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„Desiree” - inscenizacja premierowa Fot. Paweł Batycki



Drodzy Państwo,
ponieważ w ostatnim numerze „Wia-

domości Brzosteckich” w sposób obszerny 
i szczegółowy podałem informacje odnośnie 
trwających inwestycji, pozwolę sobie tylko na 
uzupełnienia, które zostały na mój wniosek 

zaakceptowane podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej. 

1. Ogłoszono przetarg na położenie masy bitumicznej na dro-
gach w Skurowej „Na miasteczko”, w Kamienicy Dolnej 
„Na Dziedzica”, w Zawadce Brzosteckiej „Na Góry” oraz 
w Grudnej Dolnej „Na Trojnara”. Inwestycje te o łącznej 
długości ponad 1,6 km i wartości ponad 500 tys. zł będą 
wykonane do końca roku. 

2. Do procedury przetargowej dołączono także budowę parkingu 
w Nawsiu Brzosteckim koło domu ludowego oraz remont 
drogi gminnej nr 1066109 Zawadka Brzostecka - Brzostek 
polegający na odcinkowej wymianie kolektora kanalizacji 
deszczowej.

3. Wspólnie z Powiatem Dębickim wykonane zostanie prawie 
100 metrów chodnika w Opacionce. Inwestycja ma poprawić 
komfort poruszania się mieszkańców na niebezpiecznym 
odcinku drogi powiatowej Frysztak – Klecie.

4. Rozpoczęły się prace nad utwardzeniem kamień/kruszywo 
dróg: „Na Wala” w Gorzejowej oraz „Na Ramuta” w Przeczy-

cy. Prace finansowane są z programu „Budowa i modernizacja 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

5. Na mój wniosek Rada Miejska uchwaliła kwotę prawie 
50 tys. zł na działanie „Projekt rewitalizacji Rynku w Brzost-
ku”. Chcemy powoli przymierzyć się do tego zadania, bowiem 
brzostecki rynek na tle pozostałych miasteczek woj. podkar-
packiego pozostawia wiele do życzenia.

6. Rada Miejska podczas ostatniej sesji powołała komisję kon-
kursową w sprawie wyboru nowego kierownika SGPZOZ 
w Brzostku. W jej skład weszli: radny Paweł Hipszer jako 
Przewodniczący Komisji Konkursowej, pani doktor Lucyna 
Szczepanik jako lekarz oraz radni Mateusz Domaradzki, 
Gustaw Hołowicki i Jerzy Kmiecik. Wyrażę chyba nadzieję 
wszystkich mieszkańców, że komisja wybierze kompetentną 
osobę, która będzie w stanie z sukcesami kierować ośrodkiem 
zdrowia i przyczyni się do jego stabilności i rozwoju.

Ponieważ znakomita większość realizowanych inwestycji, 
o których pisałem w ostatnim numerze, ma zostać wykonana do 
końca października, zatem w następnym wydaniu „Wiadomości 
Brzosteckich” możecie Państwo ponownie liczyć na sporą ilość 
informacji związanych z wykonaniem i postępami w pracach.

Burmistrz
Wojciech Staniszewski
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

„Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna.”

F. Schiller

Z okazji Święta Edukacji Narodowej 

wszystkim Nauczycielom i Pracownikom 

oświaty życzę nieprzemijającej pasji 

doświadczania wraz z uczniami piękna 

wiedzy, piękna świata i piękna samego 

człowieka.

Niech Wam zawsze towarzyszy 

radość i zadowolenie ze spełniania 

wł a s n e g o  p o wo ł a n i a  w  p o c z u c i u 

bezpieczeństwa i szacunku dla pracy 

pedagogicznej.

Burmistrz

Wojciech Staniszewski

Z prac Rady Miejskiej
29 września 2016 roku Rada Miejska w Brzostku obradowała 

na XXII sesji pod przewodnictwem Mateusza Domaradz-
kiego Przewodniczącego Rady. Realizując przyjęty porządek 
obrad, Rada Miejska uchwaliła zmiany w budżecie gminy na 2016 
rok, które polegały na dokonaniu przeniesień w planie wydatków 
budżetu gminy. Zwiększono przede wszystkim wydatki na drogi 
wewnętrzne w gminie w miejscowościach Kamienica Dolna k/
Dziedzica, Zawadka Brzostecka „Góry”, Skurowa „Miastecz-
ko”, Grudna Dolna „na Trojnara”. Zabezpieczono także środki 
na opracowanie projektu rewitalizacji Rynku w Brzostku. Na 
wniosek Rady Powiatu zmieniono uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację 
zadania własnego Powiatu w części dotyczącej nazwy zadania, 
ponieważ wydatki na opracowanie dokumentacji przebudowy 
drogi Powiat pokrył z własnych środków w całości. Pomocy 
finansowej udzielono na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1323R Frysztak – Klecie” na wykonanie odcinka chodnika 
od mostu w Januszkowicach w kierunku Opacionki. W dalszej 
części obrad Rada Miejska przyjęła Roczny Program Współpracy 
Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2017 rok. W ramach programu realizowane będą zadania z za-
kresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz aktywizacja i integracja ze środowiskiem 
lokalnym osób niepełnosprawnych i starszych. Będą również rea-
lizowane zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa 
narodowego, zadania z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego. W kolejnych punktach obrad radni przyjęli uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie odpłatnej dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzostek na rzecz 
Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 
oraz uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 
na nieruchomościach położonych w Brzostku stanowiących 
własność Gminy Brzostek, na rzecz Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Opracowała E. Sz.
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Dokończenie na str. 5

Z wizytą w podwileńskiej gminie Bujwidze
i na dożynkach Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach
Kiedy w 1999 roku po raz pierwszy trafi-

łem do podwileńskiego Bujwidze, nawet 
na myśl mi nie przyszło, że siedemnaście 
lat później zawitam tu ponownie już jako 
burmistrz Brzostku z propozycją nawią-
zania relacji partnerskich między naszymi 
miasteczkami. Od wielu już lat samorządy 
różnych miast i miejscowości poszukują 
poza granicami kraju innych samorządów, 
by nawiązać z nimi relacje najczęściej 
w obszarze wymiany kulturalnej i eduka-
cyjnej. Nasi sąsiedzi, jak Pilzno, Wielopole 
Skrzyńskie czy Kołaczyce, poszli śladem 
węgierskim i od lat mają tam już swoich 
partnerów. Ja wyszedłem z założenia, że 
warto by zbudować takie relacje partnerskie 
z samorządami poza naszym krajem, gdzie 
mieszkają Polacy. Wileńszczyzna wydaje 
mi się tutaj naturalnym kierunkiem, bo-
wiem to właśnie tam polski żywioł jest najmocniejszy i wiele 
przeżył, by polskość zachować. Kilkudniowy pobyt w Wilnie, 
Bujwidzach oraz na dożynkach w Pikieliszkach, gdzie zostałem 
zaproszony, tylko potwierdził słuszność moich przemyśleń. 
Samorząd Bujwidz, na którego czele stoi pan Marian Naruniec, 
obszarowo jest niewiele mniejszy od naszej gminy, natomiast 
ludnościowo stanowi zaledwie 1/10 naszej gminnej populacji. 
Dość powiedzieć, że w bujwidzkim Urzędzie Gminy pracuje 
zaledwie 8 osób. W samych Bujwidzach mieszka niespełna 
300 mieszkańców, a w całej gminie niecałe 1300. Co ciekawe, 

przytłaczającą większość, bo prawie 80%, stanowią Polacy. 
Ich historie są często przejmujące i niezwykle interesujące. 
Wielu urodziło się na zesłaniu, powrócili w rodzinne strony po 
śmierci Stalina, ale nie do rodzinnych majątków, bo one zostały 
przeważnie skolektywizowane, ale tak na zasadzie „gdzie kto 
mógł”. Wielu mieszkańców to potomkowie polskiej szlachty 
zagrodowej, która masowo zamieszkiwała obszar na północny 
wschód i południe od Wilna. Byli oni zawsze ostoją polskości 
i patriotycznego przywiązania do Macierzy. Serdeczni i uczynni 
pozostali do dziś. Głęboko wierzę, że wielu brzostowian będzie 

mogło się o tym osobiście przekonać.

Starosta bujwidzki pan Marian Naruniec zaprosił 
mnie na Dożynki Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach. 
Miejsce to historyczne, bowiem do dziś znajduje się tam 
dwór, w którym mieszkał Józef Piłsudski. Tam zresztą 
odbywała się już kolejna – 21. impreza dożynkowa. 
O sile polskości w tym rejonie niech świadczy fakt, 
że na 23 gminy, jakie brały udział w tych dożynkach, 
praktycznie wszyscy starostowie (odpowiednik naszego 
wójta lub burmistrza) są … Polakami. Język polski kró-
lował wszędzie. Msza św. celebrowana była wprawdzie 
w języku litewskim, ale wierni odpowiadali po polsku. 
Ale i to chyba było „za wiele”, bo jeden ze starostów 
podwileńskich gmin stwierdził po mszy z przekąsem 
w dźwięcznej polskiej wschodniej mowie: „ Ot, tego 
jeszcze u nas nie bylo, żeby msza po litewsku się byla 
odprawiala”… Dożynki stały się także okazją do spotkań 
z polskimi i litewskimi parlamentarzystami. W Pikie-
liszkach obecnych było także bardzo wielu polskich 
samorządowców i naszych polityków. Wywiadu dla TV 
Brzostek zgodził się udzielić lider Akcji Wyborczej Po-
laków na Litwie, europoseł pan Waldemar Tomaszewski, 
ogromnie szanowany i niekwestionowany przywódca 
tamtejszych Polaków.

Wyjazd do Bujwidze i Pikieliszek był niezwykle 

Fot. Paweł Batycki
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udany. Cieszę się także, że mogłem oprowadzić po 
moim ukochanym Wilnie kolegów z TV Brzostek. 
Z ogromną satysfakcją patrzyłem na zdziwione twarze 
Pawła Batyckiego i Bartka Ziai, którzy będąc ponad sto 
kilometrów od Polski, czuli się, jakby granicy państwa 
polskiego nie przekroczyli. A i wypieki na twarzy Bartka 
w Pikieliszkach podczas spotkań dożynkowych będą 
niezapomniane, bowiem były one konsekwencją szoku, 
że to co widzi i w czym uczestniczy, to nie sen tylko jawa.

I na koniec najważniejsze. Tak pan starosta Naruniec, 
jak i ja potwierdziliśmy zainteresowanie umową partner-
ską między naszymi gminami. Za najwłaściwszy obszar 
współpracy wspólnie uznaliśmy kulturę i edukację. Ja 
podkreśliłem i dalej podtrzymuję tezę, że jeśli mamy 
naszych młodych ludzi uczyć patriotyzmu, przywiązania 
do polskości i pokazywać im, ile trzeba czasami temu poświęcić, 
to najlepszym do tego miejscem będą podwileńskie Bujwidze. 
Zapraszam wszystkich Państwa do obejrzenia relacji TV Brzo-
stek z Bujwidze oraz Pikieliszek. Znajdziecie tam wiele cieka-

wych informacji i poznacie ludzi, z którymi mieliśmy okazję 
spotkać się i rozmawiać. Pragnę jeszcze dodać, że cały wyjazd 
sfinansowałem z własnych środków i w okresie mojego urlopu.

Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 4

AKADEMIA SAMORZĄDNOŚCI atrybut społeczeństwa obywatelskiego
Pierwsze spotkanie w ramach Akademii Samorządności od-

było się 16 września 2016 r. w Domu Kultury w Brzostku. 
Organizatorem Akademii jest TV Brzostek, którą wspierały 
„Wiadomości Brzosteckie” oraz CKiCz w Brzostku. Akademia to 
otwarte spotkania, podczas których będzie można poznać teore-
tycznie rożne aspekty funkcjonowania samorządu i społeczności 
gminnej oraz podyskutować nad praktyczną realizacją zadań 
samorządu na terenie naszej gminy. Forma spotkań jest otwarta 
i wydaje się, że przyjęta na pierwszym spotkaniu zasada: zagad-
nienia teoretyczne, następnie przykłady dobrej praktyki oraz 
po każdym wystąpieniu - dyskusja, wydaje się być optymalna.
 Temat inaugurującego spotkania „Gmina. Nasze wspólne 
dobro” zaproszeni prelegenci potraktowali w sposób sobie 
najbliższy. Urszula Wojnarowska przedstawiła krótko histo-
rię kształtowania się samorządu w przekroju czasowym ze 

szczególnym uwzględnieniem historii samorządności w Polsce 
i przypomnieniem osób tworzących samorząd gminny od 1990 r. 
Rozważania teoretyczne zakończyła własnymi spostrzeżeniami 
dotyczącymi zjawisk, które zagrażają realizacji idei samorząd-
ności nie tylko w naszej gminie. Uwagi te, bardzo konkretne, 
stały się tematem ożywionej dyskusji.
 Drugą część spotkania poprowadził Marcin Kiwior, wójt gmi-
ny Skrzyszów, pięciokrotnie nagrodzony „Witosowym Kapelu-
szem” w plebiscycie Na Najpopularniejszego Wójta Gminy i Bur-
mistrza Małopolski. Tematem jego wystąpienia była odpowiedź 
na pytanie „Jak być skutecznym wójtem/burmistrzem w małej 
gminie?”. Wśród zebranych ogromne zainteresowanie wzbudziła 
filozofia zarządzania wójta oparta na rachunku matematycz-
nym. Matematyka leży również w głównym kręgu prywatnych 
zainteresowań Pana Wójta. Takie patrzenie na samorządność 

poparte szybkimi efektami, ciągłymi rozmowami z opozycją, 
pozwoliły na zajmowanie się dzisiaj, tylko i wyłącznie, zaspo-
kajaniem potrzeb mieszkańców przy ich aktywnym udziale. 
I choć warunki funkcjonowania naszych gmin są bardzo rożne 
np. pracuje tam tylko 5 szkół, 5 sołectw przy bardzo podobnym 
budżecie, to niektóre elementy funkcjonowania przedstawianej 
gminy mogłyby być podpowiedzią rozwiązywania niektórych 
problemów naszej gminy. W ożywionej rozmowie poruszano 
wiele aspektów działalności samorządu w obu gminach.
 Pierwsze spotkanie w ramach Akademii Samorządności 
można uznać za udane, choć szkoda, że wzięła w niej udział 
niewielka liczba mieszkańców, obecnych radnych i tych, którzy 
chcieliby kandydować w przyszłych wyborach.

U. W.Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 7

Krótka historia samorządności
Czasy nam współczesne możemy zaliczyć do bardziej intere-

sujących okresów w rozwoju cywilizacji choćby z powodu 
bardzo szybkich zmian we wszystkich dziedzinach życia spo-
łecznego.

W Polsce, w okresie życia jednego pokolenia dokonała się 
zmiana ustroju politycznego, społeczno-gospodarczego oraz 
w szeroko rozumianej kulturze.

Nas interesował będzie tylko niewielki wycinek funkcjono-
wania państwa - samorząd. Najbardziej rozbudowana definicja 
samorządu używana jest na gruncie nauk prawnych. W tym 
ujęciu samorząd rozumiany jest jako wyodrębniona i określona 
przez przepisy grupa społeczna, w której członkostwo powstaje 
z mocy prawa (np. Konstytucji), powołana do samodzielnego wy-
konywania zadań z zakresu administracji publicznej, w formach 
właściwych dla administracji rządowej, posiadająca organizację 
ustawowo ustaloną, o charakterze przedstawicielskim (powstaje 
przez wybór), kontrolowaną przez grupę (rada gminy), podlega-
jąca nadzorowi ze strony państwa, ponosząca odpowiedzialność 
za swoje działania, wykonująca zadania własne i zlecone, posia-
dająca osobowość prawną i przysługujące jej prawo własności.

Z definicji tej wynika w skrócie, że Gmina wykonuje wszyst-
kie zadania niezastrzeżone dla 
innych jednostek samorządu 
terytorialnego. W skład gminy 
wchodzą wszyscy mieszkań-
cy, przy czym przynależność 
do wspólnoty gminnej jest 
przymusowa. Gmina ma oso-
bowość prawną. Wykonuje za-
dania własne (określone ustawą 
o samorządzie gminnym) oraz 
zlecone.

Współczesny samorząd te-
rytorialny nie jest kontynuacją 
samorządu terytorialnego okre-
su starożytności czy średnio-
wiecza, mimo takiego samego 
nazewnictwa. Samorząd miejski 
czy lokalny był wówczas samo-
rządem stanowym. Nie spełniał 
więc kryterium powszechności, 
nie obejmował wszystkich osób 
zamieszkujących daną jed-
nostkę terytorialną, a jedynie 
wybraną grupę społeczną (np. 
mieszczan).

O kształtowaniu się nowoczesnego samorządu terytorialnego 
można mówić dopiero od czasów Rewolucji Francuskiej i reform 
pruskich na początku XIX wieku. W tamtym czasie samorząd 
narodził się dzięki:
• przekształceniu jednostronnego stosunku między władzą 

a obywatelami oraz między władzą a gminami w stosunek 
dwustronny, przyznający obywatelom i gminom prawa pod-
miotowe,

• upadkowi państwa feudalnego i zniesieniu stanowości spo-
łeczeństwa,

• liberalizacji (a następnie demokratyzacji) życia społecznego.
We Francji, w okresie Rewolucji, w oparciu o koncepcje 

prawa natury uznano, iż gminy posiadają takie same prawa jak 
pojedynczy obywatel. Gmina zdaniem ówczesnych - posiadała 
więc własne, przyrodzone, niezbywalne prawa, np. prawo do 
własności. Stanowiła - jak uważano - twór historycznie wcześ-
niejszy od państwa. Przyznawano więc prymat zadaniom włas-
nym gminy przed zadaniami zleconymi przez państwo. Było to 
zgodne z prawnonaturalną teorią samorządu.

W okresie napoleońskim faktycznie zniesiono administrację 
samorządową, pozostawiając instytucje samorządowe z nazwy, 
ale będące w rzeczywistości instytucjami państwowymi. Wła-
dze gminne (merowie) pochodziły z nominacji a nie z wolnych 
wyborów, a gminy stały się najniższym rządowym okręgiem 
administracyjnym (municypium). Silna centralizacja admini-

stracji cechowała Francję do XX w. i była wzorcem dla innych 
państw europejskich.

Natomiast w Prusach, w okresie reform Steina i Hardenberga 
wydano Ordynację Miejską w listopadzie 1808 roku. Przyznano 
tym samym samorząd gminom miejskim. Mieszczanie uzyskali 
prawo samodzielnego zarządzania sprawami miasta za pośred-
nictwem organów samorządowych, pochodzących z wyborów. 
Władze samorządowe wykonywały zadania własne i zlecone, 
pod nadzorem państwa. Akcentowano wówczas prymat państwa 
nad samorządem, ponieważ to państwo powoływało samorząd 
do życia. Było to zgodne z państwową teorią samorządu.

Rozwojowi szerszej samorządności w Polsce przeszkadzał 
fakt poddaństwa chłopów. Krótko przed zaborami pojawiły się 
pierwsze przejawy samorządu terytorialnego w nowoczesnym 
ujęciu. W 1791 roku do Konstytucji 3 Maja włączono ordynację 
miejską oraz prawo o sejmikach. Ordynacja miejska stanowiła 
m.in., że w miastach królewskich wybierani mogli być burmi-
strzowie i wójtowie.

W okresie zaborów kształt samorządu terytorialnego na 
terenie Polski był uzależniony od polityki państw zaborczych. 
W przypadku zaboru rosyjskiego pewien rodzaj samorządu funk-
cjonował w oparciu o gromady (wsie) jako najmniejsze jednostki 
administracyjne. W zaborze pruskim, podobnie w austriackim, 
istniał podział na gminy i powiaty.

Po zakończeniu I wojny świa-
towej doszło do ujednolicenia 
samorządu na terenie kraju. 
O polskim wymiarze samorzą-
du terytorialnego mówić może-
my dopiero od czasu odzyskania 
niepodległości w 1918 r. Ziemie 
z trzech zaborów różniących się 
poziomem i potencjałem rozwo-
ju gospodarczego, społecznego 
i kulturowego, zostały połączo-
ne w jednym organizmie II Rze-
czypospolitej. Jednym z waż-
niejszych wyzwań dla nowego 
państwa była pełna integracja 
wszystkich części Polski. Kon-
stytucja Marcowa z 1921 roku 
wprowadziła na terenie całego 
kraju trójstopniowy podział 
administracyjny w postaci: 
gmin miejskich i wiejskich, 
powiatów oraz województw. 
Ważnym aspektem wprowadza-
nych zmian była decentralizacja 
samorządu.

Normalne funkcjonowanie i rozwój samorządności zostało 
przerwane agresją niemiecką i wybuchem wojny w 1939 roku. 
W latach 1939-1945 pod okupacjami w ramach Polskiego 
Państwa Podziemnego stworzono ramowe władze państwowe 
(delegatury Rządu) na szczeblu wojewódzkim oraz powiatowym 
i gminnym. Były one przygotowane do objęcia władzy po od-
zyskaniu niepodległości.

W odrodzonej Rzeczypospolitej wolne wybory miały ot-
worzyć również nowy etap w funkcjonowaniu samorządu te-
rytorialnego. Jednak na wzór sowiecki wprowadzono w całym 
kraju wojewódzkie, powiatowe i gminne rady narodowe, które 
początkowo obsadzane były na zasadzie politycznej kooptacji 
– bez wyborów.

W następnych dekadach, aż do 1990 roku w PRL nigdy nie 
odbyły się wolne i nieskrępowane wybory ani do parlamentu, 
ani do tzw. „rad narodowych”. Mimo funkcjonowania w obiegu 
urzędniczym i propagandowym pojęć takich jak „samorząd 
terytorialny” w PRL samorządność nie istniała.

W roku 1975 utworzono 49 województw i zniesiono powiaty. 
Taki stan rzeczy obowiązywał aż narodzin III Rzeczypospolitej. 
Dopiero odzyskanie suwerenności po 1989 roku i likwidacja 
systemu komunistycznego pozwoliły na odbudowę samorząd-
ności. Jedną z fundamentalnych reform po 1989 r. była reforma 
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samorządu. Powstawał on w dwóch turach - w 1990 r. utworzono 
samorządowe gminy, a od 1999 r. istnieją samorządowe powiaty 
i województwa. W 1990 r. uchwalono ustawę wprowadzającą sa-
morząd gminny. Na jej podstawie wprowadzono w ponad dwóch 
tysiącach istniejących gmin prawdziwy samorząd. W miejsce 
istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin 
o znacznie większych uprawnieniach. Nowo wybrane rady gmin 
wybrały swoje władze wykonawcze - prezydentów miast (w mia-
stach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd byli 
prezydenci, czyli praktycznie w większości miast powyżej 50 
tys. mieszkańców), burmistrzów (w mniejszych miastach) oraz 
wójtów (w gminach wiejskich).

Kolejny etap reformy administracyjnej nastąpił osiem lat póź-

niej. Towarzyszyły mu znacznie większe napięcia polityczne, niż 
przy wprowadzaniu samorządu gminnego. Reforma polegała na 
wprowadzeniu dwóch dodatkowych szczebli samorządu - powia-
tów i samorządowych województw. Jednocześnie tych ostatnich 
miało być od tego momentu nie 49, ale znacznie mniej, bo 16.

Doświadczenia wynikłe z kilkunastu lat funkcjonowania 
samorządów doprowadziły do trzeciego etapu reformy. Skut-
kiem było wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, co bardzo spersonalizowało 
wybory samorządowe, ale też uczyniło je bardziej atrakcyjnymi 
dla wyborców. Pierwsze bezpośrednie wybory odbyły się wraz 
z kolejnymi wyborami samorządowymi - 27 października i 10 
listopada 2002 roku.

U. Wojnarowska

Dokończenie ze str. 6
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Fot. Anna Rozwadowska

Przedszkole w nowych murach
Okres przedszkolny to dla dziecka podróż fascynująca, 

pełna wielkich odkryć i nowych doświadczeń. To czas 
intensywnego rozwoju, wyrównywania szans edukacyjnych, 
rozwijania zainteresowań i talentów.

Rodzice dzieci przedszkolnych doskonale to rozumieją, gdyż 
od wielu lat do naszego przedszkola zgłaszało się więcej dzieci 
niż było wolnych miejsc. Władze gminy dostrzegły ten problem 
i po intensywnych pracach remontowo-budowlanych 1 września 
2016 r. został oddany do użytku przedszkola nowy budynek, 
w którym znalazły miejsce wszystkie chętne przedszkolaki. 

Budynek został kompleksowo wyposażony – wszystkie po-
mieszczenia umeblowano stosownie do potrzeb i wieku dzieci, 
zakupiono nowe zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-
wizualny, wyposażenie sali do zajęć ruchowych, a także do 
zaplecza dla kadry pedagogicznej i pracowników obsługi. Plac 
zabaw został ogrodzony, odnowiony i doposażony.

Do dyspozycji przedszkolaków oddano 7 sal dydaktycznych 
(każda z własną łazienką), dwie szatnie, gabinet logopedy oraz 
plac zabaw. Dla pedagogów pokój nauczycielski, dyrektorski, 
a dla pracowników niepedagogicznych zaplecze socjalne. Przed-
szkole nie posiada własnej kuchni, dlatego posiłki (śniadania, 
obiady, podwieczorki) przygotowuje i dowozi firma cateringowa 
wyłoniona w drodze przetargu. 

Obecnie do przedszkola uczęszcza 109 dzieci, ale od przy-
szłego miesiąca dołączą do nas kolejne. Praca wychowawczo-
-dydaktyczna odbywa się w pięciu oddziałach w godzinach 
od 6.30 do 16.30, a czas bezpłatny, przeznaczony na realizację 
podstawy programowej od 8.00 do 13.00. W każdej grupie wieko-
wej, codziennie, odbywają się bezpłatne zajęcia z j. angielskiego 
oraz dwa razy w tygodniu nauka religii. Zatrudniony jest także 
logopeda, który prowadzi zajęcia z dziećmi, których zaburzenia 
rozwoju mowy powodują trudności w komunikacji 
oraz utrudniają osiągnięcie dojrzałości szkolnej. 
Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęte są 
również dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. 

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szero-
ka – prowadzimy działania wychowawcze, profilak-
tyczne, proekologiczne i prozdrowotne (posiadamy 
Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie), 
rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy 
umiejętności dzieci w środowisku lokalnym oraz 
wzbogacamy formy współpracy z rodzicami. 

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, 
wspierając ich w wychowaniu dzieci. Organizujemy 
dla rodziców zajęcia otwarte, zebrania grupowe, 
konsultacje i warsztaty ze specjalistami. Wspól-
nie przygotowujemy wiele uroczystości, spotkań 
i wyjazdów. Cieszymy się, że wzrosła świadomość 
rodziców, którzy nie traktują przedszkola jako 
„przechowalni” na czas ich pracy, ale jako miej-
sce przyjemne i bliskie dziecku, otwarte na jego 

potrzeby. 
 W naszym przedszkolu dziecko nabywa ważne umiejętności 
oraz wiedzę o otaczającym świecie. Uczy się funkcjonowania 
w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje ro-
zumieć i akceptować innych. Nauczyciele dobrze znają swoich 
wychowanków i stwarzają odpowiedni klimat wychowawczy 
i dydaktyczny dla rozwoju każdego dziecka. Warto więc zapisać 
dziecko do przedszkola – spokojnie przetrwać okres adaptacji, 
nawiązać życzliwy, bezpośredni kontakt z wychowawcą i z ra-
dością obserwować postępy w rozwoju dziecka. 
 Przedszkole w Brzostku istnieje od siedemdziesięciu lat (wg 
kroniki przedszkolnej). Początkowo mieściło się w budynkach 
prywatnych, a od 1958 r. w rynku, w parterowym budynku na-
leżącym do gminy. W sierpniu 1967 r. gruntownie go wyremon-
towano, dobudowano piętro i mieściło się w nim przedszkole do 
bieżącego roku. Przez wszystkie lata użytkowania tego obiektu 
ciągle podejmowane były próby rozbudowy placówki bądź 
budowy nowego budynku (został powołany Społeczny Komitet 
Budowy Przedszkola, który przez wiele lat gromadził fundusze 
na ten cel). Gdy w latach dziewięćdziesiątych powstawał nowy 
obiekt dla przedszkola przy ul. Mysłowskiego, przyszła reforma 
oświaty i budynek przeznaczono na potrzeby gimnazjum. Kilka 
lat później przedszkole zostało gruntownie wyremontowane, ale 
mimo ulepszenia bazy lokalowej nadal brakowało miejsc, by 
pomieścić wszystkie chętne dzieci. Dzięki determinacji obec-
nych władz Gminy Brzostek we wrześniu tego roku oddano do 
użytku przedszkola gruntownie wyremontowany i rozbudowany 
budynek dawnej szkoły podstawowej. 
Dziękujemy za to, że oczekiwania wielu pokoleń przedszkolaków 
o dużym, przestronnym budynku mogły wreszcie się spełnić. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnej 
placówki dla przedszkolaków z gminy Brzostek serdecznie 
dziękujemy. 

D. Nawracaj
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Akademia Aktywnego Przedszkolaka
Aktywne przedszkolaki i nauczyciele

Od 2006 roku z Zespołem Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
współpracuje nauczycielskie stowarzyszenie „Dorośli 

Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim”. Głównym celem powołania 
do życia stowarzyszenia było stworzenie możliwości samodziel-
nego brania udziału w konkursach grantowych na zewnętrzne 
środki finansowe przeznaczane na szeroko rozumianą działal-
ność edukacyjną. Wcześniej szkoła do 2002 r. pozyskiwała takie 
środki, korzystając ze współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Nawsiu Brzosteckim, Kołem Gospodyń z tej wsi czy Radą 
Sołecką z Woli Brzosteckiej. 

Po owocnych latach realizacji zewnętrznych projektów granto-
wych członkowie stowarzyszenia postanowili opracować własny 
projekt dodatkowych zajęć edukacyjno-sportowych przezna-
czonych dla przedszkolaków. Tak narodziła się idea powstania 
Akademii Aktywnego Przedszkolaka. 

 Ponieważ prawidłowy rozwój dziecka wymaga wszechstron-
nej stymulacji, głównymi celami działań postanowiono uczynić: 
nabywanie wiedzy i umiejętności, organizację aktywnych kon-
taktów z rówieśnikami, które rozwijać będą umiejętności współ-
pracy i zdrowej rywalizacji oraz udział w zajęciach ruchowych, 
które pozytywnie wpływają na rozwój fizyczny dziecka oraz 
zapobiegają wadom postawy i otyłości wśród najmłodszych. 

 Aby zrealizować wyznaczone cele, zorganizowano zajęcia: 
z języka angielskiego również dla grupy 3-5-latków, muzyczno-

-wokalne z elementami tańca oraz ogólnorozwojowe zajęcia 
sportowe „Mały Olimpijczyk”. Zajęcia, przy asyście nauczycieli 
przedszkola prowadzą młodzi nauczyciele zespołu: M. Dunajska, 
K. Tyburowski i W. Szukała. Jest to ich praca nieodpłatna, wo-
lontariat w ramach stowarzyszenia. Do zajęć wykorzystywane są 
pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół oraz sala gimnastyczna pla-
cówki. Akademia Przedszkolaka przewiduje również edukację 
rodziców i dzieci w zakresie zdrowego odżywiania i aktywnego 
stylu życia.

M. Gajda-Pęciak

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” W JANUSZKOWICACH
Sprzątanie Świata to międzynarodowy ruch na rzecz ochrony 

środowiska zapoczątkowany w Australii. Polega na zbioro-
wym sprzątaniu śmieci i składowaniu ich w wyznaczonych miej-
scach. W Polsce akcja sprzątania odbywa się co roku, począwszy 
od 1994. Jej patronem i koordynatorem jest Fundacja Nasza 
Ziemia, a uczestnikami młodzież szkolna, harcerze, członkowie 
organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska 2016 zosta-
ła zorganizowana pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie 
odpadów”, a główne jej przesłanie to: promowanie poszano-
wania zasobów i efektywnej segregacji odpadów, unikanie 
wytwarzania odpadów poprzez szacunek do przedmiotu oraz 
uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilo-
ści wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.  
W naszym regionie akcja ta była skoordynowana przez Starostwo 
Powiatowe w Dębicy przy współudziale Nadleśnictwa Dębica 
oraz Urzędu Miejskiego w Brzostku.

W dniach 20 i 21 września 2016 roku w tym proekologicznym 
przedsięwzięciu wzięli udział również uczniowie Zespołu Szkół 
im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach.

Po zaplanowaniu działań każda grupa zaopatrzona w worki 
na śmieci i rękawiczki usuwała różne odpady z innego, wskaza-
nego przez opiekunów, rejonu. Najmłodsi sprzątali teren wokół 
swojej szkoły i boiska sportowego, nieco starsi uczniowie szkoły 

podstawowej - pobocza dróg w Januszkowicach. Natomiast gim-
nazjaliści wyruszyli z koordynatorem, Wojciechem Pacaną, pra-
cownikiem do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim 
w Brzostku oraz z nauczycielami do lasu położonego na terenie 
Januszkowice – Działy. Uczestnicy pokonali kilka kilometrów 
w doskonałych humorach, zbierając i segregując śmieci. W su-
mie zebrali kilka worków z odpadami. Wśród nich było sporo 
plastikowych butelek oraz różnych opakowań szklanych, które 
dzięki segregacji będzie można przetworzyć i ponownie wyko-
rzystać. Po złożeniu zebranych śmieci w wyznaczonym miejscu 
na skraju lasu, wszyscy uczestnicy akcji mogli rozkoszować się 
zasłużonym odpoczynkiem. Leśniczy - Łukasz Kucharski - za-
troszczył się o przyjemne zakończenie akcji, organizując ognisko 
i pieczenie kiełbasek, za co serdecznie dziękujemy. 

Cała akcja przebiegała sprawnie, a sprzątanie miało nie tylko 
charakter przykrego dla młodzieży obowiązku, ale także dobrej 
zabawy. Wszystkie grupy uczniów doskonale się zintegrowały 
i wykonały zlecone zadania, wykazując spore zaangażowanie. 

Mamy nadzieję, że tego typu proekologiczne akcje przyczy-
nią się do wzrostu świadomości związanej z ochroną przyrody 
i zaowocują chęcią codziennego dbania o swoje otoczenie. Wszak 
nie od dziś wiadomo, że są pożytecznym narzędziem w procesie 
edukacji młodego pokolenia.

C. Węgrzyn
Fot. Stefan Kokoczka

Fot. Piotr Kawalec
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Praktyczna nauka zawodu w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku
Szkolenie praktyczne w naszej szkole realizowane jest w for-

mie zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych oraz pod-
czas praktyki zawodowej u pracodawców. Współpraca szkoły 
z pracodawcami przynosi wiele korzyści szkole, pracodawcom 
oraz uczniom, którzy nabywają umiejętności praktyczne w rze-
czywistym środowisku pracy, poznają nowe surowce, materiały 
i technologie. Mają także możliwość zweryfikowania wiedzy 
nabytej w szkole podczas teoretycznej nauki zawodu.

Taka sytuacja z reguły ułatwia absolwentom zdobycie pracy 
po ukończeniu szkoły, pracodawca natomiast ma możliwość po-
zyskania absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w swoim 
zawodzie. Korzyścią dodatkową dla firm jest także promowanie 
marki przedsiębiorstwa wśród potencjalnych klientów. 

Uczniowie klas III Technikum: Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych, Architektury Krajobrazu, Mechanizacji Rolni-
ctwa w roku szkolnym 2015/2016 odbyli 4-tygodniowe praktyki 
zawodowe u pracodawców, z którymi szkoła współpracuje od 
wielu lat, realizowali także program podczas szkoleń kurso-
wych: „Obsługa programu Gastro POS”, „Układy sterowania 
i zabezpieczania silników elektrycznych”, „Obsługa programu 
Insert GT”. Jak co roku szkoła nawiązała współpracę z nowymi 
pracodawcami tworzącymi miejsca praktyk zawodowych dla 
naszych uczniów zarówno w kraju, jak i za granicą. Zagraniczne 
praktyki zawodowe uczniowie ZS im. Jana Pawła II w Brzostku 

realizowali w Holandii oraz Niemczech. Wyjazd do Niemiec 
zrealizowany został poprzez udział w programie unijnym na 
rzecz edukacji, kształcenia, młodzieży oraz sportu, o nazwie 
ERASMUS +. Stanowi on połączenie wszystkich dotychczaso-
wych programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu w tym programów „Uczenie się przez całe 
życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), 
„Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy 
międzynarodowej. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pro-
jekcie pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie - staż 
zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach 
rolnych”, którego beneficjentem było Towarzystwo Umiejętności 
Rolniczych w Poznaniu, a program został zrealizowany przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję 
Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2015-1-PL01-
-KA102-015429. 

Praktyka zawodowa to cenne doświadczenie pogłębiające zdo-
bytą wiedzę i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. 
Poprzez wypracowanie standardów praktyk w poszczególnych 
zawodach odbywa się podniesienie ich poziomu z uwzględ-
nieniem wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie 
praktycznej nauki zawodu.

Teresa Radelczuk

SAME IDEAŁY
Rzecz o edukacji

O szkolnictwie ostatnio bardzo głośno za sprawą reformy, 
którą rząd chce w pośpiechu wprowadzić. Jeśli ktoś nie 

jest zatrudniony w edukacji, nie zna realiów pracy szkół, może 
uwierzyć w to, że w ciągu roku można przygotować, ogłosić 
i wprowadzić w życie reformę, która w zasadzie w systemie 
oświaty przewraca wszystko do góry nogami, a główną nowością 
jest powrót do tego, co już było. Wymagania można zmieniać, 
stawiać coraz wyższe, ale powinno się zacząć od zabezpieczenia 
konkretnych środków finansowych na nowoczesne wyposażenie 
szkół (a takich zapowiedzi jakoś nie słychać). W przeciwnym 
wypadku nic się nie zmieni – w biedniejszych gminach wciąż 
podstawowymi pomocami dydaktycznymi jest i będzie tablica 
(zwykła, nie interaktywna) i kreda. Ale jak ktoś kiedyś powie-
dział – obiecać nic nie kosztuje. Więc obiecuje się Polakom, jak 
to z dnia na dzień podniesie się poziom oświaty. Są też tacy, co 
już dzielą skórę na niedźwiedziu i martwią się, co się stanie z bu-
dynkami po samodzielnych gimnazjach. Jednak przynajmniej 
jeszcze przez 2,5 roku będą funkcjonować, dopóki ich murów 
nie opuści ostatni rocznik. Miejmy nadzieję, że dzięki reformie 
stanie się cud i ci „potworni” – jak twierdzą niektórzy - gim-
nazjaliści natychmiast przemienią się w grzecznych uczniów 7. 
i 8. klasy szkoły podstawowej.
W szkolnictwie potrzebne są zmiany, głównie w sposobie i pro-
gramach nauczania, które powinny być bardziej dostosowane 
do wymogów współczesnego świata. Jednak takie działania 
należy gruntownie przemyśleć, dokładnie skonsultować z za-
interesowanymi środowiskami, bo jak mówi przysłowie – co 
nagle, to po diable. Pozostaje nam żywić nadzieję, że z reformy 
wprowadzanej na łapu-capu nie wyjdzie tere-fere kuku.

Na koniec podpowiedzi dla wielkich reformatorów, jak szkol-
ne środowisko wyobraża sobie idealnego ucznia, nauczyciela 
i szkołę. 

WEDŁUG UCZNIÓW

IDEALNY UCZEŃ:
• To ja.
• Ja już bym wolał podać cechy idealnej uczennicy.
• Pilny, uczynny, kulturalny, miły, wesoły, inteligentny.
• Aktywny na lekcjach, posłuszny, odpowiedzialny, pomocny.

• Zaradny, zdolny, pracowity, sumienny.
• Pracowity.
• Spokojny, spostrzegawczy.
• Bystry, schludnie ubrany.
• Przebiera buty.
• Nie bije, nie przeklina, nie dokucza kolegom, daje dobry 

przykład młodszym.
• Ma IQ 50+.
• Nie pali, nie pije.
• Nie żuje gumy.
• Odrabia zadania domowe, uważa na lekcjach, przygotowany 

na sprawdziany, uprzejmy dla rówieśników i nauczycieli, 
nie lekceważy żadnego przedmiotu.

IDEALNY NAUCZYCIEL:
• Zrozumiały dla uczniów.
• Sprawiedliwy.
• Na L4.
• Wymagający, obiektywny.
• Miły, wysłucha ucznia, pomoże w zadaniu, można z nim 

pożartować.
• Nie znęca się nad uczniami, nie krzyczy, nie daje jedynek.
• Daje piątki za nic, płaci za naukę.
• Brak ulubieńców, faworytów, miły dla każdego ucznia.
• Prawdomówny.
• Pozwala na wszystko.
• Powinien do domu wypuszczać wcześniej.
• Zabawny, młody, uczy zabawą.
• Dowcipny.
• Ocenia ucznia za jego starania a nie za talent.
• Kobieta.
• Nie wymaga za dużo, jest wyluzowany.
• Trochę leniwy, daje ściągać na sprawdzianach.
• Uczciwy.
• Przystaje na propozycje uczniów, np. na wyjście na podwórko.

IDEALNA SZKOŁA:
• Przyjazna.
• Na wakacjach.
• Pozwalająca rozwinąć zainteresowania.
• Szafki na ubrania i książki, lekki plan lekcji, zadbane meble 

i sale, maksymalnie 6 lekcji w dniu, raz na miesiąc wyjazd 
do kina.
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• Wyższy poziom nauczania, dłuższe przerwy.
• Basen, sala do gier, więcej wf-u, winda, lepsze jedzenie, bar 

z kebabami, bez sprawdzianów.
• Zamknięta.
• Bez ósmej lekcji.
• Ciekawsza forma lekcji, mniej lektur, lepiej rozłożone lekcje 

w podziale godzin.
• Tablety, komputer w każdej klasie, mniej nauki.
• Papier toaletowy w łazience, bez wypływającego szamba.
• Bezpieczna.
• Czysta.
• Każda sala do innego przedmiotu, dobrze wyposażona 

w pomoce.
• Osobne ławki dla uczniów, możliwość wyboru przedmiotów, 

których chce się uczyć.
• Z gniazdkami do ładowania telefonu.
• Koła zainteresowań, nie trzeba przebierać butów.
• Likwidacja niektórych przedmiotów. 

WEDŁUG NAUCZYCIELI

IDEALNY UCZEŃ:
• Ma własne zdanie. 
• Pilny.
• Kreatywny, aktywny, ambitny, pracowity. 
• Aktywny, nieschematyczny.
• Idealny uczeń to taki, który świadomie podejmuje wysiłek 

edukacyjny. Dlatego jest obowiązkowy w pracach domo-
wych i uczy się systematycznie ze wszystkich przedmiotów. 
W szkole zawodowej i średniej powinien skupiać się nad 
tymi przedmiotami, które będą mu potrzebne w pracy lub 
dalszej edukacji, dzięki temu może podołać narastającym 
obowiązkom. W ten sposób kreuje swą osobowość. Nieco 
zapomnianą maksymą jest ta, że: po to się staramy dobrze 
uczyć, aby potem umieć dobrze pracować!

• Z pasją, żądny wiedzy, niepokorny, inteligentny, dowcipny.
• Pracowity, uczciwy, sumienny, obowiązkowy, koleżeński.
• Taki, który nie gania za nauczycielami z kwiatkami i prezen-

cikami z byle okazji, aby tylko im się przymilić. 
• Kulturalny, uczciwy, pracowity, tolerancyjny, pokorny.
• Do szkoły chodzi przede wszystkim po to, aby się uczyć, 

a jego świat nie ogranicza się do smartfonów.
• Nie chcę mówić o tym.
• Ciekawy świata, chętny do współpracy, skupiony na lekcji.

IDEALNY NAUCZYCIEL:
• Autentyczność - umiejętność bycia zawsze sobą, a nie grania 

roli w zależności od sytuacji.
• Posiada umiejętność przekazywania informacji.
• Godny zaufania przyjaciel, a jednocześnie wymagający peda-

gog i wyrozumiały wychowawca, sprawiedliwy, cierpliwy.
• Idealny nauczyciel to taki, który ma powołanie do tej pracy 

oraz odpowiednie wykształcenie przedmiotowe i pedago-
giczne. A wchodząc bardziej w szczegóły, to powinien być 
m.in.: wymagający i jednocześnie wyrozumiały; stanow-
czy, ale i elastyczny; szybki w działaniu, ale opanowany; 
wrażliwy, ale nie sentymentalny; merytoryczny, ale nie 
mechaniczny w egzekwowaniu wiedzy; skromny, ale do-
ceniający swoją wartość; łagodny, ale twardy w sytuacjach 
ekstremalnych; pomocny, ale nie wyręczający ucznia; ugo-
dowy, ale nie uległy.

• Zafascynowany tym, czego chce nauczyć innych, mądry i po-
korny wobec wiedzy, empatyczny, porządnie wykształcony.

• Otwarty na ucznia i jego problemy, chętny do pomocy, wy-
rozumiały w pewnych sytuacjach.

• Nie ocenia „po nazwisku”, bierze pod uwagę możliwości 
intelektualne ucznia i jego zaangażowanie w naukę.

• Mądry, elastyczny, z doświadczeniem.
• Wiadomo, że ja.
• Otwartość, tendencja do zauważania u uczniów mocnych 

stron, efektywne motywowanie, skupianie się na uczeniu 

dzieci, a nie sprawdzaniu ich wiedzy.
• Musi mieć powołanie, a tego nie da się wyuczyć na żadnych 

studiach ani nabyć wraz z latami pracy.

IDEALNA SZKOŁA:
• Idealna szkoła to dobre kontakty nauczycieli z uczniami oraz 

nauczycieli z nauczycielami.
• Dobrze przygotowuje do następnego etapu kształcenia.
• Z dyrektorem, dla którego osiągnięcie rzeczywistego, wy-

sokiego poziomu edukacji w szkole ważniejsze jest niż 
własna kariera.

• Dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, tole-
rancyjna, z bogatą ofertą zajęć dodatkowych, bez jedynek 
i dopuszczających. 

• Idealna szkoła to taka, która dobrze uczy i wychowuje ucz-
niów, ale nie wyręcza rodziców w należnych im obowiąz-
kach. A czasy są trudne, bo lewackie media i ideologie ogłu-
piają rodziców i ich dzieci. W tym chaosie wielu dorosłych 
traci poczucie DOBRA i ZŁA, a co dopiero uczniowie?! 
Dlatego dobra szkoła współpracuje z rodzicami i opieku-
nami dzieci w przekazywaniu wartości, a najpełniejsze są 
wartości wynikające z kultury i religii chrześcijańskiej. 
PRAWDA, DOBRO I PIĘKNO – w tych trzech słowach 
kryje się cała głębia cech i realizacji zadań idealnej szkoły, 
oczywiście w zakresie swoich obowiązków.

• Zamknięta, wiernopoddańcza wobec władzy. 
• Przyjazna, otwarta.
• Żeby szkoła mogła być idealna, musi mieć m.in. bogaty 

i chętny do wspierania oświaty organ prowadzący.
• Uczciwa, motywująca do pracy uczniów i nauczycieli.
• Szkoła, w której jest jak najwięcej zbliżających się do ideału 

nauczycieli i uczniów.
• Nie wierzę w idealną szkołę.

(Anonimowy sondaż przeprowadzono wśród przedstawicieli różnych szkół).
U. Kobak
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Królowa Gór… - fantastyczny spektakl teatralny
W ostatnią niedzielę września działający przy brzosteckim 

Domu Kultury zespół teatralny „ArTystokraci” zapre-
zentował sztukę pt. „Desiree”. Zespół składający się z uczniów 
gimnazjum i szkoły podstawowej w Brzostku poprowadził 
i przedstawienie wyreżyserował Kacper Klich.
Oto co sam napisał o tym przepięknym, widowiskowym spek-
taklu:

„W teatrze granie postaci rzeczywistych nie tyle jest łatwe, 
co nie napotyka na swojej drodze wielu przeszkód. Wcielenie się 
w postać matki, królowej czy nauczyciela nie przysparza wielu 
problemów, ponieważ aktorzy mogą czerpać inspiracje nie tylko 
z książek, filmów, ale przede wszystkim z życia codziennego. 
Czasami staje jednak przed aktorem o wiele trudniejsze zadanie, 
kiedy trzeba zagrać postać, która została stworzona na potrzeby 
sztuki czy spektaklu, której nie można spotkać nigdzie indziej, 
w żadnej książce, filmie, a tym bardziej w rzeczywistym życiu. 
Wtedy aktor wykazać się musi nie tylko talentem, ale i ogrom-
nym kunsztem, aby taką postać powołać do życia na teatralnych 
deskach.

„Desiree” to spektakl, który przenosi widza do fantastycznej 
krainy, powstałej dzięki Królowej Solis i Królowi Luna. Kiedy 
tych dwoje władców złączyło swe siły, powstało niezwykle dzieło 
- Solisluna. Dzieje krainy nigdy nie były spokojne, korona zdoby-
wana po wcześniejszych bitwach i spiskach w końcu straciła swą 
moc i Kraina na zawsze straciła władcę. Sytuację ratuje jednak 
człowiek - posiadacz nieśmiertelnej duszy. Solisluna to przede 
wszystkim symbol duchowego azylu jej mieszkańców. Aktorzy 
grający w przedstawieniu mieli ogromne zadanie, jakim było 
wcielenie się w poszczególne postaci fantastycznych stworzeń, 
księżnych pór roku czy solisluńskich władców. 

Człowiek, który odwiedza krainę, to nastoletnia Lilly, zagrana 
przez Amandę Komisarz. W jej matkę oraz upadłą Królową Alio-
zę wcieliła się Aleksandra Boczar, postać Ariana, niedoszłego 
Księcia Podziemi przypadła Mateuszowi Nowakowi. Solisluna 
przez wiele lat strzeżona była przez magiczne władczynie: Au-
tumnale – w tej roli wystąpiła Oliwia Pietrzak, Hibernum graną 

przez Gabrielę Surdel oraz Vernum, która została zagrana przez 
Magdalenę Nowak. Koloryt krainy to przede wszystkim cudowne 
i fantastyczne stworzenia zamieszkujące lasy i polany. W krainie 
roiło się od selil, czyli leśnych boginek, w których rolę wcieliły 
się: Martyna Dziadura - Afra, Aleksandra Zięba - Kleria, Wero-
nika Dziadura – Fawia i Anna Lemek - Hilaria. Solisluński las 
był również domem dla Kasjana, którego zagrał Filip Płaziak. 
Tytułową rolę, czyli Desiree, Królową Gór w przedstawieniu 
odegrała Anna Samborska. 

Aktorzy zagrali nie tylko we wspaniały i wzruszający sposób, 
ale przede wszystkim przekazali ogrom emocji oraz uczuć, dzięki 
czemu przedstawienie to nie było tylko dziecięcym teatrzykiem, 
ale przede wszystkim stało się poważnym teatralnym dziełem, 
które poruszyło serca widzów”.

Autor tego spektaklu to „świeżo upieczony” student I roku 
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbywający 
w ostatnim czasie staż w brzosteckim domu kultury. Należy 
dodać, że ten obecnie już dorosły młody człowiek uczestniczył 
w zajęciach kulturalnych naszej placówki przez osiem lat. Ze 

względu na swe różnorodne zdolności artystyczne były to za-
równo zajęcia plastyczne, jak i teatralne, gdzie wykazywał się 
nieprzeciętnym talentem. A że posiada też uzdolnienia manualne, 
toteż spod jego ręki wychodziły kunsztowne rekwizyty, ujęcia 
scenograficzne, a także, co jest swoistym ewenementem, potrafił 
uszyć fantastycznie zdobione, dopracowane z niezwykłą staran-
nością kostiumy teatralne, historycznie zgodne z daną epoką, 
bo i ta dziedzina nie jest mu obca. Należy nadmienić, iż Kacper 
posiada też charyzmę i zdolność przewodzenia grupie, toteż nie 
dziwi fakt, że samodzielnie podjął się reżyserowania spektakli. 
To on był twórcą takich sztuk jak: „Farfurka królowej Bony”, 

„Jak się żenić”, „Hrabina”, które były bardzo entuzjastycznie 
przyjmowane przez widzów. Pisał scenariusze, reżyserował 
i sam w nich występował. Podobnie jak brawurowa „Hrabina” 
z 2015 r. sztuka „Desiree” była przykładem jego niezwykłego 

Fot. Paweł Batycki
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wyczucia estetycznego, harmonii i piękna na scenie oraz po-
mysłowości, której nie powstydziłby się zawodowy reżyser. 
A łatwość w nawiązywaniu kontaktów społecznych i afirmacja 
wśród młodzieży spowodowały, że tak sprawnie poprowadził 
tych jakże młodych adeptów sztuki aktorskiej, że mogliśmy 
podziwiać nie tylko kolorowe fantastyczne sceny, lecz także 
wartką, niemal profesjonalną grę, bądź co bądź amatorów. Jesz-
cze jedna okoliczność w omawianym przedstawieniu zasługuje 
na uwagę. Osiem lat temu Kacper zadebiutował na deskach 
brzosteckiej sceny postacią Piotra w „Opowieściach z Narnii. 
Lew, czarownica i stara szafa” Lewisa. Wprawdzie „Desiree” 
to sztuka autorska i nowatorska, ale można się w niej dopatrzeć 

motywów z tej powieści. Czyżby przeżycia z okresu dzieciństwa 
na nowo odżyły w dorosłym już twórcy?
 Nie trzeba więc przekonywać z jakim żalem przyszło nam go 
żegnać, kiedy odchodził z naszej placówki, wkraczając w kolejny 
etap swego życia –studia w Krakowie. Na pewno będzie nam 
brakować jego fantastycznych pomysłów, scenograficznych 
rozwiązań, ciekawych projektów, twórczości i samej obecności 
na deskach brzosteckiej sceny. Jednak w skrytości ducha wierzy-
my, że kiedyś powróci i wyreżyseruje jeszcze niejedną sztukę. 
Tymczasem pozostaje nam tylko podziękować za dotychczasową 
aktywność, kreatywność i pracę włożoną w rozwój amatorskiej 
działalności artystycznej w naszym Domu Kultury i życzyć mu 
powodzenia w dalszych planach życiowych.

E.M.

Święty Izydor Oracz – patron rolników
4 września br. w trakcie 

Dożynek Powiatowych 
2016 w Brzostku odbyło się 
wręczenie Odznak Podkar-
packiej Izby Rolniczej im. 
Świętego Izydora Oracza. 
Przyznano je staraniem 
brzosteckiego samorządu 
i na wniosek Burmistrza 
30 zasłużonym rolnikom 
z terenu Gminy Brzostek. 
Jest to dobra okazja, by 
przybliżyć naszym Czytel-
nikom zarówno ideę tego 
odznaczenia, jak i samą 
postać Izydora. 
 Urodził się on w Madrycie 

ok. 1080 roku. Mieszkał na wsi, pochodził z ubogiej, ale religij-
nej rodziny. Bieda w domu zmusiła go do pracy w charakterze 
parobka u zamożnego sąsiada, Jana Vargasa. Z tego czasu 
pochodzi legenda, która po dzień dzisiejszy jest wspominana 
przy okazji uroczystości upamiętniających Świętego Izydora. 
Według opowieści oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za 
wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, 
gdyż powierzone mu prace były zawsze na czas dobrze wyko-
nane. Postanowił jednak podpatrzeć i ujrzał Izydora zatopionego 
w modlitwie, a za niego wykonującego orkę anioła.
 Po pewnym czasie Izydor ożenił się i razem z żoną, błogosła-
wioną Marią Toribia, przeniósł się do Madrytu, gdzie urodził 
się jego syn. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Święty Izydor był 
zmuszony go opuścić, jednak kiedy miasto zostało odbite z rąk 
najeźdźcy, wrócił do niego z całą rodziną. 
 Zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosier-
dzia. Wszystkim, co w jego mniemaniu mu zbywało, sam ubogi 

chętnie dzielił się z uboższymi od siebie. Zmarł około roku 1130, 
a w roku 1170 jego szczątki przeniesiono do kościoła, w którym 
jako dziecko otrzymał chrzest. Cuda, jakie działy się przy jego 
grobie, ściągały mnóstwo pielgrzymów. Do grona błogosławio-
nych zaliczył go papież Paweł V, a kanonizował Grzegorz XV. 
 Święty Izydor Oracz doznaje szczególnej czci w Madrycie, 
gdzie w jego uroczystość urządza się wspaniałe celebry po 
kościołach oraz festyny ludowe. Również w Polsce jako patron 
rolników doznawał kiedyś wielkiej czci. Patronuje diecezji 
kieleckiej, Madrytowi, Saragossie oraz rolnikom. Jego wspo-
mnienie obchodzimy 15 maja i jest to początek okresu modlitw 
i nabożeństw o urodzaje. Świętego przedstawia się z atrybutami 
nawiązującymi do wydarzeń z jego życia. Są nimi: anioł, który 
orze podczas modlitwy Izydora oraz pług. 
 Pod kar packa Izba 
Rolnicza w celu upa-
miętnienia postaci Świę-
tego Izydora umieści-
ła jego wizerunek na 
swym sztandarze wraz 
z zawołaniem: „Święty 
Izydorze Patronie Rol-
ników Miej Nas w Opie-
ce”. W 2010 roku Walne 
Zgromadzenie Podkar-
packiej Izby Rolniczej 
ustanowiło odznaczenie, 
którym 4 września br. 
zostało uhonorowanych 
30 mieszkańców naszej gminy i nadało mu im. Świętego Izydora 
Oracza. Otrzymują je osoby mogące wykazać się szczególnym 
zaangażowaniem w rozwój i wspieranie rolnictwa, w tym zasłu-

Witraż ze św. Izydorem  z 1912 r. w kościele w Siedli-
skach-Bogusz (dar Kółka Rolniczego w Siedliskach, 

projekt Stefan Matejko, wykonawca Krakowski 
Zakład Witrażów i Mozaiki S.G. Żeleński)

Sztandar Podkarpackiej Izby Rolniczej 
z wizerunkiem św. Izydora
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żeni rolnicy. Takich na naszym terenie 
nie brakuje i jestem przekonany, że 
w następnych latach kolejne osoby 
zostaną w ten sposób wyróżnione. 
 O tym, że kult patrona rolników 
jest żywy w naszym regionie, świad-
czyć może chociażby witraż przed-
stawiający Świętego Izydora, który 
znajduje się w kościele parafialnym 
w Siedliskach-Bogusz. Przedstawia 
on znaną z legendy scenę modlitwy 

i orzącego anioła. Jak mówi jeden 
z miejscowych rolników, obraz ten ma 
też wymowę symboliczną: „Przesłanie 
jest chyba takie, że rolnikowi oprócz 
codziennej ciężkiej pracy potrzeba 
też chwili wytchnienia, odpoczynku, 
zadumy czy nawet modlitwy, a wtedy 
w gospodarstwie wszystko będzie jak 
trzeba”.

Daniel Wójcik

W artykule wykorzystano materiały z sierpniowego 
numeru miesięcznika „AGRO PODKARPACIE”.

Legitymacje i Odznaki im. Świętego Izydora Oracza - 
identyczne otrzymało w tym roku 30 zasłużonych rolników 

z Gminy Brzostek

Minęło już 72 lata…
Był, według wspomnień spisanych przez śp. ks. Karola 

Kawulę, dżdżysty poranek. Jednak sobota (23.09.1944 r.) 
mieszkańcom siedliskiej parafii nie przyniosła spokoju. Trwało 
ogłoszone 13 września przez niemieckie szczekaczki wysied-
lenie. Wiele osób schroniło się w gęstych lasach okalających 
okolice. Niemcy w poszukiwaniu uciekinierów ruszyli rankiem 
około godziny 6.00 w kierunku lasu na Hucie Siedliskiej. Pociski 
padały gęsto, płonęły podpalone domy. Żołnierze niemieccy 
przeczesywali las, strzelając do kobiet, dzieci, mężczyzn. Akcja 
trwała do godziny 18.00. Wg wspomnianego ks. Kawuli w tym 
dniu zginęło 46 osób. Jednym z wielu był ojciec z dwójką dzieci. 
Pozostali oni w miejscu swojej śmierci na zawsze.

Po wojnie jar, który był świadkiem tragedii tak wielu osób, 
stał się miejscem szczególnym. Postawiono pomnik i poświęcono 
go w bolesną rocznicę 23.09.1945 r. 

To w tym jarze odbywały się po wojnie msze święte odpra-
wiane przez ówczesnego, wspomnianego już proboszcza. Potem 
zarzucono ten zwyczaj. Jednakże po wielu latach powrócił. 

Powrócił dzięki młodzieży z siedliskiego gimnazjum. Znowu 
odbywają się msze święte za poległych i pomordowanych w cza-
sie II wojny światowej. 

25 września 2016 r. już po raz czwarty zgromadzili się ci, 
którzy pamiętają tragedię wojny i my, którzy wojnę znamy tylko 
z opowiadań i filmów. Pomimo zamglonego poranka jar znowu 
rozbrzmiał wieloma głosami. Ale nie był to szczęk broni i huk 
wystrzałów, płacz kobiet i dzieci. Był to głos wspólnej modlitwy, 
modlitwy tych, którzy pamiętają…

Dziękujemy tym, którzy jak zwykle pomagali w organiza-
cji mszy św. i modlitwy różańcowej. Serdeczne „Bóg zapłać” 
kierujemy do księdza Tomasza Gomulca, który, od kiedy jest 
w siedliskiej parafii, odprawia tu mszę św. oraz głosi homilię.

Szczególne podziękowania należą się naszym nieocenionym 
druhom siedliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy już po 
raz kolejny pracowali 
bezinteresownie, z ol-
brzymim zaangażowa-
niem. 

Dziękujemy prze-
de wszystkim Wam, 
którzy przybyliście 
na mszę świętą. Przy-
byliście pomodlić się, 
wspomnieć tych, którzy 
odeszli, a nie pokazać 
się czy zaistnieć. Taka 
liczna obecność wska-
zuje na to, że powinni-
śmy kontynuować to, 
co niegdyś rozpoczął 
tak lubiany przez pa-
rafian śp. ksiądz Karol 
Kawula.

RW

Przebudowany chodnik gwarancją 
bezpiecznego ruchu pieszych
Kamienica Dolna leży przy drodze krajowej nr 73, gdzie 

występuje bardzo duży ruch pojazdów. Wobec tego, że 
piesi nie mogą korzystać z pobocza jezdni, a chodnik był 
w bardzo złym stanie technicznym, należało pomyśleć o jego 
remoncie. Dlatego też, wzorując się na pracach przebudowy 
chodnika w Zawadce Brzosteckiej, postanowiłem zwrócić się 
do Zarządu Dróg Krajowych w Krośnie o przeprowadzenie 
przebudowy istniejącego chodnika w naszej miejscowości.

Podczas prac remontowych wbudowano nowe obrzeża, 
wzmocniono istniejącą podbudowę oraz wykonano na-
wierzchnię z nowej kostki chodnikowej. Ponadto wykonano 
nowe przepusty do posesji mieszkańców, równocześnie utwar-
dzając kamieniem łamanym zjazdy. Oprócz tego oczyszczono 
rowy i umocniono je korytkami ściekowymi, a ich skarpy 
płytami jumbo. By zwiększyć bezpieczeństwo pieszych przy 
całej drodze krajowej nr 73 wspólnie z radnym Zawadki 
Brzosteckiej Marianem Warchałem w ślad za pismem Urzędu 

Miejskiego w Brzostku zwróci-
łem się do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
w Rzeszowie o przesłanie w jak 
najszybszym terminie do Urzę-
du Miejskiego porozumienia 
w sprawie wykonania projektu 
technicznego brakującego chod-
nika na odcinkach Zawadka 
Brzostecka - Kamienica Dolna 
oraz Kamienica Dolna - Jaworze 
Górne zgodnie z ustaleniami 
z Wydziałem Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Rzeszowie 
i z Zarządem Dróg Krajowych 
w Krośnie.

Mam nadzieje, że po wyko-
naniu ww. projektu, w 2017 roku 
zostanie wybudowany brakujący 
chodnik łączący Brzostek z Ja-
worzem Górnym.

Paweł Hipszer

Fot. Jakub Wadas
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Bartek Ziaja

Zapiski z podróży#2
Lwów i Wołyń część II

Spróbujcie wytłumaczyć mieszkańcom Odessy, Krymu, Donie-
cka, Charkowa czy nawet Kijowa, że część winy – przynajmniej 
symbolicznej – za zbrodnię wołyńską spoczywa na ich barkach. 
Spróbujcie to wytłumaczyć na przykład mi, obywatelowi Ukrainy 
– moja babcia o mało co nie zginęła w Babim Jarze, a dziadek 
spędził wojnę w Mandżurii.
Skłaniając Ukraińców do uznania zbiorowej historycznej winy 
za zbrodnię wołyńską, Polska po prostu odwzorowuje własny 
model monokulturowego i monoetnicznego państwa i rzutuje 
go na sytuację, z którą ten model nie ma nic wspólnego. Nawet 
gdybym chciał przeprosić za Wołyń, po prostu nie czuję się do 
tego uprawiony.
Ołeksij Radynski, Nie zabijałem Polaków [Krytyka Polityczna 2013 r.]

Ukraiński nacjonalizm, czyli za co Polacy powinni dzięko-
wać UPA

Mosty pomalowane w niebiesko-żółte barwy Ukrainy czy 
przystanki autobusowe w czarno-czerwonych barwach Ukra-
ińskiej Armii Powstańczej, która wymordowała dziesiątki 
tysięcy Polaków na Wołyniu, to na Ukrainie normalność. Raz 
nawet, wracając późnym wieczorem ulicami Lwowa, zostaliśmy 
zaatakowani przez młodych Ukraińców i obrzuceni stekiem 
obraźliwych słów z powodu naszej polskiej narodowości. Do tego 
kawiarnie o nazwie „Sztab Bandery” czy słynna lwowska „Kry-

jówka”, gdzie wchodzi się na hasło Slawa Ukrainie, a w środku 
lepiej nie porozumiewać się w języku polskim. Na Ukrainie 
naprawdę widać tendencje nacjonalistyczne, a od Polaków bar-
dziej znienawidzony jest chyba tylko Władimir Putin, którego 
podobizny widnieją na rolkach papieru toaletowego w niemalże 
każdym sklepie z pamiątkami. 

Nasza wizyta zbiegła się dość niefortunnie z uchwałą 
polskiego Sejmu o uznaniu rzezi na Wołyniu z 1943 roku za 
ludobójstwo. Jak się okazało, była to jedna z najważniejszych, 
jak nie najważniejsza wiadomość w ukraińskich serwisach 
informacyjnych. Pełniejsze spojrzenie na historię Ukrainy XX 
wieku poznaliśmy dopiero podczas rozmowy ze starszą panią 
pracującą w Muzeum Historycznym we Lwowie, gdzie w jednym 
z pomieszczeń poświęconych historii XX wieku przeczytaliśmy 
w języku angielskim opis mówiący o tym, że „Ukraińcy ginęli 
w polskich obozach koncentracyjnych”. Zdziwieni i zszokowani 
od razu zapytaliśmy ją, o co chodzi.
- A Bereza Kartuska? – odpowiada. - Dla kogo to był obóz, jak 
nie dla Ukraińców?

Wchodzimy w ostrą dyskusję. My bronimy tezy, że obóz był 
przeznaczony zwłaszcza dla polskich opozycjonistów politycz-
nych, chociaż przyznajemy część racji, że byli tam więzieni 
również nacjonaliści ukraińscy. Nie możemy się zgodzić również 
co do liczby ofiar, które zginęły w Berezie Kartuskiej. Pani mówi 
nam o trzystu ofiarach, z czego połowa miała być Ukraińcami, 
my według wiedzy przekazanej nam z polskich podręczników 
odejmujemy od tej liczby jedno zero. Ukrainka łapie się za głowę 

i wytyka nam totalny brak wiedzy. Dalej jest już tylko gorzej. 
Rozpoczyna się temat Stefana Bandery i UPA. Pani twierdzi, że 
to AK wymordowało więcej Ukraińców w swoich akcjach odwe-
towych w czasie II wojny światowej niż Ukraińcy na Wołyniu! 
Ba, słyszymy też, że Polacy powinni Ukraińskiej Powstańczej 
Armii dziękować, bo jakby nie ona, to Stalin zająłby Polskę! Dla 
nas to bzdury, a Ukraińcy w to, niestety, święcie wierzą. 

Według mnie problem takiego rozdźwięku leży już u samych 
podstaw. Polacy traktują UPA jako armię nacjonalistyczną, nato-
miast Ukraińcy określają ją mianem antysowieckiej i są święcie 
przekonani, że to właśnie żołnierze ich Armii Powstańczej 
uchronili Europę od ekspansji Związku Radzieckiego. Dlatego 
dalsza rozmowa nie ma już sensu, zwłaszcza że na końcu jesz-
cze słyszymy, że Ukraińcy na przełomie 2013 i 2014 myśleli, że 

Polacy ruszą z nimi na Moskwę i razem pokonamy Putina… Jak 
widać, do porozumienia polsko-ukraińskiego w kwestii naszej 
wspólnej historii jest jeszcze bardzo daleko.

Wołyń. Kraina, w której zapomniano o historii
 Dla mnie młodego człowieka urodzonego w połowie lat 
dziewięćdziesiątych zobaczenie Wołynia, tych małych prowin-
cjonalnych miasteczek i wsi było możliwością namacalnego 
zetknięcia się z rzeczywistością widzianą w polskich filmach 
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wciąż widoczne są 
tam pomniki ukazujące sierp i młot, na licznych targowiskach 
usianych po miastach można kupić kasety VHS, a z głośników 
na straganach wciąż da się usłyszeć Ałłę Pugaczową. Duch tego, 
co u nas jest już historią, na Wołyniu wciąż jest rzeczywistością. 

 Kiedy zwiedza się wołyńskie wsie (w których zawsze jest 
cerkiew ze złotą kopułą, nawet jeśli nie wiadomo jaka bieda 
panowałaby dookoła), najbardziej jednak boli zapomniana histo-
ria, pozostawiona w tak brutalny sposób sama sobie po upadku 
Związku Radzieckiego. Piękna XVII-wieczna Kolegiata Świę-
tej Trójcy w Ołyce, która gdy nie przejdzie renowacji, pewnie 
w najbliższym czasie stanie się ruiną, zarośnięty XVII-wieczny 
cmentarz kozacki w Krzemieńcu czy Pałac Potockich w Czerwo-

Kawiarnia o nazwie „Sztab Bandery”...

Widok na zdewastowaną Kolegiatę w Ołyce

Krzyże wyglądające z traw na XVII-wiecznym cmentarzu kozackim
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nogrodzie, którego zarośla w ogrodzie sięgają do połowy okien, 
to tylko czubek góry lodowej… Zabytki Wołynia umierają, 
a wraz z nimi historia, w większości przypadków też nasza, 
polska.

Ukraińskie drogi. Czy na pewno takie straszne?
Przekraczając granicę w Krościenku i jadąc na Lwów przez 

Sambor, trzeba jasno powiedzieć: Tak, ukraińskie drogi bywają 
w opłakanym stanie. Często dochodzi nawet do takiego ku-
riozum, że lepiej zjechać na szutrowane pobocze, niż męczyć 
samochód, jadąc nawierzchnią asfaltową podziurawioną bardziej 
niż najlepsze szwajcarskie sery. Na takich drogach pewnie czują 
się tylko szaleni kierowcy starych, tuningowanych ład, którzy 
wyprzedzają z lewej i z prawej strony. Zasada jest jedna, gdy 
widzisz w lusterku, że za tobą jedzie stara łada, musisz zachować 
potrójną ostrożność albo najlepiej zjechać na pobocze i dać się 

jak najszybciej wyprzedzić. Nie żartując, wyliczyliśmy kilkana-
ście przypadków, gdy łada jechała na czołowe zderzenie i gdyby 
auto z pasa obok nie zrobiło jej miejsca, gwałtownie hamując, 
to doszłoby do zderzenia. Podobna sytuacja ma miejsce na 
skrzyżowaniach, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. 
Często nie ma tam znaków, żadnych świateł, a pierwszeństwo 
ma zawsze ten większy (lub kierowca łady). Ukraińscy kierowcy 
też dość dziwnym zwyczajem włączają przed każdym rondem 
lewy kierunkowskaz. 

Jeśli chodzi o drogi łączące większe ukraińskie miasta, to 
sytuacja wygląda już nieco lepiej. Są one zbudowane na starą, 
radziecką modłę, czyli jeden pas ruchu ma szerokość minimum 
dwóch polskich, ale zazwyczaj są dość równe i można na nich 
rozwinąć zadowalającą prędkość. Chociaż raz udało nam się 
zaobserwować, jak na drodze ekspresowej niedaleko Łucka le-
wym pasem jechała… furmanka. Widząc takie sceny, w głowie 
kołacze myśl, że to zdecydowanie my szybciej gonimy Zachód 
niż Ukraina Polskę.q

Dokończenie ze str. 15

Opowieści dawnej treści – PAŹDZIERNIK
„Stwórca chciał
Aby człowiek obcował z przyrodą
Jako jej rozumny, szlachetny pan i stróż…” 

Jan Paweł II

Tegoroczne lato przeszło tak szybko jak mgnienie oka. Jesz-
cze żar leje się z nieba, ale kalendarz pokazuje, że nadeszła 

jesień. Jeszcze sady pełne słodkich smakołyków i przeróżnych 
kolorowych liści na drzewach, a w lasach jest pełno maślaków, 
podgrzybków, koźlaków, gąsek, borowików i opieniek. Nawet 
gdzieniegdzie jeszcze można zebrać jeszcze garść dorodnych 
czernic pełnych soku i witamin. Jeszcze na polach wre praca przy 
wykopkach ziemniaków, wyrywaniu buraków, ścinaniu kukury-
dzy… I chociaż na miejscu ściernisk pojawiają się grube skiby po 
głębokiej orce, a na zaoranych polach widać wschodzące zboże, 
to jednak jest to już październik, a wraz z nim wchodzi w życie 
przyrody i człowieka jesień.
 Październik – nazwa tego miesiąca pochodzi od paździerzy, 
które w dawnych czasach obijane były z lnu i konopi, z roślin 
bardzo popularnych przed laty i na naszym terenie, gdyż z nich 
było robione płótno lniane i sznury konopne. Po zebraniu tych 
roślin z pól zanurzano je w stawach i było to tak zwane roszenie. 
Po kilku tygodniach wyjmowano rośliny i obijano z nich paździe-
rze, a potem czesano je. Następnym etapem było tkanie płótna 
z lnu przeznaczonego na pościel, bieliznę, ubrania, a z konopnych 
włókien wyrabiano sznury i powrozy. Dziś już ten rodzaj pracy 
zaginął nie tylko ze względu na mniejszą użyteczność sznurów 
i lin czy też płótna lnianego, które zostało wyparte przez tkaniny 
sztuczne.
 Październik 2016 roku jest ciepły i wietrzny. Błękit nieba 
rozesłany wokół od czasu do czasu zakrywa się firanami bieli, 
ołowiu, granatu i tylko wiatr przegania je i rozdziela, a z nieba 
dalej spływa ciepłe powietrze. Pomimo tego widać powolne za-
mieranie przyrody i przygotowywanie się do zimy. Nieskończone 
ilości żółknących liści spadają na ziemię, wirują, tańczą, opadają, 
to znowu podnoszą się, a potem tworzą pod nogami cały kobierzec 
niezwykłych dywanów, w którym leżą spadnięte jabłka, śliwki, 
grusze, orzechy laskowe i włoskie. I tylko od czasu do czasu rude 
stworzonka z puszystą kitą przebiegają i niosą w pyszczku zna-
lezione owoce, a potem zakopują je i tworzą zapasy na zimę dla 
swoich pokoleń, jakby chciały powiedzieć: „Ja się zimy nie boję, 
bo mam w dziupli pokoje. Bo mam w dziupli spiżarnię, wszystkie 
dzieci nakarmię. Temu, temu po orzeszku, bo mam ziaren dużo 
w mieszku…” Gospodynie też śpieszą się ze zbiorem spadających 
owoców i robią z nich przetwory, chociaż rokrocznie coraz mniej 
gospodarstw ma pełne piwnice zapasów na zimę. Wkroczyły nowe 
obyczaje i słoiki z przetworami przynoszone są, ale z marketów. 
Przykre to, że zapominamy o tradycji naszych matek…
 Jeszcze niedawno tak zwane spady odwozili gospodarze 
do punktów skupu, a z reszty zebranych owoców gospodynie 
smażyły marmolady do naleśników, ryżu, makaronu, szarlotek 

i innych ciast. Smażyły też pyszne powidła, które w piwnicy 
mogły stać przez cały rok i były nie tylko smaczne, ale i bardzo 
zdrowe. Robiły też dżemy, konfitury, soki, kompoty, nalewki 
i wina. Stały na półkach pełne słoje, słoiki, butelki, butle, gąsiory, 
a kolory i przejrzystość w tych naczyniach zachęcały człowieka 
do ich spożycia. W sadach unosił się swoisty zapach suszonych 
i wędzonych śliwek, jabłek i gruszek. W ogrodach stały zrobione 
suszarnie i wędzarnie z rusztami pełnymi owoców, a pod nimi de-
likatnie tlił się ogień skaczący po podkładanych gałązkach drzew 
owocowych i roznosił niezwykły zapach. W zimie gospodynie 
wykorzystywały owe suszone owoce do gotowania kompotu, do 
robienia knedli, gotowania kapusty czy zupy ze śliwami na wigi-
lię, do smażenia lub pieczenia mięs i innych produktów. Suszone 
owoce były też przysmakiem dla dzieci, gdyż nie kupowano 
cukierków, chipsów czy innych łakoci, a po prostu stawiano do 
chrupania suszki owocowe. Przy uroczystościach rodzinnych 
częstowano się też winami i nalewkami własnej roboty, a w razie 
choroby – przeziębienia – stosowano syropy robione z dzikiego 
bzu, sosny i mniszka lekarskiego. Dzisiaj już nie wszyscy pamię-
tają, że takie „specjały” pochodziły z domów naszych przodków. 
A szkoda, bo przecież z przyrodą człowiek tworzy wielką bazę 
życia, tworzy cały świat, o czym ciągle przypominał nam nasz 
Święty Papież w swoich homiliach, wierszach. Mówi o tym także 
Biblia w Księdze Rodzaju: „Rośnijcie i mnóżcie się, i napełniajcie 
ziemię, a czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami mor-
skimi i nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami, 
które się ruszają na ziemi. I rzekł Bóg: „Oto dałem wam wszelkie 
ziele, rodzące nasienie na ziemi i wszystkie drzewa, które same 
w sobie mają nasienie rodzaju swego, aby wam były na pokarm…” 
O jedności człowieka z przyrodą mówią utwory liryczne i piękne 
opisy przyrody w utworach epickich.
 Przed laty nasze babcie oprócz tego, że wytwarzały cudności 
jesienne, śpiewały też piękne śpiewki takie jak: „Jesienią, jesienią 
sady się rumienią. Czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Czer-
wone jabłuszka, złociste gruszeczki świecą się jak gwiazdy pomię-
dzy listeczki…” W przedszkolach i klasach młodszych podstawów-
ki nauczyciele prowadzili uczniów na wycieczki w poszukiwaniu 
jesieni, a przyniesione dary jesienne dzieci układały w bukieciki, 
stroiki, gablotki i wyklejały gazetki szkolne, śpiewając: „Idzie 
jesień, idzie jesień, kolorowy dzbanek niesie, a w nim farby żółte, 
rdzawe, czas malować drzewa, trawę…” I tak od najmłodszych lat 
człowiek żył w pełnej integracji z przyrodą i to nie tylko na wsi, 
ale także i w miastach. Młodzież miejska z ochotą przyjeżdżała 
do rodzin żyjących na wsi i tutaj spędzała czas wolnych sobót 
i niedziel, pałaszując pyszności zrobione z płodów ziemi.
 Październik to też był czas wielkich prac domowych takich 
jak robienie zapasów z warzyw, skubanie pierza z gęsi, z którego 
robiono pierzyny i poduchy. Był to również miesiąc, w którym 
odbywały się huczne wesela z udziałem całej społeczności wiej-

Dokończenie na str. 17



NIERÓWNA WALKA
Taki obrazek niedawno mogliśmy „podziwiać” przy 

ośrodku zdrowia. Wandalom po raz kolejny prze-
szkadzały kontenery na odzież dla potrzebujących. 
Jedni przynoszą tu ubrania czy obuwie, żeby innym 
pomóc, a drudzy za wszelką cenę chcą zniszczyć 
wszelkie przejawy humanitarnych zachowań. Ci „dru-
dzy” dokonali więc bohaterskiego ataku na blaszane 
potwory… Prawie jak Don Kichot, który rzucił się na 
wiatraki, widząc w nich olbrzymy zagrażające bez-
pieczeństwu ludzkości. Wiatrak jednak miał się czym 
bronić. Przyłożył błędnemu rycerzowi skrzydłem i po 
sprawie. Kontenery, niestety, pozbawione jakichkol-
wiek środków obronnych, poległy w nierównej walce 
z wojownikami z obłędem w oczach spowodowa-
nym wiadomo czym. I tak sobie leżały pokonane 
w dorodnych chwastach przez kilka dni. Szkoda, że 
ostatnio policję częściej można spotkać w lesie niż na 
patrolowaniu brzosteckich ulic. Wkrótce chyba jednak nastaną 
lepsze czasy, bo stróże prawa  z radością będą mogli wyprawiać 

się w teren ze świeżo wyremontowanego budynku komisariatu.
UK
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 Wesela organizowane na Ziemi Brzosteckiej miały swój 
rytuał wynikający z tradycji danej miejscowości. Zwykle po 
zapoznaniu się młodych i czasie narzeczeństwa następowały tak 
zwane zmówiny – zrękowiny. Zwykle w czwartek bądź w so-
botę do domu dziewczyny przychodzili swatowie, przynosząc 
okowitę. Następnie popijali ją z ojcem i matką młodej, przy tym 
wychwalając zalety kawalera starającego się o rękę ich córki. 
Kiedy poznali, że ojcowie młodej są pozytywnie zainteresowani 
walorami przyszłego zięcia, odchodzili z dobrą nowiną do domu 
przyszłego młodego. Dopiero potem spotykała się młoda para, 
uzgadniała termin ślubu, ilość zaproszonych gości, a następnie 
udawała się do plebana na zapowiedzi. Dawniej pleban odpytywał 
narzeczonych ze znajomości katechizmu dotyczących podstaw 
naszej wiary, rozmawiał o roli ojca i matki w rodzinie, o macie-
rzyństwie i ojcostwie, a kiedy to spotkanie wypadło dobrze, ksiądz 
ustalał termin ślubu. Następnie wygłaszano przez trzy niedziele 
zapowiedzi. Był to czas na zgłaszanie ewentualnych przeszkód do 
zawarcia ślubu. Po pozytywnym czasie wyczekiwania następowa-
ło przygotowanie do wesela. Wesela organizowane były zwykle 
w domach rodzinnych panien młodych. Przygotowywano izbę 
do poczęstunku i do tańczenia. Przy małych domach układano 
na podwórzu podłogi z desek, na których tańczono. Dom panny 
młodej wrzał od różnych prac. Kobiety znosiły produkty do pie-
czenia: mąkę, masło, śmietanę, jaja, ser, miód i same wypiekały 
pyszności weselne w domu, a że w każdej kuchni był duży piec 
chlebowy, to pieczenie szło sprawnie. I chociaż nie było mikserów, 
blenderów, malakserów, robotów, to z rąk naszych matek, babć, 
ciotek, kuzynek czy też sąsiadek wychodziły smakowite wypieki. 
Inne kobiety gotowały jarzyny, robiły sałatki albo dania mięsne. 
Mężczyźni w tym czasie ubijali wieprza lub cielaka i wyrabiali 
wspaniałości masarskie: kiełbasy wędzone we własnych wędzar-
niach, salcesony z podrobami, leberki i kaszanki – u nas mówiło 
się kiszki. Masarze sporządzali też szynki, boczki, balerony, po 
czym je wędzili i przynosili do poczęstunku. Wokół domu robiono 
też gruntowne sprzątania, zdobiono ganki, a w izbach zawieszano 
kolorowe makietki, haftowane lniane bądź jedwabne obrusiki, 
a w komorach układano wszystkie produkty spożywcze do wesela, 
gdyż nie było lodówek. Weselnymi obrządkami w domu panny 
młodej żyła cała społeczność wiejska.
 Okres wczesnej jesieni łączył się też z kończeniem prac po-
lowych. Czczono także świętych jesiennych, z którymi łączono 
przysłowia. 28 września obchodzono święto Świętego Michała: 
„Święty Michał wszystko z pola pospychał. Michałkowe sianko, 
Michałkowe żytko, diabli wzięli wszystko”, a znaczyło to, że na 
świętego Michała kończył się czas zwożenia płodów rolnych do 
stodół i spichrzów. Spóźnialscy musieli się liczyć z tym, że ich 
trud nie da żadnych efektów. 4 października, w dzień świętego 
Franciszka, wymyślono następujące przysłowie: „Na świętego 
Franciszka chłop nic w polu nie zyska”. 18 października z imie-
ninami świętego Łukasza łączono porzekadło: „Łukasz, czego 

szukasz” i brzmiała odpowiedź: „Świętej Jadwigi, aby mi dała 
na rzepę czepigi”. Z tych przysłów wynikało, że do połowy paź-
dziernika gospodarze powinni skończyć prace polne, przewieźć 
zbiory do stodoły i zakończyć orkę pod wiosenne zasiewy. Na 
trawnikach też już zachodzą zmiany jesienne i nic dziwnego, 
iż ze świętą Jadwigą łączono przysłowie: „Po świętej Jadwidze 
tam pasę, gdzie widzę”. W drugiej połowie października jeszcze 
gdzieniegdzie tliły się ogniska, na których spalano badyle ziemnia-
czane i chwasty, a dzieci wrzucały do nich zebrane ziemniaki, po 
czym wybierały je, kijkami wygrzebując. Wygrzebane, upieczone 
pyszności zajadały, smarując się przy tym popiołem. Bawiono się 
przy ogniskach w różne zabawy, a najprawdziwsza frajda towarzy-
szyła skokom przez ogień. Skoki te czasami kończyły się lekkimi 
poparzeniami, ale „nic to nie bolało”, bo była to fajna zabawa.
 Jesień miała swój niepowtarzalny urok. Przynosiła zapłatę 
za ciężką pracę polną, dawała radość życia i poczucie dobrze 
spełnionego obowiązku wobec całych rodzin i całego polskiego 
społeczeństwa. Oczywiście w tym trudzie zbiorów płodów rol-
nych, w ich przetwórstwie uczestniczyły też dzieci. I wszystko to 
scalało i integrowało rodziny.
 Innym rodzajem pracy jesiennej było też kiszenie kapusty. 
Ściętą kapustę zwoził gospodarz na podwórze. Tam dzieci ob-
cinały liście i wycinały głąby. Starsze osoby przecinały główkę 
kapusty na ćwiartki, inne zaś obierały cebulę, marchew, a silny 
mężczyzna ustawiał na krześle szufladkową szatkownicę, pod 
którą podkładał dużą misę na szatkowaną kapustę. Silnymi 
ruchami ręki przeciągał po ostrzach ćwiartki kapusty i warzy-
wa, a następnie wrzucano je do wyparzonej beczki. Gospodyni 
posypywała uszatkowaną kapustę solą, kminkiem, liściem lau-
rowym i zielem angielskim. Kiedy wsypano kilka pojemników 
uszatkowanej kapusty, wchodziła dziewczyna z gołymi nogami 
do beczki – wcześniej nogi były porządnie umyte – i mocno 
deptała drobnym truchtem. Pod ciężarem depczącej dziewczyny 
z kapusty w beczce zaczął pojawiać się sok i unosił się też coraz 
mocniejszy zapach kapuściany, który ściągał do domu sąsiadów. 
Nogi dziewczyny stawały się coraz to bardziej czerwone i zimne, 
a przychodzący chłopcy podszczypywali je i było przy tym wiele 
śmiechu i radości. Kończono ubijanie kapusty, a następnie przy-
krywano beczkę drewnianą pokrywą, na której układano ciężki 
kamień, aby dogniatał kapustę. I tak beczka smakowitej kapusty 
ustawiona była w komorze, aż do ukiszenia, a potem gospodynie 
robiły z niej pyszne bigosy, zupy kapuściane, surówki, a czasami 
z wrzuconych małych główek kapusty robiono gołąbki czy też 
duszone żeberka z sosem pomidorowym. Dzisiaj i ten zwyczaj 
u nas ginie i tylko w niektórych domach kisi się kapustę na zimę.
 I tak jesienne dni wypełnione były pracą od świtu do zmroku, 
pracą, która dawała człowiekowi nie tylko znużenie, ale także 
ekonomiczne efekty. Może nie wszystko w tym temacie jest już 
stracone i dawne zwyczaje będą podtrzymane przez nowe poko-
lenia z pożytkiem dla nich i ich dzieci.

Zuzanna Rogala

Fot. Paweł Batycki
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KONKURS LITERACKI DLA GIMNAZJALISTÓW

JUŻ 8 LISTOPADA 2016 r. O GODZ. 8.30

Trzy główne nagrody dla trzech najlepszych opowiadań!

	Organizatorzy: miesięcznik lokalny „Wiadomości Brzosteckie”, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku oraz Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku.

	Miejsce konkursu: Gimnazjum w Brzostku, ul. Mysłowskiego 11.
	Adresaci: gimnazja z terenu gminy Brzostek oraz sąsiednich gmin. 
	Cel: odkrywanie talentów, promowanie uzdolnionej literacko młodzieży, rozwijanie wyobraźni, pro-

pagowanie zamiłowania do pięknej polszczyzny, zachęcanie uczniów do podejmowania prób własnej 
twórczości, doskonalenie umiejętności tworzenia tekstu.

	Zakres konkursu: redagowanie opowiadania z dialogiem i elementami opisu; temat opowiadania 
może dotyczyć np. określonego przez organizatora bohatera, miejsca, nastroju, podanego fragmentu 
tekstu lub tym podobnych wytycznych; nie obowiązuje żadna lista lektur; uczniowie piszą opowia-
danie w ciągu 90 minut.

	Warunki uczestnictwa: każde gimnazjum może zgłosić telefonicznie (146830479) albo e-mailem 
(wiadomosci@brzostek.pl lub brzostekgim@interia.pl) maksymalnie 4 uczestników najpóźniej do 
2 listopada 2016 r.; uczeń przywozi ze sobą własne pióro lub długopis (najlepiej piszące na czarno), 
uczeń musi pisać czytelnie (prace nieczytelne zostaną zdyskwalifikowane).

	Kryteria oceniania: oryginalność pomysłu (dyskwalifikacja plagiatów), lekkość stylu, kompozycja, 
poprawność stylistyczna i składniowa.

	Komisja oceniająca: komisja powołana przez organizatora składająca się z 3 kompetentnych osób, 
niezatrudnionych w gimnazjach uczestniczących w konkursie; werdykt komisji jest ostateczny.

	Nagrody rzeczowe dla zwycięzców funduje Burmistrz Brzostku.
	Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane na łamach „Wiadomości Brzosteckich”.
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DOŻYNKI W PIKIELISZKACH NA WILEŃSZCZYŹNIE Fot. Paweł Batycki



W NOWYM PRZEDSZKOLU Fot. Anna Rozwadowska



GRAND PRIX W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA BRZOSTKU Fot. Paweł Batycki

Zagadka przyrodnicza
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WYDARZENIA SPORTOWE

 

III miejsce Dominika Wala w zawodach wędkarskich Sukces Michała Urbana w tenisie stołowym

Zwycięstwo brzosteckich gimnazjalistów w Tyczynie
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Jabłka odmiany malinówka i kosztela
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Dary jesieni z bogatą przeszłością 
Udomowione jabłonie dające wartościowe i smaczne owoce 

rozprzestrzeniły się z Azji środkowej na resztę Europy. Od-
tąd jabłko w Europie było symbolem zdrowia, życia, urodzaju, 
płodności, miłości, jesiennych żniw, ale też wiosny (wspólnie 
z kwiatem jabłoni), dostatku, długowieczności i nieśmiertelności. 
Dzięki biblijnemu mitowi o Adamie i Ewie, którzy ważyli się 
zakosztować „zakazanego owocu”, jabłko dzisiaj traktowane jest 
także jako afrodyzjak.
 Jako symbol płodności i dostatku darowano jabłka przy 
obrzędach weselnych, stąd jabłko miało konotacje miłosne 
i erotyczne, takie jak jabłko Wenus w imperium rzymskim albo 
jabłko niezgody przyznane przez Parysa Afrodycie, bogini 
miłości, w zamian za małżeństwo z Heleną. Jabłka jako symbol 
płodności są też symbolem dzieci swoich rodziców, stąd popu-
larne przysłowie - Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
 W kulturze i folklorze jabłko występuje równie często. Po-
pularna europejska baśń o królewnie Śnieżce opisuje zatrute 
jabłko, którym czarownica zatruwa królewnę, po czym Śnieżka 
zapada w wieczny sen, z którego obudzić może ją tylko miłosny 
pocałunek. W folklorze polskim jeże, chociaż w rzeczywistości 
są mięsożerne, miały zbierać jabłka na swoje kolce i wynosić 
je z sadu. W folklorze szwajcarskim Wilhelm Tell za obrazę 
władzy habsburskiej miał zostać zmuszony przez wójta do wy-
boru między karą śmierci i zestrzeleniem kuszą jabłka z głowy 
własnego syna. Według legendy, Isaac Newton miał odkryć 
prawo powszechnego ciążenia, rozmyślając w sadzie, w którym 
jabłko spadło mu na głowę. Big Apple, czyli „Wielkie Jabłko” to 
potoczny w Stanach Zjednoczonych zwrot, oznaczający miasto 
Nowy Jork. W Polsce w latach PRL-u produkowano perfumy 
zwane „Zielonym jabłuszkiem” o zielonym kolorze i mocnym, 
słodkim zapachu. Dodawano tego zapachu do szamponów 
i mydeł. Współcześnie Apple Inc. to nazwa popularnej firmy 
komputerowej z Kalifornii, używającej symbolu nadgryzionego 
jabłka. Synonimem komputerów firmy Apple jest też skrót Mac, 
od jednej z serii komputerów firmowych nazwanych MacIntosh 
(odmiana jabłka). W Stanach Zjednoczonych apple pie, czyli 
okrągły placek (tarta) z jabłkami jest potocznym symbolem na-
rodowym i symbolem całej Ameryki, chociaż pierwsze jabłonie 
przywieźli na kontynent i zaczęli hodować dopiero angielscy 
pielgrzymi w XVII wieku. W Polsce najbardziej lubianym 
ciastem wydaje się być szarlotka w niezliczonych odmianach. 
W naszym języku przymiotnik „jabłkowity” opisuje specyficzne 
umaszczenie końskiego zadu w spore cętki wielkości jabłek. 
Funkcjonuje również kilka przysłów, jak choćby to wspomniane 
wcześniej i wyrażeń frazeologicznych np. stłuc kogoś na kwaśne 
jabłko.
 Zakładając swój mały, przydomowy sad, wiedziałam, że 
muszą się w nim znaleźć drzewa rodzące owoce, które nieroze-
rwalnie łączą się ze wspomnieniami z mojego dzieciństwa. Dwa 
rodzaje jabłek zapadły mi szczególnie w pamięć: jedno żółte, 
bardzo słodkie, drugie ciemnoczerwone, pięknie błyszczące. 

Kiedy odszukałam ich nazwy, okazało się, że mają one również 
wspaniałą historię.
 Jabłoń kosztela to bardzo stara, odporna odmiana. Inne jej 
nazwy: kosztyla, kosztylka, wierzbówka biała, wierzbówka 
zimowa. To odmiana zimowa, choć niektórzy jedzą kosztele 
już wczesną jesienią. Dobrze przechowywane mogą leżeć nawet 
do wiosny. Jabłoń owocuje naprzemiennie: obficie i słabo. Wy-
gląd owoców: jasnozielone i żółtozielone, z drobnymi cętkami, 
czasem z lekkim rumieńcem, średniej wielkości. Trudne do 
zbioru i transportu, ponieważ łatwo się obtłukują i sinieją. Smak 
owoców jest bardzo słodki. Są średnio miękkie (po odleżeniu 
w chłodzie). Tuż po zerwaniu z drzewa owoce koszteli są twarde 
i nie najlepsze w smaku. Po przechowaniu nabierają charaktery-
stycznego aromatu i smaku, których nie ma żadna inna odmiana 
jabłoni. To odmiana raczej nie jest polecana na przetwory. Można 
jednak używać koszteli np. do ciast czy dodawać do racuchów. 
Ze względu na szybkie ciemnienie miąższu po przekrojeniu, 
trzeba ją kroić bardzo szybko.
 W zależności od podkładki, drzewa są niskie lub wysokie. 
Kosztela rośnie szybko. W owocowanie wchodzi jednak dość 
późno, nawet dopiero po 10 latach. Nie jest to odmiana wyma-
gająca, najlepsza dla niej jest ziemia ani za lekka, ani za ciężka 
o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,2-6,7). Potrzebuje stanowiska 
słonecznego lub półcienistego. Rozmnaża się poprzez szczepie-
nie. Bardzo dobra wytrzymałość na mróz i odporność na choroby 
zachęca do jej uprawy.
 Prawdopodobnie kosztelę wyhodowali zakonnicy około 1590 
roku. Kosztela była ulubioną odmianą jabłek królowej Mary-
sieńki (1641-1716) oraz króla Jana III Sobieskiego (1629-1696). 
Uprawiono ją w ich ogrodzie przy Pałacu w Wilanowie. W ich 
czasach odmianę tę nazywano wierzbówka biała. Pewnej jesieni 
plon był tak mały, że jabłka zmieściły się w jednym koszu. „Kosz 
tylko?” – miał powiedzieć król Sobieski. Od tego czasu odmianę 
zaczęto nazywać kosztylką, a potem kosztelą.
 
 Drugi rodzaj jabłek, te czerwone, rodzi jabłoń zwana ma-
linówką Jej prawidłowa nazwa to kalwila czerwona jesienna. 
Jest ona jednak bardzo mało znana. W sumie jabłoń malinówka 
(kalwila czerwona jesienna) jest znana pod około 100 innymi 
nazwami. Wyhodowano ją około 1600 roku, we Francji. Owoce 
są średnie i duże (7-8 cm); okrągłe, lekko żebrowane, czerwone 
z fioletowym rumieńcem. Skórka gładka, z czerwonym mar-
murkiem pod spodem. Miąższ biały, bardzo soczysty, chrupki, 
delikatnie kwaskowaty, z nutami truskawek i malin, wyśmienity 
w smaku. Pachnący owoc przeznaczony do jedzenia na surowo, 
do ciast i suszenia oraz na sok. Suszone jabłka malinówki oraz 
sok z nich mają charakterystyczny, lekko różowy kolor.
 Drzewo malinówki nie jest wybredne co do urodzajności 
gleby, ale nie może być ona za sucha, przeciętna, najlepiej lekko 
kwaśna (idealne pH 6,2-6,7) a stanowisko słoneczne. Lubi stano-
wiska osłonięte, np. przy murach. Jej owoce mają bowiem tenden-

cję do opadania na wietrze. Słabo owocuje 
na ubogich glebach, a na mokrych choruje. 
Drzewo osiąga duże rozmiary. Czasami nie 
owocuje co roku. Jabłoń malinówka dobrze 
zimuje. Młode drzewko, na wszelki wypa-
dek, warto zabezpieczać przed mrozem. 
W deszczowe lata może być atakowana przez 
choroby grzybowe. Ogólnie, gdy odpowiada 
jej stanowisko i gleba, rośnie dobrze, zdrowo 
bez oprysków.
 „Skórka gładka i tak pięknego inkarnato-
wego koloru, że podobny ledwo odmalować 
można (…)” – tak o jabłkach malinówkach 
napisał ks. Krzysztof Kluk (1739-1796) – 
słynny polski botanik.

Może w Państwa sadach rosną inne 
stare odmiany jabłoni, które warto opisać 
i pokazać.

U. Wojnarowska
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 11
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się 
wdrażaniem praktycznego zastosowania probiotyków na 
terenie Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum Mi-
kroorganizmów w Brzostku.

Gdy zobaczycie Państwo pszczołę, zastanówcie się, co ona dla 
nas robi i ile znaczy, pomyślcie o niej dobrze. Jeśli pszczoły 

i trzmiele będą dalej ginąć w takim tempie, jak to się dzieje od 
kilku lat, to będziemy mieć problem, jakiego świat jeszcze nie 
widział. Są to najbardziej zorganizowane na świecie kolonie 
zwierząt, które zajmują się zapylaniem roślin. Także roślin upra-
wianych przez człowieka. Bez nich nie będą możliwe uprawy 
roślin owadopylnych (to aż trzy czwarte upraw na świecie). To 
może skończyć się tragicznie dla populacji ludności. Nie ma na 
świecie gotowych technologii, urządzeń czy firm, które mogłyby 
się zająć sztucznym zapylaniem. Potrafimy jedynie przenosić roje 
pszczele do miejsc, w których trzeba coś zapylić. W tej materii 
jesteśmy skazani na pszczoły, więc musimy dbać o nie, a nie 
szkodzić i eliminować. Szkodliwe pestycydy trzeba wycofać lub 
drastycznie ograniczyć. Wprawdzie chronią one rośliny przed 
szkodnikami, ale eliminują owady, dzięki którym w ogóle moż-
liwa jest ich uprawa. Każdy krok na drodze do przekształcania 
obecnego, skrajnie destrukcyjnego systemu rolnictwa opartego 
na intensywnym stosowaniu środków chemicznych, w kierun-
ku rolnictwa ekologicznego- naturalnego przyniesie oczywiste 
efekty nie tylko w dziedzinie ochrony zdrowia owadów zapy-
lających, ale również przełoży się na korzystny efekt dla wielu 
innych aspektów ochrony środowiska i naszego bezpieczeństwa 
żywnościowego. Chcę przedstawić po raz kolejny wyroby Pro-
biotics Polska, tym razem dla dobrostanu pszczół.

ApiFarma™ i ApiBioFarma™ – Mieszanki Paszowe 
Uzupełniające dla pszczół o probiotycznych właściwościach.
Probiotyki są specyficznymi żywymi szczepami pożytecznych 
mikroorganizmów, które podawane człowiekowi lub zwierzętom 
wywierają na ich organizmy korzystny wpływ. Zapewniają one 
równowagę wśród mikroorganizmów zasiedlających dany orga-
nizm. Wśród probiotyków przeważającą grupę stanowią bakterie 
kwasu mlekowego. Ważną cechą bakterii kwasu mlekowego 
jest zdolność do wytwarzania szeregu enzymów poprawiają-
cych strawność pokarmu. Ponadto w układzie pokarmowym 
wykazują istotną cechę: rozkładają niepożądane składniki po-
żywienia. Dzięki temu pszczoła jest w stanie przetrwać niskie 
stężenia toksycznych substancji pobieranych wraz z pokarmem 
ze skażonego środowiska. Do najważniejszych zadań bakterii 
kwasu mlekowego w środowisku pasiecznym należy zaliczyć 
fermentację pierzgi. Pierzga stanowi białkowy pokarm pszczół, 
powstający z pyłku kwiatowego zmieszanego ze śliną pszczół 
(szczepionka pożytecznej mikroflory). Pszczoły umieszczają 
tak przygotowany pyłek w komórkach plastra, ubijając go gło-
wą. Dzięki temu usuwają tlen z wolnych przestrzeni (nadmiar 
tlenu mógłby zakłócać proces fermentacji). Enzymy trawienne 
bakterii kwasu mlekowego rozkładają osłonkę pyłku, uwalniając 
tym samym białko. Tylko dzięki temu pszczoła może wykorzy-
stać ten najważniejszy składnik budulcowy zawarty w pyłku. 
Jednocześnie sam proces fermentacji wpływa na polepszenie 
walorów smakowych pierzgi, gdyż wywołujące go bakterie 
kwasu mlekowego produkują związki zapachowo-smakowe. 
Dzięki wytwarzaniu przez bakterie kwasów organicznych, pH 
pierzgi obniża się do ok. 4, co wpływa na trwałość 
pokarmu pszczelego.
ApiFarma™: SUBSTANCJE WYJŚCIOWE: 
SCD ProBio Original®, bakterie kwasu mle-
kowego i fototroficzne, grzyby fermentujące, 
drożdże, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, 
rewitalizowana woda.
DZIAŁANIE ApiFarma™:
- Poprawa kondycji rodzin osłabionych; 
- Wydłużenie żywotności pszczół robotnic;
- Poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;
- Ograniczenie rozwoju mikroflory chorobo-

twórczej; 
- Poprawa procesów trawienia, zwiększenie strawności pokarmu;
- Ograniczenie zatruć pokarmowych;
- Zwiększenie trwałości syropu w trakcie zimowli.
ApiFarma™ to preparat, który swoim działaniem poprawia 
jakość i zdrowotność w ulu i w jego otoczeniu.
Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się 
wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, 
wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia.
Higienizacja ula i ramek: Wykonać oprysk wnętrza ula roztwo-
rem ApiFarma™ z wodą w proporcji 100-250 ml/5 litrów wody 
bez chloru (na około 20 rodzin). Zalecamy oprysk całego gniazda 
łącznie z pszczołami. Do aplikacji najlepiej używać opryskiwa-
cza ciśnieniowego. Jeżeli pszczoły chorują, opryskiwać również 
zewnętrzne powierzchnie ula i jego otoczenie.
Dodatek do wody do pojenia: 1 litr ApiFarma™/100 li-
trów wody. 1 litr ApiFarma™ wystarcza na około 20 rodzin 
(dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin 
pszczelich).
Dodatek do syropu: Na zimę i w okresie wiosennym: 100-150 
ml ApiFarma™ na rodzinę (1 litr ApiFarma™ na około 10 
rodzin). W sezonie letnim: 50 ml na rodzinę (1 litr ApiFar-
ma™ na około 20 rodzin).
Biodezynfekcja: 0,5 litra ApiFarma™/3 litry wody (na około 
10 uli) spryskać wnętrze ula po usunięciu zanieczyszczeń, 
opryskiwać ramki i miejsca, na których pojawiły się oznaki 
pleśni, pryskać porażony czerw, dezynfekować narzędzia do 
pracy w pasiece, spryskiwać ule przed zasiedleniem odkładów.
ApiBioFarma™: SUBSTANCJE WYJŚCIOWE: SCD 
ProBio Food™- bakterie kwasu mlekowego, 
grzyby fermentujące, drożdże, ekologiczna 
melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowana 
woda, kompozycja 9 ziół, m.in. melisa, szałwia, 
rozmaryn.
DZIAŁANIE ApiBioFarma™:
- Poprawa kondycji rodzin osłabionych; 
- Wydłużenie żywotności pszczół robotnic;
- Poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;
- Ograniczenie rozwoju mikroflory chorobo-
twórczej; 
- Poprawa procesów trawienia, zwiększenie 
strawności pokarmu; 
- Ograniczenie zatruć pokarmowych; 
- Poprawa warunków sanitarnych w gnieździe.
ApiBioFarma™ to preparat, który swoim działaniem 
poprawia jakość i zdrowotność w ulu i w jego otoczeniu. 
Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się 
wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, 
wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia.
Higienizacja ula i ramek: Wykonać oprysk wnętrza ula roztwo-
rem ApiBioFarma™ z wodą w proporcji 100 ml/5 litrów wody 
(na około 20 rodzin). Zalecamy oprysk całego gniazda łącznie 
z pszczołami. Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciś-
nieniowego.
Dodatek do wody do pojenia: 1 litr ApiBioFarma™/150 litrów 
wody (1 litr ApiBioFarma™ wystarcza na około 30 rodzin) 
(dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin 
pszczelich).
Dodatek do syropu: Na zimę i w okresie wiosennym: 100-150 
ml ApiBioFarma™ na rodzinę (1litr na około 10 rodzin). W se-
zonie letnim: 50 ml na rodzinę (1 litr ApiBioFarma™ na około 
20 rodzin).
Biodezynfekcja: Na zimę i w okresie wiosennym: 50 ml/rodzinę 
(1 litr ApiBioFarma™ na około 30 rodzin).
Korzyści ze stosowania ProBio Emów™ w hodowli pszczół:
- Poprawa kondycji rodzin pszczelich;
- Zwiększenie odporności na choroby;
- Poprawa procesów trawienia;
- Poprawa warunków sanitarnych w gnieździe.

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

Barwy jesieni

Jesień to najbardziej kolorowa pora roku i wcale nie za sprawą 
przebarwiających się liści. Jesienne kwiaty niczym nie ustę-

pują tym letnim i wiosennym. Są wspomnieniem lata, pięknym 
akcentem końca sezonu i zapowiedzią zbliżającej się zimy. Dzięki 
nim jesień w ogrodzie może objawić się bogactwem kształtów 
i kolorów - przede wszystkim odcieni różu i fioletu, żółtego i po-
marańczowego oraz czerwieni i brązów. Wzbogacają i ożywiają 
jesienny obraz ogrodu. Warto dowiedzieć się, co kwitnie jesienią 
i posadzić te rośliny w swoim ogrodzie.
Rośliny jednoroczne kwitnące jesienią:
• Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens) - niska 

roślina jednoroczna, kwitnąca na biało, różowo lub czerwono, 
od maja do przymrozków. Doskonale wygląda, gdy rośnie 
w grupach. Nadaje się na kwietniki i rabaty oraz do sadzenia 
w skrzynkach na balkonach i tarasach. 

• Chryzantema (Chrysanthemum) - jest chyba najpopularniej-
szą jesienną rośliną. Kwitnie od sierpnia do mrozów. Kwiaty 
mogą być pojedyncze, pełne oraz półpełne różnej wielkość, 
w niezliczonej liczbie kolorów i odcieni. Mogą być sadzone za-
równo na rabatach, jak i w doniczkach na balkonach i tarasach.

• Fasola ozdobna, wielokwiatowa (Phaseolus coccineus) - pną-
cze jednoroczne, dorastające nawet do 4 m długości. Kwiaty 
białe, czerwone lub biało-czerwone pojawiają się od czerwca 
do końca września. Zwykle sadzona jest przy płotach lub 
kratkach.

• Sępota, kobea pnąca (Cobea scandens) - pnącze jednoroczne 
o dużych dzwonkowatych kwiatach, dorastające nawet do 
4 m długości. Kwitnie od lipca do pierwszych przymrozków. 
Najczęściej sadzi się przy kratkach i na pergolach.

• Lobelia przylądkowa (Lobelia erinus) - niska roślina jedno-
roczna o pokroju zwisającym. Kwitnie na różowo, fioletowo, 
biało lub niebiesko od czerwca do późnej jesieni. Najlepiej pre-
zentuje się w wiszących doniczkach na balkonach i tarasach.

• Niecierpek nowogwinejski (Impatiens New Guinea)- bardzo 
popularna roślina jednoroczna. Kwiaty w barwie pomarań-
czowej, czerwonej, różowej, purpurowej i białej, pojawiają się 
od lata do przymrozków. Jest doskonałą rośliną doniczkową.

• Wilec (Ipomea) - pnącze jednoroczne, dorastające do 2,5 dłu-
gości. Kwitnie od lipca do października. Kwiaty są duże, lej-
kowate, otwierają się tylko w słoneczne dni. Dobrze wygląda 
zarówno przy ogrodzeniach, jak i na kratkach.

Byliny i rośliny cebulowe kwitnące jesienią:
• Aster krzaczasty (Aster dumosus), aster nowoangielski 

(A. novae-angliae), aster nowobelgijski (A. novi-belgi) - 
byliny zimujące w gruncie. 
Ich wysokość w zależności 
od odmiany waha się od 20 
do 200 cm. Kwitną obficie na 
biało, różowo lub fioletowo od 
sierpnia do listopada. Sadzone 
są przede wszystkim na raba-
tach oraz wzdłuż ogrodzeń, 
tworząc pięknie ukwiecone 
nieregularne żywopłoty.

• Dalia ogrodowa, georginia 
(Dahlia cultorum) - bylina 
niezimująca w gruncie, wy-
stępująca w 2000 odmian. 
Kwitnie od sierpnia do końca 
października. Jest ozdobą 
rabat i ogródków przydomo-
wych. Po kwitnieniu wykopuje 
się jej bulwy i przetrzymuje 

w suchym miejscu do wiosny.
• Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) - bylina zimująca 

w gruncie, dorastająca do 80 cm. Kwitnie od czerwca do paź-
dziernika. Ma duże różowo-purpurowe kwiaty. Pięknie wy-
gląda na rabatach w towarzystwie innych jesiennych kwiatów.

• Kanna, paciorecznik (Canna) - bylina niezimująca w grun-
cie, ma piękne duże kwiaty kwitnie w różnych kolorach, od 
połowy lata do pierwszych jesiennych przymrozków. Kłącza 
należy wykopać, gdy pierwszy przymrozek zetnie liście. 
Pięknie prezentuje się na kwietnikach i na rabatach.

• Nawłoć ogrodowa (Solidago hybrida)- wysoka bylina (50-
200 cm wysokości), kwitnie na żółto od lipca do października. 
Bywają także odmiany karłowe (30 cm wysokości). Doskonale 
nadaje się do ogrodów naturalistycznych lub jako najwyższe 
piętro na rabatach. 

• Rozchodnik okazały (Sedum spectabile) - bylina zimująca 
w gruncie, dorastająca do 50 cm wysokości. Kwitnie obficie 
od sierpnia do końca września, wabiąc setki motyli. Wspaniale 
wygląda na skalniakach oraz na rabatach w towarzystwie 
innych kwitnących bylin.

• Zawilec japoński (Anemone japonica) - bylina dorastająca do 
90 cm wysokości, kwitnie na biało, różowo lub jasnofioletowo 
od sierpnia do października. W zależności od odmiany kwiaty 
są pojedyncze lub pełne. Doskonale prezentuje się na rabatach, 
a także wtedy, gdy rośnie samodzielnie.

• Zimowit jesienny (Colchicum autumnale) - roślina cebulowa, 
przypominająca krokusa wiosennego. Kwiaty pojawiają się we 
wrześniu. Najczęściej są fioletowe, ale istnieją także odmiany 
o różowych i białych kwiatach. Wspaniale wygląda posadzony 
w kępach na zielonym trawniku.

Pnącza kwitnące jesienią:
• Powojnik (Clematis) - pnącze wieloletnie, kwitnie od maja do 

października. W zależności od odmiany kwiaty są pojedyncze 
lub pełne, w szerokiej gamie barw.

• Rdest Auberta (Fallopia aubertii) - pnącze wieloletnie, 
dorastające do 10-15 m, kwitnie na biało, bardzo obficie od 
sierpnia do października.

• Wiciokrzew Browna (Lonicera Brownii) Pnącze wieloletnie, 
dorastające szybko 5 m długości. Kwiaty czerwono-pomarań-
czowe. Kwitnie od czerwca do września.

Krzewy i krzewinki kwitnące jesienią:
• Wrzos pospolity (Calluna vulgaris) - krzewinka ta jest jedną 

z najpopularniejszych jesiennych roślin ogrodowych. Dzięki 
dużej liczbie odmian można tak dobrać rośliny, aby od lipca do 
października zachować ciągłość kwitnienia na wrzosowisku. 
Najlepiej prezentuje się, gdy rośnie w grupach po kilkanaście 
roślin. Można go także sadzić w doniczkach.

• Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana) - krzew ozdob-
ny dorastający do 300 cm, kwitnie na żółto-kremowo na 
przełomie listopada i grudnia. Kwiaty oczarów wytrzymują 
nawet temperatu-
rę do –12ºC. Liście 
pięknie przebarwiają 
się na żółto.q
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WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI PREZENTUJE WYBRANE 
PRZEZ SIEBIE WIERSZE WŁASNEGO AUTORSTWA

Wiesław Janusz Mikulski – teolog, polonista, bibliotekarz, poeta 
z Ostrołęki, podróżnik, współautor licznych antologii poetyckich, 
publicysta; jego twórczość publikowana w samodzielnych tomi-
kach, na łamach czasopism polskich i polonijnych, na stronach 
internetowych oraz prezentowana w różnych rozgłośniach radio-
wych; odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej oraz Medalem „Mater Verbi”; laureat licznych 
nagród za działalność poetycką i kulturalną.

+
+ +

cmentarz zasypie
wszystkie ludzkie
zdrady

wszystkie kłamstwa
egoizm
zasypie piach

pozostanie po fałszu
obraz życia
blady

i już nie 
pomoże ból
ani strach …

2012.05.16

z cyklu „Pustynie słów”
* 

* *
  I
przesuwamy się
z  r o k u  n a  r o k 

boleśniejsi
o życie … 

  II
poranieni
kłamstwem,
egoizmem
z d r a d ą …

„WYPASIONE AUDI”

jeździło w Iwoniczu – Zdroju
do nieba Mamony…

+ grudzień 2011 r. +

Z cyklu „Ku Tobie”

TYLE ZNACZĄ TWOJE SŁOWA

 n a  i l e
  j e  w y p e ł n i s z …

* 
* *

czas  j e s t  b o l e ś c i ą
gdy  n i e  m a  m i ł o ś c i … 

+
+ + 

ZDRADA MIŁOŚCI
JEST ZDRADĄ BOGA 

2012.04.11 

z cyklu „Pustynie słów”
* 

* *
piękno jest w tobie * t y l k o * w t e d y *
kiedy kochasz …

NAJCUDOWNIEJSZY BOŻE,

jesteś ź r ó d ł e m
 P i ę k n a
  D o b r a
   i M ą d r o ś c i …

*
  d z i ę k u j ę  C i
   Z A  W S Z Y S T K O …

Ostrołęka, 28 czerwca 2012 roku

NA CMENTARZU W TYKOCINIE

pozostanie … po nas …
… tylko … proch …

z cyklu „Powoje marzeń”
* 

* *
  1
przenoszę swój czas 
w Twoją wieczność

  2
łzy duszy ustaną

wypełnisz spełnieniem
mnie * * *

BÓG OCZEKUJE MIŁOŚCI

krzyż na ścianie
t o  n i e  w s z y s t k o …

TY KTÓRY UCISZYŁEŚ BURZĘ

uspokój we mnie
serce

* * *

zawieszone mam serce
między ziemią a Tobą
niebo stało się zimą
pełną śniegu
i lodowatych słów 

* 
* *

życie bez miłości
jest bólem …

* 
* *

miłość jest życiem
reszta jest śmiercią …

* 
* *

pośród śniegu i ciszy
idzie moje serce powoli …

z cyklu „Pustynie czasu”
SMAK PRZYSIĄG 

PODEPTANYCH 

wypaliły się wasze słowa
jak mokre drewna

wysechł czas
obiecany inaczej 

z cyklu „Pustynie nocy i dni”
* 

* *
Miłość dwojga domaga
się obu skrzydeł, aby
szybować po niebie
- duszy i ciała …

* 
* *

czas niespełniony
wybucha jak granat
rozrywa wszystkie słowa
fałszywe nieszczere
wśród dymu niewierności
niewiele znaczą
zmysłowe tańce
kiedy wychodzimy jak z teatru
po balu
ubożsi o samych siebie
o szczęście zagubione gdzieś
w mroku

* 
* *

Tam gdzie nie ma miłości
jest śmierć

* 
* *

całe życie człowieka
jest krzykiem
za spełnieniem
za miłością cdn.
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PRÓBY LITERACKIE

Maria 
Winiarska-Szurek

NIE TO SAMO
(Część III)

Mieszkali z Jolą w starym, odremontowanym domu. Mogli 
kupić mieszkanie w szarym bloku z wielkiej płyty, ale woleli 

zaszyć się w drewnianym domku zatopionym w zieleni owocowego 
sadu. Ten dom przypominał Józkowi dzieciństwo. Tutaj dorastał 
i tutaj się wychował. Nie chciał zamieniać starej, drewnianej chału-
py na betonową klatkę. Od trzech lat prowadził hurtownię sprzętu 
elektronicznego. Przejął biznes po tragicznej śmierci brata. Odej-
ście ostatniego członka rodziny, jaki mu jeszcze na tym świecie 
pozostał, było dla Józka wielkim szokiem. Rodzice zmarli, kiedy 
miał dwadzieścia osiem lat. Przerwa między jednym, a drugim 
pogrzebem nie trwała nawet roku. Ojciec długo chorował na raka 
płuc, a matka zmarła na skutek wylewu krwi do mózgu. Był prze-
konany, że obaj z bratem dożyją sędziwej starości, kiedy jak grom 
z jasnego nieba spadła nań wieść o wypadku samochodowym, 
w którym jego brat doznał rozległych urazów klatki piersiowej. 
Mężczyzna do końca nie odzyskał przytomności. Zapadł w śpiącz-
kę i zmarł po upływie kilku dni. Jedyną osobą, jaka teraz Józkowi 
została i która dotrzymywała mu wiernie towarzystwa, była Jola.

Poznali się dość przypadkowo, bowiem niemal wpadli na siebie 
na ulicy. On spieszył się do pracy, a ona biegła na przystanek. Los 
chciał, by rozpędzona kobieta potrąciła w biegu idącego do pracy 
mężczyznę. Gdyby nie zaistniały fakt, pewnie nigdy by się nie 
spotkali, bowiem Józef nie zwykł patrzeć na mijanych na ulicy 
ludzi. Zazwyczaj szedł przed siebie ze wzrokiem utkwionym 
w chodnik. Tego pamiętnego dnia, padając na ziemię zobaczył 
nad sobą wystraszoną twarz anioła.
- Dlaczego nie powiedziałeś policjantom o pogróżkach? - głos Joli 
wyrwał go z zamyślenia.
- Nie widziałem takiej potrzeby - odparł Józef.
- Nie wiem, jak mam to rozumieć?... Uważasz, że pogróżki są tutaj 
czymś na porządku dziennym!?
- Przecież od tygodnia nikt nas nie napastuje! - bronił się mężczy-
zna. - Nie zauważyłaś, że przestano nas nękać!?
- Może ma to związek z ostatnim wypadkiem?
- A jaki niby może mieć związek?... Komuś znudziły się wygłupy 
i już!... Zobaczył zupełny brak reakcji z naszej strony, więc dał 
sobie spokój!
- No, nie wiem… Myślę, że te pogróżki mogły mieć związek 
z kradzieżą.
- Dlaczego tak myślisz?
- Bo ja wiem?… Po prostu kobieca intuicja.
- Acha - burknął mężczyzna i zatopił się ponownie w lekturze.
Przez chwilę w pomieszczeniu panowała cisza. Słychać było tylko 
bębniące o parapet krople deszczu.
- Może powinniśmy sobie kupić psa? - przerwała ciszę kobieta.
- Psa?... Jakiego niby psa?
- Nie wiem… Może dobermana?
- Przecież to zabójca!... Chcesz pójść do więzienia!?
- Ja!?... Przecież to nie ja pogryzę ewentualnego napastnika, tylko 
pies!
- Acha!... I myślisz, że wezmą psa na przesłuchanie, a potem za-
mkną go w areszcie? - spojrzał na kobietę, mrużąc oczy.
- No to kupmy sobie owczarka niemieckiego albo alzackiego.
- Wiesz?... Myślę, że jeśli już koniecznie musimy mieć psa, to może 
najbezpieczniej będzie kupić jamnika.
- Że, co !?... Mamy kupić niskopodłogowca!?
- Masz coś przeciwko tej rasie?
- Tylko tyle, że w razie niebezpieczeństwa to ja będę musiała go 
bronić.
- Nie żartuj!... Nawet nie wiesz, jakie jamniki potrafią być agre-
sywne!
- A jakie szybkie!
- To, że mają krótkie nóżki, o niczym nie świadczy.

- Ależ oczywiście!
- Wiesz, co!?... Może zakończymy już tę dyskusję!… Możemy 
przecież pojechać do schroniska i wybrać odpowiedniego psa… 
Po co mamy kupować psiaka, skoro tyle bezdomnych zwierzaków 
czeka na nowego właściciela! - zaproponował Józef.
- Niezły pomysł… Jak tylko auto wróci od mechanika, pojedziemy 
do schroniska - zgodziła się kobieta. - Umyję filiżanki - powiedziała 
i podążyła w stronę zlewu.
- Możesz mi zostawić kilka pierniczków? - zapytał.
- Ależ oczywiście! - odwróciła się w jego kierunku. - Leżą na 
stole… Weź sobie, jeśli masz ochotę.
- Dziękuję - uśmiechnął się, wyciągając rękę po ciastko.
Nie miał ochoty informować policji o kartonikach z pogróżkami. 
Znajdował je co dzień, wychodząc do pracy. Były to zwykłe kartki 
papieru z niedbale nabazgranymi obraźliwymi słowami. Niechluj-
nie wypisane słowa nie świadczyły o wysokim ilorazie inteligencji 
piszącego. Same zaś zdania były nieskładne. Z informacji zamiesz-
czanych na owych kartonikach wynikało, z komuś bardzo zale-
żało na tym, by Józef dał sobie spokój z szukaniem skradzionych 
z hurtowni rzeczy. Mężczyzna wiele razy czatował pod domem, 
chcąc przyłapać delikwenta, ale ten zawsze okazywał się szybszy. 
Z budowy ciała uciekającego przed nim człowieka wywnioskował, 
że jest to młody chłopak. Niestety, nigdy nie widział jego twarzy, 
ponieważ młodzieniec zawsze zasłaniał głowę kapturem.
Józef ucieszył się, kiedy po raz pierwszy od dłuższego czasu nie 
zobaczył szkalującej jego osobę kartki. Czuł jakby jakiś kamień 
spadł mu z serca.
- Słuchaj!... Może umówię cię ze stomatologiem? - odezwała się 
znowu kobieta.
- Sam nie wiem… Może poczekamy z tym do przyszłego tygodnia?
- Też mi bohater!... Dentysty się boisz?... Chcesz się zatrudnić 
w ruinach zamku jako wampir!?
- To wcale nie jest śmieszne!
- Bo nie ma być śmieszne - odparła Jola.
- Poczekajmy, aż mi trochę sklęśnie ta opuchlizna na policzku.
- No, dobrze - zgodziła się. - Poczekamy… Ale jak tylko zaczniesz 
lepiej się prezentować, to zadzwonię i umówię cię na to spotkanie… 
Na nosie i tak chyba zostanie ślad po złamaniu?
- Trudno.
- Ważne, że jesteś cały - delikatnie przejechała mu dłonią po 
kręconych włosach.
- A ten chłopak?... Nie wiesz, co z nim? - zapytał.
- Podobno jeszcze nie odzyskał przytomności – odpowiedziała, 
ciężko wzdychając.
- Nie wiesz, jakie są rokowania?
- Na razie nie jest dobrze… Lekarze mówią, że stan jest ciężki, 
ale stabilny.
- To znaczy, że będzie żył.
- Będzie… Dzięki Bogu… Będzie
- Może odwiedzę go w szpitalu?
- Jeśli chcesz, możemy do niego pojechać. Myślę, że Magda nas 
podwiezie.
- Nie wydaje mi się. Ona cierpi na chroniczny brak czasu - mruknął 
Józef, zerkając w stronę okna.
- Niestety, ciężko pogodzić naukę z pracą. No, cóż chciała być 
samodzielna.
- Ty to nazywasz samodzielnością?... Przecież ciągle potrzebuje 
naszego wsparcia psychicznego i fizycznego. O finansowym już 
nie wspomnę!
- Ona dopiero wchodzi w życie. Poczekaj, aż stanie na nogi i na-
bierze wiatru w żagle.
- No, już widzę, jak wypływa na szerokie wody oceanu – powie-
dział, przegryzając pierniczka.
- Nie wiem, dlaczego jesteś tak negatywnie nastawiony do własnej 
córki?
- Ja nie jestem negatywnie nastawiony do córki, ale do jej stylu 
życia. Ona chce osiągnąć sukces na każdym polu.
- Czy to źle? - Jola usiadła na krześle i podparła brodę na zaciś-
niętych pięściach.
- Pytasz, czy to, źle?... A, potrafisz złapać cztery sroki za ogon 
naraz?... Złapiesz jedną… No, może dwie… I chyba w tej kwestii 
mam rację? - spojrzał wyczekująco na kobietę.

cdn.
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ROZWIĄZANIE:
październik 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej październik 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

październik 2016

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

ZAGADKA LOGICZNA
Dziesięć kartek
Dziesięć papierowych kartek jest położonych na 
stole (idąc od spodu stosu, kartki nr 1,3,4,6 i 10 są 
białe, a pozostałe kartki są niebieskie). Mathias chce 
oddzielić białe kartki od kartek niebieskich. W jed-
nym ruchu może wyjąć z tego stosu jedną lub kilka 
kartek tego samego koloru, które następują po sobie 
w stosie i położyć je gdzie indziej. W ilu ruchach, 
co najmniej, może on otrzymać dwa stosy, zawie-
rające każdy po 5 kartek, tego samego koloru?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? 
Fot. strona 21) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 października 
2016 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy 
poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO: 1) Ubranie kobiet muzułmańskich, zakrywające całą 
postać. 6) Wit (1447-1533), rzeźbiarz, malarz i grafik; twórca Ołtarza 
Mariackiego. 11) Zdrobniale od neseser. 12) Dopływ Jeniseju 13) Miej-
sce puste, obszar nie zaludniony lub opuszczony przez ludzi; pustkowie 
(w zwrotach: zalesianie pustek). 14) Śpiewa w zespole. 15) miasto w Ira-
nie, jeden z największych w świecie port naftowy. 17) Typ małego stolika 
o trzech nogach. 19) Wynik dzielenia. 23) Objaw świadczący o czymś; 
symptom. 27) W dawnej Polsce: członek rady miejskiej. 28) Miasto i port 
nad Angarą. 29) Uroczyste objęcie diecezji przez biskupa. 30) Stolica 
Wietnamu. 31) Drobna muchówka żyjąca w strefie międzyzwrotnikowej, 
żywi się krwią. 34) Przepływa przez Gandawę, Antwerpię. 37) Mały staw, 
sadzawka. 41) Stolica Omanu, port nad Morzem Arabskim. 45) Ktoś, kto 
lubi prawić morały. 46) Człowiek zajmujący się czymś niezawodowo, bez 
przygotowania; dyletant. 47) Drapanie, rozdzieranie, rozrywanie, rwanie, 
szarpanie, targanie, tarmoszenie. 48) Podstawowe działanie arytmetyczne; 
wyznaczanie sumy. 49) Błyszcząca posypka kosmetyczna. 50) Plecionka 
ze sznurka, drutu, nici itp. o oczkach różnej wielkości.
PIONOWO: 1) Niskie, szerokie naczynie bogato zdobione, używane daw-
niej do picia. 2) Zespół Grechuty. 3) Do odbioru Canal+, Polsat. 4) Miasto 
w Japonii, na wyspie Honsiu. 5) Ernest (1823-92), fr. historyk, filolog i fi-
lozof; "Życie Jezusa". 6) Brunatny barwnik malarski. 7) Forma monopolu 
polegająca na połączeniu się kilku przedsiębiorstw. 8) Film: film, którego 
bohaterami są kowboje, akcja toczy się na Dzikim Zachodzie. 9) Bezbar-
wna ciecz będąca składnikiem benzyny. 10) Kłótnia, sprzeczka, awantura; 
zatarg. 16) Obrobiony pień grubego drzewa. 18) Włosy upięte w węzeł 
z tyłu głowy. 19) Wyraz, zwrot, wyrażenie właściwe tylko danemu 
językowi. 20) Wysoka peruka noszona przez aktorów w staroż. Gre-
cji. 21) W wyrazach złożonych - główny, naczelny (np. archidiecezja, ar-
chidiakon). 22) U muzułmanów: podatek o charakterze jałmużny. 23) Na-
zwa bocznej ściany wyrobiska. 24) Niknięcie, znikanie, zniknięcie, brak 
czegoś (w zwrotach: z lasów; z. czyjejś aktywności, energii). 25) Włókno 
syntetyczne. 26) Żona Mahometa. 32) Srebrna moneta wartości 1/4 tala-
ra, bita w XVII-XVIII w. 33) Silne krwawienie. 35) Państwo ze stolicą 
w Wiedniu. 36) Artretyzm, podagra 37) Zbiór pieniędzy albo drogo-
cennych przedmiotów przechowywany gdzieś (także zakopany w ziemi); 
majątek, bogactwo. 38) Jorge (ur. 1912), brazylijski pisarz i publicysta; 
"Kakao". 39) Elektroda spełniająca rolę narzędzia przy elektroerozyjnej 
i elektrochemicznej obróbce metali. 40) Jubilerska jednostka. 41) Władca 
Frygii mający dar zmieniania wszystkiego w złoto. 42) Staropolski zwrot 
grzecznościowy używany wobec kobiety. 43) Potocznie: hitlerowski obóz 
koncentracyjny. 44) Ósma litera alfabetu greckiego.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z WRZEŚNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: Dwie ostatnie liczby: 10 i 1023.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Modliszka zwyczajna.
Hasło krzyżówki: NIE RODZI ROLA, ALE BOŻA WOLA. 

Nagrody książkowe wylosowali: Jadwiga Białas z Nawsia Brzosteckiego 
(krzyżówka), Bożena Ciombor z Nawsia Brzosteckiego (zagadka logiczna), 
Stanisława Łukowicz z Opacionki (zagadka przyrodnicza). 



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.

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/2016 29

Monika Jaruzelska „Towarzyszka panienka”
Autobiograficzne sceny z życia Moniki Ja-

ruzelskiej to pełna ironii, dowcipu, ciekawych 
obserwacji opowieść o dorastaniu u boku 
sławnego ojca i budowaniu własnego „ja”. Jak 
pisze Monika Jaruzelska w rozdziale wstęp-
nym: Nie ma w mojej książce etosu ani patosu. 
Każdy, kto spodziewa się gloryfikacji czy też 
politycznych uzasadnień, do których winna 
być zobowiązana córka komunistycznego 
dyktatora, może poczuć się rozczarowany. To 
jest opowieść o normalnej rodzinie, choć uwikłanej historycznie. 
Napisana z perspektywy najpierw dziecka, potem dziewczyny, 
a na końcu dojrzałej kobiety.

Wojciech Jagielski „Wszystkie wojny Lary”
Spotykają się w gruzińskim McDonaldzie: 

reporter z Polski i była aktorka z Groznego. 
Życie Lary odzwierciedla wszystko, co na 
przestrzeni ostatnich lat zdarzyło się w Gruzji, 
Czeczenii i Syrii. Matka mudżahedinów opo-
wiada o tym, jak wojna wielokrotnie stawała 
u jej drzwi. I o swojej obsesji: jej synowie mają 
pamiętać o tym, by „żyć, nie umierać”.

Szamil i Raszid dorastają w rajskiej dolinie 
na rubieżach Gruzji. Jako nastolatkowie emi-
grują do Polski, by zostać Europejczykami. Potem wyjeżdżają 
dalej na Zachód, zakładając rodziny. Po latach europejski raj 

zaczyna ich przerażać swoją obcością i duchową pustką. Wciąga 
ich święta wojna, wojna o wartości ich zdaniem największe – 
obietnica nowego raju. Tak trafiają do Syrii… Lara wciąż walczy 
o to, by wrócili do domu.

Pozornie odległe od siebie „kontynent rosyjski” oraz blisko-
wschodni kalifat okazują się ściśle związane. Na ich styku rodzi 
się fundamentalizm, a historia Lary pokazuje, że każdy raj może 
okazać się piekłem.

Asia Bibi „Bluźnierstwo”
Śmierć za kubek wody. Pakistan, upalne 

popołudnie. Pracująca cały dzień w polu Asia 
Bibi, czterdziestoletnia matka pięciorga dzieci, 
pije wodę z pobliskiej studni, należącej do mu-
zułmanów. Ponieważ Asia jest chrześcijanką, 
inne kobiety uważają, że woda stała się „nie-
czysta”. Wybucha kłótnia.

14 czerwca 2009 roku Asia trafia do więzie-
nia, zostaje skazana na śmierć. W jej obronie stają gubernator 
Pendżabu (muzułmanin) oraz minister do spraw mniejszości 
(chrześcijanin). Obaj giną z rąk fanatyków religijnych. Asia nadal 
przebywa w więzieniu, w tej książce opowiada swoją historię.

Ułaskawienie nie oznacza, że Asia będzie bezpieczna. Fun-
damentaliści muzułmańscy grożą jej linczem.

O życie Asii walczą ludzie na całym świecie.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Dowcipy bez sensu
J	J	J

- Po ile?
- Po sto.
- A co po sto?
- A co po ile?

J	J	J
- Co znaczy po angielsku „nothing”?
- „Nic”.
- Niemożliwe, coś przecież musi znaczyć!

J	J	J
- O rety, jak późno!
- To trzeba się było zapytać wcześniej! 

J	J	J
- Co trzeba zrobić, gdy zobaczy się lata-
jącego słonia?
- Obudzić się!

J	J	J
- Dlaczego pewien facet nie ma oczu?
- Bo odprowadził sąsiada wzrokiem.

J	J	J
- Co łączy człowieka z psem?
- Smycz.

J	J	J
Dwaj faceci rozmawiają w budynku Sej-
mu. Obok nich przechodzi piękna dziew-
czyna. Spoglądając na dziewczynę, jeden 
facet mówi do drugiego:
- Widziałeś, to laska marszałkowska! 

J	J	J
Co to jest: Leży w trawie i nie dycha?
Odpowiedź: Dwie dychy.

J	J	J

J	J	J
- Co to jest różniczka?
- Wyniczek odejmowanka.

J	J	J
Rozmawiają dwie młode małżonki:
- Wyobraź sobie, jaką wczoraj strzeliłam 
gafę. Podałam mężowi na śniadanie płatki 
mydlane zamiast owsianych.

J	J	J
- Tatusiu, zabiłem osiem ćmów.
- Ciem.
- Kapciem.

J	J	J
Idą sobie 3 żółwie przez pustynię, pierw-
szy ogląda się i widzi drugiego, drugi 
ogląda się i widzi trzeciego, trzeci ogląda 
się i nie widzi żadnego!!!

J	J	J
Jadą trzy tramwaje. Jeden skręcił w lewo, 
drugi w prawo, a trzeci za nimi!

J	J	J
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Wędkarski sukces Dominika Wala
11 września 2016 r. odbyły się IV Zawody Młodzieżowej Spławikowej 

Ligi Okręgu PZW w Rzeszowie. Uczestnicy w trzech kategoriach 
wiekowych: do lat 9, do lat 13 i do lat 16 rywalizowali ze sobą na Żwirowni 
w Zwięczycy. Prezes rzeszowskiego Koła nr 1 „Stulecie” podkreśla, że na 
imprezie panowała przyjemna atmosfera, chociaż zawodnikom dokuczały 
palące promienie słoneczne. Nasze Koło reprezentowali Dominik Wal, któ-
ry zdobył III miejsce oraz Jakub Boroń, który uplasował się na V miejscu.

Zacząłem wędkować – mówi Dominik Wal – w wieku siedmiu lat. Za-
wsze mi się to podobało. Moją największą rybą w życiu był szczupak, miał 
on 70 cm. Od trzech lat jeżdżę z bratem na zawody i osiągamy sukcesy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
AR

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH…

Powiatowa Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku
Poranek 21 września 2016 roku wstał jasny i ciepły jak na 

przełom lata i jesieni. Z nieba zakrytego lekkimi chmurami 
wychylało się słońce i przesyłało nikłe, ale ciepłe swe promienie. 
Delikatny wiatr powiewał, poruszał konarami drzew, z których 
leciały żółte i rude liście. Spadały powoli, kręciły się, wiły, pod-
nosiły się do góry, jakby nie chciały leżeć pod drzewami i two-
rzyć kolorowego dywanu. Na rynku brzosteckim było spokojnie 
i cicho, tylko gdzieniegdzie przechodzili młodzi i starzy ludzie 
z siatkami zakupów. Jednak samochody pędziły szybko – za 
szybko jak przez rynek – jakby kierowcy nie zauważali znaków 
drogowych ograniczających prędkość jazdy. Przechodzili przez 
jezdnię niepełnosprawni ludzie i dzieci do szkoły. Podążali oni do 
kościoła parafialnego w Brzostku. Przyjeżdżały też samochody, 
busy, z których wychodziły grupy osób niepełnosprawnych. 
Niektórzy byli na wózkach i nimi opiekowali się instruktorzy, 
pomagając w przejściu do kościoła. 
 Kościół brzostecki był jak zwykle pięknie przygotowany do 
przyjazdu osób spoza parafii – wokół ołtarza piękne dekoracje 
kwiatowe, przepięknie ułożone nie tylko przed Stołem Pańskim, 
ale także pod nogami świętych Piotra i Pawła w głównym ołta-
rzu. Krzyż Chrystusa Pana dyskretnie oświetlony i ten płomień 
świecy przed Jezusem Miłosiernym, który tego dnia kołysał 
się, to znowu płonął nieruchomo, mocno błyszczał jakby chciał 
przypomnieć wiernym o miłości miłosiernej, o miłości mimo 
wszystko i o miłości na zawsze. Ławki kościelne zapełniły osoby 
niepełnosprawne z powiatu dębickiego – uczestnicy Powiatowej 
Olimpiady Sportowej i ich opiekunowie. Przed Ołtarzem Pań-
skim stanął ks. proboszcz Marek Mnich, a razem z nim ks. 
Ludwik Krupa – opiekun Diecezjalnego Duszpasterstwa Osób 
Niepełnosprawnych w Rzeszowie i ks. dr Piotr Potyrała – zastęp-
ca dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Przy ołtarzu zajęli 
miejsce też dwaj uczestnicy WTZ w Brzostku: Łukasz Zachara 
czytający pierwsze czytanie i Stefan Trychta śpiewający psalm 
responsoryjny. 
 Proboszcz brzostecki powitał całą zbiorowość osób niepełno-
sprawnych oraz przybyłych gości: Starostę Powiatu Dębickiego 
Andrzeja Regułę, Dyrektora PCPR Piotra Niedbalca, Zastępcę 
Burmistrza Brzostku Adama Kostrząba, Kierownika M-GOPS 
w Brzostku Adama Ryndaka, Dyrektora Gimnazjum im. Królo-
wej Jadwigi w Brzostku Jacka Berka i katechetkę z brzosteckiej 
podstawówki Jolantę Synowiecką wraz z uczniami. Homilię 
wygłosił ks. dr Piotr Potyrała, który odwołał się do pielgrzymki 
papieskiej, przypominając o Roku Miłosierdzia i o konieczności 
wyzwalania miłości miłosiernej. Zebrani uczestnicy olimpiady 
sportowej bardzo mocno wsłuchiwali się w każde słowo płynące 
od ołtarza, a na zakończenie z całą mocą odśpiewali pieśń „Bar-
ka”, ulubioną melodię świętego naszego papieża Karola Wojtyły. 
Miejsce olimpiady usytuowane zostało na placu WTZ, na którym 
stoi pomnik św. Jana Pawła II.
 Gospodarzem tegorocznej olimpiady były nasze brzosteckie 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, a zgłosiło się do udziału 7 placó-
wek z terenu całego powiatu: WTZ Rzeszów, WTZ Bobrowa 

Wola, WTZ Dębica, DPS Parkosz, DPS Dębica, WTZ Brzostek, 
ŚDS Brzostek. Nad prawidłowym przebiegiem tych zawodów 
czuwały instruktorki WTZ w Brzostku Monika Jaworowska 
wraz z Aliną Świerk. Zawody odbywały się w konkurencjach: 
serso, bieg z przeszkodami, rzut piłką do wiklinowego kosza, 
slalom z piłeczką. Ponadto odbył się konkurs plastyczny oraz 
zawody jeździeckie pod hasłem „Rodzinny Hubertus, czyli 
zdrowo, sportowo, rodzinnie” oraz szukanie lisa. Przybyłe na 
tę imprezę dzieci miały organizowane gry i zabawy. Wszystkie 
konkurencje obstawione były przez przedstawicieli placówek, 
z których przybyli, a pozostali uczestnicy dopingowali oklaskami 
zwycięzców. Dużą pomocą w organizacji i przeprowadzeniu za-
wodów wykazali się wolontariusze z brzosteckiego gimnazjum. 
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary, 
medale i dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe i Gminę Brzostek. W poszczególnych konkurencjach 
klasyfikacja przedstawiała się następująco:
Bieg z przeszkodami:
I miejsce: Agnieszka Klucznik – WTZ Brzostek
II miejsce: Kasia Żygłowicz – ŚDS Brzostek
III miejsce: Jan Franus – DPS Dębica
Rzut piłką do wiklinowego kosza:
I miejsce: Iwona Białas – WTZ Brzostek
II miejsce: Daniel Borkowski – WTZ Bobrowa Wola
III miejsce: Edward Mika – DPS Dębica 
Slalom:
I miejsce: Kinga Curyło – WTZ Dębica
II miejsce: Tomasz Rynkar – DPS Dębica
III miejsce: Ewelina Pyziak – WTZ Rzeszów
Serso:
I miejsce: Łukasz Zachara – WTZ Brzostek
II miejsce: Henryk Krawiec – ŚDS Brzostek
III miejsce: Zofia Stelmach – DPS Parkosz
Tor przeszkód na koniach:
I miejsce: Kazimierz Mirus – ŚDS Brzostek
II miejsce: Joanna Kilian – WTZ Bobrowa Wola
III miejsce: Piotr Kusowski – WTZ Dębica
Znalazca „lisa” to Tomasz Zdun z WTZ Rzeszów.

 Następnie uczestnicy imprezy przeszli do amfiteatru, gdzie 
czekała na nich pyszna wojskowa grochówka przygotowana 
przez Jarosławską Jednostkę Artyleryjską. Instruktorki WTZ 
w Brzostku Jadwiga Kwiatkowska, Anna Barys, Małgorzata 
Woźniak, Alina Świerk, Marzena Dachowska-Skocz, Agnieszka 
Nylec-Strojek, Zuzanna Stasiowska, Agata Sękowska, Karolina 
Cisoń, Agnieszka Bulsa uwijały się przy termosach z gorącą 
i pyszną kawą, herbatą oraz roznosiły ciasta z owocami, droż-
dżówki, andrut własnej roboty oraz pełne puchary owoców. 
Było gwarnie i bardzo rodzinnie. Nawiązywały się przyjaźnie 
uczestników WTZ i ŚDS w Brzostku z przybyłymi kolegami 



BIEGI PRZEŁAJOWE
16 września 2016 roku odbyło się Grand Prix Gminy Brzostek 

w Biegach Przełajowych o Puchar Burmistrza Brzostku. 
W biegach brało udział 119 osób z różnych kategorii wiekowych. 
Wśród gimnazjalistów w kategorii dziewcząt najlepsza okazała 
się Magdalena Oprządek, z kolei II miejsce zajęła Wiktoria Kita, 
III miejsce Karina Augustyn (wszystkie dziewczyny reprezen-
towały Gimnazjum w Brzostku), na IV miejscu uplasowała się 
Aleksandra Czyż (Siedliska-Bogusz). 
Wśród chłopców najlepszy okazał się Dominik Nawracaj (Gim-

nazjum Brzostek), II miejsce zajął Paweł Gąsior, III miejsce 
Dominik Chmura (obydwaj z ZS Siedliska-Bogusz), a na IV 
miejscu był Sebastian Kobak (Gimnazjum Brzostek).
W klasyfikacji ogólnej szkół gimnazjalnych:
I miejsce zajął Brzostek,
II miejsce Siedliska-Bogusz,
III miejsce Nawsie Brzosteckie.
Serdecznie gratuluję wszystkim zawodnikom wspaniałych wy-
ników, a organizatorom dziękuję za profesjonalne przygotowanie 
zawodów.

M. Machaj
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z podobnych placówek powiatu. Instruktor Jerzy Płaziak z Pio-
trem Staniszewskim pseudonim „Ułan” grillowali kiełbaski, 
których zapach roznosił się w przestrzeni. W rytmie muzyki 
disco polo radośnie bawiły się uczestniczki i uczestnicy olim-
piady, a śmiechom i radosnym opowieściom nie było końca. 
 Przy placu WTZ stał ambulans firmy pana Sebastiana Radzika 
z Dębicy z ratownikami Danielem Krzemińskim i Grzegorzem 
Dydo – chociaż z tych usług na szczęście nikt nie musiał korzy-
stać.
 Ks. proboszcz Marek Mnich kilkakrotnie przemawiał do 
uczestników, zachęcając ich do zabawy, jak również towarzy-

szył zaproszonym gościom, a potem podziękował wszystkim 
opiekunom za troskliwą opiekę nad swoimi podopiecznymi. 
Instruktorzy WTZ w Brzostku napracowali się, przygotowując 
tę uroczystość, ale też i zapłatę mieli wielką, ukrytą w radosnych 
oczach uczestników. Przysłowie mówi „w zdrowym ciele zdrowy 
duch”, ale ta impreza jest doskonałym przykładem, że w obola-
łym ciele też tkwi sportowy bakcyl i chęć współzawodnictwa. 
Nie tylko wielcy polscy sportowcy osób niepełnosprawnych 
przywieźli 39 medali z Rio de Janeiro, ale także na brzosteckiej 
imprezie uczestnicy stanęli na wysokości zadania i zdobyli wiele 
trofeów.

Zuzanna Rogala

Fot. Paweł Batycki



Fontanna „Jaś i Małgosia”

Fontanna „Grzybek”

Aleja Gwiazd - tablica Maryli Rodowicz

Tężnia w Ciechocinku

Planetarium w Toruniu

Aparat projekcyjny w Planetarium
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Fot. Janina Słupek

Groch z kapustą 
„Na deptaku w Ciechocinku…”

Wniosek do NFZ o leczenie sanatoryj-
ne złożyliśmy na początku czerwca 

2015 r. i po miesiącu dostaliśmy pismo, że 
zostaliśmy zakwalifikowani. Składaliśmy 
wniosek razem z mężem, gdyż wspólna 
podróż samochodem zmniejsza koszty 
przejazdu, umożliwia zwiedzanie okolic 
i korzystanie z licznych, dodatkowych 
atrakcji. Pod koniec lipca 2016 r. otrzy-
maliśmy pismo, że będziemy kurować się 
w Centrum Promocji Zdrowia „Sanvit” 
Sanatorium Uzdrowiskowego w Ciecho-
cinku na przełomie sierpnia i września. 
Ciechocinek leży w woj. kujawsko-pomor-
skim i tego regionu Polski dotychczas nie 
zwiedzaliśmy, więc ucieszyliśmy się tym 
bardziej. Z Brzostku jest to około 500 km.
Po przyjeździe zostaliśmy zakwaterowani 
w budynku głównym, gdzie na miejscu 
znajduje się również stołówka, wszystkie 
zabiegi rehabilitacyjne a nawet basen 
solankowy, co jest bardzo wygodne - i po-
szliśmy na obiad. Ogólnie stwierdzam, 
że jedzenie było bardzo smaczne, uroz-
maicone, obfite, można było skorzystać 
z różnych diet. Dla licznych chorych na 
cukrzycę jadłospis był nieco zmieniony. 
Na turnusie przebywali chorzy na stward-
nienie rozsiane i sporo osób na wózkach 
inwalidzkich, z opiekunami.
W dniu przyjazdu poddaliśmy się badaniu 
lekarskiemu mającemu na celu przydział 
zabiegów leczniczych w zależności od 
leczonych schorzeń, przysługiwały nam 
54 zabiegi w trakcie pobytu. Najbardziej 
ucieszyliśmy się z zabiegów wodnych 
– ćwiczeń w basenie solankowym i wan-
nowych. Dokupiliśmy jeszcze 6 wstępów 
wieczornych na ciepły i leczniczy ba-
sen i pod koniec pobytu nauczyłam się 
pływać – co prawda stylem siekierowo-
-rozpaczliwym, ale basen przepłynę 
i jestem z siebie dumna. W sumie opłaty 
od osoby wynosiły: 560 zł jako dopłata 
do zakwaterowania i wyżywienia, 57 zł 
opłaty klimatycznej, 5 zł za czajnik, 15 zł 
za telewizor oraz za parking za 21 dni 
126 zł, czyli razem około 1400 zł za dwie 
osoby za trzytygodniowy pobyt.
 Ale „nie samym chlebem człowiek 
żyje” – zapisaliśmy się na dwie zbioro-
we wycieczki – do Torunia (po 42 zł) 
i Nieszawy (po 45 zł); były jeszcze inne, 
w tym do Lichenia, ale tam byliśmy już 
kilka razy. Indywidualnie byliśmy jeszcze 
4 razy w Toruniu (to 30 km od Ciecho-
cinka), w Inowrocławiu i Włocławku. 
W „naszym” sanatorium też atrakcji nie 
brakowało – można było zakupić zioła 
i produkty zdrowej żywności, wziąć 
udział w warsztatach zdrowego gotowa-
nia, pokazie sprzętu rehabilitacyjnego, 
wysłuchać koncertu akordeonowego, 
piosenek lwowskich i o Ciechocinku itp.
 Ciechocinek jest miastem (11 tys. 
stałych mieszkańców i ok. 3 tys. ku-
racjuszy) pełnym parków i ścieżek do 
spacerowania. Ponieważ uzdrowisko ma 
180 lat, drzewa w parkach są pokaźnych 

rozmiarów, różnorodne gatunkowo, mię-
dzy nimi ścieżki, fontanny (naliczyłam 

8 podświetlanych wieczorem), stawki 
z kaczkami, ławeczki itp. Ale najbardziej 
zachwycałam się kwiatami – nie tylko 
klombami, wazonami, ale całymi alejami 
kwiatów tworzących piękne dywanowe 
wzory. Jest tam również „aleja gwiazd”, 

muszla koncertowa z licznymi występami 
artystów i kapeli, a w 24 uzdrowiskach 
wieczorami są ogólnodostępne dancingi 
i potańcówki, z których kuracjusze chętnie 
korzystali. Byliśmy dwa razy w kinie i raz 
w Teatrze Letnim (125-letnim) na koncer-
cie „Wielka sława to żart” poświęconym 
pamięci Bogusława Kaczyńskiego.
 Po kolacji w pierwszym dniu poby-
tu poszliśmy zobaczyć tężnie – bo nie 
wyobrażałam sobie, co to takiego. Jest 
to „Największa w Europie drewniana 
konstrukcja służąca do odparowywania 
solanki, element ciągu technologicznego 
produkcji ciechocińskiej soli spożywczej 
oraz szlamu i ługu leczniczego. Tężnie 
solankowe to trzy imponujące budowle 
ustawione w kształcie podkowy, o łącznej 
długości 1741,5 m, wysokości 15,8 m. Na 
strukturę tężni składa się blisko 7000 
dębowych pali, na których usadowiono 
świerkowo-sosnową konstrukcję wypeł-
nioną tarniną. Obiekty budowane w latach 
1824-28 (tężnia nr 1 i 2) oraz 1859 (tężnia 

nr 3) według projektu profesora Jakuba 
Graffa.
Funkcja lecznicza tężni: ściekająca kilku-
krotnie po gałązkach tarniny solanka pod 
wpływem warunków atmosferycznych 
tworzy naturalne inhalatorium stanowiące 
intensywny, zbliżony do nadmorskiego 
mikroklimat strefy otaczającej”. 

 Podczas zbiorowej wycieczki zobaczy-
liśmy piękną starówkę Torunia, z zabudo-
wą z XII- XIII wieku, licznymi spichrza-
mi, bramami, krzywą wieżą, kościołami, 
pomnikiem Mikołaja Kopernika, flisaka 
z plującymi wodą żabami, osła, Filutka 
z pieskiem Filusiem, zamkiem krzyża-
ckim, Piernikową Aleją Gwiazd itp. 
Indywidualnie pojechaliśmy do Planeta-
rium – Centrum Popularyzacji Kosmosu. 

W sumie obejrzeliśmy tam 3 filmy – jeden 
dla dzieci (bardzo ciekawy – „Cudowna 
podróż”) oraz o gwiazdach i planetach – 
ekranem jest cały sufit wnętrza kopuły, 
a ogląda się je w pozycji półleżącej na 
fotelach. W Geodium obejrzeliśmy inter-
aktywną wystawę poświęconą planecie 
Ziemia.
 Drugą zbiorową wycieczkę mieliśmy 
do Nieszawy, niegdyś ważnego miasta na 
szlaku handlowym, obecnie podupadłego, 
z zespołem klasztoru franciszkańskiego, 



w którym w różnych okresach mieszkali 
św. Maksymilian Maria Kolbe, zielarz 
Czesław Andrzej Klimuszko oraz bło-
gosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk, 
założycielka zakonu serafitek. Klasztor 
z miejscami noclegowymi, izbą pamięci 
Maksymiliana Kolbe oraz relikwiami 
świętego jest celem pielgrzymek, oazą 
spokoju i kontemplacji. Siostry poczęsto-
wały całą grupę kawą, herbatą i własnego 
wypieku ciastem.

 Pod koniec pobytu pojechaliśmy za-
poznać się z Centrum Polonia In Tertio 
Millennio w Toruniu (ojca Tadeusza 
Rydzyka), byliśmy w Sanktuarium Naj-

świętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, 
konsekrowanej 18 maja 2016 r. na wie-
czornej Mszy św. Jest to imponująca 
świątynia, architekturą i wystrojem odbie-
gająca od znanych nam innych kościołów 
w Polsce.
  Korzystając z tego, że mieliśmy włas-
ny samochód, pojechaliśmy nad tamę do 
Włocławka (60 km od Ciechocinka), gdzie 
został stracony błogosławiony ks. Jerzy 
Popiełuszko. Jest tam mały krzyż w miej-

scu stracenia i duży, wykonany przez 
załogę Zakładów Azotowych Włocławek 
dnia 07.06.1991 r.

 Odwiedziliśmy jeszcze Inowrocław – 
tężnie i park zdrojowy, aby mieć porówna-

nie z Ciechocinkiem. Jednak mimo tego, 
że park zajmuje 84 ha, a wstęp na tężnie 
jest bezpłatny, bardziej do serca przypadł 
nam Ciechocinek.
 Zwiedzaliśmy również grupowo Wa-
rzelnię Soli, gdzie poznaliśmy proces 
technologiczny warzenia soli, niezmienio-
ny od stuleci. Proces zaczyna się od źródła 
(fontanna „Grzybek”). Jest to „Źródło 
solankowe nr 11 o głębokości 415 m obu-
dowane fontanną w kształcie grzyba. Pełni 
funkcję: estetyczną – jedno z najbardziej 
charakterystycznych miejsc w uzdrowi-
sku, zdrowotną – naturalne inhalatorium 
nasycające powietrze cząstkami jodu, 
przemysłową – dostarcza solankę do tężni, 
a następnie warzelni soli, gdzie w procesie 
warzenia z solanki wytwarzana jest cie-
chocińska sól spożywcza oraz szlam i ług 
leczniczy”.
 Zakupiliśmy tam sporą ilość „zdrowej” 
soli i kosmetyki wytwarzane na bazie 
miejscowej wody mineralnej „Krystyn-
ka”, a w pobliskim sklepie toruńską 
nalewkę piernikową, którą wzniesiemy 
toast za zdrowie wszystkich czytelników 
„Wiadomości Brzosteckich”.

 „Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam” 
i polecam korzystanie z polskich uzdro-
wisk.

Janina Słupek

Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangeli-
zacji i św. JPII w Toruniu – widok z zewnątrz

Sanktuarium - wnętrze

Krzyż i tablica upamiętniająca śmierć  
ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Krzyż pamiątkowy koło tamy we Włocławku

Tężnia w Inowrocławiu
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brzostku zwraca się z prośbą 

o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z naszych 
książek i zalegają one na Twojej półce, koniecznie 

zwróć je do biblioteki.

OGŁOSZENIE
W związku z komputeryzacją Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzost-
ku prosimy wszystkich Czytelników, aby przy kolejnej wizycie w biblio-
tece zabrali ze sobą nr PESEL. Dotyczy to każdego Czytelnika – dzieci 
i dorosłych. Bez numeru PESEL system biblioteczny MAK+ utrudni, 
a nawet uniemożliwi wypożyczanie książek.



Fot. Marek Worek
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Brzosteccy tenisiści rozpoczęli kolejny sezon
Nowy sezon 2016/2017 czas zacząć! Tegoroczne wakacje pełne 

wspaniałej pogody pozwoliły miłośnikom sportu skorzystać 
z natury i pobyć na świeżym powietrzu. Tymczasem dla zarządu 
oraz zawodników klubu LKS Brzostowianki Brzostek był to 
czas intensywnej pracy nad nadchodzącym nowym sezonem 
rozgrywkowym. 

Poprzedni sezon dla klubu był bardzo udany, zakończył się 
awansem dwóch drużyn. Druga drużyna występująca w IV lidze 
awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej we wspaniałym 
stylu. Trzecia drużyna LKS Brzostowianka Brzostek występu-
jąca w V lidze poszła w ślady swoich starszych kolegów i także 
mogła cieszyć się z awansu.

W tym roku po przepracowanym okresie przygotowawczym 
zawodnicy są bardziej zmotywowani do dalszych sukcesów. 
Zawodnicy mają za sobą pierwsze starty w turniejach, a już 
wkrótce drużyny rozpoczną walkę w ligowych rozgrywkach. 
W tym sezonie drużyny będą występować w: III lidze – dwie 
drużyny, IV lidze oraz V lidze. 

- Mamy silny i doświadczony skład, który powinien gwaran-
tować walkę o środek tabeli – mówi Józef Prokuski, trener LKS 
Brzostowianki Brzostek. - Oczywiście w sporcie wszystko jest 

możliwe, trzeba się liczyć z rywalami, ale naszym celem jest jak 
najwyższe miejsce - dodaje.

- Drugi zespół stanowią głównie młodzi chłopcy, przed któ-
rymi jeszcze sporo pracy. (...) Taka sama sytuacja jest w zespole, 
który będzie występował w IV lidze. Naszym nadrzędnym celem 
jest utrzymanie się w lidze – mówi Wojciech Bonarek, prezes 
brzosteckich tenisistów. 

Także zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat w każdy wtorek 
i piątek o godzinie 17:30 do szkółki tenisa stołowego na sezon 
2016/2017 r. po okiem wykwalifikowanych trenerów! Zajęcia 
odbywają się w hali sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku. 

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Brzostek, Mi-
nisterstwa Sportu oraz sponsorów LKS Brzostowianka 
Brzostek może prowadzić szkolenie dzieci i młodzieży oraz 
uczestniczyć w licznych turniejach rozgrywanych na terenie 
całego kraju oraz w rozgrywkach ligowych. 

W nadchodzącym sezonie trzymamy kciuki za jak najlepsze 
wyniki i życzymy powodzenia wszystkim tenisistom stoło-
wym!!!

Zarząd Klubu

DOBRY WYSTĘP TENISISTÓW 
W I GRAND PRIX PODKARPACIA JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM

11 września 2016 r. na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Nowej Sarzynie odbył się I Grand Prix Podkarpacia 

Juniorów w tenisie stołowym, w którym Michał Urban zajął wysokie 
czwarte miejsce. W zawodach brało udział 52 juniorów oraz 29 ju-
niorek z całego województwa. Były to pierwsze zawody w nowym 
sezonie 2016/2017. Tak dobra postawa cieszy przed rozpoczynają-
cym się sezonie ligowym. Oprócz Michała w turnieju brali udział 
pozostali zawodnicy LKS Brzostowianka Brzostek, którzy spisali 
się równie dobrze, zajmując miejsca w środku stawki w silnie obsa-
dzonych turnieju: Janusz Stasiowski (przedział miejsc 9-12), Adrian 
Wilisowski (przedział miejsc 17-20), Szymon Lechwar (przedział 
miejsc 29-32). W zawodach również wzięła udział jedyna juniorka 
brzosteckiego klubu Natalia Chrząszcz, która ostatecznie zajęła 
miejsce w przedziale 15-16. Kolejny turniej zostanie rozegrany 
w Jarosławiu początkiem października. Całość imprezy zakończyła 
się dekoracją najlepszych zawodników w każdej kategorii, którzy 
zostali nagrodzeni dyplomami, pucharami. Gratulujemy udanego 
turnieju i życzymy powodzenia w kolejnych zawodach.

Wojciech Bonarek

Brzosteckie gimnazjum wygrywa zawody wojewódzkie
15 września 2016 r. w Tyczynie pod Rzeszowem odbyły się 

Regionalne Rozgrywki Klubów Sportowych Orange. Do 
rywalizacji przystąpiło ponad 160 zawodników z województwa 
podkarpackiego i świętokrzyskiego. Zawodnicy rywalizowali 

w dwóch konkurencjach tj. „koszonoga” i „dwa ognie” z ele-
mentami piłki siatkowej i piłki ręcznej. Zawody trwały cały 
dzień. Po pierwszej części nasza drużyna zdobyła przewagę 
i utrzymała ją już do końca zawodów. Reprezentanci z Brzostku 
dzięki wspaniałej grze, ogromnej współpracy zespołowej oraz 
wielkiej determinacji nie pozwolili wyrwać sobie zwycięstwa. 
Walkę o tytuł najlepszego klubu w regionie urozmaicił trening 
z Jerzym Dudkiem, Mileną Radecką – siatkarką oraz Marcinem 
Urbasiem – lekkoatletą.

Zwycięzcami rozgrywek zostali reprezentanci UKS Hercules 
Brzostek. Drugie miejsce zajęli KS Heksa (Niedzica Duża), 
trzecie miejsce UKS Olimp Stubno (Stubno). W zmaganiach 
wzięły również udział kluby MUKS Sparta Rzeszów (Rzeszów), 
UKS Żaki (Bircza), UKS Gladiator Przemyśl (Przemyśl), KSO 
Kaszyce (Kaszyce), OSP w Krzeszowie (Krzeszów), UKS Eska 
(Tarnobrzeg), SUS Zasovia (Zalasowa), LKS Szumy (Susiec) 
oraz SUS Samson (Zagrzańsk).

Oprócz rywalizacji sportowej odbywały się również „war-
sztaty trickboardowe”, w których najlepsi okazali się zawodnicy 
z Brzostku, tj. Krzysztof Oprządek i Dominik Nawracaj.
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE
24 września 2016 roku w Leżajsku odbył się VI Między-

narodowy Turniej Karate Kyokushin „Polish Open IKO 
Galizia Cup”. Turniej objęty był patronatem Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Ambasady Japonii w Polsce, Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Starosty 
Leżajskiego i Burmistrza Miasta Leżajsk. W zawodach udział 
wzięło 238 zawodników z Białorusi, Ukrainy i Polski z 38 IKO 
Dojo tj.: Katowice, Libiąż, Chrzanów, Chorzów, Chełm, Gorzyce, 

Tomaszów Lubelski, Wrocław, Iława, Krosno, Jedlicze, Józefów, 
Zręcin, Nowy Żmigród, Łęczna, Lublin, Chodel, Józefów nad 
Wisłą, Zakrzówek, Jarosław, Brzostek, Ostrołęka, Przeworsk, 
Radzyń Podlaski - Wohyń, Zakopane, Leżajsk, Nowa Sarzyna, 
Rudnik nad Sanem, Sarzyna, Biała Podlaska, Grodno, Mińsk, 
Rawa-Ruska, Zhovkva, Poltava, Kijów, Dnieprodzierżyńsk, Kri-
viy Rig. Sędzią głównym zawodów był Shihan Jacek Czerniec 
(5 dan) z Lublina. Brzostecki Klub Karate reprezentowało 14 

zawodników, z czego siedmiu zdobyło puchary lub medale. 
Sędziowali Sensei Tomasz Mendoń oraz Sempai Robert 
Kolbusz, sekundowali naszym zawodnikom Tomasz Fic 
oraz Ula Finek.
Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
2 miejsce – Mateusz Sowa,
3 miejsce – Wiktoria Pietrzycka,
3 miejsce – Aleksandra Finek,
3 miejsce – Dawid Kolbusz,
3 miejsce – Piotr Krupka.
Medale za czwarte miejsce wywalczyli Szymon Olszówka 
oraz Kinga Kawalec.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych 
dobrych startów.
Wyjazd na turniej został opłacony z dotacji Gminy 
Brzostek w ramach realizacji zadania publicznego 
z zakresu rozwoju sportu: „Szkolenie dzieci i młodzieży, 
organizowanie współzawodnictwa sportowego w karate 
kyokushinkai.”

Robert Kolbusz
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Po wyczerpujących rozgrywkach 
przyszedł czas na obiad przygoto-
wany przez organizatorów. A tuż po 
nim odbyła się dekoracja 3 najlep-
szych drużyn. Zwycięzcy otrzymali 
piękne puchary, medale oraz torby 
treningowe.

Skład zwycięsk iej d r użyny 
z Brzostku to: Szymon Golec, Patryk 
Mroczek, Hubert Lesiak, Jakub No-
wicki, Szymon Sury, Jakub Kalita, 
Dominik Sobczyk, Marcin Kolbusz, 
Łukasz Lisak, Rafał Sołtys, Piotr Ba-
łucki, Karol Zastawny, Sebastian Ko-
bak, Dominik Nawracaj, Krzysztof 
Oprządek. Trenerami drużyny byli 
Magdalena Machaj i Patryk Machaj.

Dziękuję organizatorom za wspa-
niale przygotowane zawody oraz 
moim zawodnikom, którzy godnie 
reprezentowali nasz klub.

M. Machaj

Dokończenie ze str. 34



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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Fot. Jakub Wadas

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

MSZA POLOWA W SIEDLISKACH-BOGUSZ



Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Dagmara Płaziak z Kleci

Fot. Filip Czekaj z Kleci Fot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Iwona Ludziak z Chorzowa Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Celina Rakowska Fot. Bogusława Ciupińska z Krosna Fot. Paulina Baran z Januszkowic

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.


