to już razy 
zmieniano nazewnictwo szkolne, czas i okres 
nauki w poszczególnych typach szkół?... Wy-
chowanie przedszkolne, nauczanie począt-
kowe w szkołach podstawowych, nauczanie 
w klasach od 4 do 8, potem od 4 do 6 i wresz-
cie trzyletnie gimnazja – istny zawrót głowy. 
W tym roku ministerstwo wraca do ośmio-
klasowej szkoły podstawowej, czteroletniego 
liceum, pięcioletniego technikum i do szkół 
zawodowo-branżowych. Myślę, że to dobry 
pomysł, bo też i w takim typie szkół przyszło 
mi pracować przez 40 lat, a efekty tej pracy 
były dobre. Młodzież z brzosteckich szkół 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w SP w Brzostku
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wychodziła dobrze przygotowana do szkół średnich i z wielką 
łatwością przystosowywała się do jasielskich szkół, w których 
był bardzo wysoki poziom dydaktyczny.
 Szkolny dzwonek wzywał do pracy w szkole nie tylko uczą-
cą się młodzież, kadrę pedagogiczną, personel obsługowy, ale 
także rodziców, którzy współtworzyli sukcesy szkoły. Oni to 
właśnie poprzez komitet rodzicielski doposażali bazę szkolną 
oraz gromadzili finanse na zakup podstawowych pomocy na-
ukowych. W brzosteckiej szkole podstawowej była zawsze pełna 
podmiotowość uczniów i ich rodziców i to właśnie dzięki temu 
osiągała duże sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. Wszystkie 
reformy oświatowe w tej szkole wprowadzano bardzo płynnie 
i elastycznie. Sukcesem reformy stała się pełna synchronizacja 
programów nauczania we wszystkich typach szkół. Jedynie ostat-
nia reforma oświaty wprowadzająca gimnazjum jako typ szkoły 
była przygotowana mało starannie i źle przemyślana. Programy 
nauczania nie były ze sobą kompatybilne i dlatego do końca nie 
przygotowywały uczniów do szkół licealnych. Trzyletni pobyt 
ucznia w szkole z maturą – a w rzeczywistości dwuipółroczny 

- był zbyt krótkim czasem, aby przygotować młodzież do egza-
minu dojrzałości. Sprawdzanie wiedzy uczniów niemalże tylko 
przez testowanie doprowadziło do kontroli schematycznego 
i odtwórczego działania, a nie oceniało kreatywności, umiejęt-
ności twórczego myślenia. Niezbyt korzystnym było też przejście 
ucznia po sześcioletnim pobycie w szkole podstawowej do nowe-
go typu szkoły – gimnazjum. Stwarzało to obawę nieprzystoso-
wania psychicznego trzynastoletnich uczniów - w szczytowym 
momencie rozwoju psychofizycznego – do zmiany pedagogów 
i środowiska szkolnego. Myślę, że dobrze się stało, iż zrezygno-
wano z kontynuacji edukacji w gimnazjach. Powrót młodzieży 
do macierzystych szkół da pewną gwarancję pełnej edukacji 
dydaktycznej i wychowawczej. Ciąg edukacyjny w przyjaznych 
warunkach, ze znanym już środowiskiem uczniowskim i peda-
gogami da na pewno wyższe efekty dydaktyczno-wychowawcze. 
W tej edukacji winno się też wrócić do autorytetów – ojca, matki, 
nauczyciela, księdza – i wyrobienia u młodzieży nawyków sza-
cunku do tych osób. Winniśmy w dalszym ciągu dbać o trwanie 
w tradycji starszych pokoleń opartej na zasadach wiary naszych 
ojców i dziadów. Innym problemem - myślę, że też bardzo waż-
nym - jest zachęcenie młodzieży do korzystania z książki, bo 
przecież „książki to są najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie 
zdradzą, a nauczą wiele”… Zatem zachęcenie do korzystania 
z książki jest też warunkiem do zdobywania trwałej wiedzy.
 W brzosteckiej rzeczywistości oświatowej wielką sprawą stało 
się przeniesienie przedszkola do „starej szkoły podstawowej”. 
Jest to budynek przepięknie odrestaurowany, zmodernizowany 
i dostosowany do warunków pracy dzieci przedszkolnych. 
Łączy się bezpośrednio z zabudową szkoły podstawowej oraz 
dużego boiska sportowego i placu zabaw. Wszystko to integruje 
dziecko od najmłodszych lat z życiem szkoły, a rodzica zachęca 
do pełnej integracji z tym środowiskiem. W tym przedszkolu 
wprowadzona została też innowacyjna myśl, a mianowicie 
edukacja językowa – angielski – we wszystkich oddziałach od 
najmłodszych lat i to bezpłatnie w ramach podstawy programo-
wej. W dotychczasowym budynku, w ciasnych pomieszczeniach 
mieściło się zaledwie 75 przedszkolaków. W odrestaurowanym 

budynku „starej szkoły” znajdzie miejsce ok. 120 dzieci. To na 
pewno duży postęp i bardzo oczekiwany w naszej rzeczywisto-
ści. 
 Szkolny dzwonek przypomina nam starszym najpiękniejsze 
lata z życia. Młodzież zaś mobilizuje do twórczej pracy. Wspo-
mnę też, że mądrość ucznia wyniesiona ze szkoły łączy się z po-
staciami wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Brzoste-
cka szkoła miała wielu dobrych dyrektorów, ale niepowtarzalnym 
wzorcem osobowym pozostanie mgr Eugenia Grzesiakowska. 
Była to twórczyni zbiorczej szkoły gminnej i kierowała oświatą 
w całej gminie. Nie miała też wielu pracowników administracyj-
nych, gdyż cały ciężar ekonomiczno-administracyjny dźwigała 
Ludmiła Mijalowa, która pracowała z drewnianym liczydłem 
w ręku, zastępującym współczesny komputer. Jednak wszystko 
zawsze było na czas wyliczone, wypłacone, bez pomyłek… Ot, 
i to była cała tajemnica pracy ekonomistki w tamtych czasach…
 A nauczyciel też miał ogrom obowiązków. Sześciodniowy, 
a potem pięciodniowy tydzień pracy z pracą społeczną w nie-
dzielę oraz bezpłatną dwugodzinną pracą dydaktyczną za nie-
obecnych nauczycieli. Wielość zajęć pozalekcyjnych, których 
uczeń do wyboru miał całą gamę: kółka przedmiotowe, zajęcia 
sportowe, muzyczne, instrumentalno-wokalne, orkiestry, zajęcia 
folklorystyczne, fotograficzne, introligatorskie…, harcerstwo 
i wiele, wiele innych jeszcze organizacji. Zawsze na tych zaję-
ciach było dużo zainteresowanych uczniów, a przecież w domu 
młodzież pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa, 
w opiece nad młodszym rodzeństwem oraz w pracach ku-
chennych. Młody nauczyciel pisał konspekty, prowadził lekcje 
otwarte, uczestniczył społecznie w życiu wsi i jeszcze do tego 
uprawiał własne poletko, bo przecież wynagrodzenie było tak 
liche, że nie wystarczało na utrzymanie rodziny. Ale to już było…
 Zawsze jednak pierwszy wrześniowy dzwonek podrywał całą 
rodzinę szkolną do skutecznego działania na rzecz młodzieży 
i wzywał do współpracy coraz to młodsze pokolenia. I w tym 
roku szkolnym bardzo głośno i radośnie odezwał się dźwięk 
dzwonka. Oby przyniósł on młodzieży zachętę do solidnej, 
efektywnej i twórczej pracy, a pedagogom do sukcesów i dobrych 
osiągnięć w ich oddziaływaniu na uczniów. Czego serdecznie 
życzę. 

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 11

Fot. Paweł Batycki

Fot. ze zbiorów SP w Brzostku

Fot. ze zbiorów SP w Brzostku
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WIEM, ŻE NIC NIE WIEM. Do takiego wniosku jeszcze 
przed naszą erą doszedł Sokrates. Nikt nie rodzi się ze 
świadomością własnej niewiedzy. Im więcej się uczymy, im 
dokładniej zagłębiamy się w dane zagadnienie, tym bardziej 
przekonujemy się o ogromie informacji, o których w ogóle nie 
mieliśmy pojęcia. Odkrywamy własną małość w porównaniu 
z potęgą wiedzy, nauki. 

9 LAUREATÓW NAGRODY BURMISTRZA

Wiadomości zdobywane w szkołach podczas lekcji to zale-
dwie wierzchołek góry lodowej. Dobre studia pozwalają 

nam wgryźć się w to, co nas interesuje lub jest potrzebne. Jed-
nak najbardziej rozwijające są chyba wieloetapowe konkursy 
ogólnopolskie dla licealistów przewyższające nieraz zakresem 
materiału poziom akademicki. Udział w takich konkursach wy-
maga od ucznia nieprzeciętnych zdolności, a przede wszystkim 
pasji. Obecnie zdobycie w szkole ponadgimnazjalnej średniej 
ocen 4,5 nie stanowi szczególnego osiągnięcia, zwłaszcza że 
ogólnie polska edukacja obniża loty. Dlatego dobrze, że zaost-
rzono regulamin przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku 
dla uczniów szkół średnich uzyskujących nieprzeciętne wyniki 
w nauce oraz wykazujących się szczególną aktywnością spor-
tową. Nagroda, którą trudniej zdobyć, bardziej mobilizuje do 
wysiłku i bardziej cieszy.
Od tego roku, aby zostać laureatem Nagrody Burmistrza Brzost-
ku, należało spełnić co najmniej dwa z podanych warunków: 
uzyskać średnią ocen na świadectwie szkolnym 4,75, zostać 
finalistą olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu 
międzyszkolnym (miejsca I-III) lub uzyskać nieprzeciętne wyni-
ki w rywalizacji sportowej (indywidualne osiągnięcia na szczeblu 
co najmniej rejonowym). W ten sposób liczba przyznanych 
nagród zmniejszyła się z ubiegłorocznych 38 do 9. Do 10 lipca 
wpłynęło 39 wniosków, które rozpatrzyła komisja w składzie: 
przewodniczący Daniel Wójcik (członek Komisji Budżetowej 
i Spraw Społeczno-Oświatowych), sekretarz Agnieszka Zara-
nek (pracownik ds. promocji gminy i pozyskiwania środków 
zewnętrznych), członek Irena Nosal (kierownik Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli) oraz członek komisji 
Paweł Hipszer (przewodniczący Komisji Budżetowej i Spraw 
Społeczno-Oświatowych). Komisja po dokładnej analizie nade-
słanych wniosków ustaliła listę laureatów Nagrody Burmistrza. 

OTO NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH:

 ♦ Kamil Dziedzic (Brzostek) z I LO im. Króla St. Leszczyń-
skiego w Jaśle

 ♦ Jaromir Hunia (Brzostek) z I LO im. Władysława Jagiełły 
w Dębicy

 ♦ Maria Hynek (Kamienica Górna) z LO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kołaczycach

 ♦ Patryk Machaj (Kamienica Dolna) z I LO im. Władysława 
Jagiełły w Dębicy

 ♦ Anna Paściak (Brzostek) z LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kołaczycach

 ♦ Arkadiusz Starościk (Kamienica Dolna) z ZS Budowlanych 
im. Kr. Kazimierza Wielkiego w Jaśle

 ♦ Karolina Wójcik (Siedliska-Bogusz) z I LO im. Władysława 
Jagiełły w Dębicy

 ♦ Kornelia Wróbel (Smarżowa) z ZS nr 2 im. E. Kwiatkow-
skiego w Dębicy

 ♦ Dominik Zdziarski (Bączałka) z ZS nr 2 im. E. Kwiatkow-
skiego w Dębicy

Uroczystego wręczenia nagród rzeczowych w postaci plecaków 
turystycznych, powerbanków i kalkulatorów matematycznych 
dokonali Burmistrz Wojciech Staniszewski oraz Przewodniczą-
cy Komisji Weryfikacyjnej Daniel Wójcik podczas sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 30 sierpnia 2016 roku. Burmistrz 
pogratulował uczniom wyników i szczególnych osiągnięć w na-
uce. Podkreślił, że są oni ważną wizytówką naszej gminy, która 
staje się bardziej rozpoznawalna dzięki znaczącym sukcesom 

naszych laureatów.
Miejmy tylko nadzieję, że te plecaki pakowane na wyprawę nie 
zapełnią się cegłami typu „Biologia Campbella”. I najlepszy 
mózg musi czasem odpocząć!

Na koniec krótkie wywiady z reprezentantami szkół z dwóch 
powiatów – dębickiego i jasielskiego.

Jaromir Hunia z I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy:

Jakie własne osiągnięcie z ubiegłego roku szkolnego uważasz 
za najważniejsze?
Zostałem laureatem II edycji ADAMED SmartUP. To stypen-
dium dla uczniów, fundowane przez polską firmę farmaceu-
tyczną. Dla 50 laureatów ADAMED funduje dwutygodniowy 
staż naukowy w Warszawie. Całe dnie eksperymentowaliśmy 
w laboratoriach SGGW, słuchaliśmy wykładów z fizyki i che-
mii. Zajęcia prowadzili doktorzy z Oksfordu i Cambridge. Było 
naprawdę ciekawie. Można sobie w ten sposób zorganizować 
fascynujące wakacje zupełnie za darmo. Jedzenie jest dobre.

Jakie warunki trzeba było spełnić, żeby się dostać na taki staż?
Najpierw trzeba było przejść grę, w której brało udział około 
3000 uczniów. Gra zawierała zestaw zadań, ale bez poleceń. 
Należało wykombinować, co trzeba zrobić. W kolejnym etapie 
w formie aplikacji musieliśmy się pochwalić swoimi dotych-
czasowymi osiągnięciami naukowymi. Później w Warszawie 
komisja przeprowadzała z kandydatem rozmowę przypominającą 
egzamin. Mnie egzaminował m.in. profesor chemii M. Fedoryń-
ski. Następnie pisało się przez 20 minut test praktycznie nie do 
rozwiązania (tam też trzeba było kombinować, które zadania 
ugryźć). Po długim oczekiwaniu dostawało się informację 
o ewentualnym zakwalifikowaniu. Wtedy wypełniało się stos 
druków, żeby można było jechać. Z tysięcy chętnych wybrano 
50 uczniów, którzy mogli skorzystać ze stażu. Na stażu były 
4 grupy tematyczne: chemia i biochemia, medycyna i nauki me-
dyczne, fizyka i nanotechnologia oraz inżynieria i automatyka. 
Ja przeszedłem kurs z chemii i biochemii. Zajęcia prowadzono 
w niewielkich grupach. Były to zajęcia teoretyczne i praktyka 
w laboratorium. Nie zamykano nas tylko w murach nauk ści-
słych – codziennie bieganie, basen, siatkówka, mieliśmy też 
zajęcia z Public Speaking, prezentacje, wymyślaliśmy kabarety 
o zagadnieniach, które omawialiśmy na zajęciach, w weekend 
warsztaty kulinarne. Były też wycieczki m.in. do Międzynarodo-
wego Centrum Biologii Molekularnej czy Instytutu Nenckiego, 
gdzie łowiliśmy nicienie na rzęsy (pod mikroskopem), fizycy 
do Centrum Badań Kosmicznych. Na koniec otrzymywaliśmy 
certyfikaty świadczące o ukończeniu kursu. Wszystkim polecam 
takie wakacje. Śledźcie stronę AdamedSmartUp!

Czy satysfakcjonuje Cię otrzymana nagroda?
Tak, bo akurat zepsuł mi się stary plecak, będę miał go do szkoły. 
Jest fajny. Kalkulator też mi się przyda.
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że kryteria przyznawania tej 
nagrody są niesprawiedliwe, bo czasem konkursy ogólnopolskie 

Fot. Paweł Batycki
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są naprawdę trudne, a przy tym popularne np. z fizyki, mate-
matyki czy neurobiologii, za które dyplom dostaje się dopiero 
na etapie centralnym po pokonaniu kilku tysięcy osób z całego 
kraju. A może być np. jakiś regionalny konkurs i na tym etapie 
od razu dostaje się dyplom, który się liczy. Powinno się brać pod 
uwagę wieloetapowość konkursu i określić jego rangę.

Kamil Dziedzic z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle:

Jakie własne osiągnięcie z ubiegłego 
roku szkolnego uważasz za najważ-
niejsze?
Moją pasją jest polityka i historia. Du-
żym zaszczytem dla mnie, ucznia klasy 
pierwszej o profilu matematyczno-ję-
zykowym było zaproszenie mnie przez 
panią historyk do udziału w konkursie 
historycznym. Ona dostrzegła we mnie 
potencjał w tym zakresie, co skutkowa-
ło zdobyciem I miejsca w Wojewódz-
kim Turnieju Debat Oksfordzkich, a na-
stępnie VI miejsca w Ogólnopolskim 
Turnieju Debat Oksfordzkich, który 
miał finał w Warszawie w Sejmie RP. 
Zaryzykowałem również udział w Mię-
dzynarodowym Polsko-Ukraińskim 

Konkursie Fizycznym „Lwiątko” w kategorii klas III, w którym 
udało mi się uzyskać zaskakująco dobry wynik. 

Czy czujesz się wyróżniony jako laureat Nagrody Burmistrza 
Brzostku?
Oczywiście, że tak. Uważam za powód do dumy, iż znalazłem 
się w gronie dziewięciu osób wyróżnionych i docenionych przez 
władze samorządowe naszej gminy.

Czy, wg Ciebie, dobrze się stało, że zostały zaostrzone kryteria 
przyznawania tej nagrody?
Zaostrzenie kryteriów przyznawania nagrody Burmistrza 

Brzostku podnosi rangę tego wyróżnie-
nia, przez co czyni go bardziej prestiżo-
wym i sprawia, że jest ono nieosiągalne 
dla wielu uczniów z wysoką średnią 
ocen. Nie wystarczy już samo świa-
dectwo z paskiem, trzeba się również 
pochwalić osiągnięciami naukowymi. 
Każdy lubi, kiedy się go wyróżnia. 
Pochwała motywuje do dalszej nauki, 
stanowi bodziec do dalszej pracy nad 
rozwijaniem swoich zainteresowań 
przedmiotowych. Życzyłbym zatem jak 
najszerszej liczbie młodych osób do-
stąpienia w przyszłym roku szkolnym 
zaszczytu odebrania podobnej nagrody. 

U. Kobak

Marcin Kiwior pierwszym gościem Akademii Samorządności!

Wielokrotnie nagradzany nagrodą dla najlepszego wójta Małopolski i nominowany do nagrody najlep-
szego wójta w Polsce, wójt podtarnowskiej Gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior, będzie pierwszym 

gościem specjalnym w ramach spotkań Akademii Samorządności, projektu mającego podnosić świadomość 
obywatelską na temat funkcjonowania samorządu lokalnego. Najbliższe spotkanie o tytule Gmina. Nasze 
wspólne dobro będzie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich będzie wykład Urszuli Wojnarowskiej, 
dyrektora Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim na temat historii samorządu lokalnego, natomiast druga 
to krótki wykład i otwarta dyskusja z zaproszonym gościem. Całe wydarzenie zostanie zorganizowane 
w sali konferencyjnej w Domu Kultury w Brzostku w piątek 16 września o godzinie 18.00. Wstęp będzie 
oczywiście wolny. 
 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Organizatorzy

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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50. Sabałowe Bajania i sukces kapeli Zastawnych w Trzcinicy
10 lipca 2016 r. nasza kapela Zastawnych wzięła udział w XIII 

Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Karpat w Trzcinicy. 
Jest to konkurs kapel ludowych z regionu karpackiego, więc nie 
tylko z Polski, ale i Słowacji, Czech, Rumunii, Ukrainy itp. Udało 
nam się zdobyć tam II miejsce, ustępując jedynie skrzypaczce-se-
niorce, Pani Albinie Kuraś (90 l.) z Lubziny, która prymuje swojej 
kapeli od ponad 60 lat, czym zdecydowanie zasłużyła na tak 
wysoką ocenę. Następnie kapela wystąpiła na XXV Międzywo-
jewódzkich Spotkaniach Kapel Ludowych, które miały miejsce 
24 lipca w Wiśniowej. Kolejną imprezą, na której prezentowała 
nasz rodzimy folklor, był III Podkarpacki Festiwal Twórczości 
Ludowej „Nuta” 2016. Odbył się on 7 sierpnia w Jedliczu. Co roku 
organizuje go lokalne stowarzyszenie „STARA KUŹNIA” z tej 
miejscowości. Kapela wzbudziła wielkie zainteresowanie, zwró-
cono uwagę na niespotykany repertuar i sposób gry kapeli. Na 
jedliskiej „Nucie” prezentował swój kunszt również Witold Gier-
licki z Gąsówki. Jest to cymbalista, który uczył się u najlepszego 
w Polsce mistrza tego instrumentu, nieżyjącego już Władysława 
Chochołka z Czeluśnicy k. Jasła. Kapela Zastawnych wzięła 
udział również w jubileuszowych 50. „Sabałowych Bajaniach” 

2016 w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest to drugie obok Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wi-
słą najważniejsze święto folkloru polskiego. Kapela uświetniła 
pierwszy dzień „Sabałowych Bajań”, tj. środę 10 sierpnia tego 
roku. Choć pogoda nie dopisała, to odbył się tradycyjny przejazd 
muzyk przez Bukowinę Tatrzańską. Kapela Zastawnych wzięła 
również udział w korowodzie kapel, który w tym roku pokonał 
ponad 6 kilometrów, ciesząc turystów ukrytych pod parasolami 
i deszczowcami. Następnie kapela dała krótki koncert na scenie 
Bukowiańskiego Centrum Kultury, zyskując gromkie brawa 
oraz zaproszenie na przyszłoroczną imprezę. Zespół wystąpił 
w składzie: Józef Śliwa - skrzypce prym, Leszek Zastawny - 
klarnet, Kazimierz Czech - klarnet, Jakub Zastawny - cymbały, 
Aneta Wójtowicz - skrzypce sekund, Jan Zastawny - kontrabas. 
Ostatnim występem kapeli był piknik „Pożegnanie Wakacji”, 
który miał miejsce 28 sierpnia br. w Kamienicy Dolnej. Zebra-
ni mieszkańcy mogli posłuchać melodii, które gościły w tych 
okolicach przed wojną i poczuć klimat dawnych wesel i zabaw.

Jakub Zastawny

Petroniusz kazał wpuścić gościa do tepidarium i zaczęło się Naro-
dowe Czytanie w Brzostku w pierwszą sobotę września 2016 r.

DOKĄD IDZIESZ, CZYTANIE?
Takie pytanie się nasuwa, kiedy przyglą-

damy się aktualnej sytuacji czytelniczej 
w naszych okolicach. W gminnej bibliote-
ce rzadko można napotkać gościa, który 
przychodzi po książkę dla przyjemności. 
W domach na półkach mniej lub bardziej 
ekskluzywnych mebli nie ma miejsca na 
książki. W szkołach – przymus lekturowy 
czasem zapędzi do biblioteki. Uczeń wy-
pożyczy, co kazał polonista, przetrzyma 

w domu (czytać oryginału nie ma sensu; w ukochanym inter-
necie, dzięki któremu nie trzeba poddawać się trudnemu i mę-
czącemu procesowi myślenia, znajdzie się streszczenie i gotowe 
wypracowanie), a następnie odda, żeby był dowód korzystania 
z zasobów biblioteki. W sumie – po co 
te książki czytać? Oczy się psują. Czas 
się marnuje. Zastanawiać się i wyobra-
żać sobie trzeba. Wiedza i słownictwo 
niepotrzebnie się bogacą. Przecież 
doskonale można się ze wszystki-
mi dogadać, używając setki słów 
okraszonych cieszącymi się wielką 
popularnością wyrazami typu: k…a, 
ch… (tak, tak, to się pisze przez ch!!). 
Zresztą jest tyle innych, ciekawszych 
zajęć. O ile życie staje się prostsze, jeśli 
nie musimy się rozwijać intelektualnie. 

Po co nam wiedza? Lepiej być jak chrabąszcz majowy, którego 
nie dręczą myśli egzystencjalne… Lepiej żyć po to, żeby jeść 
i pokazywać, jakim się jest bogatym. I tak coraz bardziej rządzi 
nami fizjologia i materializm. A przestarzałe pismo zastępujemy 
obrazkami, które zdecydowanie bardziej do nas przemawiają.

Jednak żeby temu przeciwdziałać, Centrum Kultury i Czy-
telnictwa ponownie włączyło Brzostek w ogólnopolską akcję 
Narodowego Czytania. Tym razem z brzosteckiego rynku od 
godziny 10.00 do południa płynęła wartka akcja Sienkiewi-
czowskiej powieści „Quo vadis”. Publiczne czytanie rozpoczął 
tegoroczny debiutant ks. Marek Mnich, proboszcz brzosteckiej 
parafii. Po nim wystąpili: burmistrz Wojciech Staniszewski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki, radni Daniel 
Wójcik i Paweł Hipszer, Maria Kawalec - główna organizatorka 
akcji, sołtys Zawadki Marcin Sas, Zuzanna Rogala – niestrudzo-
na aktywistka na polu kultury, Tomasz Milian – mieszkaniec 
Brzostku oraz Agnieszka Bachara, która dodatkowo stanowiła 
ozdobę imprezy, prezentując się w starożytnym stroju.

Sienkiewicz przez dwie godziny wwiercał się w uszy przy-
godnych słuchaczy. Jednym może 
się to podobało, inni byli obojętni, 
a jeszcze inni z daleka omijali Kul-
turę. Najbardziej ucierpieli etatowi 
miłośnicy rynkowych debat i napo-
jów mocno poprawiających humor, 
którzy musieli ustąpić miejsca 
polskiemu nobliście i przeczekać 
niekomfortową sytuację na mniej 
ulubionej ławeczce. Mimo wszystko 
choć przez chwilę Wielka Literatura 
była górą!

Urszula Kobak

Fot. Piotr Szczuciński

Fot. Jakub Batycki
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Strażacy i służby mundurowe u stóp Przeczyckiej Pani
Odpust w Sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy co roku 

jest wielkim wydarzeniem, które gromadzi wiernych ze 
wszystkich zakątków Doliny Wisłoki, a także wielu przyjezd-
nych. Tradycją stało się, że strażacy i przedstawiciele innych 
służb mundurowych również pielgrzymują do Przeczycy, by za 
pośrednictwem Matki Bożej wypraszać potrzebne łaski i dzię-
kować za te już otrzymane. Nie inaczej było w tym roku. 
 16 sierpnia o godzinie 18.00 nastąpiło powitanie przybyłych 
gości przez Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego, 
a następnie odprawiona została Msza Święta, którą koncelebro-
wali kapelani Straży Pożarnej różnego szczebla oraz Kustosz 
Sanktuarium ks. Marek Marcićkiewicz. W wygłoszonej homilii 
nie zabrakło odniesień do tematów służby pełnionej przez uczest-
ników pielgrzymki, jak również do chrześcijańskiej i patriotycz-
nej postawy. Eucharystię swym czynnym udziałem uświetniła 
Ogniowa Kompania Honorowa z Kołaczyc, poczty sztandarowe, 
a także orkiestry z Pilzna i Jodłowej. Obecni byli także liczni 
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, ZOSP 
RP, PSP oraz mundurowi wyższego szczebla. 
 Następny punkt programu stanowiło uroczyste poświęcenie 
pojazdów strażackich, któremu już tradycyjnie towarzyszył 
głośny ryk syren i błyski sygnalizacji świetlnej. Po poświęceniu 
nadszedł czas na poczęstunek serwowany z kuchni polowej piel-
grzymom w mundurach. Jak zawsze stał się on okazją do wielu 
rozmów, wspomnień, wymiany doświadczeń. 
 Tegoroczna pielgrzymka była już 18. w historii i ponownie 
zgromadziła sporą liczbę uczestników. Przybyły delegacje z 53 
jednostek OSP, 48 pocztów sztandarowych, 50 samochodów po-
żarniczych, ponad 400 druhów strażaków i dodatkowo przedsta-
wiciele Państwowej Staży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, 
Wojska Polskiego, Kół Łowieckich, Lasów Państwowych… Pa-
tronatu i wsparcia przy organizacji udzielił Burmistrz Brzostku, 
Komenda Powiatowa PSP w Dębicy, Zarząd Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Dębicy, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku. W imieniu wszystkich uczestników pielgrzymki 
serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy 
do ks. Marka Macićkiewicza, który po raz kolejny z ogromną 
życzliwością i zaangażowaniem podjął się roli gospodarza naszej 
pielgrzymki. 
 18. Pielgrzymka Strażaków i Służb Mundurowych do Prze-
czycy przeszła już do historii. Miejmy nadzieję i postarajmy 
się, by w przyszłym roku nasze spotkanie odbyło się w jeszcze 
liczniejszym gronie.

Daniel Wójcik

TV Brzostek ma już ponad rok!
Dokładnie 30 lipca 2015 roku tworząca się ekipa TV Brzostek, 

mająca do dyspozycji jedynie małą kamerę i jeden mikro-
fon do kamery wybrała się na zrobienie pierwszego materiału 
z ćwierćfinałów Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. 

Od tego czasu udało nam się zrobić kolejnych 128 
materiałów, które obejrzało łącznie ponad 100 tysięcy 
osób! Nasz fanpage na Facebooku lubi już blisko 2 ty-
siące osób, a zasięgi postów przekraczają często 10 
tysięcy wyświetleń! Za granicą najczęściej oglądają 
nas w Stanach Zjednoczonych (2,5% całej oglądalności 
TV Brzostek), a dalej w Wielkiej Brytanii i Niemczech. 
Chociaż materiały naszej telewizji dotarły także do 
Boliwii i… Demokratycznej Republiki Konga. 

Wraz z upływem czasu zmieniał się także zespół 
redakcyjny. Obecnie składa się on z Bartka Ziai jako Re-
daktora Naczelnego, Pawła Batyckiego jako operatora 
kamery i montażysty, Faustyny Zdziarskiej, Agnieszki 
Bachary i Moniki Pieniądz jako reporterów, a także Ra-
fała Godniaka jako administratora strony internetowej. 

Przez cały ten czas udało nam się zakupić jeden 
mikrofon i kostkę ze znakiem graficznym TV Brzo-
stek, a także dużą, naramienną kamerę, dzięki której 
nie musimy chodzić zakompleksieni względem innych 

lokalnych telewizji internetowych. Ponadto na wyposażeniu 
znalazło się wiele innych urządzeń, które ułatwiają nam pracę 
i podnoszą jakość telewizji. 

I tylko patrząc w statystyki, wciąż nie mogę zrozumieć, dla-
czego ogląda nas aż 70% mężczyzn i tylko 30% kobiet?...

Naczelny

Fot. Paweł Batycki

Fot. ze zbiorów TV Brzostek
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Strażacy na start! 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2016 w Brzostku

Nie opadły jeszcze emocje po rozegranych w lipcu zawodach 
młodzieżowych w Siedliskach-Bogusz, a na horyzoncie 

pojawiły się kolejne wrażenia związane z pożarniczym sportem. 
Tym razem w zmaganiach wzięły udział drużyny seniorskie, 
a wszystko to w ramach Gminnych Zawodów Sportowo-
-Pożarniczych 2016 w Brzostku. W bieżącym roku termin ich 
rozegrania ustalono na niedzielę 14 sierpnia i wybór ten okazał 
się trafny. Mimo groźnie brzmiących zapowiedzi, aura okazała 
się przyjazna dla uczestników i organizatorów imprezy, którą 
rozpoczęto punktualnie o godzinie 14:00. Zmagania z trybun 
śledziła, a także dopingowała swoich faworytów licznie przybyła 
publiczność z terenu całej Gminy Brzostek. Celem zawodów 
jest nie tylko sprawdzenie i doskonalenie sprawności bojowej 
jednostek, ale także popularyzacja ochotniczego pożarnictwa 
w lokalnej społeczności.
 Zawody rozpoczęła zbiórka zespołów na płycie stadionu. Po 
przywitaniu komisji sędziowskiej, gości, zawodników i publicz-
ności odbył się przegląd pododdziałów tworzących drużyny po-
żarnicze. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia zawodów złożył 
na ręce Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego Ko-
mendant Gminny dh Krzysztof Zegarowski. Następnie odbyła się 
krótka odprawa kapitanów drużyn oraz rozlosowano kolejność 
startu. Do zmagań przystąpiło 7 zespołów męskich reprezen-
tujących jednostki OSP z ternu Gminy Brzostek. W kolejności 
startu były to drużyny: Grudna Dolna, Siedliska-Bogusz, Grud-
na Górna, Nawsie Brzosteckie, Januszkowice-Wieś, Skurowa, 
Brzostek. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała 
komisja sędziowska złożona ze strażaków i pracowników Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy na 
czele z dowódcą JRG nr 1 brygadierem Januszem Nesterukiem.
 Pierwszą z rozegranych konkurencji była sztafeta pożarni-
cza. Dzięki funduszom przekazanym na ten cel przez władze 
samorządowe odrestaurowana została bieżnia wokół stadionu 
i bieg sztafetowy mógł odbyć się w przyzwoitych warunkach. 
Jak co roku największe emocje budziło pokonywanie przez za-
wodników tzw. „ściany”, która to przeszkoda nieprzypadkowo 
znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie trybun zajmowanych 
przez publiczność. O pechu mogą mówić zawodnicy z Brzost-
ku. Mały błąd okazał się bardzo kosztowny (10 pkt. karnych) 
i utrudnił osiągnięcie celu, jakim było zdobycie jak najwyższego 
miejsca. Po tej konkurencji na prowadzenie wysunęła się drużyna 
z Nawsia Brzosteckiego, jednak w miarę wyrównane wyniki nie 
pozwoliły wskazać jednoznacznego faworyta. Tradycyjnie już 
o wszystkim miało zadecydować ćwiczenie bojowe.
 To widowiskowe zadanie ma odwzorowywać sprawianie linii 
ssawnej i gaśniczych w trakcie pożaru. I tutaj strażacy z OSP 
w Brzostku okazali się bezkonkurencyjni, uzyskując najlepszy 
czas. Należy podkreślić, że po raz kolejny wszystkie drużyny 
biorące udział w zawodach ukończyły ćwiczenie w regula-
minowym czasie, co wskazuje na ich sprawność i gotowość 
do niesienia pomocy mieszkańcom naszego terenu. Różnice 
punktowe pomiędzy poszczególnymi miejscami były naprawdę 
niewielkie, co przekonuje o wyrównanym poziomie rozgrywek 
(poniżej prezentujemy tabelę wyników).
 Przysłowiową wisienką na torcie stał się pokazowy 
(odbywany jednak zgodnie z wszelkimi zasadami 
regulaminu) występ drużyny kobiecej OSP Brzostek. 
Dziewczęta zaprezentowały się w tych samych kon-
kurencjach co mężczyźni, z tą tylko różnicą, że ze 
względów bezpieczeństwa nie pokonywały „ściany”. 
Okazało się, że nasze druhny z powodzeniem mogłyby 
rywalizować z mężczyznami, czego dowodem jest 
osiągnięty wynik punktowy. Ich występ spotkał się 
z zasłużonym aplauzem publiczności, a same zawod-
niczki zapowiadają, że już za rok wystartują w formule 
oficjalnej i starać się będą o awans na zawody powia-
towe. Pozostaje nam wspierać je w tych zamiarach 
i życzyć powodzenia.
 Po zakończeniu konkurencji przyszedł czas na pod-

sumowanie i oficjalne ogłoszenie wyników. Dokonał tego prze-
wodniczący komisji sędziowskiej brygadier Janusz Nesteruk. 
Ostatecznie najlepszy czas w sztafecie, niezły wynik ćwiczenia 
bojowego i brak punktów karnych sprawił, że z pierwszego 
miejsca mogli cieszyć się zawodnicy z Nawsia Brzosteckiego, 
drugie miejsce zajęła prezentująca wyrównany, wysoki poziom 
drużyna OSP Siedliska-Bogusz. Na trzeciej pozycji uplasowali 
się zawodnicy OSP w Brzostku, którzy dzięki świetnemu wy-
stępowi w bojówce nadrobili straty ze sztafety i zajęli miejsce 
premiowane pucharem.
 Wręczenia pucharów i dyplomów dokonali obecni na imprezie 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy 
dh Stanisław Bryg oraz Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszew-
ski. Była też chwila na oficjalne przemówienia i pamiątkowe 
fotografie. Nie zabrakło oczywiście pucharu i dyplomów za 
wyczyny żeńskiej drużyny OSP w Brzostku, które ufundował 
zarząd tej jednostki.
 W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku 
składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli 
nam w zorganizowaniu zawodów. Szczególne podziękowania 
należą się Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy, Burmistrzowi 
Brzostku, kierownictwu i pracownikom CKiCz w Brzostku, 
OSiR w Brzostku, druhom i druhnom zaangażowanym w przy-
gotowanie imprezy i treningi drużyn, a przede wszystkim sa-
mym zawodniczkom i zawodnikom. Dziękujemy, a wszystkich 
Państwa zapraszamy na kolejne strażackie imprezy.

Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku

Daniel Wójcik

Miejsce Nazwa OSP
Sztafeta Bojówka

RazemCzas
(sek.)

Punkty 
Karne

Razem 
Punkty

Czas
(sek.)

Punk-
ty 

Karne
Razem 
Punkty

1 Nawsie Brzosteckie 62,5 - 62,5 48,6 - 48,6 111,1
2 Siedliska-Bogusz 64,0 - 64,0 48,8 - 48,8 112,8
3 Brzostek 65,5 10 75,5 44,2 - 44,2 119,7
4 Grudna Górna 66,5 - 66,5 49,0 5 54,0 120,5
5 Grudna Dolna 72,0 - 72,0 50,05 5 55,05 127,05 
6 Skurowa 64,2 - 64,2 58,4 5 63,4 127,6
7 Januszkowice-Wieś 77,5 - 77,5 62,3 - 62,3 139,8

- OSP Brzostek -  
kobiety 68,9 - 68,9 55,0 5 60,0 128,9

Tabela wyników

Fot. Michał Czekaj
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Dzieje się w Nawsiu Brzosteckim!
To był gorący sierpień w Nawsiu Brzosteckim zwieńczony 

imprezą, o jakiej długo się nie zapomina! Ale po kolei…
Wszystko zaczęło się wraz z początkiem miesiąca, kiedy to 
na scenie przy domu ludowym ruszyło wakacyjne kino „Pod 
chmurką”. Młodzi ludzie tłumnie zbierali się, aby w ciepłe 
i długie, letnie wieczory oglądać na projektorze filmy, które 
jeszcze niedawno dostępne były jedynie w kinie! Postawiliśmy 
głównie na polskie produkcje, a największą widownię zebrał 
nowy „Pitbull” w reżyserii Patryka Vegi. W tym miejscu należą 
się podziękowania dla Centrum Kultury i Czytelnictwa za 
opłacenie nam całorocznej licencji na publiczne odtwarzanie 
filmów. Jak pokazały te wakacje, warto stawiać na kulturę!

Ostatnim akordem sezonu letniego w Nawsiu Brzosteckim stał 
się „Ciasteczkowy Piknik” zorganizowany 28 sierpnia przez rad-
nego Nawsia Brzosteckiego Mateusza Domaradzkiego, sołtysa 
wsi Annę Ziębę, Radę Sołecką i KGW. Motywem przewodnim, 
podobnie jak na feriach zimowych, były wypieki przygotowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Brzosteckim. Dzięki 
tym przepysznym ciasteczkom (których mimo dużych zapasów 
zaczęło brakować pod koniec imprezy) do naszej miejscowości 
cyklicznie zaczynają przyjeżdżać wszyscy fani słodkich przy-
smaków (ci mniejsi i ci nieco więksi) z całej Gminy Brzostek!

Start imprezy nastąpił już o godzinie piętnastej, kiedy roz-
poczęły się konkurencje sprawnościowe dla dzieci i rodziców. 
Było między innymi przeciąganie liny, bieg z jajkami na czas 
czy sprint w workach. Rywalizacja stała na bardzo wysokim 
poziomie, o czym świadczy fakt, że podczas jednej z wyżej 
wymienionych konkurencji stłukło się tylko jedno jajko! Dla 
porównania w ubiegłym roku było ich aż czterdzieści.

O godzinie osiemnastej rozpoczął się koncert sióstr Dunaj-
skich i Pauliny Zięby. Małgosia i Ola, uczennice szkoły podsta-
wowej, miały po raz pierwszy możliwość zaprezentowania się 
przed nawsieńską publicznością. Dziewczynki znów udowodniły, 
że mają wielki talent wokalny, o czym mogliśmy się przekonać, 
słuchając znanych i lubianych przebojów głównie z lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych w ich wykonaniu. 

Ponadto na dzieci cały czas czekały takie atrakcje jak malowa-
nie twarzy, dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa, wóz strażacki 
i ciężarówka wystawiona przez firmę Omega. Dla starszych 
mieszkańców Nawsia Brzosteckiego przygotowano wystawę 
zdjęć „Nawsie z dawnych lat…”, gdzie można było zobaczyć, 
jak w przeszłości wyglądała nasza wieś. 

Gdy najmłodsi poszli już do swoich domów oglądać wieczo-
rynkę i powoli kłaść się spać, pod domem ludowym tłumnie 
zaczęli zbierać się dorośli, którzy czekali na wspólną zabawę 
z brzosteckim zespołem ANDANTE. Ta rozpoczęła się o godzi-
nie dziewiętnastej i mimo wizji poniedziałkowego, wczesnego 
wstawania do pracy trwała niemalże do godziny drugiej w nocy! 
Parkiet cały czas zapełniali bawiący się ludzie, którzy z braku 
miejsca zaczęli w pewnym momencie tańczyć nawet na kostce 
brukowej przy domu ludowym! W momentach przerw w grze 
zespołu wszyscy tłumnie ciągnęli do strefy gastronomicznej, 
by uzupełnić płyny najczęściej złocistym napojem o znikomym 
procencie alkoholu i przegryźć to wszystko kiełbaską z grilla. 

Po tej skromnej relacji z wydarzenia nadszedł czas na po-
dziękowania wszystkim życzliwym osobom, bez których my, 
organizatorzy, nie bylibyśmy w stanie zapewnić tylu atrakcji 
w ten piękny dzień. Podziękowania należą się Annie i Dariu-
szowi Kolmanom za opłacenie dmuchanych zjeżdżalni, Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, a także burmistrzowi 
Wojciechowi Staniszewskiemu za opłacenie orkiestry, Celinie 
Maczudze, firmie EKiW, Dariuszowi Kalinie, Władysławowi Ra-
dzikowi, Omedze Pilzno, Henryce Kolbusz i Danucie Adamskiej 
za sponsoring rzeczowy. Specjalne podziękowania należą się 
także Wojciechowi Gąsiorowi z OSP Siedliska-Bogusz za pomoc 
w organizacji i użyczenie nam roll-baru, a także Krzysztofowi 
Zegarowskiemu za udostępnienie wozu strażackiego w dniu 
imprezy i pomoc w przewozie niezbędnego sprzętu. 

Jak widać, często wystarczą tylko dobre chęci i zapał do 
pracy, aby zmieniać naszą lokalną społeczność na lepsze. To nie 
pierwsza w ostatnim czasie impreza w Nawsiu Brzosteckim i na 
pewno nie ostatnia. Mamy jeszcze mnóstwo pomysłów, które 
tylko czekają na realizację!

Organizatorzy

Fot. Elżbieta Domaradzka
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Piknik rodzinny w Kamienicy Dolnej

POŻEGNANIE WAKACJI
Piknik rodzinny „Pożegnanie wakacji” w Kamienicy Dolnej 

rozpoczął się występami tych, którzy naprawdę żegnali waka-
cje, czyli uczniów i przedszkolaków. Jako pierwsi zaprezentowali 
się najmłodsi. Swoim brawurowym występem składającym się 
z tańców i piosenek, rozemocjonowali zgromadzonych widzów, 
szczególnie rodziców i dziadków małych artystów. Potem na 
kamienickiej scenie prezentowali się w układach tanecznych 
i piosenkach uczniowie klas od I-V. Publiczność świetnie bawiła 
się przy tańczonych przez uczniów rock and rollach i wzruszała 
przy nastrojowych melodiach i piosenkach. Wszyscy szkolni 
artyści schodzili ze sceny żegnani wielkimi brawami wyraża-
jącymi podziękowanie ze strony publiczności za talent, odwagę, 
pracowitość i poświęcenie ostatnich dni wakacji na próby. Ale 
warto było! Wszyscy docenili i zachwycili się tym, co pokazały 
dzieci przygotowane przez swoich wychowawców i nauczycieli.
Imprezę, podobnie jak rok temu, prowadziła Magdalena Machaj, 
która zadbała o jej niepowtarzalny charakter.

W to piękne, niedzielne popołudnie plac szkolny ożywiły liczne 
atrakcje przygotowane dla najmłodszych tj. dmuchany zamek 
i zjeżdżalnia, pokaz baniek mydlanych, balony, kurtyna bajkowa 
do robienia wspólnych rodzinnych zdjęć, kącik dla najmłodszych 
przygotowany przez właścicieli Klubu Dziecięcego „Tęczowa 
Dolina”. Powodzeniem cieszyło się także stoisko do malowania 
twarzy oraz tatuaży brokatowych. Wspólne gry, zabawy i konkur-
sy dla najmłodszych organizowały i prowadziły panie animatorki.

Pierwszą konkurencją sportową był mecz piłki nożnej - rodzice 
kontra młodzież o Puchar Radnego Kamienicy Dolnej – Pawła 
Hipszera. Ojcowie pokazali prawdziwego sportowego ducha walki, 
lecz nie potrafili pokonać świetnie grającej młodzieży.

Wiele emocji i wrażeń dostarczyły konkurencje sportowe m.in. 
przeciąganie liny, przejazd taczkami, żywy kosz, biegi w różnych 
kategoriach wiekowych oraz toczenie opony na czas. Zawody 
sportowe sędziowały Agata Smołucha i Ewelina Dobosz.

Dużą oglądalnością cieszył się konkurs jedzenia pierogów na 
czas, w którym uczestnikom i publiczności towarzyszył dobry 
humor i zabawa.

Organizatorzy zadbali o dobrą kuchnię, gdzie serwowali 
pierogi ruskie i z kapustą, bigos, kiełbaski z grilla, chleb ze smal-
cem i ogórkiem oraz pyszne ciasto. Było również stoisko z watą 
cukrową i popcornem.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się pokaz policyjny oraz 
prezentacja samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Actros 
należących do firmy PHU „Emar” z Brzostku, której właściciele 
rozdawali gadżety.

W czasie pikniku odbyła się także licytacja piłek z autografami 
znakomitego siatkarza Rafała Buszka pochodzącego z naszego re-
gionu. Piłki wylicytowali Małgorzata Wójtowicz i Grzegorz Kurek.

Atmosferę umilała kapela Zastawnych oraz zespół „Vizioner”. 
Piknik zakończył się późnym wieczorem w rodzinnej atmosferze. 
Przybyli mieszkańcy oraz goście mogli miło spędzić wolny czas.

Sponsorami niedzielnej uroczystości byli: Stowarzyszenie 
„Razem w Przyszłość”, Firma PPHU „Marbet” - Maria Grze-
siakowska, Małgorzata i Krzysztof Piekarczykowie, Magdalena 
i Krzysztof Przebiędowie, Monika i Wojciech Machajowie, Maria 
i Jerzy Przebiędowie, Danuta i Roman Wójcikowie, Dorota i Pa-
weł Machajowie, Joanna i Jan Serafinowie, Barbara i Waldemar 
Grzesiakowscy, Agnieszka Materowska – Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy „Sezamek”, Magdalena i Igor Bogdanowie – 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Groszek”, Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy „Hitpol” Zawadka Brzostecka, Anna i Grzegorz 
Grzesiakowscy, Joanna i Michał Nyklowie, Barbara i Zbigniew 
Szczucińscy, Dawid Belcik, Krystyna Porębska, Iwona i Norbert 
Doboszowie, Ewelina i Paweł Hipszerowie, Magdalena i Zbigniew 
Machajowie, Małgorzata i Jacek Podgórscy, Elżbieta i Marian 
Ptaszkowie, Stanisława Kieca, Maria i Jan Hipszerowie, Małgorza-
ta i Stanisław Berkowie, „Masarnia Leja” Jodłowa, Jadwiga Lisak, 
Anna Gorczyca, Beata Machaj, „PHU „Emar” Nowak, Przebięda 
Sp. J., Artur Potrzeba – Księgarnia i Sklep Wielobranżowy, Firma 
„Fem Poland” Sp. z o.o., Sobiesław Zasada „Automotive” Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom, Pani Dyrektor, 
Nauczycielom, Pracownikom szkoły, Policjantom, Mieszkańcom 
Kamienicy Dolnej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tej imprezy.

Organizatorzy:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Dolnej, 

Radny, Sołtys i Rada Sołecka wsi Kamienica Dolna

Fot. Dorota Machaj, Wojciech Machaj i inni
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„Smerfowa Niedziela” w Woli Brzosteckiej
Jak wszyscy pamiętamy, rok temu dla naszych dzieciaków 

z Woli Brzosteckiej był zorganizowany wyjazd do sali 
zabaw „Figielek” w Jaśle. Natomiast tego lata, a dokładnie 
w niedzielę 21 sierpnia zaprosiliśmy naszych najmłodszych 
mieszkańców wsi wraz z rodzicami do domu ludowego na 
„Smerfową Niedzielę”. Sala zamieniła się w smerfową krainę, 
która została opanowana przez dzieci. Od razu zrobiło się 
głośno, tłocznie i wesoło. Całą zabawę prowadziła Smerfetka 
w osobie Marioli Zielak, w której dzieciaki niemal się zakocha-
ły. Zorganizowała fantastyczne gry i zabawy z krainy smerfów 
m.in.: karmienie rodziców przez swoje pociechy smerfowym 
pokarmem (utrudnieniem były zasłonięte oczy rodziców), 
smerfowe tańce z naśladowaniem ruchów. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyła się zabawa Zgrywusa, czyli tykająca 
bomba – dzieci siedzące w kole po poprawnej odpowiedzi 
na zadane pytanie Smerfetki przekazywały sobie pudełko 
z tykającą bombą. Rodzice natomiast łamali sobie języki przy 
odczytywaniu łamańców językowych. Najmłodsi odkrywali 
w sobie zarówno talenty artystyczne w konkursie polegającym 
na narysowaniu i pomalowaniu kota Klakiera, jak również 
talenty czarodziejskie, gdy podczas zabawy zamieniali piórka 
w cukierki. Wszyscy uczestnicy wymienionych konkursów 
otrzymali atrakcyjne nagrody oraz mogli pozować do zdjęć, 
wcielając się w bajkowe postacie z „Krainy Lodu”. Jednak 
największą popularnością cieszyło się malowanie twarzy, 
robienie tatuaży oraz kolorowanie włosów. Na przybyłych 
gości czekały przeróżne smakołyki: babeczki, ciasteczka 
i najbardziej lubiana przez dzieci pizza. 
Nasza impreza nie byłaby tak udana, gdyby nie osoby, które 
poświęciły swój czas na jej zorganizowanie oraz pomogły 
nam finansowo. Szczególne podziękowania składamy Gmin-
nej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 

wsparcie finansowe oraz Panu Arturowi Potrzebie za ufundo-
wane nagrody. Dziękujemy również Paniom Karolinie Górce, 
Wiesławie Kobak, Marioli Zielak, Annie Nowickiej oraz Zofii 
Grodzkiej – inicjatorce imprezy. 
Zorganizowane spotkanie stało się okazją nie tylko do ak-
tywnego spędzenia czasu dzieci z rodzicami, ale również do 
wzmocnienia więzi mieszkańców wsi. Mamy nadzieję, że 
spotkamy się znów za rok. 

A.N.

Fot. Anna Nowicka



NARODOWE CZYTANIE W BRZOSTKU

KOLEJNE SUKCESY KAPELI ZASTAWNYCH

Fot. Jakub Batycki

Fot. Piotr Szczuciński



POŻEGNANIE WAKACJI W KAMIENICY DOLNEJ Fot. Dorota Machaj, Wojciech Machaj i inni



DOŻYNKI POWIATOWE 2016 W BRZOSTKU Fot. Paweł Batycki, Jakub Batycki
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PIKNIK CIASTECZKOWY W NAWSIU BRZOSTECKIM

Roczek TV Brzostek

Fot. Elżbieta Domaradzka

Fot. ze zbiorów TV Brzostek



SMERFOWA NIEDZIELA W WOLI BRZOSTECKIEJ

WAKACJE W BRZOSTECKIM DOMU KULTURY

Fot. Anna Nowicka
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Wakacje w domu kultury
Tradycyjnie w okresie wakacyjnym Dom Kultury w Brzostku 

stara się zagospodarować czas dzieciom i młodzieży z terenu 
gminy. Przez cały okres codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00 – 18.00 czynna była świetlica, a w niej możliwość 
skorzystania z różnych gier: piłkarzyki, cymbergaj, bilard, sza-
chy, dart i gry planszowe. Mimo wakacyjnej przerwy od nauki 
nie zabrakło też bezpłatnych zajęć muzycznych i wokalnych, 
odbywających się w terminach uzgodnionych z prowadzącymi.

Podobnie jak w roku ubiegłym na przełomie lipca i sierpnia zor-
ganizowano cykl zajęć tematycznych (plastyczne, teatralne, rucho-
we). W tym czasie największą popularnością cieszyły się grupowe 
wyjazdy do kina Helios w Rzeszowie. Warto wspomnieć, iż film 
„Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie”, który niedawno wszedł 
na ekrany kin wzbudził tak znaczne zainteresowanie, że należało 
zorganizować dwa duże autokary, przy czym ich stan zapełnił się 
w ciągu niespełna doby od ukazania się ogłoszenia w internecie. 
Nie mniej interesujący był film „Szajbus i pingwiny” – oparty na 
prawdziwej historii niesamowitej przyjaźni psa i człowieka, którzy 
ocalili populację pingwinów od wyginięcia. Film z mądrą fabułą 
o tematyce ekologicznej, ze wspaniałymi ujęciami krajobrazów 
i przyrody bardzo spodobał się zarówno tym najmłodszym, jak 
i starszym dzieciom oraz młodzieży. Bowiem przekrój wiekowy 
w organizowanych wyjazdach do kina miał niemałą rozpiętość. 
Najmłodsi – dzieci do lat 10 – mogli jechać pod opieką rodziców 
bądź innych dorosłych opiekunów. Równie dużym zainteresowa-
niem cieszyły się tzw. podchody, co stanowiło nowość w tym roku. 
Była to bardzo wciągająca zabawa skierowana do dzieci starszych 
i młodzieży, polegająca na szukaniu ukrytego „skarbu” za pomocą 
różnych wskazówek rozmieszczonych w terenie (w parku przy 
domu kultury). Po drodze trzeba było rozwiązać zagadkę, rebus 
czy odpowiedzieć na zadane pytanie. Kiedy wreszcie, pokonując 
różne przeszkody, udało się odnaleźć ukryty „skarb” (słodycze), 
cała grupa odczuwała wielką satysfakcję. Uczestnicy bardzo 
chwalili sobie tego typu zabawę. 

 Wzorem lat ubiegłych w dwa kolejne niedzielne popołudnia 
na przełomie wakacyjnych miesięcy dom kultury zaproponował 
dzieciom zabawy prowadzone przez profesjonalistów w tej dzie-
dzinie – Studio Animinek z Ropczyc. W imprezach nazwanych 
„Niedzielne popołudnia dla dzieci” oprócz zabaw prowadzonych 
przez wspominaną agencję artystyczną nie zabrakło pokazów 
sprzętu brzosteckiego OSP. Na placu koło domu kultury było 
w tych dniach gwarno i kolorowo. Dzieci przybyłe wraz ze swo-
imi rodzicami miały możliwość uczestniczenia w różnorodnych 
konkursach, wspólnych zabawach z chustą animacyjną, tańcach 
integracyjnych i pląsach przy dźwiękach dziecięcej muzyki 
w scenerii tysiąca kolorowych baniek mydlanych różnorakich 
rozmiarów. Nie zabrakło też malowania twarzy, które dzięki 
artystom ze studia w parę minut zmieniały się w bajkowe wy-
marzone postacie. Rozdawano także bezpłatnie watę cukrową. 
Prawdziwą zaś atrakcją było modelowanie kolorowych balonów 
w różne bajkowe postacie, samochodziki czy też inne zabawki, 
jakie dzieci sobie zażyczyły, którymi również zostały obdarowane. 
Natomiast możliwość dokładnego obejrzenia wozu strażackiego, 
jak też zapoznanie się z jego wyposażeniem i działaniem oraz 
bliska rozmowa z umundurowanym strażakiem były dla każdego 
dziecka (zwłaszcza chłopca) niesamowitym przeżyciem. Takie 
popołudnie ze strażakiem było dobrym przykładem edukacji 
poprzez zabawę, niezwykle korzystnej dla maluchów. Podczas 
tej trzygodzinnej zabawy żaden dzieciak się nie nudził i wracał 
do domu w radosnym nastroju pełen niezapomnianych wrażeń.

Wymienione propozycje dla dzieci były bezpłatne i mogli 
z nich skorzystać wszyscy, którzy mieli ochotę spędzić czas letniej 
kanikuły w domu kultury. 

E.M.
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Absolwentki Zespołu Szkół w Brzostku wspominają…
Katarzyna Strojek:

Nazywam się Katarzy-
na Strojek. Uczęszcza-
łam do liceum w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku w latach 
2005-2008. Po zdaniu 
matury rozpoczęłam 
studia na Wydziale 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Rzeszow-
skiego na kierunku pra-
wo. W chwili obecnej 
jestem aplikantem nota-
rialnym przy Izbie No-
tarialnej w Rzeszowie 
i pracuję w Kancelarii 
Notarialnej. Okres li-
ceum był rewelacyjny. 

Wspominam ten czas bardzo miło. Grono znajomych, superkadra 
pedagogiczna, rozmowy, śmiech i wrzask na korytarzach w cza-
sie przerw, poczucie, że jest się akceptowanym, dostrzeganym 
i lubianym – to coś bezcennego. Doceniamy to teraz, gdy staliśmy 
się częścią dorosłego świata.
Do grona „Kawiarek” wstąpiłam zaraz po rozpoczęciu nauki 
w liceum. Spotkał mnie zaszczyt bycia członkiem naszej Kawia-
renki Literackiej. Urok nauczycieli pani Danuty Wójcik i pani Te-
resy Młyniec był tak duży, że nie sposób było powiedzieć „nie”. 
W tym miejscu nasuwają mi się słowa Jana Wiktora: „Biblioteka 
to przybytek na ścieżaj otwarty…zapraszający każdego w swe 
progi…Wejdź gościu i stań się przyjacielem…” Tak było z nami. 
Staliśmy się wszyscy z Kawiarenki przyjaciółmi. Piękne to były 
czasy. A ile się działo!!!. Organizowaliśmy wiele występów, spot-
kań na forum szkoły i nie tylko. Pamiętam wieczorki literackie, 

gdzie przedstawialiśmy biografie i utwory znanych poetów, pisa-
rzy i artystów. Gdy szkolny zgiełk cichł, w bibliotece zaczynało 
się życie: półmrok… zapalone świece… cisza... i my… Można 
się było wyciszyć i odstresować. Liczne konkursy motywowały 
do działania. Pamiętam, że udało mi się wygrać jeden, chyba 
to był konkurs o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Or-
ganizowaliśmy różne wystawy poświęcone wybitnym osobom. 
Lata spędzone z Kawiarenką Literacką wspominam z dużym 
sentymentem. To były rewelacyjne chwile. Przygotowania do 
występów poprzedzone próbami (które notabene często odbywa-
ły się w czasie lekcji hihi), w trakcie których towarzyszyło nam 
dużo śmiechu i zabawnych epizodów. Spotykaliśmy się z Panią 
Danusią i Panią Teresą niemal codziennie. Przesiadywaliśmy 
w bibliotece często. Nie z obowiązku. Było to miejsce, gdzie 
zawsze mogliśmy liczyć na ciepłe słowo i wsparcie. Za mojej 
„kadencji” Kawiarenka przeżywała rozkwit. Angażowaliśmy 
się w to, co robiliśmy. Rozwijało nas to, napędzało, a przede 
wszystkim cieszyło. Mam nadzieję, że i teraz tak jest. Fajnie jest 
mieć w życiu poczucie, że robi się coś z sensem… Działalność 
w bibliotecznej społeczności właśnie takie poczucie mi dawała. 
I za to chcę serdecznie podziękować dwóm pięknym duszom, 
które ukryte między regałami zakurzonych książek potrafiły 
i znalazły czas, by nas oderwać od codziennych spraw i zabrać 
„na kawę”. Pani Danusiu i Pani Tereso, dziękuję…

Dorota Markiewicz (Strojek):
Witam, nazywam się Doro-
ta Markiewicz (Strojek). Do 
szkoły w Kleciach uczęsz-
czałam w latach 2007-2011 
do Technikum Żywienia 
i Gospodarstwa Domowe-
go. Okres po maturze to jak 
zwykle czas, kiedy nie chce 
się wcale myśleć o dalszej 
nauce, jednak wybrać coś 
trzeba było. Ostatecznie 
wraz z koleżanką zdecydo-
wałyśmy się na Technikum 
Farmaceutyczne w Rygli-
cach, jest to dwuletnie stu-
dium policealne. Po zdaniu 
egzaminów zostaje się tech-
nikiem farmaceutycznym 
i można pracować w aptece. 
Obecnie mieszkam i pra-

cuję w Niemczech. Lata spędzone w technikum wspominam 
z nostalgią, ponieważ był to czas beztroski. Nie mogę powie-
dzieć, że należałam do wybitnych uczniów, ale jakoś udało 
mi się utrzymać trochę lepszy poziom. Czasem uczyłam się 
w szkole tuż przed lekcją, kiedy indziej przychodziłam bardzo 
dobrze przygotowana. Jak wiadomo, przerwy i wolne lekcje 
były najmilej widziane. Moim ulubionym miejscem i azylem 
była biblioteka, bardzo ciche i przytulne miejsce. Tam zawsze 
można uciec od szkolnego zgiełku, pomyśleć, a czasem odro-
bić lekcje. Panie bibliotekarki służyły dobrą radą i dodawały 
otuchy, gdy coś mnie przerastało. Moje uczestnictwo w życiu 
biblioteki opierało się głównie na czytaniu książek, pochłania-
łam całe masy, co zresztą pozostało mi do dziś. Konkursem na 
Najlepszego Czytelnika Miesiąca udało się nakłonić wiele osób 
do czytania, na zwycięzcę czekała słodka nagroda bądź wyjazd 
do teatru. Wielokrotnie wygrywałam te konkursy i dwukrotnie 
zostałam Czytelnikiem Roku. W bibliotece organizowano wie-
le wystaw, aby młodzież pamiętała o ważnych wydarzeniach. 
Dzięki bibliotece naszą szkołę odwiedzali różni goście oraz 
odbywały się liczne kiermasze książek, które cieszyły się dużym 
powodzeniem. Biblioteka jest duszą tej szkoły, miejmy nadzieję, 
że działalność jej nigdy nie znajdzie końca, bo byłoby to wielką 
stratą. Na koniec chciałabym pozdrowić grono pedagogiczne, 
moją wychowawczynię Panią Annę Hudymę oraz Panie w bi-
bliotece Danutę Wójcik i Teresę Młyniec.

Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Latoszek

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
•	 Reprezentowania stron przed sądami,  

urzędami i innymi instytucjami
•	 Prawa administracyjnego
•	 Prawa rodzinnego
•	 Sporządzania wszelkiego rodzaju umów
•	 Windykacji wierzytelności
•	 Prawa cywilnego
•	 Prawa pracy
•	 Prawa spadkowego

Brzostek, ul. Rynek 13
Tel. 692 738 841

E-mail: kancelaria.brzostek@vp.pl
Kancelaria otwarta w dniach:

Pon.: 14.00 - 18.00 Czw.: 14.00 - 18.00
Pt.: 10.00 - 14.00 Sob.: 10.00 – 14.00
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Zapiski z podróży#1
Lwów i Wołyń część I

Bo gdzie jeszcze ludziom 
Tak dobrze jak tu?
Tylko we Lwowie! 
Gdzie śpiewem cię tulą
I budzą ze snu?
Tylko we Lwowie!

Słowa piosenki Tylko we Lwowie [1939 r.] 

Pierwsze chwile za wschodnią granicą. Co warto zrobić?
Przejście graniczne przekraczamy w Krościenku. Odprawa trwa 
niespełna pół godziny, ale trzeba zaznaczyć, że jest to najmniej 
oblegany punkt przekraczania granicy polsko-ukraińskiej. Nie-
cały kilometr potem zatrzymujemy się na stacji benzynowej, by 
napełnić zbiornik benzyny do pełna i wymienić walutę w pierw-
szym lepszym objazdowym kantorze, który znajduje się najczęś-
ciej w jakieś zdezelowanej ładzie. Obie te rzeczy warto zrobić już 
za granicą, gdyż najczęściej wlewana u nas dziewięćdziesiątka 
piątka na Ukrainie kosztuje około trzy złote i trzydzieści pięć 
groszy, czyli jest około złotówkę tańsza niż u nas. Natomiast na 
każdej wymienionej hrywnie u przygranicznego Saszy oszczę-
dzamy około pięciu groszy w porównaniu z polskim kantorem, 
co przy większych kwotach stanowi niebagatelną różnicę.
Już przy wejściu do obskurnego sklepu na stacji benzynowej 
w oczy rzucają się ceny papierosów, które wahają się od dzie-
sięciu do piętnastu, ale nie złotych, tylko ukraińskich hrywien. 
Na nasze to około 2 złote. Kto pali, polecam kupić. Taniej już 
nie będzie, a na pewno nie we Lwowie. 

Lwów czy Lviv. Miasto polskie, czy ukraińskie?
Żeby się przekonać, czy Lwów jest polskim miastem, wystarczy 
tylko spojrzeć pod nogi. Znajdziemy tam mnóstwo polskich klap 
otworów kanalizacyjnych oznaczonych najczęściej napisem „Fa-
bryka Lwowska”. Niestety, patrząc, po czym stąpamy, możemy 
dokonać nieco bardziej nieprzyjemnych odkryć, takich jak pol-
skie płyty nagrobkowe, którymi wyłożony jest na przykład dzie-
dziniec XIV-wiecznej Katedry Ormiańskiej. Nawiasem mówiąc, 
sama świątynia jest obecnie remontowana ze środków polskiego 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak nawet 
mimo tego warto się do niej wybrać. Stanowi ona jedyny w tej 
części Europy przykład architektury o rysach orientalnych, co 
uświadamia nam dawną mozaikę kulturową Lwowa. 

Wąskimi, klimatycznymi uliczkami kierujemy się w stronę 
rynku, na którym to między innymi król Władysław Jagiełło 
przyjmował hołd lenny hospodara wołoskiego, a w 1920 roku 
z okazji nadania miastu orderu Virtuti Militari Marszałek 
Piłsudski odbierał defiladę obrońców Lwowa. Wokół prawie 
kwadratowego rynku znajdują się czterdzieści cztery kamienice. 
Warto sobie zrobić po nich spacer, bo wiele zabytków znajduje 
się niemalże w centrum Starego Miasta (bilety kosztują grosze), 
a zaglądając na lwowskie podwórka, zwracając uwagę na archi-
tektoniczne detale, odkryjemy spory kawałek polskiej historii. 
Nieco na uboczu znajduje się tylko Cmentarz Łyczakowski, dla 

Polaków obowiązkowy punkt wycieczek z racji usytuowanego 
tam cmentarza Orląt Lwowskich. Jednak nawet i tam można dojść 
na piechotę lub wsiąść w jedną z wielu marszrutek - autobusów 
jeżdżących po mieście. Warto skorzystać z tego środka komuni-
kacji z dwóch względów: bilety są bardzo tanie i po przejażdżce 
jedną z marszrutek docenimy komfort jazdy naszym lokalnym 
Monisem. Komunikacja miejska Lwowa ma jednak jedną wadę. 
Na próżno możemy szukać rozkładu jazdy, taki po prostu nie 
istnieje. Trzeba cierpliwie czekać, aż marszrutka zajedzie na 
przystanek.

Kolejne ślady polskości możemy zauważyć na licznych pchlich 
targach rozsianych po całym mieście. Można tam kupić wiele 
polskich gazet i książek z okresu zaborów i międzywojnia. 
Niestety, jeśli szukamy prawdziwej okazji cenowej, to możemy 
się srogo zdziwić. Na jednym z takich bazarów przy kościele 
Dominikanów na ulicy Teatralnej zobaczyłem nieco już pod-
niszczone wydanie utworów Mickiewicza. Postanowiłem zapytać 
sprzedawcę, ile kosztuje. Pan, na oko siedemdziesięcioletni 
staruszek, odpowiedział, że sto złotych. Cena wydawała mi się 
za bardzo polska, dlatego powiedziałem zaczepnie, że według 
mnie to dużo i czy nie sprzedałby taniej. Na co pan bardzo się 
obruszył i ku mojemu zdziwieniu wyciągnął z kieszeni dotykowy 
telefon komórkowy i zaczął mi pokazywać na jednym z polskich 
serwisów aukcyjnych, że u nas w Polszy to wydanie kosztuje sto 
trzydzieści złotych… Nie po raz pierwszy przekonałem się, że 
postęp cywilizacyjny może i podnosi świadomość ludzką, ale 
często też niszczy magię miejsc, zwyczajów i tradycji. 
Po dniu pełnym zwiedzania warto wieczorem usiąść w pięknie 
usytuowanych lwowskich kawiarniach i knajpach. 

Lwowska kawa i croissant z ziemniakiem. Czego warto spró-
bować na Ukrainie?
We Lwowie, jak i całej Ukrainie można dobrze zjeść i napić się 
za naprawdę niskie pieniądze! Oprócz tradycyjnej ukraińskiej 
Solanki, we Lwowie można zjeść potrawy kojarzone z przed-
wojenną polską kuchnią. Mięso z królika czy kaczki jest tutaj 
serwowane w wielu lokalach w centrum za równowartość około 
150 hrywien. W większych polskich miastach takie przysmaki 
można zjeść za tę samą kwotę, ale wyrażoną w polskich zło-
tówkach. Warto spróbować, bo za taką cenę w Polsce to sobie 
możemy kupić ewentualnie zestaw fast foodów w przydrożnej 
burgerowni. Do obiadu warto wziąć lemoniadę, podawaną 
w trochę zapomnianych w Polsce litrowych butelkach z korkiem 
lub jak kto woli – piwo. Godne polecenia są zwłaszcza lagery, 
słynne Lvivskie Pivo czy legendarny Robert Doms, którego 
browar i muzeum również znajdują się we Lwowie. 

Jeśli chodzi o przekąski, to pieczywo na Ukrainie jest zazwy-
czaj bardzo dobre i tanie. Niekiedy trzeba jednak uważać lub do-
pytać się sprzedawcy, z jakim nadzieniem jest dana drożdżówka. 
Nam dość niefortunnie udało się kupić kilkanaście croissantów 
nadziewanych… ziemniakami, które nie miały żadnego smaku. 
Było to jednak na ukraińskiej prowincji w małym, przydrożnym 
sklepie. W większych miastach takie przygody nam się nie 
przytrafiały. 

Dla smakoszy kawy polecam wizytę w „Kopalni Kawy” 
znajdującej się 
w jednej z uli-
czek nieopodal 
l w o w s k i e g o 
rynku. Można 
się tu przygląd-
nąć dawnemu 
procesowi mie-
lenia, a zwłasz-
cza napić się do-
brej, lwowskiej 
kawy, która ma 
niepowtarzalny 
słodkawy smak. 
Znajduje się tam 
t a k ż e  sk le p , 
gd z ie  moż na 
kupić między innymi… kawę banderowską. 

Cdn.To jedna z nowszych marszrutek jeżdżących po Lwowie

Kawa ku czci i chwale Stefana Bandery, 
twórcy zbrodniczej organizacji UPA...
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Zwycięstwo OSP Nawsie Brzosteckie
W tym roku OSP Nawsie Brzosteckie 

ma wyjątkowy powód do dumy. Po 
raz drugi przywozi do swej strażackiej 
remizy pierwsze miejsce. Tym razem jest 
to puchar w kategorii męskiej w Gmin-
nych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. 
Wcześniejszym było to najwyższe trofeum 
z Młodzieżowych Zawodów Sportowo-

Pożarniczych uzyskane przez drużynę 
żeńską. Chłopcy z MDP wrócili do remizy 
również z sukcesem, przywożąc wysokie 
trzecie miejsce. 

Nie jest to pierwszy rok, w którym OSP 
Nawsie Brzosteckie przynosi trofea pełne 
dumy do swej remizy. W tym przypadku 
jest czego gratulować. Jest również nad 

czym się pochy-
lić, gdyż zawody te 
pokazują zupełnie 
inny obraz, które-
go nie chciałbym 
obserwować. Coraz 
mniej drużyn bie-
rze udział w kon-
kurencjach pożar-
niczych. Jeszcze 
nie tak dawno, gdy 
któraś z dwunastu 
jednostek nie wy-
stawiła swojej dru-
żyny, było o tym 
głośno. W chwili 
obecnej staje się to 
normą. Tego roku 

rozwiązano jedną OSP w Ka-
mienicy Górnej, a w zawodach 
gminnych wzięło udział za-
ledwie siedem na jedenaście 
funkcjonujących jednostek 
z terenu gminy. Jest to sprawa 
zatrważająca, gdyż po zawo-
dach widać mobilizację i moż-
liwości bojowe poszczególnych 
OSP. Zaznaczyć należy, że OSP 
to przede wszystkim ludzie, 
dopiero w drugiej kolejności 
sprzęt. Dla tego należałoby 
zadbać o motywację społe-
czeństwa do czynnego udziału 
działalności poszczególnych 
jednostek OSP. Według mojej 

opinii należałoby zacząć od uatrakcyj-
nienia zawodów strażackich. Gdyż to 
one są swoistą furtką, przez którą do 
jednostek dostają się nowi ochotnicy. Po 
pierwsze zawody strażackie powinny 
być znacznie większym wydarzeniem. 
Można pomyśleć o połączeniu ich z inną 
imprezą plenerową, tak jak jest to roz-
wiązane w Siedliskach-Bogusz. Po takich 
zawodach strażacy powinni mieć również 
możliwość wspólnej integracji poprzez 
organizację wspólnego biesiadowania. 
Dodatkowo jednostki powinny odczuwać 
bezpośrednie korzyści z ciężkiej pracy 
włożonej w przygotowanie drużyny do 
startu. W tym przypadku pragnąłbym 
zaproponować wydzielenie w budżecie 
przewidzianym na funkcjonowanie OSP 
specjalnych środków na ten cel. Coś 
na kształt budżetu sołeckiego, który 
sprawnie funkcjonuje w naszej gminie. 
Za każde miejsce zdobyte w zawodach 
przewidziana byłaby stosowna nagroda 
pieniężna, którą jednostka mogłaby we-
dług własnego uznania przeznaczyć na 
zakup sprzętu. Proponuję, aby stopniować 
kwotę od ostatniego miejsca, a najwyższa 
wygrana byłaby zależna od ilości drużyn 
biorących udział w zawodach. Im więcej 
drużyn, tym większa byłaby nagroda 
za zajęcie pierwszego miejsca. Poprzez 
zastosowanie takiego mechanizmu za-
rządy jednostek uzyskałyby czynnik 
motywujący do udziału w zawodach. 
Największe pieniądze otrzymywałyby 
jednostki, które włożyły najwięcej starań 
i uzyskały najlepsze wyniki. Do tego 
wszystkim jednostkom zależałoby, aby 
pomagać sobie nawzajem, gdyż od ilości 
startujących drużyn zależałaby wysokość 
głównej nagrody. Jako Przewodniczący 
Rady Miejskiej, a przede wszystkim 
strażak będę czynił starania mające na 
celu wprowadzenie takiego rozwiązania. 

Mateusz Domaradzki

WITAMY SZKOŁĘ!
1 września 2016 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Brzostku rozpoczęli nowy rok szkolny. Będzie to zapewne 
czas wytężonej pracy, ale i ogromnej satysfakcji z odnoszonych 
sukcesów i pokonywanych trudności.

Po uroczystej Mszy świętej odprawionej w brzosteckim 
kościele, dzieci wraz z rodzicami i dziadkami zgromadzili się 
w szkolnej sali gimnastycznej. Na ich twarzach pojawiło się 
uczucie radości oraz lekkiej niepewności przed tym, co nowe, 
nieznane. Największe wyzwanie czekało tych, którzy progi 
podstawówki przekraczali po raz pierwszy. 

Uroczystą akademię rozpoczęła przewodnicząca szkoły – 
Anna Lemek, która powitała po wakacyjnej przerwie zebranych 
gości, rodziców i wszystkich uczniów. 

Następnie głos zabrała Maria Przebięda – dyrektor szkoły. 
Z całego serca przywitała wszystkich. Odniosła się do pamiętnej 
daty 1 września 1939 roku, kiedy o świcie rozpoczęła się inwa-
zja nazistowskich Niemiec na naszą Ojczyznę. Kilkanaście dni 
później, 17 września 1939 r. Związek Radziecki napadł na Polskę. 
Druga wojna światowa - największa i najbardziej krwawa w dzie-
jach ludzkości, pogrążyła w mroku zbrodni, barbarzyństwa 
i cierpienia całą Europę. Pani dyrektor przekonywała, że należy 
pielęgnować pokój, ofiarność i dar z samego siebie. Symboliczne 
kwiaty o nazwach: POKÓJ, DOBRO, PRAWDA, SZACUNEK, 
MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, ŻYCZLIWOŚĆ, które zaprezentowały 

dzieci, zostały zasadzone po to, by w czerwcu złożyły się na 
„bukiet SZCZĘŚCIA”, który zostanie zerwany. 

Pani dyrektor życzyła wszystkim, aby ich dom rodzinny stał 
się spiżarnią życiodajnej energii, a miejsce pracy i ludzie wokół 
byli w większości pokojowo nastawieni. złożyła życzenia spo-
kojnego roku, bez trosk i zmartwień. 

Po części oficjalnej wszyscy udali się do swoich klas na spot-
kanie z wychowawcami. 

Nauczyciele

Drużyna na zawody gminne. Od lewej: Łukasz Łukasik, Rafał Kobak, 
Marek Gaweł, Krystian Zięba, Mateusz Domaradzki, Dominik Szpara, 

Piotr Cwynar, Piotr Składanowski, Grzegorz Grygiel

Młodzieżowa drużyna żeńska. Od lewej z tyłu: Aleksan-
dra Berek, Urszula Michońska, Mateusz Domaradzki 
(mechanik) Alicja Grodzka, z przodu; Agata Żydek, 

Gabriela Noga, Sylwia Nowicka, Maria Fryc.
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PRÓBY 
LITERACKIE

Maria 
Winiarska-Szurek

NIE TO SAMO
(Część II)
- Puk!… Puk! - usłyszała kołatanie do 
drzwi.
- Proszę - powiedziała i spojrzała pyta-
jącym wzrokiem w stronę mężczyzny. 
Drzwi otworzyły się i do pomieszczenia 
weszło dwóch mundurowych.
- Starszy aspirant Leszek Strudel - przed-
stawił się pierwszy z nich. Był to korpu-
lentny mężczyzna w średnim wieku z lek-
kim, kilkudniowym zarostem na twarzy.
- Piotr Stasiowski - zasalutował drugi 
z policjantów.
- Przyszli panowie w związku z ostatnim 
wypadkiem? - zapytała kobieta.
- Nie…Nie… Na razie zajmujemy się starą 
sprawą… Panie Józku!... Jakieś dwa mie-
siące temu zgłaszał pan kradzież sprzętu 
elektronicznego z pańskiej hurtowni.
- Tak… Zgłaszałem. 
- Może nam pan powiedzieć jeszcze raz, 
co wtedy konkretnie panu zginęło? – po-
licjant, zadając pytanie, wyciągnął jed-
nocześnie notes z kieszeni spodni i wziął 
w rękę długopis.
- Przecież już szczegółowo wszystko 
opisałem podczas ostatniej wizyty na 
komendzie! - obruszył się Józef.
- Zgadza się, panie Kluska, ale widzi 
pan!?... Mamy pewne poszlaki… Chyba 
wiemy, kto stoi za tą kradzieżą… Chociaż 
musimy przyznać, że wciąż brak nam 
dowodów, a dopóki nam ich brak, nie 
możemy nikogo oskarżyć. 
- To logiczne - wtrąciła się Jola.
- No więc?... Powie nam pan, co panu 
wtedy zginęło?
- Powiem… Brakuje jednego telewizora, 
dwóch odtwarzaczy radiowych i czterech 
głośników samochodowych.
- Hmm… To niewiele.
- Jak dla kogo - mruknął Józef.
- Mówiąc, że to niewiele, nie miałem na 
myśli wartości materialnej skradzionych 
przedmiotów, ale ich ilość… Rozumie 
pan?... Chodzi o to, że tak niewielka licz-
ba skradzionych rzeczy może świadczyć 
o tym, że włamania mogła dokonać jedna 
osoba - poprawił się policjant.
- Niewykluczone - poparła starszego 

aspiranta Jola.
- Może nam pan opisać, co wydarzyło się 
owego dnia?
- Nic ciekawego… Dzień, jak co dzień… 
Rozpakowałem towar, posegregowałem… 
Przyjąłem kilku klientów… No, a po 
skończonej pracy zamknąłem hurtownię 
i pojechałem do domu - wyjaśnił poszko-
dowany.
- Czy ktoś wiedział, że akurat tego dnia 
będzie pan odbierał towar?
- Chyba nie… Zresztą, jakie to ma zna-
czenie?... Przecież zawsze jakiś towar 
w hurtowni się znajduje!
- Widzę, że jest pan poirytowany naszą wi-
zytą, ale widzi pan, ze względu na ostatni 
wypadek, nie chcieliśmy pana fatygować 
na komendę… A swoją drogą, to szczerze 
gratuluję obywatelskiej postawy.
- Nie ma czego gratulować!... Przecież 
każdy człowiek postąpiłby tak samo! - 
żachnął się pokiereszowany mężczyzna.
- Tak się tylko mówi… My, policjanci, 
wiemy z doświadczenia, jak to naprawdę 
wygląda… Niech nam pan wierzy!… No, 
ale wracając do sprawy - starszy aspirant, 
nie przerywając zdania, poprawił czapkę 
opadającą na czoło. - Wracając do sprawy 
– powtórzył. - Twierdzi pan, że nie zauwa-
żył pan niczego i nikogo podejrzanego 
w okolicy hurtowni?
- Nie zauważyłem.
- O której był pan w domu?
- Nie pamiętam dokładnie… Myślę, że 
około siedemnastej dwadzieścia. Zamkną-
łem hurtownię o siedemnastej, wsiadłem 
do samochodu i tyle!... Dwa i pół kilometra 
zazwyczaj jadę kilka minut, ale wie pan, 
panie aspirancie, jakie korki są na ulicach?
- No, tak… Coraz większy ruch.
- Przydałoby się jakieś rondo, żeby roz-
ładować zakorkowane drogi… Szkoda, 
że nikt tego nie zasugeruje odpowiednim 
służbom.
- Sądzi pan, że przyniosłoby to pożądany 
efekt?... Jeśli tak, to muszę z przykrością 
stwierdzić, że wierzy pan w cuda!
- Podobno się zdarzają.
- Ale nie w naszym mieście! - odparował 
policjant.
- Cha!...Cha!...Cha! - dobiegł z kąta głośny 
śmiech Joli. - Dobry żart!... Naprawdę do-
bry! – powiedziała, ściągając z plastikowej 
tacki filiżanki pełne aromatycznej kawy.
- Proszę… Może się panowie napiją?... 
Świetna kawa!… Bardzo dobrze wypa-
lona!
- Dziękujemy - policjant, który przed-
stawił się jako Piotr Stasiowski, ściągnął 
czapkę i usiadł przy stole. Starszy aspirant 
poszedł za jego przykładem i równie ocho-
czo zajął miejsce na krześle.

- Rzeczywiście pyszna - pochwalił gospo-
dynię domu. - Ma pani całkowitą rację… 
Czasem kawa wręcz śmierdzi przypaleni-
zną… Ciężko kupić dobrą kawę.
- Najlepiej zaopatrzyć się w ziarnistą… 
Wtedy ma się przynajmniej pewność, że 
nie wlewa się w siebie żadnych chemicz-
nych substancji smakowych - podchwycił 
temat Józef.
- No, tak… No, tak - kiwnął głową starszy 
stopniem.
- Jakieś ciasteczko? - zapytała kobieta, 
kładąc na środku stołu talerzyk pełen 
toruńskich pierników.
- Jaka pani miła!... Naprawdę nie potrze-
ba… Pani nas po prostu rozpieszcza, a my 
przecież jesteśmy na służbie!
- Proszę się częstować!... Służba nie uciek-
nie… A poza tym w taką pogodę patrole 
uliczne chyba nie wchodzą w rachubę!
- Droga pani!... Gdyby policja uzależniała 
zakres swoich obowiązków od warun-
ków pogodowych, półświatek oszalałby 
z radości i złożyłby się na premię dla 
komendanta!
- Tak pan sądzi?
- Ba!... Jestem tego pewien!... Panie Józe-
fie, muszę jeszcze zapytać o to, czy towar 
w pana hurtowni jest ubezpieczony?
- Tak.
- Jest może gdzieś w pobliżu budynku 
zamontowany monitoring?… A może 
wewnątrz ma pan umieszczone kamery?
- Niestety, nie… Jakoś o tym nie pomy-
ślałem… Ale przyszła pora na to, by na-
prawić ten karygodny błąd… Myślałem, 
że ludziom można ufać!
- No wie pan… Są ludzie i ludziska.
- Mają panowie jeszcze jakieś pytania?... 
Jestem trochę zmęczony… Chciałbym 
chwilę odpocząć.
- Tak…Tak… Panie Józku!... Doskonale 
rozumiemy… Wcale nas to nie dziwi… 
Jeszcze raz gratulujemy obywatelskiej 
postawy… Do widzenia państwu! - star-
szy aspirant podniósł się z krzesła i skinął 
na swojego kolegę. – Wstawaj, Piotrek!... 
Idziemy! - powiedział. Drugi z policjan-
tów podał dłoń Joli, a potem Józkowi. 
Skłonił się i wyszedł.
- Acha! - jakby się panu jeszcze coś 
przypomniało, to proszę dać nam znać 
telefonicznie - rzucił na odchodne starszy 
stopniem.
- Na pewno tak zrobię - odpowiedział 
Józef, zamykając drzwi za wychodzącymi 
gośćmi.
- Uff - westchnął ciężko. - Co za dzień!
Opadł na fotel i wziął do ręki pokrytą 
drobnym druczkiem gazetę.

cdn.

OGŁOSZENIE
W związku z komputeryzacją Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku prosimy wszystkich Czytelni-
ków, aby przy kolejnej wizycie w bibliotece zabrali ze sobą nr PESEL. Dotyczy to każdego Czytelnika 
– dzieci i dorosłych. Bez numeru PESEL system biblioteczny MAK+ utrudni, a nawet uniemożliwi 
wypożyczanie książek.
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WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI PREZENTUJE WYBRANE 
PRZEZ SIEBIE WIERSZE WŁASNEGO AUTORSTWA

Wiesław Janusz Mikulski – teolog, polonista, bibliotekarz, poe-
ta z Ostrołęki, podróżnik, współautor licznych antologii poety-
ckich, publicysta; jego twórczość publikowana w samodzielnych 
tomikach, na łamach czasopism polskich i polonijnych, na stro-
nach internetowych oraz prezentowana w różnych rozgłośniach 
radiowych; odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „Mater Verbi”; 
laureat licznych nagród za działalność poetycką i kulturalną.

 z cyklu „W nurcie godzin”
* 

* *
W obręczach Twojej łaski
ciągnę swój życia wóz
przede mną cienie i blaski
za mną czas jak gruz

idę znużony drogą
w ciszę w nieznany świat
ciągnę noga za nogą
mój wóz z kołami lat ...

 z cyklu „Wodospady miłości” 
* 

* *
są słowa jak namioty
i są słowa jak pustynie
w Twoich rękach wiosna i zima
życie i śmierć

są słowa jak deszczu krople
i są słowa jak kamienie
w Twoich rękach dzień i noc
życie i śmierć ...

 z cyklu „Wodospady pamięci”
* 

* *
splątane są gałęzie naszej pamięci
na jej rozłożystych konarach
wiszą owoce uśmiechy i smutki
powroty i odejścia

splątane są pamięci naszej grona
jak włosy wierzb płaczących 
a na niebie ostre szkła gwiazd
a na ziemi rozbite puchary rozczarowań

splątany jest czas życia
z czasem śmierci gdzie bezdomni
i głodni niosą trumny obojętności
a z oczu spływają im łzy ...

 z cyklu „Wybrzeża ciszy”
* 

* *
szedłem Panie Jezu
Twoją Krzyżową Drogą

wśród jazgotu
handlujących

 Jerozolima, 2002.01.26

 z cyklu „Z Tobą”
* 

* *
potykamy się o własne słowa
zbyt szybkie
zbyt wolne

spóźnieni na pociągi szczęścia
dotykamy twarzą
zimnych szyn

zmęczeni przed nocą
posilamy się okruchami miłości
znalezionymi wśród dróg ...

 z cyklu „Zapach snu”
* 

* *
są tacy
co się smucą
z sukcesów innych

są tacy
co się śmieją
gdy wkoło jest smutno

są tacy
dla których niebo
mieści się w portfelu

a gwiazdki na pagonach
są tymi
co świecą ...

z cyklu „Światło ciszy”

 TWÓJ POMNIK

tyle człowiek jest wart
ile pozostawi po sobie miłości ... 

 Ostrołęka, 29 grudnia 2004 roku

 z cyklu „Przyjdź”
* 

* *
w s z y s t k i e
nasze interesy

POZA MIŁOŚCIĄ
n i c
nie są warte ...

 z cyklu „Pustynia ciszy”
* 

* *
pośród szarych ulic jesieni
szare życie z laską u nogi
szare sprawy pod szarym niebem
szara miłość co gubi wciąż drogi

pośród szarych ulic jesieni
szare szczęście i szara radość
szare bogactwo na szarych cmentarzach
szara cisza życia szara bladość ...

 z cyklu „Wołanie świtu”

 NAD DUNAJCEM W TYLMANOWEJ
 
 piję słońce z TWOJEJ CZARY
 SŁOŃCE CZYSTE
 i kojące TWE PUCHARY 
 choć ogniste

 piję miłość TWEGO NIEBA
 wśród ochłody
 TWEJ ZIELENI
 czystych nurtów rwącej wody...

 2006.07.22

* 
* *

w s z y s t k i e od Ciebie dni
egzaminy praktyczne przed Tobą

z  t r u d n e j ziemskiej
miłości ...

* 
* *

miłość jest największą potęgą dobra
największą radością życia
najpiękniejszą krainą szczęścia 

* jest TOBĄ 

 z cyklu „Płomień ciszy”
 
 MODLITWA

nie dozwól mi
pogubić się wśród witryn
i neonów
w jazgocie aut
w oparach spalin
w tłumie nieznanych
twarzy w prawdach
przeczących jedne drugim
na pustkowiu chłodnej
nocy na bezdrożach snu
rozbudzonego bólem ...

 z cyklu „Dotykanie ciszy”

 +
 + + 

ZDRADA MIŁOŚCI
JEST ZDRADĄ BOGA 

 2012.04.11 cdn.
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Wrzesień niemal od początku przy-
niósł wyraźne pogorszenie pogody. 

Nastąpił spadek temperatury powietrza. 
Zwiększyły się okresy dużego zachmu-
rzenia i siąpienia już jesiennego deszczu. 
Sierpień pod względem pogody był 
bardzo miły, wręcz rozpieszczał mnie. 
Tym samym nie spełniał wymogów okre-
ślonych w ludowym przysłowiu, że: ”Od 
św. Hanki są chłodne wieczory i zimne 
poranki”. Chyba z tego powodu wrzesień 
zabrał się do nadrobienia niespełnionych 
powinności sierpnia. W lesie zrobiło się 
mokro i zimno. Dach nad ziemianką 
zaczął przeciekać w okresach dłuższych 
opadów deszczu, zwłaszcza bardziej in-
tensywnego. Na derki, którymi w dzień 
przykryta była prycza, a w nocy pod 
nimi spałem, kładłem warstwę siana lub 
słomy ze snopka żyta by nie przemakały, 
a w nocy było mi cieplej spać. Na szczęś-
cie dach maskujący wejście do ziemianki 
miał bardzo stromy spad i nie przemakał, 
a przechowywany pod nim zapas siana 
i snopków żyta był suchy. Podobnie nie 
przemakał dach maskujący palenisko 
kuchni leśnej i przechowywana pod nim 
żywność dla mnie oraz inne przedmioty 
nie mokły.

 Przecieki dachu nad ziemianką z koń-
mi starałem się likwidować od wewnątrz 
podszywaniem garstek żytniej słomy 
odpowiednio przygotowanej. Ze snopka 
żyta wyciągałem za kłosy najdłuższe 
źdźbła. Kłosy obcinałem tasakiem 
i łączyłem je z mierzwą pozostałą ze 
snopka na paszę dla koni. Czyste i wy-
równane źdźbła łączyłem w garstki dla 
podszywania ich na łaty. W miejscach 
przecieku garstki słomy podsuwałem na 
łaty podtrzymujące jedlinowe poszycie 
dachu. Robota była to mozolna, bo każdą 
garstkę słomy trzeba było przeciągać co 
najmniej przez dwie łaty pod gałęziami 
jedlinowego poszycia. Końcówki garstki 
słomy odpowiednio łączyłem z jedlino-
wym poszyciem, albo z garstką słomy 
położonej niżej. Ponoszone trudy dawały 
dość dobre efekty, znacznie ograniczając 
deszczowe przecieki dachu.

 Gorzej było chronić się przed chło-
dem, który coraz bardziej mi dokuczał 
w warunkach leśnego bytowania. Bosy 
i obdarty często drętwiałem z zimna. 
Bluza i portki miały więcej dziur niż 
całej powierzchni. Najwięcej zniszcze-

nia odzieży powodowało ukrywanie się 
w zaroślach krzewów tarniny i ostrężyny 
podczas wypraw z lasu na otwartą prze-
strzeń po paszę dla koni i żywność dla 
siebie. Strach przed możliwością dostrze-
żenia mnie przez Niemców zmniejszał 
do zera moją troskę o niezniszczenie 
odzieży. Kiedy wychodziłem z lasu 
myślałem tylko o tym by dobrze się ma-
skować i ukrywać w drodze po ładunek 
oraz bezpiecznie wrócić z nim do lasu. 
Dokuczał mi też ból ran i zadrapań na 
nogach i rękach. Jeszcze jedne nie zagoiły 
się, a już powstawały nowe. Stawałem się 
coraz mniej odporny na dręczące mnie 
myśli o niemożności mojego przetrwania.

 Zbliżał się dzień ósmego września, 
a z nim wspomnienia uroczystości odpu-
stowych ku czci Matki Boskiej Siewnej, 
czyli Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny, jako patronki naszego kościoła 
parafialnego w Siedliskach-Bogusz. 
Przywoływane w pamięci obrazy przed-
wojennych uroczystości odpustowych 
w naszym kościele oraz gościnnych 
przyjęć krewnych z tej okazji w naszym 
domu nie poprawiały już mojego samo-
poczucia. Zupełnie byłem przygnębiony 
beznadziejnością istniejącej sytuacji. 
Nie potrafiłem już robić przygotowań do 
tworzenia sobie atmosfery przeżywania 
miłych wspomnień, jak w przypadku 
odpustu w Przeczycy na Matki Boskiej 
Zielnej i w Łączkach Kucharskich na 
św. Bartłomieja. Złe myśli podsuwały 
mi nawet przypuszczenie, że jest to znak 
kresu mojej wytrzymałości i zbliżania się 
do krawędzi śmierci. Na przekór takim 
myślom szukałem argumentów pozy-
tywnego myślenia. Przecież wspomnie-
nia pięknych uroczystości odpustowych 
pozwolą mi chociaż na chwilę oderwać 
się od okropnej rzeczywistości w jakiej 
żyję teraz. Uroczystości odpustowe 
w naszym kościele parafialnym zawsze 
przeżywałem głębiej i radośniej niż inne. 
Sam kościół naszej parafii w Siedliskach 
imponował mi gotycką architekturą, 
wielkością wnętrza, pięknem czterech 
ołtarzy i wielkich witraży okiennych. 
Wewnątrz strzelistej wieży kościoła wisi 
duży dzwon o pięknym harmonijnym 
i donośnym dźwięku, który słychać było 
też w naszej zagrodzie odległej o pięć 
kilometrów. Dzwon ten ma interesującą 
historię. W okresie I wojny światowej zo-
stał uratowany przez kobiety, parafianki, 
jako jeden z trzech dzwonów tego kościo-
ła przed zabraniem go przez Austriaków 
do przetopu na armaty. Oficer austriacki 
podpowiedział kobietom skuteczny 
sposób obrony dzwonu średniego, bo 
większy i mniejszy od niego zostały już 
zabrane.
Odprawiane w tym kościele nabożeństwa 
liturgiczne po łacinie zawsze mnie wzru-

szały do głębi niepowtarzalnym mistycy-
zmem. Poza uroczystą liturgią odpustu, 
wielką atrakcją były dla mnie odpustowe 
kramy pełne łakoci, najrozmaitszych bły-
skotek i zabawek. Charakterystycznym 
zaopatrzeniem kramów odpustowych 
były: całusy, serca, różańce z ciastek, 
przeróżne gwizdki, piszczałki, fujarki, 
scyzoryki i cyganki. Całusami nazywano 
okrągłe ciastka najczęściej piernikowe, 
pakowane w tekturowe tuby o różnej 
wielkości, pięknie przybrane różnoko-
lorową bibułą, a końce tuby miały pęki 
ciętych paseczków także z różnokolo-
rowej bibuły, gładkiej albo gofrowanej. 
Największe serca zdobione kolorowym 
lukrem i największe całusy kupowali 
bogaci kawalerowie swoim pannom. 
Było przy tym wiele gwaru i radosnego 
śmiechu dorosłych oraz płaczu dzieci, 
którym rodzice lub starsze rodzeństwo 
nie kupili tego o co one prosiły.

 Siłą woli przywoływane wspomnienia 
pogarszały tylko moje beznadziejne sa-
mopoczucie. Dopiero sam dzień ósmego 
września przyniósł mi ulgę. Kiedy rano 
wyszedłem z ziemianki na zewnątrz 
wyczułem wyraźne ocieplenie. Dzień 
zapowiadał się słoneczną pogodą, wnet 
kończącego się lata. Na myśl o możli-
wości wygrzewania się w słońcu dziś, 
przeniknął mnie wskroś zimny dreszcz. 
Może dlatego, że wyszedłem z posłania 
względnie ciepłego. To chyba przywró-
ciło mi pozytywne myśli o możliwości 
przetrwania z moimi końmi jeśli zwięk-
szę zapasy pożywienia dla nich i dla 
siebie póki istnieją jeszcze takie możli-
wości. Postanowiłem jeszcze tego dnia 
rozpocząć zwiększanie zapasów ponad 
krótkookresowe potrzeby bieżące. Zaraz 
wróciłem do ziemianki. Odmówiłem po-
ranną modlitwę i w kalendarzyku skreśli-
łem ósmy dzień września. Koniom dałem 
poranną porcję paszy. Zabrałem powróz 
z płachtą i poszedłem do zagrody Śliwy 
po kolejną wiązkę siana. Idąc zachowy-
wałem jak zwykle maksymalną czujność. 
W stodole widziałem znaczny ubytek 
siana w sąsieku, ale było go jeszcze tak 
dużo, że mogłem spokojnie zwiększać 
jego zapas w ziemiance. Ostatnio nie 
zaglądałem na pięterko do gniazd ku-
rzych. Pomyślałem, że dziś jest na pewno 
co najmniej kilka jaj. Na kolację zrobię 
sobie świąteczną zupę ziemniaczaną 
z wkładką gotowanego jajka. Wdrapałem 
się na pięterko ze snopkami jęczmienia 
ale kur nie zobaczyłem, a ich gniazda 
były puste. Nie miałem wątpliwości, że 
lis był sprawcą mojego rozczarowania. 
Zawiedziony przykrym faktem zabrałem 
przygotowaną wiązkę siana i szczęśliwie 
wróciłem do ziemianki.

cdn.

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
Na krawędzi śmierci
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 10
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się 
wdrażaniem praktycznego zastosowania probiotyków na 
terenie Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum 
Mikroorganizmów w Brzostku.

Jest to kolejna część informacji, które mogą wpłynąć na de-
cyzje odnośnie pielęgnacji naszych ogrodów czy sadów. Jeśli 

chcą Państwo cieszyć się swoim ogrodem, gdzie tętni życie, 
mieć intensywne kolory, pachnące kwiaty, smaczne i zdrowe 
owoce, to należy zacząć od zasiedlania gleby pożyteczną mi-
kroflorą. Zabiegi doglebowe w postaci oprysków najkorzystniej 
jest wykonywać wieczorem lub bardzo wcześnie rano, w ciągu 
dnia w pochmurne dni, w czasie mżawki lub deszczu. Dlatego 
mikroorganizmy nie osiadają na trawie, tylko zostają wprowa-
dzone w profil glebowy. Zabiegi można wykonywać przez cały 
okres wegetacji. Zgodnie z zasadą zajętego krzesła - jeżeli ro-
śliny odpowiednio wcześnie, profilaktycznie zostaną zasiedlone 
pożyteczną mikroflorą, zapobiegnie to rozwojowi patogenów 
i sukcesywnie zmniejszy populację szkodników. Dzięki temu 
namnażają się duże ilości pożytecznych owadów, które później 
kontrolują nasze uprawy i nie dopuszczają do dominacji mszyc, 
zwójek, miodówek, przędziorków.

Kwiaty
Dzięki zastosowaniu EmFarma™, EmFarma Plus™, Bo-
kashi ProBiotics, ProBio Pudru gleba odzyskuje żyzność, 
witalność i żywotność. Dlatego rośliny w niej uprawiane stają 
się silniejsze i odporniejsze, obficiej i dłużej kwitną. Kwiaty 
osiągają piękniejsze barwy i intensywniej pachną. Rośliny należy 
podlewać i spryskiwać.
Podlewanie
Dla uzyskania dobrej kondycji kwiatów w naszym ogródku 
należy podlewać je EmFarma Plus™ w proporcji 0,3 litra Em-
Farma Plus™/100 m2 rozcieńczone w 20-30 litrach wody co 
2 – 3 tygodnie (lub częściej w większym rozcieńczeniu).
Opryskiwanie
Aby zablokować rozwój chorób (przede wszystkim grzybowych) 
i niektórych szkodników (np. mszyc), dobrze jest opryskać 
rośliny roztworem: 1 litr EmFarma Plus™/19 litrów wody 
(5% roztwór). Jeżeli pomimo tego zabiegu rośliny w dalszym 
ciągu chorują, należy opryskać je ponownie z dodatkiem 30 
ml Ema5™. Zabieg z Ema5™ można wykonać od 1 – 3 razy 
podczas wegetacji roślin.
Kwiaty rabatowe
Bratek, stokrotka, szałwia, pierwiosnek, żeniszek, aksamitka 
i inne. Przygotowując podłoże, należy dodać 15 do 20 ml EmFar-
ma Plus™/10 litrów podłoża. Nasiona zaprawić w EmFarma™. 
Podlewanie podczas wzrostu 3–4 razy co 10–14 dni EmFarma 
Plus™ w stężeniu 5% (50 ml/ 1 litr wody). Podlewanie roślin 
powoduje obfitość kwitnienia, lepsze wybarwienie kwiatów, 
żywszą zieleń, zdecydowanie większą żywotność, wyparcie sza-
rej pleśni, zagniwania i innych chorób pochodzenia grzybowego.

Rośliny jagodowe
Agrest - Skuteczne zwalczanie mączniaka można uzyskać, 
stosując 3 opryski EmFarma Plus™ w sezonie. Każdorazowo 
0,2 litra EmFarma Plus™/100 m²/10 litrów wody. Pierwszy 
oprysk w czasie rozwijania się rozetek liściowych.
Maliny - Stosujemy 4 zabiegi w sezonie. Każdorazowo używamy 
po 0,3 litra EmFarma Plus™/100 m² rozcieńczone w 10 litrach 
wody. Wskazane terminy: początek silnego wzrostu pędów wios-
ną, następnie przed kwitnieniem, po kwitnieniu i w końcowej 
fazie owocowania. Do oprysków przed kwitnieniem i w końcowej 
fazie owocowania dodać Ema5™ w ilości po 30 – 50 ml/100 m². 
Odmiany późne Polana i Polka owocujące do późnej jesieni są 
szczególnie podatne na pleśnie i mączniaki. Dlatego do każdego 
z oprysków należy dodać Ema5™ w ilości 30 – 50 ml/100 m². 
Jeżeli występuje problem z pędrakami lub opuchlakami, wy-
konujemy wiosną oprysk 0,4 litra Ema5 z wrotyczem/100 m².
Truskawki - Zastosować od 3 do 5 zabiegów w sezonie. Pod 

osłonami wykonać pierwszy zabieg przed przykryciem plan-
tacji, stosując 0,4 litra/100 m²/10 litrów wody. Każdą plantację 
opryskać przed kwitnieniem, w końcu kwitnienia i w trakcie 
zbiorów, stosując każdorazowo 0,3 litra EmFarma Plus™/100 
m² w 10 litrach wody. Do oprysku na zakończenie kwitnienia 
należy dodać Ema5™ w ilości 20 ml/100 m². Ostatni zabieg 
należy wykonać po koszeniu plantacji, stosując 0,7 litra EmFar-
ma Plus™ + 0,3 litra Ema5™/100 m² rozcieńczone w 10 litrach 
wody. Jeżeli występuje problem z pędrakami lub opuchlakami, 
wykonujemy wiosną oprysk 0,4 litra Ema5 z wrotyczem/100 m².
Aronia, czarna porzeczka, borówka amerykańska - Sto-
sować od 2 do 4 zabiegów w postaci oprysków, zużywając 
po 0,3 litra EmFarma Plus™/100 m² rozcieńczony w 10 li-
trach wody. Wskazane stosowanie dodatku Ema5™ w ilości 
0,1 litra przynajmniej do jednego zabiegu. Przy wystąpieniu 
wielkopąkowca porzeczkowego należy zastosować 3-krot-
nie Ema5™ w ilości 50–100 ml/100 m²/5 litrów wody od pękania 
pąków do pełni kwitnienia. W przypadku uprawy aronii często 
w początkowej fazie kwitnienia występuje nasilenie zwójki 
aroniowej. Należy wtedy zastosować EmFarma Plus™ w ilości 
0,5 litra + 0,3 litra Ema5™/100 m²/10 litrów wody.
Koniecznym zabiegiem dla wszystkich roślin jagodowych jest 
zabieg higienizujący całą plantację jesienią, kiedy opadnie więk-
szość liści. Należy wtedy użyć 0,5 litra EmFarma Plus™/100 
m² z dodatkiem Ema5™ w ilości 0,1 litra rozcieńczone w 10 
litrach wody. Zabieg ten powoduje szybszy rozkład liści, resztek 
organicznych i tym samym siedliska, jaj, larw i zarodników 
grzybów chorobotwórczych. Jeżeli w glebie występują opuchlaki, 
drutowce, pędraki i stanowią zagrożenie dla rozwoju roślin, 
należy użyć Ema5 z wrotyczem w ilości 0,5 litra/100 m² z dużą 
ilością wody.

Drzewa owocowe
Wiśnie, czereśnie, śliwy, brzoskwinie i inne pestkowe
Stosować opryski przed kwitnieniem, po kwitnieniu, w trakcie 
dojrzewania owoców i w trakcie zbioru. Każdorazowo należy 
użyć 0,2–0,3 litra EmFarma Plus™/10 litrów wody/100 m². Ko-
niecznie wykonać oprysk po gradobiciu – wszelkie uszkodzenia 
skórki się zagoją, nie wystąpią pleśnie i zagniwanie w miejscach 
pęknięć. Owoce będzie można przeznaczyć na sok. Również 
opryskać w okresie pękania owoców wskutek opadów. Dzięki 
temu nie rozwiną się pleśnie w miejscach pęknięć. W przypadku 
silnego rozwoju chorób grzybowych dodać do oprysków przed 
kwitnieniem i po kwitnieniu Ema5™ w ilości 0,3 litra/100 m²/10 
litrów wody.
Jabłonie, Grusze
Stosować przynajmniej 3 zabiegi w sezonie: przed kwitnieniem, 
po kwitnieniu w fazie rozwoju ulistnienia, w trakcie rozwoju 
zawiązków owocowych. Każdorazowo należy użyć 0,2–0,3 li-
tra EmFarma Plus™/10 litrów wody/100 m². Dodatkowo można 
opryskać przed zbiorami. Począwszy od drugiego zabiegu do-
dać Ema5™ w ilości 20 – 40 ml/10 litrów wody/100 m².
Wdrażając stosowanie pożytecznych mikroorganizmów 
w sadach, należy ograniczyć stosowanie chemicznych środków 
ochrony roślin. Stosowanie EmFarma Plus™ w połączeniu 
z Ema5™ eliminuje wiele szkodników, jak mszyce, zwójki, 
kwieciaki. Skutecznie ogranicza, bądź eliminuje występowanie 
parcha jabłoni i mączniaka.
Zdrowe rośliny są bardziej odporne na ataki różnych owa-
dów i chorób. 

Opracował Janusz Kolbusz
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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

Wrzosy – symbol późnego lata

Kwitnące wrzosy są oznaką zbliżającej się jesieni, wyglądają 
pięknie i romantycznie, są doskonałym pomysłem na zało-

żenie rabaty wrzosowej. Jeśli chcemy mieć wrzosy w ogrodzie, 
posadźmy je w odpowiednim miejscu (dobrze komponuje się 
z brzozą, jałowcem i wrzoścami) i najlepiej w grupach. 

Przygotowanie gleby pod uprawę roślin wrzosowatych nie jest 
łatwe, a to ze względu na ich szczególne wymagania. Musimy im 
zapewnić: stanowisko półcieniste, miejsce osłonięte od wiatrów, 
glebę lekką, żyzną, umiarkowanie wilgotną o zdecydowanie 
kwaśnym odczynie pH4,5-5,5. Sprostanie takim wymaganiom 
często jest bardzo trudne. W celu odpowiedniego przygotowania 
gleby pod wrzosy w warunkach ogrodowych należy posłużyć 
się podanymi poniżej wskazówkami:

Najkorzystniej jest wymienić glebę na głębokości 15-30 cm, 
przygotowując specjalną mieszankę ziemi, łącząc w równych 
ilościach ziemię ogrodową z torfem wysokim,

Dodać do przygotowanej mieszanki nawóz organiczny w ilo-
ści około 3-4 kg/m2 w postaci dobrze rozłożonego obornika 
bydlęcego lub kompostu o kwaśnym odczynie,

Wprowadzić drenaż grubości 10 cm z piasku lub drobnego 
żwiru.

Można też w szkółkach lub sklepach ogrodniczych kupić 
specjalne podłoże dla wrzosów. Tak przygotowane stanowisko 
pozostawiamy do momentu aż podłoże osiądzie. Do sadzenia 
wrzosów przystępujemy wczesną wiosną, ale ze względu, że 
rośliny przeważnie kupujemy w pojemnikach, możemy je sadzić 
do późnej jesieni w rozstawie 9 szt/m2. Umieszczamy je w dołku 
na takiej samej wysokości jak rosły w szkółce, następnie obsy-
pujemy roślinę podłożem, lekko dociskamy, obficie podlewamy 
i spryskujemy wodą. 

Wrzosy powinny być co roku przycinane, wtedy tworzą 
zwarte kępy i obficiej kwitną. Jak wykonać prawidłowo cięcie 
wrzosów? Wrzosy przycina się w kwietniu, odcinając pędy po-
niżej miejsca, z którego wyrastały kwiaty. Małe rośliny można 
przycinać zwykłymi nożyczkami, duże wygodniej ciąć nożycami 
do żywopłotu.

Rośliny wrzosowate bezwzględnie wymagają zabezpieczenia 
na zimę. Zabezpieczenie obejmuje: obfite podlanie i zroszenie 
roślin przed nastaniem zimy oraz przykrycie tzw. stroiszem, 
czyli gałęziami drzew iglastych lub matami słomianymi. Bardzo 
ważne jest pozostawienie osłon na roślinach w okresie przełomu 
zimy i wczesnej wiosny, gdy gleba jest jeszcze zamarznięta, 
a słońce operuje na tyle mocno, że powoduje zwiększone paro-
wanie wierzchniej warstwy gleby i transpirację roślin. Okrycie 
usuwamy dopiero po rozmarznięciu gruntu.

Wrzosy wymagają ściółkowania ze względu na płytki system 
korzeniowy. W tym celu stosujemy przekompostowaną korę 
sosnową, trociny z drewna drzew iglastych i kompost z igliwia, 
grubości około 5 cm. 

Wrzosy warto kupować jesienią, gdy kwitną. Oferta jest wtedy 
największa, od razu też widać rośliny w pełnej krasie.q

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA
Katarzyna Kołaczewska „Kto jak nie ja”

Anna nigdy nie chciała mieć dzieci. Nie 
lubiła ich. Jednak kiedy w wypadku ginie 
jej siostrzenica z mężem, okazuje się, że 
Anna jest jedyną osobą, która może za-
jąć się trzyletnią osieroconą Olą. Inaczej 
dziewczynka trafi do domu dziecka.
Czy uzależniona od leków i alkoholu ko-
bieta zdobędzie się na heroizm, stawi czoło 
słabościom, lękom i demonom przeszłości? 
Stawką jest szczęście dziecka, a w tej walce 
wszystkie chwyty – szantaż, manipulacja, 
przekupstwo – są dozwolone.
Niezwykle poruszająca opowieść o trudnej miłości i odnajdy-
waniu szczęścia tam, gdzie nigdy się go nie szukało. 

John Boyne „Chłopiec w pasiastej piżamie”

Wstrząsająca historia pięknej przyjaźni 
na przekór złu szalejącej wojny. Dwóch 
chłopców i dwa światy… Obaj urodzili się 
w tym samym dniu, miesiącu i roku, ale los 
traktował ich do pewnego czasu zupełnie 
inaczej. Bruno, syn niemieckiego oficera, 
żyje podczas wojny, prawie w ogóle jej nie 
doświadczając, nie mając świadomości, że 
ona trwa tuż obok, pochłania ofiary. Szmul, 
syn żydowskiego zegarmistrza, zna wojnę 
od tej najgorszej, najbardziej nieludzkiej 

strony. To ona odebrała mu spokojne dzieciństwo, bezpieczeń-
stwo, przyszłość oraz członków rodziny. Spotkanie chłopców ma 
wymiar symboliczny. Odbywa się na granicy dwóch światów. 
Okazuje się, że przekroczenie jednego z nich powoduje, że stają 
się równi, ale na pewno nie szczęśliwsi, a może jednak…?

Francine Rivers „Dziecko pokuty”

„Była zimna styczniowa noc, kiedy zda-
rzyła się ta rzecz niewybaczalna, nie do 
pomyślenia”. Tak zaczyna się opowieść 
o Dinie Carey, której życie w krótkiej 
chwili rozpadło się niczym kryształ na 
dziesiątki drobnych kawałków.
Wracała z pracy… Akurat zepsuł się jej 
samochód… Co prawda było już późno, 
ale kampus był blisko… Nim jednak tam 
dotarła, dopadł ją ten mężczyzna ze starego 
kombi… W jednym momencie jej przy-
szłość stała się ciemną plamą, która z każdym dniem zdawała się 
coraz bardziej przerażać. Potem nadeszły dni, o jakich chciała 
zapomnieć. „Trzeba tylko – usłyszała chyba w klinice – pozbyć 
się tego, co poczęło się w tych przerażających okolicznościach… 
To niegroźny zabieg…” Czy jednak na pewno? To pytanie 
formułowane na różne sposoby wracało do niej niczym echo, 
przynosząc same wątpliwości…

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec
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ROZWIĄZANIE:

WRZESIEŃ 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej wrzesień 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

wrzesień 2016

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

ZAGADKA LOGICZNA
Liczby Agaty

Kuba pisze, w pewnej kolejności, liczby cał-
kowite według własnego systemu, a Agata od-
gaduje, jaki jest ten system. Gdy Kuba napisał 
dziesięć pierwszych liczb 1, 1, 2, 3, 3, 7, 4, 15, 
5, 31, ..., to Agata powiedziała z uśmiechem – 
„Już znam twój system” – i szybko napisała 
następne dziesięć liczb ciągu Kuby. Podaj 
dwie ostatnie liczby napisane przez Agatę.
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? 
Fot. strona 39) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 września 2016 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:
1) Przenośnie: obłudnica, efekciara. 7) Wnęka, wgłębie-
nie w ścianie budynku, w skale itp. 8) ... muzyczny, czyli 
piosenka 9) Borowiec, l.a. 31 11) Woreczek na robótki 
kobiece. 14) Minerał, kamień półszlachetny. 15) Nowy 
..., w USA 18) Przyprawa kuchenna. 21) Żyto, pszeni-
ca, ryż. 23) Łaźnia fińska. 24) Dawniej opat 25) Tło 
pod rysunkiem 26) Ostatnia litera alfabetu greckie-
go. 27)  Imię żeńskie - 13 VIII; przyjaciółka książ-
kowej Ani 29)  Ada (1886-1968), światowej sławy 
sopranistka. 31)  Polska ciężarówka. 32)  Niemieckie 
imię męskie. 35) Mieszkanka Podlasia. 38) Zbiornik 
paliwa 39)  Przestarzale: wierzchnie okrycie podbite 
futrem. 40)  Narząd. 41)  Obdrapany, zniszczony 
przedmiot.

PIONOWO:
1) Komedia J. Machulskiego. 2) Harcują, gdy nie ma 
kota. 3) Szwoleżer, ułan, strzelec konny. 4) Chorobli-
we obniżenie energii i aktywności życiowej. 5) Produkt 
pracy ludzkiej przeznaczony na sprzedaż. 6) Imię żeń-
skie - 8 IX; Biedrzyńska 10) Przyprawa. 12) Główny 
żagiel na przednim maszcie. 13) Człowiek oderwany 
od rzeczywistości, unikający problemów współczes-
ności. 16)  Barack, 44 prezydent USA 17)  Faza gry 
w brydżu zakończona podsumowaniem zdobytych 
punktów. 19)  Potomek przedstawicieli rasy czarnej 
i białej. 20) Sumeryjska nazwa bogini Isztar. 22) Litera 
alfabetu greckiego. 23)  Ogród owocowy. 26)  Stos, 
rumowisko powstałe z osunięcia się czegoś. 28) Napój 
alkohol., rodzaj koniaku produk. w Gaskonii (Francja); 
otrzymywany przez destylację wina. 30)  Niechęć, 
uraza, pretensja. 33)  Grządka kwiatowa. 34)  Bogat-
ka. 36) Celtycki kapłan, mędrzec, wróżbiarz. 37) Pola 
(1896-1987), gwiazda filmu niemego; „Madame Dubar-
ry”, „Anna Boleyn”.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z SIERPNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: Liczba rozwiązań: 4, liczba pomarańcz: 8, liczba jabłek: 
5, liczba gruszek: 3.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Jaskółka (dymówka).
Hasło krzyżówki: KARIER ZAGADKA: TUPET I GADKA.

Nagrody książkowe wylosowali: Stanisława Łukowicz z Opacionki (krzyżówka), 
Wiktoria Sroczyńska z Nawsia Brzosteckiego (zagadka logiczna), Irena Wójcik 
z Brzostku (zagadka przyrodnicza).
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jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

J J J
- Jasiu, kim jest twój ojciec?
- On jest chory.
- Ale co on robi?
- Kaszle.

J J J
Jasiu wychodzi z domu z kara-
binem i w hełmie. Mama:
- Jasiu, gdzie ty idziesz?
- A idę na wojnę, pozabijam 
paru Niemców i wrócę…
- Nie boisz się, że cię zabiją?
Jasiu: - Mnieee? A za co?

J J J
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj 
przyszedł brudny do szkoły 
i pani go za karę wysłała do 
domu!
- I co, pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła 
brudna.

J J J
Na ulicy spotyka się dwóch 
znajomych:
- Dokąd się tak spieszysz?
- Do domu, muszę zrobić obiad.
- A co, żona chora?
- Nie, głodna.

J J J
W sali operacyjnej pielęgniarka 
zwraca się do lekarza:
- Panie doktorze, to już trzeci 
stół operacyjny, który pan 
zniszczył w tym miesiącu. Pro-
szę nie ciąć tak głęboko.

J J J
Dwaj znajomi spotykają się 
na ulicy.
- Cześć, skąd idziesz?

- Od dentysty.
- Ile ci wyrwał?
- Pięć stów.

J J J
- W poczekalni oczekuje pa-
cjent, który twierdzi, że od-
wiedził już wszystkich lekarzy 
w mieście – informuje siostra.
- A na co on się uskarża?
- Na tych lekarzy!

J J J
Przychodzi gość do lekarza:
- Panie doktorze, ugryzł mnie 
pies.
- A był wściekły?
- No, zadowolony to on nie był.

J J J
- Czy przestrzegał pan ściśle 
moich wskazówek: żadnej wód-
ki, tylko mleko?
- Tak, panie doktorze. I wiem 
już dlaczego małe dzieci tak 
często płaczą…

J J J
Do lekarza przychodzi facet 
z trzęsącymi się rękami. Lekarz 
pyta:
- Czy pan dużo pije?
- Nie bardzo. Większość mi się 
wylewa.

J J J
Rozmawia dwóch dziadków:
- Jestem żonaty od 50 lat. 
I wszystkie wieczory spędzam 
w domu z żoną.
- Prawdziwa miłość! – komen-
tuje drugi.
- Nie, reumatyzm!

J J J

Rady, aforyzmy i drogowskazy dla każdego
Wybrała Maria Kawalec

 Entuzjazm bez rozumu jest bezużyteczny i niebezpieczny.  
/Novalis/

 Prawdziwe panowanie nad rozumem winno być subiek-
tywną tajemnicą. /Wasilij Rozanow/

 Lepszy czasem chłopski rozum niż pańskie nauki. 
 /przeczytane, zasłyszane/

 Radź się drugiego, a pilnuj się zdania swego. /przeczy-
tane, zasłyszane/

 Jeśli ktoś cię nie rozumie, miej do niego cierpliwość.  
/Salomon/

 Gdzie wielka mądrość, tam liczne troski, a kto gromadzi 
wiedzę, ból gromadzi. /wschodnie/

 Zaczynamy doceniać mądrości, kiedy skutki ich braku 
panują już niepodzielnie. /S. Wróblewski/

 Nie ma lepszej zemsty niż zapomnienie o obeldze.  
/bł. Arnold Janssen/

 Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji. /bł. Arnold 
Janssen/

 Skoro nie znasz możliwości człowieka, jak możesz oce-
niać jego czyny? /H. Spencer/

 Ktoś, kto umie szybko przyznać się do własnego błędu, 
zamyka usta innym. /Gracian/

 Nic nie jest bardziej upokarzające niż oglądanie sukce-
su głupców tam, gdzie nam samym się nie powiodło.  
/Gustaw Flaubert/

 Udane małżeństwo zależy od dwóch rzeczy: od zna-
lezienia właściwej osoby i od bycia właściwą osobą.  
/H. J. Brown/.

 Bardzo łatwo budować teorie, jeśli nie trzeba sprawdzać 
ich w działaniu. /Ch. Kettering/

WARTO SKORZYSTAĆ!
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Brzostek

Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00
Siedziba: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku (lokal biurowy na parterze – wejście od strony parku)
Porad udzielają adwokaci: Aneta Krajewska, Michał Mędryk, Natalia Zborowska
Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 Młodzież do 26 roku życia,
 Rodziny wielodzietne,
 Seniorzy powyżej 65 roku życia,
 Korzystający z pomocy społecznej,
 Weterani i kombatanci,
 Dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
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Dokończenie na str. 41

Okuninka i karatecy
W dniach od 31 lipca do 6 sierpnia w Okunince nad Jeziorem 

Białym odbył się Letni Obóz Karate Kyokushin zorganizo-
wany przez brzostecki, leżajski oraz gorzycki Klub Kyokushin 
Karate. Uczestniczyli w nim karatecy z Brzostku, Leżajska, 
Nowej Sarzyny, Rudnika nad Sanem, Sarzyny i Gorzyc. Z obozu 
skorzystało 41 osób z Brzostku. Braliśmy udział w treningach 
karate na świeżym powietrzu i macie tatami, codziennej porannej 
zaprawie, treningach strzeleckich i ćwiczeniach gimnastycznych 
oraz treningu w je-
ziorze, meczach pił-
ki nożnej i siatkowej. 
Uczestniczyliśmy 
również w zajęciach 
rekreacyjnych tj. og-
nisku, dyskotece, 
grillowaniu, karaoke 
i pasowaniu na sa-
muraja. Dzięki ład-
nej pogodzie często 
szaleliśmy na strze-
żonym kąpielisku. 
W programie była 
też wycieczka do 
niemieckiego obo-
zu zagłady w Sobi-
borze. Największą 
atrakcją, szczególnie 
dla najmłodszych, 
stała się przejażdżka 
ścigaczem o mocy 
470 koni po Jeziorze 
Białym oraz wyjazd 

do wesołego miasteczka. W przedostatni dzień odbył się eg-
zamin na stopnie kyu i sayonara, wtedy poszczególne grupy 
zaprezentowały wcześniej przygotowane skecze i kawały. Za-
jęcia prowadzili sensei D. Burda, T. Mendoń, K. Ostrowski, A. 
Tokarz, P. Jeziorowski, R. Kolbusz i B. Bogdanowicz. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz imienne kubki. 
Wróciliśmy zrelaksowani, opaleni i pełni optymizmu przed 
kolejnym sezonem, który rozpoczniemy startem w międzyna-
rodowym turnieju Kyokushin Karate Polish Open IKO Galizia 
CUP - 24.09.2016 w Leżajsku.

Robert Kolbusz

Groch z kapustą 
Nie miała baba kłopotu…

W tym roku postanowiliśmy być wzorowymi dziadkami i za-
prosiliśmy na wakacje troje wnuków w wieku 10, 8 i 5 lat. 

Dostarczyli nam oni sporo wrażeń - każdy dzień obfitował zaska-
kującymi pomysłami. Czas spędzaliśmy aktywnie, poznając okoli-
ce: w lesie podczas zbierania grzybów chłopcy zbudowali pułapkę 
na dzika, układając drągi i patyki nad rowem z wodą, przykrywa-
jąc liśćmi paproci, a na zachętę układając trujące grzyby – później 
kilka razy sprawdzali, czy dzik już się złapał; na „Liwocz” wszyscy 
trzej wchodzili uzbrojeni w różne karabiny, później dosiedli barana 
i woła ze „Stajenki Betlejemskiej” a po zejściu z wieży widokowej 
wszyscy odmówiliśmy w kaplicy wspólną modlitwę; po dojściu 
do skały łupkowej w lesie koło Nawsia Brzosteckiego badali skład 
i jej warstwowy układ; ćwiczyli na zamontowanych przyrządach 
koło bloków przy byłej cukierni, hałasując przy tym niezmiernie 
(przy okazji pozbieraliśmy tam papiery, butelki i rozbite szkło); 
nad Wisłoką poszukiwali drogocennych kamieni, łowili ryby 
siatką na kiju, budowali zapory wodne i kąpali się niezależnie od 
temperatury wody; na posesji koło domu w ruch szły trzy małe 
opryskiwacze ręczne spełniające rolę węży strażackich itp. Ja jak 
pewnie każda babcia smażyłam, piekłam, gotowałam pierożki, 
placuszki, racuszki, ciastka, pączuszki, oponki, chruściki itp. 

Na dalsze trasy wykorzystywałam miejsce w samochodzie 
i towarzyszyłam wnukom w poznawaniu atrakcyjnych miejsc: 
najpierw odwiedziliśmy „Karpacką Troję” w Trzcinicy – dzieci 
z uwagą słuchały o dawnych mieszkańcach tych ziem a szczególnie 
o znalezionym podczas prac archeologicznych skarbie, wbiegały na 
odcinki murów obronnych i wieżę widokową, a na koniec zakupiły 
pamiątkowe monety; byliśmy w Muzeum Przemysłu Naftowego 
w Bóbrce, gdzie wnuki zakupiły minerały do swoich kolekcji 
(trafiliśmy akurat po dostawie i był duży wybór) oraz z automatu 
monety pamiątkowe z tego miejsca; w Muzeum Budownictwa 
w Sanoku zwiedziliśmy stare domy z dawnym wyposażeniem 
oraz pracownie zegarmistrza, stolarza, szewca, aptekarza, klasę 

szkolną itp. Dzieci zakupiły kolekcjonerskie monety, zjedliśmy 
też regionalne potrawy w karczmie; zwiedziliśmy jedyne w Pol-
sce Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, gdzie można podziwiać 
oryginalne kukiełki i lalki oraz oglądać stare, śmieszne i poucza-
jące dobranocki sprzed lat – tam też zakupiliśmy pamiątkowe 
monety do kolekcji; byliśmy w Multikinie w Rzeszowie (i więcej 
postaram się tam nie być, gdyż film dla dzieci był poprzedzony 
reklamami trwającymi 23 minuty, a żelki miały cenę nawet 196 zł/
kg) na filmie „O siedmiu krasnoludkach i księżniczce Śnieżce” 
obfitującym w sceny mrożące nawet dla mnie krew w żyłach 
(trąba powietrzna, katastrofa samolotu, tonięcie w bagnie, walka 
z kamiennym potworem, zła i przebiegła strażniczka lasu itp.) przy 
tym tak nagłośnionym, że szybko przesiedliśmy się ze środka sali 
na sam jej koniec, aby wytrzymać decybele; w Szaflarach kąpiele 
i zabawy w cieplutkich basenach termalnych bardzo się wnukom 
podobały; zamówiliśmy również w Odrzykoniu na zamku zaję-
cia malarsko-plastyczne dla dzieci (cena 19 zł/osoba) – wnuki 
otrzymały gipsowe „obrazki” kwiatów w wazonie i zamki do 
pomalowania, farby, pędzle, naczynia oraz glinkę do wykonania 
samoutwardzalnych naczyń (z której wykonali miecz i klucz) – 
pracowali pod nadzorem fachowca; kilkakrotnie jeździliśmy na 
basen do Frysztaka, bezpieczny zarówno dla małych, jak i star-
szych dzieci, gdzie jedynym mankamentem było oczekiwanie na 
uruchamiane co godzinę (na 15 min) wodne zjeżdżalnie, gdyż 
tworzyły się kolejki chętnych.

Ale najbardziej podobały się wnukom wizyty w sklepie 
z zabawkami w Jaśle oraz sklepie zoologicznym, do którego 
nieopatrznie zaglądnęliśmy…. Najmłodszy wnuk już dawno mó-
wił, że bardzo chce mieć swoje zwierzątko. Rodzice, biorąc pod 
uwagę możliwości lokalowe i czasowe, zwlekali z realizacją jego 
marzenia. A tu zobaczył króliczki miniaturki, chomiki, świnkę 
morską, coś tam wiewiórkowatego, rybki, ptaszki, no i myszki. 
Myszki były dwie w klatce, obie łaciate czarno-białe, wesołe, 
małe i śmieszne i wnuk nie odchodził od nich, wywierając na 
nas zdecydowaną presję dotyczącą ich zakupu. („Nad czym się 

Fot. Anna Rozwadowska
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zastanawiacie, kupujcie szybko te myszki, są piękne, będę się nimi 
opiekował, to bardzo dobry wybór” itp.). Pomyśleliśmy, że osta-
tecznie zostaną one pod naszą opieką, jeśli rodzice nie zaakceptują 
wyboru i kupiliśmy myszki (5 zł/szt) oraz klatkę, domek-kryjówkę 
z kokosa, karmidełko, poidełko, kołowrotek, trociny, jedzenie 
(razem 70 zł). Wnuk był zachwycony. Nadał fajne wymyślone 
przez siebie imiona: Gerdzia i Ferdzia (bo myszki na szczęście 
były jednopłciowe).

Ale kłopoty zaczęły się w nocy, kiedy myszki zaczęły harcować 
po trzęsącej się klatce a kołowrotek okropnie piszczeć podczas 
obracania się. Myszki wylądowały najpierw w kuchni, potem na 
półpiętrze klatki schodowej a potem w garażu. Rano oś kołowrotka 
po nasmarowaniu przestała piszczeć, ale po dwóch dniach pojawił 
się niespodziewanie przykry zapach, charakterystyczny dla myszy 
(o czym nie pomyśleliśmy pomimo pochodzenia rolniczego) – 
myszki zmieniły nieformalnie imiona na Pierdzia i Śmierdzia 
(w tajemnicy przed właścicielem). Następnie okazało się, że aby 

zmienić im podściółkę, trzeba je złapać i umieścić w zastępczym 
pomieszczeniu, a myszki gryzą… i to mocno, do krwi, więc 
wnuczek sam nie może tego robić.
 Dodatkowe kłopoty pojawiły się, kiedy się okazało, że musimy 
wyjechać do sanatorium i z wizytą rodzinną, więc myszkami musi 
zająć się ktoś inny. Myszki po prostu pojechały razem z właści-
cielem do miasta, do mieszkania w bloku - chociaż myślę, że na 
krótką metę ze względu na zapach. Dowiedzieliśmy się, że myszki 
żyją półtora roku… Ale jest jeszcze wyjście dodatkowe – druga 
para dziadków mieszka co prawda w mieście, ale na jego obrze-
żach i ma wolno stojący dom, a nawet stodołę i pomieszczenie 
warsztatowe…
 Nie wiemy, czy będą myszkami zachwyceni (wnuk bywa tam 
codziennie), ale jest to jakieś wyjście do naszego powrotu, kiedy 
to w ramach pokuty za błędy podejmiemy się dalszej opieki nad 
nimi. Człowiek uczy się przez całe życie, dlatego kupując dziecku 
zwierzątko, trzeba poważnie się zastanowić, rozważając wszystkie 
za i przeciw i nie ulegać presji małego terrorysty.

Janina Słupek 

Dokończenie ze str. 40

39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

tel/fax 14 683 03 99
kom. 666 842 386

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin

« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki
Zapraszamy również do stacji paliw

Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy
Paliwa tylko z ORLENU
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Fot. Michał Czekaj

Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza

Uczestnicy obozu karate w Okunince

Fot. Łukasz Godniak

Fo
t. 
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ar
zy
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yd
ek

Fot. Anna Rozwadowska



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. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Ewa Matyasik z Łazisk Średnich

Fot. Iwona Ludziak z Chorzowa Fot. Maria Skowronek z Krakowa

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Tomasz Lipka z Krakowa

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Grzegorz Przewoźnik z Nawsia B. Fot. Zuzanna Nowicka z Kamienicy G.


