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Dokończenie na str. 4

Budżet Gminy Brzostek na 2017 rok przyjęty

29 grudnia 2016 r. na sesji Rady Miejskiej w Brzostku odbyło 
się głosowanie nad najważniejszą w corocznym toku prac 

Rady uchwałą – Uchwałą Budżetową Gminy Brzostek na 2017 
rok. Bardzo cieszy fakt, iż budżet został przyjęty jednogłośnie.
Dochody budżetu na obecny rok określone zostały w łącznej 
kwocie 56.075.129,00 zł, wydatki zaś 56.424.366,00 zł. Plano-
wany deficyt w kwocie 349.237,00 zł zostanie sfinansowany 
przychodami z kredytów.

Główne założenia budżetu w zakresie inwestycji:
1. Wodociągi i kanalizacja:
a) Budowa sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej oraz budowa 

oczyszczalni ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej. Oba 
zadania przedłożone zostaną do dofinansowania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Ich łączny koszt wynosił będzie przeszło 2.000.000,00 zł.

b) Planowane jest rozpoczęcie IV etapu programu poprawy 
czystości zlewni rzeki Wisłoki w ramach RPO na lata 2014-
2020. W tym celu złożono (wraz z Gminą Tarnowiec) wniosek 
opiewający na przeszło 4.300.000,00 zł o dofinansowanie 
następujących zadań:

- Budowa sieci wodociągowej w Bukowej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa oraz 

w części Kleci,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego, ul. Wę-

gierskiej, ul. Polnej, ul. Szkotnia, ul. Przedmieście oraz 
ul. 11 Listopada w Brzostku.

W przypadku uzyskania dofinansowania rozpoczęcie realizacji 
planowane jest na drugą połowę br., a koszt przyjęty w budżecie 
na ich sfinansowanie w 2017 r. wynosi łącznie 324.968,00 zł.

2. Bardzo ważnym punktem budżetu są zadania w ramach 
infrastruktury drogowej:
a) Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. My-

słowskiego w miejscowości Brzostek k. gimnazjum – odcinek 
łączący ul. Królowej Jadwigi z ul. M.N. Mysłowskiego – etap I. 
Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 1.732.794,00 zł, 
jednak aż 50% zostanie sfinansowane z dofinansowania uzy-
skanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury na lata 2016-2019 (tzw. schetynówki).

b) Przebudowa dróg gminnych (1.000.000,00 zł). Do końca 
pierwszego kwartału 2017 roku zakończony zostanie proces 
regulacji dróg gminnych. Pozwoli on na ustalenie listy kolej-
ności realizacji poszczególnych zadań i liczymy, że wykonamy 
z tych środków minimum 7-8 inwestycji drogowych.

b) Również w tym roku zostanie zrealizowana budowa miejsc 
postojowych przy Domu Ludowym w Nawsiu Brzosteckim 
(50.000,00 zł). Inwestycja ta sfinansowana zostanie ze środ-
ków rady sołeckiej.

c) Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymana 
została realizacja prac przy przebudowie dróg wewnętrznych 
w Kamienicy Dolnej (k. Dziedzica), w Zawadce Brzosteckiej, 
w Skurowej oraz w Grudnej Dolnej „na Trojnara”. Gdy tylko 
pogoda na to pozwoli, prace zostaną wznowione.

3. Zadania drogowe z powiatem:
a) Remont drogi powiatowej nr 1322R Brzostek – Opacionka 

w km 1+567 – 3+677 (200.000,00 zł). Inwestycja polegać 
będzie na położeniu masy bitumicznej w newralgicznym 
odcinku drogi z poboczami uzupełnianymi destruktem. 
Zapewni to właściwą jakość nawierzchni na całym odcinku 
drogi z Brzostku do Opacionki.

b) Remont drogi powiatowej nr 1231R Brzostek – Skurowa 
do granicy powiatu – Błażkowa w km 0+565 – 1+100 
(150.000,00 zł). W odcinku do posesji pana Kmiecika droga 
uzyska nową nawierzchnię bitumiczną.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Smarżowa 
3+440 – 11+232 (470.000,00 zł). Jeśli tylko zostaną ogłoszone 
nabory na PROW, droga zostanie natychmiast zgłoszona. 
Wszystkie usterki, jakie zostały wskazane podczas naboru 
w ubiegłym roku, zostały przez Starostwo Powiatowe usu-
nięte. Dokumentacja na dziś jest pełna i gotowa do złożenia.

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek – Opacion-
ka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500 (300.000,00 zł). 
Nikogo z mieszkańców ul. Słonecznej nie muszę przekony-
wać, jak ważna jest to inwestycja. Trzeba cały czas pamiętać, 
że ciągle wzrasta ruch pojazdów od strony Krosno/Frysztak 
i bezpieczeństwo pieszych w tym odcinku drogi jest absolut-
nym priorytetem.

Oczywiście należy pamiętać, że powyższe zadania są uza-
leżnione od przyjęcia budżetu powiatowego, bowiem środki 
znajdujące się w naszym budżecie stanowią około 30% wartości 
wszystkich inwestycji.

4. Oświetlenie uliczne i instalacje solarne.
Przyjęty budżet zakłada również realizację zadań ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej na uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego i montaż lamp solarno-hybrydowych. Zadanie to ujęte 
jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2020 na 
łączną kwotę 1.035.000,00 zł. Kwota zaplanowana na pokrycie 
wydatków w 2017 r. wynosi 60.000,00 zł. W budżecie znajduje 
się także ponad 300 tys. zł na instalacje solarne, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców. Nie-
stety, jest to już ostatni etap montażu tych instalacji ze środków 
szwajcarskich. Wraz z gminami Pilzno oraz Czarna złożymy 
kolejny wniosek na OZE, licząc, że uzyskamy następne środki 
pozwalające na dalszą realizację tego typu zadań.

5. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań mających na celu 
poprawę gminnej infrastruktury rekreacyjnej (w ramach 
LGD „Liwocz”).

Wnioski zakładają realizację trzech operacji w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dofinan-
sowaniem objęte zostaną następujące zadania:

a) Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego przy kompleksie 
sportowym na ul. Okrągłej (120.000,00 zł).

b) Przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej 
(102.000,00 zł) oraz budowa altanki w Bukowej (22.000,00 zł).

c) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek 
(320.000,00 zł), w ramach której wybudowane zostanie sześć 
placów zabaw: w Gorzejowej, Grudnej Górnej, Januszkowi-
cach, Skurowej, Smarżowej oraz Kamienicy Górnej. Ponadto 
również w Kamienicy Górnej oraz Siedliskach-Bogusz wy-
budowane zostaną siłownie zewnętrzne.

6. Uchwała budżetowa zakłada również 400.000,00 zł na 
rozbudowę, nadbudowę i przebudowę Urzędu Miejskiego 
w Brzostku (m.in. na potrzeby archiwum).

Kwota ta stanowi limit wydatków na 2017 r. na ww. zadanie 
przedłożone do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 
2014-2020.

7. Ochotnicze Straże Pożarne
Zaplanowany został zakup dwóch samochodów strażackich: dla 
OSP Skurowa (40.000,00 zł) i OSP Grudna Dolna (60.000,00 zł) 
oraz montaż garażu przy remizie OSP Brzostek (20.000,00 zł), 
to główne inwestycje poprawiające zdolność bojową naszych 
jednostek.

8. Inwestycje w ramach infrastruktury edukacyjnej i spor-
towej:

Tegoroczny budżet przewiduje kilka zadań mających na celu 
poprawę infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Dwa naj-
większe to: termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej 
Górnej (337.049,00 zł) oraz wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z kotłem i remontem kotłowni w Szkole 
Podstawowej w Brzostku (573.664,00 zł). Oba zadania ujęte 
są w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek 
na lata 2015-2020” i będą współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W budżecie ujęto ponadto po 80.000,00 zł na termomoderniza-
cję budynków szkół w Gorzejowej i Kamienicy Dolnej. Zakres 
realizacji tych zadań uzależniony jest jednak od przyznania 
dofinansowania.
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Z prac Rady Miejskiej
29 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Brzostku obradowała 

na XXIV sesji. Obradom przewodniczył Mateusz Doma-
radzki - Przewodniczący Rady. Realizując przyjęty porządek 
obrad, radni podjęli uchwałę, dokonując zmian w budżecie na 
2016 rok. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 518.351 zł 
z tytułu wpływu środków z dotacji na sfinansowanie instalacji 
solarnych, uzupełnienie subwencji ogólnej oraz opłat za korzy-
stanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych. 
Zwiększono w budżecie wydatki na drogi publiczne gminne, 
gospodarkę odpadami oraz oświetlenie ulic. Kolejna uchwała 
dotyczyła wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej reali-
zacji przez Gminę Brzostek Projektu pn. „Instalacje systemów 
odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Brzostek, Czarna 
oraz Pilzno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt 
obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów 
słonecznych na domach prywatnych. Tematem wiodącym 
sesji było przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 
2017 rok. Dochody budżetu uchwalono na kwotę 56.075.129 zł, 
wydatki stanowią 56.424.366 zł, w tym wydatki majątkowe 
/inwestycyjne/ 7.123.784 zł. Planowany deficyt w wysokości 
349.237 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu. W związku 

z przyjęciem budżetu na 2017 rok dokonano zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Brzostek poprzez wprowadzenie 
trzech nowych zadań w przedsięwzięciach dotyczących: budowy 
sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej i budowy oczyszczalni 
ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej, przebudowy budynku 
Urzędu na potrzeby archiwum, budowy kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w Bukowej, części Kleci i Brzostku w ramach 
Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. Radni podjęli 
uchwałę w sprawie zmiany w statucie Gminy Brzostek, która do-
tyczyła wpisu Centrum Usług Wspólnych do wykazu jednostek 
organizacyjnych Gminy. Na wniosek kierownika Samodzielnego 
Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dokonano 
zmian w statucie tego Zakładu. Wyznaczono również czterech 
przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji Konkursowej, którą 
powoła kierownik SGP ZOZ w celu przeprowadzenia konkur-
su na stanowisko zastępcy kierownika SGP ZOZ w Brzostku. 
W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Przeczycy przy-
legającej do posesji domu ludowego, na poprawę infrastruktury 
poprzez zwiększenie miejsc parkingowych. Zatwierdzono rów-
nież plan kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy Rady 
Miejskiej i Komisji Rady na 2017 rok.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

WIELKA PROŚBA DO CZYTELNIKÓW 
„WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH”

Drodzy Czytelnicy!

Niedawno ukazał się jubileuszowy kalendarz z okazji 650-lecia lokacji naszego 
miasteczka, które przypada właśnie w 2017 roku. Kalendarz zniknął niemalże 

w okamgnieniu, co świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców starymi foto-
grafiami. Trudno im przecież odmówić czaru. Miło jest rozpoznać rynek, swoją ulicę 
czy ludzi, którzy już odeszli lub są zdecydowanie młodsi niż obecnie. Gorąco zachę-
camy Czytelników do udostępniania starych zdjęć z Brzostkiem, nawet z lat 70. 
ubiegłego wieku, bo już dużo zmieniło się od tamtych czasów. W roku jubileuszowym 

będziemy systema-
tycznie publikować 
nadesłane przez 
Państwa fotogra-
f ie w kolejnych 
numerach „Wia-
domości Brzoste-
ckich” z podaniem 
nazwiska właści-
ciela zdjęcia i jeśli 
to będzie możliwe 
– daty zrobienia 
fotografii. Mamy 
nadzieję, że w ten 
sposób wspólnie 
stworzymy foto-
graficzną historię 
Brzostku.

Zeskanowane fotografie oraz imię 
i nazwisko ich właściciela, a także 
rok ich zrobienia prosimy przesyłać 
na adres: 
wiadomosci@brzostek.pl.

Fotografie można też skanować 
w brzosteckim domu kultury albo 
w Urzędzie Miejskim pokój nr 14 
(Agnieszka Zaranek).

Urszula Kobak

Budżet zakłada również szereg mniejszych, lecz niezwykle 
istotnych realizacji:

a) Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Januszko-
wicach (120.000,00 zł)

b) Uzupełnienie ogrodzenia na stadionie w Brzostku przy 
ul. Okrągłej (10.000,00 zł)

c) Monitoring „Orlika” i placu zabaw w Brzostku (13.000,00 zł).
d) Zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg sportowych 

(13.400,00 zł)

Szanowni Państwo! 
Budżet w zakresie zadań inwestycyjnych jest ambitny, zawiera 
dużo różnorodnych, trudnych zadań wymagających wielkie-
go nakładu pracy. Wiemy, że jego realizacja nie będzie łatwa 
i niejednokrotnie będzie wymagała drobnych korekt. Zapewne 
w trakcie 2017 roku pojawią się nowe zadania i nowe środki na 
ich realizację. Mamy nadzieję, że przy dobrej współpracy z Radą 
Miejską oraz profesjonalnym podejściu naszych pracowników 
uda się wszystko w pełni zrealizować. I tego życzymy w tym 
nowym roku Państwu i sobie.

Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski
Wiceburmistrz Brzostku Adam Kostrząb
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Dokończenie na str. 6

650 lat miasta Brzostek (1367-2017)
Cz. 1 - Klecie

W Tyńcu, 18 czerwca 1367 roku, opat tyniecki Jan klasz-
toru benedyktynów nadał wójtowi Jakubowi wieś 

klasztorną Brzostek i pozwolił mu założyć tam miasto… 
Taka jest najistotniejsza część dokumentu lokacyjnego mia-
sta Brzostek. Jednak wcześniej, przez trzy wieki, ważniejsze 
były pobliskie Klecie, gdzie był kościół i siedziba rozległej 
parafii. Dlaczego tam nie powstało miasto? Jakie były więc 
historyczne początki i dalszy rozwój tych okolic? Otóż mo-
żemy poznać dzieje naszej Małej Ojczyzny dzięki pracom 
Ks. Prof. Dr. Hab. Bogdana Stanaszka, który od ponad 30 
lat pasjonuje się regionalną historią i napisał lub zredagował 
na ten temat wiele publikacji naukowych. Niniejszy cykl ar-
tykułów, związany z rokiem jubileuszowym 650-lecia miasta 
Brzostek, opiera się również w znacznej części na dorobku 
Ks. Profesora.

Po raz pierwszy miejscowości Brzostek (zapisany jako 
„Brestek”) oraz Klecie (zapisane jako „Clececi”) pojawiły się 
w dokumencie kardynała Idziego z lat 1123-1125. Dokument 
ten wystawiony za panowania księcia Bolesława Krzywoustego 
zawiera najstarszy spis posiadłości klasztoru benedyktynów 
z podkrakowskiego Tyńca pochodzących z 1105 roku. Wynika 
z tego, że początki Brzostku i Kleci się-
gają już XI stulecia! Nierozstrzygniętą 
kwestią jest data lokacji tych miejscowo-
ści z powodu braku źródeł. Znając ogólnie 
historię pierwszego wieku istnienia pań-
stwa polskiego, można wysnuć następu-
jące tezy. Otóż, nasze tereny stanowiły 
południowo-wschodni kraniec wczesno-
piastowskiej Polski, które to do państwa 
Mieszka I zostały włączone dopiero pod 
koniec jego panowania. Ścierały się tu 
bowiem wpływy czeskie oraz ruskie, tym 
bardziej, że niedaleka rzeka Wisłok sta-
nowiła niejednokrotnie naturalną granicę 
państwa kijowskiego. Takie nadgraniczne 
tereny były zazwyczaj słabo zaludnione 
ze względu na niebezpieczeństwo czę-
stych najazdów obcych wojsk. W pierw-
szej ćwierci XI stulecia Bolesław Chrobry 
co prawda rozszerzył granice Polski, ale 
w kolejnej dekadzie nastąpił gwałtowny 
upadek tego państwa. W latach trzy-
dziestych XI wieku toczyły się walki 
wewnętrzne, zmuszające piastowskich 
władców do tymczasowego opuszczenia 
kraju. Na dodatek w 1039 r. książę czeski Brzetysław I najechał 
Polskę i dokonał wielkich zniszczeń, także samego Gniezna, 
oraz na kilka lat przyłączył do Czech Śląsk i Małopolskę. W tym 
też czasie został doszczętnie spalony potężny gród piastowski 
znajdujący się w Trzcinicy koło Jasła. Względne uspokojenie 
sytuacji nastąpiło za panowania księcia Kazimierza Odnowiciela 
od lat czterdziestych XI w. Władca ten przeniósł swą siedzibę 
do krakowskiego grodu oraz sprowadził do Tyńca zakon bene-
dyktynów. Książę ten najprawdopodobniej w 1044 r. ufundował 
klasztor oraz nadał benedyktynom liczne posiadłości ziemskie, 
w tym być może nasze okolice! Jednak nie jest wykluczone, że 
nadania tego dokonali późniejsi władcy: Bolesław Śmiały lub 
Władysław Herman. Należy pamiętać, iż ówcześni benedyktyni 
prowadzili w południowej Małopolsce działalność osadniczą, 
czyli tym samym odbudowywali zniszczony kraj oraz wzmac-
niali chrystianizację. Można przypuszczać, że w drugiej połowie 
XI w. zakonnicy przybyli wraz z grupą osadników nad Wisłokę 
i założyli tu osadę Klecie, której nazwa prawdopodobnie pocho-
dzi od słowa „kleć” i oznacza – przybudówkę lub dom bez okien. 
Byłaby to pierwsza w okolicy nazwa kulturowa, wskazująca na 
rozwój osadnictwa. Potem nad potokiem Słony powstała osada 
Brzostek pośród lasu brzostowego i od tych drzew pochodzi 

nazwa miejscowości. Od początku największe znaczenie miały 
Klecie, gdzie benedyktyni założyli swą siedzibę i pierwszą 
w okolicy parafię oraz wybudowali kościół pod wezwaniem 
św. Leonarda. Dziś trudno ustalić, gdzie znajdowała się wtedy 
plebania i jej zabudowa gospodarcza oraz świątynia. Prawdo-
podobnie był to teren dzisiejszej kaplicy i cmentarza wojennego 
oraz pobliskiego wzniesienia, ale to musiałyby potwierdzić 
badania archeologiczne. Jednak niewątpliwie parafia kleciecka 
(nazywana też klecka) należała do najstarszych ośrodków koś-
cielnych południowo-wschodniej Polski! Późniejsze dokumenty 
potwierdzają doniosłe znaczenie Kleci i przynależność do 
opactwa tynieckiego, np. bulla papieża Grzegorza IX z 1229 r. 
i dokument z 1258 r. wystawiony przez księcia Bolesława Wstyd-
liwego. Generalnie jednak w wiekach XII i XIII omawiane tereny 
były porośnięte prastarą Puszczą Karpacką, a niewielkie wioski 
liczyły jedynie po kilka gospodarstw. Dokumenty potwierdzają 
istnienie, oprócz Brzostku i Kleci, także: Dęborzyna, Januszko-
wic, Kamienicy (Górnej), Gorzejowej, Przeczycy i Skurowej. 
Pod względem własnościowym wymienione osady należały 
w większości do opactwa benedyktynów z Tyńca i po części do 
książąt piastowskich, a ci ostatni nadawali potem te posiadłości 
oddanym sobie rycerzom. Natomiast benedyktyni samodzielnie 
prowadzili akcje osadnicze i dbali o rozwój gospodarczy tych 
ziem. Religijne i kulturowe oddziaływanie Kościoła w Kleciach 

było znaczne, gdyż szybko rozwinął się 
kult św. Leonarda, a słynne odpusty 
w dniu 6 listopada ściągały licznych 
pielgrzymów, także zagranicznych z: 
Węgier, Rusi i Litwy. To potwierdza 
w swych dokumentach najsławniejszy 
polski kronikarz Jan Długosz. Ta parafia 
była również zamożną placówką, o czym 
świadczy spór dotyczący objęcia probo-
stwa w Kleciach, toczony pomiędzy ks. 
Janem z Sieradza a opatem tynieckim. 
Sprawa ta znalazła swe rozstrzygnięcie 
w 1281 r. w bulli papieskiej, popierają-
cej starania ks. Jana. Rozległą parafię 
w Kleciach, w ówczesnym dekanacie 
zręcińskim, potwierdzają również spisy 
świętopietrza z pierwszej połowy XIV 
stulecia. Jej obszar w 1340 r. szacuje się 
na ok. 125 km kw. (tyle liczy teraz cała 
gmina Brzostek) i była zamieszkana przez 
1065 wiernych, czyli miała wtedy więcej 
wiernych niż znamienita parafia biecka. 
W 1352 r. Klecie notowane są jako sie-
dziba dekanatu i to był szczytowy okres 
rozwoju wioski i parafii. Niestety, prob-

lemy zaczęły się już w 1353 r. Wtedy to król Kazimierz Wielki 
odebrał benedyktynom większość klecieckich posiadłości i nadał 
je, wraz z innymi dobrami, rycerzom (bojarom) zasłużonym 
podczas walk na Rusi: Piotrowi, Chodkowi i Ostaszkowi – póź-
niejszym założycielom rodu Czuryłłów i Gorajskich. Z rodu tego 
wywodził się Dymitr z Klecia, zwany też Dymitrem z Goraja 
– będący podskarbim i marszałkiem królewskim Władysława 
Jagiełły. Klecie więc znalazło się w drugiej połowie XIV stulecia 
w wirze wielkiej polityki prowadzonej przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Władca ten zamierzał mocniej scalić południowo-
-wschodnie ziemie Królestwa Polskiego z pozyskaną Rusią 
Halicką. Z tego wynikały tak hojne nadania ziemskie bojarom 
sprzyjającym królowi. Ponadto przez nasze tereny przebiegały 
szlaki komunikacyjne na wschód i na południe, dlatego wzdłuż 
nich zamierzał władca zakładać (lokować) nowe osady. Jednak 
opactwo benedyktynów nie pogodziło się ze stratą posiadłości 
i prowadziło spór prawy z królem o odzyskanie utraconych dóbr. 
Sprawa ta dotarła aż do Kurii Rzymskiej, ale zakonnicy odzyskali 
tylko małą część wioski w obrębie świątyni. W zaistniałej sy-
tuacji Klecie szybko traciły na znaczeniu, a były przecież od 

Kaplica w Kleciach z 1890 r. 
pw. św. Leonarda wybudowana w miejscu 

istniejącego niegdyś kościoła

Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 1/20176

początku XII wieku centrum osadniczym, administracyjnym 
i religijnym opactwa tynieckiego nad rzeką Wisłoką. Gasła 
również sława klecieckiej parafii i znanego sanktuarium św. 
Leonarda. Tym niemniej opactwo benedyktynów nadal po-
siadało spore dobra w naszej okolicy i mogło liczyć na jakieś 
poparcie ze strony króla Kazimierza Wielkiego. Należało 
jednak przenieść centrum administracyjne swych posiad-
łości nad Wisłoką do pobliskiego Brzostku…, ale o tym już 
w następnej części…

Opracował Wiesław Tyburowski na podstawie publikacji: Ks. Bogdan 
Stanaszek, Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie, Brzostek 2008; 
Feliks Kiryk, Najdawniejsze dzieje Brzostku, w: Z dziejów Brzostku. 
Studia i materiały, t. II, Okres staropolski i czasy zaborów, pod red. 
ks. B. Stanaszka, Brzostek 2009; Jerzy Wyrozumski, Początki miast 
w regionie jasielskim, w: Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, 
pod red. Józefa Garbacika, Kraków 1964; Tamże: Władysław Lubaś, 
Nazwy miejscowości powiatu jasielskiego; Ks. B. Stanaszek, Brzostek 
i okolice, Brzostek 1994.

Dokończenie ze str. 5

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2016
Jedną z najpiękniejszych tradycji świąt Bożego Narodzenia są 

szopki ukazujące narodzone Dzieciątko Jezus, wykonywane 
samodzielnie, bądź kupowane w formie stroików, które umiesz-
czamy w naszych domach. Corocznie Starostwo Powiatowe 
w Dębicy organizuje konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, 
zaś eliminacje gminne przeprowadza Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku. Od lat konkurs ten cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Nie można nie wspomnieć o różnorodności 
technik, trendów co do materiałów, z jakich są zrobione oraz 
pomysłowości wykonania. Istotne jest, że wszystkie prace wy-
konywane są z niezwykłą starannością i dlatego Komisja miała 
nie lada problem, aby wyłonić te najciekawsze.

Tym razem na eliminacje gminne dostarczono 46 prac wyko-
nanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, całe 
rodziny oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku. Powołane 
przez organizatora jury wyłoniło w poszczególnych kategoriach 
następujących laureatów: w kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce przyznano Katarzynie Kawalec za piękną 
szopkę przedstawiającą kościół w Gorzejowej, na drugim miej-
scu znalazła się praca Nikoli Kapłon i Patrycji Potępy ze SP 
w Przeczycy, trzecie miejsce dla Bartosza Rakowskiego ze SP 
w Kamienicy Górnej, a także dwa wyróżnienia: dla Antka Jur-
kiewicza ze SP w Nawsiu Brzosteckim i Aleksandra Kmiecika 
ze SP w Kamienicy Górnej. W kategorii gimnazja najwyżej oce-
niono pracę Moniki Trojan, drugie miejsce przyznano Ewelinie 
Czołce, zaś trzecie otrzymała Ewa Święch – wszystkie uczennice 

z Gimnazjum w Brzostku. W tym roku liczba szopek rodzinnych 
dostarczonych na konkurs zaskoczyła nie tylko organizatorów, 
ale i komisję oceniającą. W tej kategorii pierwsze miejsce otrzy-
mała szopka Julii i Patryka Pocicy ze SP w Smarżowej, drugie 
miejsce dla Damiana Rasia – ucznia SP w Brzostku za niezwykle 
radosną szopkę, praca Natalii Grygiel ze SP w Kamienicy Dolnej 
zajęła trzecie miejsce, a Rafał i Maria Nykiel ze SP w Brzostku 
oraz Anna Rakowska ze SP w Kamienicy Dolnej otrzymali 
wyróżnienia. Oczywiście nie mogło zabraknąć pięknych szopek, 
wykonanych przez podopiecznych WTZ i ŚDS w Brzostku. W tej 
kategorii pierwszą nagrodę zdobyła szopka wykonana przez pod-
opiecznych pracowni rękodzieła artystycznego w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w Brzostku, na drugiej pozycji znalazła się 
bardzo pomysłowa szopka wykonana z chomąta przez uczestni-
ków hipoterapii w WTZ, trzecie miejsce praca wykonana przez 
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku 
oraz wyróżnienie dla pracy wykonanej przez podopiecznych pra-
cowni ogrodniczej. Fotografie nagrodzonych szopek na s. 24-25

Laureaci i wszyscy wykonawcy szopek otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. Prace nagrodzone pierwszym i drugim 
miejscem zostały przekazane na finał powiatowy do Galerii 
Sztuki MOK w Dębicy, a pozostałe szopki można oglądać do 
końca stycznia w Domu Kultury w Brzostku.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku serdecznie dzię-
kuje wszystkim uczestnikom, jak również opiekunom, którzy 
zachęcili dzieci i młodzież oraz całe rodziny do kultywowania 
tej pięknej tradycji.

KONCERT KOLĘD
Już trzeci raz z rzędu byliśmy świadkami „Koncertu 

kolęd” organizowanego przez zespół TAKE FIVE, Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku oraz wokalistów 
uczęszczających na zajęcia wokalne. Jak co roku nie zabrakło 
ciekawych aranżacji, nutki tradycji czy adaptacji utworów 
świątecznych nagranych przez artystów polskiej (i nie tylko) 
sceny muzycznej.

Koncert rozpoczęło krótkie INTRO będące swoistym 
prologiem koncertu, a chwilę później salę widowiskową Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wypełniły słowa „Pieśni 
o Narodzeniu Pańskim”, znanej współcześnie jako kolęda „Bóg 
się rodzi”. Sprytnie oryginalny rytm poloneza zastąpiło reggae 
i ska. Później rozbrzmiały m.in. ostatnio bardzo popularne: 
„Mario, czy już wiesz?”, będąca coverem zespołu Trzecia 
Godzina Dnia (TGD), a właściwie amerykańskiego zespołu 
Pentatonix (tytuł oryginalny „Mary, did you know?”) oraz 
kolęda „A wczora z wieczora” w wersji zespołu Enej, śpiewana 
po polsku i ukraińsku. Usłyszeliśmy również takie hity jak: 
„Pierwsza gwiazda” (TGD), „Dzień jeden w roku” (cover Czer-
wonych Gitar znany również pod tytułem „Jest taki dzień”), 
„Jingle bells rock” (okraszony nutą swingu), „Lulejże mi lulej” 
(cover Ewy Bem wykorzystany w kultowym filmie „Miś”). Nie 
zabrakło również utworów Arki Noego wykonywanych przez 
najmłodszych wokalistów. Z pewnością na szczególną uwagę 
zasługuje „Kolęda warszawska” wykonana przez Paulinę Ziębę 
w duecie z pianistą Bartłomiejem Tyburowskim. Wstrząsający 
tekst kolędy umiejscowiony w wojennych czasach okupowanej 
Warszawy oraz dojrzałe wykonanie sprawiły, że niektórym 

słuchaczom zakręciła się łza w oku. Ciekawym eksperymen-
tem było utrzymanie w kolędzie „Lulajże Jezuniu” metrum 5/4, 
zastosowanym również w standardzie jazzowym, od którego 
zespół (jak mniemam) zaczerpnął nazwę. Koncert zwieńczyła 
pastorałka Michała Jurkiewicza „Tylko jedna jest taka noc”, 
zakończona mocnym rockowym akcentem.

Myślę, że wszyscy, którzy przyczynili się do zorganizowa-
nia koncertu, zasługują na słowa uznania. Wielkie gratulacje 
dla wokalistów, którzy mimo swojego małego doświadczenia 
musieli stanąć przed nie lada wyzwaniem. Zespół TAKE FIVE 
również nas nie zawiódł. Gratulacje za ciekawe pomysły, nowe 
rozwiązania, a także wzbogacanie utworów instrumentami coraz 
rzadziej wykorzystywanymi w muzyce rozrywkowej (akordeon, 
cymbały).

Uczestnik koncertu

J.Z.

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 8

PAWEŁ GLUGLA

BRZOSTEK POCZĄTKIEM XX WIEKU
Początkiem XX wieku Brzostek tętnił życiem. Nie było grupy, 

stanu społecznego, który nie byłby zaangażowany w działal-
ność społeczną, polityczną, lokalną. Dla młodych honorem było 
należeć do Towarzystwa Strzeleckiego. Odbywały się różnorakie 
uroczystości lokalne. Nie brakowało też bezmyślności, cwania-
ctwa. Nie każdy wie, że w Siedliskach koło Brzostku powstała 
pierwsza włościańska spółka gorzelniana. I to pod patronatem 
Banku parcelacyjnego we Lwowie.

Druga dekada XX wieku to Wielka Wojna, która nie ominęła 
również terenów brzosteckich i kościoła, który poniósł znaczne 
wówczas straty materialne.
 Brzosteckie „newsy” prezentuję w układzie chronologicznym.

Aresztowanie ajenta emigracyjnego
Kraków. (Tel. pryw.) Aresztowano tu ajenta emigracyjnego 

Franciszka Cyrana z Nawsia w powiecie brzosteckim, który 
pozyskiwał ludzi do wyjazdu do Ameryki i wręczał im sfał-
szowane książki robotnicze, opatrzone podpisami i pieczęcią 
gmin Baków i Klecie. Równocześnie przytrzymano sześciu 
wychodźców w wieku popisowym, opatrzonych w sfałszowane 
przez Cyrana książeczki1.

Odstraszający przykład
Brzostek. Jako do dziennika popierającego sprawy nauczy-

cielskie niemniej gorąco i silnie od naszych specjalnych gazet 
szkolnych, zwracam się z prośbą o umieszczenie następującej 
korespondencji:

Przed kilku tygodniami rozegrała się tu w szkole w Nawsiu 
brzosteckim jedna z tak mnogich, a nader smutnych scen między 
nauczycielem a pewnym gospodarzem z Woli brzosteckiej. Cho-
dziło temu ostatniemu o to, że nauczyciel wyręczając go w obo-
wiązku jego ojcowskim, ukarał mu syna za palenie papierosów. 
„Każdemu wolno za swoje robić, co mu się podoba dlatego, też 
i mój chłopak może kurzyć cygara jak ma na to, a nauczycielowi 
wara od tego”. W ten sposób argumentował mniej więcej wobec 
nauczyciela rozdrażniony do wysokiego stopnia ojciec dzieciom. 
Po długich korowodach udało się wreszcie nauczycielowi za-
mknąć drzwi za krewkim ekscedentem. Na odchodnem dał mu 
nauczyciel następującą przestrogę: Gospodarzu zastanówcie się, 
co robicie, bo was kiedy Bóg skarze za takie wychowanie dzieci”.

Niespełna w dwa tygodnie po owem zajściu w szkole spaliło 
się całe gospodarstwo tego samego chłopa. Spaliła się do szczętu 
chata, upiekło się bydło, a na domiar nieszczęścia znalazła śmierć 
w płomieniach kobieta, żona nieszczęśliwego gospodarza, która, 
będąc złożona ciężką chorobą nie była w stanie sama się ratować.

Powodem wzniecenia pożaru był właśnie ten chłopiec, które-
mu ojciec pozwalał papierosy palić, a nie pouczył go wcale, jak 
się z papierosami powinno obchodzić w szopie.

Powinno to dać odstraszający przykład, owym zaślepionym 
w swej miłości rodzicielskiej rodzicom, którzy, gdy ucznia 
w szkole się ukarze, robią nauczycielowi awantury, a często i do 
władz go skarżą2.

Z ruchu nauczycielskiego
W Brzostku odbyła się częściowa konferencja nauczycielska 

przy współudziale nielicznej garści nauczycielstwa sądowego 
okręgu, w powiecie pilzneńskim. Obradowano żywo, gorąco 
i produktywnie. W pięknych i ciepłych słowach zagaił obrady 
Inspektor szkolny p. Jan Ujwary. Następnie przemawiał ks. Ste-
fan Szymkiewicz, kanonik z Brzostka, który jak gość przybył na 
konferencję. Skreśliwszy w krótkich słowach historję i dawne 
znaczenie miasteczka Brzostka, mówił o potrzebie założenia 
tu 5-klasowej szkoły i z wielką znajomością rzeczy określił 
potrzebę zakładania szkół zawodowo-przemysłowych w kraju.

Po tem przemówieniu obrady potoczyły się zwykłym tokiem, 
mianowicie przystąpiono do kwestii nowego kierunku rysunków 
w szkołach ludowych. Na ten temat odczytano dwa nader wy-
czerpujące sprawozdania; jedno o udzielaniu nauki rysunków na 
stopniu - drugie o udzielaniu rysunków na stopniach wyższych. 
Nad sprawozdaniami wywiązała się nadzwyczaj żywa i namiętna 

dyskusja, w której brali udział inni mówcy. Wypowiadano się 
jasno i odważnie. Jedni byli za bezwzględnem wprowadzeniem 
nowego kierunku rysunkowego - drudzy radzili pozostać przy 
obecnie panującym kierunku. Inni proponowali zmiany te 
w jednej to w drugiej metodzie, a jeszcze inni wypowiedzieli się 
szczerze i otwarcie, by wogóle rysunki w naszych galicyjskich 
szkołach ludowych, dokąd nie nastaną „lepsze czasy”, traktować 
jako przedmiot mniej ważny w Brzostku do nauki czytania, 
pisania i rachunków, na które to przedmioty przy jednej klasie 
w szkołach o jednej sile nauczycielskiej tak rozpaczliwie mało 
mamy czasu. Wobec sprzeczności zdań uchwalone w końcu 
jednogłośnie wniosek kompromisowy p. Deisenberga z Jodło-
wej: „Ze względu, że nauczycielstwo, znając za zbyt mało nowy 
kierunek rysunkowy — nie może tem samem przewidzieć czy 
kierunek ten wyda w praktyce na przyszłość pozytywne rezul-
taty, konferencja przyjmuje w zasadzie potrzebę wprowadzenia 
tego nowego kierunku w szkołach ludowych, z tem jednak za-
strzeżeniem, by Rada szkolna krajowa wprowadziła go wpierw 
w szkołach wszelkiej kategorji na jednoroczną próbę”.

W końcu uchwalono wnioski w sprawie zniesienia 4 klasy 
płac, w sprawie przyznania dodatku za kierownictwo dla nauczy-
cieli szkół 1 kl. z klasą nadetatową i podpisano protest przeciwko 
wprowadzenia 2-typowych seminarjów nauczycielskich. Protest 
ten przesłano na ręce posła Wasunga3.

Spółka gorzelniana
Pierwsza w kraju włościańska spółka gorzelniana zawiązała 

się w Siedliskach pod Brzostkiem (powiat pilzneński) z ini-
cjatywy miejscowych czynników, a w szczególności dyrekcji 
tamtejszej Spółki parcelacyjnej włościańskiej, pozostającej pod 
patronatem Banku parcelacyjnego we Lwowie. Członkowie 
tej dyrekcji, pp. Władysław Gawroński, J. Smoła i Grzegorz 
Synowiecki wraz z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki 
parcelacyjnej, p. dr. W. Lewickim i fachowym gorzelnikiem p. 
Józefem Korosadowiczem, oraz z przydzielonym przez dyrekcję 
referentem p. Kazimierzem Kahanem odbyli w tej sprawie po-
dróż do Wiednia dla zapewnienia się u władz centralnych co do 
stanowiska prawnego przyszłej spółki gorzelnianej - przyczem 
interwenjował wiceprezes Koła polskiego poseł p. Jan Stapiński 
oraz na Morawy dla przestudjowania urządzenia i organizacji 
istniejących tam spółek gorzelnianych włościańskich.

Przed kilku dniami odbyło się w siedliskach ogólne zgroma-
dzenie członków przyszłej spółki gorzelnianej — pod przewod-
nictwem p. dr. W. Lewickiego i p. Michała Tworka. Na zgroma-
dzeniu tem zgłosiła swe przystąpienie do Spółki gorzelnianej 
znaczna liczba włościan z kilkudziesięciu udziałami, poczem 
po obszernej i wyczerpującej dyskusji uchwalono brzmienie 
statutu i poruczono wdrożenie kroków o zarejestrowanie spół-
ki tymczasowemu zarządowi, do którego wybrano pp. Józefa 
Korosadowicza, dr. W. Lewickiego, Wojciecha Zdziarskiego 
i Franciszka Ziaję. Tymczasowy zarząd zwołuje w tych dniach 
ponowne ogólne zgromadzenie zgłoszonych członków wobec 
notarjnsza dla przeprowadzenia formalności, złączonych ze 
założeniem Spółki. Ponieważ Spółka ma zamiar prosić Wydział 
krajowy o objęcie nad nią patronatu - przeto na zgromadzenie to 
zaproszono również znakomitego znawcę tych spraw posła dr. 
Franciszka Stefczyka, dyrektora biura patronatu przy Wydziale 
krajowym.

Tym sposobem powstaje w Siedliskach nowa placówka roz-
woju gospodarczego dla ludności włościańskiej4.

Wiec przedwyborczy
Dnia 23. bm. [1911 r.] odbył się w Brzostku (pow. pilzneński) 

wiec przedwyborczy z bardzo licznym, może niebywałym dotąd 
udziałem wyborców, włościan z okolicznych, najbliżej leżących 
wsi, garść mieszczan i inteligencji.

Zainteresowanie było widoczne, a dyskusja właściwa toczyła 
się koło ogólnego tła politycznego, oraz wewnętrznego życia 
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stronnictwa ludowe ludowego, osobistości kandydatów były 
wogóle na drugim planie.

Celem zebrania i przemówień (w przemowach dr. r. Lacha, 
dr. W. Lewickiego z Siedlisk, pp. Czecha, Jasika, Tułeckiego, 
Klucznika i wielu innych mówców) było rozświetlenie obecnych 
stosunków w stronnictwie ludowem, zaznaczenie, że stronnictwo 
dużo żywotnych zadań ma dotąd niespełnionych, że wiele słusz-
nych dążeń stłumiła niestety osoba wodza, z którego zmyć się 
nie dała nieszczęsna plama jego osobistych knowań.

Postawiona rezolucja była wyrazem wewnętrznego nastroju 
zebrania i jako taka prawie jednogłośnie przyjęta:

Zebrani na wiecu powszechnym w Brzostku dn. 23. kwiet-
nia b.r. [1911], potępiając osobistą politykę p. Stapińskiego, 
postanawiają popierać kandydata z łona stronnictwa ludowego, 
który da gwarancje, że strzegł będzie czystości zasad stronni-
ctwa ludowego, nie będzie wchodził wbrew woli ludu w żadne 
konszachty z konserwatystami ani narodowo-demokratami, że 
dążyć będzie do przyspieszenia 4 przymiotnikowej reformy 
wyborczej do Sejmu galicyjskiego, oraz do przeprowadzenia 
najważniejszych konieczności ludowych (jak budowa kanałów, 
szkolnictwo, regulacja rzek, koleje lokalne).

Przewodniczącymi byli pp.: Andrzej Tułecki burmistrz 
z Brzostku i W. Grębski z Jodłowej, sekretarzem p. Z. Klucznik.

W końcu uchwalono rezolucję, wyrażającą wotum nieufności 
kandydaturze p. Przetacznika z Pilzna5.

Ćwiczenia strzeleckie koło Brzostka
Brzostek, pow. Pilzno.
Pod hasłem wyzwolenia Ojczyzny, utworzono w Brzostku, 

Kołaczycach, Jaśle i jego okolicznych placówkach organizacje 
strzeleckie, które w przełomowem przesileniu zostały na wzór 
wojskowy zorganizowane. Prócz początkowych ćwiczeń i udo-
skonaleń w mustrze, organizacje te w ostatnich czasach w dal-
szym ciągu odbywały swoje ćwiczenia polowe.

W Brzostku stanął dziś silny oddział pokaźnych strzelców 
z myślą o Ojczyźnie. Serce w wyższe unosi się poziomy, gdy się 
patrzy na te pełne otuchy i zapału kroczące szeregi młodych dru-
hów. Nadmienić także wypada o zapale strzelców kołaczyckich 
i ich dzielności o czem świadczą ćwiczenia w Janószkowicach.

Dnia 4. maja [1913 r.] „Strzelec” Brzostecki pod dowództwem 
dra Lacha odbył ćwiczenia na polach Kamienicy Dolnej, Zawadki 
z drużyną strzelecką z Kamienicy Dolnej, którą dowodził p. 

Szybist z Brzostka. Po odbytych ćwiczeniach, które wypadły 
znakomicie, kształcono się wspólnie na gminnych błoniach. 
W końcu po odbytym wspólnym biwaku i odśpiewaniu pieśni pa-
triotycznych, odmaszerowano już szarym wieczorem do domów.

Zaś w następną niedzielę Zielonych Świąt dnia 11 maja 
[1913 r.] odbyła ćwiczenia polowe w Janószkowicach, gdzie 
stanęło grono druhów Kołaczyckich przeciw strzelcowi Brzo-
steckiemu i drużynie z Kamienicy Dolnej. Po odniesionych 
zwycięstwach, i krótkim odpoczynku przeplatanym śpiewem, 
muzyką i ochoczym tańcem, zadowolona młodzież maszerowała 
razem przy dźwięku trąbki, bębna i muzyki.

I tak praca zorganizowanych sił zbrojnych około Brzostka 
idzie dosyć raźno; poświęcił jej swe siły i trudy dr. Rudolf Lach, 
przy pomocy jednostek chętnie tej akcji oddanych, a byli nimi: 
pp. Szybist z Brzostka jako zastępca głównego komendanta, 
Stoczek z Nawsia, Straciłowski z Woli Brzosteckiej, Drożański 
z Brzostka, Józef Tułecki i wielu innych.

„Kamieniczanin”6.

Kościół w Brzostku a Wielka Wojna
W powiecie pilzneńskim dość znacznych uszkodzeń doznał 

kościół w Brzostku, murowany, wzniesiony w r. 1816. W bitwie 
7. maja 1915, w czasie której kościół przemieniono w forteczkę 
zaciekle bronioną od 3 rano do 9 wieczór, postradał kościół 
wszystkie okna, uszkodzono też dach blaszany. W czasie tej 
bitwy spłonęło w miasteczku 23 domy, częściowego uszkodze-
nia doznała też plebanja, zginęło 20 mieszkańców miasteczka, 
a koło samego kościoła naliczono wieczorem 500 trupów Rosjan.

W czasie tej samej bitwy majowej doznały też uszkodze-
nia dach i okna nowego kościoła w Przeczycy, wystawionego 
w r. 1907 w stylu neo-gotyckim7.

(Endnotes)
1  Telegramy „Karjera Lwowskiego”, „Kurjer Lwowski”, r. 27:1909, nr 102, 
s. 4.
2  Listy z kraju, „Kurjer Lwowski”, r. 22:1904, nr 104, s. 2.
3  Z ruchu nauczycielskiego, „Kurjer Lwowski”, r. 26:1908, nr 528, s. 6.
4  Na prowincji, „Kurjer Lwowski wydanie popołudniowe”, r. 26:1908, nr 
243, s. 4.
5  Z ruchu przedwyborczego, „Kurjer Lwowski południowy”, r. 29:1911, nr 
187, s. 1.
6  Listy z kraju, „Kurjer Lwowski”, r. 31:1913, nr 23, s. 6-7.
7  Zniszczone kościoły i cerkwie, „Kurjer Lwowski wydanie poranne”, r. 
35:1917, nr 182, s. 5.

Opowieści dawnej treści – na przełomie roku
„Przynieś polom Nowy Roku bujny plon,
a fabrykom rudy węgla wiele ton
Przynieś miastom nowe domy, rzece most.
Wszystkim szczęścia, jak najwięcej dni bez trosk…”

Piosenka ludowa

Zimowym kożuchem jest okryta cała Ziemia Brzostecka. Na 
polach jest biało i bardzo jasno. Wszystkie domy, budynki 

gospodarcze, drzewa, sady, zagrody przykryte są puszystą czapą 
śniegową. W ogrodach małe krzewy i drzewka wyglądają jak 
baśniowe stwory. Tu i ówdzie przebiega pies strzegący obejścia, 
ale zaraz chowa się w dużej, okazałej budzie lub ucieka pod próg 
domu. A drzwi domu zamknięte jakby wszyscy zasnęli i ucichło 
życie. Nigdzie nie widać żadnej ludzkiej duszy. Zima – nadszedł 
czas odpoczynku i spokojnego bycia w domu rodzinnym. Tylko 
dzieci od czasu do czasu wybiegają na podwórko, obrzucają się 
śnieżkami, lepią kolejnego bałwana i z czerwonymi buziami 
wracają do domu. Niemalże w każdym ogrodzie stoją już dorod-
ne bałwany ulepione z trzech kul śniegowych, z dużą miską na 
głowie, z oczami z czarnego węgla, z marchewkowymi ustami 
pełnymi uśmiechu, a w ręce trzymają miotłę. Ten „ludzik” to-
warzyszy wszystkim dzieciom od wielu, wielu lat. W świąteczne 
dnie całe budynki stoją odświętnie oświetlone kolorowymi 
światełkami i tak jedne żarzą się, inne mrugają, jeszcze inne włą-
czają się z opóźnieniem, tworząc niezwykły nastrój. Światełka 

te niezwykle wyglądają w przystrojonych iglakach, parkanach, 
bramach, na dachach, ale najładniej prezentują się urocze choiny 
stojące w ogrodach, ubrane błyszczącymi bombkami, koloro-
wymi zabawkami i wielobarwnie oświetlone. W niektórych 
ogrodach wokół tych choinek ustawione są baśniowe postacie: 
smerfy, krasnale, elfy, a wokół nich jakby biegały leśne zwie-
rzęta: sarenki, jelonki, misie. Na drzwiach wejściowych wiszą 
piękne, mieniące się wieńce z jedliny ozdobione czerwonymi 
kokardami, kolorowymi dzwonkami i bombkami, które od czasu 
do czasu wydzwaniają melodię „Cicha noc”.
Idąc przez ulice, czuję się, jakbym bezpośrednio brała udział 
w spotkaniu świątecznym tych rodzin, a wieczory tych dni są 
niezwykle długie i bogate w przeżycia. Na dworze sypie śnieg, 
który z podmuchem wiatru staje się uciążliwy. Mróz szczypie 
w nos, a pod nogami jest śliski lód przylegający do bruku chod-
nikowego, czyniąc tę drogę niebezpieczną. Jednak warto się 
przejść wieczorem przez ulice naszego miasteczka. Zatopić się 
w barwach, w różnorodnych kształtach, wsłuchiwać się w bliskie 
sercu kolędy i pastorałki płynące z taśm muzycznych, płynące też 
z ust biesiadników i samemu przenieść się w tamte czasy, kiedy 
to św. Józef z Maryją brzemienną szli uliczkami Betlejem, od 
domu do domu, szukając noclegu. Warto pomyśleć, że już wtedy 
„Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie 
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i narodziłeś się Jezu w stajni, w ubóstwie i w chłodzie…”. Od razu 
nasuwa się refleksja: czy dziś znalazłoby się miejsce, lokum dla 
ubogiego podróżnego? Czy dziś w czasach wielce komercyjnych 
bylibyśmy w stanie przyjąć do domu utrudzonego wędrowca? 
Odpowiedź też znajdziemy w kolędzie: „A dzisiaj czemu wśród 
ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla Ciebie 
w niejednej człowieczej duszy…”. Przykro brzmi ta odpowiedź, 
która ogłasza o współczesnej chorobie zwanej znieczulicą.

Idę w stronę cmentarza i gdziekolwiek spojrzę, widok jest 
czarujący i niezwykły jak z baśni tysiąca i jednej nocy. Wszę-
dzie jarzą się barwne światła. Spoglądam na Kamieniec – aż 
mieni się w oczach z barw i kolorów wokół domów, bloków, 
a na szczycie wokół dworku Państwa Przewoźników. Ten dom 
dostojny, kolorowy, błyszczący, przestronny, zbudowany według 
wzorów architektury polskiej w miejscu, w którym jakby stykał 
się z błękitem nieba zamyka pewną przestrzeń i wprowadza czy-
telnika w absolutny spokój i zdumienie. Kiedyś, przed laty, stały 
tu gdzieniegdzie małe chatki, a wśród nich wąskie pola uprawne 
i łąki, jak również drzewa. Każdy połeć był uprawiany i wyko-
rzystany. W domach tych jak i w większości domów Ziemi Brzo-
steckiej panowała po prostu bieda. Były to rodziny wielodzietne 
i każda z nich hodowała zwierzęta domowe, którymi trzeba było 
wyżywić rodzinę. O takich światłach i barwnych ozdobach nie 
było mowy, gdyż królowała tu naftowa lampa, to też i oświetlenie 
było znikome. W domach tych były drzewka rajskie zwykle małe, 
ozdobione wycinankami z bibuły kolorowej, jabłkami, orzecha-
mi i łańcuchami własnej produkcji. W okresie świąt niezwykłe 
miejsce było na stole, na którym widniał biały obrus, a na nim 
sianko i biały opłatek oraz duża strucla. Dzisiaj strucelki zwane 
chałką kupujemy w cukierniach, sklepach spożywczych, a przed 
laty obowiązkowo każda matka piekła wyplecioną bułkę w piecu 
chlebowym. Spożywało się ją na śniadanie bożonarodzeniowe 
z kawą zbożową. Ach cóż to był za przysmak… Jego rozkosz 
czuję po dziś dzień. Cały dzień Bożego Narodzenia był bardzo 
pobożnie świętowany. Rodzice nie pozwalali nawet zamieść 
podłogi, natomiast zwierzętom zadawano przygotowaną karmę 
– siekane buraki z sieczką do żłobu, a za drabinę wiązkę siana. 
W domu panował radosny i świąteczny spokój. Obowiązkowo 
cała rodzina uczestniczyła we Mszy Świętej, a po obiedzie było 
rodzinne kolędowanie. W moim domu rodzice śpiewali bardzo 
pięknie, gdyż mieli wyćwiczone głosy w katolickim stowarzy-
szeniu przy kościele parafialnym w Brzostku, przez księdza 
Michała Stępnia. Ojciec rozpoczynał ulubioną kolędą: „Ach 
ubogi żłobie, cóż ja widzę w Tobie, droższy widok niż ma Niebo 
w maleńkiej Osobie…”, a mama uwielbiała kolędę „Lulajże 
Jezuniu”. My, trzy siostry, śpiewałyśmy wszystkie kolędy, ale 
najbardziej podobała się nam melodia „Przylecieli aniołkowie 
jak ptaszęta z nieba”. I tak po wyśpiewaniu znajomych kolęd 
przechodziliśmy do śpiewów pastorałek. Do najciekawszych 
zaliczyć można: „Pasterzu, pasterzu czy widzisz tam, o tam, 
o tam? Tam szopka, tam żłóbeczek…” albo „Szło za gwiazdą 
dwóch pasterzy pogrążonych jeszcze we śnie, a by ujrzeć Boże 
Dziecię…”. I tak głośno, z mocno bijącymi sercami, śpiewem 
witaliśmy Dzieciątko Jezus narodzone jakby na nowo.

W tym dniu nie było odwiedzin rodziny, wieczorem zaś ro-
dzice opowiadali stare zasłyszane opowieści, baśnie, legendy, 
a każda z nich kończyła się jakimś ważnym przesłaniem. W do-
mach, w których żyły babcie, one też snuły swoje opowieści 
z czasów dawnych, dawnych… Te opowieści wyrastały z podań 
przekazywanych z ust do ust i czasami były zakończone bardzo 
dziwnie lub mrocznie. I tak każda rodzina we własnym gronie, 
z kolędami na ustach spędzała czas „w nicnierobieniu”. Jednak 
w drugiej połowie XX wieku wieczorami zaczęły chodzić po 
wsiach grupy kolędnicze, a to z gwiazdą, to znowu z turoniem, 
z Herodem czy też ze śmiercią. Każda z tych grup miała opra-
cowane kolędy i rymowanki, którymi pięknie prezentowała się 
w odwiedzanych domach. W zamian za to gospodynie obdaro-
wywały kolędników pieczonymi ciastkami, pierniczkami czy 
też częstowały pajdami bułek z kompotem. Starsi kolędnicy – bo 
i tacy chodzili – ubrani byli w kożuch barani odwrócony wełną 
do wierzchu i taką samą czapę. Mieli ze sobą worek, do którego 
dostawali bochen chleba, połeć sadła, słoniny czy też garniec 

ziarna. Wszyscy na koniec kolędy wyśpiewywali podziękowania 
słowami: „Za kolędę dziękujemy, zdrowia szczęścia winszujemy. 
Byście długo, zdrowo żyli i szczęśliwi byli na ten Nowy Rok…”.

Czasami młodzi kawalerowie czynili psoty dziewczętom, 
do których „smolili cholewki”, np. wyciągali na dach brony, 
rozbierali wóz, ściągali bramę, zatykali komin szybami, stroili 
drzewa w ogrodzie i te żarty zawsze były odbierane z wielkim 
humorem. Był to też dowód, że dziewczęta w tym domu cieszą 
się powodzeniem.

Drugi dzień Świąt, w św. Szczepana, mieszkańcy naszej 
Ziemi Brzosteckiej zawsze święcili owies, a potem obsypywali 
się nim już pod koniec Mszy Świętej. Najbardziej dostawało 
się owsa we włosy osobom stojącym pod chórem, a upatrzone 
dziewczyny jeszcze i po wyjściu z kościoła obsypywane były 
ziarnem. Wszystkiemu towarzyszył śmiech, żarty i próba umó-
wienia się na tańce wieczorne. Te wieczorne tańce odbywały się 
zwykle przy jednym instrumencie, np. akordeonie, skrzypcach 
z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych, którymi to 
w tamtych czasach były na przykład blat stołu czy też taboret 
albo najzwyklejsze pokrywki. Kapele ludowe przygrywały do 
tańca w karczmach czy też w bogatszych domach wiejskich. 
Zaś w XX wieku w domach ludowych, klubach, na świetlicach, 
w remizach strażackich. Tańczono nie tylko oberki, polki, wal-
coszki, okółki, ale także pełne powagi tanga, walce angielskie, 
szlofoksy i fokstroty, a potem już młodzieżowe cza-cza, twisty, 
rock and roll, makareny i inne znane nam współcześnie. Ten 
dzień, a właściwie wieczór w drugi dzień świąt rozpoczynał 
okres tzw. wielkiego szału, czyli karnawału.

Przed laty w dzień św. Szczepana przysłowie mówi: „Każdy 
gospodarz sobie pan”. Więc był to dzień najmowania służby 
na cały następny rok. Ten zwyczaj został zapisany w scence 
rodzajowej: „Pan gospodarz umawiał parobka i ubijał z nim 
zapłatę… tylko za wyżywienie, a to za komorne, a to jeszcze za 
utrzymanie, a to na zakup butów i kapoty…”, targowanie się 
gospodarza z parobkiem było przepijane okowitą i przegry-
zane poczęstunkiem, aż dobijano targu i gospodarz umawiał 
parobka, a ten znajdował utrzymanie na następny rok życia. 
Od św. Szczepana kolędnicy odwiedzali gospodarzy, nie tylko 
śpiewając kolędy i pastorałki, ale także wystawiali jasełka czy 
też mniejsze scenki rodzajowe. Wśród nich były takie: „Byłam 
w kościele, widziałam wesele, jak Panna Syna porodziła…, a ja 
te pieluszki noszę i o kolędę proszę…” po tych słowach zwykle 
gospodyni obdarowywała kolędników darami, bądź drobnymi 
pieniędzmi. W tych domach, w których nie dostawano żadnego 
poczęstunku, kolędnicy gromko śpiewali: „Jeżeli nam nic nie 
dacie, wielki cud uznacie, miski garczki wytłuczemy, co na pól-
kach macie…” i wychodząc, obrzucali gałkami ze śniegu drzwi 
wejściowe, aby dać znać innym grupom kolędniczym, że tutaj 
mieszkają skąpi ludzie.

Kolejnym dniem świątecznym jest dzień św. Jana, w którym 
po zakończonej Mszy Świętej następuje picie uprzednio pobło-
gosławionego wina kościelnego. Na ten obrzęd przychodziły 
dorosłe osoby z większości rodzin katolickich. Ten zwyczaj 
przetrwał do dnia dzisiejszego. Przy udzielaniu pobłogosławio-
nego wina wiernym kapłan wypowiada formułę: „Pij miłość 
świętego Jana”.

W okresie karnawałowym często zbierano się w domach 
bogatszych na pogaduchy i tam dawano też receptę młodym 
mamom na szczęśliwe małżeństwo, jak zatrzymać upatrzonego 
chłopca i na dobre wychowanie dzieci. Jedną z porad pamiętam 
po dziś dzień, a brzmiała ona tak: „jak masz nieposłuszne dzie-
cko, z którym w żaden sposób nie możesz sobie poradzić, bierz go 
za rękę o 12 w nocy, wyprowadź na pole i daj mu porządne lanie 
w tyłek witkami wierzbowymi, wypowiadając słowa: matrono, 
bierz sobie to niedobre dziecko, a oddaj mi moje…”. Już słyszę, 
co mówią mamy, które preferują wychowanie bezstresowe… Jest 
to bardzo ekstremalny sposób wychowawczy, ale starzy ludzie 
mówią, że bardzo skuteczny.

Obchody kolędnicze były męską sprawą. Młodzi chłopcy 
układali też dowcipne i śmieszne życzenia, np. „Gdzie turoń cho-
dzi, tam się żytko rodzi, tam gdzie nie chodzi, tam się nie rodzi. 
Gdzie jego stopy, tam staną kopy…”. Były też teksty dotyczące 
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Heroda, np. „Królu Herodzie, za twe straszne zbytki, chodź do 
piekła, boś ty brzydki”. Przy układaniu tych tekstów było dużo 
śmiechu i żartów. I tak spędzano czas wieczorny aż do sylwestra.

Niezwykłym dniem było pożegnanie starego roku. W tym 
dniu odbywały się zabawy taneczne, tym bogatsze i większe, 
im bardziej zamożna grupa ludzi je organizowała. Dostojne 
gale i rauty z iluminacjami świetlnymi, orkiestrą, niezwykłym 
poczęstunkiem były na dworach ziemiańskich. Uczestniczący 
tam goście ubrani byli w bogate stroje. Smakołyki i wykwintne 
wina, likiery, szampany oraz dania polskie i cudzoziemskie 
towarzyszyły tym balom. U ubogich ludzi też były tańce, które 
rozpoczynały się zwykle chodzonym, a kończyły siarczystym 
mazurem. Jednak najczęściej tańczono polskie tańce ludowe oraz 
wszystkie te tańce, które przychodziły z europejskiego, bądź 
amerykańskiego świata mody. Nawet i w uboższych domach 
w tym dniu ubierano niezwykłą suknię z tafty, satyny, kaszmiru, 
a nogi okrywano cienkimi rajstopami i bucikami na obcasie. 
Mężczyźni zakładali coraz to bogatsze garnitury, fraki z białą 
koszulą i krawatem bądź muszką, a na nogi zakładano błysz-
czące lakierki. Na te bale przygotowywano też kotyliony, bądź 
kwiaty z kolorowej bibuły i od ilości zakupionych tych ozdób 
wybierano królową balu. Takie sylwestrowe bale organizowane 
są w niektórych miejscowościach po dzień dzisiejszy. Jednak 
w dzisiejszych czasach najchętniej organizowane są sylwestro-
we bale składkowe, bądź w określonych kręgach zawodowych 
i społecznych.

Nowy Rok zawsze rządzi się starymi zwyczajami. W tym 
dniu od rana chodziły szczodroki i draby odziane w misterną 
czapę ukręconą z warkoczy słomianych. Wszyscy rozpoczynali 

powitanie od słów: „Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Ro-
czek, żeby was tu nie bolała główka, ani żaden boczek. Piekliście 
szczodroki, bochnioki, powiadali nom, pobłogosławi was som 
Pon Jezus i ten święty Jon.” W dzisiejszych czasach chodzą grupy 
kolędnicze odziane w przepiękne stroje, które śpiewają kolędy, 
recytują wiersze związane z Narodzeniem Pańskim i zbierają 
pieniądze, które służą pomocą wolontariuszom w krajach misyj-
nych w Afryce, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie 
i w innych częściach świata.

Okres wielkiego świętowania bożonarodzeniowego trwa do 
Trzech Króli – nawet dzieci i młodzież miały dawniej przerwę 
świąteczną do 6 stycznia. Ten czas zamyka też przestrzeń, 
a w niej mieszczą się też przysłowia, np. „Na Trzech Króli noc 
się kuli” lub „Na Boże Narodzenie przybywa dnia na wołowe 
leżenie”, czy też: „Na Nowy Rok przybywa dnia na barani 
skok” itp. Owa przestrzeń czasowa zaczyna się wydłużać co-
raz to jaśniejszym dniem i późniejszym zmierzchem. W czasie 
świątecznym ustawały w domach i sąsiedztwach kłótnie, spory. 
Nastawał czas pojednania i wspólnego świętowania. Obecnie 
doszła jeszcze jedna forma świętowania, a mianowicie jasełka, 
które wystawiane są przez młodzież w kościołach, szkołach lub 
domach kultury.

Tradycja Świat Godnich przetrwała w trudnych czasach 
zaborów, wojen i okupacji, w okresie wysiedlenia, w czasach 
komunistycznych i trwa po dziś dzień. Wszystkie obrzędy wy-
myślone przez naszych praojców są przekazywane w rodzinach, 
w kościołach i szkołach, coraz to młodszemu pokoleniu. Myślę, 
że i nasze pokolenie trwać będzie wiernie w przekazywaniu 
tradycji i obyczajów świątecznych swoim dzieciom i wnukom.

Zuzanna Rogala

Kapela Zastawnych - coraz bardziej popularna
Kapela Ludowa Zastawnych działalność swą przy Centrum 

Kultury i Czytelnictwa w Brzostku rozpoczęła niedawno, 
bo dopiero trzy lata temu. Wcześniej działała tu kapela „Brzosto-
wianie” pod przewodnictwem Tadeusza Chudego i też odnosiła 
sukcesy – słynęła z kultywowania rodzimej tradycji ludowej na 
terenie powiatu dębickiego, a nawet poza jego obszarem. Działała 
kilkanaście lat. Jednak podeszły wiek i stan zdrowia jej lidera 
spowodowały zawieszenie działalności kapeli, a co za tym idzie 
„rozpad”. Tak już bywa, że w każdym zespole musi być przywód-
ca, który jest motorem, siłą napędową do działania. Zrozumiał to 
zapewne Jakub Zastawny, bardzo młody pasjonat muzyki ludo-
wej wyrosły z rodziny muzykującej takiej „z dziada pradziada”. 
Jakub od dziecka grywał na akordeonie, bo zamiłowanie do tego 
typu twórczości miał już we krwi. Za jego namową skrzyknęli się 
od dawna muzykujący, grający po weselach Zastawni i utworzyli 
kapelę rodzinną. Jakub jako specjalista w dziedzinie, bo student 
wychowania muzycznego, został ich „menadżerem”: inspirował 
do działania, szukał starych melodii i tekstów, a także przeglą-
dów i konkursów, gdzie mogliby wystąpić. W bardzo krótkim 
czasie kapela zaczęła odnosić sukcesy i być rozpoznawalna. 
Zanim to nastąpiło, członkowie kapeli dowiedzieli się, że 
zasadniczym instrumentem w pogórzańskiej kapeli ludo-
wej jest, nie akordeon, lecz cymbałki. Jakub zabiegał o ten 
instrument, który na brzosteckim terenie mało był znany, 
aż w końcu udało mu się zakupić go i nauczyć na nim grać. 
Cymbalistą został oczywiście Jakub. Od tej pory kapela 
zaczęła być dobrze postrzegana przez jurorów – poczęły 
się sypać wyróżnienia i nagrody na różnych konkursach, 
o czym było pisane na łamach naszej gazety. Tymczasem 
Jakub, jak wielu młodych, aktywny medialnie, wyszukał 
w Internecie cymbałki ze stuletnią tradycją – prawdziwe, 
takie jak dawnej bywały i w niedługim czasie stał się ich 
posiadaczem. Na tychże cymbałkach Kapela Zastawnych 
wygrała I miejsce w kategorii kapel na XXXV Spotka-
niach Cymbalistów organizowanych przez Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie, zaś Jakub Zastawny otrzymał 
tam III nagrodę w kategorii soliści-cymbaliści. Jeśli mowa 
o nagrodach, to z prawdziwą przyjemnością pragnę poin-
formować, że dwa miesiące wcześniej, bo w październiku 

na IX Przeglądzie Kapel „Do Korzeni” Słocina 2016, Kapela Za-
stawnych zdobyła zaszczytne I miejsce. Serdecznie gratulujemy 
tak wysokich pozycji w obu konkursach. Aktualny skład kapeli 
to: Józef Śliwa – skrzypce prym, Leszek Zastawny – klarnet, 
Kazimierz Czech – klarnet, Jakub Zastawny – cymbały, Aneta 
Wójtowicz – skrzypce oraz Jan Zastawny – kontrabas. W skła-
dzie prawdziwą perłą jest Józef Śliwa - prymista, uważany 
przez znawców za autentycznego, samorodnego twórcę muzyki 
ludowej. Program II Polskiego Radia przeprowadził z nim wy-
wiad, który emitowano 19 grudnia 2016 r. w samo południe. Zaś 
następnego dnia Radio Rzeszów w godzinach rannych nadało 
audycję o kapeli Zastawnych, w której zaprezentowano ich 
utwory. Świadczy to na pewno o coraz większej popularności 
i renomie kapeli, którą zdobyła w tak krótkim czasie. Jak napisał 
na Facebooku lider kapeli Jakub Zastawny, „głównym celem, 
jaki postawiła sobie kapela, jest wykonywanie najstarszych, 
archaicznych melodii w takiej formie, w jakiej wykonywali je 
nasi przodkowie”. Niebawem ukaże się płytka z tymi utworami. 
Czekamy na nią z wielką niecierpliwością.

E.M.
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My gramy właśnie w taki starodawny sposób…

Wywiad z Jakubem Zastawnym, cymbalistą 
z Kapeli Zastawnych

Kapela Zastawnych stała się wizytówką Brzostku. Odnosi suk-
cesy na wszystkich przeglądach i festiwalach muzyki ludowej. 
W czym tkwi tajemnica sukcesu?
To prawda, nasze miasto stało się rozpoznawalne i kojarzone 
z graną przez nas muzyką. Na wielu portalach internetowych 
związanych z etnografią, muzykologią – ogólnie folklorem, 
okolice Brzostku, jak i samo miasto nie jest już uznawane za 
białą plamę na mapie polskiej muzyki ludowej.
Myślę, że kluczem do sukcesu naszej kapeli było ukierunkowa-
nie jej od razu na odtwarzanie lokalnej muzyki ludowej w jej 
najbardziej archaicznej formie oraz fakt, iż grają w niej (pomi-
jając mnie i naszą sekundzistkę) prawdziwi muzykanci ludowi 
starszego pokolenia. Nasz repertuar obejmuje w większości 
melodie mało znane lub wręcz zapomniane – staramy się nie 
wykonywać ludowych „szlagierów”, czyli melodii powszech-
nych na całej Rzeszowszczyźnie. W repertuarze mamy melodie 
taneczne: tramelki, polki, sztajerki, oberki i walce. Posiadamy 
również melodie obrzędowe: oczepinowe oraz melodię przed-
weselną – „dobranockę”. Jest ona przeciekawa w swojej formie, 
dlatego też postanowiliśmy nią właśnie rozpocząć naszą płytę, 
która powinna niebawem się ukazać. Kolejnym czynnikiem, 
który przyczynia się do dobrych wyników na konkursach, jest 
typowy dla Rzeszowszczyzny skład kapeli (skrzypce prym, dwa 
klarnety, cymbały, skrzypce sekund i kontrabas) oraz forma wy-
konywania melodii. W dawnych czasach, przed I wojną światową 
grę kapeli rozpoczynał najważniejszy jej członek – skrzypek 
prymista. Po prostu zaczynał grać daną melodię, a reszta kapeli 
dołączała po dwóch, trzech taktach. My gramy właśnie w taki 
starodawny sposób.
Ile czasu członkowie kapeli poświęcają na przygotowanie się 
do występów? Czy zdarzają się spontaniczne 
spotkania i granie dla przyjemności, dla siebie?
Kapela spotyka się na próbach w miarę regular-
nie. Czasami jest to raz w tygodniu, czasami raz 
na dwa tygodnie. Częstsze próby odbywają się 
w sezonie, czyli mniej więcej od połowy lutego do 
pierwszych dni grudnia. W następnych miesiącach 
mamy odpoczynek i spotykamy się rzadziej. Na 
próbach staramy się skupiać na pracy, a gdy już 
opanujemy materiał, mamy czas na pogawędkę 
i żarty. Zawsze zdarza się również spontaniczne 
granie dla siebie, ale jako tako typowych spotkań 
na takie muzykowanie zwykle nie organizujemy. 
Czasami po prostu umawiamy się na dłuższe próby 
z graniem dla przyjemności.

Jaki ostatnio Kapela Zastawnych odniosła 
sukces?
Nasze najnowsze trofeum to I miejsce w kategorii 
kapel z cymbałami na „XXXV spotkaniach cym-
balistów” w Rzeszowie.

Muzyka ludowa nie jest popularna wśród młodych ludzi. Co 
Pana skłoniło, żeby właśnie tą muzyką się zająć?
Można powiedzieć, że nie miałem wyjścia Jestem nią przesiąk-
nięty od małego. W rodzinie mojego taty muzyka ludowa istnieje 
od pokolenia moich prapradziadków, a przynajmniej tak daleko 
sięga nasza wiedza o tym zajęciu. Prapradziadek sekundował na 
skrzypcach, a praprababcia grała na małych ludowych basach. 
Ich syn Franciszek grał prym w tej rodzinnej kapeli. Był moim 
pradziadkiem i miałem okazję z nim kilkanaście razy grać. Było 
to na początku mojej muzycznej drogi, kiedy zaczynałem, jeszcze 
ze słuchu, grać na akordeonie. Był to okres, kiedy Franciszek 
grał w nieistniejącej już kapeli ludowej Brzostowianie.
Również w rodzinie mojej mamy muzykowanie nie było obce 
– jej ojciec, a mój dziadek Kazimierz, grał na trąbce oraz har-

monijce ustnej. Jednak nasz 
rodzimy folklor muzyczny, 
jako pierwszy, pokazał mi 
mój dziadek Leszek, z któ-
rym teraz gram w kapeli. 
Jeszcze gdy nie potrafiłem 
na niczym grać, on grał mi 
na klarnecie muzykę naszych 
przodków.

W jakich instrumentach Pan 
się specjalizuje?
Moim głównym instrumen-
tem jest akordeon guzikowy, 
który studiuję na Akademii 
Muzycznej w Krakowie. 
Potrafię też grać na pianinie 
oraz na cymbałach rzeszow-
skich.

Skąd się wzięło zainteresowanie grą na cymbałach? Czy łatwo 
nauczyć się gry na tym instrumencie? Ile czasu trzeba na to 
poświęcić?
Tak po prawdzie, to zaraził mnie tym instrumentem kolega ze 
studiów. Uczył się on od nieżyjącego już Edwarda Markockiego 
z Polesia koło Leżajska. Bardzo spodobało mi się brzmienie tego 
instrumentu. Przypomina mi dźwięk barokowego klawesynu. 
Właściwie to jest jego prapraprzodkiem. Wcześniej grałem 
w kapeli na akordeonie, ale nie jest to instrument ludowy, więc 
niedopuszczany na konkursach, toteż pomyślałem, że spróbuję 

sił na naszym regionalnym instrumencie, którym są cymbały 
rzeszowskie. Jeśli chodzi o trudność i czas, jaki trzeba im po-
święcić to stwierdzam, że jest tak samo jak z każdym innym 
instrumentem. Jeśli chce się grać na jakimś poziomie, to trzeba 
dużo i mądrze ćwiczyć.

Mimo że tak krótko uczy się Pan gry na cymbałach, zajmuje Pan 
wysokie miejsca na festiwalach? Jakie jest najnowsze trofeum?
Moim ostatnim trofeum jest III miejsce na „XXXV spotkaniach 
cymbalistów” w Rzeszowie. Jestem bardzo dumny z tej nagrody, 
bo konkurowałem w swojej kategorii wiekowej z ludźmi o często 
7-10-letnim stażu gry.

Dokończenie na str. 12
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25 FINAŁ WOŚP w Brzostku
14.01. (sobota) od godz. 9.00
Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej 

– Drugi Zimowy Halowy Turniej w Futsal 2017

15.01. (niedziela)
Rynek - kwesta wolontariuszy od godz. 8.00
Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej 12.00 – 15.00
– Drugi Zimowy Halowy Turniej w Futsal 2017

Dom Kultury w Brzostku od godz. 15.00
- blok imprez kulturalno-rozrywkowych przygotowany przez 
przedszkolaków i uczniów szkół z terenu gminy Brzostek
- licytacje prac i przedmiotów przekazanych przez szkoły, 
instytucje oraz osoby prywatne
- pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy prowadzone 
przez strażaków z OSP w Brzostku

Rynek w Brzostku godz. 20.00 
- „Światełko do nieba”

Dokończenie ze str. 11

Czy wykształcenie muzyczne i gra w kapeli ludowej nie stanowią 
sprzeczności? W czym są utrudnieniem, w czym pomagają?
Jeśli byłbym skrzypkiem w kapeli wiejskiej, to wykształcenie 
muzyczne bardzo by mi przeszkadzało. Gram jednak na instru-
mencie typowo ludowym, na który nie ma profesjonalnej szkoły, 
więc samoistnie gram w stylu ludowym, chociaż cały czas go 
jeszcze poznaję.
Jeśli ktoś zna prawidłowy (klasyczny) sposób gry na instrumen-
cie takim skrzypce czy klarnet, to nigdy nie zagra „po ludowe-
mu”. Szczególnie widać to u skrzypków wiejskich, grających 
przeciekawym vibrato, trzymających trochę inaczej skrzypce 
i używających specyficznych ozdobników. Wykształcony mu-
zyk nie jest w stanie wydobyć takiego brzmienia z instrumentu 
– gra poprawnie według swojej szkoły, a wiejski muzykant gra 
może nie do końca prawidłowo, 
ale niepowtarzalnie i stylowo. 
Stąd też szkoły muzyki ludo-
wej, w których role mentorów 
pełnią właśnie ostatni wiejscy 
muzykanci, a uczniów – młodzi 
muzycy chcący poznać chociaż 
w kilku procentach sztukę 
prawdziwej muzyki ludowej.
W moim przypadku wykształ-
cenie muzyczne pomaga. Mam 
przygotowanie do prowadzenia 
zespołów muzycznych, więc 
wpływa to na pewno na efek-
tywność prób kapeli, które 
prowadzę.

Jakie inne rodzaje muzyki Pan 
lubi?
Bardzo lubię jazz a dokładnej 
jego odmianę Dixieland. Lu-
bię muzykę folkową, ale tylko 
w najlepszym wydaniu. No 
i oczywiście uwielbiam mu-
zykę, którą gram na studiach. 

W każdym semestrze muszę grać muzykę współczesną, pisa-
ną typowo na koncertowy akordeon oraz dawną – barokową 
(organowy Bach czy sonaty Scarlattiego świetnie brzmią na 
tym instrumencie). Oprócz tego słucham muzyki pop, rock itp. 
W ogóle wszystko, co uważam za wartościowe.

Czy swoją przyszłość łączy Pan z muzyką ludową?
Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie. Na pewno chciałbym 
zachować ciągłość wykonywania muzyki naszych przodków 
w takiej formie, w jakiej robimy to obecnie w Kapeli Zastawnych. 
Uważam, że ważne jest zachowywanie tych melodii od zapo-
mnienia, zbieranie ich i archiwizowanie. Być może w przyszłości 
właśnie tym ostatnim będę zajmował się w chwilach wolnych od 
profesji, w której obecnie się kształcę.

Z Jakubem Zastawnym rozmawiała Urszula Kobak.

25. Finał w Brzostku
Już ćwierć wieku gra Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy. Tym razem zbiórka funduszy odbędzie się 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogól-
nopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom. 25. Finał odbędzie się 15 stycznia 
2017 r. i jest to po raz pierwszy w trzecią niedzielę stycz-
nia. Również w Brzostku da się słyszeć dźwięki Orkiestry. 
Tym razem dołączy do niej Hala Sportowa im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej, gdzie już w sobotę od godz. 9.00 bę-
dzie można wziąć udział w Drugim Zimowym Halowym 
Turnieju w Futsal 2017. Natomiast w niedzielę od 8.00 wo-
lontariusze rozpoczną zbiórkę do puszek, od godz. 12.00 
zapraszamy ponownie do hali sportowej, a od godz.15.00 
w domu kultury rozpocznie się blok imprez kulturalno-
-rozrywkowych przygotowany przez przedszkolaków 
i uczniów szkół z terenu gminy Brzostek, licytacje prac 
oraz pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy prowa-
dzone przez strażaków z OSP w Brzostku. O godz. 20.00 
rozbłyśnie na brzosteckim rynku „Światełko do nieba”.

J.Z.

Fot. Zbigniew Szczuciński
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100-latek z Podkarpacia
Pan Ludwik Płaziak, urodzony w Januszkowicach, może 

poszczycić się nie lada jubileuszem – 1 stycznia skończył 
100 lat. Wspólnie z żoną wychowali czwórkę dzieci, doczekali 
się siedmioro wnucząt. Swoje setne urodziny obchodzi wśród 
najbliższych. Pan Ludwik przez wiele lat pracował w trans-
porcie oraz jako masarz. Niezwykle uzdolniony muzycznie, 
często grał na klarnecie. Talent po Panu Ludwiku odziedziczył 
jego wnuk. Otoczony miłością i szczerą opieką przez ostatnie 
lata mieszka z córką w Bieździedzy. Jak wspominają najbliżsi, 
Pan Ludwik lubi przyrodę i prostą kuchnię. Często wspomina 
trudny dla Niego czas II wojny światowej, gdy został zmuszo-
ny przez Niemców do pracy w zaopatrzeniu frontu. 

O setnych urodzinach Pana Ludwika pamiętali Burmi-
strzowie Brzostku i Kołaczyc wraz z pracownikami Urzędów 
Stanu Cywilnego oraz przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Odwiedzili Jubilata, składając mu szczere ży-
czenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa 
Bożego i kolejnych wspaniałych jubileuszy. 

B.Z.

UPOMINKI DLA POTRZEBUJĄCYCH ROZDANE
Mottem grudniowej, piątej z kolei zbiórki żywności dla 

potrzebujących stały się słowa św. brata Alberta: „Trzeba 
być dobrym jak chleb”. Warto nadmienić, że w 2015 roku 
obchodziliśmy 100-lecie jego śmierci, a ważne jest to z tego 
względu, że dawniej chleb to był po prostu chleb – prawdziwy, 
pachnący i smakowity. Teraz trudno taki spotkać, różnie też 
smakują obecne wyroby chlebopodobne, więc pewnie współ-
cześnie św. Albert użyłby innego porównania. To tak na mar-
ginesie.

W akcji „Upominek dla potrzebujących” zorganizowanej 
przez Grupę Wolontariatu i Szkolne Koło Caritas działające 
przy Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku wzięli udział 
liczni (83 osoby) uczniowie pod opieką nauczycieli. Doświad-
czeni w robieniu „słodkich oczu” gimnazjaliści skutecznie, 10 
grudnia przez 7 godzin, zachęcali klientów sklepów w Brzostku, 
Zawadce Brzosteckiej, Kleciach, Przeczycy i Kamienicy Dolnej 
do podzielenia się z innymi swoimi zakupami, a dokładnie arty-
kułami żywnościowymi o długim terminie przydatności do spo-
życia oraz środkami czystości. Z zebranych darów przygotowano 
w sumie 133 paczki, z tego przed świętami Bożego Narodzenia 
przekazano 37 paczek uczniom, 13 uczestnikom WTZ oraz 83 
ludziom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym. 
Hojność ofiarodawców dowodzi, że wśród nas jest wielu ludzi 
wrażliwych na potrzeby innych, wielu ludzi – dobrych.

Na życzenie głównych organizatorów podajemy listę zebra-
nych produktów: makarony 28 duże paczki + 345 małe paczki, 
cukier 168 kg, mąka 154 kg, czekolady 102 szt., ryż 90 kg, wafle/
batoniki 87 szt., ciastka 87 szt., herbata 73 szt., kisiele/budynie/
galaretki 68 szt., olej 55 litrów, konserwy mięsne 55 szt., przy-
prawy 49 szt., pasztety 40 szt., mydło 38 szt., płatki do mleka 33 
szt., konserwy rybne 34 szt., kasza 21 kg, figurki mikołaje cze-
koladowe 19 szt., kawa prawdziwa 18 szt., groszek konserwowy 
17 szt., przecier pomidorowy 17 szt., dżemy i marmolady 14 szt., 
soki 13 szt., kakao 11 szt., napoje herbaciane 9 szt., margaryny/
masło 9 szt., kukurydza konserwowa 9 szt., sól 8 kg, majonez 
8 szt., płyny do czyszczenia 8 szt., żelki/landryny 7 szt., płyny do 
naczyń 7 szt., skarpety 6 par, szampony 6 szt., chrupki 6 szt., sosy 
meksykańskie 6 szt., ketchup 5 szt., kremy czekoladowe 5 szt., 
cukierki 5 paczek, musztardy 5 szt., paluszki 4 paczki, draże 
4 paczki, ogórki 4 słoiki, proszki do prania 4 szt., cappuccino 
4 szt., miód 3 szt., kwasek cytrynowy 3 szt., kawa zbożowa 3 szt., 
serki topione 3 szt., ptasie mleczko 3 szt., fasolka po bretońsku 
3 słoiki, krem do rąk 3 szt., pasta do zębów 2 szt., gąbki 2 paczki, 
masa makowa 2 szt., barszcz czerwony koncentrat 2 szt., seler 
konserwowy 2 szt., mleko 2 kartony, serek łaciaty 2 szt., kiwi/
pomarańcze - 2 koszyczki, rękawiczki 2 pary, bułka tarta 1,5 kg, 
dezodorant 1 szt., skarbonka-samochodzik 1 szt., cukier puder 
1 kg, groch łuskany 1 kg, fasolka konserwowa 1 szt., kajmak 

1 szt., bigos 1 słoik, kasza manna 0,5 kg, płatki owsiane 0,4g.

U.K.

Fot. Paweł Batycki 
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Kapliczka w Siedliskach-Bogusz znów zachwyca
„Jesteś drogowskazem kapliczko przydrożna,
Jesteś przypomnieniem dla pielgrzymów ziemi,
Że Pan Bóg jest wszędzie, w każdziutkim zakątku,
Na rozstajnych drogach i w leśnej zieleni…”

Janina Rusek poetka ludowa z Karmanowic

Kapliczka w Siedliskach-Bogusz, pochodząca z 1861 roku, po 
renowacji znów służy mieszkańcom. Fundatorami kapliczki 

byli Wojciech i Agata Lubosz, którzy poprzez swą fundację 
prosili Matkę Boską o potomstwo.

Kapliczka przez wiele lat nie była odnawiana, dlatego też 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „BOGUSZANKI” posta-
nowiło zająć się pozyskaniem funduszy, aby ten obiekt małej 
architektury sakralnej przywrócić do dawnej świetności.

Środki na remont pochodziły między innymi od Polonii 
Amerykańskiej, której prezesem jest pan Piotr Markiewicz. 
Fundusze wyłożyli również: Maria i Wiesław Augustynowie, 
Stanisława i Jan Błoniarzowie, Agnieszka i Władysław Czyżo-
wie, Barbara i Robert Gąsiorowie, Maria i Andrzej Haptasiowie, 
Leokadia i Stanisław Papierowie, Zofia i Józef Pieczonkowie, 
Katarzyna i Wojciech Siedleccy, Lucyna i Adam Stasiowscy, 
Maria Strączek, Elżbieta i Kazimierz Traciłowscy, Janina i Józef 
Traciłowscy, Krystyna i Stanisław Traciłowscy, Maria i Piotr 
Wójcikowie, Zofia i Jan Wójcikowie, Irena Zagórska, Renata 
i Wiesław Zygułowie.

Prace remontowe dotyczyły odwodnienia, wymiany konstruk-
cji i pokrycia dachu, wykonania tynków wewnątrz i zewnątrz 
kapliczki, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano 
remont posadzki, wymalowano kapliczkę wewnątrz i zewnątrz 
oraz ułożono wokół niej kostkę brukową. Zwieńczeniem remontu 
było umieszczenie wewnątrz kapliczki figurki Matki Boskiej 
z Lourdes, w której zakupie partycypował ksiądz proboszcz 
Ryszard Radoń. Wymalowano też figurkę Pana Jezusa umiesz-
czonego w szczycie kapliczki.

Wszystkie prace nieodpłatnie wykonywali: Władysław Czyż, 
Robert Gąsior, Rafał Niemiec, Stanisław Papier, Józef Stawarz, 
Rafał Szczygieł, Kazimierz Traciłowski, Stanisław Traciłowski, 
Stanisław Woskowicz.

Osobą, która wykazała dużą inicjatywę w realizacji tego 
przedsięwzięcia, była prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 

„BOGUSZANKI” Katarzyna Siedlecka.
Wszystkim darczyńcom i wykonawcom serdecznie dzięku-

jemy.
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „BOGUSZANKI”

Mikołaj i dzieci to zawsze 
emocjonalne spotkanie... 

Nie inaczej działo się 4 grudnia, 
kiedy to w Domu Ludowym 
w Gorzejowej spotkały się dzie-
ci z Mikołajem. Radości było 
co niemiara. Oprócz głównej 
atrakcji, jaką stanowiły prezenty, 
dzieci miały okazję potańczyć 
z Gościem, pośpiewać piosenki, 
usiąść Mu na kolanach, czy zro-
bić sobie zdjęcie. Pomimo braku 
śniegu, Mikołaj przybył na czas 
i obiecał, że przybędzie do nas 
za rok!

My, jako rodzice, chcieliby-
śmy bardzo podziękować Pani 
Sołtys Edycie Krzywińskiej, 
Radnemu Gustawowi Hołowi-
ckiemu oraz Radzie Sołeckiej 
wsi Gorzejowa za zorganizowa-
nie mikołajek. Jesteśmy wdzięcz-
ni, bo dzięki Wam, mogliśmy 
zobaczyć radość i uśmiech na 
twarzach naszych pociech.

Rodzice

Spotkanie ze św. Mikołajem w Gorzejowej
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Z WIZYTĄ W BRUKSELI
28 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz 

odbył się międzygimnazjalny konkurs pod hasłem „Gmina 
Brzostek w Unii Europejskiej”, którego głównym pomysłodawcą 
i sponsorem był europoseł Tomasz Poręba.

W dwuetapowym konkursie czołowe miejsca (I-V) zajęły: 
Faustyna Zdziarska (Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz – obec-
nie XIV LO Tarnów); Joanna Ramut (Gimnazjum w Brzostku 
– aktualnie I LO Jasło); Patrycja Żółkiewska (Gimnazjum 
w Brzostku – obecnie I LO Dębica); Katarzyna Barbarzak 
(Gimnazjum w Brzostku – aktualnie LO Kołaczyce); Dominika 
Krupka (Gimnazjum w Januszkowicach – obecnie II LO Jasło).

W dniach 27.11.2016 r. – 01.12.2016 r. laureatki wyżej wymie-
nionego konkursu, w formie nagrody, wzięły udział w wyjeździe 
do Brukseli – siedziby Unii Europejskiej. Obok dziewczyn 
z Gminy Brzostek, innymi uczestnikami tego wyjazdu byli 
uczniowie powiatów: krośnieńskiego, mieleckiego, ropczycko-
-sędziszowskiego oraz dębickiego, nagrodzeni w konkursach or-
ganizowanych pod patronatem europosła Tomasza Poręby. Grupa 
reprezentująca Podkarpacie liczyła blisko 60 osób. W trakcie 
pobytu w Brukseli zwiedziła ona m.in.: Parlament Europejski; 
Grand Place; Katedrę św. Michała i św. Goduli; Manneken Pis, 
Królewskie Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej; Łuk 
Triumfalny; Pawilon Chiński i Wieżę Japońską; Atomium.

Dla wielu uczestników była to wycieczka życia, do której bez 
wątpienia nieraz będą powracać myślami…

Jako opiekun brzosteckiej grupy chciałabym serdecznie po-
dziękować głównemu sponsorowi i organizatorowi europosłowi 
Tomaszowi Porębie oraz jego asystentom: Danucie Tabor i Pio-
trowi Korduli, którzy logistycznie zabezpieczali nasz wyjazd.

Renata Rams

A teraz pozwólmy, aby wrażeniami z pobytu w stolicy Belgii 
podzieliła się z nami jedna z jego uczestniczek.

Jest dziś drugi grudnia. Wczoraj wróciłam z jednej z najlep-
szych wypraw życia. Wycieczka organizowana przez europosła 
Tomasza Porębę, będąca nagrodą dla laureatów różnych kon-
kursów była genialną gratyfikacją uczniowskich starań o jak 
najlepsze wyniki konkursowe. Jak to się mówi: „bez pracy nie ma 
kołaczy”, a w tym przypadku kołacze były bardzo obfite. Jestem 
przekonana, że wyjazd na długo pozostanie w mojej pamięci. 
Piękne miejsca, wspaniali ludzie, pyszne jedzenie i niesamowite 
widoki - tymi słowami można go skwitować. Cofnijmy się jednak 
do dnia wyjazdu…
 27 listopada, w pochmurny niedzielny wieczór wsiedliśmy 
do autokaru pełnego młodzieży i nauczycieli. Gwar panujący 
w pojeździe utwierdził mnie w przekonaniu, że integracja wcale 
nie będzie tak trudna. Potwierdziło to późniejsze wspólne śpie-
wanie przeróżnych piosenek przez kilka godzin. Tak nawiązały 
się pierwsze na tej wycieczce znajomości. Autokar, choć nie 
przypominał pokoju w pięciogwiazdkowym hotelu, pozwolił 
na kilka godzin snu w nocy. Jednak kolejnego dnia już od rana 
znowu zaczęły się wspólne śpiewy. Mijając sielskie niemieckie czy 
później belgijskie wsie, łatwo było zaśpiewać kultowe „Chcę tu 

zostać”… Belgia przywitała nas słoneczną pogodą i temperaturą 
ciut wyższą niż w Polsce. Przed godziną 16.00 byliśmy już przy 
Avenue des Franciscains - miejscu noclegowym, które swoją dro-
gą zapewniało nam bardzo dobre standardy. Ładne, dwuosobowe 
pokoje, winda, sala do wspólnego przesiadywania, piękny park za 
oknem - czego chcieć więcej? Już kolacja w Brukseli utwierdziła 
mnie w przekonaniu, że Belgia to taka mała Francja. Kluczowy 
jest tu fakt, że najczęściej można się spotkać z występującym 
językiem francuskim (a rzadziej z niemieckim czy flamandzkim), 
ale nie w tym rzecz. Brukselski ceremoniał spożywania posiłków 
do złudzenia przypomina ten francuski. Śniadania małe i lek-
kie, za to obiady i kolacje wręcz ogromne, bardzo sycące. Nikt 
jednak nie narzekał na kolacyjne dwa dania i deser w postaci 
cudownych lodów. Nie ma przesady w twierdzeniu, ze belgijskie 
słodkości są najlepsze: kto próbował, ten potwierdzi. Kolejnego 
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dnia, a więc we wtorek, od rana zwiedzaliśmy miasto. Zaczęliśmy 
od Parlamentu Europejskiego (po drodze zobaczyliśmy jeszcze 
budynki Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej), w którym 
odbyliśmy spotkanie z pracownikiem biura europosła Tomasza 
Poręby, a później już przybył do nas sam europoseł. Opowiadał 
on o najróżniejszych kwestiach związanych z Unią Europej-
ską, swoją pracą, Europarlamencie. Odpowiadał również na 
pojawiające się pytania uczestników spotkania. Potem przenie-
śliśmy się na salę plenarną (tę, w której odbywają się narady), 
by przekonać się, że z perspektywy telewizyjnej wydaje się być 
większa. Później były jeszcze pamiątkowe wspólne zdjęcia przy 
flagach państw członkowskich i udaliśmy się na obiad oraz dal-
sze zwiedzanie miasta. Był Manneken pis, Katedra św. Michała 
i św. Goduli i Grand Place - jeden z piękniejszych europejskich 
rynków. W tym miejscu mieliśmy czas wolny, z którego każdy 
skorzystał w pełni, spacerując, podziwiając piękne kamienice, 
przylegające do rynku ulice, ale również kupując pamiątki 
dla najbliższych. Cudownie dekorowane stoiska zachęcały do 
kupna pysznych pralin, czekolad, znanych w całej Europie piw 
czy innych suwenirów pokroju pocztówek, czy przedmiotów 
z wizerunkami symboli belgijskich. Po powrocie do hotelu wraz 
z dość sporą grupą nowo poznanych osób urządziliśmy koncert 
dla reszty grupy. I nawet kiedy skończyło się wspólne śpiewanie 
to wciąż spędzaliśmy czas na rozmowach czy wygłupach. Taka 
już nasza natura! Liczę, że znajomości zawarte na wyjeździe nie 
urwą się bez echa. Byłaby to wielka szkoda, biorąc pod uwagę, 
jak niesamowitych ludzi można było poznać. W środę po francu-
skim, a więc skromnym śniadaniu udaliśmy się już z walizkami 
do autokaru. Byliśmy w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych 
i Historii Militarnej, które zachwyciło bogactwem unikatowych 
eksponatów. Potem weszliśmy (młodzież, bo „starszyzna” wolała 
wjeżdżać windą) na Łuk Triumfalny, z którego roztaczały się 
cudowne widoki na Brukselę. Po obiedzie obejrzeliśmy jeszcze 
pagody i jeden z symboli Brukseli - Atomium, czyli monumental-

ny model kryształu żelaza. Potem udaliśmy się do autokaru już 
z zamiarem powrotu do ojczyzny. Wśród tęsknych spojrzeń za 
okno na mijaną Brukselę towarzyszyło nam zachodzące słońce, 
które wydawało się, że swoją czerwienią chce solidaryzować 
się z nami w bólu. Droga powrotna minęła nam bez większych 
ekscesów. Pierwszego grudnia przed południem wysiedliśmy 
z autokaru, żegnając się pospiesznie z nowo poznanymi towa-
rzyszami podróży i odchodząc każdy w swoją stronę.
 Czy było warto? Zdecydowanie! Dla tych wszystkich czynni-
ków, które opisałam powyżej. Dla wspomnień, które pozostały 
w pamięci. Zachęcam więc do brania udziału w konkursach: 
zarówno tych organizowanych przez europosła Porębę, jak 
i innych, które oferują nam w nagrodę wyjazd. Nigdy nie wia-
domo, co taki wyjazd przyniesie, jakie wspomnienia, przygody, 
znajomości…
No i hej, podróże kształcą, bardziej niż nam się wydaje!

Uczestniczka
Faustyna ZdziarskaFot. Renata Rams

Tak niewiele nam potrzeba, by przytulić się do nieba
Jest wiele tradycji związanych ze świętami Bożego Narodze-

nia. Należą do nich m.in. wykonanie stroików, świątecznych 
kartek z ciepłymi słowami, wyszukanych, nierzadko oryginal-
nych życzeń, przygotowanie niespodzianek, upominków dla 
najbliższych, zwłaszcza najmłodszych. Wszystko po to, by nikt 
nie czuł się w tym czasie samotny, zapomniany.

Nie wstydźmy się wyciągać ręki z bezinteresowną pomocą, 
serdecznym uśmiechem, szczerym sercem i dobrym słowem, by 
komuś w ten sposób umilić, uprzyjemnić dzień, dodać otuchy 
i wiary w życzliwość i dobroć innych. Wszyscy czekamy na te 
jedyne w roku, rodzinne, magiczne święta, przepełnione radością 
chwil spędzonych w gronie najbliższych, kiedy

Wigilii czas każe nam u stołu stać,
łamać opłatek, razem trwać.
A kiedy już ta pierwsza z gwiazda
świeci nam spoza chmur,
dzieje się cud, co w każdym z nas
umie zburzyć jego własny mur.
Największym prezentem dla samotnych i żyjących w zapo-

mnieniu jest świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie 
wierzy”. Dlatego młodzież ze szkoły w Nawsiu Brzosteckim, jak 
co roku, w tym okresie radosnego oczekiwania na narodzenie 
się Bożej Dzieciny pamięta o samotnych mieszkańcach swoich 
wsi: Woli i Nawsia Brzosteckiego; nie zapomina także o byłych 
nauczycielach i pracownikach naszej szkoły. W duchu miłości 
bliźniego, dbałości o poszanowanie tradycji postanowili swoimi 
działaniami dodać wszystkim odwiedzanym wiarę w ludzi, 
nadzieję, że nie są oni pozostawieni bez opieki i wdzięczności 
drugiego człowieka. Dzielili się z nimi nie tylko życzliwym, cie-
płym słowem pamięci, wykonaną pod okiem opiekunów ozdobną 
kartką świąteczną, ale również własnoręcznie przygotowali dla 
każdego upominek ze słodyczy, które sami ze szczerego serca 
ofiarowali z mikołajkowych prezentów. Przedsięwzięcie to cie-
szy się dużym uznaniem wśród mieszkańców naszych wiosek. 

Wdzięczność obdarowanych i wzruszenie, jakie towarzyszą 
zawsze tym spotkaniom kolędowym, są najlepszym świade-
ctwem konieczności podejmowania takich działań. Przynoszą 
one radość nie tylko obdarowywanym, ale również darczyńcom. 
Stanowią też bezcenną lekcję pożądanych relacji i dialogu mię-
dzypokoleniowego. Dlatego sprawmy, by magia świąt trwała 
w sercu każdego z nas jak najdłużej i życzmy sobie wzajemnie 
w Nowym Roku:

nadziei – by nie opuszczała,
radości – by rozweselała,
miłości – by obrodziła,
dobroci – by zawsze była. 

E. Tyburowska

Uczniowie klasy VI szykują się do wyjazdu ze świątecznymi upominkami
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AKCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Z inicjatywy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Brzostku oraz Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony 
Środowiska w Brzostku w miesiącach listopad i grudzień 2016 r. 
w placówkach oświatowych z terenu Gminy Brzostek odbywa-
ły się warsztaty z edukacji ekologicznej pt. „Dajmy śmieciom 
drugie życie”.

Warsztaty miały na celu uświadomienie dzieciom, że w łatwy 
sposób można odzyskać wiele rodzajów odpadów np. butelki 
plastikowe, butelki szklane czy rolki po papierze toaletowym. 
Każdy z nas ma w domu tony niepotrzebnych rzeczy. Zamiast 

wyrzucać je do kosza, można się im przyjrzeć, wystarczy odro-
bina wyobraźni i część odpadów można wykorzystać ponownie, 
dając im tym samym drugie życie.

Podczas tych zajęć zostały zaprezentowane różne zabawki 
wykonane z odpadów np. skarbonki z butelki plastikowej czy 
puszki po orzeszkach, warcaby z nakrętek.

Dzieci miały również okazję wykonać samodzielnie motylki 
oraz osy z rolek po papierze toaletowym.

Warsztaty sprawiły dzieciom ogromną frajdę.
Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska

Woda dla Afryki i stara fotografia
Co wspólnego mają: brak wody w Afryce, konkurs na najlepszą klasę 

w szkole i dwoje małych dzieci na zdjęciu sprzed lat? Wbrew po-
zorom bardzo dużo. Ale po kolei.

 W Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim w tym roku szkolnym klasy 
gimnazjalne i starsze ze szkoły podstawowej biorą udział w konkursie na 
najlepszą, najaktywniejszą klasę w szkole. Punktowane są różne działania 
od frekwencji na zajęciach uczniów, przez wyniki nauczania po udział 
w różnorakich działaniach wychowawczych. Klasy mogą uzyskać również 
punkty za obecność rodziców na „wywiadówkach”. Kiedy nasza Gmina 
przyłączyła się do wojewódzkiej akcji budowy studni w Afryce za środ-
ki uzyskane ze zbiórki makulatury, organizatorzy konkursu szkolnego 
postanowili to zadanie wpisać jako kolejną konkurencję. Pomysł wypalił 
- uczniowie zebrali ponad 800 kg makulatury przeznaczonej na szczytny 
cel. Najwięcej punktów do ogólnej punktacji zdobyła kl. IV (ponad 20 
kg/1 ucznia) kolejna była kl. II gimnazjum (ponad 16 kg/1 ucznia).
 Na tym można by zakończyć tę historię, gdyby nie fakt znalezienia przez 
uczniów podczas załadunku starego zdjęcia. Narodziło się pytanie: Kogo 
przedstawia ta fotografia? Ponieważ nie znaleźliśmy na nie odpowiedzi, 
zwracamy się do Czytelników. Pomocne informacje: zdjęcie jest czarno-
-białe, wielkość 6,5 x 9 cm. Wydaje się, że o czasie jego powstania może 
świadczyć słup elektryczny, który widać w tle i robi on wrażenie nowego 
(bielone podstawy betonowe). Zdjęcie może pochodzić z okolic Kamienicy 
Górnej, Woli Brzosteckiej lub Nawsia Brzosteckiego.
Nie ustajemy w poszukiwaniu odpowiedzi, ale liczymy również na Pań-
stwa pomoc.

U. Wojnarowska

Kulig noworoczny
Mieszkańcy Skurowej Nowy Rok przywitali śpiewem i muzy-

ką. Już po raz ósmy zorganizowaliśmy kulig, który można 
nazwać naszą tradycją. W tym roku trasa prowadziła ze Skuro-
wej do Nawsia Brzosteckiego. Niestety, ocieplający się klimat 
nie pozwolił nam na przejazd saniami, dlatego skorzystaliśmy 
z powozów konnych. Jak co roku uczestnicy nie zawiedli i było 
nas około 60 osób. W trakcie przejażdżki 
śpiewaliśmy przy muzyce zespołu Sempre, 
a w Nawsiu Brzosteckim ogrzaliśmy się przy 
ognisku i ciepłym posiłku.

Strażacy ze Skurowej dziękują za zaanga-
żowanie podczas kuligu druhom OSP Nawsie 
Brzosteckie oraz sołtys Nawsia Brzosteckiego 
Annie Ziębie.

Wyrazy podziękowania kierujemy również do furmanów, 
bez których przywitanie Nowego Roku nie mogłoby się odbyć. 
Serdecznie dziękujemy Panu Leopoldowi Nodze, Andrzejo-
wi Chajcowi, Wojciechowi Stawarzowi, Andrzejowi Kiecy, 
Kazimierzowi Woźnemu, Wiesławowi Trucinie i Ireneuszowi 
Pruchnikowi.

Organizatorzy dziękują za uczestnictwo i zapraszają chęt-
nych za rok. Planujemy odwiedzić kolejną miejscowość gminy 
Brzostek.

Fot. Paweł Batycki

NIP
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Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla bliźnich.

Mikołaj Gogol

WOLONTARIAT – PRZESTRZEŃ 
CZYNIENIA DOBRA
Co roku, 5 grudnia, na całym świecie obchodzony jest Mię-

dzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym dniu, usta-
nowionym z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
wyraża się uznanie dla trudu tysięcy wolontariuszy, wykonu-
jących bezcenną pracę za darmo, z potrzeby serca. To również 
doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki 
wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie 
pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak 
i globalnym.

Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Wolontariusza 
6 grudnia 2016 roku odbyła się w Centrum Wystawienni-
czo-Kongresowym w Jasionce Ogólnopolska Konferencja 
„WOLONTARIAT - przestrzeń czynienia dobra”, w której 
wzięli udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. 
Adama Mickiewicza w Januszkowicach. Wydarzenie zostało 
zorganizowane na przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 
oraz Fundacją Generator Inspiracji. Celem konferencji była pre-
zentacja i popularyzacja idei wolontariatu w szkole i poza nią. 
W programie przewidziano przemówienia, między innymi: Wi-
ceminister Edukacji – Teresy Wargockiej, Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Władysława Ortyla oraz Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty – Małgorzaty Rauch. Uczestnicy wzięli udział 
w wykładach, panelach tematycznych i dyskusjach, na których 
przedstawiano pozytywne aspekty bycia wolontariuszem. Od-
były się cztery wykłady: „Wolontariat – przestrzeń czynienia 
dobra”, „Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego, 
chrześcijańskiego wolontariatu”, „Wolontariat kompetencji. Jak 
dzielić się wiedzą i doświadczeniem?” oraz „Kurs na wolon-
tariat”. Uczestnicy konferencji wzięli także udział w panelach 
tematycznych: „Wolontariat – o sztuce dzielenia się”, „Aktywni 
z natury – inkubatory wolontariatu”, „Wolontariat jako kapitał 
społeczny”, i „Wolontariusze – zwyczajni Niezwyczajni”. Nasze 
przedstawicielki w składzie: Dyrektor szkoły Ewa Ziaja, nauczy-
ciele – Wanda Jamróz i Barbara Szczucińska oraz uczennice – 
Kamila Kowalska, Anna Zegarowska, Anna Ochałek i Paulina 
Chajec uczestniczyły w IV panelu tematycznym pt. „Wolonta-
riusze – zwyczajni Niezwyczajni”. Podsumowaniem konferencji 
była debata oksfordzka „Wolontariat nie jest bezinteresowny”, 
w której uczestniczyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
i II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Nasze uczennice 
- wolontariuszki udzieliły również podczas konferencji wywiadu 
do Radia Rzeszów na temat swojej działalności. Co sprawiło, że 
nasza szkoła została uczestnikiem Ogólnopolskiej Konferencji? 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, po przedstawieniu przykła-
dów naszych szkolnych działań wolontariackich, wytypowało 
młodzież i nauczycieli ZS w Januszkowicach do wzięcia udziału 
w charakterze Partnera w tym wydarzeniu. Dorobek w zakresie 
działań wolontariackich zaprezentowaliśmy jako jedni z kilku 
wybranych szkół na specjalnie udostępnionym przez organi-
zatorów stoisku wystawienniczym, które przygotowaliśmy 
dzień wcześniej, aby podczas konferencji móc jak najlepiej się 
zaprezentować.

Przygotowana również wcześniej i przesłana do organizatora 
prezentacja multimedialna, przedstawiająca działania i osiąg-
nięcia naszej szkoły w zakresie wolontariatu, była wyświetlana 
podczas konferencji przy wejściu na salę oraz w głównym holu. 
Na tę okazję przygotowaliśmy również specjalny numer szkolnej 
gazetki LIDER, prezentując najważniejsze działania charytatyw-
ne realizowane w naszej szkole na przestrzeni ostatnich lat przez 
Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, Dyrekcję Szkoły, 
nauczycieli i uczniów. Wszystkie egzemplarze naszej gazetki 
w krótkim czasie trafiły w ręce zwiedzających. W szkolnym 
czasopiśmie zainteresowani mogli zobaczyć piękne, kolorowe 
zdjęcia i przeczytać następujące artykuły: Wspomagamy Dom 

Dziecka „Hanka”, Wspieramy misje, Jałmużna wielkopostna, 
Współpracujemy z parafialnym i diecezjalnym Caritas, Pamięta-
my o samotnych i chorych, Pomagamy ptakom przetrwać zimę, 
Dbamy o pomniki, Dbamy o środowisko, Pomoc koleżeńska 
w nauce, Pomoc niepełnosprawnym dzieciom, Uczestniczymy 
w akcjach charytatywnyc, Szanujemy i kochamy naszych ro-
dziców i dziadków, Pomagamy pożytecznie spędzić czas wolny 
(gazetka dostępna na stronie internetowej szkoły).

Jesteśmy dumni, że nasz dorobek w zakresie wolontariatu 
został zauważony i doceniony. Wystawa zaprezentowana przez 
naszą szkołę cieszyła się szczególnym zainteresowaniem, 
a przedstawione na niej działania wolontariatu spotkały się 
z dużym uznaniem uczestników konferencji. To dla całej spo-
łeczności szkolnej powód do ogromnej satysfakcji i motywa-
cja do dalszej pracy. W przyszłości będziemy więc starać się 
odpowiedzieć na potrzeby tych, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej. Będziemy aktywnie włączać się we wszelkie 
działania o charakterze dobroczynnym o zasięgu lokalnym 
i ogólnopolskim oraz realizować jeden z podstawowych celów 
wychowawczych w Zespole Szkół w Januszkowicach, jakim jest 
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych 
i rozbudzanie empatii.

Tekst i zdjęcia Barbara Szczucińska



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 1/2017 19

II KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH
„ŻEBY INNYCH ZAPALAĆ TRZEBA PŁONĄĆ”
W dniach 7 i 8 grudnia 2016 r. w Wyż-

szej Szkole Inżynieryjno-Ekono-
micznej w Rzeszowie odbył się II Kon-
gres Mediatorów Szkolnych pod nazwą 
„ŻEBY INNYCH ZAPALAĆ TRZEBA 
PŁONĄĆ”, zorganizowany w ramach 
projektu „Szkoła dialogu” realizowanego 
w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. 
przez Krajowe Stowarzyszenie Negocja-
torów, którego sponsorem był Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. 

To ważne przedsięwzięcie odbyło 
się dzięki działaniom komitetu organi-
zacyjnego w składzie: Anna Bentyn, 
Anna Ficek, Jerzy Śliwa, Marek Zaleśny 
(starszy wizytator Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie), Wiesław Pałka, Bogumiła 
Świderska. Gościem specjalnym tego 
spektakularnego wydarzenia była Pani 
Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator 
Oświaty, która otworzyła Kongres, biorąc 
czynny udział w jego obradach.

Na tegorocznym kongresie obecni byli 
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, wy-
chowawcy, opiekunowie, pracownicy poradni psychologiczno-
-pedagogicznych i inni zaproszeni goście. Wszyscy dzielili się 
swoimi doświadczeniami na temat mediacji w bardzo szerokim 
zakresie oraz ich znaczeniu nie tylko w oświacie, ale również 
w życiu społecznym. Wystąpienia trenerów i specjalistów w tej 
dziedzinie dostarczyły nam wszystkim tam zebranym ogromnej 
wiedzy w temacie mediacji, niezwykłych wrażeń i emocji, które 
będą bardzo pomocne w organizacji warsztatu pracy przyszłego 
mediatora.

Podczas kongresu odbyły się: Forum Dyrektorów Szkół 
z udziałem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, praca w zespo-
łach nauczycielskich „Od podstawy do postawy” - opracowanie 
narzędzi edukacyjnych wdrażania podstaw programowych do 
procesu kształtowania u uczniów postaw mediacyjnych oraz ich 
prezentacje, warsztat „Trenerzy mediacji szkolnych” - planowa-
nie kształcenia i rozwoju, profesjonalny warsztat dla mediatorów 
szkolnych, warsztat „Dobry start! Mediacje rówieśnicze – jak 
to robić” – dobre praktyki podkarpackich klubów mediatora, 
strategie rozwoju mediacji na Podkarpaciu.

Wszystkie prezentowane powyżej formy kształcenia w kie-
runku praktykowania mediacji jako alternatywnego sposobu 
rozwiązywania konfliktów są profesjonalnym warsztatem dla 
przyszłych mediatorów szkolnych. Mediacje wpisują się również 
według założeń nowej reformy w oświacie do podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego, które staną się jej stałym elementem 

w szkołach. Podmiotem wykonawczym tych działań będą między 
innymi szkolni mediatorzy (przeszkoleni nauczyciele) oraz me-
diatorzy rówieśniczy w osobie wyznaczonych i przygotowanych 
do tego celu uczniów.

Początkiem tych działań stały się w Zespole Szkół w Janusz-
kowicach warsztaty dla wybranej grupy 12 uczniów, które odbyły 
się w naszej szkole w dniach 12-13 grudnia bieżącego roku pod 
nazwą „Mediacje rówieśnicze”.

Uczestniczyli w nich wybrani uczniowie z klas I i II gimna-
zjum oraz z klasy VI szkoły podstawowej. Zajęcia te zostały 
przeprowadzone przez Panią mediatorkę, profesjonalną trenerkę, 
która w bardzo ciekawy sposób zapoznała młodzież z zasadami 
mediacji szkolnych - rówieśniczych. Różnorodne metody prezen-
towane w czasie warsztatów pozwoliły wcielić się uczniom nie 
tyko w rolę mediatora, ale także w role stron konfliktu, wyko-
nując różne symulacje mediacji. Z wywiadu wynika, że młodzi 
przyszli mediatorzy rówieśniczy z zapałem podchodzą do tematu 
i deklarują chęć wykonywania tych działań w naszej placówce.

Podsumowując, pozostaję w przekonaniu, że tego rodzaju 
działania ułatwią komunikację naszej społeczności szkolnej, 
a tym samym zmniejszą ilość sporów międzyludzkich i uświa-
domią wielu osobom, że życie ogólnie jest bardzo proste i nie 
należy go sobie komplikować.

Mediator-nauczyciel ZS w Januszkowicach 
Stefan Kokoczka
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Zespół Szkół w Januszkowicach Laureatem
VII Edycji Konkursu Grantowego – Fundusz Naturalnej Energii
Celem konkursu Fundusz Naturalnej Energii jest kształtowanie 

postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeń-
stwa, aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz 
poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej, 
a także wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie śro-
dowiska. Tematyka konkursu dotyczy poszanowania przyrody, 
a w szczególności poszanowania wody, ziemi, powietrza, i ener-
gii, prowadzenia działań sprzyjających zmniejszaniu negatyw-
nego wpływu człowieka i jego cywilizacji na środowisko oraz 
promowanie i wdrażanie postaw, sposobów działania, polityk 
i strategii zgodnych z postulatami Zrównoważonego Rozwoju 
(Sustainability) oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circu-
lar Economy). W VII edycji konkursu wpłynęło 111 wniosków 
konkursowych, z czego tylko 25 zostało nagrodzonych kwotą 
po 10 000 złotych. Z województwa podkarpackiego nagrodzono 
5 projektów, wśród których znalazł się projekt napisany przez 
nauczycielki Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Janusz-
kowicach – Martę Karmelitę i Katarzynę Pietruchę-Nowak. 
Nosi on tytuł: „Teraz czas na ekologię! .̋ Realizacja tego projektu 
będzie miała na względzie przede wszystkim uświadomienie 
dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom społeczności lokalnej, 

jak ważne jest poszanowanie środowiska naturalnego, w którym 
żyją oraz eliminowanie zachowań przynoszących szkodę temu 
środowisku. Dzieci i młodzież wezmą udział w szeregu działań 
mających na celu promocję ekologii oraz poszerzanie wiedzy 
na jej temat, m.in. poprzez prelekcje, wykłady, wycieczki 
i przedstawienia ekologiczne, happeningi. W szkole powstanie 
również kółko ekologiczne, które zaprojektuje i wykona skalniak, 
który upiększy obejście szkoły. Realizacja projektu rozpocznie 
się w styczniu, a zakończy w czerwcu roku szkolnego 2016/17. 

O wszystkich działaniach bę-
dziemy informować na bieżąco 
w trakcie realizacji tego jakże 
szczytnego i pożytecznego 
zamierzenia.

M. Karmelita

Świąteczny koncert serc
To już taka polska tradycja, że przed świętami staramy się, 

jeszcze bardziej niż na co dzień, otworzyć swoje serca 
i spełniać marzenia innych. A jeżeli te marzenia dotyczą dzieci, 
to zapewne znikają wszelkie wątpliwości dotyczące ofiarności 
i wielu ludzi dokłada swoją cegiełkę do ich realizacji, biorąc 
aktywny udział w akcjach dobroczynnych.

Przed trzema laty, w okresie przedświątecznym, zbieraliśmy 
środki dla chorego ucznia naszej szkoły i wtedy ludzie dobrego 
serca nie zawiedli. Ponownie w tym roku, pod hasłem „Pomagaj-
my chorym dzieciom” zorganizowaliśmy koncert charytatywny, 
który właśnie przeszedł do historii. Będzie to jednak historia, 
która dla wielu na zawsze pozostanie w pamięci. W piątek 16 
grudnia sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Siedliskach-
-Bogusz pękała w szwach i trudno się temu dziwić, bowiem 
siedliscy uczniowie i absolwenci po raz kolejny pokazali ogromną 
klasę i zadziwili publiczność swoimi niezliczonymi talentami. 
Oj, było na co popatrzeć…, było też czego posłuchać, a wszystko 
po to, by zebrać pieniądze na pomoc dzieciom. Do tego aukcja 
i sprzedaż przepięknych, przygotowanych przez uczniów, ro-
dziców i nauczycieli, a wykonanych z sercem prac o tematyce 
bożonarodzeniowej, przyprawiała obecnych o zawrót głowy.

Koncert, prowadzony przez członków szkolnego wolonta-
riatu, rozpoczął się o 18.00 od powitania gości i podziękowań 
dla sponsorów oraz przedstawienia przedmiotów podlegających 
licytacji. A potem wszystko zmieniało się jak w kalejdosko-
pie – publiczność zachwycili i oczarowali swoimi występami 
członkowie szkolnego zespołu wokalno-muzycznego, a także 
absolwenci, którzy wprowadzili zebranych w świąteczny na-
strój. Radość, śmiech, pozytywna energia i przede wszystkim 
szczytny cel imprezy sprawiły, że zarówno podczas występów, 
jak i aukcji nikt nie siedział obojętny. Wtedy dopiero się działo! 
Takich emocji nie da się z niczym porównać! Choinki, te żywe 
i te z ciasta, torty, okolicznościowe piernikowe wypieki, koszulka 
piłkarza polskiej reprezentacji czy piłka z podpisami znanych 
siatkarzy podbijały serca i ceny.

Opisując wrażenia z koncertu, nie sposób nie wspomnieć 
o publiczności, bo to dzięki jej hojności koncert miał sens i każ-
demu z obecnych należą się szczególne podziękowania. Licznie 
zgromadzeni goście okazali się niezwykle hojni. Nie tylko chęt-
nie kupowali produkty z licytacji, ale także - oddzielnie sprze-
dawane tego popołudnia - stroiki i dekoracje bożonarodzeniowe. 
Uzbieraliśmy aż 5 641 złotych! Pieniądze udało się zebrać także 
dlatego, że uczestnicy imprezy nie odmówili sobie spróbowania 

herbaty, kawy i pysznych ciast przygotowanych specjalnie na 
tę okoliczność przez sponsorów i rodziców naszych uczniów. 

Wszyscy byliście wspaniali i mamy nadzieję, że jeżeli bę-
dzie taka potrzeba, znowu się spotkamy. Dziękujemy zatem 
wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie jest obojętny los 
najmłodszych. Podsumowując tegoroczne przedsięwzięcie, moż-
na powiedzieć, że założony cel został zrealizowany i wszyscy 
darczyńcy oraz pomagający w akcji mogą się uśmiechnąć, gdyż 
pokazali, że „człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu 
człowiekowi”.

Zofia Cabaj
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Wizyta Świętego Mikołaja
6 grudnia w piękny wtorkowy poranek do Szkoły Podstawowej 

w Przeczycy przybył długo wyczekiwany przez wszystkich 
Gość. Gdy tylko z nieba zaczęły lecieć pierwsze w tym dniu 
płatki śniegu, w bramie szkoły pojawił się – jak co roku – pojazd 
Świętego Mikołaja. Nasz najmilszy Gość wraz ze swoimi pomoc-
nikami wkroczył na zapełnioną salę gimnastyczną, gdzie przy-
witał się z zebranymi dziećmi, nauczycielami oraz rodzicami. 

Na początku Święty Mikołaj oraz Jego pomocnicy postanowili 
upewnić się, czy faktycznie nasi wychowankowie zasłużyli na 
prezenty, a następnie przedszkolaki, a także uczniowie czekali 
w klasach na naszego miłego Gościa i jego podarki. Mikołaj 
cierpliwie chodził od sali do sali, wysłuchiwał dzieci 
i udzielał im rad. Z kolei prawie każda klasa przy-
gotowała w tym dniu specjalną Mikołajową lekcję, 
podczas której dzieci recytowały wiersze, śpiewały 
Mu piosenki czy wypisywały, jakie podarunki 
chciałyby otrzymać w tym szczególnym dniu. Naj-

milszym momentem jednak dla każdego dziecka było wręczenie 
upragnionego prezentu. Ponadto każdy z obdarowanych mógł 
na pamiątkę spotkania zrobić sobie zdjęcie z tak długo wycze-
kiwanym Gościem.

To był niezapomniany dzień pełen wrażeń. Wszystkie dzieci 
stwierdziły, że warto być grzecznym, by otrzymać wymarzony 
upominek. 

Nasz Mikołaj po wręczeniu podarków nie skończył w tym 
dniu jednak pracy, tylko wyruszył prosto ze szkoły do kolejnych 
grzecznych dzieci przebywających w domach, by im wręczyć 
prezenty. 

Nam nie zostaje nic innego, jak powiedzieć: Dziękujemy za 
wizytę oraz prezenty i do zobaczenia za rok, Święty Mikołaju.

E. Warchał

Wigilijne spotkanie w Szkole Podstawowej w Przeczycy 
„Cicha noc, Święta noc
Pokój niesie ludziom wszem”

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który długo 
czekają nie tylko dorośli, ale również dzieci.
Wiele osób dorosłych przyzna, że wraz z upływem czasu czar świąt 

znika przykryty mgłą codziennych obowiązków. Nie da się ukryć, że 
niejeden chciałby wrócić do lat młodości, kiedy na każdym kroku za-
uważało się świąteczne akcenty, które łatwiej trafiały do świadomości 
i rozsiewały w niej miłą atmosferę oczekiwania. Wielu z nas zapewne 
ciepło wspomina szkolne jasełka organizowane każdego roku, z oka-
zji nadchodzących świąt. Całe szczęście, że owa tradycja nie zanikła. 
Dobrym tego przykładem jest nasza szkoła.

W tym roku JASEŁKA w wykonaniu uczniów klasy I i II pod kie-
runkiem Haliny Lejkowskiej wprowadziły nas w świąteczny nastrój. 
Spotkanie wigilijne z udziałem całej społeczności szkolnej, zaproszo-
nych gości oraz licznie przybyłych członków rodzin naszych uczniów 
odbyło się 22 grudnia w bardzo podniosłej atmosferze. Na początku 

dyrektor Joanna Przewoźnik serdecznie powitała przybyłych gości 
i zaprosiła do obejrzenia przedstawienia. Szopka, żłóbek z dzieciąt-
kiem, roziskrzone choinki, na środku ognisko, dzieci w przepięknych 
strojach i rekwizyty właściwie dobrane. Publiczność po raz kolejny 
mogła przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki z życia nowo narodzo-
nego dzieciątka, pasterzy, mędrców oraz aniołów przeplatane były 
kolędami i pastorałkami. Gra małych aktorów była pełna otwartości, 
szczerości, prostoty i ciepła. Na zakończenie przedstawienia uczennica 
klasy III złożyła wszystkim zebranym bożonarodzeniowe życzenia 
w imieniu całej społeczności szkolnej i rozdała zebranym opłatki, by 
połamać się i złożyć sobie nawzajem życzenia. Dzięki temu nie brakło 
uśmiechów, uścisków, a nawet wzruszeń.

W dalszej części spotkania pani dyrektor serdecznie podziękowała za 

występ dzieciom oraz złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Następ-
nie głos zabrał ks. Marek Marcićkiewicz, który podkreślił, jak ważny 
jest ten czas bożonarodzeniowy. Powiedział, że Jezus wniósł radość, 
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pokój w życie każdego człowieka, że to Aniołowie śpiewali Jezusowi 
„Chwała na wysokości, a pokój na Ziemi”.

Jasełka, kolędy, życzenia, opłatek pozwoliły poczuć rodzinną atmo-
sferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne 
świętowanie narodzin Zbawiciela. W szkole dało się odczuć magiczną, 
świąteczną atmosferę. Po spotkaniu jasełkowym odbyło się spotkanie 

wigilijne zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników szkoły. Także 
w klasach uczniowie wraz z wychowawcami przeżywali tego dnia już 
od rana wspólne spotkania wigilijno-opłatkowe.

Uroczystość taka stwarza uczniom warunki do kształtowania kom-
petencji w zakresie właściwego przeżycia świąt, odczytywania symboli 
religijnych oraz ułatwia poznanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

H. Lejkowska

Niecodzienna eskapada do stolicy młodych amatorów teatru 
Wyjazdy do teatru uczestników zajęć scenicznych stały się 

już tradycją w działalności brzosteckiego domu kultury. 
W Krakowie „odwiedzono” w ten sposób kilka znaczących tea-
trów. Marzeniem młodzieży był teatr Słowackiego, który w ubie-
głym roku jedynie zwiedzano. Niestety, biletów na spektakl we 
wspomnianym teatrze nie udało się i w tym sezonie załatwić. 
Wtedy zaproponowano: a może by tak do Teatru Narodowego 
w Warszawie? Pomysł „padł od szefostwa”, więc była i jego 
akceptacja. Ze względu na fakt, że musiała to być wycieczka 
dwudniowa, a co za tym idzie znaczne jej koszty, więc mogła 
wziąć w niej udział jedna tylko, najstarsza, grupa teatralna „Ar-
Tystokraci” skupiająca w szczególności młodzież gimnazjalną 
(tu należy nadmienić, iż na obecną chwilę działają trzy zespoły 
teatralne). O tym, z jaką euforią spotkała się ta propozycja wśród 
uczestników, nie musimy wspominać. Wyjazd zaplanowano na 
początek grudnia, w sam raz na mikołajkowy prezent, który 
przedstawiał się dość atrakcyjnie, jako że program wycieczki 
ustalono w porozumieniu z profesjonalistami w dziedzinie tu-
rystyki – firmą „Gromada”.

Pierwszy dzień, bardziej luźny i rekreacyjny, rozpoczęto od 
zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, największego w Polsce, 
a jednego z większych w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie 
uczestnicy mogli poznawać prawa przyrody poprzez prze-
prowadzenie samodzielnych doświadczeń na interaktywnych 
wystawach. W tym miejscu ster przewodzenia po Warszawie 
przejęła przewodniczka. Po sutym obiedzie, który miał miejsce 
w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, wszyscy 
udali się do hotelu Gromada, gdzie można było rozpakować 
się, odpocząć chwilę i przygotować do wyjścia do teatru na 
spektakl. Włożenie na siebie odświętnego stroju było niejako 
obowiązkiem, gdyż spektakl grano w Teatrze Narodowym – 
najstarszym istniejącym do dziś teatrze w Polsce. Udało się 
załatwić bilety na sztukę klasyczną, bo „Śluby panieńskie” wg 
Fredry. Reżyserem spektaklu był sam dyrektor artystyczny teatru 
Jan Englert, który wystąpił też w jednej z głównych ról sztuki, 
w roli Radosta. Zaś sceneria spektaklu wyglądała niecodzien-
nie – nowocześnie i nowatorsko. Widownię zorganizowano na 
scenie w sali Bogusławskiego, do której przechodziło się przez 

garderobę, a aktorzy, którzy grali pośrodku dwóch sektorów 
byli wprost „na wyciągnięcie ręki”. Być może ten znamienity 
fakt oraz świetna obsada, wśród której były znane nazwiska, 
a także znakomita gra i lapidarny tekst Fredry spowodowały, 
że mimo trwającej niemal trzy godziny inscenizacji, nikt się 
nie nudził. A trzeba dodać, że wśród uczestników wycieczki 
było kilkoro dzieci ze szkoły podstawowej. Wszystkim spektakl 
bardzo się podobał, wyszli z niego w entuzjastycznym nastroju 
i pewnie na długo pozostanie im w pamięci. Ten radosny klimat 
długo się utrzymywał, ponieważ zaraz po spektaklu odbył się 
wieczorny spacer ulicami rozświetlonej i dopiero co świątecznie 
udekorowanej Warszawy. Największe wrażenie robiła olbrzymia 
27-metrowa choinka ustawiona na Placu Zamkowym, wspaniale 
rozświetlona ozdobami zupełnie innymi niż do tej pory oraz bal-
dachimy i świetlne sufity na całej długości Traktu Królewskiego. 
Natomiast z okien hotelowych można było podziwiać cudownie 
oświetlony Pałac Kultury. Akurat 3 grudnia w pierwszym dniu 
wycieczki przypadła inauguracja tej świątecznej iluminacji. 
Wycieczkowicze mieli więc wyjątkowe szczęście, że można 

było się nią zachwycać się na „własne oczy”, a nie na 
ekranie telewizora.

Drugi dzień eskapady zapisał się jako niezwykle 
dynamiczny i wyczerpujący, ponieważ w większości 
pieszo pod opieką przewodniczki zwiedzano niemal 
wszystkie najciekawsze miejsca i zabytki w centrum 
Warszawy. Pani przewodnik okazała się niebywale 
sumienna i bardzo starała się w sposób przystępny 
przybliżyć młodzieży informacje o stolicy zarówno te 
historyczne, jak i współczesne, pokazać miejsca i po-
mniki godne uwagi. Potrafiła znakomicie o nich opo-
wiadać, w sposób prosty, a jednocześnie bardzo obra-
zowy, że – jak wypowiedzieli się uczestnicy – chciało 
się jej słuchać i słuchało z dużym zainteresowaniem 
i uwagą. Nikt się nie nudził i nie był znużony, chociaż 
tych informacji pojawiało się bardzo, bardzo wiele. Zo-
baczono więc całe mnóstwo miejsc, większości znanych 
z filmów i publikacji: Krakowskie Przedmieście, Stare 
Miasto, Łazienki, Plac Zamkowy, Pałac Belwederski, 
Pałac Prezydencki, Bazylikę Archikatedralną Świę-
tego Jana Chrzciciela, Grób Nieznanego Żołnierza, 
Kolumnę Zygmunta, Pomnik Mickiewicza, Kopernika, 
Chopina, Syrenę, Małego Powstańca, Bolesława Prusa 

i wiele innych. Szkoda tylko, że aura była dość chłodna, ale 
kiedy wszyscy trochę zmarzli, rozgrzewali się w herbaciarni, 
gdzie podawano pyszną herbatę, która smakowała wyjątkowo.

Po tej wyczerpującej, lecz niezwykle ciekawej wędrówce 
ulicami Warszawy, przyszła kolej na zwiedzanie Stadionu 
Narodowego wybudowanego w latach 2008-2011 w niecce by-
łego Stadionu Dziesięciolecia. Tu zobaczono z trybun wnętrze 
największego w Polsce tego typu obiektu, niektórym znanego 
jedynie z telewizyjnych transmisji, z oszałamiającą akustyką. 
Ponadto pod opieką miejscowego przewodnika spacerowano 
ścieżką piłkarza - można było usiąść w szatni, gdzie przebie-
rają się piłkarze, zrobić sobie pamiątkową fotkę z koszulką 
Lewandowskiego czy Szczęsnego lub innego znanego piłkarza, 
zobaczyć różne pomieszczenia socjalne. Dla miłośników piłki 
nożnej i sportu było to naprawdę niecodzienne przeżycie.

Natomiast ostatni etap tej fascynującej wycieczki to zwiedza-
nie przepięknego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
– uważane za najstarsze w Polsce muzeum sztuki założone 
w 1805 r. przez Aleksandrę i Stanisława Kostkę Potockich. 
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„Dajmy śmieciom drugie życie”

SKUROWA WITA NOWY ROK



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 1/2017 27
Dokończenie ze str. 22
Pałac wybudowany przez Sobieskich wspaniale 
prezentuje się zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. 
Wycieczkowicze mogli podziwiać przepiękne kom-
naty i sypialnie króla Jana Sobieskiego i królowej 
Marysieńki, liczne obrazy i rzeźby, prawdziwe 
arcydzieła sztuki. Ta sama przewodniczka oprowa-
dzała po tym muzeum, więc nie tylko oglądano, ale 
i z ciekawością słuchano fantastycznych opowieści 
o kolejnych właścicielach pałacu, ich losach i bar-
wnych życiorysach. Był to na pewno wspaniały 
akcent podsumowujący dwudniowe wojaże młodych 
amatorów sztuki teatralnej po stolicy naszego kraju. 
Trzeba tu wspomnieć, że w wycieczce wzięły rów-
nież udział dziewczyny - działaczki z TV Brzostek 
- Agnieszka i Faustyna.

Myślę, że ten wspólny wypad był dla nich zna-
komitą lekcją historii oraz wspaniałą nagrodą za 
kilkuletnią działalność artystyczną w domu kultury 
i zapewne na długo pozostanie im w pamięci.

Elżbieta Michalik

WIELKA TRÓJKA
Prezentujemy kolejne opowiadanie z I miejsca w Między–
gminnym Konkursie Literackim dla Gimnazjalistów (praca 
otrzymała również wyróżnienie).

DOMINIKA KĘDZIOR
Gimnazjum w Brzostku

Wojsko zmienia ludzi

Gotowanie od zawsze było moją 
słabą stroną. Siedziałem i wpa-

trywałem się w coś, co miało być 
kimchi, ale wyglądało nijak. Mimo że 
byłem głodny – świadomość o fakcie, 
iż robiłem to ja, wystarczająco mnie 
odstraszała.
 Nie zmywając nawet naczyń, ru-
szyłem do swojego „pokoju”. Chcia-
łem się położyć i odpocząć, ponieważ 
od ostatniego ataku na nasze wojsko 
cały czas bolała mnie głowa. Właś-
ciwie to powinienem się przedstawić 
i powiedzieć, kim jestem. Nazywam się Kim Jongin i od dwóch 
lat z przymusu jestem kucharzem w wojsku. Rzecz jasna, nie 
z mojego wyboru. Matka, uznając, iż jestem nieokrzesany 
i rozwydrzony, postanowiła wysłać mnie tutaj, abym nauczył 
się dyscypliny. Ubłagałem cudem mojego wuja, aby pozwolił 
mi jedynie gotować dla tych mężczyzn i takim oto sposobem 
jestem tutaj. Szczerze powiedziawszy, wiedziałem od samego 
początku, iż się tutaj znajdę. Służba wojskowa w Korei Południo-
wej, niestety, była obowiązkowa, a jako jej prawny i przykładny 
obywatel, byłem zmuszony ją odbyć. Pomimo upływu dwóch lat 
(służba trwa trzy lata) nadal jestem kompletnie zielony w spra-
wach takich, jak gotowanie. Kiedy tylko ja coś przyrządziłem, 
słyszałem same obelgi i groźby. Byłem już tym zmęczony.
- Jongin! – krzyk mojego wuja dało się usłyszeć nawet tutaj.
Pospiesznie wstałem i otwierając drzwi, usłyszałem na schodach 
tupot ciężkich glanów. To źle wróży.
- Tak? – zapytałem, stając przed nim.
- Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość.
- Jaką? – prychnąłem. Znałem jego „dobre wiadomości”.
- Przenosimy cię.
Wybałuszyłem oczy.
- Jak to? Gdzie? – moje krzyki można było usłyszeć chyba 
w drugim skrzydle obskurnego budynku.
- Będziesz gotował w namiotach dla żołnierzy, którzy przeby-
wają na wojnie.

- Czy ty ogłupiałeś? Chcesz, abym umarł? – wiedziałem, że 
moje zachowanie było nieodpowiednie, ale inaczej nie mogłem. 
Emocje mną zawładnęły.
Oczywiście pomimo moich sprzeciwów zostałem wywieziony 
w całkiem obce mi miejsce. Czułem się inaczej. Dało się tutaj 
słyszeć strzelanie i odgłosy ludzi, którzy krzyczeli coś w moim 

języku, aczkolwiek niezrozumiale. Moja nowa kwatera 
wyglądała mimo wszystko całkiem znośnie. Rzeczy 
były starannie wysterylizowane, a jedzenia nie brako-
wało. Zawsze mogło być gorzej. Nim zdążyłem całko-
wicie się zadomowić, zaczęło przybywać coraz więcej 
ludzi brudnych i głodnych. Wojna z Koreą Północną 
musiała być naprawdę męcząca i wyniszczająca. Nie-
którzy pomimo ran najpierw przyszli się najeść moją 
ledwo jadalną zupą, a drudzy pomimo swojego stanu 
i faktu, iż ledwo się poruszali, woleli tylko patrzeć na 
tamtych. Ból nie pozwalał im nawet jeść, ale kiedy 
prosiłem ich, aby poszli do skrzydła namiotu, w któ-
rym robiono opatrunki, stanowczo odmawiali. Kiedy 
chciałem ponowić próby błagania ich, aby poszli do 
pielęgniarek, ziemia zatrzęsła się, a ja upadłem wraz 
z innymi z powodu okropnego huku. W uszach mi pisz-
czało, a głowa dawała o sobie znać. Szybko wstałem 
i pomogłem innym, pomimo iż ledwo słyszałem. Po 
zaledwie kilku sekundach ziemia znów zadrżała i dało 
się słyszeć przeraźliwy wrzask. Nie chciałem wiedzieć, 

co to takiego, a właściwie kto to taki. Czułem, jak w moim gardle 
zbiera się gula, a oczy się szklą. Miałem ochotę płakać. Pewnie 
dla osób trzecich wyglądałoby to zabawnie, bo płaczący dorosły 
facet to niezły ubaw, ale w takiej sytuacji miałem ochotę tylko 
i wyłącznie beczeć jak małe dziecko. Jęki okaleczonych żołnie-
rzy wcale mi w tym nie pomagały. Przetarłem twarz brudnymi 
rękoma i zebrałem się w sobie. A przynajmniej starałem się to 
zrobić. Kochałem swoje życie i nie miałem zamiaru tak szybko go 
tracić, a na pewno nie w tym momencie. Wyszedłem z namiotu 
i się rozejrzałem. Ten widok był godny pożałowania – ludzie, 
którzy błagali mnie o pomoc i ci, którzy już skonali z odnie-
sionych ran. Kilka osób ubranych na biało starało się pomóc 
tym, którzy byli już wycieńczeni. W tamtym momencie coś do 
mnie dotarło. Ja byłem im potrzebny. Kiedy zdecydowałem się 
na taki krok, byłem świadom, że mogę przypłacić to własnym 
życiem, jednak starałem się o tym nie myśleć. Przecież od zawsze 
czułem się urodzonym optymistą. Od tego czasu nie byłem już 
tylko kucharzem, który w ogóle nie umiał gotować. Stałem się 
żołnierzem i nie żałowałem tej decyzji. Chciałem spędzić tutaj 
resztę swojego życia. Podobał mi się fakt, że zawsze ryzykuję 
i mogę zginąć. Czy brzmiałem jak masochista lub samobójca? 
Zapewne tak, ale nie zrozumie tego nikt, kto nie przeszedł tego 
sam i nie znalazł się w tym miejscu.

Dokończenie na str. 28
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 Dzięki pobytowi tutaj nauczyłem się wielu rzeczy: 
cenić życie, które jest naprawdę nie do przewidzenia; 
dyscypliny, a przede wszystkim wiary. Wiary w sa-
mego siebie i wiary w Boga. Naszego sprzymierzeńca 
i stworzyciela. Jednakże wojsko to wojsko, a wojna to 
wojna. Ona nie obędzie się bez ofiar. Tracąc przyjaciół 
i rodzinę, odizolowujesz się i cząstki ciebie zanikają 
wraz z nimi. Kiedy mój wieczny marzyciel i jedyny 
przyjaciel z wojska oddał życie za mnie w jednej z akcji, 
stałem się wrakiem, którym jestem do dziś. Zostałem 
wspomnieniem, a teraźniejszy ja jest tylko człowiekiem 
pragnącym zemsty. I kto by pomyślał, że z osoby, która 
najzwyczajniej w świecie nie umiała gotować, stałem się 
człowiekiem, który marzy tylko i wyłącznie o wyzwo-
leniu. Wyzwoleniu umysłu i duszy. Byłem uwięziony 
w swoim własnym ciele i pomimo iż wyglądałem na 
zdrowego, moja dusza cierpiała z braku zrozumienia 
samego siebie. Nie chciałem zabijać ani ranić. Moje ciało 
robiło to za mnie. Obumarłem, a moja część fizyczna 
myślała za mnie, ale kiedyś to musiało się skończyć. Stą-
pałem wraz z innymi w stronę obszaru, gdzie odbywała 
się wojna. Patrzyłem pusto w tamtą stronę i w myślach 
błagałem, aby ten dzień był ostatnim dniem wojny. I fak-
tycznie – był ostatnim. Ostatnim dniem wojny pomiędzy 
mną a moim ciałem.
 Zostałem postrzelony dnia 27 sierpnia 2009 roku. 
Dnia, kiedy błagałem o koniec wojny i pokój. Pomimo 
zyskanego ukojenia duszy czułem, że byłem człowie-
kiem okropnym i niegodnym. Umierając z powodu 
wykrwawienia, błagałem tylko o to, aby znaleźć się 
obok mojego przyjaciela, a wojna zakończyła się wraz 
z moim życiem.q

Dokończenie ze str. 27

PRÓBY POETYCKIE

Dom
Dom - jedno słowo, a tyle znaczy.
Dziś tak trudno je pojąć
I ciężko wytłumaczyć.
Dla jednych to tylko budynek,
Dachem pokryty z kominem.
W którym śpimy, mieszkamy
Tak często czas swój spędzamy.
Ale dla mnie to coś więcej.
Ja na to patrzę sercem.
To mama, tata, rodzina.
To ciepło ludzkiej miłości.
To spokój i bezpieczeństwo,
Przejawy życzliwości.
To miejsce do którego każdy
Z radością chętnie wraca.
To coś o co troska
To bardzo ciężka praca.

Kruchość
Jak liść co wiatr nim rusza
Jak trawa, która często się spala,
Tak życie me nikłe jak ogień,
Gdy drwa mu nikt nie podkłada.

Tak kruche, jak porcelana
Ta z Chin, czy też z Francji.
Tak szybko wszystko przemija
I kończy się zanim zacznie.

Bo życie ludzkie jest nikłe
I trzeba o tym mieć pojęcie,
I tak je starać się przeżyć,
By otwarte mieć zawsze serce.

Aleksandra
Kolbusz

ORSZAK PRZYPRÓSZONY
Szli Trzej Królowie pokłonić się Dzie-

ciątku. Szli, szli i szli za gwiazdą, 
a ta przywiodła ich do szopki na brzo-
steckim rynku. Zziębnięci ruszyli wraz 
z tłumem, który wyległ z pobliskiego 
kościoła, aby osiągnąć cel podróży. 

Tłum jednak stopniowo topniał prze-
rażony kilkunastostopniowym mrozem 
i prószącym śniegiem niesionym przez 
przenikliwy wiatr. Królowie, zwani też 
Mędrcami ze Wschodu, dzielnie znieśli 
przeciwności losu i złożyli u stóp Nowo 

Narodzonego dary – złoto, 
mirrę i kadzidło. Tradycji 
stało się zadość.

6 stycznia po raz drugi 
w Brzostku pojawił się or-
szak Trzech Króli. W pięk-
nej, prawdziwie zimowej 
aurze uczniowie i nauczy-
ciele tutejszego gimna-
zjum przy wsparciu księży, 
uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz 
słodkich aniołków z przed-
szkola próbowali zachęcić 
mieszkańców do udziału 

w miniinscenizacji. Na początku robiła 
wrażenie pstra (jak to na Wschodzie), 
całkiem spora gromada z chorągwiami, 
złożona z aniołów, królów wszelkiej 
maści, dwórek, halabardników, pastusz-
ków, poddanych królewskich i parafian, 
która „wypłynęła” z bramy kościelnej. 
Ks. Piotr Przypek, doskonały wodzirej, 
dwoił i się troił, by podgrzać atmosferę 
i w zabawny sposób zmotywować ludzi 
do czynnego udziału w orszaku. Uczest-
nicy otrzymali korony i śpiewniki, więc 
aktywnie mogli wędrować wraz z Trzema 
Królami. Zima jednak wygrała. Gromada 
szybko pomniejszała się, aż w końcu zo-
stali w większości ci, co musieli albo im 
wypadało. W takiej sytuacji trzeba było 
skrócić program ze szkodą dla występu-
jących, którzy przecież sumiennie przy-
gotowywali się i jeszcze bardziej niż inni 
marzli w kostiumach odgrywanych przez 
nich postaci. Warte docenienia są również 
stroje, dekoracje i rekwizyty wymagające 
od nauczycieli i uczniów pomysłowości 
w zdobywaniu materiałów i w wykonaniu 
potrzebnych elementów.

Mimo wszystko niską temperaturę 
łatwiej jest znieść w ruchu. Gdyby roz-
śpiewany orszak odważył się powędrować 
brzosteckimi ulicami, na pewno wzbudził-
by większe zainteresowanie, a następnym 
razem przyciągnąłby liczniejszych uczest-
ników. Przemarsz mógłby się zakończyć 
w domu kultury, gdzie w cieple i bez 
przejmowania się niesprzyjającą pogodą 
można by inscenizować jasełka lub pre-
zentować koncert kolęd.

U. KobakFot. Paweł Batycki
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Wspomnienia z przedwojennej 
przeszłości i marzenia o mojej 

powojennej przyszłości dodawały mi 
sił i odwagi w pokonywaniu trudów 
i niebezpieczeństw trwającej rzeczy-
wistości. Beznadziejność przetrwa-
nia przerażała mnie coraz bardziej, 
ponieważ na froncie nie dochodziło 
do żadnych poważniejszych działań 
ofensywnych. Dla znoszenia do zie-
mianki maksymalnego zapasu snopków 
żyta postanowiłem też wykorzystać 
bezchmurne noce księżycowe. Muszę 
nagromadzić w ziemiance tyle paszy 
dla koni ile tylko zdołam zmieścić. 
Natomiast pod maskujące zadaszenie 
paleniska kuchni będę gromadził dla 
siebie zapasy: ziemniaków, kapusty, 
marchwi, brukwi, jabłek, gruszek, 
śliw, fasoli, grochu, bobu oraz buraków 
ćwikłowych i cukrowych do pieczenia 
ich w żarze po skończonym gotowaniu 
na kuchni. Najbliższy słoneczny dzień 
muszę wykorzystać na dokładne prze-
szukanie strychu nad mieszkaniem 
Śliwy. Mam nadzieję znaleźć tam jakieś 
stare łachy i buty, których poprzed-
nio nie znalazłem w mieszkaniu ani 
w komorze. Kiedy dwunastego sierpnia 
byłem na strychu niewiele zobaczyłem, 
ponieważ dach nie ma żadnych okienek 
i na strychu panuje całkowita ciemność. 
Tym razem przygotuję sobie leszczyno-
we kije, z których zrobię kabłonki do 
podtrzymywania od wewnątrz podnie-
sionej warstwy strzechy co utworzy 
półkoliste okienka dla oświetlenia 
strychu światłem słonecznym.

Z dnia ósmego na dziewiąty wrześ-
nia, wczesna noc była rzeczywiście 
bezchmurna, bo księżyc z pierwszej 
kwadry zbliżał się do pełni. Nocne 
światło latarni nieba wykorzystałem do 
końca. Z wieczora ugotowałem sobie 
zupy ziemniaczanej z grzybami, które 
dziś znalazłem i z przyprawą posiada-
nej mięty oraz kompot z jabłek na dwa 
dni. Cukru już nie miałem by osłodzić 
kompot z jabłek. Natomiast soli miałem 
duży zapas dzięki znalezieniu jej w ko-
morze u Śliwy. Do żaru po zakończeniu 

palenia pod blachami kuchni włożyłem 
kilka ziemniaków aby się upiekły. 
Gorącą zupę, chociaż bez wkładki 
gotowanego jajka, zjadłem z dużym 
apetytem. Syty, rozgrzany i pełen wer-
wy zabrałem się do noszenia snopków 
żyta z pola do ziemianki. Z żytniska 
zniknęło już kilka kop żyta. Gdyby 
Niemcy z linii frontu w rejonie zagrody 
Matysika zwracali uwagę na to pole, to 
mogłaby ich zainteresować malejąca 
ilość kop. Możliwość taka budziła mój 
niepokój, ale nie miałem wyboru. Tej 
nocy aż dwie kopy przeniosłem z pola 
do ziemianki. Pod zadaszeniem masku-
jącym wejście ułożone snopki zajęły 
blisko połowę pomieszczenia.

Mimo ogromnego zmęczenia no-
szeniem snopków żyta i przeżywanego 
strachu, jeszcze tej nocy poszedłem 
na pole z uprawą ziemniaków. Pole to 
znalazłem w nocy w połowie sierpnia 
i po raz pierwszy przyniosłem z niego 
ziemniaki, które już mi się kończą. 
Podobnie jak wtedy wziąłem ze sobą 
płachtę, by w niej przynieść wykopane 
ziemniaki. Poprzednio rzędy rozko-
pywałem gołymi rękami by wybrać 
ziemniaki. Tym razem wziąłem do 
pomocy tasak, bo nie miałem motyki. 
Pomysł z tasakiem okazał się bardzo 
pożyteczny, ponieważ ziemia była 
suchsza i twardsza niż poprzednio 
po deszczu. Tej nocy nie miałem tyle 
złych przygód co pierwszy raz, bowiem 
noc była widna, znałem już położenie 
pola i dojście do niego. Odległość od 
lasu była jednak największa na jaką 
odważyłem się wyjść. Widmo głodu 
jest silniejsze od strachu przed niebez-
pieczeństwami jakie zagrażają podczas 
zdobywania pożywienia. Tej nocy 
przeżywałem strach nie mniejszy jak za 
pierwszym razem, ponieważ noc była 
widna i z dalszej odległości mogłem 
być zauważony. Dlatego ziemniaki 
wykopywałem tasakiem leżąc między 
rzędami. Zamierzałem wykopać ich 
mniej niż poprzednio bym zdołał je 
donieść do ziemianki, przy aktualnie 
większym stopniu zmęczenia. Kiedy 
tobołek z wykopanymi ziemniakami 
podjąłem z tarasu miedzy na plecy 
nogi mi się ugięły i ledwie ruszyłem 
z miejsca. W drodze do lasu kilka razy 
odpoczywałem w zaroślach. Gdy do-
szedłem na skraj lasu, tobołek z ziem-
niakami ukryłem za pniem drzewa i bez 

obciążenia poszedłem do ziemianki. 
Nim doszedłem dwukrotnie atakował 
mnie kurcz mięśni w łydkach, musia-
łem siadać i je rozcierać rękami, by 
móc dojść do ziemianki. W ziemiance 
konie stojąc czekały na mój powrót. 
O tej porze obydwie klacze zawsze już 
leżały. W podzięce nawet nie pogła-
skałem je za to lecz walnąłem się jak 
długi na pryczę i natychmiast zasnąłem 
kamiennym snem.

Rano nim się obudziłem i wy-
szedłem z ziemianki słońce było już 
wysoko, a cienie drzew wskazywały 
porę pośniadaniową. O dziwo! Gniada 
stała spokojnie. Obydwie tylko patrzyły 
na mnie w oczekiwaniu jak wcho-
dziłem do ziemianki. Zaraz podałem 
im spóźnione śniadanie. Zadowolony 
z nocnego nagromadzenia zapasu snop-
ków żyta wyszedłem do leśnej kuchni 
by co nieco zjeść. Posilony zimną 
zupą i kompotem, które ugotowałem 
wczoraj wieczorem, wybrałem z dołka 
resztę ziemniaków do garnka. Dołek 
powiększyłem na wystarczający zapas 
ziemniaków, który zamierzałem zgro-
madzić. Wróciłem do ziemianki napoić 
konie i z pustymi wiadrami poszedłem 
po ziemniaki zostawione w nocy za 
pniem drzewa. Idąc zauważyłem sporo 
śladów noszonych w nocy snopków 
żyta. Przy tobołku z ziemniakami 
zostawiłem wiadra i najpierw wyzbie-
rałem dokładnie wszystkie źdźbła jakie 
wypadły z noszonych snopków żyta. 
Zebrane ślady włożyłem na dno wiader. 
Rozwiązałem płachtę i delikatnie by 
nie robić hałasu przełożyłem ziemniaki 
do wiadra. Nie wszystkie mogły się 
zmieścić. Reszta została w płachcie, 
po którą zaraz wróciłem. Przyniesione 
ziemniaki zajęły połowę głębokości 
powiększonego dołka. Na pełny z wy-
stającą pryzmą wejdzie jeszcze dwie 
albo trzy takie porcje jak przyniosłem 
przed chwilą.

Przed południem poszedłem jeszcze 
do zagrody Śliwy z zamiarem przeszu-
kania strychu oraz przyniesienia z sadu 
owoców. Wziąłem ze sobą kije leszczy-
nowe na wykonanie podpórki otworu 
oświetleniowego w dachu oraz płachtę 
na spakowanie ładunku. Wychodząc 
z lasu na jego skraju zatrzymałem się za 
drzewem, by przeprowadzić dokładną 
obserwację terenu. Zauważyłem, jak 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
Na krawędzi śmierci

Dokończenie na str. 30
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Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Latoszek

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
•	 Reprezentowania stron przed sądami,
•	 urzędami i innymi instytucjami
•	 Prawa administracyjnego
•	 Prawa rodzinnego
•	 Sporządzania wszelkiego rodzaju umów
•	 Windykacji wierzytelności
•	 Prawa cywilnego
•	 Prawa pracy
•	 Prawa spadkowego

Brzostek, ul. Rynek 13
Tel. 692 738 841

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

Pon.: 14.00 - 18.00 Czw.: 14.00 - 18.00
Pt.: 10.00 - 14.00 Sob.: 10.00 – 14.00

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku proponuje
dla dzieci i młodzieży

ferie zimowe pełne radosnych zabaw 
integracyjnych

Zapraszamy do świet l icy czynnej  od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00 na 
bilard, darta, cymbergaja, szachy i różnorodne 
gry planszowe. Można będzie też skorzystać 
z ofer ty zajęć plastyczno-manualnych, 
wokalnych, scenicznych, zabaw rekreacyjno-
ruchowych, konkursów i zgaduj-zgaduli. 
Ponadto na zakończenie ferii w niedzielne 
popołudnie (29.01.2017 r.) zachęcamy do 
rodzinnej zabawy z Agencją Artystyczną FAMA 
(szczegóły na afiszach). Zaś Gminna Biblioteka 
Publiczna zaprasza na pełne emocji ferie wśród 
książek, zapewniając szeroki asortyment bajek 
dla dzieci i powieści młodzieżowych oraz 
cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym 
dostępem do Internetu.

Serdecznie zapraszamy!

od kapliczki przy drodze niedaleko 
zagrody Matysika, schodzi w dół 
kilku żołnierzy niemieckich. Na nich 
skupiłem całą moją uwagę, dopóki ich 
widziałem przed wejściem w dolinę 
strumienia. Gdy zniknęli mi z pola 
widzenia wytężyłem nasłuchiwanie. 
Przez chwilę nie słyszałem żadnych 
odgłosów ich przechodzenia. Wnet 
minęła niepokojąca cisza i usłyszałem 
głosy rozmowy i śmiechu, które odda-
lały się w kierunku zagrody Chłopka. 
Dłuższą chwilę jeszcze nasłuchiwałem 
i obserwowałem, ale już nic niepokoją-
cego nie zwróciło mojej uwagi. Z lasu 
wbiegłem do sadu, a z sadu do sieni 
domu. Rozglądnąłem się lecz przez 
otwarte drzwi do izby i do komory 
nie zauważyłem zmian w stanie, jaki 
zapamiętałem z poprzedniej bytności. 
Szybko wszedłem po drabinie na strych 
i podniosłem najbliższą warstwę strze-
chy od strony lasu. Otwór podparłem 
kabłonkiem z kija leszczynowego, 
wspierając jego końce na niższej łacie 
poszycia dachowego. Przez otwór do-

chodziło już trochę światła dziennego 
na strych. Kawałek dalej zrobiłem dru-
gi otwór i przystąpiłem do poszukiwa-
nia odzieży i butów pomiędzy starymi 
rupieciami i skrzyniami. Niestety nie 
znalazłem nic co nadawałoby się do 
ubrania. Zabrałem tylko kilka szmat 
na bandaże i kawałek barchanowej 
tkaniny. Zamknąłem otwory w dachu 
przez wyjęcie leszczynowych kabłon-
ków, które zabrałem ze sobą, by nie 
zostawiać śladów na strychu. W sadzie 
wyrzuciłem leszczynowe kije, pozbie-
rałem spady owoców i dodatkowo 
urwałem jeszcze jabłek, gruszek i śliw. 
Wszystko związałem w tobołek z płach-
ty i z nim wróciłem do ziemianki.

Słoneczne przedpołudnie zaczęło 
być urozmaicone po południu przepły-
wem pojedynczych chmur kłębiastych 
z północy na południe. Powiał też 
chłodny wiatr z północy. Niepowo-
dzenie poszukiwań na strychu domu 
Śliwy i ponowne ochłodzenie wzmogły 
mój niepokój o możliwość przetrwania 
bez cieplejszej odzieży i braku butów. 
Mimo to nie rezygnowałem z dalszego 

gromadzenia zapasów paszy dla koni 
i żywności dla siebie oraz opału do leś-
nej kuchni, by wieczorami rozgrzewać 
się gorącymi posiłkami. Po obiedzie 
i zakończeniu oprzątania koni poszed-
łem szukać w lesie drzewa na opał. 
Teren najbliższy wąwozu został już 
dokładnie uprzątnięty z wszystkiego 
co nadawało się na opał w kuchni. Na 
odleglejszym terenie znajdowałem też 
i grubsze kawałki suchego drewna, 
które po przepiłowaniu ręczną piłą z ka-
błonkiem trzymały długo ogień w piecu 
kuchennym. Część znoszonego opału 
zostawiałem w pobliżu wąwozu, by pod 
zadaszeniem maskującym kuchnię nie 
zabierały dużo miejsca potrzebnego na 
przechowywanie surowców i naczyń 
kuchennych. Resztę popołudnia wy-
korzystałem na przyniesienie dwóch 
wiązek siana ze stodoły Śliwy. Z przy-
noszonego siana robiłem przekładaniec 
paszowy, warstwa snopków żyta war-
stwa siana i tak na przemian. W ten 
sposób siano przyciskane snopkami 
zajmowało mniej miejsca.

cdn.
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
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styczeń 2017

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA Z NAGRODĄ

ZAGADKA LOGICZNA
Rok do góry nogami

Niektóre cyfry do góry nogami wyglądają 
(prawie) tak samo: 0, I, 8. Dwie inne mają taką 
właściwość, że jedna po odwróceniu zmienia 
się w drugą: 6, 9. Pozostałe czyli 2, 3, 4, 5, 
7, wcale nie wyglądają jak cyfry, kiedy się je 
postawi na głowie. Rok I69I po odwróceniu 
do góry nogami odczytamy tak samo – czyli 
jako rok I69I.
Który rok z już minionych był ostatnim 
mającym taką właściwość?
Który rok w przyszłości będzie następnym 
mającym taką właściwość?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz 
przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 25) 
wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć 
do 31 stycznia 2017 r. do Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy 
poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowa-
niu nagród książkowych.

Sentencje
 ¾ Ten, kto nie ma poczucia doskonałości, 
zadowala się spokojną przeciętnością.  
/Paul Cezanne/

 ¾ Nie osiągniesz nic na tym świecie bez od-
wagi. To największa cnota umysłu, obok 
honoru. /James Allen/

 ¾ Dobro jest śmiertelnie nudne, jeśli nie jest 
twórcze. /Mikołaj Bierdiajew/

 ¾ Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby 
dobrzy ludzie nic nie robili. /M. de Cer-
vantes/

 ¾ Tylko ludzie intelektualnie rozwinięci są 
wolni. /Epiktet/

 ¾ Wolność to prawo do czynienia wszystkie-
go, na co pozwalają prawa. /Montesquieu/

 ¾ Kto zatraca się w cierpieniu, nie może być 
człowiekiem wolnym. /Pitagoras/

 ¾ Kto przepycha się w życiu łokciami, 
zapomina często, od czego jest głowa.  
/Andrzej Majewski/

 ¾ Z upływem lat życie nie staje się łatwiejsze, 
ale może się stać pełniejsze i piękniejsze. 
/Zenta Maurina/

 ¾ W życiu człowiek uczy się nie ze zwy-
cięstw, ale z porażek. /Alberto Moravia/

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z GRUDNIOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: 69 lat.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Zmierzchnica trupia główka.
Hasło krzyżówki: EWA ZGRZESZYŁA, ADAMA SKUSIŁA.
Nagrody książkowe wylosowali: Karolina Korzeń z Brzostku (krzyżówka), 
Renata Foryś z Nawsia Brzosteckiego (zagadka logiczna), Stanisława Łukowicz 
z Opacionki (zagadka przyrodnicza).
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Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, niech mi pan przepisze 
coś na swędzenie. Tylko coś taniego, bo 
lekarstwa tyle teraz kosztują…
- Niech się pani drapie!

  
- Jasiu, jesteś moim najlepszym kolegą! 
Jak mogłeś nazwać mnie matołem i to 
przed całą klasą?
- Przepraszam, nie wiedziałem, że trzy-
masz to w tajemnicy.

  

-  Baco, a umiecie powiedzieć: 
chrząszcz brzmi w trzcinie?
- A co mom nie umieć?
- No to mówcie.
- Chrobok burcy w trowie.

  
Wraca Jasio ze szkoły i mówi:
- Tato, oszczędziłem ci trochę pieniędzy.
- To świetnie! A w jaki sposób?
- Wczoraj powiedziałeś, że jeśli dobrze 
napiszę wypracowanie, to dasz mi na 
bilet do kina.

  
- Co to jest para wodna?
- Dwie rybki.

  
- Jaka jest różnica pomiędzy złotą rybką 
a polskim politykiem?
- Złota rybka spełnia swoje przyrzeczenia.

  

Kowalski spotyka przyjaciela.
- Czy dostałeś mój list?
- Ten, w którym przypominasz mi, żebym 
Ci oddał 300 zł?
- Właśnie ten!
- Nie, jeszcze nie dostałem.

  
List wuja Adama:
- „Przesyłam Ci te 10 zł, o które prosiłeś. 
Pamiętaj tylko na przyszłość, że 10 pisze 
się z jednym zerem”.

  
Kolega do Jasia:
- Ile razy mam Cię prosić, żebyś mi oddał 
pożyczone pieniądze?
- A przypomnij sobie, ile razy Cię prosi-
łem, żebyś mi je pożyczył?

  

Ryszard Marek Groński „Ałe głach - Wszyscy równi”
Opowieść o życiu artystów w okupowanej 

Warszawie. Wraz wybuchem wojny życie ar-
tystyczne stolicy zmieniło się nieodwracalnie. 
Zmieniło się, ale nie umarło. Żeby przeżyć, 
imali się różnych zajęć. Część z nich godziła 
się na współpracę z okupantem w koncesjo-
nowanych przez Niemców teatrzykach. To 
jednak nie gwarantowało przeżycia, bo wobec 
śmierci wszyscy są równi. Jak krzyczał znany 
w getcie Rubinsztajn: Ałe głach! 

Anna Fryczkowska „Kurort amnezja”
Wandę, trzydziestoletnią wdowę, przywiod-

ła do Brzegów chęć zemsty na kobiecie, która 
zrujnowała jej życie. Dwudziestolatka Ma-
rianna nie zdaje sobie sprawy, jaką rolę w tym 
odegrała – straciła pamięć po tragicznym wy-
padku i przechodzi tutaj rekonwalescencję pod 
bacznym okiem narzeczonego. Konfrontacja 
kobiet, po ich życiowych zawirowaniach, jest 
zaskakująca i dla nich samych, i dla czytelnika. 
Miłość i żałoba, zbrodnia i kara, ucieczka przed przeszłością 
i szukanie tożsamości.

Mroczna, o silnym ładunku emocji powieść, trzymająca 
w napięciu godnym samego Hitchcocka.

Theodor Kröger „Stepy. Moja ojczyzna 
nad Donem”

Na kartach tej niezwykłej opowieści wy-
darzenia historyczne znane jedynie z pod-
ręczników ożywają w żyznej krainie nad 
Donem. Dramat pierwszej wojny światowej 
przeplata się tu z losami bohaterów różnych 
narodowości, których życie nagle całkowi-
cie się odmienia. Śmietanka towarzyska, 
którą poznajemy na petersburskich salonach 
w przededniu międzynarodowego konfliktu, przeistacza się 
w zdeterminowanych, walczących bohaterów, dla których nowa, 
wojenna rzeczywistość staje się chlebem powszednim. Później, 
choć wojna już się kończy, na ukraińskich stepach nadal rozgry-
wa się wielonarodowościowy dramat. Polityka nowej czerwonej 
władzy zaczyna powoli sięgać coraz dalej, choć kurz po ostatnich 
walkach jeszcze nie opadł. W takich okolicznościach rodzi się 
i trwa wbrew nadziei wielka miłość młodziutkiej Aleksy Ha-
bermann, która właśnie porzuciła studia medyczne i niezwykle 
zamożnego barona Johanna Rappa. Los postanowił połączyć ich 
dokładnie w dniu śmierci arcyksięcia Ferdynanda i mimo rozłąk 
oraz wielu przeciwności – z wielką polityką w tle – udaje im się 
przetrwać. Choć przeżyli tak wiele, przychodzi im zmierzyć się 
z niezwykle trudną powojenną rzeczywistością.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

BAJKI DLA NAJMŁODSZYCH
Maria Winiarska-Szurek

Niesforna żabka
Mama żabkę ostrzegała
By pod liściem się schowała
Ale nie słuchała mała
Do bajora poczłapała
Usłyszała tylko „chlup”
Złapał żabkę bocian w dziób
Teraz próżny lament żabki
Trzeba było słuchać matki.

Lis i kura
Gdy raz lisek dopadł kurę, zaczął gadać do niej 
czule:
- Ma kureczko złotopióra. Taka piękna z ciebie 
kura! Czy zostaniesz moją żoną? Utęsknioną, 
wymarzoną? Co noc pod kurnik się zakradam. 
Wzdycham. Stękam. Do księżyca gadam. Wierz 
mi. Będziemy żyli długo i dostatnie, bo jesteśmy 
dusze bratnie. Nic się nie martw, ma kochana, 
bo z nas będzie para zgrana. Będzie się nam po-
wodziło. Będzie słodko. Będzie miło. Z pełnym 
żołądkiem wielbił cię będę. Codziennie będę 
podsadzał na grzędę. Lecz gdy jadła nam nie 
stanie, zjem cię, skarbie, na śniadanie. Bo choć 
kocham cię szalenie, to natury swej nie zmienię.
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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

Krzewy zimozielone w aranżacji ogrodu

Jesienią większość roślin w naszych ogrodach straciło liście, 
przygotowując się w ten sposób do zimowego spoczynku. 

Krajobraz za oknem zrobił się smutny i ponury, dlatego tym cen-
niejsze stają się rośliny, zachowujące swoje liście przez cały rok. 
Dzięki nim ogród pozostanie atrakcyjny również zimą, mimo 
otaczającego go szaroburego krajobrazu. Zastanawiając się nad 
aranżacją ogrodu, warto posadzić w nim rośliny zimozielone. 
Krzewy zimozielone są całoroczną dekoracją ogrodu – zielone 
zimą, a latem staną się znakomitym tłem dla kwitnących roślin 
jednorocznych. 

Decydując się na uprawę zimozielonych gatunków roślin, 
musimy jednak pamiętać, że w naszym klimacie ryzyko ich 
przemarznięcia jest zwykle większe niż w przypadku roślin 
o sezonowych liściach, dlatego należy je sadzić w miejscach 
ciepłych i osłoniętych od wiatru.
• Rośliny iglaste z wyjątkiem modrzewia - ich liście (łuski lub 

igły) pozostają na pędach przez cały rok, jednak u niektórych 
gatunków lub odmian, mają tendencję do zimowej zmiany 
zabarwienia (igły brązowieją lub czerwienieją).

• Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) - atrakcyjny 
krzew ozdobny, posiadający liczne odmiany o liściach zielo-
nych („Blauer Heinz”, „Graham Blandy”) oraz kolorowych 
(„Golden China”, „Aureovariegata”). W surowe zimy pędy 
mogą przemarzać.

• Bukszpan drobnolistny (Buxus microphylla) - popularny, gęsty 
krzew, idealny na formowane żywopłoty i obwódki. Ciekawa 
odmiana barwna: „Golden Triumph”.

• Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) - popularna, 
niewielka krzewinka o wąskich, szarozielonych liściach. 
W mroźne zimy może przemarzać, dlatego należy sadzić 
ją w miejscach ciepłych i osłoniętych, a w chłodniejszych 
rejonach kraju okrywać na zimę.

• Ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea) - duży, rozłożysty 
krzew kolczasty o zimozielonych liściach i atrakcyjnych, 
jaskrawych owocach (czerwonych, pomarańczowych lub 
żółtych). Krzew posiada kilka odmian ozdobnych („Orange 
Glow”, „Soleil d’Or”, „Red Column”). W mroźne zimy może 
przemarzać, dlatego należy sadzić go w miejscach ciepłych 
i osłoniętych.

• Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei) - ten bardzo atrak-
cyjny krzew ozdobny zachowuje swoje liście przez cały rok, 
ale tylko wtedy, gdy zostanie posadzony na ciepłym i osłonię-
tym stanowisku. W chłodniejszych rejonach kraju poleca się 
okrywać go na zimę. Roślina posiada wiele ciekawych odmian 
barwnych m.in.: „Emerald Gaiety”, „Emerald’n Gold”, „Silver 
Queen”, „Golden Harlequin”, „Interbolwi”.

• Barwinek pospolity (Vinca minor) - pospolita roślina okrywo-
wa o płożących pędach, posiadająca kilka ozdobnych odmian 
(„Aureovariegata”, „Illumination”, „Gertrude Jekyll”). Zdarza 
się, że część liści podczas surowej zimy przemarza, ale wiosną 
doskonale się regeneruje.

• Bluszcz pospolity (Hedera helix) - to bardzo popularne, zimo-
zielone pnącze, chętnie uprawiane w ogrodach ze względu na 
małe wymagania i duże walory ozdobne. Niestety, w naszym 
klimacie zimę znoszą jedynie odmiany zielone (np. „Thorn-
dale”, „Hibernica”), gdyż rośliny o barwnych liściach często 
przemarzają.

• Irgi (Cotoneaster): Dammera (C. dammeri), rozkrzewiona 
(C. divaricata), drobnolistna (C. procumbens), rozesłana (C. 
radicans), szwedzka (C. x suecicus) - uniwersalne i bardzo 
ozdobne krzewy ogrodowe o różnym pokroju, wysokości 
i barwie liści. Niektóre gatunki znoszą zimę w naszym kli-
macie bardzo dobrze (np. irga rozkrzewiona, irga szwedzka) 

inne mogą w surowe zimy przemarzać (np. irga rozesłana), 
dlatego należy sadzić je w miejscach osłoniętych i ciepłych.

• Mahonia pospolita (M. aquifolium) i mahonia pośrednia (M. x 
media) - bardzo atrakcyjne krzewy ogrodowe o skórzastych, 
błyszczących liściach oraz ciekawych owocach.

• Kalmia wąskolistna (Kalmia angustifolia) - stosunkowo mało 
znany, ale bardzo piękny i interesujący krzew ozdobny. W su-
rowe zimy może jednak przemarzać, dlatego należy sadzić go 
w miejscach ciepłych i osłoniętych.

• Berberysy (Berberis): brodawkowaty (B.s verruculosa), 
frikarta (B. x frikartii) - ceniona grupa krzewów ozdobnych, 
różniących się między sobą wielkością, pokrojem i barwą liści. 
Nie wszystkie rośliny z tej rodziny zachowują swoje liście 
na zimę, a niektóre gatunki są tylko częściowo zimozielone. 
W surowe zimy zimozielone berberysy mogą przemarzać, 
dlatego w chłodniejszych rejonach kraju wymagają okrycia.

• Ostrokrzew Maservy (Ilex × meserveae) - jest jednym z naj-
bardziej odpornych na niskie temperatury zimozielonych os-
trokrzewów. Roślina dwupienna, posiadająca liczne odmiany 
ozdobne (np. „Blue Angel”, „Blue Prince”). Ze względu na 
swoje czerwone owoce świetnie prezentuje się w stroikach 
bożonarodzeniowych.

• Runianka japońska (Pachysan-
dra terminalis) - interesująca, 
niska krzewinka o ładnych liś-
ciach. Ze względu na szybkie 
rozprzestrzenianie się za pomocą 
podziemnych rozłogów, polecana 
jako roślina okrywowa. Jedną z jej 
ciekawszych odmian jest dwubar-
wna „Variegata”.

• Ubiorek wieczniezielony (Iberis 
sempervirens) - niska bylina okry-
wowa o zielonych liściach, chętnie 
sadzona w ogródkach skalnych.q



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 1/201734

Dokończenie na str. 35

Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 14
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.

Kolejna propozycja dla ludzi, którzy chcą używać naturalnych 
kosmetyków. Wytwórnia Probiotics Polska wychodzi z no-

wościami w tej dziedzinie naprzeciw wymaganiom społecznym. 
Na drodze nieustannego poszukiwania innowacji i wykorzysty-
wania synergii z łączenia własnych rozwiązań z dokonaniami 
innych uznanych autorytetów w dziedzinie wykorzystania 
dobrodziejstw natury, połączyliśmy naturalny charakter wyro-
bów INITIALE z siłą oddziaływania pożytecznych mikroorga-
nizmów. Tak powstała koncepcja INITIALE PROBIOTICA™. 
Przy tworzeniu receptur nowych rodzajów masek typu peel-off 
zastosowano ProBio Puder™. ProBio Puder™ (nazwa syste-
matyczna: Clay) to glinka naturalna bogata w sole mineralne 
i mikroelementy takie jak wapń, żelazo, magnez, mangan, fosfor, 
potas, molibden i selen. ProBio Puder™ posiada niezwykłą moc 
absorbowania zanieczyszczeń ze skóry, zmiękczając ją i łagodząc 
podrażnienia. ProBio Puder™ to jednocześnie odżywka dla 
skóry, regulator pH i naturalny konserwant, nie alergizuje, nie 
podrażnia, ma działanie antyutleniające, aktywuje pożyteczną 
mikroflorę, która wypiera patogeny. ProBio Puder™ nadaje się 
do każdego rodzaju cery. Szczególnie wskazany jest do cer de-
likatnych i z tendencją do występowania niedoskonałości, gdyż 
nie zatyka porów i nie zawiera tłuszczu.
INITIALE PROBIOTICA™:
- wyroby w pełni naturalne;
- perfekcyjnie dobrane i wyselekcjonowane z najczystszych 
ekologicznie terenów, certyfikowane składniki aktywne;
- technologie przygotowania opracowane w taki sposób, by 
wydobyć z roślin to, co najlepsze i ochronić składniki aktywne 
przed utlenianiem;
- bez parabenów, wolne od GMO i SLS;
- skład w pełni biodegradowalny – korzyści dla człowieka w ści-
słym związku z ochroną środowiska.

1. MINERALNE WZMOCNIENIE - Pojemność opakowania: 
12 gram
Aktywne składniki: Glinka Ghassoul, ekstrakt z cytryny, eks-
trakt z grapefruita
- Nawilża
- Nadaje elastyczność 
- Redukuje zmarszczki
Glinka Ghassoul jest jedną z delikatniej-
szych glinek, w jej skład wchodzą m.in. 
takie mikroelementy jak krzemionka, tle-
nek magnezu, tlenek glinu, sód czy potas. 
Ma właściwości oczyszczające, ściągające 
i regenerujące, wzmacnia strukturę włókien 
kolagenowych i elastyny, usuwa z naskórka martwe komórki i za-
nieczyszczenia, dotlenia i odżywia zmęczoną skórę, wygładza 
i uelastycznia. Polecana do każdego typu cery, ze szczególnym 
wskazaniem cery wrażliwej, przetłuszczającej się i trądzikowej.
Grejpfrut dzięki zawartości witaminy C i kwasów owocowych 
znakomicie oczyszcza skórę. Kosmetyki czy zabiegi z jego 
udziałem znakomicie oczyszczają z nadmiaru sebum i zwężają 
rozszerzone pory, witamina C zawarta w grejpfrucie bardzo 
dobrze wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne, dlatego 
bardzo dobrze sprawdza się przy cerze naczyniowej, głęboko 
nawilża, dotlenia i odżywia, działa na skórę odprężająco i toni-
zująco, przywracając młody wygląd skórze. Jest polecany także 
w pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej.

2. OCZYSZCZENIE I WYGŁADZENIE - Pojemność opako-
wania: 12 gram
Aktywne składniki: Czarna porzeczka (owoce i pestki)
- Stymuluje mikrokrążenie
- Chroni DNA komórek
- Łagodzi podrażnienia

- Rozjaśnia przebarwienia 
Maska z cennym wyciągiem z owoców 
i nasion czarnej porzeczki wspomaga neu-
tralizowanie wolnych rodników mających 
negatywny wpływ na DNA komórek, tym 
samym wygładza zmarszczki i zwalcza 
inne oznaki starzenia w przypadku cery 
dojrzałej. Bogata jest w antocyjany, które 
wzmacniają strukturę kapilarną naczyń 
krwionośnych. Aktywuje mikrocyrkulację i odblokowuje pory, 
co usprawnia oczyszczenie oraz głębszą penetrację składników 
odżywczych. Dzięki wysokiemu stężeniu witaminy C, korzystnie 
wpływa na cerę suchą i wrażliwą. Pomaga odzyskać właściwy 
poziom nawilżenia skóry i chroni ją przed zmianami i podraż-
nieniami. Nasiona czarnej porzeczki zawierają olej, bogaty 
w kwas gamma linolenowy (omega-6), który ma właściwości 
rozjaśniające, wpływa na poprawę stanu skóry i przywraca jej 
młody wygląd. 

3. INTENSYWNA REGENERACJA - Pojemność opakowania: 
12 gram
Aktywne składniki: Ekstrakt z owocu papai 
- Oczyszcza
- Poprawia koloryt
- Stymuluje odnowę komórek
- Wygładza powierzchnię skóry
Maska zawiera papainy - enzymy, które 
rozkładają białko i pozwalają skutecznie 
usunąć martwe komórki naskórka. Papaina 
daje również efekt regeneracyjny. Zawiera 
aminokwasy znane ze swoich właściwości stymulowania od-
nowy komórkowej. Papaja jest bogata w karotenoidy o silnym 
działaniu przeciwrodnikowym, które w połączeniu mineralną 
odżywką wspomaga regenerację tkanek skóry, dzięki czemu 
opóźnia procesy starzenia skóry. Owoce papai są bogate w ka-
roteny, witaminy C, witaminy z grupy B i mikroelementy takie 
jak cynk, potas, magnez, żelazo. Ekstrakt z papai ma działanie 
ujędrniające, rozjaśniające, oczyszczające, antybakteryjne i prze-
ciwutleniające. Jest substancją trawiącą delikatnie rozpuszcza-
jącą martwy, zrogowaciały naskórek oraz działającą łagodząco 
i gojąco na skórę, co daje efekt odmłodzonej skóry. Papaina działa 
także stymulująco na wzrost komórek, wzmacniania i ujędrnia 
tkanki. Enzym ten usprawnia wnikanie substancji aktywnych 
kremu czy emulsji przez naskórek, co działa wygładzająca.

4. PIELĘGNACJA I NAWILŻENIE - Pojemność opakowania: 
12 gram
Aktywne składniki: Olej z oliwek, olej 
z liści oliwki, Spirulina maxima (puder), 
olej z liści rozmarynu lekarskiego
- Intensywnie odżywia i nawilża
- Hamuje procesy starzenia się skóry
- Pozostawia skórę jędrną elastyczną 
i gładką 
Maska zapobiega powstawaniu zmarszczek 
oraz redukuje i spłyca już istniejące. W wy-
raźny sposób wygładza, odświeża i ujędrnia skórę twarzy i szyi.
Olej z oliwek zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, prowi-
taminę A i witaminę F, które poprawiają elastyczność skóry, 
czyniąc ją miękką i delikatną. Olej z oliwek bardzo pielęgnuje 
skórę suchą, delikatną, naczyniową, starzejącą się, skłonną do 
wiotczenia, ma działanie regenerujące, odmładzające, wygła-
dzające i nawilżające, uelastyczniające, poprawiające napięcie 
skóry oraz ochronne.
Olej z liści oliwki ma działanie antybakteryjne, przeciwzapalne 
i antyoksydacyjne (neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne 
za powstawanie zmarszczek), zmniejsza stany zapalne skóry 
i przyspiesza gojenie skóry.
Spirulina maxima jest algą bogatą w białko (ok. 65%), zawiera-
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Dokończenie na str. 36

Dokończenie ze str. 34

jące 18 rodzajów aminokwasów i bardzo dobrze przyswajalne. 
Taki kompleks aminokwasów wchodzi w skład naturalnego 
czynnika nawilżającego skóry, który odpowiada za odpowiednie 
nawodnienie warstwy rogowej naskórka. Do odpowiedniego 
nawilżenia skóry przyczyniają się również cukry i minerały 
(żelazo, cynk, potas, selen, magnez, wapno, sód i fosfor), które 
wpływają korzystnie także na procesy metaboliczne, procesy 
gojenia i regeneracje skóry. Spirulina dzięki zielonemu (chlorofil) 
i niebieskiemu (fikocyjanina) pigmentowi działa antyoksydacyj-
ne, przeciwzapalnie, łagodząco i antyalergicznie. Jest bogata 
w kwas gamma-linolenowy, co przyczynia się do wzmocnienia 
bariery ochronnej skóry, niwelując suchość naskórka czy za-
czerwienienia. Spirulina to również bardzo duża ilość witamin 
z grupy B mających korzystne działanie na cerę trądzikową 
i przetłuszczającą się, odżywczej witaminy A w postaci 
beta-karotenu, witaminy E i K o działaniu antyoksydacyjnym 
i wzmacniającym naczynka. 

5. ŹRÓDŁO MŁODOŚCI - Pojemność opakowania: 12 gram
Aktywne składniki: kolagen morski, ekstrakt z owoców dzikiej 
róży, olejek z kwiatu róży damasceńskiej, ekstrakt korzenia 
cykorii podróżnika.
- Nawilża
- Nadaje elastyczność
- Redukuje zmarszczki
Maska z ekstraktem kolagenu morskiego 
natychmiastowo niweluje oznaki zmęcze-
nia, wnika w głąb naskórka, zwiększając 
poziom nawilżenia skóry, efektywnie wy-
gładza, podnosi sprężystość i jędrność skó-
ry. Zapobiega wiotczeniu skóry, przywraca 
jej właściwą gęstość i spoistość. Działanie to jest wzmocnione 
dzięki właściwości olejku z róży damasceńskiej, który pomaga 
w regeneracji tkanki na poziomie komórkowym i ProBio Pu-
drem™ neutralizującym szkodliwe substancje i niwelującym 
zanieczyszczenia.
Kolagen morski daje natychmiastowy efekt nawilżenia, a także 
delikatnie napina skórę. Wnika głęboko we włókna skóry, sku-
tecznie wiąże w niej wodę. Zawiera kilkanaście aminokwasów, 
a także posiada wysokie stężenie składników potrzebnych do 
syntezy naturalnego kolagenu w skórze. Kolagen jest jednym 
z najważniejszych białek występujących w organizmie ludzkim, 
jest obecny prawie we wszystkich ludzkich tkankach i stanowi 
podstawową część włóknistej tkanki łącznej oraz jest istotnym 
elementem budulcowym skóry. Niedobór witaminy C, żelaza 
i tlenu w organizmie prowadzi do zakłócenia i zmniejszenia 

produkcji kolagenu. Kolagen odpowiada za prawidłową sprę-
żystość i nawilżenie skóry, bierze udział w gojeniu ran oraz 
odnowie komórkowej. Wraz z wiekiem organizm traci zdolność 
odbudowy kolagenu. Białko to utrzymuje odpowiednią wilgot-
ność skóry, nadaje jej wytrzymałość i sprężystość. W czasie 
procesu starzenia się skóry, kolagen rozpuszczalny w wodzie 
ulega przekształceniu w kolagen usieciowany, w wodzie nie-
rozpuszczalny, pozbawiony zdolności wiązania wody. Wówczas 
skóra przestaje produkować elastynę i traci swoją elastyczność, 
staje się sucha. Kolagen morski polecany jest dla cery dojrzałej, 
suchej i zniszczonej.
Ekstrakt z owoców dzikiej róży unikalny skład chemiczny: 
zawierają stosunkowo mało wody (60-70%), dużo cukrów oraz 
kwasy organiczne, garbniki, pektyny, karoteny, witaminy E, 
B1, B2, K, PP, galaktolipid i składniki mineralne: potas, fosfor, 
magnez, siarka, sód, żelazo, wapń i chlor. Przede wszystkim 
jednak owoce róży są szczególnie bogatym źródłem witaminy 
C, jej zawartość jest ok. 30-krotnie więcej niż w cytrynach. 
Ekstrakt z owoców dzikiej róży ma właściwości antyoksyda-
cyjne, działa nawilżająco i wygładzająco, wzmacnia włókna 
kolagenu i elastyny, podnosząc jędrność i elastyczność skóry, 
redukcje drobne zmarszczki, wzmacnia naczynia włosowate 
skóry, biorąc tym samym udział w profilaktyce obrzęków i cieni 
pod oczami, pielęgnuje cerę naczyniową oraz działa miejscowo 
przeciwzapalne i ściągająco, przyspieszając gojenie drobnych 
otarć i zadrapań naskórka.
Olejek z kwiatu róży damasceńskiej nadaje maseczce subtelny 
zapach. Poza walorami zapachowymi olejek działa zmiękczająco, 
nawilżająco, głęboko odżywia i ujędrnia. Może być z powodze-
niem stosowany w przypadku cery wrażliwej. 
Ekstrakt korzenia cykorii podróżnika jest bogaty w inulinę 
(naturalny prebiotyk), wzmacnia florę bakteryjną skóry przy 
jednoczesnym zahamowaniu wzrostu patogenów i działa sty-
mulująco na skórę. Wykazuje działanie ochronne, nawilżające, 
antyoksydacyjne i łagodzące. 

Łatwość aplikacji – cztery proste kroki
1. Zawartość saszetki wsypać do pojemnika, dodać 50 ml wody 
o temperaturze (20°C/35°C).
2. Wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji (około 1 min).
3. Natychmiast równomiernie rozprowadzić warstwę maseczki 
na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, omijając okolice 
oczu. Maseczka zastyga po kilku minutach.
4. Po upływie około 15 min delikatnie zdjąć maskę, zaczynając 
od zewnętrznych stron twarzy. Pozostałości zmyć ciepłą wodą. 
W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody.

Opracował Janusz Kolbusz

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ GMINY BRZOSTEK
Dużo widowiskowej gry, dobrej zabawy i wiele zaskaku-

jących akcji – tak najkrócej można podsumować Miko-
łajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Gminy Brzostek pod 
Patronatem Burmistrza Brzostku w kategorii Szkoły Podsta-
wowe oraz Szkoły Gimnazjalne, który odbył się 7 i 8 grudnia 
w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Rozgrywki 
przyciągnęły rekordową liczbę drużyn w kategorii SP, aż 12 
oraz 7 drużyn w kategorii Gimnazjum. Tak duża liczba drużyn 
była spowodowana zaproszeniami szkół również z sąsiednich 
gmin (Gmin Jodłowa, Gmina Brzyska, Gmina Frysztak), które 
walczyły ze sobą o zwycięstwo. Organizatorami przedsięwzię-
cia był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku oraz Gmina 
Brzostek. Spotkania dostarczyły wielu emocji, nie zabrakło 
efektownych zagrań i pięknych bramek. Zwycięzcą turnieju 
w szkołach podstawowych została drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w Grudnej Górnej wygrywająca w finale z Zespołem 
Szkół w Januszkowicach. Brązowe medale po rzutach karnych 
zdobyli zawodnicy z Szkoły Podstawowej w Brzostku, poko-
nując Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz. Skład zwycięskiej 
drużyny: M. Chmura, K. Szela, M. Wierzbicki, S. Kędzior, 
P. Chmura, S. Wal, M. Andreasik. Opiekunem zwycięskiego 
składu był Józef Prokuski. Również wysoki poziom rywalizacji 

panował w drugim dniu, gdzie rywalizowały gimnazja, w którym 
emocje nieraz brały górę nad zdrowym rozsądkiem. Jednak na 
szczęście nastroje tonował kolejnymi żółtymi kartkami, również 
i czerwonymi, sędzia Krzysztof Hals. W finale spotkały się dwa 
najlepsze zespoły po fazie grupowej: Gimnazjum Brzostek, ZS 
Siedliska-Bogusz. W regulaminowym czasie żadnemu zespo-
łowi nie udało się strzelić gola, konieczny był konkurs rzutów 
karnych. W wykonywaniu rzutów karnych lepszym zespołem 
było Gimnazjum Brzostek, wygrywając 2:0 i tym samym mogli 
cieszyć się ze zwycięstwa w całym turnieju. Skład zwycięskiej 
drużyny: J. Nowicki, J. Kalita, M. Kolbusz, S. Kobak, Sz. Go-
lec, J. Machaj, R. Sołtys, K. Wojdyła. Opiekunem zwycięskiej 
drużyny była Magdalena Machaj. Ostatecznie na najniższym 
stopniu podium uplasował się zespół z Januszkowic, który po-
konał w meczu o 3. miejsce drużynę z Brzysk. Po zakończonych 
turniejach odbyło się wręczanie nagród ufundowanych przez 
Burmistrza Brzostku – Wojciecha Staniszewskiego (puchary) 
oraz Radnego Daniela Wójcika (medale). Trzy najlepsze drużyny 
otrzymały puchary oraz medale, natomiast pozostałe drużyny 
pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo, w trakcie trwania rozgry-
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wek, była prowadzona klasyfikacja króla strzelców, którą zwyciężył Miłosz 
Chmura (SP Grudna Górna), Paweł Gąsior (ZS Siedliska-Bogusz). Drugim 
akcentem turnieju była klasyfikacja na najlepszego bramkarza, którą ostatecz-
nie według opinii organizatorów wygrał Mariusz Wierzbicki (SP Grudna 
Górna) oraz Konrad Krupa (ZS Januszkowice). Wręczenia nagród dokonał 
Zastępca Burmistrza Adam Kostrząb oraz Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju.

Do zobaczenia na następnej tego rodzaju imprezie.
Magdalena Kawalec

Dokończenie ze str. 35 Szczegółowe wyniki:
Kategoria szkoły podstawowe:

Wyniki Grupa „A”
ZS Januszkowice – SP Przeczyca 2:0

ZS Januszkowice –FC Sowina 5:0
FC Sowina – SP Przeczyca 2:0

Wyniki Grupa „B”
SP Brzostek – ZS Nawsie Brzosteckie 1:0

ZS Nawsie Brzosteckie - Orliki Błażkowa 1:0
SP Brzostek – Orliki Błażkowa 1:0

Wyniki Grupa „C”
SP Gorzejowa – ZS Siedliska-Bogusz 0:2

ZS Siedliska-Bogusz – SP Kamienica Dolna 2:0
SP Kamienica Dolna -SP Gorzejowa 0:1

Wyniki Grupa „D”
SP Grudna Górna – SP Kamienica Górna 0:0

SP Kamienica Górna –Smarżowa 2:0
SP Smarżowa – SP Grudna Górna 0:5

Mecz o 11. miejsce:
SP Przeczyca - SP Smarżowa 2:0

Mecz o 9. miejsce:
Orliki Błażkowa - SP Kamienica Dolna 2:0

Mecz o 7. miejsce:
FC Sowina - SP Gorzejowa 0:0 k. 0:1

Mecz o 5. miejsce:
ZS Nawsie Brzosteckie - SP Kamienica Górna 0:0 k. 2:0

Mecz o 3. miejsce:
ZS Siedliska-Bogusz - SP Brzostek 0:0 k. 1:2

Finał:
SP Grudna Górna - ZS Januszkowice 1:0

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Grudna Górna
2. ZS Januszkowice
3. SP Brzostek
4. ZS Siedliska-Bogusz
5. ZS Nawsie Brzosteckie
6. SP Kamienica Górna

7. SP Gorzejowa
8. FC Sowina
9. Orliki Błażkowa

10. SP Kamienica Dolna
11. SP Przeczyca 
12. SP Smarżowa

Kategoria szkoły gimnazjalne: 

Grupa „A”
ZS Nawsie Brzosteckie – ZS Siedliska-Bogusz 1:1

ZS Gogołów – Gimnazjum Brzyska  0:1
Gimnazjum Brzyska - ZS Siedliska-Bogusz 0:2

ZS Siedliska-Bogusz - ZS Gogołów 6:2
ZS Gogołów - ZS Nawsie Brzosteckie 0:0

Gimnazjum Brzyska - ZS Nawsie Brzosteckie 1:0
Grupa „B”

Gimnazjum Brzostek – ZS Januszkowice 1:0
Gimnazjum Błażkowa - ZS Januszkowice 0:1

Gimnazjum Błażkowa - Gimnazjum Brzostek 0:3
Półfinał I:

ZS Januszkowice - ZS Siedliska-Bogusz 1:1 k. 0:2
Półfinał II:

Gimnazjum Brzostek - Gimnazjum Brzyska 3:1
Mecz o 5. miejsce:

ZS Nawsie Brzosteckie - Gimnazjum Błażkowa 0:0 2:1
Mecz o 3. miejsce

ZS Januszkowice - Gimnazjum Brzyska 2:1
Finał:

Gimnazjum Brzostek - ZS Siedliska-Bogusz 0:0 k. 2:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum Brzostek
2. ZS Siedliska-Bogusz
3. ZS Januszkowice
4. Gimnazjum Brzyska

5. ZS Nawsie Brzosteckie
6. Gimnazjum Błażkowa
7. ZS Gogołów

Zwycięska drużyna w kategorii gimnazja: J. Nowicki, J. Kalita, M. Kolbusz, 
S. Kobak, Sz. Golec, J. Machaj, R. Sołtys, K. Wojdyła; opiekun Magdalena 

Machaj, Gimnazjum w Brzostku

Zwycięska drużyna w kategorii szkoły podstawowe: M. Chmura, K. Szela, 
M. Wierzbicki, S. Kędzior, P. Chmura, S. Wal, M. Andreasik; opiekun Józef 

Prokuski, Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej

Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 1/2017 37

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT - TRÓJKI
Od rana w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 

w Brzostku w turnieju trójek rywalizowały najmłodsze 
siatkarki, w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
Gminy Brzostek oraz sąsiednich gmin (Jodłowa, Brzyska, Ko-
łaczyce). Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, 
kilkadziesiąt siatkarek do ostatniej kropli potu rywalizowało 
o zwycięstwo. Organizatorem turnieju był OSiR Brzostek oraz 
Gmina Brzostek. Do turnieju w kategorii szkół podstawowych 
zgłosiło się 7 drużyn, zaś w kategorii gimnazjum 11. Dzięki 
nowoczesnej hali sportowej mecze mogły odbywać się równo-
cześnie na trzech boiskach. Zespoły w turnieju szkół podsta-
wowych zostały podzielone na dwie grupy, gdzie rozgrywały 
mecze systemem „każdy z każdym”. Po pełnej emocji rywalizacji  
w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna 
z Jodłowej, pokonując w finale szkołę podstawową z Nawsia 
Brzosteckiego 2:1. W meczu o trzecie miejsce zwyciężyła 
szkoła z Brzostku, pokonując ZS Siedliska-Bogusz. Turniej 
gimnazjalny został rozegrany systemem pucharowym do dwóch 
przegranych meczów. W finale spotkały się dwie drużyny  
z Gimnazjum Brzostek, w którym lepsza okazała się druga 
drużyna w składzie: Monika Trojan, Żaneta Trojan, Ewelina 

Frączek, Kamila Gaweł. W meczu o trzecie miejsce spotkały się 
Gimnazjum Brzyska oraz pierwszy zespół z Jodłowej, w którym 
lepsze okazały się zawodniczki z Brzysk. Turniej sędziowali: 
Szymon Golec, Jakub Kalita, Marcin Kolbusz, a pomagali im 
sędziowie stolikowi: Jakub Nowicki, Patryk Mroczek, Rafał 
Sołtys oraz Bartosz Mroczkowski. Rywalizację na zdjęciach 
uwiecznił Jakub Batycki. Wszystkie drużyny biorące udział 
w mikołajkowych zmaganiach, otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
najlepsze drużyny pamiątkowe puchary oraz medale. Nagrody 
indywidualne powędrowały do Beaty Rogaczewskiej (ZS Naw-
sie Brzosteckie) oraz Sylwii Marcinek (Gimnazjum Brzostek). 
Wręczenia nagród dokonał Zastępca Burmistrza Adam Kostrząb 
oraz Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Dziękujemy wszystkim zawodniczkom za to wspaniałe, sportowe 
spotkanie!

Magdalena Kawalec
Wyniki turnieju szkół podstawowych:
Grupa „A”

SP Grudna Górna – SP Przeczyca 0:2 (10:15, 9:15)
SP Brzostek – ZS nr 1 W Jodłowej 1:2 (14:16, 15:3, 4:15)

SP Grudna Górna - ZS nr 1 W Jodłowej 0:2 (4:15, 6:15)
SP Przeczyca – SP Brzostek 0:2 (8:15, 9:15)

SP Brzostek - SP Grudna Górna 2:0 (15:6, 15:9)
ZS nr 1 W Jodłowej - SP Przeczyca 2:0 (15:11, 15:9)

Grupa „B”
SP Błażowa – ZS Siedliska-Bogusz 2:0 (11:15, 13:15)

ZS Nawsie Brzosteckie – SP Błażkowa 1:2 (11:15, 15:10, 15:17)
ZS Siedliska-Bogusz - ZS Nawsie Brzosteckie 0:2 (11:15, 15:17)

Mecz o 5. miejsce:
SP Błażkowa - SP Przeczyca 2:1 (15:9, 15:17, 15:11)

Mecz o 3. miejsce:
ZS Siedliska-Bogusz - SP Brzostek 1:2 (9:15, 15:13,9:15)

Finał:
ZS Nawsie Brzosteckie - ZS nr 1 Jodłowa 1:2 (15:9, 10:15, 12:15)

Klasyfikacja końcowa turnieju szkół podstawowych:
1. ZS nr 1 w Jodłowej
2. ZS Nawsie Brzosteckie
3. SP Brzostek
4. ZS Siedliska-Bogusz

5. SP Błażkowa
6. SP Przeczyca
7. SP Grudna Górna

Wyniki turnieju szkół gimnazjalnych:
Półfinał I:

Gimnazjum Brzostek I – ZS nr 1 Jodłowa II 2:1 (15:10, 10:15, 15:8)
Półfinał II:

ZS nr 1 Jodłowa I - Gimnazjum Brzostek II 0:2 (11:15, 15:17)
Mecz o 9. miejsce:

ZS Nawsie Brzosteckie – ZS Januszkowice 2:0 (5:15, 12:15)
Mecz o 7. miejsce:

ZSS Sowina – ZS Siedliska-Bogusz I 2:0 (15:7, 15:12)
Mecz o 5. miejsce:

ZS nr 1 Jodłowa II – Gimnazjum Błażkowa 2:1 (15:8, 6:15, 15:9)
Mecz o 3. miejsce:

Gimnazjum Brzyska – ZS nr 1 Jodłowa I 2:0 (15:7, 18:16)
Finał:

Gimnazjum Brzostek II – Gimnazjum Brzostek I 2:1 (16:14, 8:15, 15:11)

Klasyfikacja końcowa turnieju szkół gimnazjalnych:
1. Gimnazjum Brzostek II
2. Gimnazjum Brzostek I
3. Gimnazjum Brzyska
4. ZS nr 1 Jodłowa I
5. ZS nr 1 Jodłowa II
6. Gimnazjum Błażkowa

7. ZSS Sowina
8. ZS Siedliska-Bogusz I
9. ZS Januszkowice
10. ZS Nawsie Brzosteckie
11. ZS Siedliska-Bogusz IIZwycięska drużyna w kategorii gimnazja: Monika Trojan, Żaneta 

Trojan, Ewelina Frączek, Kamila Gaweł; Gimnazjum w Brzostku

Fot. Jakub Batycki
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Groch z kapustą
O tym, jak raj zamienił się w piekło…

Pod koniec listopada otrzymałam od córki 
i wnuczka propozycję wyjazdu na tygodniowe 

wczasy na Fuerteventurę, jedną z Wysp Kanaryj-
skich. Takich propozycji się nie odrzuca, szcze-
gólnie że nie znam języka angielskiego, więc ją 
chętnie przyjęłam i zaczęłam się pakować. Sam 
lot trwa 5 godzin, ale z dojazdem, odprawami 
i oczekiwaniem na bagaż - 9. W Polsce zimno, 
mokro, a tam słońce, palmy, plaża… Jednak los 
zgotował mi parę niespodzianek, aby ten wyjazd 
na długo pozostał w pamięci.

W poniedziałek po południu wylądowaliśmy 
w Puerto del Rosario, skąd autokar zawiózł nas na 
miejsce wypoczynku, tj. do Caleta de Fuste. Ze 
wszystkich wypoczywających co najmniej 40% 
osób stanowili Polacy. Z recepcji pobraliśmy klucz 
do bungalowu i wreszcie mogliśmy odpocząć. 
Na pokładzie samolotu zakupiłam dwie kanapki, 
zjedliśmy w tym dniu obiadokolację i przed nocą 
popiłam tabletkę wodą z kranu. O trzeciej nad 
ranem zbudził mnie ostry ból żołądka, który do 
wieczora objął wszystkie wnętrzności. Liczyłam, 
że ból minie sam. Ale w środę rano już wiedzia-
łam, że nie obejdę się bez pomocy lekarza.

Córka zarejestrowała mnie na południową 
wizytę, wynajęła taxi, na poczekalni byli turyści 
różnych narodowości. Sympatyczna pani doktor próbowała 
zbadać mi brzuch, ale to był jeden kłębek bólu. Pobrała krew do 
badania, zrobiła zastrzyk przeciwbólowy, a po 20 minutach małe 
miejscowe laboratorium podało wynik badania krwi i moczu. 
Wynik wskazywał albo na zapalenie dróg moczowych (chociaż 
typowych objawów nie miałam), albo na zapalenie wyrostka 
robaczkowego. Dostałam receptę na antybiotyk, środki przeciw-
bólowe i termin wizyty za 2 dni z zastrzeżeniem, że gdyby ból 
zlokalizował się w dole brzucha po prawej stronie, mam natych-
miast zgłosić się do szpitala na operację. W tym celu pani doktor 
podała osobisty numer telefonu. Szczęściem w nieszczęściu było 
to, że córka biegle zna angielski i nawet ze słownictwem medycz-
nym jakoś sobie radziła. Wnuczek „wyczytał” wszystkie książki 
po angielsku, niemiecku i francusku, jakie były w poczekalni.

W czwartek ból zelżał na tyle, że mogłam przyjąć postawę 
w miarę wyprostowaną, żołądek pozwalał tylko na picie wody 
mineralnej. W piątek podczas porannej wizyty znów lekarka po-
brała krew do badania, a laborant dokonał analizy krwi i moczu. 
Wyniki wskazywały, że to raczej zapalenie dróg moczowych, ale 
bez pewności. Dostałam receptę na mocniejszy antybiotyk. Cały 
brzuch miałam wzdęty i obolały i taxi z trudem dojechaliśmy do 
naszego bungalowu. W piątek pod wieczór organizm wreszcie 
oczyścił się wszystkimi dostępnymi sposobami i zrobiło mi się 
trochę lżej. Ale jednocześnie powstała obawa, jak wrócę do kraju 
w poniedziałek, kiedy kończył się nasz pobyt. Byłam słaba, nie 
jedząc nic od 4 dni i nadal czułam się źle. Zdecydowałam się 
odbyć trzecią wizytę u lekarza w sobotę rano – tym razem był 
to pan doktor, który najlepiej mówił po niemiecku, ale po an-
gielsku również porozumiewał się z córką. Prosiłam, aby jakoś 
przygotował mnie do przelotu do kraju, dostałam recepty prze-
ciw „czyszczeniu” organizmu. Ale był bardzo zaniepokojony, 
że to jednak wyrostek robaczkowy i kazał w razie pogorszenia 
natychmiast jechać do szpitala.

Tego szpitala bardzo chciałam uniknąć, ubezpieczenie mia-
łam, ale co zrobić z okresem pooperacyjnym? Gdzie mieszkać, 
czym wrócić do kraju – to przecież 3 osoby. W przeddzień 
powrotu do kraju córka wyciągnęła mnie na spacer na przystań 
żeglarską i plażę, abym nabrała kondycji na przetrwanie tych 
razem 9 godzin lotu i czynności z nim związanych. W niedzielę 
pierwszy raz zjadłam trochę makaronu ugotowanego na wodzie 
i organizm to przyjął. W niedzielę o 12.00 wyruszyliśmy z na-
szego mieszkania, o 14.35 miał odlecieć samolot, ale był o pół 
godziny opóźniony, w Katowicach wylądowaliśmy o 21.00 i cie-

szyłam się, że teraz wyrostek już mi nie straszny. Mąż odebrał 
mnie z Krakowa i o 0.30 byłam w domu.

Powiedziałam sobie, że już nigdy nie wsiądę do samolotu ani 
nie polecę na żadną wyspę. Jednym słowem: „Adijos, Espana, 
gracjes”.

Gdyby to był koniec moich kłopotów, ale skądże! We wtorek 
odbyłam wizytę lekarską w naszym ośrodku zdrowia, otrzyma-
łam skierowanie do analityki, do poradni chirurgicznej i na USG 
jamy brzusznej. Tak się szczęśliwie złożyło, że wieczorem USG 
jamy brzusznej wykonał lekarz Wojciech Bajer, przyjmujący 
pacjentów co dwa tygodnie w naszym ośrodku. Doktor okazał 
się wspaniałym profesjonalistą, zbadał i opisał wszystkie narządy 
wewnętrzne i stwierdził, że to ropne zapalenie wyrostka robacz-
kowego i trzeba poddać się natychmiastowej operacji. Nie było 
na co czekać – spakowałam się i pojechaliśmy na SOR w Jaśle. 
Tam przyjęto mnie wieczorem we wtorek na oddział na podsta-
wie tego USG jamy brzusznej, a w środę wieczorem wykonano 
operację. Szkoda, że nie wiem, kto wykonywał zabieg – nikt ze 
mną nie rozmawiał na temat przebiegu operacji ani przed, ani 
po, na bloku operacyjnym wszyscy mieli już założone maseczki. 
Operacja trwała około 1,5 godz., gdyż wyrostek był przenoszony 
7 dni i już ropny.

Po przewiezieniu mnie do mojej sali czułam straszny ból za-
równo po cięciu, jak i po założeniu cewnika. Krzyczałam z bólu 
na cały oddział, prosząc pielęgniarkę o podłączenie kroplówki 
ze środkiem przeciwbólowym. Usłyszałam, że niepotrzebnie 
przeszkadzam innym chorym swoim krzykiem. Wreszcie kro-
plówka została udrożniona, ale ból się nie zmniejszał. Sąsiadka 
z sali znów zawołała pielęgniarkę, która stwierdziła, że cały 
lek przeciwbólowy (dwa pojemniki) wyciekał obok wenflonu, 
mocno mocząc pościel – lek nie docierał do żyły i nie zmniejszał 
mi bólu. Więcej środka nie mogła podać, bo „norma” została 
zużyta. Wyprosiłam jednak zastrzyk przeciwbólowy i trochę 
mi ulżyło. Na rannym obchodzie doktor nacisnął mi na obolały 
brzuch i znów odruchowo głośno krzyknęłam. Odtąd miałam 
sporo środków przeciwbólowych i tylko ze wstawaniem z pozycji 
leżącej miałam kłopoty. W sobotę dostałam pierwszy raz zupę 
i była ona bardzo smaczna. W poniedziałek wypisano mnie do 
domu – ale znów nie było jak (wszyscy operują lub są zajęci) 
porozmawiać z lekarzem na temat dalszej rekonwalescencji. 
Po 12 dniach usunięto mi w poradni chirurgicznej szwy i te-
raz staram się szybko wracać do zdrowia, bo święta za pasem 
i oczekuję gości.

Te trzy wyprawy na różne wyspy już mi wystarczą, a Polska 
to piękny kraj, nawet w listopadzie.

Janina Słupek 
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Relacja z marszu do Aleppo
Usłyszałem o tej inicjatywie w połowie grudnia. Pierwsze sko-

jarzenie było fatalne – wiek trzynasty, krucjata niewiniątek 
idących na Jerozolimę wyswabadzać miejsca święte. Skutek był 
opłakany – dzieci wygubiono, celu nie osiągnięto. Teraz wizja 
marszu bezbronnych cywili w kierunku Syrii poprzez całą Eu-
ropę wydawała mi się podobna – zwrócić uwagę na cierpienia 
ludności cywilnej w Aleppo.

Były jednak różnice – teraz decyzję o wymarszu podejmowali 
sami dorośli uczestnicy. Organizatorzy zrobili wiele, aby znie-
chęcić do licznego udziału przeciwników wojen i rzezi cywilnej 
ludności, a przede wszystkim nic niewinnych dzieci Aleppo. 
I tak: warunki marszu surowe, spartańskie, czas – początek, 
środek i koniec zimy (mówię o całym, ponadtrzymiesięcznym 
marszu), bagaż na grzbiecie, spanie pokątne, aprowizacja – ba-
toniki(?). Czytałem to wszystko z niedowierzaniem i rosnącym 
zainteresowaniem (Polak przekornym jest), sprawy logistyczne 
zakończono i podsumowano, twierdząc, że miejsce wymarszu 
jest wygodne – Berlin, środek Europy.

Ładne kwiaty, ja z Brzostku mam do Berlina 750 km. No 
i ten termin – planujemy wyjść drugiego dnia świąt 26 grudnia, 
wstać od świątecznego stołu i wyruszyć w stronę Syrii. Tłu-
mów nie będzie, pomyślałem, jakże się 
myląc. Jeszcze o niczym nie zdecydo-
wałem, dopóki nie siegnąłem do gazety 
z zamieszczonym artykułem o sprawie. 
Przeczytałem i już wiedziałem, że świąt 
to ja już normalnie nie spędzę.

Dlaczego zdecydowałem się wziąć 
udział w tym europejskim projekcie? 
Zapis w hierarchicznym porządku od 
spraw błahych do najważniejszych:
• stracę na wadze (5 kg nadprogra-

mowe!),
• dam przykład, że można,
• poznam nowych, ciekawych ludzi 

o poglądach zbliżonych do mnie 
(duża rzadkość, choć może się 
mylę?),

• wyzwania logistyczne ( jak prze-
mieścić się 750 km w pierwszym 
dniu świąt),

• zwrócę swoją postawą uwagę środo-
wiska, w którym się obracam,

• zamanifestuję swoją niezgodę na 
wojnę,

• zwiększę liczbę Polaków biorących 
udział w marszu, aby zamanifestować, że wstyd mi za to, 
jaki mamy stosunek do uchodźców i do drugiego człowieka,

• dam znać udręczonym Syryjczykom, że ktoś o nich pamięta, 
że upomina się o prawa ludności cywilnej,

• wreszcie dam przykład moim wnuczkom Zosi (8 lat) i Emilce 
(6 lat) – liczę, że zaowocuje to po latach.

Cały czas mam przed oczyma straszne sceny z Aleppo – 
w ostatnich latach zginęło tam ponad 15 tysięcy dzieci! Ogółem 
90 tysięcy cywili. I miałem zostać w domu?

Czytelniku tych zapisów, mam nadzieję, że gdyby wyjazd 
był tydzień później, to dołączyłbyś do mnie. Choć ja dawałem 
Ci szansę – rozwiesiłem po Brzostku ogłoszenia o jednym wol-
nym miejscu w samochodzie do Berlina – wyjazd w pierwszy 
dzień świąt!

No heroizm w czystej postaci!
Dlatego się na Ciebie nie gniewam, nie obrażam, chociaż 

liczę, że na następne ogłoszenie zareagujesz! Pamiętaj, że jeśli 
ja zapraszam, to w zbożnym celu a i atrakcji nie zabraknie!! No 
bo posłuchaj.

1. Dojazd
Wykonuję kilka telefonów, przekonuję nieprzekonanych, 

uzyskuję zgodę od żony na 48 godzin pobytu poza domem, 
cierpliwie tłumaczę wnuczkom, że wrócę po kilku dniach 

dokończyć zabawę kolejkami, które dostały pod choinkę. Na-
stępnie kompletuję strój, buty, materiały promocyjne (no cóż, 
bez PR dziś ani rusz), tankuję samochód (żadne kombinacje 
autobusowo-kolejowo-lotnicze w święta nie funkcjonują) i wy-
ruszam. Pożegnanie trochę nerwowe, ale spostrzegam, że córka 
Magda nie ma wątpliwości o słuszności mej decyzji. Zakładam 
nową, potężną kartę SD do mojej kamerki samochodowej, aby 
mieć na nagraniach całą moją wyprawę. Po drodze na granicy 
polsko-niemieckiej chciałem zapytać, czy mogę jej używać na 
terenie Niemiec, ale przy przekraczaniu nie miałem komu zadać 
tego pytania, bo nie było żywego ducha – strefa Schengen jeszcze 
działa (stan na 25 grudnia 2016 roku)!

 Sześć godzin jazdy mija bez przygód, jestem już w pobliżu 
pogranicza. Nocuję u mojego brata mieszkającego w pobliżu 
Zielonej Góry. Ma przygotowane jeszcze cztery noclegi, nie-
opatrznie wspomniałem mu wcześniej, że szukam chętnych do 
jazdy. Bratowa otacza mnie troskliwą opieką, karmi i poi, bo 
przecież od jutra tylko batoniki?! Ludzie, przecież ja się mam 
przy okazji odchudzić! Wyjeżdżam o drugiej w nocy, dokładając 
do prowiantu z domu drugą kobiałkę z niezbędnym wyposaże-
niem. Nie powiem, przydało się – zanim Syryjczycy ugotowali 
nam swoją potrawę, nakarmiłem moimi zapasami sporą część 
wyprawy – tych najbardziej głodnych. Nikt nie siegnął po bato-
niki.

2. Niepokój
Przejeżdżam 250 km od brata do 

przedmieści Berlina. Na trasie po-
sługuję się mapami i zapiskami typu 
„za lotniskiem Schönefeld w lewo” 
(żadnych nawigacji i GPS-ów – takie 
zeszłowieczne skrzywienie, zresztą 
pasjonujące).

Trafiam bez problemu do Mählow na 
przedmieściach Berlina, naszego pierw-
szego celu marszu. Spokojna, mała 
mieścina, w której zaparkowałem samo-
chód. Pierwsza potyczka z automatami 
do sprzedaży biletów na stacji S-Bahn 
wygrana, z biletem wsiadam do kolejki 
przejeżdżam kilka stacji i wysiadam na 
węzłowym Südkreuz. No zaczyna się – 
trzy poziomy torów, 6 wyjść, ale i kilka 
czynnych kiosków – co w drugi dzień 
świąt nie jest powszechne. Przezornie 
kupuję wielką kartkę z napisem „Ja 
kocham Berlin”. Mam zamiar wyma-
chiwać nią przed oczyma agresywnych 
berlińczyków. Jakże się myliłem! Kart-

ki nie wyjąłem ani razu, nie była potrzebna, zaś berlińczycy ujęli 
mnie swoją otwartością, życzliwością i tolerancją. Dopiero tam 
przekonałem się, ile jeszcze do zrobienia jest w naszym kraju, aby 
uzyskać np. powszechne prawo do głoszenia swoich poglądów, 
nawet skrajnych.

No, ale na razie to berlińczyków ani śladu. Przechodzę przez 
opustoszałe miasto, kierując się na czuja w kierunku Tempelhof, 
starego nieczynnego już lotniska w centrum miasta. Nie mam 
kogo zapytać o kierunek i drogę. Przemykają tylko autobusy, ale 
to jedyni uczestnicy ruchu. Wreszcie jest rowerzysta! Ja krzyczę 
„halt”, brzmi to trochę groteskowo – Niemiec grzecznie przystaje 
i równie grzecznie potwierdza właściwości moich wyborów 
azymutów. Jestem mile zaskoczony, ale zaskoczenie szybko 
minie - wszyscy napotkani mieszkańcy byli mili, sympatyczni 
i życzliwi, i to chyba nie tylko z powodu pokaźnej, białej flagi, 
która powiewała mi nad głową tzn. kaskiem rowerowym, którym 
przezornie uzbroiłem głowę, aby uniknąć ewentualnych urazów. 
O potęgo wyobraźni, jakie apokaliptyczne wizje potrafisz kreślić 
w umęczonych umysłach pątników!

Docieram na stare lotnisko Tempelhof, znam ten charaktery-
styczny podkowiasty budynek z okresu zimnej wojny, ale znać 
z książek i zobaczyć na własne oczy to wielka różnica. Jest 
ósma rano, osamotniony krążę po płaszczyźnie lotniska - 600 
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FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO
z OSIR-em Brzostek

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku przygotował wie-
le atrakcji dla dzieci i młodzieży z brzosteckich szkół. 

W programie „Ferii na sportowo z OSiR” znajdują się turnieje 

halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, konkursy 
sprawnościowe oraz zajęcia sportowe. Szczegółowe informacje 
na temat poszczególnych imprez sportowych znajdują się na 
brzosteckiej stronie: www.brzostek.pl oraz fun page hala spor-
towa Brzostek. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Magdalena Kawalec

ha obawiam się, abym nie przeoczył zbiórki. Ale mam do czy-
nienia z uporządkowanymi Niemcami - piętnaście minut przed 
wyznaczoną godziną zbiórki (10:00 rano) pojawiają się służby 
miejskie, policja, dziennikarze, a punktualnie organizatorzy. 
Wskazują mi Anię Alboth, tę osobę, która to wszystko wymyśliła 
i zorganizowała. Filigranowa, drobniutka blondyneczka okazuje 
się być Polką świetnie władającą językami, obarczoną normalną 
rodziną (dwie dziewczynki niepokojąco przypominające moje 
wnuczki) z przemiłym mężem, którego poznaję i obdarzam sym-
patią od pierwszego spotkania. To Anna Alboth z mężem - mają 
dla mnie wiadomość, która wzbudza mój entuzjazm - do marszu 
w stronę Aleppo zgłosiło się około trzech tysięcy Europejczyków 
z czego 2/3 stanowią... Polacy. Te proporcje powinny dać coś 
do myślenia naszym rządzącym i naszemu Kościołowi. Polacy 
potrafią wyciągnąć rękę w geście pomocy, pragną wstawiać się 
za słabszymi i niewinnymi, chcą treścią wypełnić pustawe gesty 
dodatkowego nakrycia na wigilijnym stole. Jestem wzruszony - 
odtąd czuję, że jest mi z tymi ludźmi po drodze.

Jeszcze tylko kilka wywiadów, mnóstwo zdjęć. Ja męczę 
się z tabletem żony, swój aparat zostawiłem w domu (bo nie-
wygodnie). Zainteresowanie mediów duże, jest kilka stacji 
z Polski - jedna realizuje nawet przekaz bezpośredni. Z racji 
flag narodowych na kasku wiedzą, że jestem Polakiem (mnie 
chodziło o zamanifestowanie, że Polacy też dojechali do Berlina), 
przepytują mnie z motywów, ale są chyba zbyt rewolucyjne, choć 
staram się nie występować przeciwko nikomu. No, ale delikatnie 
zawstydzać, to już tak!

3. Przemarsz
Ruszamy około południa, jesteśmy otoczeni radiowozami, 

jest karetka, są dyskretni policjanci w cywilu, ale nie jest ich 
więcej niż nas, maszerujących w słusznej sprawie. Z lotniska 
Tempelhof idzie nas około 300 osób, choć są także z nami set-
ki... Syryjczyków. Całymi rodzinami przyszli w ten deszczowy, 
wietrzny poranek podziękować nam za pamięć i słowa wyrzutu 
skierowanego do wielkich tego świata! Idziemy przez połowę 
miasta, na szczęście nie stanowimy wielkiego problemu dla 
służb komunikacyjnych, nie paraliżujemy miasta, bo to przecież 
drugi dzień świąt. Mijamy po drodze spacerujących mieszkań-
ców, powszechne są uśmiechy, objawy akceptacji, solidarności. 
Nie spotkałem się z agresją i kask do niczego oprócz ochrony 
przed deszczem się nie przydał. Wzruszająco wyglądały osó-
by arabskiego pochodzenia, którze wychodziły w grupach, 
aby nas zobaczyć. Ania pomyślała i o nich - nieśliśmy grubą 
księgę, w której mijani uchodźcy zapisywali słowa otuchy dla 

mieszkańców Aleppo. Jedynymi incydentami były dwie załogi 
samochodów mijających nas w centrum miasta. Młodzi ludzie 
podniesionymi palcami „ofakowali” nas, ale nie wystarczyło 
to do popsucia nam humorów. Po trzech godzinach dotarliśmy 
do przedmieścia, na którego ulicach zostawiłem przezornie 
swój samochód. Czekali już tam na nas ludzie od logistyki, 
wolontariusze, wielka sportowa hala przygotowana na nasze 
przyjęcie - ciepła i widna. Przygotowano ciepły posiłek, wersja 
o odchudzaniu wzięła w łeb, ale jak pamiętamy, był to najmniej 
ważny powód do marszu.

Jeszcze tylko Polaków nocne rozmowy, na sali zachowały się 
proporcje, o których mówiła Ania Alboth - 2/3 obsady miało 
polskie korzenie, co nie znaczy, że przyjechali z Polski. Były 
też spory z grupą Syryjczyków, którzy szli z nami ze swoimi 
rewolucyjnymi sztandarami. Byłem zbudowany osiągniętym 
porozumieniem. Jeszcze tylko jeden dzień będą tymi flagami 
oznajmiać światu swoje poglądy polityczne, później zwiną je 
i dołączą do naszych białych flag cywilnego marszu bezbronnych. 
Usypiamy późną nocą.

4. Powrót 
To było najtrudniejsze. Żegnałem się z ludźmi, których po-

znałem 24 godziny wcześniej, a wydawało mi się, że znam ich 
wieki. Największy komplement usłyszałem z ust Ani – „Pana to 
chciałabym mieć w swojej ekipie”. Jeszcze tylko „za lotniskiem 
Schönefeld w prawo”, skok pod Zieloną Górę wśród fruwających 
banerów, reklam i zerwanych przewodów elektrycznych (potwor-
na wichura na szczęście w plecy), krótki popas u brata. Posadzili 
przy stole i nie dali odejść, zanim wszystkiego nie spróbowałem 
(wizja odchudzania bezpowrotnie odpłynęła w siną dal - nie 
zbliżam się do wagi - pewnie przytyłem). Potem przejazd pod 
Wrocław, krótka drzemka na parkingu podziemnym w przyau-
tostradowym targowisku próżności i ostatni etap – 400 km do 
Brzostku. Przejechałem łącznie 1640 km, przeszedłem około 35 
km, ale czy cel osiągnąłem? Trudno powiedzieć, czas pokaże...

Tomasz Milian
PS 1. 
Do marszu na każdym etapie można dołączyć. Gorąco nama-
wiam!!!
Najbliższe 2 tygodnie są rozpisane co do dnia i zapięte na ostatni 
guzik. Wszystko znajdziecie Państwo pod adresem https://www.
facebook.com/CivilMarchForAleppo/ 
A potem też jestem dobrej myśli - ostatecznie pozostają batoniki...

PS 2. 
Na odchudzanie radzę nie liczyć.

„Chudnij i ciesz się energią w zgodzie z naturą”
Pod takim hasłem odbyło się w brzosteckim domu kultury 

spotkanie z dietetyczką Elżbietą Sobieszczuk, od 15 lat pro-
pagującą zdrowe odżywianie. Ukończyła Akademię Zdrowia 
o specjalności dietetyk, bierze aktywny udział w Stowarzy-
szeniu Zdrowego Stylu Życia i prowadzi Gabinet Dietetyczny 
„Zdrowie”. A ostatnio wydała książkę „Chudnij z miłością do 
siebie”, w której zamieściła ponad 200 przepisów kulinarnych, 
„które łączą prostotę potraw z ich niezwykłym smakiem 
i dobroczynnym skutkiem dla zdrowia.” Tytuł tej niezwykłej 
książki, która według autorki jest poradnikiem dla każdego, tłu-
maczy z przekonaniem, że „to jak jemy, co jemy i jakie jest nasze 
nastawienie do samych siebie i wszechświata, czy pozostajemy 
w harmonii z nim i sobą” wpływa na nasze zdrowie, bo „(…)
jeśli pomożesz ciału pozbyć się śmieci fizycznych i mentalnych, 

organizm sam zacznie chudnąć i zdrowieć”.
W spotkaniu wzięli również udział Ewa Czyrnia, nauczycielka 

ds. żywienia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, Zofia 
Kraska przedstawicielka ProBiotics Polska oddział w Rzeszowie, 
Janusz Kolbusz, który prowadzi Pogórzańskie Centrum Mikro-
organizmów w Brzostku oraz kilkanaście osób (przeważały 
kobiety) z Brzostku i okolic. O tym, że ta problematyka jest 
bardzo bliska naszym mieszkańcom, świadczyła ożywiona dys-
kusja z prowadzącą prelekcję i zakup wydanej przez nią książki.

Prelekcja była niezwykle interesująca, a jej uczestnicy wynie-
śli z niej wiele cennych wskazówek na temat wyboru zdrowych 
produktów w erze globalizacji przemysłu spożywczego.

E.M.
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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

PODARUJ MI
1% SWOJEGO
PODATKU
Witam serdecznie.

Jestem Damian, mam 8 lat.Urodzi-
łem się z obustronnym głębokim niedosłuchem. W wieku 
17 miesięcy miałem operację wszczepienia implantu 
ślimakowego.
Jestem pod stałą opieką Poradni Surdologopedycznej 
w Krośnie. Chodzę do II klasy, bardzo lubię konstruować 
ciekawe pojazdy z klocków, chciałbym kiedyś zorgani-
zować moją własną wystawę klocków Lego. A tak po 
cichu marzę o spotkaniu z Robertem Lewandowskim. 
Uczęszczam do szkoły muzycznej, gdzie stawiam pierw-
sze kroki jako początkujący perkusista.
Zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca 
o przekazanie dla mnie 1% podatku. Pieniążki pozyskane 
w ten sposób pozwolą na pokrycie kosztów związanych 
z użytkowaniem implantu ślimakowego, aparatu słucho-
wego oraz na spełnianie moich marzeń.
DANE POTRZEBNE DO PIT:
1. NAZWA OPP: FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
2. KRS: 0000037904
3. W RUBRYCE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1%-WPI-

SUJEMY IMIĘ I NAZWISKO PODOPIECZNEGO: DAMIAN 
RAŚ 9836

ZA POMOC I WSPARCIE Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

1%
DLA

Jakuba
Jakub Byś urodził się w stycz-
niu 2003 roku w ICZMP w Ło-

dzi. Interesuje się historią. Mimo że porusza się na wózku, 
chłopiec uprawia łucznictwo sportowe w kategorii łuków 
klasycznych (został mistrzem Podkarpacia w kategorii mło-
dzik w 2016 roku). Jest czynnym zawodnikiem rzeszowskiego 
klubu SKS Piast 25, gdzie odnosi liczne sukcesy. U Jakuba 
zdiagnozowano m. in.: porażenie kończyn dolnych, otwartą 
przepuklinę oponowo-rdzeniową odcinka L/S, wodogłowie, 
mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespo-
lenia komorowego, zespół Arnolda-Chiariego, wrodzone 
jednostronne zwichnięcie stawu biodrowego, stopę końsko-
-szpotawą, stopę koślawą, pęcherz neurogenny. Wielokrotnie 
dochodziło u niego do złamań kończyn dolnych i stanów 
zapalnych układu moczowego. Przeszedł już 7 ciężkich ope-
racji, w tym kilka ratujących życie: zamknięcie przepukliny, 
rekonstrukcję stawu biodrowego z przeszczepem mięśni 
i wydłużeniem kości udowej, wymianę drenażu komorowo- 
otrzewnowego. Dwukrotnie (w 2003 r. i 2011 r.) zakładano 
mu zastawkę komorowo-otrzewnową. Częste pobyty na od-
działach klinicznych, regularna rehabilitacja, leki, potrzebny 
sprzęt wymagają dużych nakładów finansowych. Dlatego też 
zwracamy się z prośbą o przekazanie Jakubowi 1% podatku.
Dane potrzebne do PIT:
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, CEL SZCZEGÓŁOWY 
1% należy wpisać: 28046 BYŚ JAKUB

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!



Fot. Paweł BatyckiMIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT Fot. Jakub Batycki



Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Filip Czekaj z Kleci

Fot. Maria Skowronek z Krakowa Fot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Lucyna Szczepanik z Kleci Fot. Marzena Parker z Kleci

Fot. Urszula Kaput z Brzostku

Fot. Marta Palar z Bukowej

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.


