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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. 31 grudnia 2016 roku pracę w Urzędzie 
Miejskim w Brzostku zakończyli pani Irena 
Nosal i pan Jan Król. Pragnę z całego serca 
podziękować obojgu za ponad 40 lat pracy 
dla naszej brzosteckiej społeczności, życzyć 
zdrowia i realizacji tych planów oraz zamie-

rzeń, na które do tej pory nie wystarczało czasu. Chcę też od 
siebie dołożyć szczególne podziękowania za wszelką pomoc, 
troskę i życzliwość. Kiedy objąłem urząd burmistrza, spotkałem 
się z ogromnym wsparciem merytorycznym tak ze strony pani 
Nosal, jak i pana Króla, za co jestem im niezwykle wdzięczny. 
Pani Ireno, Panie Janku, bardzo dziękuję.
Otrzymałem także pisemną informację od kierownika MGOPS 
w Brzostku pana Adama Ryndaka, że z dniem 31 lipca 2017 roku 
przechodzi na emeryturę. 
2. Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór śmieci z terenu 
naszej gminy, który wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku. Umowa została zawarta na okres 11 miesięcy do 
końca 2017 roku.
3. Okres zimowy jest czasem intensywnych prac nad doku-
mentacją planowanych na ten rok inwestycji. Już dziś wiadomo, 
że do końca lutego zostanie ogłoszony przetarg na budowę 
I etapu łącznika drogi ul. Mysłowskiego - DK 73 w odcinku 
ul. Mysłowskiego – ul. Królowej Jadwigi. Kosztorys inwestorski 
wynosi niecałe 1,8 mln zł, na co uzyskaliśmy dofinansowanie 
w wysokości prawie 900 tys. zł. 
4. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi nie 
jesteśmy w stanie prowadzić rozpoczętych w ubiegłym roku 
inwestycji drogowych. Bardzo proszę mieszkańców Zawadki 
Brzosteckiej, Kamienicy Dolnej, Skurowej i Grudnej Dolnej 
o cierpliwość i wyrozumiałość. Jeśli tylko warunki ulegną po-
prawie, natychmiast prace zostaną wznowione. 
5. W dniach 16-18 czerwca 2017 roku odbędą się w naszej 
gminie główne uroczystości związane z jubileuszem 650-lecia 
lokacji miasta. W ramach nich przewidujemy szereg atrakcji. 
Obecnie pracujemy nad szczegółowym programem obchodów. 
Na dzień dzisiejszy mogę zdradzić Państwu tylko jedną infor-
mację, mianowicie przygotowywana jest publikacja pod redakcją 
ks. prof. Bogdana Stanaszka. Część pracy poświęcona będzie 
odnalezionemu niedawno aktowi lokacyjnemu Brzostku. 
6. Jeszcze w tym miesiącu przeznaczone zostaną do sprzedaży 
dwie nieruchomości. Będzie to budynek starej szkoły w Bu-
kowej i budynek dawnej remizy OSP w Kamienicy Górnej. 
W obu przypadkach za sprzedażą wspomnianych nieruchomości 
opowiedzieli się na zebraniach wiejskich mieszkańcy Bukowej 
i Kamienicy Górnej. Pozyskane w ten sposób środki zostaną 
przeznaczone praktycznie w całości na inwestycje we wspo-
mnianych sołectwach. 
7. Na podstawie ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe jesteśmy zobligowani 
do wprowadzenia na terenie naszej gminy odpowiednich zmian. 
W związku z powyższym likwidacji ulegają dotychczasowe 
Zespoły Szkół w Siedliskach-Bogusz, Januszkowicach i Nawsiu 
Brzosteckim. W ich miejsce funkcjonować będą ośmioklasowe 
szkoły podstawowe. Podobnie z dotychczasowymi szkołami 
w Brzostku, Przeczycy, Kamienicy Dolnej, Gorzejowej, Smar-
żowej, Grudnej Górnej i Kamienicy Górnej. Staną się one oś-
mioklasowymi szkołami podstawowymi. Podjęliśmy decyzję 
o wygaszaniu Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 
które zakończy swoją działalność w 2019 roku. Wprawdzie pisząc 
te słowa, nie mam jeszcze decyzji w tej sprawie Rady Miejskiej, 
ale podczas ostatniej łączonej komisji wszyscy jednogłośnie 
uznaliśmy, że taki wariant jest najbardziej odpowiedni. Ponieważ 

„Wiadomości Brzosteckie” ukażą się już po sesji Rady Miejskiej, 
a zainteresowanie nowym modelem edukacji jest ogromne, 
dlatego pozwalam sobie uprzedzić trochę bieg wypadków. O ile 
kwestia ośmioletnich szkół podstawowych była od samego po-
czątku dość oczywista, bowiem nowe przepisy tak naprawdę nie 
pozwalały nam na inne decyzje niż zmiana obecnych szkół na 
ośmioklasowe, o tyle kwestia gimnazjum była bardziej skompli-
kowana. Pierwotnie planowałem włączenie brzosteckiego gim-
nazjum do szkoły podstawowej od przyszłego roku szkolnego. 
Chciałem w ten sposób dać sobie jeszcze ten rok na ewentualne 
przyglądnięcie się rozwojowi zdarzeń, tym bardziej, że plano-
wane jest przejęcie Zespołu Szkół w Brzostku (Kleciach) przez 
Ministerstwo Rolnictwa. To oznaczałoby, że nie będą tam pro-
wadzone zajęcia inne niż tylko stricte rolnicze. To z kolei otwie-
rałoby ewentualną możliwość powstania na bazie brzosteckiego 
gimnazjum np. liceum ogólnokształcącego. Dlatego podjęliśmy 
wstępną decyzję, że wygaszenie będzie najlepszym rozwiąza-
niem. W tym czasie będziemy się pilnie przyglądać rozwojowi 
sytuacji. Inną natomiast sprawą pozostają kwestie finansowania 
edukacji. Obecny rząd zapowiadał w okresie przedwyborczym 
wzrost nakładów na oświatę. Sam, będąc jako burmistrz zapro-
szony na spotkanie przedwyborcze PiS, słyszałem na własne 
uszy szumne zapowiedzi m.in. liczenia subwencji oświatowej 
na małe szkoły w taki sposób, jakby każda z nich miała po 70 
uczniów niezależnie od stanu faktycznego, a subwencja rosnąć 
miała o każdego kolejnego ucznia. Tymczasem ze zdumieniem 
widzę, jak w ciągu niewiele ponad rok straciliśmy jako gmina 
ponad milion złotych. Projekt subwencji oświatowej na 2016 
rok został obcięty o 357 tys. zł, projekt subwencji oświatowej na 
rok 2017 obcięto o kolejne 384 tys. zł, zaś w ostatnim tygodniu, 
kiedy otrzymaliśmy ostateczną kwotę subwencji, okazało się, 
że znalazło się tam zmniejszenie o kolejne 133 tys. Dodatkowo 
zmniejszono dotację na 131 dzieci w przedszkolach o kolejne 175 
tys. Na dzień dzisiejszy straciliśmy już wbrew wcześniejszym 
obietnicom dokładnie 1 051 106 zł, co oznacza, że jako gmina 
znów będziemy musieli zdjąć kolejne pieniądze z inwestycji 
i przekazać je na zapełnienie deficytu w edukacji. Liczyłem 
w tym roku na oszczędności poprzetargowe na łączniku dro-
gowym ul. Mysłowskiego – ul. Królowej Jadwigi i planowałem 
przenieść te środki na remonty dróg gminnych. Niestety, już 
widzę, że nic z tego nie będzie. Brakuje nam w budżecie edu-
kacyjnym na ten rok 308 tys. zł, czyli więcej niż spodziewam 
się uzyskać na oszczędnościach po przetargach. Jednocześnie, 
niestety, jakiekolwiek możliwości zmniejszenia ilości placó-
wek edukacyjnych są całkowicie zablokowane. Dlatego proszę 
mieszkańców o zrozumienie, bo sytuacja na chwilę obecną jest 
jak w powiedzeniu: „Płacz i płać”. Nie ma znaczenia nawet fakt, 
że demografia nie pozostawia złudzeń. Na dziś niektóre szkoły, 
wybiegając do przodu, będąc ośmioklasowymi szkołami pod-
stawowymi, liczyć będą mniej niż 50 uczniów, co da średnią na 
klasę poniżej 7 dzieci. Na domiar złego będziemy zmuszeni wy-
dać dodatkowe środki na przygotowanie odpowiednich pracowni 
chemicznych, fizycznych czy geograficznych. Pozostaje nam 
tylko liczyć na sukces programu „500 plus”, bowiem na dzień 
dzisiejszy zakładane dochody z uszczelnienia VAT w 2016 roku 
zakończyły się niepowodzeniem, a wzrost PKB z zakładanych 
3,8% spadł do 2,8%. Mam poważne obawy, że różnica między 
naszymi dziećmi a tymi z ośrodków wielkomiejskich w zakresie 
poziomu edukacji jeszcze się zwiększy. Dlatego musimy uru-
chomić program edukacyjny w naszej gminie, który przyjdzie 
z pomocą najlepszym uczniom. Nad takim programem będę pra-
cował w najbliższych miesiącach, angażując do tego nauczycieli.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

OD REDAKCJI
Styczeń przyniósł wiele smutnych, ale 

i radosnych wydarzeń. Pożegnaliśmy 
„Sołtysa Cholewiaka” bardzo zasłużo-
nego dla Brzostku. Odszedł także znany 
ze swojej twórczości literackiej Ks. Mie-

czysław Maliński, który tu się urodził 
i spędził dzieciństwo. Z drugiej strony 
serce się raduje na wieść, że brzosto-
wianie odnoszą znaczące sukcesy. Rafał 
Szczygieł otrzymał dyplom Doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie historia. 
Natomiast w dziedzinie sportu Robert 

Kolbusz zdobył czarny pas karate, co jest 
również niemałym osiągnięciem. Obydwu 
Panów cechuje pokora, pracowitość i de-
terminacja. W ciszy, bez zbędnego rozgło-
su i reklamy własnej osoby zrealizowali 
marzenia swojego życia. Gratulujemy!

U. Kobak
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ZMIANY W TOWARZYSTWIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ

Początek nowego roku to czas pod-
sumowań i oceny pracy wszyst-

kich organizacji pozarządowych 
podczas walnych zebrań. W Towarzy-
stwie Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
takie spotkanie odbyło się 16 stycznia 
2017 r.

W minionym roku Zarząd To-
warzystwa pracował w składzie: 

Krzysztof Kolbusz - prezes, Wiesław 
Tyburowski – zastępca, Maria Kawalec - 

sekretarz, Paweł Hipszer – skarbnik oraz 
członkowie Zarządu: Lucyna Pruchnik, ks. Bogdan Stanaszek, 
Krystyna Szukała i Urszula Wojnarowska. Na początku grud-
nia ubiegłego roku z przyczyn rodzinnych złożył rezygnację 
z funkcji prezesa Krzysztof Kolbusz, a jego obowiązki przejął 
wiceprezes – Wiesław Tyburowski.

Działalność merytoryczna Towarzystwa wiązała się z pro-
mowaniem wiadomości o przeszłości Brzostku oraz przygoto-
waniami do obchodów 650-lecia nadania praw miejskich, która 
przypada w czerwcu 2017 r. Artykuły pisane przez członków 
TMZB były przesyłane i drukowane na łamach prasy regional-
nej, powiatowej i „Wiadomości Brzosteckich”. Ponadto w „WB” 
opublikowano cykl artykułów o dziejach szkolnictwa w Brzostku 
w ramach upowszechniania tego aspektu dziejów naszej małej 
Ojczyzny. Ukazał się również artykuł związany z 200-leciem 
budowy kościoła w Brzostku, a ks. Bogdan Stanaszek wygłosił 
kazanie poświęcone tej rocznicy w czasie odpustu Podwyższenia 

Krzyża Św. 14 XII 2016 r.
Rozpowszechniano również wcześniejsze publikacje wydane 

przez TMZB. Ponadto nasze publikacje są prezentowane w for-
mie wystawy w czytelni Biblioteki Gminnej.

Na uwagę zasługuje również fakt obronienia w październiku 
2016 r. doktoratu przez członka TMZB Rafała Szczygła. Napisał 
on pracę o prześladowaniu społeczeństwa przez Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa w Dębicy. Rozprawa ma się ukazać 
drukiem w 2017 r. Opublikuje ją IPN Rzeszów.

Bardzo ważną częścią pracy TMZB jest prowadzenie kwe-
rendy archiwalnej w poszukiwaniu materiałów dotyczących 
przeszłości Brzostku. Kwerendę taką prowadził m.in. we Lwowie 
ks. prof. Bogdan Stanaszek. Materiały te będą wykorzystywane 
do przygotowania kolejnych publikacji. Planowane jest wydanie 
kolejnego tomu z cyklu „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”. 
Trwają też prace nad albumem poświęconym historii miasta 
w okresie staropolskim. Będzie w nim opublikowane fotokopia 
oryginalnego dokumentu lokacyjnego Brzostku z 1367 roku! Dr 
Rafał Szczygieł gromadzi materiały do dziejów i działalności 
NSZZ Solidarność w gminie Brzostek.

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrali 
nowy skład Zarządu. Nie zaszły w nim wielkie zmiany – Pre-
zesem Towarzystwa została Urszula Wojnarowska, a nowym 
członkiem Zarządu Rafał Szczygieł. Pozostali członkowie za-
rządu będą pełnili swoje funkcje również w tej kadencji.

Sekretarz TMZB

Ostatnie pożegnanie
25 stycznia 2017 r. rodzina oraz licz-

ni mieszkańcy Brzostku i okolic 
żegnali śp. Stanisława Cholewiaka. 
Wśród zgromadzonych w kościele 
parafialnym w Brzostku, a później na 
cmentarzu nie zabrakło byłych i obec-
nych sołtysów z całej gminy, radnych, 
pracowników urzędów i instytucji, 
strażaków OSP w Brzostku, jak rów-
nież druhów z Nawsia Brzosteckiego, 
Siedlisk-Bogusz, Opacionki, Janusz-
kowic…

 Śp. Stanisław Piotr Cholewiak urodził się 29 października 
1926 r. w Sowinie jako syn Stanisława i Julii. Wraz z rodzicami 
zamieszkał w Brzostku, w domu, w którym dożył ostatnich 
swoich dni. Już jako kawaler zaczął udzielać się społecznie. 
W 1957 roku został wybrany pierwszym sołtysem miejscowości 
Brzostek. Funkcję tą pełnił nieprzerwanie do 1990 r., kiedy to 
19 grudnia Pana Stanisława zastąpił Jan Krajewski, gdyż 
śp. Stanisław nie wyraził zgody na kandydowanie i po 
33 latach zakończył urzędowanie jako sołtys.
 24 października 1961 r. poślubił Albinę Foryś z Nawsia 
Brzosteckiego. Razem wychowali 2 córki i 2 synów. 
W związku małżeńskim przeżyli szczęśliwie 55 lat.
 „Sołtys Cholewiak” - tak był wszystkim znany. I nic 
dziwnego, gdyż przez 7 czteroletnich i 1 sześcioletnią 
kadencję sprawował ten urząd. Mieszkańców przyjmo-
wał w swoim domu nie tylko w sprawach podatków, 
lecz także we wszystkich innych. Nie szczędził czasu na 
wysłuchanie problemów ludzkich, na rozmowę i doradę. 
Był człowiekiem bardzo życzliwym, a uśmiech zawsze 
gościł na jego twarzy. Kiedy rozpoczynał urzędowanie, 
było wiele problemów. Czasy były trudne, a On jako 
człowiek niezależny, nigdy nienależący do żadnej partii, 
nie miał ułatwionego działania. Napotykał wiele trud-
ności związanych między innymi z gazyfikacją terenu, 
rozbudową domu kultury, budową dróg i melioracją.
 Udzielał się również w Radzie Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego, w Spółce Wodnej, a szczególnie w straży po-
żarnej. Pracę w OSP Brzostek rozpoczął jeszcze przed objęciem 
funkcji sołtysa, bo już od 1955 r. Brał czynny udział w rozbudo-
wie i aktywizacji organizacji, jednocześnie pełniąc funkcje w or-
ganach statutowych jednostki. Został odznaczony Brązowym, 
Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
 Całe swoje życie poświęcił 
ciężkiej pracy, rodzinie i społe-
czeństwu brzosteckiemu. Potra-
fił porozumieć się ze wszystkimi 
i jednoczyć, a nie dzielić. Był 
szanowany przez mieszkańców 
Brzostku jako wzorowy mąż, 
ojciec, sołtys i strażak. Zawsze 
radosny, uśmiechnięty i takim został zapamiętany przez sąsia-
dów, urzędników i wielu mieszkańców.
 23 stycznia 2017 r. odszedł po nagrodę do Pana i na zasłużony 
odpoczynek.

Spoczywaj w pokoju wiecznym.
W.L.
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Jubileuszowy 25. Finał WOŚP
Był to rekordowy Finał WOŚP, podsumowywał ćwierć wieku 

głośnego grania Orkiestry, 25 lat to także poważna część 
historii Polski. Ten piękny i radosny dzień jednoczy Polaków 
i czyni nas lepszymi ludźmi. Pieniądze zebrane podczas tego-
rocznego finału zostaną przeznaczone na zakup specjalistyczne-
go sprzętu dla dzieci i godnej opieki ludzi w podeszłym wieku.
 W niedzielę 15 stycznia tysiące wolontariuszy pojawiło się na 
ulicach Polski z kolorowymi puszkami w ręku i mnóstwem czer-
wonych serduszek. Był to znak, że Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy rozpoczęła koncert. Również w Brzostku od wczesnych 
godzin rannych wolontariusze rozpoczęli zbiórkę pieniędzy do 
puszek i uzbierali 4.748 zł. Tegoroczny sukces możliwy był dzięki 
uczennicom ZS im. Jana Pawła II w Brzostku: Natalii Owsiak, 
Patrycji Czarneckiej, Paulinie Bieszczad, Elżbiecie Wadas, Bea-
cie Józefczyk, Paulinie Józefczyk oraz uczennicom Gimnazjum 
w Nawsiu Brzosteckim: Aleksandrze Szczepkowicz i Kindze 
Grygiel. W tym roku do brzosteckiego Finału dołączył Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Brzostku, gdzie rozgrywany był Halowy 
Turniej w Futsal. Od godziny 15.00 scena brzosteckiego domu 
kultury ponownie ożyła za sprawą wszystkich występujących 
podczas 25. Finału WOŚP. Licznie zgromadzona publiczność mo-
gła podziwiać występy niezastąpionych przedszkolaków z Przed-
szkola w Brzostku, a następnie uczniów ze: SP w Przeczycy, SP 
w Gorzejowej, ZS w Januszkowicach, ZS w Nawsiu Brzosteckim, 
SP w Brzostku, ZS w Siedliskach-Bogusz, Gimnazjum w Brzost-
ku; uczestniczek zajęć wokalnych: Oli i Małgosi Dunajskich, 
Ani Lemek i Gabrieli Nogi. Słowa uznania należą się Amandzie 
Komisarz i Oli Ziębie za dynamiczny i płynny przebieg imprezy. 
Dziewczęta są uczennicami Gimnazjum w Brzostku, ale są także 
znane brzosteckiej publiczności z przedstawień Grupy Teatralnej 
„ArTystokraci” działającej w domu kultury. Jesienią ubiegłego 
roku prezentowały się w sztuce „Desiree”.
  Oczywiście nie mogło zabraknąć podczas Finału strażaków 
z OSP w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim. Druhowie z OSP 
w Brzostku przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i przypomnieli o obowiązujących na co dzień 
zasadach bezpieczeństwa.
  Wśród zebranej publiczności duże emocje wzbudzała 
licytacja, na dobry początek licytowano koszulkę zawodnika 
Wisły Kraków Marco Jovanovicia, jak również misia - maskotkę 
i piłkę z podpisami zawodników Asseco Resovii przekazane 
przez Stowarzyszenie Ruch Integracji Społecznej a także koszul-
ki i kubek ofiarowane przez Klub BROTHERS OF THE SOUTH 
BRZOSTEK, paterę i bombkę świąteczną przekazane przez ZS 
im. Jana Pawła II w Brzostku oraz wiele innych pamiątkowych 
gadżetów. Podczas licytacji zebrano 2.032 zł. Dzięki hojności 
mieszkańców naszej gminy w sumie udało się zebrać na szczytny 
cel pokaźną kwotę 6.780,83 zł oraz 2,6 euro. To najwyższa kwota 
w historii WOŚP w Brzostku.
  O godzinie 20.00 na brzosteckim niebie rozbłysło kolorowe 
„światełko”, nad jego bezpiecznym i efektownym przebiegiem 
od lat czuwają druhowie z OSP w Nawsiu Brzosteckim.
  Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich wolontariuszy, 
artystów, opiekunów, niezastąpionej publiczności, strażaków. 

To, że Orkiestra działa z tak dużą skutecznością, to oczywiście 
zasługa także wszystkich darczyńców, to efekt każdego grosza 
wrzuconego do puszki. Nie bójmy się stwierdzenia, że WOŚP 
to wspólne dobro.

Justyna ZegarowskaFot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/20176

HARMONOGRAM
 odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek w 2017 roku

Brzostek - ulice: Stara Droga, 11 Listopada, 
Schedy, Rynek, Wąska, Szkolna, Węgierska, Połu-
dniowa, Ogrodowa, Słoneczna, Ks. Ostafińskiego, 
Połaczówka, Równie, 20 Czerwca, Mickiewicza, 
Targowa: 

5 styczeń, 2 luty, 2 marzec, 6,20 kwiecień, 4, 18 maj, 1, 14 czer-
wiec, 6, 20 lipiec, 3, 17 sierpień, 7, 21 wrzesień, 5, 19 październik, 
2 listopad, 7 grudzień.

Brzostek – ulice: Okrągła, Szkotnia, Przedmieście, 
Polna, Gryglewskiego, Furgalskiego, Ks. Jałowego, 
Winiarza, Woronieckiego, Ks. Niezgody, Królowej 
Jadwigi, Łukasiewicza, Mysłowskiego, Zielona, 
Żydowska:

9 styczeń, 3 luty, 3 marzec, 7, 21 kwiecień, 5, 19 maj, 2, 16 czer-
wiec, 7, 21 lipiec, 4, 18 sierpień, 1, 15 wrzesień, 6, 20 październik, 
3 listopad, 1 grudzień.

Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka 4 styczeń, 1 luty, 1 marzec, 5 kwiecień, 10 maj, 7 czerwiec, 5 lipiec, 
2 sierpień, 6 wrzesień, 4 październik, 8 listopad, 6 grudzień. 

Zawadka Brzostecka, Kamienica Dolna 
16 styczeń, 20 luty, 20 marzec, 14 kwiecień, 15 maj, 19 czerwiec, 
17 lipiec, 21 sierpień, 18 wrzesień, 16 październik, 20 listopad, 
18 grudzień. 

Klecie, Bukowa 
17 styczeń, 21 luty, 21 marzec, 18 kwiecień, 16 maj, 20 czerwiec, 
18 lipiec, 14 sierpień, 19 wrzesień, 17 październik, 21 listopad, 
19 grudzień.

Januszkowice, Opacionka 
18 styczeń, 15 luty, 15 marzec, 19 kwiecień, 17 maj, 21 czerwiec, 
19 lipiec, 16 sierpień, 20 wrzesień, 18 październik, 15 listopad, 
20 grudzień.

Przeczyca, Skurowa 
/Klecie, Bukowa-Zawodzie/

23 styczeń, 27 luty, 27 marzec, 24 kwiecień, 22 maj, 26 czerwiec, 
24 lipiec,28 sierpień, 25 wrzesień, 23 październik, 27 listopad, 
21 grudzień. 

Gorzejowa, Siedliska-Bogusz
24 styczeń, 28 lutu, 28 marzec, 25 kwiecień, 23 maj, 27 czerwiec, 
25 lipiec, 22 sierpień, 26 wrzesień, 24 październik, 28 listopad, 
29 grudzień.

Smarżowa, Głobikówka
25 styczeń,22 luty, 22 marzec, 26 kwiecień, 24 maj, 28 czerwiec, 
26 lipiec, 23 sierpień, 27 wrzesień, 25 październik, 22 listopad, 
27 grudzień.

Grudna Dolna, Grudna Górna
26 styczeń, 23 luty, 23 marzec, 27 kwiecień, 25 maj, 22 czerwiec, 
27 lipiec, 24 sierpień, 28 wrzesień, 26 październik, 23 listopad, 
28 grudzień.

Kamienica Górna, Bączałka 
27 styczeń, 24 luty, 24 marzec, 28 kwiecień, 26 maj, 23 czerwiec, 
28 lipiec, 25 sierpień, 22 wrzesień, 27 październik, 24 listopad, 
22 grudzień.

Zabudowa wielorodzinna na terenach miejskich każdy poniedziałek miesiąca

Zabudowa wielorodzinna na terenach wiejskich I poniedziałek i III piątek miesiąca

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

Miejscowości: Przeczyca, Skurowa, Gorzejo-
wa, Siedliska-Bogusz, Smarżowa, Głobikówka, 
Grudna Dolna, Grudna Górna, Kamienica Górna 
i Bączałka

II wtorek miesiąca i dzień odbioru w tych miejscowościach

Miejscowości: Nawsie Brzosteckie, Wola Brzo-
stecka, Zawadka Brzostecka, Kamienica Dolna, 
Klecie, Bukowa, Januszkowice, Opacionka

I wtorek i III piątek miesiąca

Miasto Brzostek: III czwartek miesiąca i dzień odbioru na poszczególnych ulicach
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Dokończenie na str. 8

Dr Rafał Szczygieł
 Urodziłem się 4 listopada 1981 r. w Jaśle. Po ukończeniu Szko-
ły Podstawowej w Brzostku od września 1996 r. uczęszczałem 
do Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Tarno-
wie, gdzie po ukończeniu pięcioletniej nauki w maju 2001 r. 
uzyskałem dyplom plastyka o specjalności wystawiennictwo. 
Praca dyplomowa polegała na odtworze-
niu w całości częściowo zachowanego 
obrazu panoramy siedmiogrodzkiej 
przeznaczonej na rzecz Muzeum w Tar-
nowie. Namalowany przeze mnie i dwóch 
kolegów z liceum plastycznego obraz 
stanowił kopię panoramicznego obrazu 
z 1897 r. autorstwa polskiego malarza 
Jana Styki, przedstawiającego zdobycie 
Sybinu przez powstańców węgierskich 
pod dowództwem gen. Józefa Bema 11 
marca 1849 r. Oprócz malarstwa i sztuki, 
zainteresowanie historią spowodowało, 
iż od 1 października 2002 r. rozpoczą-
łem studia na Wydziale Socjologiczno-
-Historycznym Uniwersytetu Rzeszow-
skiego w Rzeszowie, który ukończyłem 
w czerwcu 2008 r. otrzymując tytuł 
zawodowy magistra historii o specjalno-
ści integracja europejska, przedstawiając 
pracę magisterską pt. Życie i działalność 
ks. Jerzego Popiełuszki. Pod koniec lute-
go 2011 r. ukończyłem trzysemestralne 
studia podyplomowe Wydziału Pedago-
giczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie 
przygotowania pedagogicznego. Z dniem 1 października 2011 r. 
przyjęto mnie na studia doktoranckie Wydziału Socjologiczno-
-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po pozytywnym 
zaliczeniu pierwszego roku studiów, w październiku 2012 r. 
przeniosłem się na studia doktoranckie na Wydział Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie. Na tej uczelni akademickiej rozpocząłem 
przygotowania do przedstawienia rozprawy doktorskiej pod 
kierunkiem opiekuna naukowego ks. prof. dr. hab. Bogdana 
Stanaszka.
 W czerwcu 2013 r. przed Radą Wydziału Uniwersytetu Pa-
pieskiego otworzyłem przewód doktorski, po czym napisałem 
trzy artykuły naukowe, przygotowane na podstawie zebranych 
dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa i relacji ustnych świadków 
wydarzeń z tamtych lat: 1) Oddział Narodowych Sił Zbrojnych 
pod dowództwem Jana Stefki ps. „Mściciel” w latach 1945-1946 
w świetle dokumentów UB, „Folia Historica Cracoviensia”, 
Kraków 2014; 2) Rozbicie oddziału Jana Stefki ps. „Mściciel” 
przez UB w Grudnej Górnej w lutym 1946 r., Z dziejów Brzostku. 
Studia i materiały, t. IV, pod red. B. Stanaszka, Brzostek 2014; 
3) Represje wobec nielegalnych organizacji młodzieżowych 
w powiecie dębickim w latach 1948-1954, „Studia Sandomier-
skie”, t. XXII, Sandomierz 2015. W dniu 11 października 2014 r. 
brałem udział w sesji naukowej zorganizowanej z okazji 150. 
rocznicy powstania styczniowego, 165. rocznicy Wiosny Ludów 
i powstania na Węgrzech, która odbyła się w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku, gdzie wygłosiłem referat na temat 
rozbicia oddziału Jana Stefki „Mściciela” przez UB w Grudnej 
Górnej.
 Tematem mojej rozprawy doktorskiej był Urząd Bezpieczeń-
stwa i Służba Bezpieczeństwa w powiecie dębickim w latach 
1944-1967. Odtworzenie działalności dębickiego UB i SB 
wymagało szerokiej kwerendy archiwalnej. Podstawową bazę 
źródłową do przygotowania tej rozprawy stanowiły materiały 
pochodzące ze zbiorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie. W pierwszej kolejności wykorzystałem 
sprawozdania z pracy wytworzone przez Urząd Bezpieczeństwa 
i Służbę Bezpieczeństwa w Dębicy z lat 1945-1967 takie jak: 
charakterystyki kontrwywiadowcze powiatu, akta śledcze, są-
dowe i akta nadzoru. Poza tym analizowałem ukazujące szerokie 
spektrum działań UB sprawy obiektowe, sprawy operacyjne, 

ewidencyjne i agenturalno-poszukiwawcze. Akta te stanowiły 
zasadniczą podstawę do napisania rozprawy i pozwoliły poznać 
kluczową rolę aparatu bezpieczeństwa w inwigilacji społeczeń-
stwa i zwalczaniu przeciwników władzy komunistycznej. Bardzo 
cenne dla ustaleń faktograficznych okazały się rozkazy perso-
nalne szefa WUBP z lat 1945-1956 i etaty jednostek Służby Bez-
pieczeństwa województwa rzeszowskiego w latach 1955-1967, 
dzięki którym w miarę dokładnie można było odtworzyć obsadę 

personalną i struktury aparatu represji 
w Dębicy. Niezwykle ważne, a zarazem 
stanowiące cenne źródło wiedzy o pracy 
danej osoby w resorcie bezpieczeństwa, 
okazały się akta osobowe funkcjonariuszy 
UB i SB. Oprócz funkcjonariuszy udało 
się odszukać kilka teczek tajnych współ-
pracowników. Ponadto prowadziłem 
kwerendę w Archiwum Państwowym 
w Rzeszowie i Archiwum Diecezjalnym 
w Tarnowie. Przez cztery lata od 2012 do 
2016 r. intensywnie pracowałem nad pisa-
niem pracy doktorskiej, która ostatecznie 
przyniosła zamierzony mi cel. Praca ta 
stanowiła dla mnie wielkie poświęcenie 
i uczyła cierpliwości, bowiem w pierwszej 
kolejności należało odszukać, a następnie 
przebrnąć przez niezliczone ilości różno-
rakich dokumentów archiwalnych. Dys-
ponowałem więc materiałem niełatwym 
do interpretacji. Przebadanie pod kątem 
podjętej problematyki tak ogromnej ilości 
materiałów źródłowych bardzo zróżnico-
wanych co do ich formy, gdyż tworzonych 

w różnych celach i różnym czasie, wymagało w trakcie prowa-
dzonych badań dużego nakładu czasu i sił. Równocześnie w tym 
okresie złożyłem wszystkie wymagane egzaminy doktorskie.
 W dniu 14 października 2016 r. przed Radą Wydziału Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie obroniłem 
pracę doktorską na temat Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bez-
pieczeństwa w powiecie dębickim w latach 1944-1967, napisaną 
pod kierunkiem promotora naukowego ks. prof. dr. hab. Bogdana 
Stanaszka. W dniu 11 stycznia 2017 r. odbyły się uroczystości 
promocji doktorskich w Kolegiacie św. Anny w Krakowie pod 
przewodnictwem Wielkiego Kanclerza UPJP II kardynała Sta-
nisława Dziwisza. W tym też dniu z rąk promotora ks. prof. dr. 
hab. Bogdana Stanaszka, Dziekana ks. prof. dr. hab. Jacka Ur-
bana i Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. 
dr. hab. Wojciecha Zyzaka otrzymałem dyplom Doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie historia. Moja praca doktorska 
została decyzją Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Rzeszowie dr. Dariusza Iwaneczko uwzględniona w planach 
wydawniczych.
 Podejmując próbę rekonstrukcji funkcjonowania dębickiego 
aparatu bezpieczeństwa, starałem się przede wszystkim odpo-
wiedzieć na pytanie, jak wyglądała jego struktura i jakie zmiany 
zachodziły w tym zakresie. Istotne było ustalenie, ilu funk-
cjonariuszy zatrudniał, jakie były ich kwalifikacje zawodowe 
i moralne. Zasadniczym zagadnieniem badawczym pozostawało 
ustalenie, jak oddziaływał UB i SB na życie polityczne, społecz-
ne i gospodarcze powiatu. Ważne było ukazanie relacji aparatu 
bezpieczeństwa z władzami administracyjnymi, partyjnymi, 
ukazanie, jak wyglądał nadzór nad organizacjami społecz-
nymi. Starałem się też zwrócić szczególną uwagę na metody 
i skalę represji stosowanych przez funkcjonariuszy wobec osób 
uznanych za wrogów systemu komunistycznego. Istotne było 
wskazanie grup i jednostek, które w zderzeniu z totalitarnym 
państwem płaciły wysoką cenę za swoje postawy patriotyczne. 
W łączności z tą kwestią pozostawało pytanie o formy obrony 
i oporu społecznego wobec władz komunistycznych. Usiłowałem 
także ukazać, jakie miejsce w działaniach UB i SB zajmowało 
duchowieństwo i Kościół katolicki. Bardzo ważnym postulatem 
badawczym było ukazanie zmian w formach działania aparatu 
bezpieczeństwa przed i po 1956 r.
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 Mam nadzieję, że moja praca przyczyni się w pewnym stopniu 
nie tylko do poznania nowych informacji na temat przeszłości 
powiatu dębickiego, ale przypomni heroiczną postawę społeczeń-
stwa polskiego oraz pozwoli zrozumieć i pogłębić świadomość 
o czynach funkcjonariuszy bezpieki realizujących wobec innych 
politykę terroru i zniewolenia.
 Jako badacz dziejów PRL, a zwłaszcza aparatu bezpieczeń-
stwa w Polsce po 1945 r., zamierzam kontynuować działalność 
naukową w tym kierunku, ponieważ w tej materii jest jeszcze 
bardzo wiele do zrobienia. W archiwach znajduje się historia 
setek osób, byłych żołnierzy AK i ich prześladowców, o których 
nikt jeszcze nie słyszał. Planuję przygotować odrębną publikację 
poświęconą zwalczaniu przez UB zbrojnego podziemia w po-
wiecie dębickim i na Rzeszowszczyźnie. Będzie ona poświęcona 
Żołnierzom Wyklętym, którzy w imię niepodległej Ojczyzny 
podjęli nierówną walkę na śmierć i życie z reżimem komuni-
stycznym. Wrócę tu do słów Zbigniewa Herberta: „Ponieważ 
żyli prawem wilka, Historia o nich głucho milczy”. Oprócz pre-
zentacji dokonań partyzantów antykomunistycznego podziemia, 
bardzo ważne dla mnie jest ukazanie sylwetek nieznanych dotąd 
funkcjonariuszy bezpieki oraz budzonego przez nich zazwyczaj 
kryminalnymi metodami terroru i strachu. W związku z czym 
chciałbym w przyszłości podjąć pracę w Instytucie Pamięci 
Narodowej w Rzeszowie.
 Na chwilę obecną zatrudniony jestem na stanowisku instruk-
tora plastyki w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
gdzie prowadzę zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz 
wykonuję prace artystyczne na potrzeby Domu Kultury i Urzędu 
Miejskiego w Brzostku. Malarstwo dla mnie jest drugą pasją, 
dla której mogę teraz po ukończeniu doktoratu poświęcić trochę 

więcej czasu. Dla malarza realistycznego, jakim jestem, w mojej 
artystycznej twórczości dominują w większości portrety.
Podziękowania
 Chcę wyrazić wdzięczność wielu osobom, które przyczyniły 
się do powstania mojej pracy, a zwłaszcza pracownikom archi-
wów, którzy udostępnili zamawiane dokumenty. Dzięki ich życz-
liwości można było sprawnie przeprowadzić kwerendę. Słowa 
„dziękuję” należą się też Pani Marcie Król, moim koleżankom 
i kolegom tym z pracy i otoczenia, a także całej rodzinie. Jestem 
wdzięczny moim recenzentom Panu prof. dr. hab. Piotrowi Frana-
szkowi i ks. dr. hab. Kazimierzowi Talarkowi za wskazane uwagi, 
które przyczyniły się do wzbogacenia i ulepszenia mojej pracy. 
Szczególną wdzięczność i serdeczne podziękowania kieruję do 
mojego promotora ks. prof. Bogdana Stanaszka za odpowiednie 
pokierowanie, lekturę całej rozprawy oraz cenne uwagi. Przede 
wszystkim największe podziękowania należą się mojemu Tacie 
Stanisławowi i mojej Mamie śp. Marii, dla których ten doktorat 
dedykuję. q

650 lat miasta Brzostek (1367-2017) - cz. 2 – W wirze polityki
Mamy rok jubileuszowy naszego miasteczka - jest więc 

ważna okoliczność do popularyzowania dziejów naszej 
małej Ojczyzny. W poprzednim artykule zostało przypomniane, 
że Klecie przez trzy stulecia było najważniejszą osadą w okolicy. 
Właśnie tam na przełomie XI i XII w. benedyktyni z klasztoru 
tynieckiego założyli swą siedzibę, wybudowali kościół, utwo-
rzyli parafię – jedną z najstarszych w południowo-wschodniej 
Polsce. Wreszcie ok. 1350 r. Klecie stały się siedzibą rozległego 
dekanatu. Sławne i przyciągające licznych pielgrzymów było 
wówczas tamtejsze sanktuarium pod wezwaniem św. Leonarda. 
Dlaczego więc Klecie nie stały się miastem? Dlaczego 18 
czerwca 1367 roku opat tyniecki Jan klasztoru benedyktynów, 
nadał wójtowi Jakubowi wieś klasztorną Brzostek i zezwolił 
mu założyć właśnie tam miasto?

Na początku XIV stulecia książę Władysław Łokietek dokonał 
częściowego zjednoczenia ziem polskich po rozbiciu dzielnico-
wym i w 1320 r. został królem Polski. Odtąd Królestwo Polskie 
zaczęło się umacniać wewnętrznie oraz na arenie europejskiej. 
Proces ten znacznie się nasilił za króla Kazimierza Wielkiego, 
panującego w latach 1333 – 1370. Nowy władca prowadził od-
mienną politykę: 1) zawarł pokój z Państwem Krzyżackim; 2) za-
dbał o obronność państwa poprzez budowę zamków obronnych; 
3) postawił na gospodarkę kraju, czyli rozwój rzemiosła i handlu 
dzięki lokacjom nowych wiosek i miast. W Małopolsce dokonano 
wówczas aż 67 miejskich lokacji królewskich i 14 prywatnych 
(kościelnych lub rycerskich). Lokowanie, czyli zakładanie no-
wych miast odbywało się w pierwszej kolejności wzdłuż szlaków 
handlowych prowadzących na Węgry i Ruś. Obejmowało więc 
południowe i południowo-wschodnie krańce Królestwa Polskie-
go – czyli między innymi nasze okolice! W pierwszej połowie 
XIV wieku Kotlina Brzostecka i tereny do niej przylegające były 
porośnięte rozległymi lasami i słabo zaludnione. Królowi bardzo 
zależało na wzmocnieniu szlaków handlowych prowadzących 
na sprzymierzone z Polską Węgry (pamiętajmy, że tereny dzi-
siejszej Słowacji były wówczas pod panowaniem węgierskim). 
Jedną z ważniejszych dróg była ta ciągnąca się od Ziemi San-
domierskiej, a przebiegająca Doliną Wisłoki do Dębicy i Pilzna, 
a stamtąd dalej na południe poprzez Klecie – Kołaczyce – Jasło 

– Dębowiec - Nowy Żmigród i Przełęcz Zborowską do węgier-
skiego Bardiowa. Wzdłuż tego szlaku król potrzebował miast, 
które stałyby się centrami rzemiosła i handlu dla okolicznych 
wiosek oraz miejscem postoju i transakcji dla przejeżdżających 
kupców. Wyraźnie na taką politykę wskazują przybliżone daty 
lokacji miejskiej: Pilzna i Kołaczyc w 1354 r., Dębicy w 1358 r., 
Jasła w 1365 r. i Brzostku w 1367 roku. Znaczenie miała także 
lokalna droga na Ruś, prowadząca z Brzostku na Frysztak 
(lokowany w 1360 r.) i dalej do Krosna i Sanoka. Powyższe 
miasta były już od lat trzydziestych i czterdziestych XIV w. 
przekształcane w osady targowe z nowym prawem wewnętrznej 
organizacji, nazywane prawem magdeburskim. Promotorem 
tych zmian był oczywiście sam Kazimierz Wielki. Dlatego też 
dokumenty lokacyjne wystawione dla tych miejscowości były 
zwieńczeniem przekształceń gospodarczych, jakim podlegały 
wioski stające się miastami. W tym miejscu można postawić 
pytanie - dlaczego to król większe i znaczniejsze Klecie nie 
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Herb opactwa tynieckiego bene-
dyktynów w Tyńcu

Herb „Korczak” – takim 
pieczętował się Dymitr 

z Klecia, nazywany później 
Dymitrem z Goraja

Projekt graficzny: Tadeusz G
ajl
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patriotów również z regionu dębickiego. Liczymy na współpracę 
z Redakcją Wiadomości Brzosteckich w rozpowszechnianiu tej 
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Redakcja „WB”
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przekształcił w miasto? Wydaje się, że odpowiedź zawarta 
jest w polityce królewskiej. Otóż w 1353 r. Kazimierz Wielki 
odebrał benedyktynom Klecie wraz z rozległym kompleksem 
dóbr (czyli szeregiem okolicznych miejscowości) i nadał je trzem 
braciom, bojarom ruskim: Piotrowi, Chodkowi i Ostaszkowi. 
Oni to popierali króla w walkach na Rusi i dlatego zostali hoj-
nie wynagrodzeni, co stanowiło czytelny sygnał o politycznym 
znaczeniu dla innych potencjalnych popleczników. Władca w ten 
sposób zamierzał mocniej scalić południowo-wschodnie ziemie 
Królestwa Polskiego z pozyskaną Rusią Halicką. Wymienieni 
bojarzy ulegli szybkiej polonizacji i stali się założycielami rycer-
skich rodów Czuryłów i Gorajskich, herbu Korczak. Z rodu tego 
wywodził się Dymitr z Klecia, zwany też Dymitrem z Goraja, 
który w 1364 r. został mianowany podskarbim królewskim i był 
bliskim współpracownikiem Kazimierza Wielkiego. Jednak 
odebranie benedyktynom posiadłości klasztornych wywołało 
sprzeciw władz Kościoła i wytoczono sprawę sądową, ale 
utraconych dóbr zakonnicy już nie odzyskali. O dziwo, w tej 
sprawie nie protestował sam opat tyniecki Jan, sprawujący swą 
funkcję w latach 1351-1374. Opat bowiem był kapelanem, a na-
wet spowiednikiem króla Kazimierza Wielkiego. Najwyraźniej 
doszło tutaj do wzajemnego porozumienia. Ostatecznie Klecie 
wraz z innymi dobrami zostały podzielone na pokaźną część 

rycerską oraz niewielką klasztorną. Spory własnościowe nie 
sprzyjały przedsięwzięciom gospodarczym. Z tej przyczyny 
można wysnuć hipotezę, że król nakazał opatowi Janowi lokować 
miasto właśnie w pobliskim Brzostku, jako osadzie targowej. 
W ten sposób władca niejako zmarginalizował ważne Klecie, 
a wypromował Brzostek. Ponadto sprzyjało temu korzystniejsze 
położenie obronne osady - na wzgórzu oraz w widłach prze-
pływającej wtedy nieopodal rzeki Wisłoki i potoku Słony. Tak 
sprzyjające obronności usytuowanie miasta wypełniało zalecenia 
władcy. Wynika z powyższego wniosek, że Klecie znalazły 
się w drugiej połowie XIV stulecia w wirze wielkiej polityki 
prowadzonej przez króla Kazimierza Wielkiego. Ostatecz-
nie w owym zawirowaniu polityczno-gospodarczym niejako 
utonęły Klecie, a wypłynął Brzostek i ta wioska w 1367 roku 
została miastem z nadania opata tynieckiego Jana. Kim był 
pierwszy wójt i jakie zapisy zawierał dokument lokacyjny? 
To zostanie wyjaśnione w kolejnej części.

Wiesław Tyburowski. Literatura: Ks. Bogdan Stanaszek, Z dziejów 
Brzostku. Wydarzenia i ludzie, Brzostek 2008; Ks. B. Stanaszek, Brzo-
stek, tradycje historyczne, Brzostek 2014; O. Paweł Sczaniecki, Miejska 
lokacja Brzostku, w: Rocznik Brzostecki, tom II, Brzostek 1994; Jerzy 
Wyrozumski, Początki miast w regionie jasielskim, w: Studia z dziejów 
Jasła i powiatu jasielskiego, pod red. Józefa Garbacika, Kraków 1964. 
Do druku przygotował Jacek Samborski.

Od kilku miesięcy gościmy na łamach „Wiadomości Brzo-
steckich” Pana Pawła Gluglę – historyka z Tarnowa, które-
go pasją badawczą jest m.in. kwerenda archiwalnej prasy 
z końca XIX i początków XX wieku. Takie „gorące newsy” 
ukazują wydarzenia, którymi żyła lokalna nasza społeczność 
w tamtych czasach. Są to unikatowe i cenne informacje, za 
które gorąco i serdecznie dziękujemy Panu Historykowi 
z Tarnowa. Jednocześnie bardzo liczymy na dalszą współpra-
cę. Natomiast Czytelnikom przypominamy, że w poniższych 
zapisach zachowano oryginalną pisownię według zasad orto-
graficznych i składniowych sprzed ponad 100 laty. 

Zespół redakcyjny „WB”
PAWEŁ GLUGLA
Tarnów

BRZOSTECKIE ROZMAITOŚCI 
PRASOWE Z LAT 1886-1913
Stara, archiwalna prasa zawiera wiele zapomnianych faktów, 
opisów i relacji. Często nieznani nam współcześnie korespon-
denci tamtych lat opisywali na bieżąco dokonania i fakty, które 
drukowane były w lokalnych czasopismach. Jednym z nich była 
tarnowska „Pogoń”. O Brzostku i jego okolicach ukazywały się 
okresowo w dziale „Korespondencye” informacje noszące tytuł: 
„Znad Wisłoki”. Nadto o Brzostku pisano też w ówczesnym 
„Kurjerze Lwowskim”, a więc w bardzo poczytnej gazecie. 
Niekiedy i w innych periodykach. Z nich pochodzą poniżej 
prezentowane informacje. Jedne obszerniejsze, inne lakoniczne, 
krótkie, mające jednak wielki ciężar gatunkowy.

Pożar Skurowej w 1886 r.
Dnia 6. bm. [sierpnia 1886 r.] zgorzała wieś Skurowa koło Brzost-
ka z krescencją dotąd zebraną1.

Pożar Brzostka w 1890 r.
O pożarze z Brzostka donoszą w „Nowej Reformie”.
Ogień wybuchł podczas jarmarku, o g. wpół do 12. przed po-
łudniem z niewiadomej przyczyny w gorzelni Spreta i ogarnął 
w kilka minut całą środkową część miasteczka. Spaliło się do 
50 domów i stodół, napełnionych tegorocznemi zbiorami. Do g. 
4. spłonął urząd gminny, poczta z telegrafem i propinacja. Oca-
lały kościół, szkoła, sąd i apteka, znajdujące się w innej części 
miasta. Strażom pożarnym z Brzostka, Pilzna, Kołaczyc i Jasła 

należy się wielkie uznanie i podziękowanie ze strony ocalonych 
mieszkańców. Pomoc materjalna dla nieszczęśliwych rodzin jest 
koniecznie potrzebna2.

Znad Wisłoki 
Brzostek, 9 stycznia 1895 r.
W listopadzie i grudniu 1894 r. pojawiły się w „Kuryerze 
lwowskim” korespondencye omawiające gospodarkę gminną 
w Brzostku, ponieważ jednak korespondencye te nie zostały 
uzupełnione dalszym ciągiem odnośnych uwag, przeto pozwalam 
sobie przedstawić choćby pobieżnie obecny stan rzeczy. Wiado-
mem już powszechnie, że gospodarka gminna m. Brzostku była 
tego rodzaju, iż zniewoliła władze do zamianowania komisarza 
rządowego p. B. Wypełniając dane mu widocznie z góry pole-
cenie usunął on prowizorycznego sekretarza gminnego, który 
od lat kilkudziesięciu będąc obywatelem Brzostku, znał dobrze 
stosunki miejscowe i cieszył się ogólną sympatyą, a na jego 
miejsce powołał przez byłą radę gminną, i Wydział powiatowy 
oddalonego pisarza gminnego. Fakt ten, narzucający miastu 
osobistość nie cieszącą się wcale sympatyą ogółu, wpłynął 
przygnębiająco na umysły mieszkańców, tem więcej, że cały 
prawie zarząd spraw miasta spoczął na barkach tegoż nowego 
sekretarza. zwłaszcza, że komisarz rządowy nie przebywa stale 
w Brzostku, a funkcyi asesorów nikt nie spełniał. Wprawdzie 
w czerwcu jeszcze zamianowało c. k. Namiestnictwo asesorem 
p. Leonarda Tułeckiego jednakowoż dopiero w październiku 
zawiadomiono go o tejże nominacyi, która jednak na zmianę 
stosunków niewiele w płynęła, gdyż p. Tułecki jakkolwiek ze 
wszech miar poważania godzien, zmuszony jednak starać się 
o utrzymanie rodziny musi więcej dbać o zarobek niż o sprawy 
miasta, któremi niepodzielnie zawiaduje pisarz gminny.
Dwie sprawy szczególniej, drobnostkowe na pozór zalegają 
od dawna z załatwieniem a mianowicie: zupełny brak latarni 
na wschodniej stronie rynku, gdzie znajduje się kancelarya 
notaryalna, hurtowna sprzedaż tytoniu i Ajencya Wzajemnych 
ubezpieczeń od ognia, gdzie nietylko przez cały dzień, ale i do 
późnego wieczora ruch panuje ustawiczny3. 

Obchód 50 rocznicy powstania 1863 r.
Siedliska, gm. Brzostek, 1 lutego 1913. 
Stając do apeli i nasza zapadła wioska z całą parafią Siedliską, 
obejmującą gminy: Siedliska-Bogusz, Gorzejową, Głobikówkę, 
Grudną Górną, [Gródną] Dolną, Kamienicę Górną, Smarżową 
i Bączałkę w dniu 22 stycznia [1913 r.] w uroczysty sposób ob-
chodziła 50 rocznicę powstania narodu polskiego, oddając hołd 
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jej bohaterom i myśli niepodległości ojczyzny, która ich w pole 
walki wiodła.
Już wczesnym rankiem lud całej parafji począł gromadzić się 
do naszego pięknego nowego kościoła (zbudowanego w latach 
1903—1912) przez p. dr. Sasa Zubrzyckiego, prof. politechniki 
lwowskiej4.
Zebrał się lud strojny z gór, zebrała się młodzież i dziewczęta 
i zebrała się też dziatwa szkolna ze wszystkich 5 szkół w parafji 
w liczbie przeszło 600, pod przewodnictwem grona nauczyciel-
skiego i ustawiła się w szeregach w kościele, w środku którego 
wśród powodzi zieleni i świateł ustawiono katafalk ozdobiony 
w orły polskie z datami powstania, w karabiny, kosę i proporce, 
na trumnie położono krakuskę5 i pałasz oraz ubrano ją wień-
cami z szarfami o kolorach narodowych napisami: „Lud polski 
obrońcom ojczyzny”, „Młodzież polska bohaterom powstania 
roku 1863”.
O godzinie 9 proboszcz miejscowy ks. Antoni Ruminowski6 
odprawił uroczystą mszę żałobną, której wysłuchały tłumy 
ludu, bo dzień ten był dla nas wszystkich świętem narodowem, 
wszyscy powstrzymali się od pracy a nawet służba w okolicznych 
dworach uwolnioną została od pracy, co na pochwałę dworów 
podnieść należy.
W czasie mszy wykonał kilka utworów solowych p. Wnęk, 
kierownik szkoły w Kamienicy górnej, a młodzież szkolna i lud 
zawtórowali poważnie „Boże Ojcze” i „Boże coś Polskę”. 
W czasie nabożeństwa naczelnik gminy Siedlisk p. Józef Kora-
sadowicz zbierał składkę na rzecz powstańców, — zebrał kwotę 
przeszło 20 koron, które z należytością za odznaki przesłano na 
ręce radcy Groellego w Krakowie.
Ks. Jan Koza, miejscowy wikary, w podniosłych słowach 
wygłosił kazanie patriotyczne, które głębokie na wszystkich 
wywarło wrażenie. Po egzekwiach ruszył pochód na cmentarz, 
aby złożyć wieńce na grobach powstańców. A mamy ich wielu, 
z r. 1831, 1846 i 1863.
Pochód szedł w następującym porządku: przodem szła mło-
dzież szkolna z wieńcem, następnie nauczycielka z Gorzejowej 
przebrana w stroju krakowskim niosła drugi wieniec od ludu 
polskiego w towarzystwie dwóch nauczycieli „Sokołów”, potem 
duchowieństwo, naczelnicy gmin w otoczeniu umundurowanej 
straży ogniowej pod komendą p. J. Kuzara, dalej członkowie 
Kasy Raiffeisena, pięciu Kółek rolniczych, 3 Spółek miejsco-
wych. 
Na cmentarzu po krótkiej przemowie ks. proboszcza złożono 
wieńce na grobach śp. Dra Klemensa Rutowskiego, żołnierza 
z r. 1831 i Stanisława Krasuskiego, żołnierza z r. 1863.
Pomodlono się za dusze poległych powstańców, którzy walczyli 
w obronie niepodległości ojczyzny, odśpiewano wiele pieśni 
patriotycznych i udano się do szkoły, stosownie do uroczystości 
udekorowanej, na poranek, przygotowany przez nauczycielstwo, 
świadome swych obowiązków narodowych.
Takie jednak tłumy chciały uczestniczyć w tej uroczystości, że 
sala nie była w stanie pomieścić i z ganku szkoły wypowiedział 
słowo wstępne gospodarz p. Michał Tworek z Grudnej, odczyt 
o powstaniu miał p. Józef Mikoś, kierownik szkoły z Grudnej, 
następnie przemawiał pięknie przewodniczący Kółka rolniczego 
w Głobikówce, włościanin Stanisław Prokuski o miłości ojczy-
zny a zakończył p. Władysław Gawroński, kierownik szkoły 
w Siedliskach. Mowy te przeplatane były śpiewami i deklama-
cjami dzieci szkolnych.
Między lud rozdano przeszło 200 książeczek o roku 1863 oraz 
setki obrazków z odznakami polskimi, z orłami i z modlitwą 
za ojczyznę.
Uroczystość ta wywołała u ludu głębokie wrażenie, przyczyniła 
się do poznania ideji niepodległości, która powstańców wiodła 
do boju.
Uroczystości podobne odbywały się w prawie wszystkich gmi-
nach naszego powiatu staraniem narodowo uświadomionych 
włościan i nauczycielstwa.. 
Odbyły się w Pilźnie, w Brzostku, w Dulczówce, gdzie urządził 
piękną uroczystość p. Wielgus i w Łękach. Jednak w Zwierniku 
ksiądz miejscowy nie chciał odprawić na nabożeństwa, mówiąc, 
że powstańcy to „masony” i on nie może się za nich modlić. 

Nie wielu już takich mamutów wśród nas. Lud przejrzał i sam 
wszędzie garnie się do poznania naszej przeszłości i zaczyna 
rozumieć, że bez niepodległości narodowej nie masz szczęścia 
w domu, bo go nie było w ojczyźnie7.

Śp. dr Klemens Rutowski
Dr. Klemens Rutowski, żołnierz z r. 1831 i kapitan gwardji na-
rodowej w r. 1848, więzień z 1863 r., adwokat krajowy, poseł na 
ostatni Sejm postulatowy, długoletni poseł na Sejm krajowy, były 
burmistrz m. Tarnowa, członek Rad powiatowych, po długich 
ciężkich cierpieniach zmarł w 91 roku życia, w majątku swym 
Grudna Dolna. Pogrzeb odbędzie się w kościele parafjalnym 
w Siedliskach dziś 27. bm. [stycznia 1896 r.] o g. 11. rano8.

Ćwiczenia strzeleckie koło Brzostka w 1913 r.
Pod hasłem wyzwolenia Ojczyzny, utworzono w Brzostku, 
Kołaczycach, Jaśle i jego okolicznych placówkach organiza-
cje strzeleckie, które w przełomowem przesileniu zostały na 
wzór wojskowy zorganizowane. Prócz początkowych ćwiczeń 
i udoskonaleń w mustrze, organizacje te w ostatnich czasach 
w dalszym ciągu odbywały swoje ćwiczenia polowe. W Brzostku 
stanął dziś silny oddział pokaźnych strzelców z myślą o Ojczyź-
nie. Serce w wyższe unosi się poziomy, gdy się patrzy na te pełne 
otuchy i zapału kroczące szeregi młodych druhów. Nadmienić 
także wypada o zapale strzelców kołaczyckich i ich dzielności 
o czem świadczą ćwiczenia w Janószkowicach9.
Dnia 4. maja „Strzelec” Brzostecki pod dowództwem dra [Ru-
dolfa] Lacha10 odbył ćwiczenia na polach Kamienicy Dolnej, 
Zawadki z drużyną strzelecką z Kamienicy Dolnej, którą do-
wodził 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 patriotycznych, odmaszerowano już szarym wieczorem 
do domów.
Zaś w następną niedzielę Zielonych Świąt dnia 11. maja odbyto 
ćwiczenia polowe w Janószkowicach gdzie stanęło grono dru-
hów Kołaczyckich przeciw strzelcowi Brzosteckiemu i drużynie 
z Kamienicy Dolnej. Po odniesionych zwycięstwach, i krótkim 
odpoczynku przeplatanym śpiewem, muzyką i ochoczym tań-
cem, 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 Brzoseckiej, Drożański z Brzostka, 
Józef Tułecki i wielu innych. Kamieniczanin11.

Amatorskie przedstawienia 
Z Brzostka (pow. Pilzno) piszą nam: 
Cicho i spokojnie upływało szare życie w naszej małej i zbyt 
zacofanej na polu oświaty mieścinie Brzostku. Przerwać tę mo-
notonność życiową postanowiła młodzież kształcąca się i w dniu 
30. grudnia z.r.[1906] urządziła przedstawienie amatorskie.
Odegrano dwie sztuki: „Dla świętej ziemi” Sewera i „Bartosza 
Głowackiego” z „Kościuszki pod Racławicami” Lasotty.
Z prostej tylko ciekawości zgromadziła się publika tutejsza i po 
brzegi napełniła nader szczupłą salę. Widzowie byli zachwy-
ceni12.

Gradobicie w 1899 r.
Grady spadły 21. bm.[kwietnia 1899 r.] o g. 12. około Brzostka 
w powiecie pilzneńskim, gdzie chmura gradowa szła od wschodu 
na zachód, a spadły gęsto kawały lodu przy silnym wietrze; grad 
trwał 5-6 minut. W tym samym dniu w powiecie jarosławskim 
około Pruchnika, o g. 3 popoł., spadł grad rzadki przy słabym 
wietrze i trwał około 10 minut. W związku z tymi objawami 
pozostaje oziębienie powietrza w dniach ostatnich13.

Podziękowanie nauczycieli
Ze sfer nauczycielskich. 
Z Brzostka otrzymaliśmy wczoraj telegram następujący: „Za 
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jedynie obronne stanowisko, jakie po wiecu nauczycielskim 
wobec napaści całej prasy galicyjskiej zajął „Kurjer Lwowski”, 
składamy szanownej redakcji serdeczne „Bóg za zapłać”. Kółko 
uczestników konferencji nauczycielskiej w Brzostku”14.

Proboszcz z Brzostka
Prezesem Rady powiatowej w Pilźnie, w miejsce zmarłego 
Witolda hr. Łubieńskiego, wybrany został na posiedzeniu rady 
pow. pilzneńskiej dnia 21. b.m. [stycznia 1892 r.] dotychczasowy 
zastępca prezesa, p. Piotr Garbaczyński, a zastępcą proboszcz 
z Brzostka, ks. Feliks Patocki15.

Promocje doktorskie w 1894 r.
Z uniwersytetu.
PP. Józef Godłowski, rodem z Podgórza i Stanisław Kaczyński 
rodem z Brzostka, otrzymali na uniwersytecie Jagiellońskim 
stopień doktorów wszech nauk lekarskich, a p. Maksymiljan Mi-
kołaj Chilewski, rodem z Leńcz w Galicji, stopień doktora praw16.

Polityka burmistrza Brzostka w 1911 r.
Ubiegłej niedzieli zwołał p. Tułecki, burmistrz Brzostka, wójtów 
okolicznych i kilku zaufanych na poufne zebranie, na którem 
przyjęto kandydaturę marszałka powiatu h. Reya. Zawiązali 
też panowie ci odpowiedni komitet. Kandydatura „oficjalna”, 
przez Stapińskiego postawiona, tj. p. Staniszewskiego, dotych-
czasowego posła, mało ma zwolenników w powiecie, inne, jak 
p. Przetacznika, spotykają się z votami nieufności; dużo cichych 
zwolenników ma kandydatura z drugiego powiatu Jana Babicza 
przez komitet lewicy P. S. L. i na powiat pilzneński postawiona17.

Kurs kroju i szycia
Brzostek, pow. Pilzno.
Najtrudniejszą jest praca organizacyjna w małych miasteczkach, 
bo nasz małomieszczanin wychowany w stęchłej, zżydziałej at-
mosferze mało-miasteczkowej nie ma zwykle pojęcia o potrzebie 
konsolidacji sił własnych oświecania się i ujmowania swojego 
losu we własne dłonie skupione w stowarzyszeniu.
Pod względem potrzeby i celu organizacji nasz chłop stoi 
o całe niebo, wyżej od małomieszczanina. Doprowadzenie do 
skutku jakiejkolwiek zbożnej sprawy w miasteczku naszem 
wymaga wiele trudu, mozołu i wytrwałości. Wdzięczność więc 
prawdziwa należy się p. Wilhelmowi Wrześniowskiemu, kier. 
szkoły w Januszkowicach, którego staraniem odbył się u nas 
sześciotygodniowy kurs szycia urządzony przez LPP. Dość 
trudu i pracy poniósł p. Wrześniowski, troszcząc się o doprowa-
dzenie do skutku wspomnianego kursu, a jako prezes komitetu 
urządzającego kurs miał wiele kłopotu. Na koszta kursu prze-
znaczyła pilzneńska rada pow. 200 kor., LPP. 50 kor., a każda 

uczestniczka 20 kor. LPP przysłała nauczycielkę, oraz zajęła się 
sposobem prowadzenia kursu. Kurs trwał od 2. czerwca do 2. 
lipca [1914 r.]. Na zakończenie kursu odbyła się wystawa sukien 
uszytych przez kursistki, świadcząca, jak wiele skorzystały 
z 6-tygodniowej nauki. Wystawę zwiedziło przeszło 1.000 osób. 
Na zakończenie przemówił prezes komitetu p. Wrześniowski 
podnosząc cel i skutki kursu, wspomniał o LPP. i o popieraniu 
przemysłu krajowego. P. Traciłowska dziękowała imieniem 
kursistek nauczycielce za żmudną i sumienną pracę, komitetowi 
a w szczególności prezesowi p. Wrześniowskiemu za urządzenie 
kursu i LPP. Imieniem miasta dziękował burmistrz Tułecki.
W kursie wzięło udział 32 uczestniczek, z czego 2 uwolniono 
od opłaty. Mamy nadzieję, że kurs ten był zapoczątkowaniem 
wspólnej pracy w naszem miasteczku. Podnieść z uznaniem 
należy, że cały komitet nadzwyczaj sumiennie spełniał swe 
obowiązki i troszczył się o jak najlepszy wynik kursu, a w szcze-
gólności p. Tułecka (nauczycielka), jako skarbniczka, rozumną, 
a oszczędną gospodarką finansową zasłużyła sobie na wdzięcz-
ność i uznanie18.

(Endnotes)
1  Kurjer Lwowski z dnia 10. sierpnia 1886, s. 4.
2  Kurjer Lwowski z dnia 9. sierpnia 1890, s. 4.
3  „Pogoń”, R. 15:1895, nr 2, s. 2-3.
4  Jan Zubrzycki herbu Sas (ur. 25 czerwca 1860 w Tłustem, zm. 4 sierpnia 

1935 we Lwowie) – polski architekt, teoretyk architektury, konserwator 
sztuki. Był projektantem wielu nowych i przebudowy istniejących koś-
ciołów. Tworzył w stylu gotyku nadwiślańskiego. 

5  Krakuska to ozdobne nakrycie głowy męskiej koloru czerwonego, z dol-
nym czarnym otokiem i u boku z pawim piórem.

6  Ks. Antoni Ruminowski (1866-1922) jako trzydziestolatek przybył do 
Siedlisk w 1895 r. Był tam proboszczem. W czasie jego proboszczowania 
wybudowano nowy kościół, który w dniu jego imienin 13 czerwca 1912 r. 
został konsekrowany przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę.

7  Kurjer Lwowski z dnia 6. lutego 1913, s. 2.
8  Kurjer Lwowski z dnia 27. stycznia 1896, s. 2.
9  Powinno być: Januszkowicach.

10  Od 1909 r. funkcję lekarza miejskiego w Brzostku pełnił Rudolf Lach, 
ur. 12 grudnia 1882 r. w Ryglicach. Zmarł w 1942 r.

11  Kurjer Lwowski z dnia 21. maja 1913, s. 6-7.
12  Kurjer Lwowski z dnia 7. stycznia 1907, s. 4.
13  Kurjer Lwowski z dnia 26. kwietnia 1899, s. 3.
14  Kurjer Lwowski z dnia 22. września 1904, s. 2.
15  Kurjer Lwowski z dnia 29. stycznia 1892, s. 3.
16  Kurjer Lwowski z dnia 14. kwietnia 1894, s. 3.
17  Kurjer Lwowski z dnia 13. maja 1911, s. 1.
18  Kurjer Lwowski z dnia 24. lipca 1914, s. 4.

Cichy, prawdziwy bohater
W kraju, w którym przelewanie 

krwi wciąż bywa cenione 
wyżej aniżeli praca organiczna, 
który preferuje straceńców kosz-
tem realistów, trudno spodziewać 
się, by ktoś taki jak Karol Ziarno 
trafił na pomniki – choć zasługuje 
na wieczną i wdzięczną pamięć 
bardziej od niejednego wojennego 
awanturnika. Bohater Polski Pod-
ziemnej, wybitnie zasłużony orga-
nizator akcji tajnego nauczania 

w okresie okupacji hitlerowskiej, cokołów się nie doczekał…
Urodzony 21 września 1900 r. w Pysznicy (dużej wsi gmin-

nej, położonej dziś w prawobrzeżnej – licząc podług biegu 
Sanu – części powiatu stalowowolskiego) absolwent Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
całe życie poświęcił działalności nauczycielskiej. 

Skierowany po uzyskaniu dyplomu do pracy na niewielkim 
podówczas polskim Wybrzeżu zaczynał karierę zawodową 

w szkole powszechnej w Wejherowie – a że szybko dał się po-
znać jako uzdolniony organizator, awansował na tymczasowego 
zastępcę inspektora szkolnego na powiat morski (taką nazwę 
nosiła jednostka administracyjna, obejmująca północą część 
ówczesnej Polski – jej stolicą była najpierw Gdynia, następnie 
– kiedy Gdynia uzyskała status miasta wydzielonego o prawach 
powiatu - Wejherowo), by następnie objąć obowiązki powiato-
wego inspektora szkolnego w Brodnicy, zaś w ostatnim okresie 
przed wybuchem II wojny – w Wejherowie.

Znany na Wybrzeżu jako patriota i oficer rezerwy Wojska 
Polskiego (podporucznik piechoty ze starszeństwem od 1931 r.), 
zagrożony aresztowaniem i co najmniej zesłaniem do obozu 
koncentracyjnego, w początkowej fazie okupacji ewakuował 
się do Warszawy, gdzie znalazł kontakt z organizatorami Pań-
stwa Podziemnego. Kiedy jednak i tam zaczęło się robić wokół 
niego „gorąco”, wyjechał do Krakowa i włączył się w prace 
konspiracyjnych struktur oświatowych, podległych rządowi 
RP na wychodźstwie. Działał w Okręgowym Biurze Szkolnym 
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(kryptonim „Szkolnica”), będącym odpowiednikiem przedwo-
jennego kuratorium oświaty i kultury, w którym powierzono 
mu obowiązki referenta organizacyjnego i wizytatora tajnych 
struktur oświatowych, działających na obszarze województwa 
krakowskiego i części województwa lwowskiego. Od czerwca 
1942 r. zajmował stanowisko zastępcy kierownika biura. Aby 
móc w miarę bezpiecznie podróżować – a innymi słowy, wy-
wiązywać się z zadań wizytatorskich - zakamuflował się jako 
wędrowny handlarz.

Docierając do tworzonych często ad hoc, spontanicznie, 
z inicjatywy bezczynnych nauczycieli, ognisk tajnego nauczania, 
włączał je do zorganizowanej siatki oświatowej, zawiadywanej 
przez podległą Delegaturze Rządu na Kraj instytucji: udzielał 
pełnomocnictw, skutkujących uznawaniem przeprowadzanych 
na „kompletach” egzaminów za odpowiadające wymaganiom 
państwowym, dostarczał instrukcji organizacyjnych, przekazy-
wał fundusze na utrzymanie kadry nauczycielskiej. 

Jedna z takich podróży omal nie zakończyła się tragicznie: 
zatrzymany w 1944 r. na dworcu w Tarnowie przez Niemców 
został zrewidowany. Znaleziono u niego sporo pieniędzy, prze-
znaczonych na wypłaty dla nauczycieli pracujących w terenie; to 
go zresztą uratowało, gdyż niestroniący od pospolitego rabunku 
policjanci zadowolili się odebraniem funduszów (których po-
siadanie tłumaczył chęcią zapłaty za rzekome wydzierżawienie 
majątku ziemskiego) i nie wydali zatrzymanego – posługującego 
się fałszywymi dokumentami na nazwisko Sikora – organom 
Gestapo.

Działalność Karola Ziarny scharakteryzował w swoich wspo-
mnieniach (wydanych w 1994 r. pod tytułem „Miniony czas”) 
Józef Stachowicz, przed wojną nauczyciel szkolny, seminaryj-
ny i gimnazjalny w kurpiowskich Zawadach, Przemyślu oraz 
Stanisławowie, po wojnie wielce zasłużony organizator liceum 
ogólnokształcącego i liceum pedagogicznego w Sanoku: „Pod 
koniec maja lub na początku czerwca 1942 r. (…) wybrałem 
się w jakiejś sprawie z żoną do Zarszyna rowerami i po drodze 
spotkaliśmy jakiegoś eleganckiego pana (…). Zatrzymawszy 
mnie oznajmił, że właśnie przyjechał do mnie od »Szkolnicy«. 
Przedstawił się jako »Sikora«, przyjechał zaś, by na wzór innych 
powiatów dystryktu krakowskiego zorganizować w Sanoku 
Powiatową Komisję Oświaty i Kultury i omówić ze mną, jej 
przewodniczącym, całą sprawę organizacji naszej pracy. Jeszcze 
tego samego dnia, po trzygodzinnej konferencji (…) byliśmy 
przyjaciółmi. (…) »Sikora« przywiózł instrukcje o zorgani-
zowaniu prac komisji, o utworzeniu Komisji Egzaminacyjnej, 
omówił sprawę pomocy socjalnej dla rodzin nauczycielskich, 
dla »spalonych« pracowników oświaty, zapowiedział przydział 
potrzebnych na te cele funduszów, omówił sprawę realizacji pro-
gramu, warunki przyjęć do kompletów, egzaminów wstępnych 
do klasy I gimnazjalnej i w miarę możliwości potrzebę pełnej 
realizacji programu szkół siedmioklasowych. Kładł nacisk na 
planowanie i sprawozdawczość, zapowiadał częste wizyty dla 
obserwacji postępów w naszej pracy. Po dwóch tygodniach (…) 
przywiózł prasę podziemną (…). Teraz już mocno stanęliśmy na 
nogach, widzieliśmy, czego się trzymać, i przekonaliśmy się, że 
dotychczasowa praca rozwijała się w dobrym kierunku”. 

W innym miejscu Stachowicz pisał: „»Sikora« prócz instruk-
cji i okólników kuratorium przywoził co dwa miesiące dosyć 
znaczne sumy do powiatów. Członkowie komisji powiatowej, jak 
i komisji gminnych, pobierali zwrot kosztów podróży, płacono 
coś niecoś za egzaminy dojrzałości: młodzież nie ponosiła z tego 
tytułu żadnych wydatków (…). Większą część przydzielanej 
kwoty przeznaczano na stypendia dla ubogiej młodzieży, czyli 
na opłacanie korepetytorów, dla rodzin nauczycieli – oświęcimia-
ków oraz nauczycieli »spalonych«, którzy ujawnieni w robocie 
konspiracyjnej musieli się ukrywać. Banknoty, zwykle po 500 zł 
(…) były zawsze nowiutkie i pachniały jeszcze farbą, a do tego 
ułożone były seryjnie numer za numerem. »Sikora« ostrzegał, 
by nie wydawać razem nawet dwu sztuk, bo mogą budzić 
podejrzenie, gdym zaś wyraził wątpliwość, czy banknoty są 
prawdziwe, »Sikora« odrzekł, że nawet jeżeli są fałszywe, to są 
robione na lepszym papierze niż prawdziwe. Już grubo później 
dowiedziałem się, że początkowo władze londyńskie przekazy-

wały na cele konspiracyjne dolary, potem zaś, po otrzymaniu 
klisz z Banku Polskiego w Warszawie, przystąpiono do druku 
banknotów w Anglii, przerzucając je drogą powietrzną i przez 
kursujących kurierów do kraju”.

W okresie okupacji żona Karola Ziarny, urodzona 10 paź-
dziernika 1902 r. w Haliczu Zofia z domu Czosnykowska (zmarła 
29 lipca 1991 r. w Krakowie) wraz z córką Danutą (przyszła 
na świat w 1934 r. we Lwowie), przebywała stale w Brzostku. 
Jej pobyt zapamiętała Apolonia Bejska, autorka „Wspomnień 
o dawnym Brzostku”, opublikowanych w I tomie „Rocznika 
Brzosteckiego”: „W małym domku przy obecnej ulicy 20 Czerw-
ca zamieszkała pochodząca ze Lwowa nauczycielska rodzina 
Ziarnów. Jak się później dowiedziałam, pan Ziarno sprawował 
kierowniczą funkcję w tajnej oświacie na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa. On i jego teść, pan Czosnykowski, ponieśli 
również śmierć podczas pamiętnej pacyfikacji”.

Zaangażowany w działalność konspiracyjną mąż nie zawsze 
był w stanie w pełni troszczyć się o byt najbliższych – choć nigdy 
o ich potrzebach nie zapominał. Profesor Stachowicz zanotował, 
jak to w 1944 r. obiecał „Sikorze” wysłanie jego żonie dwóch 
kilogramów boczku – w zamian za co wizytator zobowiązał się 
zrewanżować funtem liści tytoniu, które zamierzał nabyć pod-
czas wizytacji struktur oświatowych w powiecie miechowskim, 
specjalizującym się w uprawie tej właśnie rośliny.

Ofiarny i wybitny działacz oświatowy nie przeżył wojny. 
Traf chciał, że w przededniu wyparcia okupantów niemieckich 
z Małopolski wybrał się z odwiedzinami do rodziny w Brzost-
ku – i trafił na pacyfikację miasteczka. Ciężko raniony przez 
hitlerowców 21 czerwca 1944 r., wieziony furmanką do szpitala 
w Jaśle, zmarł wskutek doznanych obrażeń następnego dnia. 
Jako miejsce śmierci odnotowano Jasło. Spoczął jednak na brzo-
steckim cmentarzu – w mogile 11 ofiar hitlerowskiego terroru, 
pod wspólnym epitafium o treści: „Bohaterom z walk 1939-1945 
o wolność Ojczyzny poległym 20 VI 1944 z rąk hitlerowskich 
zbirów – mieszkańcy Brzostka”. 

Oprócz Karola Ziarny pochowano tam Augusta Czosny-
kowskiego (jego teścia, emerytowanego kierownika szkoły), 
sekretarza gminy Brzostek II Jana Jurysia, Stefana Niemca, 
naczelnika poczty Tadeusza Stanclika, urzędnika Józefa Szy-
bista, Franciszka Szybowicza, Stanisława Tokarza, rejenta Jana 
Tułeckiego, prawnika Szymona Tułeckiego i Helenę Winiarską.

Profesor Stachowicz (zmarły w 1985 r.) do końca życia za-
chował o Karolu Ziarnie serdeczną pamięć: „Ze zrozumiałym 
wzruszeniem wracam do »Sikory«, tajemniczego, wytwornego, 
zawsze uśmiechniętego pana, który był wizytatorem naszego 
dystryktu, objeżdżał co miesiąc – bodaj z legitymacją jakiegoś 
handlarza – połowę powiatów, udzielał instrukcji, zbierał dane 
liczbowe, organizacyjne i statystyczne. Człowiek o bardzo wy-
sokiej kulturze osobistej, kochający młodzież, radujący się każ-
dym nabytkiem, bo śledził rozwój naszych szeregów z wielkim 
zainteresowaniem, stanowczy, ofiarny, nieznużony, prawdziwy 
demokrata z krwi i kości. (…) Pamiętam, jak raz »Sikora« zastał 
u mnie ks. Pniaka z Rymanowa, umawiającego się ze mną o prze-
pytanie kilku uczniów, jego krewniaków, ale jak najdalej od jego 
plebanii, bo on się nie mógł narażać. Myśmy mogli i on chciał 
z tego skorzystać, ale narażać się nie mógł. Ów ksiądz wyraził 
się wtedy, że chłopa trzeba krótko trzymać, bo się bolszewizu-
je, co tak oburzyło »Sikorę«, że długo nie mógł się uspokoić. 
»Taki przeżyje wojnę jak koń z okularami na oczach i nawet nie 
zauważy, że czas ruszył naprzód i coś niecoś się na tym świecie 
zmienia. A z tego trzeba pewne wnioski wyciągnąć«”.

W innym opracowaniu, pomieszczonym w „Księdze pamiąt-
kowej Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888-1958”, Stachowicz 
stwierdził: „»Sikora« był szczerym i postępowym demokratą, 
człowiekiem o bardzo wysokiej kulturze osobistej, doskonałym 
organizatorem, mającym szczególnie należyte podejście do 
prostych ludzi, u których budził zaufanie. Ten bojownik o spra-
wiedliwą, nową Polskę zginął, rozstrzelany przez Niemców na 
dwa miesiące przed uwolnieniem tych terenów, w tragicznych 
wypadkach w Brzostku w czerwcu 1944 r. Śmierć jego to bolesna 
strata dla polskiej kultury”.

Waldemar Bałda

Fot. archiwum
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Śp. Ks. Mieczysław Maliński i Brzostek
Ks. dr Mieczysław Maliński 
urodził się w Brzostku 31 paź-
dziernika 1923 r. Odszedł do Pana 
w niedzielę 15 stycznia 2017 r. Był 
przyjacielem św. Jana Pawła II, ale 
w powszechnej świadomości jest 
znany jako publicysta katolicki i au-
tor bardzo wielu książek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. W jednym 
z wywiadów ks. M. Maliński po-

wiedział, że do pisarstwa namówił go jeszcze ks. kard. K. 
Wojtyła, który oświadczył: W Polsce nie brakuje wykładowców 
akademickich, mało jest natomiast pisarzy chrześcijańskich. 
Wobec tej sugestii postanowiłem ostatecznie rozwinąć skrzydła 
w dziedzinie literackiej. Ten dorobek literacki jest ogromny 
– napisał aż 161 książek o tematyce religijnej zawierających: 
rozważania biblijne, kazania, eseje filozoficzno-teologiczne, 
wiersze, biografie świętych, wspomnienia, bajki dla dzieci. Sza-
nownym Czytelnikom przypominamy, że bardzo obszerny 
wywiad z ks. Malińskim zawarty jest na łamach „Rocznika 
Brzosteckiego, tom V”. Oto fragment dotyczący Brzostku:

Mariusz Bobula – redaktor „Gościa Niedzielnego” w Sando-
mierzu. - Od lat mieszka Ksiądz w Krakowie, ale mało kto wie, 
że pochodzi Ksiądz z Brzostku. Proszę przybliżyć swój życiorys.
Ks. Mieczysław Maliński – Mój ojciec Franciszek był Lwo-
wiakiem, zaś matka Józefa pochodziła spod Krakowa. Poznali 
się podczas I wojny światowej. Ja urodziłem się 31 października 
w Brzostku, jako najmłodszy syn spośród czworga rodzeństwa. 
Miałem dwie siostry i jednego brata. Niestety w tamtym okresie 
mama ciężko chorowała na serce. Doszło nawet do tego, że lekarz 

nakłaniał ją do aborcji, kiedy była w ciąży. Zdecydowanie odmó-
wiła. Z pobytu w Brzostku przypominam sobie pewną scenę. Pew-
nego dnia rodzice przygotowywali się do wyjścia z domu. Mama 
miała narzucony płaszcz z szalowym, futrzanym kołnierzem. Tato 
pomagał jej ubrać ów płaszcz, jednak w tym momencie zachwiała 
się i zasłabła. Tato nie zwlekając wziął ją na ręce i położył na 
łóżku. Była już ciężko chora, wiele cierpiała. Przed śmiercią 
leżała w szpitalu w Pilźnie, skąd ją przewieziono do Krakowa. 
Tam zmarła mając ukończone zaledwie 37 lat. Miałem wówczas 
2,5 roku. Zapamiętałem też niezwykłe wydarzenie z tamtych dni. 
Pewnego wieczoru w obecności rodziny, z niewiadomych przy-
czyn pękł dymion z winem, znajdujący się w kuchni pod stołem. 
Cała podłoga zmieniła kolor na czerwony. Jak się później oka-
zało w tym właśnie czasie mama odchodziła… Ojciec pozostał 
więc sam z czwórką małych dzieci. Później przeprowadziliśmy 
się do Krakowa, gdzie uczęszczałem do pierwszej klasy szkoły 
powszechnej przy ul. Słonecznej. Ojciec zrezygnował z posady 
państwowej i postanowił założyć prywatne przedsiębiorstwo 
autobusowe. Często towarzyszyłem ojcu w pracy. Dostrzegałem 
ogromny trud, jaki trzeba włożyć w utrzymanie rodziny. Niestety 
w 1938 r., ojciec – Franciszek Maliński zmarł, mając ukończone 
64 lata. Ja piętnastoletni wówczas chłopiec zostałem sam z trójką 
rodzeństwa (…)
Kolejne części tego wywiadu - rozmowy dotyczą m.in. przeżyć 
w ciężkich latach wojennych, kształtowania się powołania ka-
płańskiego, przyjaźni z Karolem Wojtyłą, pracy duszpasterskiej 
oraz naukowej i literackiej śp. Ks. Mieczysława Malińskiego 
aż do 2000 r. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z tym wy-
wiadem.

Redakcja i Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej

Opowieści dawnej treści - Karnawałowy szał
„Zima, zima, zima, pada, pada śnieg.
Jadę, jadę w świat sankami, sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń…
Jaka pyszna sanna, parska raźno koń.
Koń wybija podkówkami, sanki dzwonią dzwoneczkami…”

Piosenka zimowa

Luty 2017 roku jest prawdziwie zimowym miesiącem. Cała 
przestrzeń doliny Wisłoki okryła się białym puchem. Pola 

stoją zauroczone śniegowym kolorem, w którym mienią się jakby 
perełki drogich kamieni, zamrożo-
ne kuleczki śniegu. W słońcu wy-
glądają jak łańcuch korali utkany 
z wielobarwnych odcieni bieli, sre-
bra, różu, błękitu, złota… Ciągną 
się pola jakby w nieskończoność 
okryte pierzyną puchową. Tylko 
tu i ówdzie ślady sarnich kopyt 
tworzą ścieżki wiodące z lasu do 
ogrodów gospodarzy, w których 
szeregiem stoją drzewka owoco-
we owinięte warkoczami osłon. 
Gdzieniegdzie koziołek ociera 
małe poroże o młode drzewka, 
zostawiając otartą korę. Stadka 
tych zwierząt spokojnie grzebią 
w śniegu i wyszukują jeszcze 
zeschłe trawy. To znowu bażant 
z długim kolorowym ogonem przechadza się dostojnym krokiem, 
spokojnie i odważnie. To tu dziobnie, to tam grzebnie pazurkiem, 
aż wreszcie odfruwa i siada na konarach drzew. Gdzieniegdzie 
widać ślady zająca szaraka odmierzane długimi susami. A Wi-
słoka jakby zamarła. Stoi dostojnie cała pokryta taflą lodu. Nie 
ma przy niej ani łowiących rybaków, ani chłopców rzucających 
„kaczki”, ale tu i ówdzie bawią się śnieżkami dzieci. Nie ma 
też na rzece ani łódki, ani promu, bo i po co. Stoi most lodowy. 

Przez most skurowski od czasu do czasu przejeżdża samochód 
osobowy. Z góry zaś, spod lasu zjeżdżają dzieci na sankach, na 
nartach, jest gwarnie i wesoło. Każde z nich ubrane jest bar-
dzo ciepło. W kurtkę z kapturem, w grubą czapę, szal, ciepłe 
rękawice, w buty z wysokimi getrami, do których włożone są 
spodnie. Małe dzieci biegną za starszymi i trochę z nimi psocą. 
Zbierają śnieg, ugniatają go w rękach i obrzucają się śnieżkami. 
I często to obrzucanie kończy się bitwą śniegową. Zwykle kogoś 
przewracają w śnieg i robią z niego bałwana. Przed laty były 
to obrazki bardzo częste. Dzisiaj już coraz mniej widać dzieci 

zjeżdżających na sankach czy też 
na nartach, a szkoda, bo zimowe 
zabawy wyrabiały odporność na 
cały rok. Po powrocie dzieci wy-
pijały szklankę lipowej herbaty 
z miodem i była już to szczepionka 
na odporność podczas zimy. Miło 
było patrzeć na rumiane buzie, 
czerwone noski i błyszczące ra-
dością oczka dziecięce. 

 Dziś patrzę na skałkę skurowską, 
pod którą wiele razy spotykaliśmy 
się na złazach harcerskich, gdzie 
płonęła watra – dziś jest tam pu-
sto i tylko drzewa szumią dawne 
melodie i opowieści. Po przyjściu 
drużyny harcerskiej zuszki ukła-

dały ognisko. Druhowie i druhny wrzucali do ognia przyniesione 
jabłka, ziemniaki, a także szyszki, igliwie, żołędzie i unosił się 
niezwykły zapach, który snuł się po całej okolicy. Potem pro-
wadzący instruktor wygłaszał gawędę, a następnie wiązaliśmy 
krąg z tańcami pląsami i śpiewem: „Rośniemy dla Polski, jak 
ptaki, jak drzewa i w przyszłość patrzymy…”, a potem harcerze 
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odgrywali scenki komiczne, skecze, bawili się w gry ruchowe, 
aż wreszcie kończyliśmy swoją zabawę przy ognisku, bo i zimno 
docierało przez byle jakie buty, jakie można było kupić w drugiej 
połowie XX wieku. Trzymaliśmy się mocno za ręce, śpiewając: 
„Takie sobie słowo dajem, że pomagać będziem wzajem. Druh 
druhowi brat, w pracy czuj czuwaj”. Na zakończenie żegnaliśmy 
się słowami: „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”. Potem 
pełni wrażeń wracaliśmy upojeni wypoczynkiem, przyjaźnią, 
postanowieniem złożonym przy ognisku harcerski do domów. 
I tak spotykały się drużyny harcerskie wraz ze swoimi instruk-
torami, nie zważając na porę roku.
 Zwykle w lutym szkoły organizowały zimowiska, do których 
trzeba było przygotować teren wokół szkoły, wyszukać pagórek 
do zjeżdżania na sankach i nartach. Przy brzosteckiej szkole 
opiekunowie drużyn harcerskich wraz z druhami i druhnami 
robili rokrocznie lodowisko. Zwykle pan Prokuski przynosił 
długi szlauch, podłączał go do wody i polewał wyłożony płyt-
kami plac, który dziś stanowi parking dla szkolnego autobusu. 
Pomocą służył też pan Wojciechowski, pan Łącki, pani Sambor-
ska i ogromna grupa uczniów przynależących do harcerstwa. 
Razem robiliśmy lodowisko. Zwykle nocą był siarczysty mróz, 
który ścinał wodę, tworząc z niej taflę lodową. Już następnego 
dnia było gotowe lodowisko i rozpoczynała się nauka jazdy na 
łyżwach, a czasami też odbywały się zawody w jeździe na łyż-
wach organizowane przez szczep harcerski. I tutaj zjeżdżała się 
młodzież z całej gminy.
 Inna grupa dzieci przychodziła na zajęcia z sankami i zjeż-
dżała spod cmentarza prosto pod boisko szkolne – w tamtym 
czasie nie było jeszcze obecnych zabudowań, które teraz to 
uniemożliwiają. Na boisku zaś zuchy miały zajęcia tzw. rzeźbę 
w śniegu. Budowali grody, w których powstawiali ciekawe 
postacie z baśni i za te prace otrzymywali nagrody w postaci 
książek, gier planszowych, strojów gimnastycznych. Takie za-
jęcia sportowe trwały zwykle 2-3 godziny, a potem w świetlicy 
szkolnej wszyscy uczestnicy zajęć otrzymywali ciepły posiłek 
i bawili się do godziny 17.00. Dzisiaj te zajęcia są już zaniechane.
 Moi uczniowie będący już rodzicami wysyłającymi dzieci do 
szkoły z pietyzmem wspominają młodość i zajęcia harcerskie 
w szkołach na terenie naszej gminy. Roztańczone, rozśpiewane 
i pełne spełnienia wracały dzieci do domu, a dziś tego rodzaju 
rozrywek nie mają. Być może, że w szkole po reformie - 8 lat 
w podstawowej + 4 lata w liceum – odżyje skauting i tradycje 
bycia harcerzem wejdą do kalendarza szkoły. Z tego rodzaju 
zajęciami gmina brzostecka ma dobre tradycje jeszcze sprzed 
wojny…
 Luty przed laty był zawsze bardzo mroźnym miesiącem 
i nie na darmo brzmi przysłowie: „Luty mrozem kuty, ubierz 
dobre buty”. Całe pola zawsze stały okryte puchowym pierzem, 
a dróżki prowadzące do domów były zwykle odśnieżane przez 
ojców torujących ścieżkę własnym dzieciom do głównej drogi 
wiodącej do szkoły. Iskrzyła się pokrywa śniegowa, jeszcze tu 
i ówdzie widniały czubki krzewin z czerwoną kaliną, jarzębiną, 
dziką różą, na których siedziały stadka wróbli i jak w stołówce 
wydziobywały ostatnie jesienne przysmaki. Kiedy zbliżał się 
przechodzień z głośnym furkotem odlatywały na wysokie drze-
wa do swoich zimowych mieszkań.
 W lutym czas płynął wartko, ale też nie gonił gospodarzy do 
robót. Z kominów unosiła się smuga dymu, gdyż gospodynie 
gotowały strawę na śniadanie, obiad i kolację. Wieczorem zaś 
spotykano się w kręgach sąsiedzkich i biesiadowano, na któ-
rych to spotkaniach śpiewano pieśni, opowiadano zasłyszane 
legendy, baśnie, opowieści. Organizowano zabawy ruchowe: 
w berka, ciuciubabkę, wójta czy też zgaduj zgadulę z fantami, 
a pomysłowości w przygotowaniu zabaw nigdy nie brakowało. 
Często też organizowano zabawy taneczne. Dawniej przy jednym 
instrumencie, a z czasem przy kapeli, aż wreszcie tańce przy 
muzyce płynącej z radia, z płyt winylowych, taśm, płyt CD. 
Te potańcówki były bez poczęstunku, chociaż i wtedy kobiety 
piekły ciasta, robiły sałatki czy nawet „pichciły”, a z roku na 
rok były coraz to bardziej wykwintne dania przekazywane drogą 
tradycji, jak również przywożone z dalekich krajów.
 Na początku lutego każdego roku jest święto Ofiarowania 

Pańskiego zwane też Matki Boskiej Gromnicznej. Na ten dzień 
wszyscy wierni katolicy przychodzą do świątyni z gromnicami 
do poświęcenia. Gromnice są to świece woskowe dawniej robione 
przez cechmistrzów i od nich kupowane, a z czasem kupowano 
je na targach. Dziś dostępne są w sklepach z sakraliami oraz 
w kioskach wielobranżowych. Każda świeca ubierana była 
w białą wstążkę z bukiecikiem mirtu czy też asparagusa. Do dziś 
też ten zwyczaj przetrwał i gromnice poświęcane przez kapłana 
układane są w widocznym miejscu w domu. Zaś przybranie ze 
świec gospodarze dają do spożycia bydłu, aby dobrze się hodo-
wało. Świece te są „zabezpieczeniem” przed piorunami podczas 
burzy i mają uchronić dom od wichur. Pełnią też jeszcze jedną 
bardzo ważną rolę, bowiem podawane są do ręki konającego 
człowieka i mają zaprowadzić jego dusze przed oblicze Pana 
Najwyższego. Z świętem Matki Boskiej Gromnicznej związane 
jest też przysłowie: „Na Gromniczną mróz, składaj chłopie wóz, 
a jak na gromniczną z dachu ciecze, to się zima długo wlecze.” 
Zatem dzień ten według ludowego porzekadła przepowiada 
rychły koniec zimy i prace na roli albo długo przeciągające się 
przedwiośnie z deszczami i przymrozkami. Ten czas od Matki 
Boskiej Gromnicznej był też przeznaczany na kolędę, czyli od-
wiedziny parafian przez kapłanów. Kolęda współczesna trochę 
różni się od tej z zamierzchłych czasów, gdyż przed laty razem 
z kapłanem szedł organista lub kościelny i otrzymywali oni ziar-
no do siewów na wiosnę. Dziś gospodarze obdarowują kapłana 
ofiarą na potrzeby Kościoła. Parafianie zawsze przygotowują 
swoje domy do kolędy i dbają o obecność wszystkich członków 
rodziny w tym dniu.
 Po Matce Boskiej Gromnicznej jest wspomnienie św. Agaty. 
W tym dniu wierni przynosili do poświęcenia w kościele chleb, 
sól i wodę. Sól i chleb zjadali, częstując całą rodzinę zaraz po 
przyjściu z kościoła, zaś wodę przechowywali w widocznym 
miejscu, gdyż miała ona ochronić dom przed pożarem. Ten 
zwyczaj już prawie zaginął w naszej okolicy, a dawniej był prze-
chowywany ze względu na pamięć, iż św. Agata powstrzymała 
erupcję wulkanu Etna na Sycylii.
 Kilka dni później wspominamy św. Dorotę i od tego dnia 
gospodarze oczekują ocieplenia, gdyż przysłowie głosi „Po 
świętej Dorocie już schną chusty na płocie”. I tak z imion nie 
tylko lutowych możemy układać kalendarz przysłów i porze-
kadeł świadczących o mądrości ludu, który łączył swoje życie 
z przyrodą z kosmosem, a nade wszystko z wiarą.
 Cały luty to okres tak zwanych zapustów. W tym czasie od 
wiek wieków ludność miast i wsi bardziej obficie zajadała się wy-
kwintnymi pokarmami, jak również skora była do spotkań zabaw 
i balów towarzyskich. Wszystko to zależało od zamożności i tem-
peramentu ludzi. Największe i najbardziej wykwintne rauty, gale, 
wieczory towarzyskie były w domach możnych ludzi i ziemian, 
a tych też było kilkunastu na terenie naszej Ziemi Brzosteckiej. 
W czasie karnawału dwory były jasno oświetlone i tętniła praca 
w kuchni. Wyposażano kuchnie w dziczyznę złowioną w lasach, 
drób wyhodowany w gospodarstwach dworskich, ryby złowione 
we własnych stawach i warzywa zebrane z własnych ogrodów. 
Z tych produktów służba dworska przygotowywała jadło na 
karnawałowe bale. Zbierały się rodziny ościennych ziemian. 
Muzykanci ze swoimi grupami muzycznymi rozpoczynali bale 
od polskiego poloneza, czyli chodzonego, przez oberka, wy-
kwintne walce, tanga itp., a kończyli bal siarczystym polskim 
mazurem. Uczestnicy tych balów byli ubrani w wykwintne 
dawne stroje oraz nowe wzorowane na fasonach zagranicznych. 
Przed dwór zajeżdżały sanie zaprzężone w cztery lub sześć koni. 
Zwierzęta były pięknie przystrojone w dzwoneczki i kolorową 
uprząż i powożone były przez dworskich woźniców. Wychodziły 
z tych sań dostojne pary odziane w długie futra, czapy, rękawice. 
Damy chowały swoje dłonie w mufkach, a mężczyźni obuci 
byli w wysokie oficerki. Sanie zaś wyłożone były skórzanymi 
futrami, które chroniły przyjeżdżających od zimna.
 W PRL-u też odbywały się bale karnawałowe, ale już w nieco 
innym nastroju, co spowodowane było biedą wynikłą z powojen-
nych czasów. Te spotkania towarzyskie miały miejsce w klubach, 
domach ludowych, remizach strażackich czy też świetlicach 
szkolnych. Były one organizowane przez wszelakiego rodzaju 
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komitety i na tych balach też podawano potrawy coraz to bardziej 
nowoczesne. Mężczyźni mieli przy klapach wpięte kotyliony, 
a kobiety zaś do włosów przypinały bibułowe kwiaty.

 Od dawien dawna odbywały się także tak zwane karnawałowe 
kuligi, w których brały udział nie tylko zamożne osoby, ale także 
młodzież szkolna i rodzice. Pamiętam brzosteckie kuligi organi-
zowane przez nas, opiekunów harcerstwa. Najbardziej ofiarnym 
woźnicą był Jan Pietrzycki i do jego sań przywiązywane były 
dwuosobowe sanki, na których siedziała młodzież okutana ple-
dami i kocami. Starsi druhowie opiekowali się młodszymi, aby 
sanki na wirażach brały bezpieczne zakręty. Oczywiście zdarza-
ły się momenty, że na wirażu cały kulig wpadał do przydrożnych 
zaśnieżonych rowów, a potem z tych zasypanych śniegiem postaci 
tworzyły się żywe bałwany śniegowe. Przy tych wydarzeniach 
zwykle pan woźnica śpiewał: „Pędzą, pędzą sanie, góralskie 
koniki, hej na tych saniach jadą, jadą harcerzyki…”. Inne 
grupy uczestniczące w kuligu wyśpiewywały: „Wiatr i śnieżek 
porwały się w tan, białym puchem okryły nas…”. Z czerwony-
mi buziami i nosami, ze zmarzniętymi palcami dojeżdżaliśmy 
przez Opacionkę do Januszkowic, a tam dyrektor szkoły pan 
Wodziński wraz z gronem pedagogicznym już czekali na nas 
z ogromnym garem harcerskiego bigosu i herbatą. A potem 
były tańce, śpiewy i swawole. Drugą szkołą, do której często 
przyjeżdżaliśmy, była podstawówka w Grudnej Górnej, gdzie 
dyrektor pan Bolesław Wójtowicz wraz z gronem pedagogicznym 
i rodzicami przygotowywali herbatę i ciasteczka na rozgrzanie 
się. Tam zwykle jeździliśmy z teatrzykami takimi jak na przy-
kład „Czerwony Kapturek”, w którym główną rolę odgrywała 
Krysia Grzesiakowska i swoim pięknym głosem jako Kapturek 
śpiewała: „Dała mi matula trzy sznury korali i będą mnie wszy-
scy w wiosce podziwiali”, a potem z przerażeniem zauważała 
wilka, wypowiadając słowa: „Kim jesteś brzydalu? Czy mogę 
iść dalej do mojej babci?”. I wtedy pojawiał się wilk, którego 
grała Wisia Pietrzycka, a miała tak piękny głos i precyzyjnie 
wykonaną przez rodziców maskę wilka, iż groźnie wyglądała, 
co spotęgowane było piosenką: „Oto jestem wilk z Kapturka 
przy zielonych mieszkam górkach. Mam kły ostre i pazury i na 
wszystkich patrzę z góry…”. Po tych słowach było niezapomniane 
poruszenie. Dzieci piszczały, trzymały się rodziców… I nic to, 
że młodzież nie znała prawdziwego teatru, ale my nauczyciele 
przygotowywaliśmy ją do świadomego odbierania teatru. W tych 
karnawałowych zabawach uczestniczyli też rodzice i nieważne 

było to, czy jest rodzic bogatszy czy biedniejszy. Czy ma zdolne 
czy mniej zdolne dziecko. Wszyscy tworzyliśmy prawdziwą 
rodzinę i razem spędzaliśmy ten zimowy czas. 
 Ostatnie dni karnawału – trzy dni przed środą popielco-
wą – były to tak zwane ostatki. Od dawna te dni były zwane 
szalonymi. Tańczono w karczmach, goszczono się w domach, 
w klubach, świetlicach. W tych dniach odbywały się zmówiny, 
zawiązywało się dużo par, które latem łączyły się w małżeństwa 
związane ślubem kościelnym. We wtorek przed środą popielco-
wą zaprzyjaźnione grupy, np. gospodynie, strażacy, myśliwi, 
pracownicy zakładów organizowali tak zwanego „śledzika”. 
W tym dniu balowano tylko do godziny 23.00, a później milkła 
muzyka, śpiewy i tańce, a zasiadano do wspólnego spożycia 
potraw przygotowanych ze śledzia i wyciszenia się. Bowiem za 
kilka godzin rozpoczynał się sześciotygodniowy Wielki Post.
 Luty jest najkrótszym miesiącem w roku i jest też miesiącem 
najcięższej zimy, ale za to jest to czas pełen radości i odpoczynku. 
Od dawien dawna w tym czasie babcie i gospodynie domowe, 
starsze dziewczęta wiejskie dziergały na drutach stroje w postaci 
czapek, rękawic, szali, skarpet, spódnic, kap na łóżka z wełny 
owczej. Z płótna lnianego zaś robiły obrusy haftowane, szyły 
bieliznę, pościel z gustownymi inicjałami i ornamentami roślin-
nymi oraz wszywkami. Robiły gustowne firanki z włókien, z nici 
i z wełny. Mężczyźni zaś w tym czasie naprawiali sprzęty domo-
we i rolnicze. Odwiedzali stolarzy, kowali, rymarzy, kuśnierzy, 
a nade wszystko sami byli wszystko umiejącymi rzemieślnikami. 
Jednak z roku na rok wkraczał postęp techniczny i do naszej 
zaściankowej Ziemi Brzosteckiej, młodzież coraz to bardziej 
edukowana wracała światlejsza do swoich domów i emanowała 
wiedzą na swoją rodzinę. Życie stawało się jakby coraz to łatwiej-
sze, ale były to tylko pozory. Coraz trudniej żyło się ze względu 
na sytuację społeczno-polityczną i na Naszą Ziemię wielkimi 
krokami weszła emigracja, która stała się lekarstwem na lepsze 
życie. I to właśnie w lutowe dni pełne mrozu wyruszały ludzkie 
grupy „za chlebem” w dalekie kraje.
 I w tym roku Ziemię Brzostecką okrywa lutowy gruby 
pled bieli. Słońce rozprasza światło, tworząc niezwykłe uroki 
naszych pagórków, lasów i pól. Nawet i w tych najcięższych 
dniach jest nam raźno, bo jesteśmy razem tu na polskiej ziemi. 
I słyszę do dziś śpiew dzieci wracających z upojnych zawodów 
saneczkowo-narciarskich: „Hej na sanki koleżanki, w nocy wielki 
śnieżek spadł. A więc z góry na saneczki, aż zaświszcze w uszach 
wiatr…”. I takiego lutowego zimowania życzymy.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 14

Spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów i rencistów w Brzostku
„Podnieść rączkę Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą”

Tradycyjnie, od lat - 12 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku odbyło się spotkanie opłatkowo-

-noworoczne emerytów i rencistów z całej gminy Brzostek. 
Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Miasta Brzostku Woj-
ciech Staniszewski, ks. mgr 
Grzegorz Kamiński, zarządy 
Związku Emerytów i Renci-
stów z Dębicy i Pilzna, jak 
również członkowie brzoste-
ckiego koła w liczbie 60 osób.

Na wstępie przewodnicząca 
brzosteckiego zarządu Jadwi-
ga Węgrzyn powitała wszyst-
kich obecnych, składając im 
życzenia noworoczne, życząc 
zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego, a uczniowie ze szkoły 
podstawowej pod kierow-
nictwem nauczycieli przy-
gotowali część artystyczną, 
śpiewając piękne kolędy i pa-
storałki, za co im wszystkim 

serdecznie dziękujemy. Następnie głos zabrał Burmistrz miasta, 
a ks. Grzegorz odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki.

Po życzeniach przyszedł czas na łamanie się opłatkiem, skła-
danie sobie życzeń, śpiewanie kolęd oraz wspólne biesiadowanie 
przygotowane przez Zarząd Emerytów i Rencistów w Brzostku 
i przy pomocy Pań z domu kultury, za co im także dziękujemy.

Cieszyły nas pogodne uśmiechy na twarzach uczestników 
spotkania. Uroczystości takie 
są korzystne dla młodego 
i starszego pokolenia, sprzy-
jają zacieśnieniu więzi między 
nimi. Starsi seniorzy czu-
ją się zauważeni, potrzebni, 
mają okazję do wspomnień 
swojej młodości, możliwość 
przekazania swojej wiedzy 
i doświadczeń, czują się do-
wartościowani.

Wspólnie spędzony czas 
upłynął bardzo szybko i wszy-
scy życzyliśmy sobie kolej-
nych takich spotkań.

Sekretarz koła
Krystyna Szarek-Ryndak 
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„Wybraliśmy Trzeźwość” – AA 
Problem alkoholowy w naszym społeczeństwie wzrasta i jest tematem przemilczanym, wstydliwym 
i ukrywanym. Przez alkohol cierpią i popadają w kłopoty całe rodziny. Pamiętajmy, że mamy do czy-
nienia z alkoholem, wrogiem podstępnym, potężnym i przebiegłym.

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 
Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest 
związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje 
się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym 
celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Od 9 lat w Brzostku istnieje i funkcjonuje grupa AA (Anonimowi Alkoholicy) pod nazwą „ZODIAK”, 
spotykamy się w każdy czwartek o godz. 17.00 w Domu Kultury w Brzostku. Wszyscy, którzy mają prob-
lem alkoholowy, są mile widziani, my trzeźwiejący i zdrowiejący alkoholicy i alkoholiczki podzielimy 
się swoim doświadczeniem na drodze do wyjścia z uzależnienia.

Członkowie grupy

Kolędnicy misyjni 2017 
- czyli jak dzieci z naszej parafii troszczą się o dzieci 
z krajów misyjnych

Każdego roku kolędnicy misyjni wspierają konkretne pro-
jekty i zwracają uwagę na problem rówieśników w jednym 

z krajów. Tym razem ogólnopolska akcja poświęcona była Taj-
landii i problemowi dzieci „niewidzialnych”. W sensie prawnym 
„niewidzialnymi” są dzieci, których fakt urodzenia nie został 
udokumentowany, co pozbawia je ochrony państwa, przez co 
stają się potencjalnymi ofiarami handlu. „Niewidzialne” - bo nikt 
nie widzi ich problemów i cierpień. W szerszym ujęciu to dzieci 
pozbawione uwagi i troski społeczeństwa – dyskryminowane lub 
odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnospraw-
ność lub chorobę (własną lub rodziców, zwłaszcza AIDS, trąd).
 Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci wspiera ośrodki dla dzieci ulicy, 
szkoły i internaty, programy edukacyjne dla dzieci z margina-
lizowanych plemion górskich, migrantów i uchodźców, centra 
pomocy dla dzieci maltretowanych i ofiar handlu oraz wspie-
rają programy dożywiania i opieki medycznej. W katolickich 
ośrodkach zarówno dzieci chrześcijańskie, jak i innych wyznań 
uczą się życia w zgodzie, szacunku i przyjaźni. Dzieci, które 
otrzymują pomoc, są nie 
tylko wdzięczne za okazane 
im serce, ale same bardzo 
dużo wnoszą do projektu. 
Często obok internatów znaj-
dują się ogródki z warzywa-
mi, które uprawiają, aby się 
wyżywić. Sprzątają i piorą, 
zmniejszając w ten sposób 
koszty swego utrzymania. 
Wielu rodziców nie stać na 
opłacenie kosztów edukacji 
swoich dzieci, ale włącza-
ją się w projekty, na miarę 
swoich możliwości pomagają 
poprzez prace społeczne.
 Kolędnicy misyjni są po-
słańcami Dobrej Nowiny 

i zapraszają nas do 
duchowej wymiany 
darów we wspól-
nocie Kościoła po-
wszechnego.
W trosce o bezpie-
czeństwo i zdrowie 
dzieci kolędowa-
nie misyjne w tym 
roku w naszej pa-
raf ii miało nieco 
inną formę. Dzieci 
należące do „Og-
niska Misyjnego” 
z Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim i Szkoły Podstawowej 
w Brzostku przygotowały jasełka misyjne połączone z koncertem 
kolęd w wykonaniu scholi parafialnej, które zostały zaprezento-
wane całej społeczności parafialnej dnia 7 stycznia po Mszy św. 
wieczornej. Natomiast w niedzielę 8 stycznia dzieci w strojach 
kolędników zbierały ofiary do puszek po każdej Mszy św. Nie 
zniechęcił ich nawet ponaddwudziestostopniowy mróz.
 Jesteśmy wdzięczni wszystkim życzliwym parafianom, 
którzy poprzez swoją obecność docenili trud i zaangażowanie 
dzieci w przygotowanie jasełek i z uwagą i troską je wysłuchali. 

W imieniu dzieci z Tajlan-
dii dziękujemy za wszyst-
kie złożone dla nich ofiary. 
Szczególne podziękowania 
kierujemy również do anima-
torki muzycznej Agnieszki 
Bachary. Dziękujemy Marze-
nie Dunajskiej za profesjo-
nalną pomoc w organizacji 
przedstawienia, rodzicom 
za przygotowanie pięknych 
strojów oraz wszystkim dzie-
ciom - wspaniałym aktorom 
i solistkom - bez których 
realizacja tego szczytnego 
przedsięwzięcia byłaby nie-
możliwa. Bóg zapłać.

M. GrygielFot.Piotr Kawalec
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BUKOWA ŚWIĘTUJE
Uroczystość jasełek i opłatka od wielu lat wpisana jest do kalendarza uroczystości organizowanych w naszej miejscowości Bu-

kowa. Członkowie Rady Parafialnej i Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowej po raz kolejny zorganizowali w domu ludowym 
„Opłatek Noworoczny” składający się z dwóch części. Najpierw można było obejrzeć jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z Bukowej przygotowane pod kierunkiem Janiny Wojdyły. Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem, po czym wraz z przybyłymi 
gośćmi zasiedli do poczęstunku. Spotkanie zakończyło się radosnym, wspólnym kolędowaniem.

Rada Parafialna

Dzień Seniora w Nawsiu Brzosteckim
21 stycznia 2017 r. w Domu Ludowym na Nawsiu Brzoste-

ckim odbył się Dzień Seniora. Impreza ta była wynikiem 
połączenia Dnia Babci i Dziadka ze wspólnym kolędowaniem. 
Spotkanie otwarła Sołtys Anna Zięba, następnie dzieci z Zespołu 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim pod kierownictwem Marzeny Du-
najskiej wykonały wspaniałą część artystyczną. Kolejno Sołtys 
wsi i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli ciepłe życzenia, 
czym zakończyli część oficjalną spotkania. Po tym przystąpiono 
do wspólnego biesiadowania. Nie zabrakło ciepłego dania, czegoś 
słodkiego oraz gorących napoi, które rozgrzewały do dalszego 
śpiewania. Przy kolędach i śpiewach gościnie przygrywał ze-
branym Jan Zastawny. Do wspólnego biesiadowania przyłączył 
się również Burmistrz Wojciech Staniszewski. 
 Dodać należy, że wstęp na wydarzenie był wolny. Zaś cała 
biesiada mogła mieć miejsce tylko i wyłącznie dzięki ciężkiej 
i społecznej pracy wielu osób oddanych tej miejscowości, o któ-
rych należy tutaj pokrótce wspomnieć. Do organizacji spotkania 
włączyli się: Sołtys wsi Nawsie Brzosteckie – Anna Zięba wraz 
z Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą 
Krystyną Kawalec na czele, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brzostku Mateusz Domaradzki, dzieci z Nawsia Brzosteckiego 
przy wsparciu Zespołu Szkół.
 Podczas wydarzenia swą kamerą zaszczyciła nas TV Brzostek, 
dzięki której możemy obejrzeć ciekawą relację w Internecie. 
W imieniu organizatorów pragnę wszystkim podziękować za 

przybycie i wspólną zabawę do późnego wieczoru. Cieszymy 
się, że przybywa tego typu wydarzeń w Nawsiu Brzosteckim 
i trafiają one do mieszkańców w każdym wieku. Pokazuje to, 
że życie w naszej wsi tętni i warto realizować takie inicjatywy.

Mateusz Domaradzki 



Fot. Paweł Batycki

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/201718

Ferie w domu kultury
Jak co roku w czasie ferii zimowych brzostecki dom kultury 

oferował dzieciom i młodzieży spędzenie czasu wolnego na 
różnorodnych zabawach integracyjnych. W czynnej od 10.00 do 
20.00 świetlicy można było pograć w bilard, piłkarzyki, cym-
bergaja, darta oraz różnorodne gry planszowe.
Zainteresowani mogli też skorzystać z zajęć wokalnych, plastycz-
nych czy też scenicznych. Dla miłośników książki działająca przy 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku biblioteka oferowała 
liczne pozycje wydawnicze dla dzieci i młodzieży, przy czym 
można było zasięgnąć informacji z Internetu na udostępnionych 
do tego celu komputerach.
 Jednak tradycją brzosteckiego domu kultury stało się już za-
praszanie całych rodzin do wspólnej zabawy z profesjonalnym 
artystą. W czasie tegorocznej zimowej kanikuły dzieci bawiło 
Studio Artystyczne FAMA w specjalnie przygotowanym inter-
aktywnym programie pod nazwą „Lodowa Przygoda”. W nie-
dzielne popołudnie, w ostatnim dniu ferii w domu kultury było 
szczególnie gwarno i wesoło. Dzieci, które dość licznie przybyły 
wraz ze swymi rodzicami, powitała Kropeczka - baśniowa pani 
w kolorowej, fantastycznej sukni w duże kropy, z burzą jasnych 
loków oraz wielka maskotka Myszka Miki. Postacie te pojawiły 
się na scenie w baśniowej scenerii dmuchanych figur bałwanka 
i pociągu i zaprosiły przybyłych do przygody w lodowej krainie. 
W atmosferze zabawy z mnóstwem rekwizytów dzieci przy-

pomniały sobie klasyczne animacje Disneya - „Krainy lodu”, 
„Pięknej i bestii”, „Małej Syrenki”, „Roszpunki” i nowoczesnego 
klasyka „Zaplątani”. Przy muzyce z tych utworów dzieci tańczyły 
pośród tysiąca baniek mydlanych i płatków sztucznego śniegu. 
Trzeba dodać, że ów śnieg był swoistą nowością, a mimo że 
w tym roku go nie brakuje, stał się dla najmłodszych szczególną 
atrakcją. Każde dziecko chciało złapać jak najwięcej tego białego 
puchu pokrywającego nie tylko scenę, ale i samych uczestników 
hasania, może dlatego że w przeciwieństwie do prawdziwego, 
ręce od niego nie marzły. Do licznych i różnorodnych zabaw 

zapraszano też rodziców. Pocie-
chy były także indywidualnie 
zapraszane na scenę, gdzie miały 
możliwość pod odpowiednią ma-
ską czy też za pomocą rekwizytów 
zasmakować przygód swoich 
ulubionych bohaterów z wyżej 
wymienionych utworów. Istotny 
był fakt, że nie tylko bawiące się 
wesoło dzieci, ale i ich rodzice 
i opiekunowie mogli zrobić sobie 
pamiątkowe wspólne zdjęcie na 
scenie w towarzystwie Pani Kro-
peczki i Myszki Miki. Na koniec 
tych pełnych radości integracyj-
nych harców wszystkie dzieci 
otrzymały kolorowe baloniki, 
z którymi wspólnie zatańczyły 
ostatni taniec w baśniowej scenerii 
baniek mydlanych i płatków 
sztucznego śniegu.
Myślę, że nasi milusińscy w sposób 
dość atrakcyjny pożegnali tego-
roczne ferie zimowe.

E.M.

Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Sąsiadom, Koleżankom 
i Kolegom z pracy, Ks. Kapelanowi OSP Brzostek, pocztom sztandarowym 

jednostek OSP, Druhom Strażakom. 
Podziękowanie składamy również personelowi SGPZOZ w Brzostku za wieloletnią opiekę 
medyczną oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami, dzielili smutek i żal, okazali wiele 
serca, współczucia i życzliwości, za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, intencje mszalne 
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Stanisława Cholewiaka
pogrążona w smutku rodzina



DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU Fot. Anna Rozwadowska



FERIE Z OŚRODKIEM SPORTU I REKREACJI W BRZOSTKU

Badminton Gry i zabawy

Otwarty turniej pilki nożnej Otwarty turniej piłki nożnej - król strzelców

Tenis stołowy Turbokozak

Turbokozak Turbokozak - kat. 1-3 klasy

Fot. M. Kawalec Fot. N. Wodzisz

Fot. K. Zegarowska Fot. N. Wodzisz

Fot. M. Kawalec Fot. N. Staniszewska

Fot. N. Staniszewska Fot. N. Staniszewska



„LODOWA PRZYGODA” W BRZOSTECKIM DOMU KULTURY Fot. Paweł Batycki

Wyciskanie sztangi

Wyciskanie sztangi Turniej siatkówki - najlepsza zawodniczka
Fot. N. Wodzisz

Fot. Jakub Batycki

Fot. Jakub Batycki

Fot. Stanisław
 Szukała

Co to za gatunek?

Zagadka 
przyrodnicza



BUKOWA ŚWIĘTUJE Fot. Michał Dziedzic
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Dokończenie na str. 24

,,Ratujemy i uczmy ratować”
– szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ZS Brzostku

,,Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej planety
potrafił udzielać pierwszej pomocy,
rocznie ocaliłoby to milion ludzi”.

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyło się szkolenie z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy pod hasłem „Ratujemy i uczymy 

ratować”. Szkolenie było skierowane do wszystkich uczniów 
szkoły, ale chęć udziału zgłosili tylko nieliczni uczniowie klas: 
I TŻ, I TAK, II TM, II ZC, III TŻ, III TM, IV TŻ, w sumie 42 
osoby. Szkolenie zorganizowało kółko motoryzacyjne ,,Elfik” 
pod opieką nauczyciela Andrzeja Jedziniaka, a przeprowadził 
je ratownik medyczny Mateusz Mokrzycki - właściciel firmy 
,,PASSIO” z Rzeszowa.

Celem szkolenia było przekazanie uczniom wiadomości 
i umiejętności w zakresie podstawowych zasad udzielania pierw-
szej pomocy. Młodzież dowiedziała się, co to jest resuscytacja, 
pozycja boczna ustalona, nauczyła się, jak należy sprawdzić 
przytomność - oddech osoby poszkodowanej, jak prawidłowo 
obsługiwać urządzenie AED oraz jak wezwać pomoc. Zdobytą 
wiedzę uczniowie wykorzystali w trakcie ćwiczeń praktycznych 
na manekinie o imieniu Stefan, jak i na prowadzącym. Przepro-
wadzone szkolenie przyczyniło się również do przezwyciężenia 
lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagro-
żenia życia osoby poszkodowanej. Uczniowie dowiedzieli się 
o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela 
za nieudzielenie pomocy. Zapoznali się z tzw. ,,Łańcuchem 
przeżycia”, który ma kluczowe znaczenie w udzielaniu pierwszej 
pomocy.

Każdy uczestnik już wie, że udzielanie pierwszej pomocy ma 

swój ustalony schemat:
1. Bezpieczeństwo osoby ratującej życie.
2. Sprawdzenie przytomności osoby poszkodowanej.
3. Wezwanie pomocy poprzez dzwonienie pod numer 999 lub 

112.
4. Sprawdzenie oddechu poszkodowanego.

a) Gdy jest oddech, układamy poszkodowanego w pozycji 
bezpiecznej.

b) Jeśli brak oddechu, wykonujemy 30 uciśnięć klatki pier-
siowej na głębokość 5-6 cm z częstotliwością 100-120/min 
i wykonujemy 2 oddechy ratownicze (na dwa oddechy po-
święć 5 sekund). Resuscytację wykonujemy aż do przybycia 
karetki pogotowia.

W czasie ćwiczeń praktycznych uczniowie udowodnili, 
że mają dużą wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy 
i potrafią przeprowadzić niezbędne czynności ratujące życie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ,,TIME IS BRAIN” 
potwierdzające pozytywne ukończenie szkolenia.

A. Jedziniak

Zimowe ferie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku
Podczas ferii zimowych br. w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku 

odbyły się trzy szkolenia kursowe, w których wzięło udział 
45 uczestników (uczniów, absolwentów oraz osób z wolnego 
naboru).
W pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku uczniowie 
z klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
oraz Technikum Architektury Krajobrazu zrealizowali 
kurs kelnerski, którego celem było zdobycie dodatkowych 
kwalifikacji. Uczestnikami kursu byli uczniowie, którzy 
chcieli zarówno rozwinąć swoje zdolności, jak i poznać kel-
nerskie zagadnienia. Szkolenie wprowadziło od podstaw 

w kwestie obsługi konsumenta w czasie zajęć teoretycznych 
i praktycznych realizowanych w salach szkolnych warsztatów.  
 Na zakończenie kursu odbył się egzamin. Wszyscy uczestnicy 
zdali pozytywnie, otrzymując zaświadczenie o ukończonym 
szkoleniu w języku polskim oraz angielskim.
Równocześnie od pierwszego tygodnia ferii odbywał się kurs 
kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą 
butli, który adresowany był przede wszystkim do uczniów i absol-
wentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz Zasadniczej 
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Szkoły Zawodowej. Kurs ten pomyślnie zakończył się egzami-
nem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego 
w Tarnowie. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna kursu 
w całości odbyły się w pracowniach szkolnych warsztatów, co 
było dodatkowym udogodnieniem dla uczestników.
W pierwszym tygodniu ferii odbył się także kurs obsługa kas 
fiskalnych, który adresowany był do uczniów i absolwentów 
wszystkich kierunków ZS im. Jana Pawła II w Brzostku. Uczest-
nicy realizowali program teoretyczny i praktyczny obejmujący 
następujące zagadnienia główne:

• Budowa i zasady działania kas różnych producentów,
• Obsługa operatorska - poziom sprzedawcy,
• Kasy systemowe – obsługa klienta przy użyciu czytnika 

kodów kreskowych,
• Obsługa operatorska - poziom kierownika.

Przeprowadzona ewaluacja szkoleń wskazuje na zadowolenie 
wszystkich uczestników, którzy wysoko ocenili poziom realizacji 
kursów, odpowiedni termin, przydatność omawianych zagad-
nień, sposób prowadzenia oraz organizację szkoleń.

Teresa Radelczuk

„Bo jesteś Ty… I zawsze tu bądź…”
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami naszych serc są 

wyryte obrazy, na których wesoło, ale jeszcze niezdar-
nie podążamy przed siebie, stawiając nieco niepewnie swoje 
pierwsze kroki, zachwycając się bezbrzeżnością horyzontu 
naszej miejscowości, wielkimi czerwono-czarnymi robakami 
stąpającymi pewnie po chodniku, drżąc przed tajemniczymi 
huczącymi maszynami przemierzającymi drogi i patrzącymi na 
nas groźnym wzrokiem reflektorów. Jednak nie jesteśmy sami 
w tej obcej krainie. Ktoś ciągle stoi obok, podając nam swoją 
opiekuńczą ciepłą dłoń. Nie pozwala nam upaść lub co gorsza, 
zostać pożartym przez uliczne stwory. To właśnie Babcia i Dzia-
dek – nasi aniołowie stróżowie, pierwsi ukazują nam wszystkie 
barwy otaczającego świata, sprawiając, że coraz odważniej 
stawiamy kroki w stronę jutrzenki naszego życia. To właśnie oni 
dbają, by nasze twarze promieniały uśmiechem, a wyobraźnia 
przepełniona była czarodziejskimi opowieściami, pachnącymi 
wiosną i bzami, domowymi ciasteczkami. Trwają obok, obda-
rzając nas swoją miłością i wiarą w lepsze jutro.

W dniach od 9 do 13 stycznia w Przedszkolu Publicznym 
w Brzostku zapanowało wielkie święto. Babcie i Dziadkowie 
naszych przedszkolaków tłumnie przybyli na inscenizacje po-
szczególnych grup, by podziwiać występy swoich wnuczków. 
W poszczególne dni tygodnia swoje przedstawienia zapre-
zentowały kolejno grupy: „Słoneczka”, „Pszczółki”, „Leśne 
Skrzaty”, „Mali Badacze” oraz „Mądre Sówki”, nad którymi 
bacznym okiem czuwały wychowawczynie. Radosne piosenki 
śpiewane przez małych aktorów naszego Przedszkola, krótkie 

scenki oraz wierszyki ze szczyptą promyków słońca płynących 
z dziecięcych serc rozjaśniły niebo nad Brzostkiem i przywołały 
wspomnienia wspólnych chwil spędzonych w gronie rodzin-
nym. Smaki pierwszych lat naszego dzieciństwa u boku tych 
szczególnych opiekunów. Bo przecież tylko Babcia i Dziadek 
potrafią sprawić, że trema przed naszym pierwszym uroczystym 
występem znika w czarodziejski sposób, a my czujemy w sobie 
moc nieustraszonego rycerza i gotowi do walki stajemy przed 
smokiem – naszymi obawami i strachami. 

Po krótkich inscenizacjach czcigodni goście krzepili swoje 
siły przy poczęstunku, przygotowanym przez rodziców naszych 
przedszkolaków, za co serdecznie im dziękujemy. Dzięki ich 
pomocy Dzień Babci i Dziadka udekorowany został niebiańskimi 
smakami i domowymi zapachami, a święto przybrało kameralny 
wymiar domowego zacisza. 

Wszystkich gości zapraszamy ponownie za rok oraz życzy-
my magicznych chwil w gronie rodzinnym. Niech każdy dzień 
będzie dla Was świętem, a szeroko otwarte ze zdumienia nad 
światem oczy pociech przyniosą Wam codzienną radość i dumę 
z bycia Babcią i Dziadkiem. 

Niech mottem przewodnim będą dla Was słowa Rudolpha 
Giulianiego, który stwierdził, że „to, czego dzieci potrzebują 
w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, 
dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia. 
Oraz, co najważniejsze, ciasteczka.”

B.H. 
Fot. Anna Rozwadowska
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NARESZCIE BEZPIECZNIE I WYGODNIE
Na początku 2016 roku Stowarzysze-

nie na Rzecz Osób Potrzebujących 
„Nieść Nadzieję” w Brzostku za pośred-
nictwem i akceptacją PCPR w Dębicy, 
złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu 
samochodu do przewozu osób niepełno-
sprawnych do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON). W trzecim kwartale otrzyma-
liśmy informację, że nasz wniosek został 
zakwalifikowany i otrzymamy dofinan-
sowanie do zakupu samochodu w wyso-
kości 60% wartości nowego samochodu, 
lecz nie więcej niż 80 tysięcy złotych. 
Z naszego projektu dawało to 78 tyś. 
zł. Teraz cel był jasny, zebrać brakującą 
część, a więc 55.600 zł. Dzięki temu, iż 
starania rozpoczęliśmy wcześniej, część 
kwoty już mieliśmy, jednakże brakowało 
sporo. Zarząd Stowarzyszenia postanowił 
sprzedać działkę położoną w Nawsiu 
Brzosteckim, co pozwoliło zebrać prawie 
całą kwotę. Jednak jak mówi się teraz 
potocznie – „prawie robi wielką różnicę”, 
nadal brakowało środków do całości, tym 
bardziej, że chcieliśmy również pokryć 
koszt ubezpieczenia samochodu (który dla 
nowych pojazdów nie jest mały), aby nie 
obciążać takim wydatkiem budżetu ŚDS. 
Udało się, a udało, dzięki ludziom dobrego 
serca i dobrej woli, którym los naszego 
ośrodka jest bliski sercu. To dzięki Wam 
dzisiaj ŚDS może bezpiecznie przewozić 
do i z ośrodka osoby uczestniczące w za-
jęciach. Można wygodnie i dodam raz 
jeszcze bezpiecznie podróżować na różne 
konkursy, zawody, imprezy integracyjne 
organizowane w ŚDS-ach województwa 
podkarpackiego, a odległości są spore, 
czasem ponad 200 km w jedną stronę.

Jest to olbrzymi sukces Stowarzyszenia, 
które mogło przekazać tak dobrze wy-
posażony i przystosowany pojazd dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy im 
Jana Pawła II przy Stowarzyszeniu „Nieść 
Nadzieję” w Brzostku.

A teraz z perspektywy ŚDS
Na początku stycznia Kierownik Środowi-
skowego Domu Samopomocy miał dla nas 
bardzo miłą niespodziankę – pod budynek 
podjechał nowo odebranym samochodem - 
Oplem Vivaro, którego zakup był możliwy 
dzięki środkom z PFRON oraz ludziom 
dobrej woli. 
Nowoczesny samochód przystosowany 
jest do przewozu 8 osób w tym jednej 
na wózku inwalidzkim oraz kierowcy. 
Pojazd wyposażono w specjalny podjazd 
dla wózków, klimatyzację, elektryczne 
szyby, wygodne siedzenia oraz cały szereg 
udogodnień. 
- Po 6 latach mamy nowy, wygodny bus, 
dobrze wyposażony i miejmy nadzieję, 
że będzie dobrze funkcjonował. Te, 
które posiadaliśmy, mają przejechane 
łącznie ponad 700 tyś. km. Każdego dnia 
busy pokonują około 200 km. Używamy 
dwóch busów, gdyż musimy zapewnić 
przynajmniej 6 godzin rehabilitacji dla 
każdego uczestnika. Stan dróg jest różny, 
toteż stopień wyeksploatowania pojazdów 
postępuje szybko – mówił kierownik 
ŚDS-u Karol Staniszewski.
Dodał, że obecnie w treningach i terapii 
uczestniczy 38 uczestników. Większość 
z nich jest dowożona do budynku, dlatego 
to tak ważne dla naszych podopiecznych, 
którzy będą teraz mogli bezpiecznie, 
komfortowo i wygodnie podróżować 

do i z ośrodka. Serdecznie dziękuję, za 
przekazanie nowego samochodu, który 
tak usprawni funkcjonowanie naszego 
ośrodka – powiedział kierownik.
Samochód kosztował 133 600 zł, z czego 
dofinansowanie z PFRON wyniosło 78 
000 zł. Kwota zebrana przez Stowarzy-
szenie „Nieść Nadzieję” to 55 600 zł: 
sprzedaż działki w Nawsiu Brzosteckim 
– 37 000 zł oraz sponsorzy indywidualni:
Proboszcz Parafii Brzostek ks. Marek 
Mnich,
BSR Kraków/ o Brzostek,
Józef Piekarczyk BSR Kraków, 
Małgorzata Drozd,
EKiW,
Edward Kmiecik,
Renata i Zbigniew Golec,
Wojciech Wojdyła, 
Lucyna Zięba,
Koło Gospodyń Brzosteckich,
Nadleśnictwo Kolbuszowa,
Nadleśnictwo Dębica,
Nadleśnictwo Kołaczyce,
Nadleśnictwo Strzyżów,
Nadleśnictwo Tuszyma.
Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia 
„Nieść Nadzieję” w Brzostku: Prezes 
Wandzie Lisowskiej, Sekretarzowi Józe-
fowi Serwińskiemu, zastępcy przewodni-
czącego Karolowi Staniszewskiemu oraz 
wszystkim Członkom Stowarzyszenia 
„Nieść Nadzieję” w Brzostku.
Dziękujemy również wszystkim, którzy 
nieustannie wspierają działalność ŚDS. 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Potrzebujących „Nieść Nadzieję” 
w Brzostku oraz Społeczność ŚDS 

im. Jana Pawła II w Brzostku
Fot. Agnieszka Kula
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ROZWIĄZANIE:
luty 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej luty 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

luty 2017

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA Z NAGRODĄ

ZAGADKA LOGICZNA
Impreza rodzinna
- To było wspaniałe przyjęcie – powiedziała 
Lucilla do swojej przyjaciółki Harriet.
- A kto był?
- Jeden dziadek, jedna babcia, dwóch ojców, 
dwie matki, czworo dzieci, troje wnuków, 
jeden brat, dwie siostry, dwóch synów, dwie 
córki, jeden teść, jedna teściowa i jedna 
synowa.
- O rany! Dwadzieścia trzy osoby!
- Nie, było nas mniej. Znacznie mniej.
Jaka  n a j m n i e j s z a  liczba uczestników 
przyjęcia odpowiada opisowi Lucilli?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz 
przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 21) 
wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć 
do 28 lutego 2017 r. do Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy po-
prawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu 
nagród książkowych.

Przysłowia są mądrością narodów – 
piękne, dowcipne, naiwne… na wszystko.

 ¾Czemu, kto nie podoła, to zazwyczaj 
w innym gani. /J. E. Minasowicz/
 ¾Co robisz drugiemu, życz sobie samemu. 
/G. Knapski/
 ¾Co sam sprawić możesz, drugiemu nie 
zlecaj. /G. Knapski/
 ¾Co się we mnie nie podoba tobie, popra-
wujże tego w sobie. /M. Rej/
 ¾Co w kim ganisz, to w sobie karz. /M. Rej/
 ¾Drugich prowadzimy, a sami błądzimy. 
/G. Knapski/
 ¾Każdego zdanie przyjmuj, a swego się 
rozumu trzymaj. /S. Rysiński/
 ¾Kocioł garncowi przygania, a oba smolą. 
/S. Rysiński/
 ¾Kto na kogo sidła zakłada, sam czasem 
w nie wpada. /Facecje/
 ¾Kto z kim przestaje, takim się staje. 
/F. Bohomolec/
 ¾Cudzymi rękami dobrze żar grzebać. 
/S. Adalberg/

Wybrała Maria Kawalec

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI ZE STYCZNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: Przeszłość: 1961, przyszłość: 6009.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Zaskroniec zwyczajny.
Hasło krzyżówki: DOBRE SŁOWO NIKOGO NIE URAZI.

Nagrody książkowe wylosowali: Daria Trućko-Stochmal z Tarnowa (krzyżów-
ka), Wiktoria Sroczyńska z Nawsia Brzosteckiego (zagadka logiczna), Katarzyna 
Boroń z Kleci (zagadka przyrodnicza).
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Hyeonseo Lee „Dziewczyna o siedmiu imionach”
Niezwykła relacja o życiu w Korei Północnej 
– jednej z najbardziej bezwzględnych i tajem-
niczych dyktatur świata – opowiedziana przez 
kobietę, która walczy o wolność dla siebie 
i swojej rodziny.
Hyeonseo Lee, urodzona i wychowana w Korei 
Północnej, była jedną z milionów ludzi uwię-
zionych w granicach rządzonego przez komu-
nistyczny reżim państwa. Ponieważ mieszkała 
przy granicy z Chinami, miała nieco większy 
niż jej rodacy kontakt ze światem. Gdy w latach dziewięćdziesią-
tych XX wieku w Korei Północnej wybuchła klęska głodu, młoda 
dziewczyna zaczęła zastanawiać się nad tym, co się wokół niej 
dzieje, zadawać pytania i powoli uświadamiać sobie, że przez 
całe życie poddawano ją głębokiej indoktrynacji. Niemożliwe 
było przecież, by takie represje, bieda i głód panowały w kraju, 
który – jak jej wmawiano – jest „najwspanialszy na świecie”.

Dario Fo „Córka Papieża”
Lukrecja Borgia – rozpustnica i trucicielka czy 
ofiara intryg i bezwzględnego ojca?
Córka papieża ma 13 lat, gdy po raz pierwszy 
posłuży ojcu do osiągnięcia politycznych 
celów.
Trzykrotna mężatka, matka nieślubnego syna, 
kochanka wielu mężczyzn. Symbol rozbucha-
nych żądz i rozwiązłości. Oskarżana o kazirod-
cze związki z ojcem i bratem nazywana była 
„największą kurtyzaną Rzymu”.

Historia kobiety tak niezwykła, że prawie niemożliwa do opo-
wiedzenia. Próbowali pisarze, filozofowie, historycy, filmowcy… 
Udaje się dopiero teraz. Laureat Nagrody Nobla Dario Fo od-
daje głos Lukrecji, ujawniając jej autentyczne listy i fragmenty 
dziennika. Pozwala poczuć to, co czuła ona – córka Aleksandra 
VI – najbardziej skorumpowanego spośród papieży.
Dario Fo staje w obronie Lukrecji. Po raz pierwszy ukazuje kobie-
tę odważną, uwikłaną w bezlitosną grę o władzę. Snuje opowieść 
z pasją, zaangażowaniem i pewną dozą ironii, a okrutny świat 
nepotyzmu i nieprzyzwoitości wciąga czytelnika jak najlepszy 
spektakl teatralny.

Ouarda Saillo „Księżyc we łzach”
„Kiedy dojechałyśmy i czekałyśmy pod bramą 
więzienia, mnie też ścisnęło w żołądku. Czy 
naprawdę chciałam spotkać się z tym człowie-
kiem? Czy będę mogła patrzeć mu w oczy? Czy 
jestem już na to dość silna?
A wtedy otworzyły się drzwi więzienia i żoł-
nierze wprowadzili mnie do środka. Ojciec 
stał w pomieszczeniu, które było chyba czymś 
w rodzaju więziennej kantyny, obok chy-
botliwego plastikowego krzesła – stary człowiek o bezsilnym 
spojrzeniu. Zrobił krok w moją stronę i wziął mnie w ramiona, 
i w tym momencie poczułam, że jego krew płynie również w mo-
ich żyłach. Chciałam mu powiedzieć, jaka jestem wściekła, jaka 
smutna, chciałam mu wybaczyć, chciałam tak wiele…”

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Kłamstwa sprzedawcy:
W żadnym innym miejscu tego nie zobaczysz.
Takie rzeczy nigdy nie wychodzą z mody.
Jeżeli ci się nie spodoba, możesz zwrócić.
To niepowtarzalna okazja.
Niewiarygodnie niska cena.
To już ostatnia sztuka.
Nie będziesz mieć z tym żadnych problemów.

J J J
Kłamstwa polityków:
Oto naprawdę uczciwy człowiek, możecie mu wie-
rzyć.
Walczyłem, aby ta ustawa nie przeszła.
Obiecuję, że zrobię to jak trzeba.

J J J
Kłamstwa kierowcy zatrzymanego po pijanemu:
Jechałem z dozwoloną prędkością.
Piłem tylko jednego.
Co, znak stopu?
Gdy wjeżdżałem na skrzyżowanie, było jeszcze 
zielone światło.
Pojawił się nie wiadomo skąd, gdy zmieniłem pas.
Panie władzo, sam nie mogę chodzić.

z cyklu „Ku Tobie”
* * *

gdy wybieramy
zamiast miłości pieniądze
nie dziwmy się
że one szczęścia nie dają…

+ 3 stycznia 2012 r.
ostrołęcki park (wieje wiatr)

TYLE ZNACZĄ TWOJE SŁOWA

n a  i l e
j e  w y p e ł n i s z…

 * 
*  *  *

czas  j e s t  b o l e ś c i ą

gdy n i e  m a  m i ł o ś c i…

U OBŁUDNYCH PYSZNYCH I CHCIWYCH

życie jest śmiercią
reszta jest kłamstwem…

 * 
*  *  *

kłamstwa w naczyniach słów
- popiół i trociny…

2012.04.17

z cyklu „Odzyskane niebo”

N a d  w o d ą
Jerzemu Budzichowskiemu

woda
cisza
ryba

ryba
bierze
chyba...

cisza
ryba
woda

trzeba
wracać
szkoda...

 * 
*  *  *

tragicznie jest
gdy po przysięgach na wieczność
zostaje brud i popiół…
NA KŁAMSTWIE ZDRADZIE
I KRZYWDZIE INNYCH
swego szczęścia
n i e  z b u d u j e

WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI PREZENTUJE WYBRANE 
PRZEZ SIEBIE WIERSZE WŁASNEGO AUTORSTWA
Wiesław Janusz Mikulski – teolog, polonista, bibliotekarz, poeta z Ostrołęki, podróżnik, 
współautor licznych antologii poetyckich, publicysta; jego twórczość publikowana w samo-
dzielnych tomikach, na łamach czasopism polskich i polonijnych, na stronach internetowych 
oraz prezentowana w różnych rozgłośniach radiowych; odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „Mater Verbi”; laureat 
licznych nagród za działalność poetycką i kulturalną.

POŚRÓD NAS

tylu jest zdrajców
nie tylko Judasz…

2012.04.07,
1979. rocznica śmierci Jezusa
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elementy drewniane tam, gdzie będą nam potrzebne trwałe 
osłony, a między nimi posadźmy żywopłot, wysokie byliny lub 
swobodnie rosnące krzewy.
Mur kamienny:
Mur kamienny to trwalsza osłona niż drewno. Może przetrwać 
dziesiątki lat, jeśli zbudujemy go na mrozoodpornym fundamen-
cie, głębokim 
na co najmniej 
80 cm, i zaopa-

trzymy w koronę odprowa-
dzającą deszcz. Mury z cegły 
pasują do prawie każdego 
stylu ogrodowego. Idealne są 
tu „stare” cegły pokryte paty-
ną, wywołujące wrażenie, że 
mur jest „wrośnięty” w ogród. 
Mury z kamieni równie dobrze 
pasują do ogrodów nowoczes-
nych, jak i tych tradycyjnych, 
naturalnych. Mury betonowe 
harmonizują przeważnie tylko 
z ekstrawaganckimi, nowo-
czesnymi ogrodami. Wszystko 
będzie wyglądać inaczej, gdy 
okryje je zielony płaszcz z pną-
czy, np. z bluszczu. 
Gabiony: 
Gabiony są nowoczesnym, a jednocześnie cieszącym się coraz większym po-
wodzeniem rodzajem osłony. To rodzaj koszy z metalowej ocynkowanej siatki, 
wypełnionej kamieniami. Siatki montuje się na miejscu przez połączenie ich 
specjalnymi prętami i podporami i wypełniamy je kamieniami. Najlepszy 
jest kamień łamany, może też być tłuczeń, kostka brukowa, otoczaki, żużel 
wielkopiecowy. Efektownie wyglądają pochodzące z recyklingu duże bryły 
przetopionego szkła, przez które pięknie przesącza się światło. Jeśli chcemy, 
aby nasze kosze gabionowe zazieleniły się, włóżmy miedzy kamienie trochę 
próchnicy i posadźmy w niej np. rozchodnik, rojnik czy skalnicę.

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

Ogród – osłonięta oaza 
Nawet w najpiękniejszym ogrodzie nie czuje-
my się przytulnie i swobodnie, jeśli dręczy nas 
świadomość, że jesteśmy pod stałą obserwacją. 
Trwała osłona przed ciekawskimi spojrzeniami 
jest marzeniem tak świeżo upieczonych ogrodni-
ków, jak i doświadczonych właścicieli ogrodów: 
marzeniem urzeczywistnianym najczęściej 
w postaci żywopłotu na granicy działki. Niestety, 
żywopłot może wywierać nieco klaustrofobiczne 
wrażenie: jako że musi być wyższy niż ludzie, 
a poza tym nie da się obserwować z ogrodu tego, 
co dzieje się na zewnątrz niego. Dlatego warto 
się postarać o rozwiązanie, które uniemożliwi 
intruzom zaglądanie do ogrodu, a jednocześnie 
zapewni możliwość obserwacji tego, co dzieje 
się na zewnątrz. 
Drewno:
Osłony z surowego drewna to wariant najbar-
dziej korzystny cenowo, ale mnie trwały i wy-
magający większej troski. Trzeba je regularnie 
pokrywać środkami ochrony drewna. Dobrym 
rozwiązaniem w tym przypadku są modele 
z tworzywa sztucznego imitującego drewno 

albo z elementów drewnianych impregnowanych 
metodą próżnowo-ciśnieniową. Istotne jest, aby 
były stabilnie umocowane w podłożu. Możemy 
je jak najbardziej łączyć roślinami: zainstalujmy 

Materiał Zalety Wady 

Drewno 
- korzystna cena 
- szybka instalacja
- harmonijnie integruje się z ogrodem

- ograniczona trwałość
- duże ryzyko złamań pod wpływem wiatru

Mur kamienny
- duża trwałość
- duża stabilność
- dobrze pasuje do ogrodu w stylu naturalnym

- duży koszt
- pracochłonna budowa

Metal - duża trwałość
- pasuje do nowoczesnych ogrodów - duży koszt

Osłony z różnych materiałów
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 15
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.

Spróbujmy zmienić stare przysłowie, aby brzmiało tak: „Polak 
mądry przed szkodą”.
Czy w Polsce brakuje żywności? Biorąc pod uwagę półki 

sklepowe uginające się pod jej ciężarem i nadwyżkę eksportu nad 
importem - to nie brakuje. Czy w Polsce brakuje żywności? Tak. 
W Polsce mamy ogromne braki żywności. Najgłupszy zootechnik 
nie odważyłby się tak żywić świń i bydła tak, jak w Polsce żywi 
się ludzi. Przykład - proszę bardzo. W paszy dla świń potrzeba 
50 kg śruty sojowej, ale ta jest droga. Mielimy więc siano, do-
dajemy chemicznie wytworzony ekstrakty: smaku soi, zapachu 
śruty sojowej, lepiszcze, barwniki, granulaty i każdy powie, jaka 
wspaniała śruta sojowa. Dajemy więc 20 kg śruty naturalnej, 30 
kg śruty z siana i mamy tanią paszę. Krowie mlecznej potrzeba 
dziennie 20 kg śruty z ziaren kukurydzy, ale śruta kukurydziana 
jest też droga. Produkujemy ją więc w sposób opisany powyżej 
tylko z łodyg kukurydzy. Mieszamy ją z normalną i w ten sposób 
mamy tanią paszę dla krowy. Że co? Tak karmiona świnia nie 
będzie przyrastać, krowa nie da mleka, mało tego - mogą się 
jeszcze rozchorować od chemicznych dodatków. Więc świń, bydła 
i innych zwierząt tak się nie żywi. Zwierzęta muszą dostać paszę 
jak najlepszą pod względem biologicznym. Smak, zapach i barwa 
mają znaczenie drugorzędne. Zwierzęta muszą być zdrowe, bo 
nie będą produkcyjne. 

A człowiek!? Mamy na rynku szynkę, tak zwany produkt 
wysoko wydajny, w skład którego wchodzi; 40% mięsa, reszta 
to woda, mąka, ulepszacze, polepszacze, konserwanty, dym 
w płynie i nie wiadomo co jeszcze. Mamy ketchup bez pomido-
rów, pasztet bez mięsa itd. Zasadniczą zaletą tych produktów jest 
doskonały smak, zapach, barwa i trwałość. Wartość biologiczna 
ma znaczenie drugorzędne albo nie ma wcale. Ale tak żywieni 
ludzie coraz bardziej chorują. Nie szkodzi. Ludzie nie mają być 
zdrowi, ludzie mają być utrzymywani przy życiu. Medycyna 
szczyci się tym, że potrafi utrzymać ludzi przy życiu coraz dłużej. 
Ale przecież żywienie człowieka żywnością o wysokiej wartości 
biologicznej byłoby tańsze niż leczenie (kiedyś tak było, ale wtedy 
nie było chemicznej iluzji). No cóż człowiek nie jest świnią i zje 
wszystko. Problemy z chorobami ludzi, roślin i zwierząt dadzą 
się sprowadzić do wspólnego mianownika - chora gleba. Nie ma 
osobnego zdrowia ludzi, roślin, zwierząt i gleby. To jest jedno 
zdrowie, przy czym podstawą jest zdrowa gleba. Przez miliardy 
lat ustalały się zależności pomiędzy glebą, roślinami, zwierzętami 
na końcu i człowiekiem. Co rozumiemy pod pojęciem zdrowa 
gleba? Jest to gleba, która rodzi plony o wysokiej wartości bio-
logicznej. W Polsce nie jest jeszcze tak źle. Biologiczna wartość 
plonów jest jeszcze nie najgorsza, chociaż z roku na rok maleje 
(np. zawartość wapnia w warzywach spadła w ciągu ostatnich 
20 lat o 80%). Oceniając plony, należy brać pod uwagę nie ilość 
kwintali, a ilość witamin i soli mineralnych, zawartość związków 
biologicznie czynnych, potrzebnych człowiekowi. Istotą odżywia-
nia nie jest pełny żołądek, tak jak istotą napełniania zbiornika na 
paliwo w samochodzie nie jest to, by zbiornik był pełny, ale to, 
czym został napełniony. 

Dlaczego więc wartość biologiczna żywności dostępnej na 
rynku jest tak podła? Winien jest temu przemysł spożywczy, 
który właściwie powinien nazywać się przemysłem do psucia 
wartości biologicznej produktów rolnictwa. Ta stosunkowo 
wysoka wartość biologiczna produktów naszego rolnictwa jest 
naszym ogromnym atutem w handlu żywnością. Coraz więcej jest 
świadomych konsumentów, których przede wszystkim interesuje 
to, czy żywność, którą kupują, maksymalnie zaspokaja potrzeby 
ich organizmu. I tu próbuje się nam podrzucić kukułcze jajo, czyli 
genetycznie modyfikowane organizmy - GMO. Przy rozdrob-
nieniu naszego rolnictwa, panowanie nad rozprzestrzenianiem 
się GMO jest niemożliwe. Nastąpi nieuchronne krzyżowanie 
się GMO z naszymi roślinami, nikt nie wie co, z tego wyjdzie. 
Kiedy znikną już nasze odmiany, uzależnimy się kompletnie od 

dostawcy nasion GMO. Wtedy okaże się, że żywność GMO jest 
szkodliwa - co już dziś wiadomo i jesteśmy „ugotowani”. Jest 
jeszcze problem trawienia przez człowieka żywności wyprodu-
kowanej z GMO. Byłem na oczyszczalni ścieków po świętach. 
W piasku wydzielonym ze ścieków było bardzo dużo ziaren 
kukurydzy. Pytam obsługę, skąd się tam wzięła? Oni zdziwieni - 
to pan nie wie, że kukurydza konserwowa jest niestrawna? Wiele 
takich produktów niestrawnych mamy na rynku, tylko tego nie 
widać. A przecież GMO jeszcze nie ma. To jeszcze nic. Nikt nie 
wie, jak GMO działa na glebę. Między rośliną a glebą panuje 
układ dynamiczny, jedno działa na drugie. Zmiany w glebie 
zachodzą bardzo powoli. Na to, by stwierdzić, czy coś szkodzi 
glebie, trzeba dziesięcioleci. Czy w końcu nie wyprodukujemy 
takich roślin, których resztki nie będą się rozkładać w glebie, 
bo nie będzie tam odpowiednich mikroorganizmów? Przykła-
du nie trzeba szukać daleko. Wieloletnie stosowanie nawozów 
sztucznych, wapna, środków ochrony roślin skutkuje w tej 
chwili tym, że na ogromnych obszarach naszych gleb praktycznie 
próchnienie ustało, jako sposób przemiany materii organicznej, 
pozostało gnicie ze wszystkimi jego ujemnymi skutkami. Skoro 
nie ma próchnienia - próchnicy ubywa. Gleby stają się ciężkie do 
uprawy, nie magazynują wody, stąd problemy z suszą i problem 
z przyswajalnością składników pokarmowych.

Coraz częściej spotyka się gleby przenawożone o dobrej kla-
sie dające mizerne plony, po prostu stają się chore. Uczestniczę 
ostatnio w wielu spotkaniach z rolnikami. Biorą w nich udział 
specjaliści z różnych dziedzin. Dyskusja obraca się najczęściej 
wokół nowych odmian, środków chemicznych, nawozów, cen itd. 
Słowo gleba najczęściej nie pada. A przecież gleba to podstawa 
produkcji rolnej. To nie dywan, który gdy się zniszczy, wyrzu-
cimy go na śmietnik i kupimy nowy. Gleba to talerz, z którego 
roślina czerpie pożywienie, ona nie ma wyboru - ani talerz, ani 
ona nie może zmienić swojego miejsca. Czy jest z tego wyjście? 
Moim zdaniem tak. Jest to rolnictwo mikrobiologiczne oparte 
o Pożyteczne Mikroorganizmy. Jest to produkt składający się 
z mikroorganizmów wyodrębnionych ze zdrowej gleby niemo-
dyfikowanych genetycznie, opracowany przez prof. Teruo Higa 
z Japonii. Rolnictwo mikrobiologiczne za podstawę bierze glebę. 
Gleba potraktowana tym preparatem uzyskuje naturalną żyzność, 
co skutkuje wzrostem plonów przy dużym ograniczeniu nawo-
żenia. Przywrócone zostają procesy próchnienia, poprawia się 
struktura gruzełkowata. Gleby stają się pulchne, łatwe do uprawy 
i potrafią gromadzić ogromne ilości wody. Stąd u rolników, którzy 
przeszli na rolnictwo mikrobiologiczne, a są to tysiące hektarów, 
nie ma problemu suszy. Nie ma problemu wymywania skład-
ników pokarmowych. Jednym słowem gleby stają się zdrowe. 
Zdrowa gleba rodzi zdrowe rośliny o bardzo wysokiej wartości 
biologicznej. A potem to już tylko zdrowe zwierzęta i zdrowi 
ludzie. A więc mówimy Unii Europejskiej - Polska ze względu 
na rozdrobnienie gospodarstw nie ma praktycznie możliwości 
nadzorowania GMO. Polska przechodzi na rolnictwo mikro-
biologiczne, które zapewni wzrost plonów o wysokiej wartości 
biologicznej, przy równoczesnym znacznym spadku nakładów. 
Ma to szczególne znaczenie, jeżeli rozpocznie się zmniejszenie 
dopłat do rolnictwa. Rolnictwo mikrobiologiczne nie ma żadnego 
ujemnego wpływu na środowisko. Mało tego, przyczynia się do 
jego rewitalizacji. Czy rolnictwo mikrobiologiczne nie ma wad? 
Ma - dwie podstawowe: jest tanie i proste w stosowaniu. Co jest 
potrzebne do wprowadzenia rolnictwa mikrobiologicznego? Na 
pewno nie nakłady finansowe. Potrzebna jest wiedza i decyzja 
Mężów Stanu. Czy zawsze musimy być pawiem narodów i pa-
pugą? Niech przyjdzie taki czas jak kiedyś, że byliśmy wzorem 
i przykładem do wyciągania dobrych wniosków z gospodaro-
wania naturalnymi zasobami. Mamy jeszcze stosunkowo dobre 
i nieskażone gleby, mamy ogromną ilość odłogów. Czy nie 
możemy żywić naszych obywateli przynajmniej tak jak nasze 
zwierzęta? Najtrudniej jest zmienić nasze przyzwyczajenia 
i sposób narzuconego myślenia - spróbujmy!
Za zgodą i na podstawie artykułu „Jakie rolnictwo - moim zdaniem” Dyrek-
tora Podkarpackiego Centrum Mikroorganizmów w Jasionce inż. Wojciecha 
Sowińskiego opracował Janusz Kolbusz



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/201730

WIELKA TRÓJKA
Prezentujemy kolejne opowiadanie 
z I miejsca w Międzygminnym Kon-
kursie Literackim dla Gimnazjalistów.

ALINA KACZKA
Gimnazjum w Jodłowej

Medyczne plany
Gotowanie od zawsze było moją sła-

bą stroną. Mój tata jest kucharzem 
i marzył o tym, żebym przejął po nim 
restaurację, w której pracował. Nie chcę 
go zawieść, ale moim marzeniem nie jest 
bycie szefem kuchni. Od dzieciństwa 
chciałem być lekarzem. W szkole świetnie 
sobie radzę z biologią i chemią, ale nie 
miałem odwagi przyznać się rodzicom, 
że nie lubię gotować. Szczerze mówiąc, 
nigdy niczego nie przygotowałem do 
jedzenia przy rodzicach… z wyjątkiem 
kanapek. Mój przyjaciel Tomek chce 
zostać cukiernikiem i nieraz upiekł dla 
mnie jakieś ciasto, którym częstowałem 
rodziców, mówiąc, że to moje dzieło. Eh… 
oni zawsze byli tacy dumni…
 Mój tata zaproponował mi, że w przy-
szłym tygodniu przygotujemy wspólny 
obiad. Byłem przerażony! Boję się jego 
reakcji, kiedy się dowie, że jego piętna-
stoletni syn nie umie gotować i do tego 
kłamie, wykorzystując swojego przyja-
ciela. Dlatego po długich przemyśleniach 
stwierdzam, że nadszedł ten moment, 
kiedy powiem rodzicom całą prawdę. 
Przygotowywałem się do tego dnia bar-
dzo długo. Myślałem o tym, co się stanie 
z restauracją i wszystkimi planami taty. 
Nie mam rodzeństwa, ale gdybym miał, 
to może wtedy te ambitne plany nie 
wiązałyby się wyłącznie ze mną. U mnie 
w rodzinie zawsze ktoś interesował się 
kuchnią. Dziadek był cukiernikiem, wujek 
ma najlepszą restaurację w mojej miejsco-
wości. Czuję mętlik w głowie.
- Arek! Synu, chciałeś ze mną porozma-
wiać – usłyszałem głos taty dobiegający 
z pokoju obok.

Tak, to ten moment, kiedy tata dowie się 
całej prawdy. Strasznie się denerwuję. Nie 
chcę, żeby się na mnie zawiódł.
- Arek, dlaczego siedzisz taki smutny? Co 
się stało, masz jakieś problemy? Chcesz 
pogadać? – wchodząc do pokoju, pytał 
zdziwiony tata.
- Właściwie to chcę ci coś bardzo waż-
nego powiedzieć… - odpowiedziałem 
zestresowany.
- Usiądźmy tutaj na łóżku… Pamiętaj, że 
możesz mi wszystko powiedzieć.
Poczułem, że właśnie w tym momencie 
przyznam się do wszystkiego bez wzglę-
du na reakcję taty. Wyczułem napiętą 
atmosferę.
- Bo to chodzi o ten nasz wspólny obiad… 
- wykrztusiłem.
- Obiad? Przecież zawsze jemy go razem. 
Aha! Zapomniałbym. Zaprosiłem wujka 
na przyszły tydzień. Chce zobaczyć, jak 
jego bratanek gotuje.
W tym właśnie momencie moja pewność 
siebie zmalała do minimum. I co ja teraz 
zrobię?
- Dobrze, już nieważne. Nic mi nie jest, 
nie martw się – powiedziałem speszony.
- Gdybyś jednak chciał pogadać, to jestem 
w kuchni – mówiąc to, wyszedł z pokoju.
 Kto mi teraz pomoże? Nie wiem, co 
robić… O tak! Zadzwonię do Tomka. 
Może razem coś wymyślimy. Dobrze… 
Mam telefon w dłoni, teraz tylko wybrać 
numer i mam nadzieję, że jakoś wyjdę z tej 
sytuacji.
- Tomek! Mam problem… - powiedziałem 
zdenerwowany.
- Co się stało? –zapytał ze spokojem 
w głosie.
- No bo mój tata zaprosił wujka na obiad, 
a najlepsze jest to, że ja mam go przyrzą-
dzić. Sam wiesz, że nie umiem gotować! 
Co ja zrobię?!
- Stary, współczuję ci… Ale w tydzień 
nie nauczysz się gotować. Najlepiej po-
wiedz rodzicom prawdę. Innego wyjścia 
nie widzę.
- Boję się… Wiem, że to śmiesznie brzmi, 
no ale nie chcę zawieść taty. On tak się 
cieszy.
- No to może mamie powiedz – wymyślił 
Tomek.

- Ej, to dobry pomysł! Dzięki za radę, 
widzimy się w szkole, cześć!
 Biegnę szybko do salonu. Przez otwarte 
okno wchodzą promienie słońca. Mama 
właśnie ogląda swój ulubiony serial. Ona 
mnie na pewno zrozumie. Zresztą ona jest 
sekretarką i nie podziela pasji taty.
- Mamo, muszę ci coś powiedzieć.
W tym momencie wyłączyła telewizor 
i zapytała:
- O co chodzi?
- Chodzi o ten obiad, w ogóle to chodzi mi 
o całe to gotowanie. Restaurację…
- Wiem, przerwała mi mama.
- Ale… jak to? – zdziwiłem się.
- Ostatnio na wywiadówce mama Tom-
ka chwaliła się jego sernikiem, który 
później przyniosłeś do domu. Sprzątając 
twój pokój, natknęłam się na czasopisma 
medyczne, a na przeglądarce w laptopie 
widziałam, że szukałeś liceum, w którym 
mógłbyś…
- Mamo, ja przepraszam… - wtrąciłem się.
- Nie przepraszaj, Arek. Nie jesteśmy źli 
na ciebie. Czekaliśmy, aż po prostu się 
przyznasz, a ten obiad to nie jest prawda. 
Tata to wymyślił, żebyś prawdę powie-
dział.
- To tata też wie? – zapytałem zirytowany.
- Tak, wiem. I cieszę się, że też masz swoją 
pasję. Tylko, synu, dlaczego wcześniej nic 
nie powiedziałeś? – usłyszałem głos taty 
dochodzący zza moich pleców.
- Bo bałem się twojej reakcji… Wiedzia-
łem, że chcesz, żebym przejął restaurację 
i w ogóle…
- Ja się cieszę, że masz swoje zaintereso-
wania, a na przyszłość pamiętaj, że nam 
zawsze możesz wszystko powiedzieć i za-
wsze będziemy cię wspierać – rzekł tata.
 Kamień spadł mi z serca. Ale ja byłem 
głupi, że od razu się nie przyznałem. Teraz 
czuję wielką ulgę i szczęście, że nie muszę 
udawać i mogę być sobą.
- Chodźmy do kuchni. Zrobiłem świetne-
go kurczaka! – zaprosił nas tata.
 No to ze spokojem idę do kuchni, a po-
tem może opowiem wszystko Tomkowi. 
Na pewno nie uwierzy, że tak to się po-
toczyło. Ten dzień zapamiętam do końca 
życia. q

PRÓBY LITERACKIE
Maria Winiarska-Szurek

Roztrzaskany diament
Fragment 1

Wysiadłam z zatłoczonego autokaru. 
Z wyraźną ulgą rozprostowałam 

nogi i spojrzałam przed siebie. Oniemia-
łam. Poczułam się tak, jakby coś uderzyło 
mnie nagle w głowę, pozbawiając na mo-
ment przytomności – Gdzie ja jestem?... 
Co ja tu robię?... Boże, jak ja się w tym 
wszystkim odnajdę? Natłok myśli spowo-
dował lekki zawrót głowy. Z trudem ogar-
niałam to miejsce wzrokiem. Zszokowana, 
wystraszona, zdziwiona i pełna niedowie-
rzania. Jakiś obszarpany ciemnoskóry 
mężczyzna leżał bezpośrednio na betonie 

pod jedną z ulicznych latarni. Jego niebie-
ski kombinezon kontrastował dość mocno 
z czerwonymi spodniami obgryzionymi 
u dołu przez przygodne psy. Czarną 
czapkę naciągnął zdecydowanie na uszy. 
Przy leżącym człowieku tkwił ogromny 
tobół. Takich tobołów było nieopodal 
całe mnóstwo. Podobnie jak ludzi o ciem-
nych twarzach, rozczochranych włosach 
i niewyraźnych spojrzeniach. Śmieci. 
Wszędzie pełno śmieci. To chyba jedyna 
rzecz, która dominowała w otaczającym 
mnie krajobrazie. Wąskie, wysokie 
wieżowce majaczące w oddali jakoś nie 
pasowały do tego wszystkiego, co mnie 
tu otaczało. Przez moment miałam ochotę 
zawrócić. Wsiąść z powrotem do autokaru 
i odjechać. Strach powoli sączył się do 
krwi i zaczynał krążyć po organizmie - 
A jeśli nikt po mnie wyjdzie? Co, jeśli nikt 
mnie stąd nie odbierze? Wzrok panicznie 

błądził po ścianach dworca. Telefon. 
Gdzie jest jakiś telefon?- zastanawiałam 
się gorączkowo. - Muszę zadzwonić do 
kuzynki. Muszę ją powiadomić, że już 
jestem. Czekam. Niech w końcu mnie 
stąd zabiorą. Drżącymi rękami złapałam 
za metalowy uchwyt walizki i zaczęłam 
ciągnąć ją po nierównej nawierzchni 
asfaltu. Kiedy asfalt się skończył, powitał 
mnie równie nierówny beton gęsto usiany 
psimi odchodami, papierkami z cukierków 
i plastikowymi torebkami. Uliczny szum 
samochodów, ludzki gwar i wpychający 
się do nozdrzy nieprzyjemny odór wzma-
gał tylko uczucie lęku. Ciągnąc za sobą 
wypchaną walizkę, dotarłam w końcu do 
budek telefonicznych. Były ustawione rzę-
dem. Jedna obok drugiej. Gorączkowym 
ruchem wygrzebałam z bocznej kieszeni 

Dokończenie na str. 31
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Instruktor UKS Kyokushin Karate w Brzostku Robert Kolbusz 
posiadaczem czarnego pasa!!!

Dobre samopoczucie i utrzymanie 
sprawności fizycznej na wyso-

kim poziomie możliwe jest do osiąg-
nięcia nie tylko w młodym wieku, 
ale również po czterdziestce. Dobrą 
drogą do osiągnięcia ww. celu jest 
systematyczny udział w treningach 
KARATE KYOKUSHIN. Taką radę 
dla wszystkich zainteresowanych 
ma Robert Kolbusz z Brzosteckiego 
Klubu Karate. Jego uwagi i spostrze-
żenia to efekt przemyśleń po udziale 

w seminarium (szkoleniu) treningowo-egzaminacyjnym, które 
odbyło się w dniach 27-29.01.2017 r. w Lubeni koło 
Rzeszowa. W szkoleniu udział wzięło 26 trenerów 
i instruktorów z sześciu klubów z terenu całej Polski. 
W trakcie seminarium odbył się egzamin na stopnie 
mistrzowskie DAN (czarny pas karate). Robert Kolbusz 
relacjonuje, że był mocno zaskoczony faktem, iż ponad 
połowa uczestników tego wydarzenia to osoby po 40. 
roku życia, a stwierdzenie tego faktu było możliwe 
dopiero po przejrzeniu listy uczestników, ponieważ 
poziom sprawności w trakcie treningów i egzaminu 
absolutnie nie wskazywał na to, że uczestnicy mają tak 
dostojny PESEL.

W trakcie opisywanego szkolenia i egzaminu uczest-
nicy po pozytywnym zaliczeniu testów sprawnościowo-
-technicznych oraz KUMITE (walka) otrzymali kolejne 

stopnie mistrzowskie DAN (czarny pas). Trener oraz instruktorzy 
z UKSKK w Brzostku uzyskali: Tomasz Mendoń 3 Dan, To-
masz Papciak 2 Dan oraz Robert Kolbusz 1 Dan. 

Ponadto z naszego powiatu grupę pasjonatów wschodnimi 
sztukami walki na zgrupowaniu tworzyli: Paweł Fulara 1 Dan, 
Paweł Dydo 1 Dan, Marian Marski 1 Kyu i Grzegorz Świętoń 
2 Kyu. Zamiłowanie do tego rodzaju aktywności fizycznej oraz 
chęć propagowania karate zrodziła u nich pomysł na szerzenie 
tego pięknego sportu w innych miejscach naszego powiatu.

Na zakończenie pragnę zaprosić wszystkich na treningi do 
naszego klubu bez względu na wiek płeć i poziom sprawności 
fizycznej. Serdecznie zapraszam Robert Kolbusz OSU!!!!

P.T.

polaru kartę telefoniczną, którą jeszcze 
w Polsce podarowała mi kuzynka. Pode-
szłam do podrapanego, poobijanego apa-
ratu, po czym ostrożnie włożyłam kartę 
i wystukałam numer zapisany uprzednio 
na wymiętoszonej kartce papieru. Zgodnie 
z naszą wcześniejszą umową odebrała 
kuzynka. Kiedy usłyszałam – Pronto!? 
- poczułam jak granitowy głaz zsuwa 
się mi z piersi, umożliwiając swobodne 
oddychanie. 
- Kasia!? – zapytałam, chcąc się osta-
tecznie upewnić co do personaliów 
odbierającego telefon. Kiedy usłyszałam 
upragnione potwierdzenie, zaczęłam mó-
wić nieco głośniej. 
- Jestem na dworcu. Właśnie przyjecha-
łam - nie zdążyłam powiedzieć nic więcej, 
bowiem dotarł do mnie spanikowany głos 
kuzynki.
- Stój tam!... Nie ruszaj się i z nikim nie 
rozmawiaj!... Zaraz tam będziemy! 
Poczułam się dziwnie. Nawet bardzo 
dziwnie. Jak ktoś, kogo mają tu prawo roz-
strzelać tylko za to, że zrobi nieopatrznie 
krok do przodu lub do tyłu. Albo za to, 
że ośmieli się do kogoś odezwać. Swoją 
drogą nie mogłam tego zrobić, bowiem nie 
znałam niczego po włosku poza słowem 
„Grazie”. Totalny analfabeta w kilkumi-
lionowym mieście. Podpierając plecami 
ścianę, zaczęłam obserwować otoczenie. 
W końcu nic innego mi nie pozostało. 
Zawiesiłam wzrok na tytułach gazet 
niechlujnie wyłożonych na ladzie maleń-
kiego kiosku. Potem zainteresowałam się 
kabiną do automatycznego wywoływania 

zdjęć, pajęczą siecią reklam, obrotowymi 
drzwiami i całą armią przemieszczających 
się ludzi. Unikałam spojrzeń podchmielo-
nych cwaniaczków i patroli karabinierów 
w czarnych mundurach z czerwonymi 
lampasami spodni. Co jakiś czas spoglą-
dałam niespokojnie na tarczę wiszącego 
na ścianie zegara. - Przyjadą w końcu, 
czy nie przyjadą?... Ciekawe, jak daleko 
jest to miasteczko od Neapolu? Autobusy 
całymi stadami podpływały pod perony 
dworca. Krążyły po placu manewrowym, 
trąbiąc i kopcąc. Odniosłam wrażenie, że 
tutaj wszyscy trąbią na wszystkich. Te 
dźwięki klaksonów wdzierały się gdzieś 
do głębi mózgu i wypływały oczodołami, 
rozrywając głowę kłującymi szpilkami 
bólu. Wreszcie na horyzoncie spostrze-
głam zmierzwioną czuprynę opadającą 
na bursztynowe źrenice oczu. Zobaczyłam 
lekko speszoną twarz kuzynki. 
- Cześć – złożyła mi delikatny pocałunek 
na policzku, po czym zmierzyła wzrokiem 
gabaryty mojego bagażu. - To jest Franko 
- przedstawiła mi prawie mimochodem 
barczystego bruneta. 
Mężczyzna podał mi dłoń. Odpowie-
działam mocnym uściskiem. Chciałam 
już wsiąść do metra, dojechać do celu. 
Marzyłam o tym, by usiąść i odpocząć po 
podróży, a oni stali i rozmawiali. Gadali 
tak i gadali. Pozostało mi tylko bezradne 
wsłuchiwanie się w brzmienie niezrozu-
miałych słów. Westchnęłam z ulgą, kiedy 
Fabio podreptał wreszcie do kasy po bile-
ty. Przeszliśmy przez bramki i ruszyliśmy 
po schodach w dół. Wprawdzie ruchome 
schody były tuż obok, ale panował na 
nich taki tłok, że nasz włoski anioł stróż 

zdecydował o tym, że przeskakując ze 
schodka na schodek wpadniemy wcześniej 
na peron niż ci wygodnisie z ruchomych 
schodów. Patrzyłam w otwór ciemnego 
tunelu, z którego miał za chwilę wyłonić 
się kolejowy skład metra. Ściany stacji 
były odrapane. Różnego koloru i różnej 
wielkości plamy skutecznie odstraszały 
wielbicieli piękna i ładu. Kilka podświet-
lonych reklam, kilka drewnianych ławe-
czek przykręconych śrubami do grubego 
muru i wyświechtane metalowymi kołami 
tory. Ciekawa byłam, jakie to metro jest 
tam w środku. Kuzynka przestrzegała 
przed zbytnim ociąganiem się z wsiada-
niem. Kiedy długa glista sunąca po torach 
zaczęła zwalniać, podjeżdżając do stacji, 
ludzie ruszyli do przodu, okupując ledwie 
otwarte drzwi. Błyskawicznie zajęli wolne 
krzesełka. Walizka skutecznie przybloko-
wała mój start, więc pozostało mi tylko za-
cisnąć dłoń na metalowej poręczy. Stałam 
gapiąc się w okna, za którymi była tylko 
ciemna czeluść podziemnego korytarza. 
Kasia stała obok. Odniosłam wrażenie, 
że jest lekko poddenerwowana.
- Nie skończyłam jeszcze pracy – powie-
działa, jakby czytając w moich myślach. 
- Będziesz musiała na mnie jeszcze chwilę 
poczekać - dodała. 
- Nie mogę zaciągnąć bagażu na miejsce 
i rozpakować? - zapytałam.
- Nie, bo na górze jest dziadek - odparła. 
Nie wiedziałam, co dziadek ma wspólnego 
z moim bagażem, ale posłusznie skinę-
łam głową. Perspektywa oczekiwania na 
chwilę odpoczynku nie przyniosła mi ulgi. 
Marzyłam o kąpieli i wygodnym łóżku.

Cdn.
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ TURBOKOZAKIEM
– PODSUMOWANIE SPORTOWYCH FERII

Tegoroczne ferie zimowe dobiegły końca (jak zwykle zbyt 
szybko). Każdy miał swój plan na ten czas. My również. 

Z okazji ferii zimowych 2017 Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Brzostku zorganizował dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
wypoczynek w atrakcyjnej i zróżnicowanej formie. Niestety, 
czas zabaw jest już tylko wspomnieniem, gdyż trzeba było 
wrócić do szkoły. Można jednak powspominać i podsumować 
miniony czas.
Nadrzędny cel naszych działań jest jasny - chcemy, aby wszystkie 
organizowane przez nas wydarzenia niosły przesłanie dla mło-
dych ludzi – że sport, a zwłaszcza gry zespołowe są wyśmienitym 
podłożem do kształtowania pozytywnych wzorców. 
A zatem, nie przedłużając nadmiernie wstępu, do rzeczy. 

Pierwszy tydzień ferii rozpoczął się od II Zimowego Turnieju 
Futsalu, w którym uczestniczyła rekordowa liczba zespołów (16). 
Zaznaczam, że w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia przyjmowa-
nia zgłoszeń lista drużyn sięgała już 20 zespołów i z przyczyn 
obiektywnych musieliśmy zamknąć nabór. Ostatecznie tur-
niejowym wymaganiom sprostało 16 ekip. Turniej rozegrano 
w ciągu dwóch dni. W pierwszym miała miejsce rywalizacja 
grupowa, dwa najlepsze zespoły premiowaliśmy awansem do 
fazy pucharowej (ćwierćfinał). Z grupy A do szczęśliwców 
należeli: FC Listonosze, Liwocz, z B: Drużyna Niezwykłych 
Dżentelmenów i Spoceni w Lodówce, z C: Nic Śmiesznego, 
Orzełki Krisa, a z grupy D: Punkt G, Wisłoka Marbet Błażko-
wa. Trzeba przyznać, że inwencja twórcza w wymyślaniu nazw 
zespołów w narodzie nie ginie ;)

W drugim dniu rywalizacji rozegrano fazę pucharową, 
która przyniosła ogromną ilość emocji i piłkarskich wrażeń. 

Miłośnicy futbolu mogli 
być usatysfakcjonowani. 
Oba spotkania skończyły 
się konkursem rzutów 
karnych. Na szczęście 
widownia i zawodnicy 
charakteryzowali się dość 
mocnymi nerwami, więc 
obyło się bez dozowania 
środków nasercowych. Co 
prawda, pewien zawodnik 
w ferworze walki znisz-
czył nawet swój but, ale to 

już sprawa dla szewca, a nie lekarza. 
W finale zmierzyły się drużyny FC Listonosze i Nic Śmiesz-

nego. W regulaminowym czasie gry lepsi okazali się zawodnicy 
z ekipy Nic Śmiesznego. O trzecie miejsce walczyły Orzełki Kri-
sa z Punktem G.W tym spotkaniu zwyciężyła drużyna Orzełki 
Krisa. Wyróżnieni piłkarze:
• Szczepan Nowicki ( Punkt G) – najbardziej wartościowy 

zawodnik (MVP)
• Arkadiusz Mocek (Orzełki Krisa) – najlepszy bramkarz
• Ernest Lętkowski (FC Po Nalewce) – król strzelców (7 bramek)

Wtorek (17.01.2017 r.) był dniem badmintona. Miłośnicy tej 

gry rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Zawody były 
przeprowadzone w systemie pucharowym, do dwóch wygranych 
setów. W kategorii szkoła podstawowa zwyciężył Patryk Mi-
krut, który w finale pokonał Pawła Papciaka. Natomiast wśród 
gimnazjalistów bezkonkurencyjnym zwycięzcą został Mateusz 
Gnat, pokonując w finale Mateusza Furmana. Wiele pojedynków 
dostarczyło ogromnej dawki emocji, co świadczy o wysokim 
poziomie rozgrywek. Dla większości uczestników była to świetna 
zabawa i miłe spędzenie czasu w gronie rówieśników. 

W czwartek (19.01.) w hali sportowej w Brzostku pojawiły 
się zespoły siatkarskie chłopców oraz dziewczyn z gimnazjum. 
Niestety, turniej szkół podstawowych został odwołany z powodu 
zbyt małej liczby zgłoszonych drużyn (a szkoda). Z uwagi na brak 
zainteresowanych rozegrano zaledwie 6 spotkań, które toczyły 
się do dwóch wygranych setów. Już pierwsze mecze pokazały, 
że jak na gimnazjalny turniej, poziom zawodów jest wysoki. 
W kategorii chłopców turniej zwyciężył zespół z ZS nr 1 w Jod-
łowej, pokonując przeciwników bez straty seta. O drugie miejsce 
walczyły drużyny z gminy Brzostek (Gimnazjum Brzostek oraz 
Sokół Siedliska-Bogusz). W tym pojedynku lepsi okazali się 
przedstawiciele Brzostku. 

Zawodniczki z ZS nr 1 w Jodłowej poszły w ślady kolegów 

i zdobyły pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt, wygrywając 
oba spotkania bez straty seta. Walka o drugie miejsce rozegrała 
się między dwiema drużynami z brzosteckiego gimnazjum. 
Przyznano również nagrody indywidualne. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju został Mateusz Gnat z drużyny ZS nr 1 w Jodło-
wej. Wyróżniona została również najlepsza zawodniczka turnieju 
- Anna Szymańska z Gimnazjum Brzostek.

W piątkowy wieczór do brzosteckiej hali zjechali silni męż-
czyźni nie tylko z gminy Brzostek, ale również z okolicznych 
miejscowości. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 

15 zawodników, którzy zmierzyli się w dwóch konkurencjach 
wiekowych: 16-18 lat oraz open. Każdy z uczestników konkursu 
wykonywał trzy próby i mógł podczas ważenia wyznaczyć sam 

Fot. N
ina W

odzisz
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dla siebie ciężar pierwszego podejścia. O klasyfikacji końcowej 
w każdej z kategorii decydowało wyciśnięcie największego 
ciężaru. Każdy został przeliczony na ilość punktów według For-
muły Wilksa adekwatnie do wagi. W kategorii 16-18 lat wygrał 
Grzegorz Stasiowski, który podniósł 110 kg. Na drugim miejscu 
uplasował się Przemysław Skalski, który przy małej wadze ciała 
(51,8 kg) wycisnął 77,5 kg, co przełożyło się na bardzo dobry wy-
nik po przeliczeniu punktów w formule Wilksa, a na najniższym 
stopniu podium stanął Daniel Dzierwa, który wycisnął 95 kg. 

  W kategorii open najlepszym zawodnikiem został Adam 
Kapłon, wyciskając 150 kg. Drugie miejsce wywalczył jego 
brat Piotr z wynikiem 140 kg. Brązowy medal zdobył Kacper 
Bajorski, który wycisnął ciężar o wadze 135 kg. W hali spor-
towej w Brzostku oprócz zawodników zgromadziło się także 
spore grono kibiców. Wspaniała atmosfera i wielkie emocje, tak 
w skrócie można podsumować piątkowe zawody w wyciskaniu 
sztangi. 

We wtorek (24.01.2017.) w hali sportowej odbyły się zmagania 
w popularnym piłkarskim „Turbokozaku”. Na co dzień swoje 
umiejętności w tej rywalizacji sprawdzają zawodnicy repre-
zentujący ekstraklasowe zespoły w naszym kraju. Tym razem 
w tych zmaganiach mogli uczestniczyć wszyscy chętni ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, którzy przebyli do brzosteckiej 
hali podczas zimowych ferii. W trzech kategoriach wiekowych 
udział wzięło 16 osób. O miano najlepszego Turbokozaka ry-
walizowano w wielu technicznych konkurencjach, m.in.: rzut 
karny, sam na sam, strzał z połowy boiska, karuzela czy strzał 
na bramkę z rzutu rożnego. Za poprawnie wykonane zadanie 
uczestnicy otrzymywali odpowiednią liczbę punktów. Liczyły 
się: technika, szybkość, precyzja, słowem – wszystkie niezbędne 
elementy piłkarskiego rzemiosła. W najmłodszej kategorii (SP 
klasy 1-3) zwyciężył Szymon Rozwadowski, uzyskując 133 
punkty, drugie miejsce zajął Bartłomiej Lemek z 112 punkta-
mi, a na najniższym stopniu podium uplasował się Dominik 
Staniszewski, zdobywając 86 pkt. Tuż za podium znalazł się 
najmłodszy uczestnik konkursu Mateusz Rozwadowski (6 lat) 
z 69 punktami. W kategorii szkoła podstawowa klasy 4-6 zwy-
ciężył Łukasz Kowalski, wyprzedzając jedyną uczestniczkę (Ewę 
Czyż) zaledwie o 2 punkty. Brązowy medal zdobył Marcin Ję-
drzejczyk z wynikiem 71 punktów. W najstarszej kategorii walka 
toczyła się do samego końca pomiędzy Sławomirem Rasiem oraz 
Dawidem Szybistem. Zgodnie z regulaminem zawodnicy mogli 
poprawić jedną wybraną przez siebie konkurencję. Skorzystał 
z tego przywileju Sławek, zdobywając w konkurencji „połówka 
bez odbicia” maksymalną liczbę punktów i tym samym za-
pewniając sobie zwycięstwo. Trzecie miejsce zdobył Sebastian 
Kobak, uzyskując 107 punktów. 

Następną stacją w ,,Feriach na sportowo z OSiR-em” był 
turniej tenisa stołowego (25.01.2017). Do akcji przystąpili 
sympatycy celuloidowej piłeczki. A było ich 13. W kategorii 
szkół podstawowych zgłosiło się 4 zawodników. Co najbardziej 
smutne, wśród nich nie było ani jednej osoby z Brzostku, który 
ma świetne tradycje w tej dyscyplinie. Niestety, chyba już tylko 

tradycje. W związku z małą liczbą uczestników turniej rozegrano 
systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich spotkań 
okazało się, że trzy osoby mają tyle samo punktów i o zwycię-
stwie decydował bilans setów. Po podliczeniu setów nadal nie 
było wiadomo, kto zwyciężył - Mateusz Wójcik czy Gabriela 
Świstak. W takim przypadku decydował bezpośredni pojedynek, 
a w nim lepsza była Gabrysia, wygrywając pojedynek 3:2 i to ona 
mogła cieszyć się ze zwycięstwa w całym turnieju. Mateusz jako 
jedyny chłopak uczestniczący w tej kategorii musiał zadowolić 
się drugim miejscem. Na najniższym stopniu podium stanęła 
Kinga Wstawska. 

Całkiem inna sytuacja była w kategorii gimnazjum. System 
pucharowy - do dwóch przegranych starć - pozwalał myśleć 
o wysokim miejscu w turnieju nawet w przypadku porażki. 
Po 15 spotkaniach było już jasne, że zwycięzcą w tej kategorii 
został Dominik Wójcik (Siedliska-Bogusz), pokonując w finale 
Szymona Szarka (Bukowa). Trzecie miejsce wywalczyła Natalia 
Świstak, jedyna przedstawicielka płci pięknej. Mamy nadzieję, 
że w kolejnych turniejach weźmie udział większa liczba uczest-
ników.

W czwartek 26 stycznia w hali sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzostku został przygotowany turniej gier i zabaw 
dla najmłodszych mieszkańców. Wzięło w nim udział 15 dzieci, 
w tym 12 chłopców i 3 dziewczynki. Uczestnicy turnieju musieli 
wykonać 7 zadań sprawdzających różne umiejętności i zdolności 
motoryczne. Suma uzyskanych punktów decydowała o kolejno-
ści zajętych miejsc. Rywalizacja wśród dzieci była niezwykle 
wyrównana i pełna uśmiechu. Najmłodsi fantastycznie radzili 
sobie z przygotowanymi konkurencjami, pokonując je niezwykle 
szybko i na miarę swoich możliwości dokładnie. W kategorii 
dziewcząt najlepszą okazała się Julia Pocica, wyprzedzając 
Lilianę Jędrzejczyk i Wiktorię Łazowską. Z kolei w kategorii 
chłopców pierwsze miejsce zdobył Paweł Czekaj, wyprzedzając 
swojego brata bliźniaka Piotrka oraz Jakuba Pęciaka. 

Ferie zakończyliśmy tradycyjnie - z przytupem – czyli 
turniejem piłki nożnej. Tym razem do walki stanęli chłopcy 
z roczników 1998 - 2002. Patronat nad turniejem objął burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski. Do rywalizacji przystąpiło 
11 drużyn, które walczyły o najwyższe miejsca w trzech grupach. 
W każdej rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym” trwa-
jące po 9 minut. Od pierwszego gwizdka rywalizacja była zacię-
ta, a zawodnicy wkładali całe serca w grę. Po znakomitej fazie 
grupowej przyszedł czas na ostateczne rozstrzygnięcia. Osiem 
pozostających w turnieju zespołów rywalizowało w ćwierćfinale. 
Awans do fazy pucharowej uzyskały: 
Grupa „A”: JKS „Czarni 1910” Jasło, Drużyna Niezwykłych 
Dżentelmenów, Kontra z Klepki,
Grupa „B”: Liwocz, Spoceni w Lodówce, Mongolscy Przemyt-
nicy Rzeżuchy, 
Grupa „C”: Pierwiastek z Trzech, Chłopaki do Wzięcia.

Dwa mecze ćwierćfinałowe dostarczyły widzom nie lada 
emocji. W regulaminowym czasie gry wynik był nierozstrzyg-
nięty. O awansie do półfinałów decydowały rzuty karne. Te nieco 
lepiej wykonywali zawodnicy z drużyny Pierwiastek z Trzech 
oraz Kontra z Klepki i to im przypadł zaszczyt gry w półfina-
łach. Niestety, żadna z nich nie dotarła do końca rozgrywek. 
W wielkim finale spotkały się zespołu z gminy Brzostek: Spoceni 
w Lodówce oraz Chłopaki do Wzięcia. Po bardzo wyrównanym 
meczu lepsi okazali się Spoceni w Lodówce i to oni mogli cieszyć 
się ze zwycięstwa w całym turnieju. W meczu o trzecie miejsce 
pewnie wygrała ekipa Pierwiastek z Trzech, pokonując zespół 
Kontra z Klepki 3:0. Po zakończonym finale wręczono nagrody 
dla najlepszych drużyn oraz nagrody indywidualne:
• Król Strzelców Jakub Zastawny (Spoceni w Lodówce)
• Najlepszy Bramkarz Marcin Zawiślak (Chłopaki do Wzięcia)
• Najlepszy zawodnik turnieju Tomasz Juda (Spoceni w Lo-

dówce).
Tym akcentem zakończyliśmy Ferie z OSiR-em. 
Zwycięzcy poszczególnych zawodów otrzymali pamiątkowe 

medale, puchary oraz nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy 
słodkie upominki. Nasze propozycje cieszyły się zaintereso-
waniem szczególnie wśród starszych uczniów. Ubolewamy, że 
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Groch z kapustą
„Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego 
nie robił”

Polityka to bagno. Najbardziej widać to na przykładzie posłów 
i senatorów. W trakcie jej uprawiania różne partie i lobbyści 

stopniowo tracą nas, zwykłych obywateli z pola widzenia, dbając 
najczęściej o interesy partyjne, własne lub tylko jakiejś grupy 
obywateli. Na szczęście władze samorządowe są wybierane 
w wyborach bezpośrednich, co umożliwia wejście w ich skład 
przedstawicieli różnych ugrupowań oraz osób bezpartyjnych – bo 
przecież nie jest tak, że tylko członkowie jednej partii „pozja-
dali wszystkie rozumy” i jedynie oni wiedzą, jak rozwiązywać 
problemy mieszkańców. Pamiętajmy o tym również podczas 
następnych wyborów samorządowych. 

Przypominam, że frekwencja podczas ostatnich wyborów do 
Sejmu i Senatu wyniosła w naszym społeczeństwie tylko 50,92%. 
Najwięcej głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość – 37,58% 
głosujących. Ale ponieważ głosowała tylko część uprawnionych, 
więc PiS został wybrany do rządzenia przez 20% dorosłych 
obywateli. Rada Ministrów pod kierownictwem premier Beaty 
Szydło powołana i zaprzysiężona przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę 16 listopada 2015 rozpoczęła obecne rządzenie krajem. 
Ale czy 20% dorosłych obywateli może całkowicie ignorować 
pozostałe 80%? Bo kto to jest obywatel? Według słownika języka 
polskiego to: „Członek społeczeństwa danego państwa, mający 
określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo 

i konstytucję”. A więc to również członkowie innych partii, bez-
partyjni, wierzący (katolicy i wyznawcy innych religii), niewie-
rzący, homoseksualiści, o innym kolorze skóry, biedni i bogaci, 
żyjący po ślubie lub bez itp. I nie wolno nazywać ich „gorszym 
sortem”, krzyczeć „komuniści i złodzieje”, manifestujące tłumy 
nazywać rebelią, mówić o „Polsce w ruinie”, o „wstawaniu z ko-
lan”, nie wolno szczuć ludzi przeciwko sobie, protest nazywać 
histerią, a „bandą kolesi” sędziów Sądu Najwyższego - nie wolno 
zawłaszczać wspólnej Ojczyzny!

Dziś jesteśmy wolni, w Unii Europejskiej i NATO. Polska 
jeszcze jest w najlepszej geopolitycznej sytuacji od 300 lat. 
Piszę „jeszcze”, ponieważ gwałtownie traci uznanie za granicą, 
poważanie, podziw za szybkie przemiany ustrojowe, za rewolucję 
bez ofiar. „Zamiast się cierpliwie rozwijać, zaczynamy się cofać 
i od nowa przerabiamy historię. Przecież po obecnych rządach 
czeka nas przywracanie państwa prawa, budowanie niezależnego 
Trybunału Konstytucyjnego, niezależnej prokuratury, łatanie 
dziur budżetowych i spłacanie długów wobec społeczeństwa, 
bo wszystkie te obietnice, które dzisiaj rząd nam serwuje, są na 
nasz koszt. Dziś wydajemy to, co udało się wypracować przez 
ostanie 25 lat” (cytat z „Newsweeka” nr 3/2017).

Ciekawe, jaki byłby wynik wyborów, gdyby w programie wy-
borczym PiS było jasno powiedziane: nie będziemy przestrzegali 
konstytucji, rozwalimy Trybunał Konstytucyjny, prokuraturę, 
sądownictwo, edukację, oddamy armię Macierewiczowi, służby 
specjalne Kamińskiemu oraz będzie rządził przewodniczący 
partii, który nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności?

 Owszem, część działań rządzących jest dobra: poprzez 
program „500+” ze wzrostu gospodarczego wreszcie skorzy-

stały również rodziny wielodzietne, uboższe 
(chociaż nie tylko), rodzice mogą decydować, 
w jakim wieku posłać dziecko do szkoły, 
program mieszkaniowy dla młodych, czyli 
budownictwo wielorodzinne na wynajem, 
bezpłatne leki dla seniorów i pewnie jeszcze 
kilka innych spraw. 

Najgorszy jest brak dialogu z opozycją, 
brak kompromisu, upór i zacietrzewienie, brak 
chęci do zgody, do wypracowania wspólnego 
stanowiska, do wysłuchania drugiej strony 
i uwzględnienia niektórych słusznych racji. 
A przecież i tak większość parlamentarna 
przegłosuje, co chce – więc może warto oka-
zać trochę szlachetności i wznieść się ponad 
podziały?

Janina Słupek 

Dokończenie ze str. 33

na tak dużą liczbę dzieci w gminie w turniejach oraz zajęciach 
brała udział bardzo mała liczba osób. Mamy nadzieję, że było 
to spowodowane panującym wirusem grypy, a w grę nie wcho-
dziło lenistwo ani niechęć do oderwania się od komputerów i/
albo smartfonów. 

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom, którzy zdecydo-
wali się na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz osobom, które 

pomagały w organizacji. Byli to: Jacek Berek, Maria Przebięda, 
Daniel Wójcik, Marcin Wójcik, Piotr Sienkowski, Daria Wodzisz, 
Natalia Staniszewska, Karolina Zegarowska, Wojciech Kawalec, 
Mateusz Świerczek, Witold Moszczyński, Dawid Strojek, Paweł 
Gwiżdż, Mateusz Gotfryd, AMA SP.J. Stacja Paliw BP Brzostek, 
Sklep Top Odżywki z Jasła. 
Kolejne ferie już za rok! Do zobaczenia!

Magdalena Kawalec
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Wieczorem po oprzątnięciu koni i za-
padnięciu zmroku rozkoszowałem 

się ciepłem ognia rozpalonego w leśnej 
kuchni i gorącą kolacją. Korzystając ze 
światła księżyca, ale już coraz częściej 
przysłanianego przez chmury udałem się 
po kolejną zdobycz ziemniaków na po-
większenie zapasu. Znane mi już dojście 
do pola z ziemniakami zmniejszyło czas 
drogi do tej uprawy. Oczywiście nadal 
zachowywałem pełną czujność słucho-
wą i wzrokową, by uniknąć grożących 
niebezpieczeństw. Jak zawsze podniecał 
mnie strach, ale tym razem nie wzmagały 
go niespodziewane przygody. Kopanie, 
a raczej wygrzebywanie rękami ziem-
niaków szło mi dość sprawnie, ponieważ 
gdy księżyc chował się za chmury, wsta-
wałem z pozycji leżącej na kolana i szyb-
ciej rozgrzebywałem ziemię rzędu przy 
pomocy tasaka. Na płachcie miałem już 
sporo ziemniaków gdy księżyc ponow-
nie wyszedł zza chmury. Na rozkopanej 
ziemi zobaczyłem jeszcze jasne kulki 
nie wyzbieranych ziemniaków. Szybko 
powrzucałem je na płachtę i utworzony 
tobołek ziemniaków w płachcie mocno 
związałem sznurkiem. Znowu byłem 
zbyt zachłanny. Tobołek okazał się bar-
dzo ciężki, ale nie zmniejszyłem jego 
zawartości. Podobnie jak poprzednio 
ledwie doniosłem go na skraj lasu. To-
bołek ukryłem za drzewem i ogromnie 
zmęczony wróciłem do ziemianki by 
położyć się spać.

 Na drugi dzień rano, a było to już 
dziesiątego września, obudziłem się 
z uczuciem zziębnięcia. Obydwie klacze 
patrzyły w moją stronę. Natychmiast 
wstałem. Szybko podałem im poranną 
paszę i wyszedłem na zewnątrz zie-
mianki. Niebo zaciągnięte było szczelną 
pokrywą chmur. Trudno było mi zorien-
tować się jak długo trwa już dzień. Dla 
rozgrzewki pobiegłem po ziemniaki 
ukryte w nocy za drzewem. Cały to-
bołek dźwignąłem na plecy i przynio-
słem pod zadaszenie kuchni. Bardziej 
czułem zmęczenie niż rozgrzanie się. 
Przyniesione ziemniaki nie mierzyłem 
wiadrem lecz od razu wysypałem je do 
dołka na poprzednie. Wsypane ziemnia-
ki zapełniły dołek równo z brzegami. 
Mogła się zmieścić jeszcze jedna taka 

porcja ale już na pryzmę. Wielką ochotę 
miałem rozpalić ogień w kuchni, lecz 
nie odważyłem się zdradzić dymem 
mojego ukrywania się w lesie. Zjadłem 
na zimno upieczone wczoraj ziemniaki, 
popiłem kompotem z jabłek i wróciłem 
do ziemianki dokończyć oprzątanie koni. 
Przyniesienie zapasowych wiader wody 
ze strumienia było ostatnią czynnością 
porannego oprzątania.

 Na derki przykrywające posłanie pry-
czy nakładłem siana i wsunąłem się pod 
nie by rozgrzać się trochę. Pod derkami 
zwinąłem się w kłębek bo wstrząsały 
mną dreszcze zimna. Pod wpływem 
chuchania pod przykryciem ustępowało 
dygotanie zimna i stopniowo ogarniało 
mnie przyjemne uczucie ciepła. Leżąc 
już na wznak rozważałem jak zabezpie-
czyć się przed zimnem, dopóki wojska 
radzieckie nie rozpoczną ofensywy, która 
pogoni wojska niemieckie na zachód. 
Skoro Niemcy nie próbowali dotąd kontr-
ofensywy, to może oznaczać, że są słabi. 
Natomiast Rosjanie chyba już niedługo 
zakończą odpoczynek i podciąganie za-
plecza zaopatrzeniowego, by z nową siłą 
uderzyć na Niemców jeszcze pod koniec 
kalendarzowego lata. Logicznie rzecz 
biorąc jesienne deszcze, błota i chłody 
będą utrudniać prowadzenie ofensyw-
nych działań wojennych. Długotrwałe 
utrzymywanie frontu w terenie przypad-
kowym nie ma chyba sensu. Wobec tego 
mój los rozstrzygnie się już niedługo. 
Obym tylko potrafił przetrwać ten czas. 
Jestem bosy, obdarty i brudny. Kawałek 
mydła, który przyniosła mi siostra Gie-
nia w pierwszych dniach ukrywania się 
w tym lesie już skończył się dość dawno. 
Muszę zaryzykować pójście do chałup 
bardziej odległych od lasu, może tam 
znajdę jakieś łachy i buty. Nagle sobie 
uświadomiłem, że dotąd nie brałem pod 
uwagę zagrody rodziny Olka Szydłow-
skiego, który mieszka w Krakowie. Od 
początku okupacji co jakiś czas przyjeż-
dżał on do swoich rodziców. Bywał też 
u nas głównie z zegarkami do naprawy 
u mojego taty. Z Krakowa przywoził 
różne towary do sprzedaży na wsiach, 
kupując jednocześnie żywność; nabiał, 
drób, króliki, którą zabierał do Krakowa. 
Prowadził też handel wymienny towar 
za żywność. U Olka Szydłowskiego moi 
rodzice kupili między innymi także dla 
mnie przechodzone oficerki ułańskie. 
Trochę były za duże na moje nogi ale 
bardzo mi się podobały i przekonałem 
rodziców, że noga mi jeszcze rośnie, 
a tymczasem do szpiców włożę trochę 
pakuł konopnych i będę chodził do koś-

cioła. Kupione buty sprawiły mi ogromną 
radość i dumę mojego bogatego i elegan-
ckiego wyglądu. Oficerkami nazywano 
czarne buty z cholewami, które miały 
kilka szczególnych cech jak: wysokie 
napiętki, usztywnione cholewy z tyłu 
specjalną stalką wszytą w cholewie, 
twarde szpice i całe buty wykonane 
z błyszczącej skóry, na indywidualne 
zamówienie u mistrza szewskiego, który 
przyjmując zamówienie pobierał miarę 
ze stóp i łydek. Oficerki ułańskie (kawa-
leryjskie) różniły się od zwykłych tym, 
że na cholewy od strony wewnętrznej 
miały naszyte łaty z brązowej skóry, 
zaokrąglone od dołu, by czarne cholewy 
nie brudziły siodła, a tym samym by nie 
wycierały się w czasie jazdy na koniu. 
Elegancki fason oficerek utrzymywany 
był przez drewniane prawidła, wykonane 
wraz z butami u szewca. Buty zdejmo-
wano z prawideł tylko na czas chodzenia 
w nich.

 Wspomnienia o oficerkach kupionych 
u Olka Szydłowskiego obudziły moją 
nadzieję, a nawet pewność znalezienia 
w zagrodzie jego rodziców potrzebnych 
mi rzeczy, zwłaszcza butów i odzieży. 
Zadowolony z odkrytej możliwości, 
postanowiłem jeszcze tego wieczoru 
pójść na zwiady. Z ciepłego posłania 
nie chciało mi się wstawać. Leżałem 
jeszcze dłuższą chwilę i po raz kolejny 
rozważałem jaki los spotkał moich rodzi-
ców i rodzeństwo. Zadawałem sobie też 
kolejny raz pytanie, czy siostra Marysia 
ze szwagrem Andrzejem i ich dwójką 
malutkich dzieci oraz babcią Wierzbicką 
zostali wysiedleni przez Niemców? Czy 
może udało im się wcześniej przejść do 
Brzezin Zalas na stronę rosyjską? Ich 
zagroda prawdopodobnie znalazła się 
w polu niczyim, pomiędzy walczącymi 
stronami. Za lasem mieszkali wujostwo 
Andreasikowie, a jeszcze dalej od frontu 
bo w Gliniku mieszkała rodzina dru-
giego wujka Andreasika. Oczywiście 
zadawane sobie pytania i rozważane 
możliwości odpowiedzi na nie tworzyły 
tylko przygnębiające przypuszcze-
nia, przeplatane nikłymi nadziejami. 
Przecież byłem pozbawiony wszelkich 
wiadomości o mieszkańcach przyfron-
towych terenów. Wiedziałem jedynie, że 
po stronie niemieckiej ludność cywilna 
została ewakuowana z pasa przyfronto-
wego o szerokości dziesięciu kilometrów. 
Na tej podstawie domyślałem się, że 
granica oddzielająca pas ewakuowany 
od zamieszkałego może przebiegać na 
znacznym odcinku rzeką Wisłoką.

cdn.

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
Na krawędzi śmierci



39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

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

Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy
Paliwa tylko z ORLENU

NIEZBĘDNIK TELEFONICZNY
Pogotowie ratunkowe    999
Straż pożarna       998
Policja          997
Pogotowie gazowe     992
Pogotowie energetyczne   991
Awaria kanalizacji 697 136 411, 697 136 815, 14 6830 120
Awaria wodociągu 691 610 390, 697 136 815, 14 6830 120

(lub całodobowo 600 616 573)
Urząd Miasta sekretariat (centrala)  14 6803 026
Rada Miejska  14 6803 022
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku (płatności, 
odbiór śmieci)  14 6830 120
Komisariat Policji w Brzostku  14 6830 997
Ośrodek zdrowia w Brzostku (rejestracja)  14 6830 472
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku

14 6830 377
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku    14 6830 998

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku  14 6830 315

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku   14 6830 316

Ogólnokrajowe Biuro Numerów  118 913

'

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/201736

Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Latoszek

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

Brzostek, ul. Rynek 13
Tel. 692 738 841

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

Pon.: 14.00 - 18.00 Czw.: 14.00 - 18.00
Pt.: 10.00 - 14.00 Sob.: 10.00 – 14.00
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PODARUJ MI
1% SWOJEGO
PODATKU
Witam serdecznie.

Jestem Damian, mam 8 lat.Urodziłem 
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!

PSY SZUKAJĄ DOMU
Psy – tak jak ludzie – mają w życiu lepiej lub gorzej. 

Niektóre jednak zostały szczególnie skrzywdzone przez 
człowieka: wypędzone z domu, wyrzucone z samochodu, 
pobite, ze śladami znęcania się nad nimi – bo przestały się 
człowiekowi podobać, bo za duże, bo za małe, bo nierasowe, 
bo za łagodne, bo za ostre, bo nie słuchają, bo jedzą, bo szcze-
kają, bo nie szczekają, bo brudzą, bo się znudziły itd. Czasem, 
uciekając w wielkim przerażeniu, nie umieją z powrotem 
trafić na swój teren i błąkają się, dopóki ktoś im nie pomoże. 
Na szczęście nie wszyscy ludzie cechują się okrucieństwem, 
brakiem wrażliwości i odpowiedzialności. Wielu, jeśli tylko 
ma możliwość, przygarnia psy potrzebujące nowego domu. 
I wtedy zamiast smutku, strachu i rozpaczy pojawiają się 
w poczciwych, psich oczach radość i uwielbienie kierowane 
do nowego właściciela. Poniżej przedstawiamy pieski, dla 
których pilnie poszukujemy nowych opiekunów.

Psy na zdjęciach 1-2017, 2-2017, 3-2017 zgubiły się i czekają na 
swoich właścicieli, którzy na pewno dobrze się nimi zajmowali 
– zwierzaki są zadbane, ułożone, dobrze odżywione.
Lek. weterynarii Kazimierz Kłęk podkreśla, że psy ze względu 
na bardzo czuły słuch źle znoszą wybuchy petard i fajerwerków, 
co może powodować u nich ogromny strach, wskutek którego 
uciekają jak najdalej od źródła huku i błysków. Silne, negatywne 
przeżycie uniemożliwia samodzielny powrót do domu. Psy wtedy 
po prostu się gubią.
Wszystkie pozostałe psy oczekujące na nowych właścicieli są 
zdrowe, łagodne, mogą trafić do rodzin z dziećmi, tolerują inne 
osobniki swojego gatunku. Niektóre mogą przejawiać lękliwość 
wynikającą z traumatycznych przeżyć, związanych zwłaszcza 
z biciem. Jednak jeśli trafią w „dobre ręce” i będą łagodnie pro-

wadzone, przestaną uciekać np. na widok podniesionej dłoni.

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach:
1-2017 – mały biało-brązowy piesek, zadbany, znaleziony w po-
łowie stycznia 2017 r. w Brzostku, 
2-2017 – duża suka znaleziona pod koniec stycznia 2017 r. 
w Brzostku, zadbana, ułożona, 
3-2017 – pies przebywa u rodziny, która go przygarnęła, zo-
stanie oddany jedynie prawowitemu właścicielowi, znaleziony 
w Brzostku,
2 – mały, jasnobrązowy pies znaleziony w Grudnej, już ponad 
rok czeka na nowego właściciela,
4 – mały pies, buroszary, mieszaniec znaleziony w Januszko-
wicach,
6 – mały biało-brązowo-czarny pies znaleziony w Przeczycy 
(nr kartoteki 21),
12 – ciemnobrązowa mała suka z dłuższym włosem na łapach 
i ogonie, znaleziona w Smarżowej, od roku czeka na nowego 
pana,
20 – mały pies biały w kropki i łaty czarno-brązowe, znaleziony 
w Brzostku,
25 – suka owczarka niemieckiego, duża, długowłosa, czarna 
podpalana, znaleziona w Przeczycy,
27 – mała suka biszkoptowa, znaleziona w Brzostku,
30 – czarny pies w typie labradora, wyleczony po wypadku,
31 – mały, czarny pies znaleziony w Głobikówce,
33 – szczenię urodzone w listopadzie 2016 r., matka – owczarek 
niemiecki (fot. 25), ojciec nieznany.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej 
Kazimierza Kłęka.

Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miejski 
p. nr 8.
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Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Bernadetta Szukała z Brzostku

Fot. Pan Jan z Brzostku Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Urszula Kaput z Brzostku

Fot. Filip Czekaj z Kleci Fot. Janusz Podgórski z Kleci Fot. Oliwia Wójcik z Kamienicy Górnej

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.


