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Nie zważając na palące słońce, Burmistrz Brzostku wita wszystkich wjeżdżających do gminy możliwości





1. Ruszyła największa inwestycja tej 
kadencji. 6,5 mln zł to koszt wykonania 
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu 
„Program poprawy czystości zlewni rzeki 

Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”. Do 
końca czerwca przyszłego roku powstanie łącznie 11,5 km 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3,8 km rurociągu 
tłocznego, 6 przepompowni ścieków oraz 11 lokalnych 
przepompowni ścieków, dzięki czemu mieszkańcy ulic: 
Ostafińskiego, Węgierskiej, Polnej, Szkotnia, Przedmie-
ście i 11 Listopada w Brzostku oraz mieszkańcy Bukowej 
i części miejscowości Klecie uzyskają dostęp do kanalizacji 
sanitarnej. 
85% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji sfinan-
sowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV-Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 - 
Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 – Go-
spodarka ściekowa.

2. Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej. Zgodnie z umową zawartą z firmą 
ELKON Damian Kopacz z Bączałki, koszt inwestycji 

wyniesie 180 tys. zł. Część prac zostanie sfinansowana 
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z programu Ochrona 
atmosfery. Z uwagi na fakt, iż budynek nie jest w całości 
wykorzystywany na cele edukacyjne, dotacja z WFOŚiGW 
wynosi jedynie 36 tys. zł. Pozostała część inwestycji zo-
stanie sfinansowana ze środków będących w dyspozycji 
rady sołeckiej oraz z budżetu gminy.

W ramach inwestycji zostanie wykonane ocieplenie ścian 
budynku płytami styropianowymi oraz ocieplenie stropu 
łącznika wełną mineralną. Ponadto zostanie wymienione 
41 zaworów grzejnikowych na termostatyczne oraz część 
stolarki okiennej i drzwiowej. Termin zakończenia prac 
został ustalony na 31 sierpnia 2018 r.

3. Trwają prace przy przebudowie ul. Zielonej w Brzostku. 
Do końca sierpnia br. zostaną wykonane roboty, w wy-
niku których ulica ta całkowicie zmieni swój wygląd. 
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej na 123 m odcinku o szerokości 2,75 m (z miej-
scowym poszerzeniem). Koszt prac, których wykonawcą 
jest Załadunek-Usługi-Handel Gałuszka Joanna z Jaworza 
Dolnego, wynosi 125 tys. zł.
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

OD REDAKCJI

Wybory zbliżają się wielkimi kroka-
mi. Będziemy głosować na ludzi 

stąd, których znamy i wiemy, co sobą 
reprezentują, od których oczekujemy, że 
będą działać na rzecz rozwoju poszcze-
gólnych miejscowości i całej gminy, że 
będą uczciwi, będą kierować się dobrem 
mieszkańców, ale nie będą nadużywać 
zdobytej władzy. Wszyscy mieszkamy 
w tej samej gminie, więc na co dzień 
będziemy obserwować, jak radni czy 

burmistrz realizują swoje programy.
Zamieścimy tu dla kandydatów kilka 
aforyzmów z „Wielkiej księgi myśli 
świata” i z „Wielkiej księgi myśli pol-
skiej” – zbiorów dedykowanych m.in. 
politykom:

 ¾Najlepszą władzą jest panowanie nad 
sobą. (Sokrates)
 ¾Wielu gardzi prawem i uczciwością, 
byleby osiągnąć władzę. (Cyceron)
 ¾Władza absolutna wywołuje u czło-
wieka rozpętanie najgorszych instynk-
tów. (André Maurois)
 ¾To nie władza korumpuje. Korum-

puje lęk przed utratą władzy. (John 
Steinbeck)
 ¾Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej 
spaść może. (Adam Mickiewicz)
 ¾Łatwiej władzę zdobyć, niż oddać. 
(Lech Konopiński)
 ¾Najniebezpieczniejszym środkiem uza-
leżniającym jest władza. (Jan Lechicki)
 ¾Objęcie władzy z reguły powoduje 
zanik pamięci. (Józef Bester)
 ¾Ze wzrostem poczucia władzy rośnie 
poczucie własności, a maleje poczucie 
rzeczywistości. (Antoni Kępiński)

U. Kobak



4. Gmina Brzostek po wielu latach ma nowy „witacz”. Od 
6 lipca wszystkich wjeżdżających do gminy od strony 
Bukowej wita dwustronna tablica wykonana według 
projektu Katarzyny Wojdyły. Wykonawca, firma MGM 
Maria Kwaśny z Brzysk, zapewnił trwałą stalowo-alumi-
niową ramę nośną oraz wzmocnił istniejący fundament.
W tegorocznym budżecie gminy jest przewidziane wy-
konanie drugiego witacza. Po dopełnieniu wszelkich 
formalności, w niedługim czasie identyczna konstrukcja 
pojawi się również w Kamienicy Dolnej.

5. Gmina Brzostek udzieliła dotacji celowej dla Gminnej 
Spółki Wodnej w Brzostku zrzeszonej w Rejonowym 
Związku Spółek Wodnych w Dębicy na dofinansowa-
nie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód 
i urządzeń wodnych. W pierwszej kolejności wykonana 
zostanie konserwacja gruntowa 2,5 km odcinka rowu 
melioracyjnego R-A w Brzostku. Zakres prac obejmuje 
wykoszenie porostów, wykop rowu i plantowanie skarp 
i dna, ścinanie i karczowanie krzewów oraz oczyszczenie 
z namułu przepustów rurowych. Koszt całkowity wynosi 
22.242,28 zł, z czego 90% pochodzi z budżetu gminy. Prace 
zakończą się do 30 listopada br.

6. Ostatnia z inwestycji realizowanych wspólnie z LGD 
Liwocz zakończona. „Budowa rodzinnego placu rekreacyj-
nego z urządzeniami rekreacji indywidualnej i obiektami 
małej architektury w miejscowości Brzostek” to nazwa 
zadania, w ramach którego powstały nowe schody prowa-
dzące na stadion OSiR w Brzostku, siłownia zewnętrzna 
obejmująca 6 urządzeń do ćwiczeń oraz plac rekreacyjny 
np. do gry w piłkę plażową. 
Koszt tej inwestycji to 140 tys. zł, z czego 63% zostało 
sfinansowane ze środków zewnętrznych Unii Europej-
skiej - poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwo-
ju lokalnego” w ramach inicjatywy LEADER objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Inwestycję zrealizował Kazimierz Doleciński Zakład 
Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK” z Tarnowa.

7. Rozpoczęły się prace związane z przebudową dachu na 
budynku Szkoły Podstawowej w Januszkowicach. Naj-
korzystniejszą ofertę, opiewającą na 170 tys. zł złożyła 
firma „TOL DOM” Sławomir Gajdosz z Paszyna, która 
zobowiązała się wykonać prace do 15 września br. Jak 
informowałem w czerwcowym numerze „Wiadomości 
Brzosteckich”, zamówienie to, oprócz przebudowy da-
chu, obejmuje ponadto niezbędne prace dostosowujące 
obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 
(częściową przebudowę instalacji wodociągowej, gazowej 
i elektrycznej).

8. Zakończył się remont 1050 m odcinka drogi powiatowej 
nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna (w km 12+100 
– 13+150) w miejscowości Grudna Górna. Prace wyko-
nała EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, a ich 
koszt wyniósł 938.942,18 zł. Gmina Brzostek przekazała 
Powiatowi Dębickiemu dotację w wysokości 200 tys. 
zł. 80% kosztów inwestycji zostało sfinansowanych ze 
środków rządowych, z tzw. „powodziówki”. W ramach 
prac wyremontowano ponadto trzy przepusty na dro-
gach powiatowych: w km 7+560 i 7+66 w miejscowości 
Smarżowa, w km 9+905 w miejscowości Grudna Dolna 
oraz w km 11+817 w miejscowości Grudna Górna.
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INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA RADNYCH 
I NA BURMISTRZA

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” informuje, że kandydaci zamierzający startować w wyborach 
do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz na Burmistrza mogą bezpłatnie pre-

zentować się na łamach naszego czasopisma. Do dyspozycji każdego kandydata oddajemy 1/4 strony, 
natomiast dla komitetów wyborczych 1 stronę naszego miesięcznika. Można również wykupić sobie 
dodatkowe części stron według cennika reklam. Wszystkie prezentacje kandydatów zarówno darmowe, 
jak i płatne będą zamieszczone w październikowym numerze wyłącznie na stronach czarno-białych. 
Materiały (zdjęcia, teksty lub plakaty) należy przesłać do redakcji w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 27 września 2018 r. na adres: wiadomosci@brzostek.pl lub dostarczyć osobiście do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku. 

9. 13 lipca br. Rada Miejska w Brzostku podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dę-
bickiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek - Kamienica Górna 
- Smarżowa w km 3+440 – 4+640”. 1 mln zł przekazany 
przez gminę na to zadanie pozwoli jeszcze w tym roku 
wyremontować odcinek o dł. 1,2 km (od Woli Brzo-
steckiej w kierunku Kamienicy Górnej). W obradach 
Rady Miejskiej uczestniczył również Starosta Powiatu 
Dębickiego Andrzej Reguła, który zapewnił, że Powiat 
Dębicki zabezpieczy środki na kontynuację tej inwestycji 
w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ 
13 i 20 lipca br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na 

sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Powodem 
zwołania sesji w przyspieszonym terminie było wprowa-
dzenie zmian w uchwale budżetowej poprzez dokonanie 
przeniesień i wprowadzenie środków z dotacji na zadania 
inwestycyjne oraz ustalenie wynagrodzenia Burmistrza. 
W budżecie gminy Brzostek na 2018 rok zwiększono dochody 
o kwotę 55.000 zł z tytułu dotacji na modernizację dróg do-
jazdowych w miejscowościach Głobikówka i Grudna Dolna, 
wprowadzono dotację w wysokości 50.000 zł na budowę 
placu sportowo-rekreacyjnego przy Przedszkolu w Brzostku. 
oraz dotację na realizację programu „Gmina Brzostek przyjazna 
pszczołom” w wysokości 10.000 zł. Zmniejszenie planowa-
nych wydatków o kwotę 122.763 zł dotyczyło inwestycji 
budowy drogi łączącej drogę krajową Nr 73 z ul. Królowej 
Jadwigi w Brzostku w związku z niższą kwotą wynikającą 
z przeprowadzonego przetargu na wykonanie tej inwestycji. 
Dalsze zmiany w planie wydatków podyktowane były roz-
strzygnięciem przetargu z „Programu poprawy czystości zlewni 
Wisłoki” na wykonanie kanalizacji w Bukowej, części Kleci 
i przy 6 ulicach w Brzostku (ul. Ostafińskiego, ul. Węgierska, 
ul. Polna, ul. Szkotnia, ul. Przedmieście, ul. 11 Listopada). 
Na realizację tych inwestycji uzyskano dofinansowywane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% 
wartości zadania, z terminem wykonania do 19 czerwca 2019 r. 
Zwiększono środki na drogi publiczne gminne w wysokości 
1 213 267 zł oraz na dotację dla Powiatu na zadanie „Przebu-

dowa drogi powiatowej Brzostek – Kamienica Górna – Smar-
żowa w wysokości 1 000 000 zł. W wyniku wnioskowanych 
zmian budżet Gminy po stronie wydatków wynosił będzie 
69.817.197 zł, po stronie dochodów 64.346.566 zł. Różnica 
pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany 
deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z wolnych środków w kwocie 3.470.631 zł oraz przychoda-
mi pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.000.000 zł. Rada 
Miejska w Brzostku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu w wysokości 
1.000.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 3+440 
- 4+640” na odcinku Wola Brzostecka. Konsekwencją doko-
nanych zmian w budżecie było wprowadzenie zmian w wie-
loletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek. W związku 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 
zobowiązującym samorządy do ustalenia nowej stawki 
wynagrodzenia od 1 lipca br. Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku. 
W dalszej części obrad w celu regulacji stanu prawnego 
dróg gminnych, podejmując uchwały, wyrażono zgodę na 
przyjęcie darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej, 
Januszkowicach i Bączałce.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.
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DOM LUDOWY W ZAWADCE „NIE DO POZNANIA”

Dobiegł końca remont generalny naszego domu ludowe-
go prowadzony przez firmę GOR-BUD z Gorlic. Dzięki 

środkom pozyskanym z LGD Liwocz, a także wsparciu UM 
w Brzostku możemy się pochwalić wspaniałym efektem 
wizualnym zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz 
pomieszczeń.

Zakres prac budowlanych obejmował odwodnienie bu-
dynku, docieplenie fundamentów, docieplenie stropu oraz 
ścian, nową kolorową elewację, wymianę stolarki drzwiowej 
oraz okiennej, nowe instalacje elektryczne, odgromowe oraz 
ewakuacyjne, instalację wodno-kanalizacyjną, nową instalację 
gazową z centralnym ogrzewaniem oraz piecem dwufunkcyj-
nym na ciepłą wodę, nowoczesną kompletną toaletę, a także 
zaplecze kuchenne z nowym sprzętem AGD, a także całą listę 
innych udogodnień, również dla osób niepełnosprawnych.

Ciekawie zaaranżowane nowoczesne, jasne wnętrza domu 
ludowego, dwie sale, kompletnie urządzona kuchnia i na-
reszcie toaleta sprawiają, że z czystym sumieniem jako Soł-
tys moge polecić nasz obiekt jako idealny do urządzenia 
chrzcin, komunii, imprez okolicznościowych czy popularnych 
„osiemnastek”.

Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji tego projektu: Danielowi Wój-
cikowi za poparcie w LGD Liwocz, Panu Burmistrzowi za 
wielką przychylność dla naszego małego, ale prężnego So-
łectwa, Szanownej Radzie Miejskiej, a przede wszystkim 
mieszkańcom Zawadki Brzosteckiej, którzy nie zwątpili we 
mnie i szcześliwy finał naszych starań. Jestem zbudowany 
postawą wielu mieszkańców, którzy nie szczędzili czasu, 
umiejętności i pracy swoich rąk, by upiększyć dom ludowy 
w nowe karnisze, firany, zasłony, tapety czy obrazki, by czuć 
się w tym Domu jak najlepiej, jak po prostu u siebie. Widoczna 
zmiana też nastąpiła w otoczeniu domu ludowego - nowe 
nasadzenia krzewów, nowe drzewka ozdobne czy ławki 
parkowe sprawiają, że jest tu teraz bardzo przyjemnie choć 
na chwilę przysiąść. To taki nasz „Mały Ryneczek Zawadzki”. 
Przepraszam, że nie wymienię Was wszystkich z nazwiska 
i imienia - gazeta też ma swoje ramy - ale bardzo Wam 
dziękuję za pomoc - jesteście niezawodni.

Wszystko to świadczy o tym, że społeczność bardzo ocze-
kiwała i zasłużyła sobie na nowoczesny dom ludowy - dla 
nas to takie mocne wejście w XXI wiek... Wierzę, że Dom 

ten będzie służył nam wszystkim i jeszcze nieraz wspólnie 
będziemy mogli się w nim spotykać na zebraniach, różnych 
imprezach okolicznościowych, które sami organizujemy. Ideą 
takiego miejsca jest, żeby żyło swoim życiem i integrowało 
naszą niewielką społeczność. Jestem otwarty na Państwa 
sugestie dotyczące możliwości wykorzystania tych teraz 
świetnych warunków domu ludowego.

Na zakończenie proszę o poszanowanie porządku i ładu 
wokół niego - bo o wiele przyjemniej jest wszystkim spędzać 
tu czas, kiedy jest czysto i porządnie...

Pozdrawiam i zapraszam do Zawadki...
Sołtys Marcin Sas 

IV PIKNIK RODZINNY „PO ZDROWIE”
14 LIPCA 2018 - ZAWADKA BRZOSTECKA
Jak połowa lipca i Zawadka - to już wiadomo, że Piknik 

Rodzinny, który powoli wpisuje się na stałe w krajobraz 
imprez letnich w naszej gminie.

Czwarta jego edycja przebiegła pod hasłem i z naciskiem 
„po zdrowie” z udziałem SGZOZ w Brzostku - przemiłe Panie 
udzielały bezpłatnych porad medycznych, mierzyły ciśnienie 
i poziom cukru, a także prowadziły zapisy do ośrodka zdro-
wia - ich stanowisko cieszyło się bardzo dużym wzięciem.

Bonne Sante - to grupa dietetyków czuwająca nad pra-
widłowym odżywianiem się i zbilansowaniem diety, na ich 
stoisku można było dokonać analizy tkanki tłuszczowej czy 
masy mięśniowej, a także sprawdzić swój „wiek biologicz-
ny”. Tu niektórzy błyskawicznie „odmłodnieli”, inni muszą 
jeszcze trochę popracować nad swoją sylwetką... Pomogą 
im w tym bezpłatne vouchery na konsultacje dietetyczne 
do Dębicy.

Główną akcją Pikniku był DKMS - Dzień Dawcy Szpiku 

prowadzony przez wolontariuszy na czele z Jolą Kitą z Krako-
wa - wspólna akcja pozyskania osób chętnych do rejestracji 
w bazie dawców szpiku przyniosła kilkanaście nowych osób, 
które wsparło ten szlachetny cel - poszukiwania swojego 
brata bliźniaka, któremu można pomóc...

Oczywiście oprócz akcji zdrowotnych były też atrakcje 
kulturalne – myślę, że dla wszystkich dużym przeżyciem 
był wspaniały występ podopiecznych z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej - ich wysiłek, przygotowania czy wspaniałe stroje 
i aranżacje muzyczne zaskoczyły niejedną osobę oglądającą 
ich popisy. Dla Was wszystkich, dla Pań instruktorek - wielki 
szacunek za to, co robicie i podziękowania za świetny występ 
na naszej zawadzkiej scenie...

Kapela „Liwoczanie” z repertuarem muzyki ludowej, przy-
śpiewkami czy wesołymi wstawkami to dla koneserów tego 
rodzaju muzyki naprawdę „wysoka półka”. Ich dwukrotny 

Dokończenie na str. 7
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Fot. Jakub Batycki

występ wzbudził duże zainteresowanie zwłaszcza u trochę 
starszej młodzieży, która nagradzała występy gromkimi 
brawami.

Od początku pikniku nasze wspaniałe animatorki na czele 
z Anią z Dębicy zajmowały czas i umysły najmłodszych 
uczestników zabawy poprzez wspólne tańce, konkursy, malo-
wanie twarzy czy zabawne konkurencje wspólnie z rodzicami 
- te cztery godziny z nimi niewiarygodnie szybko minęły.

Nie zabrakło też konkursów dla dorosłych, słynne już 
przeciąganie liny, gdzie ekipa Piotrka Berka „Team Peter” 
rzuciła wyzwanie naszym strażakom z Zawadki Brzosteckiej 
i finalnie mocno się natrudziła, by zwyciężyć.. W tle imprezy 
kuchnia polowa i słynny już na okolicę bigos à la Czecho-
wa, a także szeroki wybór jadła i trunków przygotowanych 
przez Stowarzyszenie „Nasza Zawadka” sprawiały, że i ciało 
było syte, kiedy duch się nasycił wrażeniami. Jak zwykle 
finałem pikniku była zabawa taneczna prowadzona przez 
niestrudzonego Janusza Łąckiego i jego zespół Akord - pełny 
parkiet dowodził, że ludzie tutaj lubią i potrafią się bawić 
na wesoło, wirując w tańcu. 

Jak zwykle piknik ten odbył się przy wsparciu wielu 
różnych firm, osób prywatnych czy instytucji nam bar-
dzo życzliwych. Lista ich jest bardzo długa, więc po-
zwolicie Państwo, że pełna forma będzie udostępnio-
na na stronie Facebook Sołectwo Zawadka Brzostecka. 
My ze swej strony bardzo, ale to bardzo dziękujemy za każdy 
dobry gest, każde wsparcie finansowe czy rzeczowe, które 
pozwala nam organizować takie imprezy z coraz większym 
rozmachem, a także mam nadzieję, że są coraz ciekawsze i co 
roku inne od poprzednich, zawsze z jakąś myślą przewodnią...

Na koniec chce podziękować wszystkim, którzy nas od-
wiedzili na pikniku i wspólnie z nami bawili się podczas 
naszego Zawadzkiego Święta - tak naprawdę to Wy wszy-
scy Państwo jesteście naszymi sponsorami i darczyńcami. 
Z roku na rok coraz większa liczba ludzi świadczy o potrzebie 
organizowania takich imprez w swoich małych ojczyznach. 
Bardzo dziękuję naprawdę wszystkim za pomoc w realizacji 
tego projektu – wszystkim „Zawadzakom”, którzy zawsze czują 
dumę z tego, skąd pochodzą i gdzie mieszkają...

 
Marcin Sas

Dokończenie ze str. 6
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„PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO…”
– SPOTKANIE STOWARZYSZENIA „BYĆ DOBRYM JAK CHLEB”
„Piosenka jest dobra na wszystko:
Piosenka na drogę za śliską,
Piosenka na stopę za niską,
Piosenka podniesie Ci ją…
…Piosenka pomoże na wiele
Na co dzień, jak i na niedziele,
Na to, żebyś Ty patrzał weselej…”

Jeremi Przybora: „Piosenka jest dobra na wszystko”
Wykonanie: Kabaret Starszych Panów

Ten dzień – jak zresztą niemalże cały lipiec – był nie do znie-
sienia. Nad Brzostkiem zawisły ciężkie, ołowiane chmury, 

z których wylewały się całe „hektolitry” wody. Deszcz ciął 
niemiłosiernie zachęcany powiewami wiatru. Wydawać by 
się mogło, że w tym dniu nikt nie będzie wychodził z domu, 
a tymczasem w amfiteatrze zlokalizowanym na terenie Ży-
wego Pomnika św. Jana Pawła II w Brzostku zbierały się 
coraz to większe gromady ludzi. Przychodziły osoby starsze, 
członkowie Stowarzyszenia „Być Dobrym Jak Chleb”, uczest-
nicy WTZ, ich instruktorzy i najważniejsza w tym dniu grupa 
zaproszonych ludzi – artyści Kapeli Ludowej Zastawnych. 
Uczestnicy WTZ nakrywali stoły białymi obrusami, a in-
struktorzy układali na nich dzbanki z kompotem malinowym, 
salaterki z owocami i talerze z świeżo upieczonymi ciasteczka-
mi, ciastami, bułeczkami i rogalikami. Coraz to gwarniej było 
w amfiteatrze. Przy stole zasiedli muzycy Kapeli Zastawnych. 
Ubrani byli w barwne, regionalne stroje pogórzańskie. Ten 
strój już zapowiadał, że ci muzycy będą grać utwory z regionu 
Pogórza Strzyżowskiego i Ciężkowickiego, a konkretnie z okolic 
Krosna, Jasła, Brzostku, Wielopola, Dębicy. Melodie grywane 
przez tę kapelę wywodzą się z dawnych pieśni obrzędowych 
związanych z chrzcinami, weselami, dożynkami oraz biesiad-
nych związanych z potańcówkami i zabawami ludowymi.

Kiedy Kapela Ludowa Zastawnych weszła na front amfite-
atru, proboszcz brzosteckiej parafii ks. Marek Mnich serdecznie 
powitał wszystkich uczestników spotkania, artystów wystę-
pujących na tej imprezie, życząc wszystkim dużo radosnych 
przeżyć. Kierownik WTZ dr Alicja Kawalec-Przetacznik przed-
stawiła kapelę. I tak: Józef Śliwa jest najbardziej doświad-
czonym członkiem kapeli grającym pierwsze skrzypce, Leszek 
Zastawny gra na klarnecie, Jan Zastawny na kontrabasie, 
a Jakub Zastawny, będący kierownikiem artystycznym ze-
społu, gra na cymbałach. Jedyna kobieta w składzie – Aneta 
Wójtowicz – gra skrzypce sekund. Najmłodszym członkiem 
Kapeli Zastawnych jest wnuk Leszka, a prawnuk Franciszka 
Zastawnego grającego dawniej na skrzypcach. Jakub jest 
magistrem Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz absolwentem 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Kierownik WTZ, przed-
stawiając kapelę, mówiła o roli muzyki ludowej w życiu 
regionu i całej ojczyzny. Przypomniała, że to właśnie melodie 
ludowe opowiadają o pracy i zabawach naszych praojców i te 
tradycje muzyczne przekazywane są z pokolenia na pokolenie 
poprzez twórców ludowych, bogacąc naszą kulturę narodową. 
Rytmy muzyczne w każdym regionie są inne i uzależnione 
są od ukształtowania terenu i warunków, w jakich żyją lu-
dzie. Jedne są spokojne i płynne, bo i teren w którym żyją, 
jest równinny, jak na przykład na Mazowszu. Natomiast 
na terenach podgórskich i górskich muzyka jest bardziej 
rytmiczna, szybsza, żywsza, bo też i życie w tych regionach 
jest trudniejsze. Szybkie rytmy muzyczne są bardzo dobrze 
oddane w tańcach ludowych poprzez drobne kroczki, hołubce, 
przysiady, bo też i praca oraz chodzenie po pagórkach wy-
maga sprytnych kroków, podskoków, przeskoków… Muzyka 
ludowa nic innego nie robi, jak tylko „opowiada” – oczywiście 

w języku muzycznym – o życiu ludności danego regionu, 
pracach polnych, pasieniu bydła oraz o przeżyciach, takich jak 
miłość, smutek, zaduma i zapisana jest w typowych rytmach 
regionu. Stąd też w muzyce Pogórza rytmy są szybkie, zapisane 
w taktach polki suwanej, z kropką, uginanej, tramelki, jak 
również sztajerków, oberków, okółek. Oczywiście gra tych 
utworów wymaga ogromnej techniki muzycznej typowej dla 
danego instrumentu. Razem zgrane instrumenty – kapela – 
tworzą piękny, wielodźwiękowy utwór zmuszający słuchacza 
do wystukiwania rytmu, nucenia, śpiewu, „podrygiwania”. 
Kapela Zastawnych tworzy współbrzmiący krąg muzyczny, 
a każdy instrument bardzo dźwięcznie odtwarza dany utwór. 
Wszyscy muzycy wraz ze swoimi instrumentami stanowią 
harmonijną całość.

I tak kapela grała coraz to szybsze i dźwięczniejsze utwory 
muzyczne, a deszcz padał coraz wolniej i wolniej, aż nagle 
ustał. Jednak nikomu nie przeszkadzała ta iście jesienna 
pogoda. Każda ze starszych osób wsłuchiwała się w często 
zapomniane już melodie, a jednak bardzo bliskie człowie-
kowi. Seniorki chętnie nuciły znane pieśni, inne zaś wystu-
kiwały takt, a uczestnicy WTZ „siarczyście” tańczyli w rytm 
wygrywanych utworów. Radośnie było i coraz to bardziej 
rodzinnie. W przerwach między graniem uczestnicy imprezy 
popijali kompot, przegryzali ciasteczka i opowiadali o daw-
nych zwyczajach, jakby wszyscy zapomnieli o własnych 
smutkach, problemach, chorobach. Ołowiane niebo rozjaś-
niało się coraz to bardziej, a ciemne chmury odchodziły coraz 
dalej, odsłaniając niebieski firmament, na którym ukazał się 
delikatny blask słońca. Piosenka jest dobra na wszystko i na 
niepogodę też, bo przysłania smutną stronę życia, wycisza żale, 
koi łzy i wyzwala cały bagaż pozytywnych emocji. Nawet 
w chorobie jest antidotum i przynosi choć chwilę ukojenia. 

Kapela Ludowa Zastawnych powstała w czerwcu 2014 
roku, a założona została przez Leszka Zastawnego na wzorcach 
wypracowanych jeszcze przez ojca Franciszka – skrzypka. Po-
nadto brat Leszka Jan Zastawny jest długoletnim muzykiem 
grającym na różnych instrumentach. Zespół ten działa przy 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku oraz związany 
jest z Klubem Tańca Ludowego TYNDYRYNDY i Fundacją 
„Wiejskie Kluby Tańca”. Chętnie zapraszana jest na ludowe 
potańcówki i zabawy, a wśród nobliwych zapraszających 
wymienić należy zwłaszcza krakowską Piwnicę pod Barana-
mi. Dlatego też Kapela Zastawnych znana jest już niemalże 
w całej Polsce. Od lat bierze udział w konkursach muzycznych 
i festiwalach, gdzie zdobywa poczesne miejsca. Do ważniej-
szych osiągnięć kapeli należą: 
• I miejsce w kategorii kapel ludowych – konkurs muzyki 

ludowej KROPA w Korczynie w 2016 r.,
• II miejsce na „Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 

Karpat” 2016 w Trzcinicy,
• I miejsce na przeglądzie „Do korzeni” Słocina 2016,
• I miejsce w kategorii kapel na „35. Spotkaniach cymba-

listów” w Rzeszowie 2016,
• I miejsce na konkursie muzyki ludowej KROPA w Korczy-

nie 2017 – nominacja na 51. „Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,

• III miejsce na 51. „Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 2017,

• Wyróżnienie na „III Turnieju Muzyków Prawdziwych” 
w Filharmonii Szczecińskiej 2017,

• I miejsce na przeglądzie „Do korzeni” Słocina 2017,
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• II miejsce na „36. Spotkaniach cym-

balistów” w Rzeszowie 2017,
• I miejsce na „19. Galicyjskich Kon-

frontacjach Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych” w Dębicy 2018,

• I miejsce na III festiwalu „U Zbiegu 
Rzek” w Stężycy, Lubelskie 2018.

I tak z naszą muzyką regionalną 
w atmosferze radości spędziliśmy 
niemalże całe popołudnie. I chociaż 
pogoda była licha, to i tak nie zepsu-
ła atmosfery tego spotkania. Polski 
etnograf Oskar Kolberg – największy 
znawca folkloru polskiego – powtarzał 
za Goethem: „Gdzie słyszysz śpiew – 
tam wchodź, Tam dobre serca mają. 
Źli ludzie – wierzaj mi – Ci nigdy nie 
śpiewają.” Klimat tego radosnego 
spotkania był niepowtarzalny. Muzyka prezentowana przez 
„Kapelę Zastawnych” rozradowała utrudzone życiem i cho-
robami serca seniorów, a nawet niektórych poderwała do 
tańca. Śmiało można powiedzieć, że piosenka jest dobra 
na wszystko. Wyrazy szczególnego podziękowania za tak 
piękne popołudnie należą się kierownikowi Kapeli Ludowej 

Zastawnych Jakubowi Zastawnemu i jego grającej rodzinie. 
Serdeczne podziękowania przekazuję również Kierownik 
WTZ pani dr Alicji Kawalec-Przetacznik oraz proboszczowi, 
a jednocześnie gospodarzowi obiektu ks. Markowi Mnichowi. 

Zuzanna Rogala

 „Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób starszych w Gminie Brzostek”
 Zadanie Publiczne finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Brzostek, 

ul. Rynek 1, 39- 230 Brzostek,
realizowane przez: STOWARZYSZENIE BYĆ DOBRYM JAK CHLEB, ul. Szkolna 23, 

39- 230 Brzostek

Spotkanie odbyło się w ramach projektu:

Marcin Sas najlepszym sołtysem w powiecie dębickim w 2018 roku!

SOŁTYS NA WAGĘ ZŁOTA

Znów nasza gmina zaistniała na mapie 
powiatu i województwa. Tym razem 

za sprawą Marcina Sasa, który zdobył 
I miejsce w powiecie w plebiscycie „Sołtys 
i Sołectwo Roku 2018” przeprowadzo-
nym przez rzeszowskie „Nowiny”. Gdyby 
Zawadka Brzostecka była większą miej-
scowością, pewnie byłyby duże szanse 
na zwycięstwo nawet w województwie. 
Sama Zawadka też może się pochwalić 
II miejscem w powiecie w kategorii so-
łectw. Gratulujemy!

Dla Marcina Sasa jest to dopiero pierw-
sza kadencja sołtysowania, ale widać 
wielkie zmiany w Zawadce. Udało mu 
się w tak krótkim czasie uaktywnić śro-
dowisko, dzięki czemu wspólnie założyli 
Stowarzyszenie „Nasza Zawadka”, które 
prężnie wspiera podejmowane inicjatywy. 
Efekty widać – powstało boisko do piłki 
plażowej, gdzie już po raz drugi rozegrano 
mistrzostwa gminy; wyremontowano dom ludowy, prowa-
dzone są akcje sprzątania Zawadki; poprawiono infrastrukturę 
drogową; mieszkańcy mogą uczestniczyć w majówkach przy 
kapliczce; organizuje się też coroczne grzybobrania i pikniki 
rodzinne. Sołtys Sas widzi potrzeby swojej wsi i jej miesz-

kańców, potrafi współpracować z władzami gminy, ma wiele 
pomysłów i jeszcze więcej energii, a przede wszystkim umie 
porwać za sobą ludzi. Prosty przepis na rozwój miejscowości.

Redakcja

Fot. z zasobów Stowarzyszenia "Być Dobrym Jak Chleb"

Fot. Jakub Batycki
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Ludwik Jerzy Kern 
„Rozmowa w Wiśle”
- Pani kochana, zwariuję chyba! –
rzekła raz w Wiśle do ryby ryba.

- Właśnie, kochana. Co o tym myśleć,
że tak ostatnio śmierdzi coś w Wiśle?

- Co o tym myśleć? Nie mam pojęcia.
Ja przez to wszystko straciłam zięcia.

- Czyżby córeczkę rzucił ten zdrajca?
- Właśnie. Przedwczoraj zwiał do Dunajca.

Nie mógł wytrzymać. Bez przerwy twierdził,
że ciało mojej córeczki śmierdzi.

- No, popatrz pani, to kawał drania.
I co, odpłynął bez pożegnania?

- Zostawił tylko kartkę na stole,
że ślub brał z rybą, a nie z fenolem.

- To rzeczywiście okropny dramat.
I teraz córka jest sama?
- Sama.
- Czy rzeczywiście czuć jest córeczkę?
- Tak jak i panią…

- No mnie troszeczkę…

- Tylko troszeczkę?… Ach jaki anioł…
A czy ostatnio wąchał kto panią?

- Jak to czy wąchał?
No, w pani latkach…
- Flądra!
- Kocmołuch!
- Głupia!
- Wariatka!

Tak to się może odbić na rybkach
niedopatrzenie jakiegoś typka.

Na początku lipca do Środowiskowego Domu Samopomocy 
zawitali studenci z wymiany studenckiej z Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Czwórka młodych ludzi pochodziła z czterech 
różnych krajów Azji, znacznie odbiegających kulturą od naszego:

- dwóch chłopaków – Dhuvaragan (Dua) ze Sri Lanki oraz 
Dennis (Denis) z Hongkongu,

- dwie dziewczyny – Tya (Tija) z Indonezji oraz Seungmin 
(Sumi) z Korei Południowej.

Studenci podczas dwutygodniowego pobytu w ŚDS każdego 
dnia przygotowywali dla uczestników zajęcia plastyczne, ręko-
dzielnicze, ruchowe oraz muzyczne nawiązujące do kultury kraju, 
z którego pochodzą. Każdy z nich starał się przekazać trochę 
wiedzy o swojej ojczyźnie, kulturze, pokazać film o tamtejszych 
zwyczajach. Uczestnicy w zajęciach udział brali bardzo chętnie 
i aktywnie. Mimo bariery językowej i porozumiewania się tyl-
ko w języku angielskim, goście szybko znaleźli wspólny język 
i zdobyli serca naszych podopiecznych.

Czwórka praktykantów starała się uczyć kaligrafii w ich języ-
kach, origami, przygotowywała swoje tradycyjne dania na obiad, aby 
każdy mógł spróbować czegoś innego. Sami chętnie spędzali swój wolny 
czas na grach i zabawach z podopiecznymi. Chłopcy ćwiczyli z panami 
celność i siłę w sali ćwiczeń, a dziewczyny zajęły się grami planszowymi 
z pozostałą częścią. Grupa z pracowni plastyczno-rękodzielniczej postano-
wiła nauczyć kolegę ze Sri Lanki ich ulubionej gry w karty – w „tysiąca”. 

Uczestnicy ŚDS bardzo otwarcie przyjęli studentów i zaprzyjaźnili się 
z nimi, podobnie jak studenci podopiecznych. Podczas wspólnej wyprawy 
na Górę Liwocz goście pomagali słabszym osobom z grupy, trzymając ich 
za ręce czy niosąc ich rzeczy. W trakcie zabawy tanecznej z okazji urodzin 

Azjaci śpiewali 
„Happy Birth-
day” dla soleni-
zantów, tańczyli 
oraz bawili się 
w zabawy mu-
zyczne typu 
„chusteczka 
haftowana” czy 
„jedzie pociąg”, 
zawsze z uśmie-
chem na ustach. 
Studenci każdy 
posiłek przygo-
towany przez 
podopiecznych, 
mimo różnicy 

smaków, starali się spróbować i dziękowali, co zawsze wywoływało 
uśmiech podopiecznych z pracowni kulinarnej. 

Pracownicy ŚDS także zapoznawali studentów z pięknem Podkarpacia 
i gościnnością polską, zapraszając ich do siebie na popołudniową herba-
tę, czy zabierając na krótkie wycieczki po okolicy. Widoki z Głobikowej, 
schron w Stępinie, wyciąg narciarski w Gogołowie, cmentarze z I wojny 
światowej w Januszkowicach i Zawadce Brzosteckiej, stary dąb w Janusz-
kowicach to tylko kilka z atrakcji, które udało się pokazać studentom. Byli 
zachwyceni naszą okolicą i przyrodą. Zawsze chętni i gotowi do wyjścia, 
nigdy nie widzieli problemów. Podczas złej pogody, z wielką ochotą 
spędzali czas na rozmowach podczas gry w kręgle czy wspólnego posiłku. 
Kiedy sami pojechali zwiedzić Kraków, mówili, że jest ładny, ale tęsknią 
już za Brzostkiem i chcą wracać do ŚDS, gdzie czują się jak w domu.

Gdy nadszedł czas wyjazdu, z wielkim żalem i smutkiem opuszczali 
Brzostek. Każdy z nich chciał zabrać jak najwięcej wspomnień ze sobą. 
Podopieczni ze wzruszeniem żegnali się z grupą studentów i zapraszali 
jeszcze ich do siebie, gdyż traktowali ich jak członków naszego domu, 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Studenci naszym uczestnikom 
wręczyli breloczki przywiezione ze swoich państw, a także wykonali 
pamiątkową tablicę.

Tekst i fotografie Społeczność ŚDS

AZJACI GOŚCINNIE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
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POZNAJ SWOJE PRAWA, PACJENCIE
Część 3

9. Prawo do poszanowania intymności i godności
Pacjent ma prawo oczekiwać, aby świadczenia zdrowotne były 
wykonywane w oddzielnym pomieszczeniu lub miejscu osło-
niętym, w którym nie można pacjenta z zewnątrz oglądać ani 
podsłuchiwać. Pacjent unieruchomiony w łóżku, przebywający 
w wieloosobowej sali ma prawo oczekiwać, aby badania lub za-
biegi zostały przeprowadzone z poszanowaniem intymności i god-
ności przy wykorzystaniu odpowiednich parawanów lub osłon.
Pacjentowi w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego może 
towarzyszyć wskazana przez niego bliska osoba. Lekarz, pielęgniarka 
lub inna osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego nie może 
sprzeciwić się jej obecności. Okolicznościami uzasadniającymi 
odmowę pacjentowi prawa do obecności osób bliskich mogą być 
przesłanki wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub względy 
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta.
Uczestnictwo osób trzecich (np.: studentów) w chwili udzielania 
świadczeń zdrowotnych wymaga zgody pacjenta.

Jak wygląda realizacja tego prawa? 
• W gabinecie lekarza
Według sytuacji modelowej pacjent umawia się na wizytę do 
lekarza. Wchodzi do gabinetu, zamyka drzwi i konsultuje swój 
problem z lekarzem. Sytuacja idealna, ale zdarza się jednak, że:
 ◦ drzwi do gabinetu lekarskiego się nie domykają i pacjenci 
czekający na korytarzu słyszą szczegóły rozmowy lub mogą 
zobaczyć przeprowadzane badania,

 ◦ okna nie są w sposób odpowiedni zasłonięte, co daje możli-
wość podglądania pacjenta podczas badań osobom przecho-
dzącym na zewnątrz,

 ◦ gabinet połączony jest drzwiami wewnętrznymi z innym 
gabinetem i te drzwi wewnętrzne są niedomknięte lub wręcz 
otwarte, a w tym innym gabinecie znajdują się osoby trzecie, 
które mogą słyszeć lub widzieć, co się dzieje,

 ◦ w trakcie wizyty, co chwilę ktoś wchodzi – rejestratorka 
z pytaniem, czy może kogoś dopisać, pielęgniarka z kartami 
kolejnych pacjentów, inny lekarz skonsultować problem in-
nego pacjenta itp. - przerywając rozmowę pacjenta z lekarzem 
lub zakłócając przebieg wykonywanych badań, 

 ◦ w trakcie wizyty obecna jest osoba trzecia np. sekretarka/
asystentka, której zadaniem jest sporządzanie notatek z wi-
zyty. Najczęściej spotykamy się z tego typu sytuacją w reno-
mowanych, prywatnych klinikach. Znacznie przyspiesza to 
pracę lekarza, daje pacjentowi kompleksową informację po 
zakończonej wizycie odnośnie postawionego rozpoznania, 
proponowanego sposobu leczenia oraz zaleceń, ale jest nie-
komfortowym rozwiązaniem dla wszystkich pacjentów. Obec-
ność takiej osoby nie zawsze będzie naruszeniem intymności 
i godności pacjenta. Nie zostanie ona naruszona, jeżeli pacjent 
wyrazi zgodę na obecność takiej osoby w sposób swobodny 
tzn. nie zostanie postawiony przed faktem dokonanym lub 
poproszony o zgodę w sposób, który będzie na nim wymuszał 
określoną odpowiedź. O ile lekarza obowiązuje tajemnica 
lekarska, o tyle osoby trzecie pełniące funkcję sekretarki lub 
asystentki już nie, co może być dla pacjenta krępujące i naru-
szające jego prawo do poszanowania godności i intymności 

• W szpitalu
Tutaj bardzo ciężko spotkać pożądany model postępowania. 
W warunkach szpitalnych sytuacja często rozwija się dynamicz-
nie i nie da się z góry wszystkiego zaplanować, tylko trzeba się 
dostosowywać do zmieniających się okoliczności.
Najczęstszymi sytuacjami, które budzą wątpliwości, czy nie do-
chodzi do naruszenia praw pacjenta do poszanowania godności 
i intymności to:

 ◦ badanie lub rozmowa z pacjentem w salach wieloosobo-

wych – w przypadku badania regułą jest wypraszanie z sali 
wszystkich osób poza pacjentami, jednak wiele osób krępuje 
obecność kogokolwiek podczas badania. Rodzi się pytanie, 
jak tutaj poszanować godność i intymność pacjenta, kiedy nie 
ma możliwości wyproszenia z sali pozostałych pacjentów lub 
wiązałoby się to z nadmiernymi trudnościami organizacyj-
nymi? Z pomocą przychodzą parawany lub osłony oddziela-
jące badanego pacjenta od pozostałych pacjentów leżących 
obok. Problemem jest nadal w szpitalach przeprowadzanie 
z pacjentem wywiadu lub rozmowy dotyczącej najintym-
niejszych szczegółów jego zdrowia w sposób nienaruszający 
omawianego prawa;

 ◦ konsultacje grupowe – np. zbieranie wywiadu przed operacją 
od kilku osób jednocześnie, co rodzi konieczność odpowiada-
nia publicznie na intymne pytania, sytuacja mało komfortowa;

 ◦ nadal funkcjonujące w niektórych szpitalach np. wieloosobo-
we sale porodowe, na których w jednym czasie obok siebie 
przebywa kilka pacjentek. Nawet jeśli sale oddzielone są 
parawanami czy nawet ściankami, to kwestia poszanowania 
godności i intymności tych pacjentek jest wysoce wątpliwa; 

 ◦ mówienie o ochronie intymności w sytuacji, gdy pielęgniarka 
z jednego końca korytarza wzywa pacjenta z drugiego koń-
ca korytarza na zabieg np.: „pani Ewa Nowak jedziemy na 
badanie kolonoskopii”;

 ◦ obecność osób, które się uczą podczas zabiegów, konsultacji, 
operacji bez zgody pacjenta. Jak wiadomo praktyka czyni 
mistrza, a bez praktyki nie można zostać lekarzem, dlatego 
w wielu szpitalach spotkać można studentów, stażystów oraz 
lekarzy rezydentów, którzy są jedynie obserwatorami, asy-
stują lekarzom specjalistom. Niektórzy pacjenci w obecności 
dodatkowych osób nie widzą żadnego problemu, jednak są 
pacjenci, którzy preferują bardziej intymne warunki. 

Omawiane prawo jest niezwykle delikatną kwestią dla każ-
dego indywidualnie ocenianą. Podobnie jak nie da się z góry 
ocenić poziomu odczuwalnego bólu dla wszystkich, tak granice 
naruszenia intymności i godności pacjenta u każdego będą 
przebiegały inaczej. 

10. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Pacjent w czasie swojego pobytu w szpitalu lub innym podmiocie 
leczniczym ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub 
korespondencyjnego z innymi osobami (ma również prawo do 
odmowy kontaktu z innymi osobami).
Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony 
osób bliskich lub innych wskazanych przez pacjenta. W razie sko-
rzystania z tej możliwości personel medyczny nie jest zwolniony 
z obowiązku opieki nad pacjentem.
Prawo dodatkowej opieki pielęgnacyjnej realizowane przez pa-
cjenta nie może obciążać podmiotu leczniczego - koszty ponosi 
więc pacjent. 
Poszanowanie życia prywatnego to również granica zadawanych 
pytań pacjentowi przez lekarza np.: pytanie o życie seksualne może 
być uzasadnione w konkretnych przypadkach wizyty u lekarza 
chorób zakaźnych lub ginekologa, a w innych przypadkach jest 
niedozwolone. Zależy to od intencji zadawanych pytań: „Czy pani 
jest w domu sama?” - nie musi być przekroczeniem granic, może 
wyrażać troskę o pacjenta, czy jest ktoś w domu, kto zaopiekuje 
się pacjentką np.: po operacji.

11. Prawo do opieki duszpasterskiej
Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyzna-
waną przez siebie religią. Gdy stan zdrowia pacjenta się pogarsza 
albo gdy pojawia się sytuacja zagrożenia jego życia, szpital ma 
obowiązek umożliwić mu opiekę duszpasterską, a dokładniej 
kontakt z duchownym preferowanego wyznania. Dyskryminacja 

Dokończenie na str. 12
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Dokończenie ze str. 11

ROLNIKU, CHROŃ SWOJE DZIECI!
Pomoc dzieci w gospodarstwie rolnym jest niezbędna, jednak 
musimy pamiętać, że niektóre prace, często wbrew pozorom, 
są dla nich zbyt ciężkie i niebezpieczne. Dzieci do lat 16 nie 
mają jeszcze tak rozwiniętego wyczucia zagrożenia i poczucia 
odpowiedzialności. Starajmy się zatem dostosować powie-
rzane im zadania do ich możliwości psychofizycznych.
Poniżej zamieszczamy opracowany przez specjalistów wykaz 
czynności, których nie powinny wykonywać dzieci.

WYKAZ CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH, 
ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA 
ROLNEGO, KTÓRYCH NIE WOLNO POWIERZAĆ DZIECIOM 
PONIŻEJ 16 LAT 

I. OBSŁUGA CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN ROLNICZYCH, 
W TYM SPRZĘGANIE ORAZ AGREGOWANIE

1. Zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciąg-
nikami rolniczymi.
Czynność ta wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego jest 
przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych, posiadających 
wymagane uprawnienia. Brak dostatecznych umiejętności 
przy obsłudze ciągnika i ograniczone możliwości psychofizycz-

ne dzieci mogą doprowadzić do wypadku. Ofiarą zdarzenia 
może być nie tylko kierowca, ale również osoba znajdująca 
się w pobliżu pojazdu.
2. Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn 
rolniczych - szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, 
pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych.
Podczas ich bezpośredniej obsługi występuje ryzyko po-
chwycenia przez elementy ruchome, skaleczenia, a nawet 
amputacji kończyn.
3. Niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy 
maszyn i pojazdów rolniczych.
Najmłodsi nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, dlatego 
dorośli powinni rozmawiać z nimi o niebezpieczeństwach 
związanych na przykład z zabawą w pobliżu pola, na któ-
rym pracują maszyny. Ryzyko przygniecenia, potrącenia 
lub przejechania przez maszynę rolniczą dotyczy szczególnie 
małych dzieci, które mogą być niezauważone przez operatora. 
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu maszyn również 
z uwagi na szkodliwy hałas i zapylenie towarzyszące ich pracy.
4. Nie wolno angażować dzieci do pomocy przy sprzęganiu 
oraz dopuszczać do ich przebywania pomiędzy ciągnikiem 
a sprzęganą maszyną.

ze względu na rodzaj wyznawanej religii lub prezentowanego 
światopoglądu jest zakazana.

12. Prawo do umierania w spokoju i godności
Pacjent ma prawo do prawdy o kończącym się życiu. Umierający 
pacjent ma prawo do profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, wsparcia 
psychologicznego, opieki duszpasterskiej, dodatkowej opieki osób 
bliskich oraz do utrzymywania kontaktu z osobami z zewnątrz do 
chwili swojej śmierci. 
Pacjent ma prawo również do poszanowania jakości kończącego 
się życia i umierania bez zbędnego bólu. Łagodzenie wszelkich 
cierpień jest podstawowym warunkiem poszanowania godności 
człowieka. 
Jeśli chory przebywa w hospicjum lub na oddziale opieki długoter-
minowej (np.: paliatywnej), zarówno on, jak i jego rodzina mogą 
skorzystać z opieki psychologa zatrudnionego przez placówkę. 
Lekarz musi podtrzymywać życie pacjenta nawet wtedy, gdy 
pacjent złożył oświadczenie, że nie życzy sobie tego. Powinien 
natomiast uwzględnić zdanie chorego przy podejmowaniu decyzji 
o dalszej uporczywej terapii, która tylko niepotrzebnie przedłuży 
jego cierpienia. Lekarz powinien szanować prawo pacjenta do 
godnej śmierci i zadbać o jakość kończącego się życia. Eutanazja, 
czyli pomoc w umieraniu, jest w Polsce przestępstwem. 
Szpital (lub hospicjum) ma obowiązek powiadomić o śmierci osobę 
wskazaną przez pacjenta w dokumentacji medycznej.
W niektórych przypadkach lekarz może zarządzić również sekcję 
zwłok. Rodzina może prosić o jej niewykonywanie, ale ostateczna 
decyzja należy jednak do lekarza. Jeśli chory jeszcze za życia pisem-
nie (na oddzielnej kartce, w dokumentacji medycznej szpitala) lub 
ustnie (w obecności świadków) nie zgodził się na przeprowadzenie 
sekcji, to lekarz może zarządzić sekcję mimo takiego sprzeciwu 
tylko w dwóch przypadkach - jeśli zgon nastąpił przed upływem 
12 godzin od przyjęcia do szpitala lub był wynikiem przestępstwa. 
Warto też wiedzieć, że jeśli pacjent nie wyraził sprzeciwu na 
pobranie jego organów do przeszczepu, to mogą one być pobra-
ne nawet bez pytania o zgodę rodziny. Sprzeciw można złożyć 
w różnej formie: zgłosić do centralnego rejestru sprzeciwów lub 
złożyć pisemne oświadczenie, podpisane przez dwóch świadków. 
Za dziecko do ukończenia przez nie 16 lat sprzeciw mogą złożyć 
tylko rodzice. Jeśli skończy ono 16 lat, to sprzeciw wyraża razem 

z rodzicami. 
W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania 
w spokoju i godności najbliższy członek rodziny, przedstawiciel 
ustawowy lub opiekun faktyczny może wystąpić do sądu cywil-
nego z żądaniem zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na 
wskazany cel społeczny. 

13. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Prawa pacjenta obejmują także przechowywanie wartościowych 
rzeczy w depozycie, oczywiście jeśli dana osoba musi przebywać 
w zakładzie dla osób wymagających całodobowej bądź całodzien-
nej opieki. O ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, koszty 
takiej usługi pozostają po stronie podmiotu leczniczego.

14. Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw
Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa może zwrócić się do:
1. Rzecznika Praw Pacjenta
2. Administracji: szpitala, przychodni, poradni itp.

• dyrektora szpitala (ewentualnie pełnomocnika ds. praw pa-
cjenta), kierownika przychodni, poradni itp.

• w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej do Rady Społecznej,

• w przypadku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 
do właściciela.

3. Narodowego Funduszu Zdrowia
4. Samorządów zawodów medycznych:

• Okręgowej Izby Lekarskiej
• Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
• Okręgowej Rady Aptekarskiej
• Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

5. Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
6. Sądu cywilnego w celu wynagrodzenia poniesionej szkody lub 
do zakładu ubezpieczeń, z którym placówka ma podpisaną umowę 
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
7. Organów ścigania – w przypadku podejrzenia popełnienia 
przestępstwa.
8. Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sylwia Kosowska-Furman
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
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Dokończenie ze str. 12
Nikt, oprócz operatora nie może uczestniczyć w wykonywa-
niu prac związanych ze sprzęganiem i rozprzęganiem maszyn, 
narzędzi rolniczych oraz przyczep z ciągnikami. Pomoc innej 
osoby, zwłaszcza dziecka, jest zabroniona z uwagi na duże 
ryzyko przygniecenia do maszyny lub przyczepy, a w kon-
sekwencji - wystąpienia obrażeń tułowia, kończyn i głowy. 
Powszechne są także upadki zaczepu na stopę lub zmiażdżenia 
dłoni u osób pomagających przy sprzęganiu. Prace te nie są 
przeznaczone dla dzieci również dlatego, że wiążą się z du-
żym wysiłkiem fizycznym, mogącym prowadzić do urazów 
kręgosłupa.
5. Niebezpieczne dla dzieci są prace związane z obsługą 
maszyn stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie, 
zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, 
mieszalniki, rozdrabniacze, dmuchawy, przenośniki ślima-
kowe i taśmowe.
Maszyny te wyposażone są w ostre, ruchome elementy – noże, 
topory, walce i bębny, które mogą spowodować poważne 
urazy dłoni. Istnieje również ryzyko pochwycenia przez 
nieosłonięte wały napędowe i pasy transmisyjne.
6. Niedopuszczalne jest przebywanie osób na pomostach 
załadunkowych siewników i sadzarek do ziemniaków 
w trakcie pracy tych maszyn.
Zakaz ten dotyczy szczególnie dzieci. Pomosty służą do napeł-
niania zbiorników sadzarek oraz skrzyni nasiennej w siew-
nikach w trakcie postoju maszyn (odłączonych od WOM) 
i wyłącznie w tym celu powinny być wykorzystywane. 
Ręczne rozgarnianie nasion lub ziarna w skrzyni siewnika, 
a także strącanie nadmiaru sadzeniaków w trakcie pracy 
maszyn stwarza ryzyko poważnych urazów, w tym amputacji 
palców lub całych dłoni. Dzieci nigdy nie powinny uczest-
niczyć w czynnościach obsługowych siewników i sadzarek.
7. Dzieci nie powinny obsługiwać ładowaczy i podnośników.
Ich obsługa wymaga posiadania odpowiednich kwalifika-
cji, ale także doświadczenia oraz dużej odpowiedzialności 
i wzmożonej uwagi. Nieprawidłowy manewr może skończyć 
się przejechaniem, przygnieceniem lub uderzeniem oso-
by znajdującej się w pobliżu pracującej maszyny. Ponadto 
nieumiejętnie obsługiwana maszyna może się przewrócić 
i spowodować uraz operatora.

II. PRACE ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM I OBRÓB-
KĄ DREWNA

1. Dzieciom nie wolno uczestniczyć w przerzynaniu drewna 
pilarką tarczową, (tzw. krajzegą lub cyrkularką) - jedną 
z najniebezpieczniejszych maszyn w gospodarstwie.
Szczególnie, jeśli jest to „samoróbka” nieposiadająca wy-
maganych osłon i zabezpieczeń, takich jak osłona tarczy 
piły nad i pod stołem, klin rozszczepiający oraz prowadnica. 
Podczas cięcia drewna może dojść do zakleszczenia i odrzutu 
materiału, a także do odprysku drzazg. Kontakt ciała z tarczą 
pracującej piły kończy się poważnym urazem. Dzieci nie 
powinny obsługiwać „krajzegi”, ani wykonywać czynności 
pomocniczych, takich jak: podawanie i odbieranie materiału, 
czy usuwanie trocin.
2. Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem pilarek 
łańcuchowych.
Obsługa piły wymaga siły i sprawności dorosłego człowieka 
oraz odpowiedniej wiedzy i wprawy. Nieumiejętne mane-
wrowanie piłą może być przyczyną tragicznego w skutkach 
kontaktu z łańcuchem tnącym, ciężkich urazów w wyniku 
odbicia piły od ciętego materiału lub upuszczenia urucho-
mionego narzędzia na nogę.
3. Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych ze ścina-
niem drzew, ściąganiem drzew zawieszonych, załadunkiem 
i rozładunkiem drewna.
Prace te wymagają specjalistycznych umiejętności, dużej siły 

fizycznej i doświadczenia. Ponadto towarzyszy im niebez-
pieczeństwo przygniecenia przez drzewo oraz zmiażdżenia 
rąk i nóg.
4. Dzieci należy wykluczyć z udziału w czynnościach pomoc-
niczych, związanych ze ścinką i rąbaniem drewna.
Narzędziem często wykorzystywanym przy ścince drzew 
oraz rąbaniu drewna, a jednocześnie bardzo niebezpiecznym, 
jest siekiera. Mogą z niej korzystać wyłącznie dorośli. Jej 
użycie wymaga wprawy i zachowania szczególnej ostrożności, 
czego w przypadku dzieci może zabraknąć. Nieumiejętne, czy 
nieuważne użytkowanie może prowadzić do skaleczeń lub 
amputacji palców dłoni, a w przypadku niewłaściwego stanu 
narzędzi - do o wiele bardziej niebezpiecznych wypadków, 
związanych np. z wypadnięciem z toporzyska i wbiciem się 
w ciało źle osadzonej siekiery.

III. OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

1. Obsługa zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda 
chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic 
karmiących, powinna być dokonywana przez doświadczone 
i zdrowe dorosłe osoby, najlepiej przez silnych mężczyzn.
Dzieci z uwagi na swoje ograniczone możliwości psychofi-
zyczne nie mogą bezpiecznie obsługiwać dużych zwierząt. 
Mogą one być niebezpieczne i spowodować poważny uraz 
przez kopnięcie, przygniecenie, uderzenie, czy ugryzienie. 
Tym bardziej, że dzieci nie potrafią przewidywać ich reak-
cji na bodźce zewnętrzne. Ponadto kontakt ze zwierzętami 
gospodarskimi oraz brak higieny osobistej stwarza ryzyko 
zarażenia się chorobami odzwierzęcymi, które są szczególnie 
niebezpieczne dla młodych organizmów dzieci i mogą zabu-
rzyć ich prawidłowy rozwój.
2. Do czynności niebezpiecznych dla najmłodszych należą: 
załadunek i rozładunek zwierząt, a także prace przy uboju 
i rozbiorze zwierząt.
Wiąże się z nimi zagrożenie obrażeniami ze strony bronią-
cych się zwierząt, a ubój może dodatkowo spowodować uraz 
psychiczny u dziecka.

IV. SPAWANIE ELEKTRYCZNE I GAZOWE

Do prac wzbronionych dzieciom należy spawanie elektrycz-
ne i gazowe oraz pomoc przy tych pracach.
Wiąże się z nimi zagrożenie naświetleniem szkodliwymi pro-
mieniami i poparzeniem dłoni oraz twarzy. Ponadto istnieje 
ryzyko porażenia prądem oraz zatrucia gazami spawalniczymi. 
Czynności te wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności 
oraz stosowania środków ochrony osobistej.

V. PRACE Z WYKORZYSTANIEM SUBSTANCJI CHE-
MICZNYCH, NAWOZÓW MINERALNYCH I ROZPUSZ-
CZALNIKÓW

1. Należy chronić dzieci przed dostępem do substancji che-
micznych stosowanych w gospodarstwie, w tym przede 
wszystkim do substancji żrących, paliw, chemicznych 
środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna 
palonego).
Tlenkowe wapno nawozowe to substancja o silnych właści-
wościach pylących, żrących i parzących. Podczas prac związa-
nych z jego załadunkiem, wyładunkiem i wysiewem może 
dojść do poważnych poparzeń błon śluzowych, oczu i skóry. 
Nawozy i środki ochrony roślin zwykle są szkodliwe lub 
trujące. Niebezpieczne dla organizmu, nawet dorosłego, są 
środki chemiczne zwłaszcza I i II klasy toksyczności, dlatego 
ich stosowanie wymaga wcześniejszego specjalistycznego 
przeszkolenia i używania ochron osobistych.
2. Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem rozpusz-

Dokończenie na str. 14
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BRZOSTECKIE PRZEDSZKOLAKI W KRYNICY
Wraz z końcem roku szkolnego, zgodnie z tradycją Przed-

szkola w Brzostku, dzieci i ich bliscy udają się na wy-
cieczkę. Wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Z uwagi na fakt, iż jako placówka należymy do Sieci Szkół 
i Przedszkoli promujących zdrowie, również wspólne wyjazdy 
obfitują w podejmowanie wysiłku fizycznego, istotnego 
dla prawidłowej pracy naszego organizmu. Punktem kul-
minacyjnym tegorocznego wyjazdu była Krynica – piękna 
miejscowość oraz pełen magii kurort wypoczynkowy. Mno-
gość otaczających lasów i gór sprawia, że turyści, którzy ją 
odwiedzają, delektują się świeżym powietrzem, niecodzien-
nym krajobrazem oraz błogim wypoczynkiem i relaksem. 

Bogactwo kulturowe splata ze sobą pokolenia, a atrakcje 
turystyczne poszerzają horyzonty i dostarczają „zdrową” 
dawkę adrenaliny. Gościliśmy w Pijalni Głównej, następnie 
podążaliśmy szlakiem prowadzącym na Górę Parkową. Tam 
uczestnicy wycieczki oddali się licznym aktywnościom, które 
spotęgowały przyjemne odczucia i dostarczyły niezapomnia-
nych wrażeń. Ostatnim elementem naszego wyjazdu było 
integracyjne ognisko w zajeździe „Prometówka”. Wytworzona 
w ciągu całego dnia miła i serdeczna atmosfera pozwoliła 
bezpiecznie wrócić do domu i cieszyć się zgromadzonymi 
wspomnieniami.

Beata Barbarzak 

Fot. Beata Barbarzak 

czalników organicznych, ani narażać ich na kontakt z tymi 
substancjami.
Rozpuszczalniki (benzyny, rozpuszczalniki nitro, chlorokauczu-
kowe i inne) będące składnikami farb, lakierów, czy klejów są 
szkodliwe dla zdrowia. Niektóre z nich są rakotwórcze, mają 
właściwości narkotyczne. Oddziałują na układ nerwowy 
i mogą powodować trwałe szkody w organizmie. Ponadto 
ich opary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 
Niedozwolony jest również udział dzieci w pracach związa-
nych z topieniem i podgrzewaniem lepiku i smoły, z uwagi 
na zagrożenie wybuchem, pożarem i poparzeniem. Opary 
lepiku i smoły również zawierają rozpuszczalniki organiczne.

VI. PRACE GROŻĄCE CIĘŻKIMI POPARZENIAMI 
I POŻAREM

Dzieci nie wolno angażować do rozpalania i obsługi pieców 
centralnego ogrzewania.
Wykonywanie tych czynności wiąże się z niebezpieczeństwem 
wybuchu i pożaru, a tym samym z dużym ryzykiem popa-
rzeń tułowia, twarzy i rąk. Podobne ryzyko dotyczy obsługi 
parników, kotłów do gotowania i suszarni.

VII. PRACE W ZAMKNIĘTYCH ZBIORNIKACH

Prace w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także opróż-
nianie zbiorników szamb, wywóz gnojówki i gnojowicy, 
to czynności szczególnie niebezpieczne – nigdy nie powinny 

uczestniczyć w nich dzieci.
Poza niebezpieczeństwem urazów mechanicznych, wiąże się 
z nimi ryzyko śmiertelnego zatrucia. W zamkniętych zbior-
nikach może brakować tlenu, mogą również kumulować się 
w nich gazy takie jak: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla. 
W dużych stężeniach są szkodliwe dla zdrowia lub zabójcze. 
W żadnym wypadku dzieci nie mogą mieć z nimi kontaktu.

VIII. PRACE NA WYSOKOŚCI

Wszelkie prace na wysokości, np. na pomostach, drabinach, 
drzewach, dachach, powinny być wzbronione dzieciom 
z uwagi na zagrożenie upadkiem.
Dzieci bywają mniej uważne, tym bardziej, gdy są pochłonięte 
powierzonym zadaniem. Nie są w stanie ocenić zagrożenia 
i przewidzieć skutków nieostrożności, które w przypadku 
upadku z wysokości mogą wiązać się z poważnym urazem 
głowy, kręgosłupa lub kończyn, a nawet śmiercią.

IX. PRACE W WYKOPACH ZIEMNYCH

Dzieciom nie należy powierzać kopania rowów i dołów 
oraz wykonywania jakichkolwiek czynności w wykopach.
Przy tych czynnościach występuje niebezpieczeństwo oberwa-
nia i obsunięcia się ścian wykopu, a w następstwie - zasypania 
osoby pracującej. Osunięte masy ziemi mogą spowodować 
uduszenie dziecka lub doprowadzić do złamań i zmiażdżeń.

Dokończenie na str. 15
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DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
inspirowane etosem Patrona, podjęte w roku szkolnym 2017/2018

Wychowanie młodego człowieka jest procesem ciągłym 
i odbywa się w każdej szkolnej sytuacji, dlatego bar-

dzo ważne jest oparcie tego procesu o wzór osobowościowy 
Patrona szkoły. Jako społeczność Zespołu Szkół w Brzostku-
-Kleciach jesteśmy dumni z tego, że od 1998 roku jest nim 
niekwestionowany i ponadczasowy autorytet – Święty Jan 
Paweł II. 

W mijającym roku szkolnym jak zwykle podejmowaliśmy 
wiele różnych działań wychowawczych odwołujących się do 
prawd i ideałów głoszonych przez Papieża Polaka. Były to 
m. in. uroczyste obchody Święta Szkoły i rocznicy nadania 
jej imienia, które odbyły się 3 października, przeprowadzone 
we wszystkich klasach lekcje wychowawcze i biblioteczne, 
okolicznościowe gazetki ścienne i wystawy, zbiórki pieniężne 

na cele charytatywne. W październiku już po raz dziesiąty 
został przeprowadzony Jubileuszowy Turniej Wiedzy o Szkole 
i jej Patronie. 

Nasi uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskich konkur-
sach poetyckich, literackich, plastycznych i recytatorskich, 
w których osiągali liczne sukcesy. I tak w marcu odbyła się 
XIV edycja Konkursu Papieskiego „Jan Paweł II - Pielgrzym 

Pokoju”, a w maju uczennice klasy 3. technikum architektury 
krajobrazu odebrały nagrody za pierwsze i drugie miejsce 
w Powiatowym Konkursie Poetyckim „Matematyka nie zna 
granic - moje wspomnienia o Janie Pawle II”.

Jesteśmy organizatorem corocznego „Białego Marszu”, 
który odbywa się w kwietniu w rocznicę śmierci Patrona. 
Uczestniczy w nim cała społeczność szkolna, emerytowani 
pracownicy, absolwenci, a także okoliczni mieszkańcy. 

Należymy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pa-
wła II i dlatego chętnie uczestniczymy w podejmowanych 
przez nią inicjatywach. W październiku reprezentacja szkoły 
wzięła udział w corocznej XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę, natomiast w maju 
uczniowie klas trzecich technikum - w Zlocie Szkół im. Jana 

Pawła II w Wadowicach. W marcu tegoroczni maturzyści 
w drodze powrotnej z Jasnej Góry odwiedzili Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz Centrum Świę-
tego Jana Pawła II, zaś w czerwcu w Katedrze w Rzeszowie 
odbył się III Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Województwa 
Podkarpackiego, w którym wzięli udział uczniowie klasy 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – autor Piotr Machowski, 
ZSP w Radzyniu Podlaskim

Dokończenie na str. 16

X. PRACE W SZKODLIWYCH WA-
RUNKACH, W TYM W HAŁASIE 
I ZAPYLENIU

Dzieci nie mogą przebywać w środowi-
sku o dużym natężeniu hałasu, niedo-
statecznym oświetleniu, w pomieszcze-
niach zapylonych pyłami pochodzenia 
roślinnego oraz wykonywać czynności 
narażających je na kontakt z chorobo-
twórczymi czynnikami biologicznymi 
(bakteriami, roztoczami, pasożytami 
zwierzęcymi, grzybami).
Czynniki te mogą powodować uszkodze-
nie słuchu, wzroku oraz choroby zakaźne 

i alergiczne. Pracę w takich warunkach 
mogą wykonywać tylko osoby dorosłe 
stosujące środki ochrony dróg oddecho-
wych, wzroku i słuchu.

XI. PRACE OBCIĄŻAJĄCE UKŁAD 
KOSTNO-STAWOWY, W TYM DŹWI-
GANIE I PRZENOSZENIE

1. Dzieci nie powinny wykonywać prac 
wymuszających długotrwałe przyjmo-
wanie nienaturalnej pozycji ciała.
Tego typu czynności, tym bardziej często 
powtarzane, mogą prowadzić do de-
formacji stawów i kości młodego, roz-
wijającego się jeszcze organizmu. Na 

uszkodzenia szczególnie narażony jest 
kręgosłup, a jego zwyrodnienia wywo-
łują chroniczny ból i mogą okazać się 
nieodwracalne.
2. Dzieci nie powinny uczestniczyć 
w czynnościach związanych z dźwiga-
niem i ręcznym przenoszeniem ciężkich 
przedmiotów.
Ręczne prace transportowe są przezna-
czone dla osób dorosłych, wymagają od-
powiedniej siły fizycznej. Osoba młoda, 
pracująca ponad swe możliwości jest na-
rażona na bóle i uszkodzenia kręgosłupa, 
kontuzje stawów oraz zerwania mięśni.

Żródło: www.krus.gov.pl

Dokończenie ze str. 14
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JUBILEUSZ 60-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 
W BRZOSTKU

W 2018 roku przypada sześćdziesiąta rocznica istnienia naszej szkoły. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
jest bowiem kontynuatorem Dwuzimowej Szkoły Rolniczej i Dwuzimowej Szkoły Rolniczo-Gospodarczej, 

które powstały w Brzostku w 1958 roku. Dzięki pracy i zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli, wychowawców 
i pracowników oraz wsparciu władz ta mała placówka rozrosła się do rozmiarów dzisiejszego zespołu skupiają-
cego różne rodzaje szkół.

Pamiętając o trudzie włożonym w kształtowanie historii i tradycji szkoły oraz chcąc przypomnieć i uszano-
wać Wszystkich, których los związał z naszą placówką, staramy się nadać obchodom 60. rocznicy jak najwyższą 
rangę. 15 września 2017 r. decyzją Dyrektora i Rady Pedagogicznej został powołany Komitet Obchodów 60-lecia 
Szkoły. Kulminacyjnym ich punktem będzie uroczystość zaplanowana na 6 października 2018 roku, której pro-
gram zamieszczamy poniżej.

Zależy nam, aby w Jubileuszu wraz z obecną społecznością szkolną wzięło udział jak najwięcej Absolwentów. 
Dlatego prosimy o możliwie szerokie rozpowszechnienie tej informacji.

PROGRAM OBCHODÓW 
6 października 2018 roku
9.00 - 12.30 - rejestracja uczestników w budynku szkoły
10.30 -10.55 - modlitwa na cmentarzu w Brzostku w intencji zmarłych nauczycieli, uczniów i absolwentów
11.00 - 12.00 - msza św. w Kościele Parafialnym w Brzostku
12.30 - 14.00 - uroczysty apel w budynku szkoły
14.00 - 14.15 - wspólne zdjęcie
14.30 - 16.00 - obiad (dla zaproszonych gości i zgłoszonych absolwentów)
16.00 - 17.45 - spotkania w klasach, zwiedzanie budynku
18.00 - Bal Absolwentów
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Opłata zjazdowa dla absolwentów wynosi 50,00 zł i obejmuje obiad w cenie 40 zł oraz koszt organizacji Gali 
Jubileuszowej w Zespole Szkół. Koszt udziału w Balu Absolwentów dodatkowo wynosi 100,00 zł/osobę.

2. Zgłoszenia udziału w obchodach Jubileuszowych oraz Balu Absolwentów należy dokonać poprzez wypełnie-
nie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej i dostarczenie do sekretariatu szkoły bądź przesłanie na 
adres szkoły:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
39-230 Brzostek
z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”
3. Opłaty zjazdowe należy wnosić do dnia 31.08.2018 r.

Wpłat można dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku, numer konta: 10 8589 0006 0080 0292 3633 0001

W tytule przelewu należy wpisać: Zjazd, nazwisko (nazwisko panieńskie) i imię, rok ukończenia szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu Absolwentów zamieszczane będą sukcesywnie na stronie interne-

towej szkoły, szkolnym profilu facebookowym oraz udzielane telefonicznie pod numerem: 14 6830 321.
Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

trzeciej technikum architektury krajobrazu.
Aby wzmacniać nasze działania wychowawcze oraz właś-

ciwie kształtować charaktery i postawy uczniów chętnie 
uczestniczymy w różnego rodzaju formach doskonalenia. 
Delegacja wychowawców w październiku wzięła więc udział 
w Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli „Etos Jana Pawła II 
i kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania 
młodego pokolenia”. 

W czerwcu podczas XXXI Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II pod hasłem „Idźmy w przyszłość 
z nadzieją” naszą szkołę reprezentowały: wicedyrektor Anna 
Hudyma i lider Komisji Wychowawców Klasowych Mał-
gorzata Jop. Celem takich spotkań jest wspólne poznawanie 
i zgłębianie nauczania Patrona, a przede wszystkim wymiana 
doświadczeń. W tym roku gospodarzem był Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 
Uroczystości zainaugurowano Mszą Świętą w Sanktuarium 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy pod przewodnictwem 
Jego Eminencji ks. kardynała Stanisława Dziwisza, w obecno-
ści ks. biskupa Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego, a także 
duchowego opiekuna Rodziny Szkół im. Jana Pawła II ks. bi-
skupa Henryka Tomasika, Biskupa Radomskiego. Kolejnym 
punktem był przemarsz ulicami miasta w asyście orkiestry 

i pocztów sztandarowych do szkoły, gdzie odsłonięto i poświę-
cono płaskorzeźbę przedstawiającą Patrona. Następnie uroczy-
stości przeniosły się do hali widowiskowo-sportowej, gdzie 
dyrektor szkoły dokonała oficjalnego otwarcia z udziałem 
władz samorządowych i przedstawicieli 64 szkół noszących 
imię Jana Pawła II, przybyłych z całej Polski, a także z Wilna 
i Grodna. Po odśpiewaniu hymnu Rodziny Szkół rozpoczął 
się program artystyczny w wykonaniu uczniów, którzy grali, 
śpiewali i tańczyli dla zgromadzonych gości. Na scenie pojawił 
się m.in. szkolny chór i zespół rockowy, wykonując pieśni 
religijne. Następnie konferencję wygłosił ks. dr Grzegorz 
Stolarski, doktor filozofii i wykładowca na Uniwersytecie 
Siedleckim. Świadectwem o działaniu w ich życiu i rodzinie 
Świętego Jana Pawła II podzielili się również Joanna i Jacek 
Wrona. Zwieńczeniem pierwszego dnia Zjazdu był koncert 
Kameralnej Orkiestry Akordeonowej „Arti Sentemo” oraz 
tańce regionalne w wykonaniu „Ulaniaków” z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II z Ulana – Majoratu. Drugi dzień Zjazdu 
wypełniły wycieczki: do Sanktuarium Błogosławionych 
Unitów Podlaskich w Pratulinie, Kolegiaty w Janowie Pod-
laskim i Stadniny Koni Arabskich. Nasze Rodzinne spotkanie 
zakończono wspólnym odśpiewaniem pieśni „Barka”.

Małgorzata Jop

Dokończenie ze str. 15
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Justin Peacock „Aleja ślepca”
Prawnicy nigdy nie kłamią – odpowiedział 
Duncan. My tylko zwodzimy, podstępnie na-
kłaniamy i zatajamy.
Duncan Riley, prawnik pracujący dla nowo-
jorskiej firmy Roth Properties – dewelopera 
budującego Aurora Tower – stawia czoło sko-
rumpowanym ludziom, którzy w walce o władzę i wpływy 
nie zawahają się przed niczym. Jego kariera staje pod znakiem 
zapytania, kiedy Duncan decyduje się na bezpłatną obronę 
nastolatka oskarżonego o morderstwo ochroniarza zatrudnio-
nego przez Roth Properties. W tym samym czasie Candace 
Snow, reporterka śledcza „New York Journal”, wpada na trop 
tajemnicy rodziny Rothów i postanawia rozwiązać zagadkę, 
nieświadoma grożącego jej niebezpieczeństwa…
„Aleja ślepca” to doskonały kryminał prawniczy, który bru-
talnie i jasno ukazuje konflikt między interesami firmy, 
oczekiwaniami zamożnego klienta i sumieniem prawnika.

Corinne Hofmann „Dziewczyna z szyją żyrafy”
W jaki sposób człowiek staje się tym, kim jest?
Corinne Hofmann w swojej książce szczerze 
opowiada o dorastaniu w trudnych warunkach 
i o ważnych naukach, które z tego wyciągnęła. 
Inspirująca historia silnej kobiety, która potrafi 

czerpać radość z życia i odnosić sukcesy. Zaskakująca i mo-
tywująca.
Egzotyczna historia miłości do kenijskiego Masaja. Losy 
kobiety, która zostawiła wygodne życie w Szwajcarii, by 
podążyć za miłością swojego życia do afrykańskiej dziczy.

Przemysław Skokowski „Autostopem przez Atlantyk i Ame-
rykę Południową”
Świat wbrew pozorom, jest mały i dostępny dla 
każdego. Wystarczy chcieć. Taka jest dewiza 
Przemka. Z tym przeświadczeniem wyruszył 
z Gdańska i po 7 miesiącach dotarł do Brazylii.
Książka jest relacją z tej fascynującej podróży, 
którą pokonał głównie autostopem, przemie-
rzając między innymi: Kostarykę, Nikaraguę, 
Panamę, Kolumbię, Ekwador, Peru, Boliwię, 
Argentynę i Paragwaj. Autor przybliża portrety poznanych 
ludzi, opowiada o historii i egzotyce odwiedzanych krajów. 
Poznajemy kostarykańską dżunglę ze śmiertelnie niebez-
piecznymi pająkami i wężami. Opisuje też swoje zwariowane 
przygody jak „polowanie” na ryby z harpunem wśród rafy 
koralowej czy walkę ze sztormem na Atlantyku.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Prawnik: Proszę Pana, wierzę, że jest Pan uczciwym i szcze-
rym człowiekiem…
Świadek: Dziękuję. Gdybym nie był pod przysięgą, po-
wiedziałbym o Panu to samo.

J J J
Mężczyzna, który wracał wieczorem do domu, został na-
padnięty przez chuliganów. Leżał na chodniku cały we 
krwi. Drugą stroną ulicy szedł policjant. Popatrzył na 
leżącego i poszedł dalej. Po kilku minutach przechodzi 
grupa skautów, także nie zwróciła uwagi na pobitego. 
Podobnie było z przechodzącymi zakonnicami. Wreszcie 
pojawił się psycholog. Zobaczył leżącego, przyjrzał mu się 
i wykrzyknął:
- Mój Boże, ktokolwiek to zrobił, natychmiast potrzebuje 
pomocy!

J J J
Ranek w akademiku. Student pierwszego roku mówi:
- Chodźmy na zajęcia, bo się spóźnimy!
Student drugiego roku na to:
- E, pośpijmy jeszcze…
Student trzeciego roku:
- Może skoczmy na piwo?
Student czwartego roku:
- Może od razu na wódkę?
Jako że nie mogli się dogadać, udali się do studenta piątego 
roku, by ich rozsądził. Ten zarządził:
- Rzućmy monetą. Jak wypadnie orzeł, pijemy wódkę. Jak 
reszka – idziemy na piwo. Jak stanie na kancie – śpimy 
dalej. Jak zawiśnie w powietrzu – idziemy na zajęcia. 

J J J

Jak stać się pozytywnym człowiekiem
Dobrerecepty.pl

 ¾ Nie robię dodatkowych problemów.
 ¾ Wierzę w siebie.
 ¾ Doceniam to, co mam.
 ¾ Nie rozgrzebuję starych brudów.

Dobre cytaty – wikicytaty
 ¾ Obgadywanie to ostatnia rzecz, która zostaje głupcowi, 
gdy nie potrafi ci już w żaden inny sposób zaszkodzić.

 ¾ Łatwo być uczciwym, kiedy się umie nienawidzić diabła, 
którego się nie zna: kochać Boga, w którego wątpić nie 
starcza rozumu.

 ¾ Boże, nie daj mi osądzać tego lub mówić o tym, czego 
nie wiem i nie rozumiem. /A. Czechow/

 ¾ Największe złodziejstwo, to okraść kogoś z nadziei.
 ¾ Nie jest jeszcze źle, gdy uczciwość nas tylko męczy; 
gorzej, gdy ośmiesza.

 ¾ Kto nie ma siły, aby być uczciwym, nie ma jej też, aby 
uwierzyć w uczciwość innych. /F. CH. Hebbel/

 ¾ Lepszy uczciwie wymierzony policzek, niż fałszywy 
pocałunek.

 ¾ Bądź uczciwy - nie podawaj braku odwagi za pokorę.
 ¾ Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd, z prądem 
płyną tylko śmieci.

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

ZAGADKA LOGICZNA
Woda

Mąż wypija baryłkę wody w 14 dni, a żona w 20 dni. 
Jeżeli obydwoje będą pili wodę z jednej baryłki, każ-
de w swoim tempie, to ile czasu zajmie im opróżnienie 
baryłki?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 40) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 sierpnia 2018 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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ROZWIĄZANIE:
sierpień 2018

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej sierpień 2018

"

"

"

"
KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
sierpień 2018

POZIOMO:
2) Umowa międzynarodowa 6) Człowiek nizin 
dla górala 8) Aerobiont, tlenowiec 9) Tytuł daw-
nych władców Turcji 11) Strząśnięcie, strzepnięcie, 
usunięcie. 13) Ustrój dawnej Rosji 15) Osoba 
upoważniona do działania w imieniu, w zastęp-
stwie mocodawcy; pełnomocnik 19) Imię Kazana, 
reżysera amerykańskiego. 20) Ze stolicą w Da-
maszku. 21) Kosmetyki dla perkusisty 23) Ogólne 
określenie płynących wód. 24) Niejedna w koł-
czanie 26) Lakier do drewna 28) Taniec dworski 
pochodz. z Niemiec 31) Przepływa przez Szeged; 
najdłuższy dopływ Dunaju. 32) Gatunek jelenia 
indyjskiego. 35) Podkarpackie miasto nad Wi-
słoką 38) Śmiałość granicząca z bezczelnością, zu-
chwalstwo. 39) Obce imię męskie. 40) Drżączka 
poraźna 41) Czarna, osadza się w kominie. 42) Brat 
Mojżesza, pierwszy arcykapłan żydowski.
PIONOWO:
1) Zbiór pytań i zadań do rozwiązania. 2) Spacer 
boa lub winniczka 3) Tętnica, droga. 4) Grecki bóg 
śmierci. 5) Nathaniel King …, jazzman 7) Dominic 
..., aktor filmowy "Prison Break" 10) Lek przeciwgo-
rączkowy 12) Jedna ze starożytnych nazw Hiszpa-
nii. 14) Wyspa Odyseusza. 16) Bruce, mistrz kung-
-fu. 17) Atrybut Kozakiewicza. 18) Bezład, chaos, 
nieporządek, zamęt. 22) Zbiór map. 24) Diwa, 
primabalerina lub primadonna 25) Indyjska epo-
peja rycerska. 26) Zuch, śmiałek. 27) Poetycka 
nazwa ojczyzny. 29) Najstarszy i zasłużony w swo-
im środowisku. 30) Krewny anturium. 33) Po-
spolicie: odchody, kał. 34) Nachylona płaszczyzna 
dachu. 36) Niechęć, uraza, pretensja. 37) Matki 
lub natury.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LIPCOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: W lipcowym numerze nie było zagadki logicznej.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Polygonatum (kokoryczka).
Hasło krzyżówki: Dnia minionego w sto koni nie dogoni.

Nagrody książkowe wylosowali: Marysia Łukowicz 
z Brzostku (krzyżówka), Julia Pietrzycka z Brzostku 
(zagadka przyrodnicza).



PIKNIK RODZINNY „PO ZDROWIE” W ZAWADCE BRZOSTECKIEJ Fot. Jakub Batycki



8/2018

38/2018 26/2018

PSY SZUKAJĄ DOMU

7/201814/2017

32/201820/20186/2018

9/2018

INDIAŃSKA WIOSKA PRZY DOMU KULTURY Fot. Paweł Batycki

Opisy na str. 34 



AZJACI W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

KAPELA ZASTAWNYCH GOŚCIEM STOWARZYSZENIA „BYĆ DOBRYM JAK CHLEB”

II MISTRZOSTWA GMINY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
Fot. z zasobów Stowarzyszenia „Być Dobrym Jak Chleb” Fot. z zasobów Stowarzyszenia „Być Dobrym Jak Chleb”

Fot. Społeczność ŚDS
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TROPEM NIEZWYKŁYCH – KS. DR TOMASZ MAZIARKA
„Już Ciebie tylko kocham
Za Tobą tylko idę
Ciebie tylko szukam
Tobie tylko służyć jestem gotowy
Bo Tyś jedyny jest prawym władcą -
- do Ciebie pragnę należeć.”

Św. Augustyn

Upalne dni sierpniowe trwają długo i powalają żarem całą 
przyrodę. Błękitne obłoczki przesuwa wiatr spokojnie, 

coraz dalej. Cała przyroda zatopiona jest w niezwykłych 
kolorach, zapachach i smakach. Kolorowe zioła dojrzewają 
i przesyłają niezwykły zapach, a wokół nich kręcą się kółka-
mi barwne motyle, to znowu pojedyncze 
trzmiele z brzęczeniem ogłaszają, że to jest 
ich teren. Ścierniska błyszczą brunatną zie-
mią, po której tu i ówdzie kręcą się stadka 
gołębi, wróbli, to znowu przylatują oka-
załe kuropatwy czy maleńkie przepiórki. 
Wszystko to ptactwo wyszukuje ostatnie 
ziarna pozostałe po żniwach. „Południe 
skwarne leży…” na pustych ścierniskach. 
Dzisiaj nie ma już na nich grabiących po 
żniwach kobiet, ani też dzieci zbierających 
do worków kłósia, z których wydoby-
wano ziarna dla drobiu, a w uboższych 
domach mełło się je w żarnach na mąkę 
potrzebną na zacierki i „paciarki”. Dzisiaj 
gdzieniegdzie po miedzach, łąkach, skar-
pach zbierają dzieci zioła, które zaniosą 
później do Przeczycy, do Matki Boskiej 
Wniebowziętej zwanej Zielną. Tam też 
gospodynie i gospodarze przyniosą z po-
szczególnych wsi pięknie uwite wieńce 
dożynkowe jako podziękowanie za obfite 
plony. Będą przeróżne kształty i formy tych wieńców wi-
tych z najpiękniejszych kłosów zbóż, a to w kształcie globu 
ziemskiego, to znów kapliczek z obrazem Matki Bożej lub 
św. Jana Pawła II. Będą także korony, dzwony, orzeł biały 
i inne wymyślne formy i kształty. Wszystkie te wieńce 
uwite są niezwykłymi warkoczami, przyozdobione ziarnem 
zbóż, grochem, fasolą, słonecznikiem. Upiększone są owo-
cami, kwiatami czy też ozdobami rękodzieła ludowego. Za 
wieńcami niosą gospodarze tace, a na nich wszystkie dary 
lata: dorodne owoce, pęki kwiatów, a wśród nich wyroby 
garmażeryjne i cukiernicze. Cały korowód strojny jest w lu-
dowe stroje rzeszowskie, krakowskie, w które ubrani są żni-
wiarze, reprezentanci poszczególnych wiosek. Te korowody 
prowadzone są przez grajków tworzących kapele ludowe ze 
skrzypcami, akordeonami, klarnetami, basami, cymbałami 
itp. Głośny śpiew ludowych i religijnych pieśni roznosi się 
po całej okolicy. W dali stoją traktory i furmanki ustrojone 
zielonymi gałęziami z kolorowymi wstążkami. I tak wszy-
scy za korowodem pośpieszają coraz to bliżej na przeczycki 
dziedziniec kościelny. A tam ustawione są ławki, krzesła, 
konfesjonały, a przed nimi duży, okazały ołtarz polowy, który 
ozdobiony jest sprawnymi rękoma parafian. Za chwilę przy 
ołtarzu staną księża z sąsiednich parafii, zaproszeni dostojnicy 
kościelni w osobie biskupa oraz alumni, lektorzy, ministranci, 
Dziewczęca Służba Maryjna, strażacy, poczty sztandarowe. 
Chóry kościelne, orkiestry towarzyszyć będą mszalnej liturgii.

Od najmłodszych lat bywał tutaj też nasz Rodak ks. dr 
Tomasz Maziarka. Jako młode dziecię prowadzony był przez 
ojca i matkę. Potem przybywał jako ministrant, lektor, alumn, 
a zawsze wpatrzony w oczy Matki Bożej Przeczyckiej wypra-
szał łaski dla całej swojej rodziny, parafii i całej ojczyzny. 

Przybywał do Przeczycy też św. Jan Paweł II, który jeszcze jako 
biskup krakowski w 1975 roku dokonał rekoronacji cudownej 
figury. Rokrocznie wokół ołtarza ustawiają się setki pielgrzy-
mów, już nie tylko z naszych parafii, ale także z ościennych 
zakątków Polski, aby opowiedzieć Matuchnie wszystkie 
swoje smutki i prosić o pomoc w ich przezwyciężaniu. Nasz 
Rodak, bohater tej opowieści, od dziecka wychowywany 
był w tradycyjnej, bardzo rozmodlonej rodzinie katolickiej. 
To właśnie matka Maria Maziarka jako pierwsza składała 
rączki syna, uczyła go znaku krzyża, a potem klękała z nim 
– a właściwie z gromadką swoich dzieci – do wieczornego 
paciorka i porannej modlitwy. To ona opowiadała dzieciom 
o małym Jezusie, Synu Boga i jego matce Maryi. To ona 

wyśpiewywała pierwsze pieśni kościelne, 
ucząc ich dzieci. Rodzina jest pierwszym, 
najważniejszym „Kościołem” i tam kształ-
tują się postawy i cechy charakteru dzieci. 
Tam też dzieci nabierają wszelkich nawy-
ków pobożności, miłości na całe życie. Rola 
ojca, jego pracowitość, miłość do rodziny, 
jego ciepłe słowa skierowane do matki 
i dzieci, wspólna modlitwa to najlepszy 
przykład uczenia wiary katolickiej. I tak 
też było w rodzinie Maziarków. Ojciec 
Józef, spracowany robotnik, wracał ze Sto-
milu dębickiego. Potem brał się za pracę 
w gospodarstwie rolnym, a wieczorem roz-
mawiał z dziećmi i starał się odpowiadać 
na każde ich pytanie. W niedzielę zaś ze 
starszymi dziećmi siadał przy stole i dys-
kutował nad artykułami z prasy katolickiej, 
fragmentami przeczytanych książek, czytał 
Biblię i rozmawiał na tematy wiary. Dzieci 
zaszczepione miały od najmłodszych lat, że 
miłość do Boga i bliźniego to są najwyższe 

wartości życia ludzkiego. Dlatego też cala duża rodzina do 
dziś jest przykładem katolickiego życia, a syn Tomasz – dziś 
ksiądz doktor – jest jej największą perełką. Ważnym ogni-
wem wychowawczym jest dobry przykład rodziców, wspólna 
modlitwa, odmawianie różańca, uczęszczanie na majówki… 
W tej rodzinie szczególnie pobożnie przeżywano czas Wiel-
kiego Postu i chociaż do kościoła parafialnego jest daleko 
– 1 godzina drogi z Jaworza do Gorzejowej – droga ciężka, 
błotna, niewygodna, to jednak dzieci przechodziły ją pieszo 
i uczestniczyły w Drodze Krzyżowej i każdym nabożeństwie 
niedzielnym. W tej rodzinie praktykowanie sakramentów jest 
obowiązkiem każdego z dzieci. Ksiądz Tomasz wspomina, iż 
od Pierwszej Komunii Świętej nie było ani jednego pierw-
szego piątku miesiąca bez spowiedzi i bez Komunii Świętej. 
Wspomina też, że rozmowy z ojcem pomimo ciężkiej jego 
pracy ciągle trwają po dziś dzień. Ojciec Józef ma ogromne 
zamiłowanie do czytania literatury, prasy katolickiej i często 
przy stole odbywają się dyskusje trwające do późnych godzin 
nocnych. Chociaż przed stołem stoi duży telewizor, a synowie 
mają laptopy, smartfony, tablety, to jednak rozmowa jest tutaj 
podstawowym środkiem komunikacji. I właśnie taka recepta 
na rodzinne wychowanie jest skuteczna i daje dobre efekty.

Ks. dr Tomasz Maziarka urodził się 7 marca 1975 roku 
w Kołaczycach jako szóste dziecko Marii i Józefa Maziarków. 
Pierwsze lata życia spędził w Kamienicy Dolnej, następnie 
cała rodzina przeniosła się do Jaworza Górnego, gdzie rodzice 
zakupili posesję, na której był stary dom drewniany. Dzięki 
wielkiej pracowitości rodziców w niedługim czasie wybudo-
wano zgrabny, nowoczesny budynek, do którego przeniosła 

Pierwsza Komunia Święta Tomka
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się cała rodzina. Wielka radość nastała w tej wielodzietnej 
rodzinie, a matka najbardziej cieszyła się z łazienki, w której 
wreszcie była bieżąca woda.

Ks. Tomasz najmłodsze lata życia spędził w domu rodzin-
nym wraz ze starszym rodzeństwem. Pierwsze lata szkolne 
to nauka w szkole podstawowej w Kamienicy Dolnej. Jego 
nauczycielami byli tam: Kazimiera Surdel, Maria Hipszer, 
Elżbieta Ptaszek. Od szóstej klasy uczęszczał do Zbiorczej 
Szkoły Gminnej w Brzostku, a jego wychowawczynią była 
pani mgr Krystyna Warchał. Tutaj znany był jako wspaniały 
kolega i bardzo zdolny uczeń. Brał czynny udział nie tylko 
w obowiązkowych zajęciach, ale także w różnych kołach 
pozalekcyjnych. Uwielbiał sport, co zostało mu po dziś dzień 
i chociaż ma wiele zajęć, to biega codziennie oraz bardzo dużo 
podróżuje. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę 
w elitarnym technikum elektronicznym w Dębicy. Chociaż 
trudno się było dostać do tej szkoły, bo było czterech kandy-
datów na jedno miejsce, to jednak dobry wynik z egzaminu 
wstępnego zaowocował sukcesem. Do technikum dojeżdżał 
z domu rodzinnego. Rokrocznie osiągał dobre wyniki na-
uczania i stawał się coraz to bardziej dorosłym człowiekiem. 
W domu pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa, 
co nie przeszkadzało mu, aby 
bardzo często iść do kościoła 
parafialnego pw. św. Grzego-
rza i Przemienienia Pańskiego 
w Gorzejowej. Tam też służył 
do Mszy Świętej i uczestni-
czył w spotkaniach katolickich 
grup młodzieżowych. Coraz 
to bardziej wczytywał się nie 
tylko w literaturę historycz-
ną, przygodową, faktu, ale 
przede wszystkim w literaturę 
katolicką. Często w domu ze 
starszym rodzeństwem i oj-
cem dyskutowali nad przeczy-
tanymi artykułami i w myśl 
św. Jana Pawła II, iż „człowiek 
jest istotą szukającą prawdy, 
więc także tym, którego życie opiera się na wierze” starali się 
wcielać w życie poznane prawdy wiary.

Czas nauki w technikum elektronicznym kończył się i koń-
czył się też czas rozważań nad przyszłym, dorosłym życiem. 
Wiedział on, że musi mieć rzetelną wiedzę, także językową, 
dlatego uczęszczał na prywatne lekcje języka angielskiego, 
a ponadto uczył się grać na gitarze, co nie przeszkadzało 
mu w częstym pielgrzymowaniu do miejsc świętych razem 
z kolegami i koleżankami. Po maturze – jak sam mówi – nie 
przeżywał „nieba w płomieniach”, ale w naturalny sposób 
skierował swoje kroki do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie. Tej decyzji nie konsultował z nikim. Opierał się 
na własnej intuicji i przekonaniu, że seminarium i ludzie, któ-
rzy będą go prowadzić, potwierdzą jego zamierzenia i plany. 
Pozostawił siebie całkowicie decyzji Kościoła. Nawet sam 
fakt zgłoszenia się do seminarium pozostawił w wielkiej 
tajemnicy, a nawet to wydarzenie kamuflował wyjazdem 
do Krakowa i poszukiwaniem uczelni.

Po wstąpieniu do WSD w Tarnowie mocno zaangażował 
się w studiowanie – jak sam mówi, dopiero wtedy zaczął się 
prawdziwie uczyć – i formację duchową. Tutaj też zaangażo-
wał się w działalność Sekcji Radiowej RDN oraz katolickiego 
zespołu muzycznego Genezareth, w którym grał na gitarze. 
Wtedy razem z zespołem nagra w profesjonalnym studiu 
płytę pt. „Pan światłem mym”. W czasie studiów zafascy-
nował się literaturą filozoficzną. Coraz to więcej wczytywał 

się w poważne dzieła, a potem dużo dyskutował z kolegami 
alumnami. Dużą rolę w kształtowaniu myśli filozoficznej ks. 
Tomasza odegrał starszy jego brat, mgr teologii – Jurek – który 
miał w domu ciekawą biblioteczkę z pozycjami filozoficznymi 
i teologicznymi. To w właśnie z niej czytał pierwsze książki 
o Biblii i filozofii autorstwa ks. prof. Michała Hellera, a sam 
autor stał się dla niego kimś bardzo niezwykłym, można 
powiedzieć wzorem do naśladowania. Ks. prof. Michał Heller 
– tarnowianin – jest jednym z najwybitniejszych kosmologów 
w Polsce. Jest on autorem dzieła „Filozofia i wszechświat”, 
w którym m.in. mówi o tym, że wszechświat rozszerza się, 
zastanawia się, czy Wielki Wybuch rzeczywiście był jego 
początkiem, czy wszechświat można uważać za układ izolo-
wany. Ponadto profesor oprowadza czytelnika po gąszczu 
tematów filozoficznych, które towarzyszyły kosmologii od 
zarania aż po współczesność. Autor – ks. prof. Heller – jest 
laureatem licznych nagród, a w 2008 roku otrzymał presti-
żową Nagrodę Templetona.

Ks. Tomasz Maziarka napisał pracę magisterską z filozofii 
u ks. prof. dra hab. Stanisława Wszołka pt. „O duszy i neu-
ronach. Francis Crick w roli filozofa.”. Recenzentem pracy 
był ks. prof. Michał Heller. Rok 2001 był bardzo ważną 

datą w życiu ks. Tomasza, 
gdyż wtedy właśnie otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk 
tarnowskiego ordynariusza 
ks. bpa Wiktora Skworca, 
a potem nasz Rodak sprawo-
wał pierwszą Mszę Świętą 
prymicyjną i udzielał mocą 
Chrystusowego Kapłaństwa 
błogosławieństwa wszyst-
kim wiernym zebranym na 
tej uroczystości. Radości ro-
dzinnej i parafialnej było co 
niemiara. Można się zasta-
nowić dlaczego ten zdolny 
młody człowiek nie wybrał 
innego zawodu, bardziej 
eksponowanego – polityka, 

lekarza, prawnika – tylko został księdzem. Za św. Markiem 
mówimy, że jesteśmy odbiciem mądrości Boga i jesteśmy 
wezwani do rozwijania tej mądrości, a Jezus – prawdziwy 
Zbawca – wyzwala u nas powołania. Dowodem prawdziwości 
tego stwierdzenia jest nasz Rodak, ks. Tomasz. „Wystarczyła 
ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci ślub, bo wiedziałeś, 
kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg”- to właś-
nie powołanie do kapłaństwa stało się przyczynkiem do 
wyboru tej drogi życiowej, a dziś ks. Tomasz zatopiony coraz 
to bardziej w dzieła filozoficzne staje się, coraz to większym 
myślicielem i przednim teologiem.

Po święceniach nasz Rodak został wysłany do pracy w pa-
rafii Pustków Osiedle, później do Nowego Wiśnicza, gdzie 
niósł przede wszystkim posługę jako katecheta. Tam też 
uczył w gimnazjach. Jego postawę katolicką, a później ka-
płańską kształtowały też pielgrzymki, w których uczestniczył 
od najmłodszych lat. Już w 1987 roku uczestniczył z parafią 
w Gorzejowej w pieszej pielgrzymce do Tarnowa na przyjazd 
papieża Jana Pawła II. Pieszo też wędrował do naszej Ma-
donny w Częstochowie, a później jako kapłan organizował 
pielgrzymki młodych do Zagrzebia, Rotterdamu, Strasburga 
i Pragi w ramach Wspólnoty Taizé. Później organizował 
pielgrzymki do Medjugorie, Rzymu i Ziemi Świętej. Podczas 
pielgrzymki do Watykanu w 2000 roku na spotkaniu z Ja-
nem Pawłem II poznał księdza będącego attaché przy ONZ, 
mającego polskie korzenie. Z tą osobistością zaprzyjaźnił się, 
co było przyczynkiem do późniejszych podróży do USA.

Pamiątka święceń kapłańskich udzielonych przez Wiktora 
Skworca Biskupa tarnowskiego w Bazylice Katedralnej 

w Tarnowie dnia 26 V 2001

Dokończenie na str. 25
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Po czteroletniej pracy wikariusza biskup Wiktor Skworc 
skierował ks. Tomasza Maziarkę na studia specjalistyczne na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, gdzie 

zdobył drugie magisterium, tym razem z filozofii. Podjął studia 
doktoranckie, które z sukcesem ukończył w 2012 roku obroną 
pracy pt. „Umysł w perspektywie emergentyzmu. Krytyczna 
analiza koncepcji Philipa Claytona”. Tę prace doktorską nasz 
Rodak pisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława 

Wszołka, nato-
miast recenzenta-
mi byli ks. prof. dr 
hab. Michał Heller 
oraz Jezuita Ojciec 
prof. dr hab. Józef 
Bremer. Dokto-
rat dotyczył nauk 
przyrodniczych – 
kosmologii i neu-
robiologii – i ich 
relacji do teologii. 
Po obronie dokto-

ratu został skierowany do pracy u ks. prof. Michała Hellera 
i pełni funkcję jego sekretarza. Było to wielkie wyróżnienie 
dla ks. Tomasza, gdyż pracuje u laureata tzw. Teologicznego 
Nobla, którego wcześniejszymi laureatami byli: św. Mat-
ka Teresa z Kalkuty czy Aleksander Sołżenicyn. Taka praca 
szczególnie zobowiązuje.

Obecnie ks. dr Tomasz Maziarka zatrudniony jest jako wy-
kładowca antropologii filozoficznej i historii filozofii w WSD 
w Tarnowie oraz jako sekretarz Wydziału Teologicznego 
Sekcji w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie. Celem, jaki stawia sobie na najbliższe lata, jest 
uzyskanie kolejnego stopnia naukowego, jakim jest doktor 
habilitowany. Ponadto często wygłasza rekolekcje nie tylko 
w kraju, ale także za granicą, m.in. w Anglii, Norwegii i USA. 
Bardzo ciężko pracuje intelektualnie, przygotowując się do 
zajęć dydaktycznych w seminarium, a także współpracując 
z czasopismami naukowymi: „Logos i Ethos”, „Zagadnienia 
filozoficzne w nauce” i „Tarnowskie studia teologiczne”. Często 
uczestniczy w spotkaniach z ludźmi świata nauki i kultury, 
a nade wszystko zatapia się w codziennej modlitwie, nie tylko 
sprawując posługę Mszy Świętej, ale także w indywidualnym, 
własnym rozważaniu. Dość często bywa także w parafialnym 
kościele w Gorzejowej czy też u Matki Bożej Wniebowziętej 
w Przeczycy. Pomimo wielu obowiązków znajduje czas na 
codzienne biegi oraz zwiedzanie polskich Tatr, które uwielbia. 
Bywa też często u rodziców w Jaworzu, gdzie zjeżdżają się 
jego bracia i siostry z rodzinami i wtedy jest bardzo gwarno 
i wesoło. Kobiety uwijają się koło kuchni, a oni z ojcem jak 
zwykle gawędzą na ważkie tematy zarówno religijne, jak 
i społeczne. Często też ks. Tomasz zasiada z dziećmi swojego 

Audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II. Ks. Tomasz klęczy 
drugi od lewej

Dokończenie ze str. 24

Kapadocja w Turcji - miejsce ważne dla chrześcijańskiego 
monastycyzmu

Z rodzicami w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Na Pustyni Judzkiej

Z księdzem profesorem doktorem 
habilitowanym Michałem Hellerem

rodzeństwa, a ponieważ jest bardzo pogodny, uśmiechnięty, 
pełen dobrego humoru, to młode pokolenie bardzo go uwiel-
bia. Bywają głośne dyskusje, zabawy, śmiechy, a czasem po 
prostu wspólne świętowanie.

I tak o księdzu doktorze Tomaszu Maziarce można byłoby 
pisać jeszcze wiele. Życie jego jest szczęśliwe i spełnione, 
a on, skromny chłopak z Ziemi Brzosteckiej, pokornie i cicho 
idzie swoją niezwykłą drogą, bo wie, że myślą i czynem 
jednoczy się z Bogiem i jak mówił św. Augustyn, do Niego 
tylko pragnie należeć.

Zuzanna Rogala
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Dokończenie na str. 27

Bogusław Andrzej Baczyński, Tarnów
Moim Dzieciom i Wnukom

PORFIRY ZIENIEWICZ (1819-1897), APTEKARZ I BURMISTRZ MIASTA 
BRZOSTKU
Postać Porfirego1 Zieniewicza pozostaje 

nietypowa choćby z tego powodu, że 
przez co najmniej rok był uniwersyteckim 
kolegą Ignacego Łukasiewicza2. Zdarzenie 
to, mimo swojej przypadkowości, spowodo-
wało, że od niego właśnie odkupił brzostecką 
aptekę3. O Zieniewiczu nie da się całkowi-
cie zapomnieć choćby z tego powodu, że 
szczęśliwym trafem ocalał jego nagrobek 
od ostrzału artyleryjskiego w czasie I wojny 
światowej, a staraniem brzosteckiej spo-
łeczności został pieczołowicie odrestauro-
wany w 2017 r. Tylko przyklasnąć lokalnej 
inicjatywie.

Urodził się w Przeworsku w 1819 roku 
w rodzinie greckokatolickiej jako syn Toma-
sza i Rozalii z Darowskich Zieniewiczów. 
Matka była córką Antoniego Darowskiego, 
którego nazwisko różnie w metrykach zapi-
sywano. Ojciec zaś był syndykiem w Prze-
worsku, potem justycjariuszem4 w okolicach 
Gorlic: w Bieczu, Kołkówce, Koniecznej, 
Rzepienniku Biskupim i Staszkówce5. Zmarł 
przed rokiem 1851, lecz data i okoliczności 
śmierci nie są znane. Najstarszym dokumen-
tem dotyczącym Tomasza i Rozalii, którym 
dysponuję pisząc artykuł, są akta sprawy 
sądowej prowadzonej z ich powództwa w ck. 
Sądzie Obwodowym w Rzeszowie6. Mam 
też wiedzę o zapisach metrykalnych znaj-
dujących się w Archiwum Diecezjalnym 
w Tarnowie7, które pozwalają odtworzyć 
dzieje rodziny Zieniewiczów w prezento-
wanym tu zakresie.

Porfiry Zieniewicz, jak sądzę, miał pię-
ciu braci i jedną siostrę. Być może jednak 
rodzeństwo było liczniejsze. Najstarszym, 
a może tylko starszym bratem Porfirego, 
był Marceli urodzony ok. 1817 r. Ten w wie-
ku 24 lat, alumn ritu graeci, seminarzysta 
lwowski, żeni się w Bieczu (36/81) z Joanną 
Kopestyńską, córką Konstantego i Kune-
gundy, 20-letnią panną8. Ich córka Karolina, 
według moich ustaleń, wyszła w Jaśle za 
mąż za Wincentego Barcika. Syn Jan Antoni, 
urodzony w 1844 r., ck. nadporucznik przy 
nieczynnej obronie krajowej, zamieszka-
ły w Uhryniu parafii Czortków, bierze we 
Lwowie za żonę posesjonatkę z Karolówki, 
pannę trojga imion Julię Marię Sylwię Ja-
strzębską, córkę Karola, właściciela dóbr, 
i Anieli z Witwickich.

Bratem młodszym, jak zdołałem ustalić, 
był Feliks Zieniewicz urodzony w Przewor-
sku ok. 1823 r., oficjalista magistracki we 
Lwowie9, który tamże żeni się z pochodzącą 
z Brzeżan Emilią Karoliną Kudrykiewicz10. 
W 1862 r. Feliks jest już ck. notariuszem 
w Przeworsku11. Synem Feliksa Aleksandra 
i Emilii był urodzony w Przeworsku ok. 
1858 r. Władysław Emilian, który 8 paź-

dziernika 1887 r. żeni się w lwowskiej pa-
rafii św. Marcina z Kazimierą Anną Oleksy 
z Przeworska12. 

Trzeci brat Porfirego, Wawrzyniec Stefan, 
urodził się 10 sierpnia 1829 r. w Bieczu 
(58)13.

Następny brat, Stefan, urodzony w Bieczu 
(28) 12 marca 1831 r.14, umarł młodo w Pil-
źnie (219) 12 lutego 1845 r., a 14 lutego zo-
stał pochowany na miejscowym cmentarzu15. 

Ostatni z braci, Maksymilian, przyszedł na 
świat w Bieczu (32) 9 października 1835 r.16. 
Co ciekawe, to fakt wpisu metrykalnego in-
formujący, że rodzice nie posiadają własnego 
domu (status ojca: inquilinus). 

Jedyna siostra otrzymała trzy imiona: 
Józefa Aniela Maria. Urodziła się w Gorli-
cach (146) 3 marca 1827 r.17. Wyszła za mąż 
za Aleksandra Duczyńskiego z Załoziec, 
pensjonowanego ck. setnika (centurio)18. 

Porfiry Zieniewicz studiował19 farmację 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 1850 -1852 jako 
student nadzwyczajny20. Tamże zapisany 
został pod imieniem Porfir. W pierwszym 
semestrze roku akademickiego 1850/51 
Zieniewicz, którego ojciec już nie żył, ka-
tolik, lat 32, mieszkający w Krakowie na 
Kleparzu pod numerem 109, zapisał się na 
następujące odczyty (wykłady): nauka o cie-
ple i elektryczności, nauka o magnetyzmie, 
botanika, nauka o grzybach, mineralogia, 
nauka o skałach, chemia nieorganiczna 
i lekarsko-sądowa. W sumie stanowiło to 
30 i ½ godziny wykładów w ciągu tygo-
dnia. W semestrze 1851/52 uczęszczał na 
farmakognozję i chemię policyjno-prawną 
do profesora Floriana Sawiczowskiego, zaś 
chemię ogólną nieorganiczną wykładał mu 
prof. Emil Czyrniański. Był najstarszym 
studentem wśród dziesięciu przyszłych far-
maceutów zapisanych w roku akademickim 
1850/51 na odczyty w Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w I półroczu. Miał już wtedy 32 lata. 
Jego kolegami uniwersyteckimi byli: Gra-
bowski Fortunat z Kent, lat 22; Hadziewicz 
Henryk z Radziechowa, lat 27; Łukasiewicz 
Ignacy z Zadusznik, lat 29; Rosenberg Stefan 
z Niepołomic, lat 25; Rogaski (Rogawski) 
Walenty z Więckowic, lat 20; Sporysz Bartło-
miej z Poręby Wielkiej, lat 29; Tomaszewski 
Aleksander ze Zbyłtowskiej Góry, lat 25; 
Tarczyński Hieronim z Markowej, lat 2721. 

Czym zajmował się po ukończeniu stu-
diów do czasu zakupienia apteki od Łukasie-
wicza - nie udało się ustalić. Faktem jest jed-
nak, że był osobą, która wieści o swoim życiu 
z jakichś względów nie rozpowszechniała. 
Jeszcze ciekawsze byłyby, być może, usta-
lenia, co robił w okresie rabacji galicyjskiej 
1846 roku oraz od jak dawna znał Łukasiewi-

cza, którego rozległe kontakty konspiracyjne 
wyjawił Wiesiołowski, stwierdzając, że był 
agentem terenowym na Rzeszów, wyzna-
czonym przez Edwarda Dembowskiego22. 
Trzeba zauważyć, że Ignacy Łukasiewicz 
nie był jedynym w rodzinie konspiratorem, 
albo o konspirację podejrzanym. Nazwisko 
Łukasiewiczów figuruje na słynnej liście 
nieprawomyślnych wobec rządu obywateli 
Galicji23, będących przedmiotem zaintereso-
wania Ignacego Zajączkowskiego24. Porfiry 
Zieniewicz miał wtedy 27 lat i musiał się 
jakoś znaleźć w ówczesnej rzeczywistości. 
Wtedy wybory były jasne. Po jednej lub 
drugiej stronie. Nie można było przyjąć nie-
zdecydowanej postawy. 

W roku 1859, a więc 7 lat po zakończeniu 
studiów, zamieszkał w Brzostku i tam praco-
wał jako aptekarz do końca swojego życia. 
Należy więc przybliżyć historię powstania 
brzosteckiej apteki. 24 maja 1858 r. Rząd 
krajowy rozpisał konkurs na otwarcie apte-
ki w tym miasteczku. Kandydaturę złożył 
Łukasiewicz, wówczas dzierżawca apteki 
w Jaśle. Jemu to Rząd krajowy reskryptem 
z 15 lutego 1959 r. za liczbą 4375 konce-
sję zatwierdził25. Nowy, murowany budy-
nek apteki otrzymał numer konskrypcyjny 
15126. Jak pisze Wojciech Roeske, 1 września 
1859 r. (data odebrania zapłaty przez Łuka-
siewicza) po upływie około 4 miesięcy od 
założenia apteki (…) Łukasiewicz sprzedał 
założoną przez siebie aptekę w Brzostku 
Porfirowi Zieniewiczowi, koledze, z którym 
w 1850 r. rozpoczął studia w Krakowie27. 
Data ta zapisana została w inwentarzu apteki 
w Brzostku, sporządzonym przez Łukasie-
wicza własnoręcznie. Inwentarz znajduje się 
w Muzeum Farmacji w Krakowie28. Auto-
rzy Historii farmacji w Polsce południowo-
-wschodniej29 termin otwarcia brzosteckiej 
apteki datują na 3 grudnia 1859 r., zaś akt 
kupna przez Zieniewicza przesuwają o rok 
od tego wydarzenia. Wydaje się jednak, że 
jest to informacja błędna. 

Apteka brzostecka, według Jana Śmie-
chowskiego, miała być nazwana „Pod 
Opatrznością” jeszcze przez Łukasiewicza30, 
co nie znajduje potwierdzenia w znanych 
mi dokumentach. Żadne urzędowe wykazy 
w czasie, kiedy właścicielem apteki był Zie-
niewicz, tej nazwy nie zapisały.

Zieniewicz był nie tylko farmaceutą 
na lokalnym brzosteckim rynku, ale także 
znanym w Galicji producentem makowca 
polskiego, nazwanego poetycznie polskim 
opium. Czyżby to namiastka późniejszych 
kropli Inoziemcowa? Z okazji kolejnej wy-
stawy, w której brał udział, napisano: Mag. 
farm. Zieniewicz aptek(arz) z Brzostka: Ma-
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kowiec polski (opium polonicum), żywica 
jalapowa i zioła krajowe w większej ilości 
zbierane, jako to hb. Cardui benedicti, hb. 
Centaurii minoris, Hb. Menthae piperitae 
(Medal spiżowy)31.

Działał na polu społecznym i kulturalnym. 
Kilkakrotnie został wybrany radnym rady 
miasta Brzostku, pełniąc tam różne obowiąz-
ki, między innymi burmistrza32. Wyróżniony 
nadanym mu w 1885 r. tytułem Honorowe-
go Obywatela, o czym tarnowska „Pogoń” 
informuje: Rada gminna miasta Brzostku, 
w uznaniu zasług położonych około dobra 
miasta nadała na posiedzeniu d. 5 sierpnia 
1885 honorowe obywatelstwo (…) p. Porfi-
rowi Zieniewiczowi, aptekarzowi Brzostku, 
wysłużonemu burmistrzowi, który od roku 
1867 zasiada bez przerwy w radzie gmin-
nej33. Zasługi jednak zostały mu zapomniane, 
skoro w jednym z artykułów, który pojawił 
się na łamach „Wiadomości Brzosteckich” 
w 2000 r., napisano: Nowy właściciel apteki 
(Zieniewicz) położył widocznie duże zasługi 
dla miasteczka, skoro został jego burmi-
strzem34. Prawda natomiast gdzie indziej 
tkwi. Po prostu oddano wówczas na niego 
taką ilość głosów, że sprawę przesądziła. 

Zawodowa działalność i związany z tym 
udział w Wystawie Krajowej w Krakowie, 
w której za uprawę roślin lekarskich uzy-
skał medal bronzowy rządowy35, świadczy 
o tym, że wprowadzał Brzostek na łamy 
prasy galicyjskiej.

Sukcesy na polu farmacji, odniesione 
z okazji wystawy w 1891 r., opisano we 
wspominanym wyżej kompendium Stani-
sława Pronia: Porfiry Zieniewicz, aptekarz 
Brzostka „niezmordowany hodowca i nie-
zrównany znawca uprawy naszych roślin” 
nadesłał okazy ślicznie zasuszonych kwia-
tów, korzeni i ziół oraz kilka ekstraktów. 
Z kwiatów na szczególną uwagę zasłużyły: 
Flores Althaeae, Digitalis purp., Menthae 
piperitae, Melissae i Salviae; Herba Centu-
ari min., Hyssopi, Spilanthi deracei florida 
i Trifolii fibrini. Ponadto wystawił on okazy 
suszonych borówek, sporyszu, zarodników 
widłakowych, Extr. Belladonnae folior. et 
radicis, malatis ferri i Extr. Secalis cornuti 36. 
Recenzja z wystawy (urządzonej z okazji VI 
Zjazdu Lekarzy i Przyrodników w Krakowie 
w 1891 r.) zakończona została wiele mówiącą 
uwagą: Skromną była nagroda długoletniej 
i wytrwałej pracy p. Z(ieniewicza) bo tylko 
medal brązowy. W tym samym roku Komisja 
przemysłowa Tow. lek. krak. W sprawie zbie-
rania ziół lekarskich krajowych uchwaliła 
odnieść się do krajowej komisji dla popiera-
nia przemysłu domowego i rękodzielniczego 
o popieranie firm trudniących się zbiorem 
i sprzedażą na większą skalę krajowych we-
getabiliów (…) pp. Domain w Ropczycach 
(…), Zieniewicz w Brzostku, (…), upraszać 
zarząd Kółek rolniczych o wydanie odezwy 
pouczającej włościan o wartości i pożytku 
zbierania ziół lekarskich i zwrócić uwagę 
Tow. Oświaty ludowej na potrzebę wydania 

dla ludu broszurki o ziołach lekarskich kra-
jowych i o sposobie ich zbierania37.

Wydaje się, że w związku z intensywną 
działalnością, można nawet powiedzieć prze-
mysłową, sytuacja finansowa Zieniewicza 
była na tyle zadawalająca, że w 1888 r. brał 
udział w ogłoszonej subskrypcji części dwu 
akcji Banku Ziemskiego w Poznaniu38.

Porfiry Zieniewicz zmarł w 1897 r. Tar-
nowska „Pogoń” z 6 lutego 1897 r. podaje 
datę śmierci 23 stycznia, opisując zmarłego 
słowami: aptekarz, długoletni radny i bur-
mistrz m. Brzostku. Został pochowany na 
cmentarzu w Brzostku. 

Był prekursorem reklamy w galicyj-
skiej prasie, o czym wspomniano kiedyś 
w „Wiadomościach Brzosteckich”: Wielką 
ciekawość oraz wesołość wzbudziły reklamy 
pojawiające się w ówczesnej prasie, cho-
ciażby „Rosa piękności” oferowana przez 
brzosteckiego aptekarza Zieniewicza – woda 
służąca do „upiększania skóry, usunięcia pie-
gów, gładzenia dołków z ospy pochodzących, 
wygładza zmarszczki tak przedwczesne, jako 
też i z wieku pochodzące”39. Według mojego 
przekonania dzisiejsze reklamy znacznie 
prześcignęły ówczesne w manipulacji treścią, 
ale dyskusja o gustach (i kolorach)40 już od 
czasów rzymskich nie jest zalecana. 

W „Gazecie Narodowej” z 1865 r. opub-
likowano reklamę głoszącą, że Apteka Zie-
niewicza (w Brzostku) posiada na składzie 
słynny balsam Wetoriniego41. Domyślić się 
należy, że chciałaby ten specyfik upłynnić. 
Po 12 latach reklama tego leku, dostępne-
go w aptekach lwowskich i krakowskich, 
opisuje działanie bez żenady i zahamowań: 
Balsam Vetoriniego przeszło 70 lat znany 
przeciw słabości nerwów, kurczów, reumaty-
zmów, bólu zębów, szczególny na rany – oka-
zał się obecnie przez własne doświadczenie 
Szanownej publiczności jako niezawodny 
i jedyny środek przeciw cholerze. Nie trafił 
się bowiem ani jeden wypadek, ażeby słaby 
na cholerę używając balsamu Vetoriniego 
umarł. 20 – 30 kropli użyte na cukrze lub 
czystego balsamu łyżeczka od kawy uśmierza 
zupełnie kurcze żołądka, wymioty, rozwolnie-
nie, nacierając przytem czystym balsamem 
żołądek i członki, powtarzając dosis co 10 
minut kilka razy. Flakon tego balsamu złr. 
1,50 42. Nie mogę jednak pojąć, w jaki sposób 
mógłbym sobie nacierać żołądek tym bal-
samem. Na szczęście lek w porę wycofano.

Napisano o Zieniewiczu, mentalnym 
pionierze brzosteckiego przemysłu farma-
ceutycznego, tekst, kiedyś zawieszony w In-
ternecie, którego dzisiaj już nie ma lub nie 
potrafię znaleźć kolejny raz: Pierwsze drobne 
zakłady produkujące po kilka specyfików 
powstały w latach 80. XIX w. z laboratoriów 
aptecznych aptekarzy-pragmatyków. Prowa-
dziły działalność w: Brzostku, Jarosławiu, 
Łańcucie, Przemyślu, Przeworsku, Radomy-
ślu Wielkim, Ropczycach, Rzeszowie i Sienia-
wie. Aptekarz Porfir Zieniewicz w Brzostku 
(1859-1891), pow. Pilzno, wybitny hodowca 
i znawca uprawy ziół, przygotowywał mie-
szanki ziół i produkował „makowiec polski” 

(opium polonicum).
Przypisy
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CZYTELNICY PISZĄ…

PŁACZ NAD ROZLANYM MLEKIEM
„Politycy bardzo lubią „reformować” 
oświatę” – pisze pani Redaktor U. Kobak 
w swym artykule: „Koniec Gimnazjum” 
(nr lipcowy WB) To jest za łagodne po-
dejście do tego zagadnienia i rzeczywi-
stości, jaką teraz mamy w całym kraju, 
a nie tylko na własnym podwórku. Ja 
użyłbym innego stwierdzenia: „Politycy 
bardzo lubią „RUJNOWAĆ” oświatę, 
bo to, czego dokonali, nie można uznać 
za reformę, tylko za ruinę i powrót do 
systemu edukacji, jaki istniał przed 
20 latami, rujnując to, co zbudowano 
w okresie ostatnich 20 lat. Zamiast re-
formy nastąpił chaos.

Okres edukacji przygotowującej dzieci 
i młodzież do matury od pierwszoklasi-
sty szkoły podstawowej do abiturienta 
licealnego trwa 12 lat. Czy to będzie 
w systemie 6+3+3 czy 8+4, tu nie ma 
różnicy, bo w sumie zawsze jest 12 lat 
(technikum 13 lat). System kształcenia 
trzyetapowy wydawał się sensowny 
ze względu na zmiany w rozwoju czło-
wieka w latach dziecięcych i młodości. 
Uczeń szkoły podstawowej kończąc 6. 
klasę, kończy 12-13 lat. W dzisiejszym 
świecie wielkiego postępu nauki tech-
niki, cybernetyki i Internetu 13-nasto-
latek jest na poziomie przedwojennego 
technika czy maturzysty.

„Media prowadziły nagonkę na gim-
nazjalistów, których przedstawiono jako 
patologiczny element zagrażający spo-
łeczeństwu” – pisze pani Redaktor. Tak, 
młody człowiek w tym wieku jest naj-
bardziej witalny, skłonny do wybryków, 
jeszcze mało odpowiedzialny za swoje 
postępowanie, wymagający czynnika 
wychowawczego. Czy siedmio- i ośmio-
klasista w szkole podstawowej będzie 
inaczej postępował od dawnego gimna-
zjalisty 1. i 2. klasy? Czy razem z nimi spę-
dzający czas w jednym obiekcie młodsze 
dzieci nie będą chcieć ich naśladować? 
Dalej pisze pani Redaktor: „dzieci znów 
są królikami doświadczalnymi” i zapy-
tuje: „I czemu to wszystko ma służyć? 

Dalszemu ogłupianiu narodu?”
Artykuł p. Redaktor przypomina mi 

„PŁACZ NAD ROZLANYM MLEKIEM”. 
„Co się stało, to się nie odstanie” – mówi 
stare przysłowie.

Politycy, a w szczególności obecnie 
trzymający władzę bardzo lubią „refor-
mować” – rujnować – nie tylko oświatę. 
Doświadczamy inne zmiany prawie we 
wszystkich organach ustroju państwo-
wego, w atmosferze ogłupiania narodu 
i jego zniewolenia. Wygląda to jak prze-
prowadzenie na żywym organizmie jed-
nocześnie operacji wszystkich organów 
(nerek, wątroby, żołądka, amputacji rąk 
i nóg, operacji głowy). Tej ostatniej do-
konano już dawno. Ogłupianie narodu 
idzie już łatwo.

Zachłysnęliśmy się uzyskaną wolnoś-
cią, jako lekiem na wszystkie choroby 
i bolączki. Ale jak się urządzić i żyć god-
nie i zgodnie nie potrafimy tego doko-
nać. Nie potrafimy myśleć samodziel-
nie, tylko słuchać pokornie, co kto nam 
mówi. Nie wnika się w to, czy to mówi 
nam oszust, złodziej czy inny cwaniak, 
czy wciska nam do głowy prawdę czy 
„kit”. Jeżeli się nie umie nic pożytecz-
nego zrobić, to się ucieka do polityki, 
mediów, ciepłych posadek. Ciemny lud 
traktuje się jak matołów, którzy wszyst-
ko przyjmą, na wszystko się zgodzą. Ser-
wują mu tylko igrzyska, wspomnienia 
z historii o swoich klęskach, bolączkach 
i swarach o to, którzy byli lepsi, a którzy 
gorsi. O życiu dawnym w nędzy pro-
stych ludzi nie wspomni się ani słowem. 
Z powojennego awansu oświatowego 
i kulturalnego społeczeństwa następuje 
upadek. Następuje podział na „lepszy 
i gorszy sort”. Dorobek odbudowy i bu-
dowy gospodarki po II wojnie został 
zniszczony i rozkradziony oraz sprzedany. 
Dwie trzecie zakładów przemysłowych 
zniknęło (w Brzostku też – zakład cu-
kierniczy „LIWOCZ”). Rolnictwo upadło 
– ziemia leży odłogiem – zachwaszczona. 
Ludzie są na garnuszku z UE – z którą 

nam jest tak „źle”. Ponad 2 miliony roda-
ków opuściło Ojczyznę, znajdując pracę 
za granicą. Pozostali w kraju nieroby, 
kibole, alkoholicy, rozbijaki udający 
„patriotów”. Okradanie społeczeństwa 
trwa w najlepsze, o czym świadczą pro-
testy prawie we wszystkich zawodach. 
Ostatnio nawet w policji i innych służ-
bach mundurowych. Poprzednia eki-
pa polityków będąca u władzy kradła 
po kryjomu, następna będąca obecnie 
u władzy kradnie na oczach, mówiąc, że 
„im się to należy”.

Z uzyskanej wolności w 1989 roku sko-
rzystała garstka społeczeństwa – złodziei, 
kombinatorów, cwaniaków (Kulczyki, 
Stokłosy), krzyczących łapać złodziei, 
morderców – „komuchów – postkomu-
chów”. Jedni i drudzy tego samego warci.

Większość społeczeństwa jest zastra-
szana, nie korzysta z wolności, o czym 
świadczą frekwencje w wyborach do 
władz. Strach działa na psychikę, stąd 
obawa, że jak się „wychylę”, to zostanę 
potraktowany jako zdrajca, „morda” – 
„komuch”, którego trzeba wyelimino-
wać. Wraca dawne powiedzenie: „Ci-
cho bądź, nie podskakuj siedź na d… 
i potakuj”.

Doczekamy się następnego totalita-
ryzmu. Będziemy mieć oświatę, jaką 
mieliśmy do roku 1999 i konstytucję, 
jaką mieliśmy z 1952 roku. Wszystko 
podporządkowane będzie jednej partii, 
na czele której stoi jeden „wódz” – ojciec 
narodu. Wszystko potoczy się tak, jak 
„góra” nakaże. Będzie taniec jak orkiestra 
– media – będzie przygrywać.

Mam jednak nadzieję, że te moje dra-
matyczne przewidywania się nie spełnią. 
Wierzę, że mądrość w końcu zwycięży 
i odrzuci te niegodziwości na „śmietnik 
historii”, czego życzę Redakcji „Wiado-
mości Brzosteckich” i Czytelnikom.

Z poważaniem
B. Kowalski
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Dokończenie na str. 30

Mijały kolejne dni, znakowa-
nego w kalendarzyku, ukry-

wania się z końmi w lesie, w wa-
runkach ciągłych emocji, głównie 
strachu. Powodowały je coraz 
częstsze zapuszczania się niemie-
ckich wojskowych w pobliże mojej 
kryjówki. Na szczęście Niemcy byli 
gadatliwi, w dodatku głośno, co 
pozwalało mi na unikanie przy-
padkowego natknięcia się na nich. 
Istotnym ułatwieniem wczesnego 
ich rozpoznawania po rozmowie, 
była przestrzegana przez nich, chyba 
obowiązkowa zasada poruszania się 
w terenie co najmniej we dwóch. 
Nigdy nie widziałem pojedynczego 
żołnierza, a ten widziany w zagro-
dzie Szydłowskiego na pewno miał 
towarzystwo pozostające w miesz-
kaniu. Potwierdziła to moja druga 
obserwacja zagrody Szydłowskiego, 
do której chciałem się koniecznie 
dostać w nadziei znalezienia butów 
i cieplejszej odzieży. Obserwacje 
zakończyłem stwierdzeniem doko-
nywanej zmiany przebywających 
tam żołnierzy. Trzech przyszło polną 
drogą od gościńca Grudna Dolna 
- Głobikowa, a trzech innych ode-
szło. Być może u Szydłowskiego 
mieli węzeł łączności, jak w na-
szej piwnicy o którym mówiła mi 
Gienia, albo jakiś inny posteru-
nek. Jednego dnia idąc po wodę 
dla koni zdążyłem się bezpiecznie 
wycofać, gdy usłyszałem rozmo-
wę po drugiej stronie strumienia. 
Musiałem też zwiększyć ostrożność 
w posługiwaniu się narzędziami, 
a naczyniami w szczególności by 
nie spowodować przypadkowe-
go hałasu charakterystycznego dla 
wiadra lub garnka. Cały czas no-
siłem przy sobie trochę szmat na 
bandaże by nimi tłumić odgłosy 
kaszlu i kichania.

Niewiele było już cieplejszych 
nocy bym mógł spać na pryczy 
nie zziębnięty. Korzystałem więc 
z nabytego doświadczenia spania 
u boku kasztanki. Dzieliłem się z nią 
moim przykryciem, a ona swoim 
ciepłem. Była przy tym bardzo wy-

rozumiała i opiekuńcza dla mnie. 
Nie denerwowała się gdy moje 
bose stopy zimne jak lody wpycha-
łem pod jej ciepły bok, który lekko 
unosiła i nie przygniatała boleśnie. 
Zdarzały się przypadki, że ja jeszcze 
spałem gdy ona wstała lecz nigdy 
nie nadepnęła mnie swoimi kopy-
tami. Coraz częściej i mocniej do-
kuczało mi swędzenie głowy oraz 
pod pachami i w pachwinach. Przy-
pisywałem to niedostatecznemu 
utrzymywaniu czystości mojej skó-
ry. Mycie się bez mydła w zimnej 
wodzie nie pozwalało utrzymywać 
należytej higieny osobistej. Nawet 
mycie się ciepłą wodą co jakiś czas 
wieczorem bez mydła lub sody nie 
dawało pożądanego efektu. Odczu-
wanie, że coś łazi mi we włosach 
i po skórze przypisywałem roba-
ctwu leśnemu. Dopiero w świetle 
słonecznym, gdy zdjąłem koszulę 
by zobaczyć co mi tak łazi po szyi 
i po plecach, zobaczyłem ruszające 
się wszy na kołnierzu i w szwach 
koszuli. Przerażony odkryciem mę-
czących mnie wszy, postanowiłem 
za każdym razem palenia w kuchni 
wygotować zmianę bielizny. Zabieg 
ten niewiele pomagał bo stopień 
zawszenia był powszechny. Z dnia 
na dzień czułem się coraz gorzej 
fizycznie i psychicznie. Podświa-
domie wyczuwałem kres mojej 
wytrzymałości. Myślałem nawet 
czy nie lepiej by zastrzelili mnie 
Niemcy niż czekać śmierci głodo-
wej nękany chorobami i zjadany 
żywcem przez wszy. Czarne myśli 
zawładnęły zupełnie moją świa-
domością. Czasem tylko błysnęła 
myśl nadziei przetrwania ciężkiej 
próby jaką zgotował mi zły los, 
ale moja rzeczywistość stawała się 
coraz bardziej beznadziejna. Byłem 
przekonany, że nie ma dla mnie już 
ratunku, znalazłem się na krawędzi 
śmierci.

Po dniach głębokiej depresji 
wreszcie ocknąłem się. Postano-
wiłem wyjść z końmi z leśnego 
ukrycia i oddać się w ręce Niem-
ców, których spotkam. Zrobię to 
drugiego października jeśli Rosjanie 
nie rozpoczną ofensywy do pierw-
szego. Podjęta decyzja przyniosła 
mi ulgę, chociaż zdawałem sobie 
sprawę z kary śmierci, jaka mnie 
czeka za przebywanie na terenie 
ewakuowanym wbrew rozkazowi 
dowództwa niemieckiego. Wola-
łem to niż powolną śmierć z zimna, 

choroby i głodu. Samobójstwa nie 
potrafiłem popełnić, bo nawet naj-
czarniejsze myśli nie podsuwały mi 
takiego rozwiązania. Wobec podję-
tej decyzji zacząłem się zastanawiać 
co powiem Niemcom jeśli zechcą 
pytać. Skąd wziąłem się w lesie 
i jak mogłem tak długo przetrwać 
z końmi? Rozważając różne wersje 
odpowiedzi doszedłem do wnio-
sku, iż być może uda mi się zrobić 
korzystniejsze wrażenie na pytają-
cych mnie, jeśli powiem że jestem 
służącym parobkiem, a nie synem 
rolnika, który polecił mi ukryć ko-
nie w lesie. Inne wyjaśnienia po-
dam zgodnie z prawdą, którą mogę 
udowodnić istnieniem ziemianki 
gdzie ukrywałem się z końmi oraz 
leśnej kuchni w której gotowałem 
sobie jedzenie. Chyba istotnym do-
wodem będą też konie, z którymi 
oddam się w ręce Niemców. Na ot-
wartej przestrzeni po wyjściu z lasu 
spotkam niemieckich wojskowych, 
prawdopodobnie nie znających ję-
zyka polskiego. Jak wówczas po-
stąpić, zdradzić się, że znam trochę 
ich język, czy też nie? Namyśliłem 
się i postanowiłem nie zdradzać 
mojej umiejętności rozmowy w ich 
języku. Co prawda umiejętności 
niedoskonałej, o wąskim zakresie, 
ale wystarczającej do przekazania 
prostych informacji. Postanowienie 
oparłem na przekonaniu, że móg-
łbym się wydać Niemcom bardzo 
podejrzanym. Obdarty chłopak 
z końmi, który podając się za służą-
cego parobka, mówi po niemiecku 
to niesłychane. Mogą mnie wziąć 
za dezertera z ich armii, w której 
służyli także Niemcy mieszkający 
od pokoleń na ziemiach Polski oraz 
Polacy zwerbowani przez Niem-
ców. Z armii niemieckiej zdezerte-
rował też Olek Hals syn Wojciecha 
z Grudnej Górnej, którego znałem 
osobiście jako starszego brata mo-
jego kolegi szkolnego Franka Halsa.

Z podjętych zamierzeń byłem już 
prawie zadowolony, gdy pojawiła 
się nowa myśl. Po co czekać do 
drugiego października w zimnie, 
w stanie pogarszającego się zdro-
wia, opadania z sił oraz nękania 
przez wszy i rozpaczliwe myśli. Le-
piej wyjść już dziś dwudziestego 
siódmego września, a najpóźniej 
jutro. Nowa rozterka myślowa nie 
trwała długo. Zwyciężyła wola ży-
cia nawet najbardziej nędznego, ale 

Stanisław Łukasik

ŻYCIE NA KRAWĘDZI 
CZASU – FRAGMENTY
Na krawędzi śmierci
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CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub 
ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4 150 zł
½ strony A4 80 zł
¼ strony A4 lub mniej 50 zł

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub 
ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4 300 zł
½ strony A4 160 zł
¼ strony A4 lub mniej 100 zł

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamiesz-
czane w przypadku wolnego miejsca na stronach 
kolorowych.

 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obo-
wiązują opłaty za ogłoszenia lub reklamę czar-
no-białą.

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej 
połowie miesięcznika.

 ¾ Płatności należy dokonywać na numer konta 
podany w stopce gazety.

 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wy-
daje rachunki za zamieszczenie reklamy.

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania po-
grzebowe.

 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek 
organizacyjnych gminy.

ZAPROSZENIE 
na „IV Pożegnanie Wakacji w Nawsiu 
Brzosteckim”

Staje się już tradycją, że jak Gmina Brzostek wita wa-
kacje w Zawadce Brzosteckiej, tak żegna je w Nawsiu 

Brzosteckim. Nie inaczej będzie w tym roku. Po tradycyjnej 
potańcówce w naszej miejscowości, która jest organizo-
wana w ramach „Wiejskich Klubów Tańca” Rada Sołecka 
wraz z sołtysem, Kołem Gospodyń, Radnym Miejskim 
i przy pomocy OSP Nawsie Brzosteckie zorganizuje 19 
sierpnia przy domu ludowym „Pożegnanie Wakacji”. Na 
początku zabawy, która rozpocznie się o godzinie 15:00, 
głos będzie należeć do najmłodszych. Przy zabawach or-
ganizowanych przez „Tęczową Dolinę” wszystkie dzieci 
znajdą coś dla siebie. W późniejszych godzinach przewi-
dziane są konkurencje dla nieco starszych mieszkańców 
naszej miejscowości, które zawsze przynoszą dużo śmiechu 
i zabawy dla wszystkich przybyłych gości. Na wszystkich 
odważnych, biorących udział w zawodach przewidziane 
są ciekawe nagrody. Tuż przed zabawą taneczną, która 
rozpocznie się o godzinie 19:00 tym razem z zespołem 
Od-Nowa, którego część składu grała dawniej w znanym 
zespole Jupiter, przewidziana jest specjalna niespodzianka 
od organizatorów. Oczywiście to tylko część atrakcji, jakie 
czekają na wszystkich przybyłych gości.

No i oczywiście na końcu zaproszenia autor z racji umi-
łowania do wiejskiego jadła musi wspomnieć o naszej 
ofercie kulinarnej. Nie zabraknie nawsieńskich pierogów 
z różnym nadzieniem, których, niestety, nie mogę na razie 
zdradzać (tajemnica szef…owej kuchni). Ponadto będzie 
bigos, kiełbaski, no i oczywiście wszystkim dobrze znany 
złocisty trunek, który ochłodzi podniebienia i ośmieli 
wszystkich nieśmiałych biesiadników do wspólnej wie-
czornej zabawy. 

Bartek Ziaja

jeszcze życia kilka dni w nadziei 
ruszenia ofensywy. Przypomniało 
mi się powiedzenie słyszane nieraz 
między innymi od rodziców. Nie 
sztuka umrzeć, ale sztuka żyć. Od 
siebie dodałem, zwłaszcza w skraj-
nie trudnych warunkach. Paszy dla 
koni starczy jeszcze do drugiego 
października. Ja także mam co nieco 
do jedzenia. Jest to moja ostatnia 
szansa pięciu dni życia przed od-
daniem się w ręce Niemców. Przez 
tak długi czas bytowania z końmi 
w lesie przyfrontowym dopisywało 
mi szczęście, że od kul armatnich 
i karabinowych nie zostałem ranny 
ja ani konie, to może jeszcze tych 
kilka dni nie opuści mnie.

Prowadzone na pryczy rozmyśla-
nie o moich decydujących poczyna-
niach na najbliższe dni, przerwały 

konie niecierpliwym zachowaniem, 
zwłaszcza gniada, domagając się 
południowej paszy. Wstałem by 
podać im karmę, ale południowe 
oprzątanie koni wykonywałem na 
zupełnie zwolnionych obrotach. 
Poruszałem się jak w malignie 
bez świadomego angażowania się 
w wykonywaną prace. Z pusty-
mi wiadrami po napojeniu koni 
z przyzwyczajenia poszedłem do 
strumienia po zapasową wodę 
na następne pojenie wieczorem. 
Nabrałem wody i przy zakładaniu 
kabłonków wiader na kule nosidła, 
znowu usłyszałem głosy niemie-
ckiej rozmowy po drugiej stronie 
strumienia, na zboczu wzniesie-
nia. Natychmiast oprzytomniałem 
i z nadzwyczajną werwą ruszyłem 
do ziemianki. W ziemiance bez-
władnie upadłem na zapas paszy 
dla koni. Dopiero po długiej chwili 

wstałem i z wielkim wysiłkiem 
każde wiadro z wodą wstawiłem 
do wydrążonych dołków w ziemi 
by się nie przewróciły. Wtedy sobie 
uświadomiłem jak morderczego 
wysiłku dokonałem pod wpływem 
strachu. Zadałem sobie pytanie, czy 
drugiego października odważę się 
wyjść z końmi z lasu, by oddać 
się w ręce napotkanym Niemcom, 
skoro do dziś tak panicznie boję 
się ich, nawet tylko po usłyszanej 
rozmowie? Pytanie pozostało bez 
odpowiedzi, ponieważ ogarnęło 
mnie odrętwienie i w tym stanie 
wsunąłem się na pryczę pod derki 
przykryte sianem i zasnąłem. Sen 
wzmocnił mnie na tyle, że wieczo-
rem napasłem i napoiłem konie, ale 
sam zrezygnowałem z wieczornego 
posiłku i ponownie położyłem się 
spać na pryczy.

Dokończenie ze str. 29

cdn.
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SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 31
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się 
wdrażaniem praktycznego zastosowania probiotyków 
na terenie Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum 
Mikroorganizmów w Brzostku.

Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krako-
wie, studia podyplomowe w zakresie kształtowania 
i pielęgnacji terenów zielonych, uczy w Technikum 
Architektury Krajobrazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Dokończenie na str. 32

Wybrane obserwacje środowiska medycznego z użycia 
ProBio Emów™

ProBio Emy™ poprzez swoje silne właściwości antyoksy-
dacyjne mogą wpływać hamująco na procesy zapalne. 

Ciekawe zjawiska zaobserwowano w prowadzonych testach 
u kilku użytkowników pod opieką lekarza. Po zastosowa-
niu roztworu SCD ProBiotica™ na wykwity łuszczycowe 
u pacjentki, która dodatkowo odczuwała uporczywy świąd 
skóry, uzyskano całkowite ustąpienie uczucia świądu po 12 
godzinach, a wykwity łuszczycowe uległy spłaszczeniu po 
tygodniu stosowania preparatu zewnętrznie, po 3 tygodniach 
ustąpiły całkowicie. Świąd nie jest charakterystyczny dla 
łuszczycy, ale w około 20% przypadków towarzyszy wykwi-
tom skórnym. Ogromne nadzieje budzi zastosowanie ProBio 
Emów™ w atopowym zapaleniu skóry, gdzie uporczywy 
świąd skóry zawsze oprócz zmian rumieniowych towarzyszy 
objawom skórnym. Podobne efekty uzyskano u kilku innych 

chorych na łuszczycę i łojotokowe zapalenie skóry, a także 
w pojedynczych przypadkach u chorych z atopowym zapa-
leniem skóry i trądziku pospolitym. W przypadku trądzika 
pospolitego o średnim stopniu nasilenia, czas potrzebny na 
ustąpienie grudek rumieniowych był najdłuższy w porów-
naniu do innych schorzeń (7 tygodni). Nikt nie zgłaszał efek-
tów ubocznych. Jest to zbyt mała grupa, by móc wyciągnąć 
obiektywne wnioski, dlatego też istnieje konieczność badań 
klinicznych. Zastosowanie ProBioEmów™ może okazać się 
skuteczną terapią wspomagającą, dzięki której skróceniu 
ulegnie czas i koszty leczenia. Bardzo dobre efekty uzysku-
jemy, myjąc Mydłem Mikroorganicznym™ włosy osłabione 
farbowaniem. Wszędzie, gdzie mowa o użyciu ProBio Emów™ 
w domu, jest to rozwiązanie najprostsze, ale dla wielu osób, 
zwłaszcza kobiet i dzieci uciążliwe z racji na specyficzny zapach 
wydzielany przez metabolity bakterii kwasu mlekowego. 
Tam, gdzie podejmowane są próby użycia ProBio Emów™ 
na skórze, lepiej jest korzystać z certyfikowanego suplemen-
tu diety SCD ProBiotica™, doskonale spełniającego te same 
funkcje. Dla osób reagujących alergicznie na zioła będące 
w SCD ProBiotica™ można użyć preparatu: Esencja ProBio-

Jak się pozbyć kleszczy z ogrodu

Sezon największej aktywności kleszczy przypada na kwie-
cień i czerwiec oraz wrzesień i październik. Aby przynieść 

je domu, wcale nie musimy udawać się do lasu czy parku. 
Kleszcze są wszędzie, zarówno na wsi, jak i w dużych mia-
stach. Nie widzą nas, ale doskonale wyczuwają zapach. Nie 
gryzą, lecz żywią się naszą krwią, a tym samym przenoszą 
śmiertelne choroby.

Kleszcze to roztocza z gromady pajęczaków, pasożytujące 
na innych zwierzętach, także ludziach. W Polsce powszechnie 
występuje kleszcz pospolity (Ixodes ricinus). Atakują tylko 
samice. Nacinają one skórę żywiciela, wprowadzają w ranę 
neurotoksynę o znieczulających właściwościach i wysysają 
krew. Kleszcze przenoszą szereg różnorodnych chorób, są 
to: borelioza, kleszczowe zapalenie mózgowe, anaplazmoza, 
babeszjoza, riketsjoza. 

Jeszcze nie tak dawno kleszcze były zmartwieniem grzy-
biarzy i amatorów leśnych spacerów. Teraz uważać na nie 
trzeba również w przydomowych zarówno wiejskich, jak 
i miejskich ogrodach. „Ekspansję” pajęczaków i ich osiedlanie 
w bliskim sąsiedztwie skupisk ludzkich umożliwiły zmiany 
klimatyczne, a w szczególności mniej mroźne zimy, które 
sprzyjają przetrwaniu tych roztoczy. Do przydomowych prze-
strzeni kleszcze zapraszamy sami — wystarczy spacer z psem 
do parku czy na łąki na obrzeżach miast, by przywlec kilka 
osobników, które zamieszkają w naszym ogrodzie. Kleszcze 
preferują zakątki o podwyższonej wilgotności jak kępy pa-
proci czy oczka wodne. 

Skuteczną metodą zwalczania kleszczy jest zastosowanie 
specjalnych oprysków. Chemiczne preparaty mają wiele do 
zaoferowania — z pewnością wystarczająco dobrze rozprawiają 
się z uciążliwymi pajęczakami, mogą jednak równocześnie 
wyeliminować inne pożyteczne stworzenia, takie jak pająki, 
mrówki czy gąsienice. Przeciwwskazaniem do ich zastoso-
wania jest również uprawa warzyw i owoców. Alternatywą 
dla chemicznych środków są domowej roboty opryski na 
bazie ziół i innych roślin o biobójczych właściwościach. 
Proste odwary przygotować można z czeremchy zwyczajnej, 
clematisa, tataraku i wrotyczy... a także chrzanu pospolitego. 
Wywar z korzenia tej bardzo aromatycznej rośliny nie tylko 
odstrasza, ale też zabija uciążliwe pajęczaki.

Sporządzanie domowych preparatów jest łatwe: części 
roślin — korzenie, liście, łodygi — zalewamy zimną wodą, 
doprowadzamy do wrzenia, a później gotujemy jeszcze 
przez ok. 30 minut. Kiedy wywar ostygnie, repelent będzie 
gotowy do użycia. Opryskujemy nim wszystkie ogrodowe 
zakątki.

W ogrodzie warto również posadzić rośliny, które zwie-
rają substancje szkodliwe i odstraszające kleszcze, jak np.: 
kocimiętka (bogata w nepetalakton, związek o działaniu 
silniejszym niż DEET, stosowany w sklepowych repelen-
tach), lawenda, eukaliptus, mięta i tymianek. Naturalnym 
środkiem zwalczającym kleszcze w ogrodzie jest również 
ziemia okrzemkowa, czyli popularna krzemionka – używana 
między innymi jako składnik kosmetyczny. Odstrasza nie 
tylko krwiożercze roztocza, ale też mszyce. Zaleca się, by 
obficie podsypywać nią rośliny, a następnie rozprowadzać 
grabiami po rabatach i grządkach. q
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tyczna™. W trakcie badań jest specjalna nowa kompozycja 
mikroorganizmów do takiego użycia.
ProBio Emy™- Właściwości i działanie

ProBio Emy™ to grupa wyrobów wytwarzanych w procesie 
fermentacji z udziałem odpowiednio dobranych naturalnych 
kompozycji beztlenowych i tlenowych pożytecznych mikro-
organizmów o cechach regeneratywnych z komponentami 
roślinnymi i mineralnymi w oparciu o ProBiotechnologię 
SCD. Uniwersalne zdolności i dobroczynne działanie ProBio 
Emów™ są wynikiem takiego doboru szczepów mikroorgani-
zmów, różnych pod względem bytowania, które w kompozycji 
współdziałają wzajemnie wspierając się i poprzez wytwarzane 
substancje, m.in. enzymy mogą w agresywnym środowisku 
zdominowanym patogenami, ograniczyć bądź wyprzeć do-
minację chorobotwórczej mikroflory, przetrwać i inicjować 
procesy dla zdrowia gleby, roślin, zwierząt i ludzi. Dzięki 
temu mogą przetrwać i rozwijać się nie tylko w glebie, ale 
również w różnorodnych środowiskach takich jak: składowiska 
odpadów, osady denne zbiorników wodnych (jeziora, stawy, 
oczka itp.), ściółki w pomieszczeniach dla zwierząt, zbiorniki 
z gnojowicą, kanały ściekowe, osady pościekowe z oczyszczalni 
ścieków. Komplet enzymów wniesionych przez poszczegól-
ne szczepy mikroorganizmów umożliwia naturalny rozkład 
materii organicznej. Mikroorganizmy te, współdziałając ze 
sobą, wytwarzają również substancje zapewniające im prze-
trwanie w agresywnym środowisku nasyconym wrogimi 
odmianami patogenów grzybowych. ProBio Emy™ ekstrahują 
(wydobywają) mikroelementy uwięzione w minerałach, 
przekształcając je równocześnie w formy łatwo przyswajalne 
przez rośliny. Tym sposobem, tak niezbędne dla procesów 
metabolizmu minerały, docierają z pokarmem do organizmu 
zwierząt i ludzi. Wiele szczepów uczestniczących w kompleksie 
ProBio Emów™ jest identycznych z tymi, jakie znajdujemy 
w zdrowych glebach i przewodach pokarmowych zdrowych 
zwierząt. Dlatego też ProBio Emy™ uaktywniają występujące 
w naszym środowisku mikroorganizmy w walce z patogenami. 
Powszechne stosowanie ProBio Emów™ może w znaczący 
sposób wpłynąć na odnowę zasobów naturalnych Ziemi: 
czystość wody i powietrza oraz odbudowy zdegradowanych 
ekosystemów, a szczególnie agroekosystemów. Są w pełni 
bezpieczne dla życia człowieka, zwierząt i roślin. Użycie ich nie 
wymaga okresów karencji i prewencji. ProBio Emy™ posiadają 
wyróżnienie Prezesa KRUS jako wyroby zwiększające bez-
pieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. ProBio Emy™ są 
wytwarzane w Polsce wyłącznie przez Krajowe i Regionalne 
Centra Mikroorganizmów ProBiotics Polska - promowane 
i dystrybuowane przez Regionalne Centra Mikroorganizmów 
i Licencjonowanych Doradców.
Dom bez chemii

Od paru lat konsekwentnie ograniczam w naszym gospo-
darstwie domowym czyszczące preparaty chemiczne i higie-
niczne na rzecz naturalnych/biologicznych. Mam świadomość, 
że rezygnując z używania w domu środków chemicznych, 
chronię nie tylko środowisko naturalne, ale także i swoją 
rodzinę. Lista korzyści, jakie czerpię z naturalnego domu, 
jest długa i zawiera w sobie zarówno korzyści ekologiczno-
-środowiskowe, ekonomiczne, jak i zdrowotne. Nie używam 
detergentów – chronię Naturę, oszczędzam pieniądze, bo nie 
kupuję coraz droższych chemicznych środków czyszczących, 
oszczędzam czas – sprzątam szybciej, skuteczniej i łatwiej; 
oszczędzam wodę – nie muszę już długo i precyzyjnie spłuki-
wać detergentów. W końcu - chronię zdrowie mojej rodziny. 
Pierwszym preparatem, który zadomowił się u nas w domu, 
było Mydło Mikroorganiczne™. Dziś używamy go do co-
dziennej higieny. Można stosować go również do golenia 
oraz mycia włosów. Mydło Zielone™ w kostce lub w płynie 
poleciłem już wielu młodym ludziom, którzy często mają 
szczególnie „trudną” i wrażliwą cerę. Wszyscy potwierdzają, 

że dzięki niemu w znacznym stopniu udało się ograniczyć lub 
zlikwidować problemy z cerą. Do sprzątania w domu i od-
świeżania pomieszczeń używam wyłącznie dwóch preparatów: 
BioKlean Soft™ oraz ProBio Cleaner™. Obydwa zawierają 
pożyteczną mikroflorę i składniki pochodzenia wyłącznie 
organicznego. BioKlean Soft™ z powodzeniem stosuję do 
mycia okien i luster. Preparat ten skutecznie usuwa nawet 
uporczywy brud. Stosowanie tego preparatu rozpocząłem 
od zamgławiania mieszkania. Tym zabiegiem zaszczepiam 
w domu pożyteczną mikroflorę, zmniejszając ryzyko poja-
wiania się alergii i odświeżam powietrze w pomieszczeniach. 
Efekty były i są znakomite. Następnym preparatem, który 
wyparł chemię z domu, jest ProBio Cleaner™. Zmywam 
nim podłogi, glazurę, armaturę łazienkową i kuchenną, 
zamgławiam wykładziny dywanowe i obicia materiałowe 
na meblach oraz sypialnię przed spaniem - eliminuje aler-
geny, wypiera roztocza kurzu domowego i eliminuje proces 
gnilny. Szybko i skutecznie usuwa osad z mydła na wannie. 
Pozostawia długo orzeźwiający, cytrusowy zapach w całym 
pomieszczeniu. ProBio Cleaner™ dodawany do płukania 
tkanin powoduje, że długo utrzymuje się świeży zapach, 
a ubrania nie elektryzują się. Wiadomo, że smak herbaty 
w dużym stopniu zależy od jakości wody. W naszym domu 
do uzyskania „dobrej wody” używamy ProBio Ceramiki™, 
która umieszczona jest w filtrze, przez który przepływa woda. 
ProBio Ceramika™ ma właściwości absorpcji zapachów, dla-
tego świetnie spisuje się w lodówkach (po 8-10 sztuk kora-
likow na półce). Nawet te najbardziej intensywne zapachy 
znikają. Do mycia lodówki używam BioKlean Sof™t. Polecam 
również bransoletki wykonane z ProBio Ceramiki™ nanizanej 
na gumkę. Zakładane na nadgarstki przynoszą ulgę bolącym 
stawom i sztywniejącym kończynom. Wypróbowałem je 
sam. ProBio Puder™ ceramiczny ma szerokie zastosowanie. 
Po pierwsze świetnie absorbuje toksyczne substancje często 
występujące w materiałach budowlanych. Dlatego warto 
dodawać (1-3% wagi farby, lakieru, cementu, gipsu, szpachli, 
kleju, itp.) go do farb, klejów, gipsu i cementu używanych 
w remontach domów i mieszkań. A po drugie ProBio Puder™ 
ceramiczny przyspiesza gojenie, zapobiega odparzeniom i po-
tówkom.. Dziś ProBio Puder™ zawsze jest w naszym domu 
pod ręką. Podobnie suplementy diety: SCD Probiotica™ oraz 
SCD Xtra Life™ są od dawna stosowane w naszej rodzinie. 
Szczególnie pozytywne doświadczenia mam z Xtrą. Jest ona 
zalecana między innym osobom z chronicznym przemęcze-
niem i osłabieniem organizmu. Moja kuracja Xtrą przypadła 
na okres silnych upałów, które od pewnego czasu bardzo źle 
znoszę. W tym czasie codziennie rano stosowałem preparat, 
dzięki czemu przez cały dzień miałem wystarczająco dużo 
energii, by normalnie funkcjonować. Zauważyłem również, 
że po pewnym czasie picia Xtry moje zbyt wysokie ciśnienie 
wróciło do normy. Na pewno istotny wpływ miała na to 
solidna dawka antyutleniaczy zawartych w SCD Probiotica™. 

Dziś z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że poży-
teczne mikroorganizmy na zawsze zagościły w moim domu 
i w domach moich bliskich. I nic nie wskazuje na to, aby ktoś 
je chciał stamtąd wyprosić.

Opracował Janusz Kolbusz
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II MISTRZOSTWA GMINY BRZOSTEK W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ ZA NAMI

Po raz drugi zagościła w naszej gminie 
siatkówka plażowa. W przedostat-

nią niedzielę lipca (22 lipca) odbyły się 
II Mistrzostwa Gminy Brzostek w Siat-
kówce Plażowej. Impreza została zorga-
nizowana przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Brzostku oraz Sołectwo Zawadka 
Brzostecka. Rozgrywki odbyły się tak jak 
w roku ubiegłym na boisku w Zawad-
ce Brzosteckiej, które powstało dzięki 
sołtysowi oraz mieszkańcom. Turniej 
rozpoczął się o godzinie 14.00. Uczest-
niczyło w nim 8 par z terenu gminy. Już 
w pierwszych meczach widać było, że 
każdej parze zależało na zwycięstwie. Za-
wodnicy dawali z siebie wszystko, dzięki 
czemu każdemu meczowi towarzyszyło 
pełno emocji i pozytywne zmęczenie. 
W finale zagrali obrońcy tytułu Sobczyk 
M. /Sobczyk D. oraz Mroczkowski P. / Bik 
Ł. Finał został rozegrany do dwóch wy-
granych setów. Pierwszy set padł łupem 
pary Mroczkowski P. / Bik Ł. W drugim 

secie już na początku przewagę wypra-
cowali sobie obrońcy tytułu i nie oddali 
prowadzenia do końca. O zwycięstwie 
w mistrzostwach musiał zadecydować 
tie-break, w którym zwyciężyli bracia 
Sobczyk i tym samym obronili tytuł 
sprzed roku. Na trybunach tak jak rok 
temu była wielka radość, ponieważ 
Mateusz i Dominik są mieszkańcami 
Zawadki Brzosteckiej. Po zaciętym po-
jedynku o trzecie miejsce na najniższym 
stopniu podium stanęła para Lisak Ł./ 
Lisak K., wygrywając z parą Kalita J. / 
Kolbusz M. Nad prawidłowym przebie-
giem mistrzostw czuwał sędzia Robert 
Warzecha, zaś nad bezpieczeństwem 
zawodników Daniel Wójcik. 

Po meczu finałowym najlepsze pary 
otrzymały pamiątkowe statuetki i me-
dale oraz nagrody rzeczowe. Sponsorami 
nagród był: OSiR w Brzostku, sołtys 
Marcin Sas, sklep sportowy Winter 
Sport. Nagrody wręczał burmistrz 

Wojciech Staniszewski oraz sołtys Za-
wadki Brzosteckiej Marcin Sas. 

Cały turniej przebiegł w miłej atmo-
sferze, pogoda dopisała i nie zepsuła 
całego wspaniałego widowiska. Gratu-
lujemy zwycięzcom, dziękujemy zawod-
nikom za udział i do zobaczenia za rok! 

Klasyfikacja końcowa:
1. Sobczyk M. / Sobczyk D
2. Mroczkowski P./ Bik Ł.
3. Lisak K. / Lisak Ł.
4. Kalita J. / Kolbusz M.
5-6 

Golec Sz. / Nowicki J.
Sękiewicz D. / Bielecki M.

7-8
Szymański K. / Szymańska P.
Lisak D. / Dziedzic Sz.

Magdalena Kawalec

III RAJD ROWEROWY „ROWEREM W POGÓRZE”

Jeździsz rowerem? Lubisz aktywny wypoczynek? Weź 
udział w III RAJDZIE ROWEROWYM „ROWEREM 

W POGÓRZE”. OSiR Brzostek zaprasza wszystkich chęt-
nych kolarzy i turystów na organizowany rajd rowerowy.

Rajd odbędzie się w sobotę, 18 sierpnia. Start rajdu o go-
dzinie 9.00 z parkingu przy hali OSiR Brzostek. Uczestnicy 
będą mieli do przebycia blisko 42 kilometry. Trasa rajdu 
prowadzić będzie przez: Brzostek – Siedliska-Bogusz – Smar-
żowa – Głobikówka – Głobikowa Rozdzielnia Wiatrów 
(ognisko) – Mała (Pomnik Chrystusa Króla) - Grudna Gór-
na – Smarżowa – Siedliska-Bogusz – Brzostek (zakończenie 
rajdu).

Zgłoszenia przyjmowane są w kasie OSiR Brzostek ul. 
M.N. Mysłowskiego 11 lub telefonicznie (14) 639 59 80 
wew. 20 w godzinach otwarcia obiektu. Zgłoszenia wraz 
z wpłatą będą przyjmowane do dnia 15.08.2018 r. do godz. 
10.00 (liczba miejsc ograniczona, maksymalnie 25 osób). 
Uczestnicy muszą posiadać: rower górski lub treningo-
wy, kask rowerowy (w przypadku jego braku uczestnik 
podpisuje oświadczenie, że jedzie bez kasku na własną 
odpowiedzialność), ekwipunek osobisty, nieletni – pi-
semna zgoda rodziców oraz obowiązkowo kask rowerowy. 
Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Udział młodszych 
uczestników rajdu tylko pod indywidualną opieką osób 
dorosłych. Organizator zapewnia: ubezpieczenie, opiekę 
przewodnika, ognisko, napoje. Uczestnicy bez względu na 

wiek oraz posiadane zniżki wnoszą opłatę w wys. 5 zł. Po 
zakończonym rajdzie odbędzie się loteria fantowa dla wszyst-
kich uczestników rajdu. Dokumenty dostępne na stronie 
www.osir.brzostek.pl

OSiR w Brzostku
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GROCH Z KAPUSTĄ 
Jak być dobrymi dziadkami i nie zwariować…

Jesteśmy babcią i dziadkiem „z doskoku”, wnuków widzi-
my kilka razy w roku, dłużej wtedy z nimi przebywając, 

aby wzajemnie dobrze się poznać. Są to jednak spotkania na 
zasadzie gości, nie wychowawców czy opiekunów. 

Inaczej sprawa wygląda, gdy wnuki przyjadą do nas na 
wakacje – wtedy to oni są gośćmi, a my ustalamy reguły. 
Dodatkowo wakacje różnią się od czasu roku szkolnego, kiedy 
to podstawowym obowiązkiem jest nauka. 

Ponadto z reguły seniorzy i młodziki mają inny system 
wartości – my twardo stoimy na ziemi i najważniejsze dla 
nas jest to, co realne i „namacalne”, a młodziki żyją w nie-
realnym świecie postaci abstrakcyjnych, gier, strzelanki bez 
odpowiedzialności, nieliczenia się z czasem. Przez to rzeczy 
realne stają się nieatrakcyjne, nudne, wymagające wysiłku 
myślowego i fizycznego, czyli „to się nie opłaca, babciu”.

Gościliśmy u nas przez miesiąc wnuków w wieku 7, 10, 12 
lat. Zastanawialiśmy się, co zrobić, aby nie było konfliktów 
zarówno między nimi, jak i międzypokoleniowych. Dokład-
nie przemyślałam sprawę i przed ich przyjazdem napisałam 
„Regulamin pobytu w Brzostku”. W trzecim dniu pobytu 
odczytałam go, wyjaśniłam i kazałam własnoręcznie podpi-
sać, że się zapoznali i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Chłopcy byli zaskoczeni takim obrotem sprawy, ale o dziwo 
zapamiętali całe 16 punktów już po jednokrotnym odczytaniu. 
Regulamin leżał w ważnym miejscu celem przypomnienia 
w każdej chwili (przez obie strony – dziadków i wnuków).

A oto on – może się przyda komuś w podobnej sytuacji:
1. Każdy śpi, ile chce.
2. Po obudzeniu poprawić pościel, umyć się, ubrać i zejść 

na śniadanie.
3. Po zjedzonym śniadaniu i umyciu zębów można korzystać 

z komórki, laptopa, tableta przez około godzinę – zależnie 
od pogody.

4. Około godz. 10.00 wykonać prace zlecone przez dziadków 
lub spakować się na wyjazd w różne ciekawe miejsca.

5. Około godz. 11.00 zjeść II śniadanie.
6. Od 12.00 do obiadu (ok. godz. 14.00) czas wolny – wspól-

ne gry i zabawy w domu lub na polu (ale nie sprzęt 
multimedialny).

7. Pomoc dla babci przy obiedzie – po kolei każdy lub wszy-
scy razem (lepienie pierogów, obieranie ziemniaków, 
krojenie warzyw itp.)

8. Około godz. 14.00 obiad – dyżurny nakrywa do stołu 
i pomaga podawać posiłki. Po obiedzie każdy spłukuje 
swoje talerze i wkłada do zmywarki, puste opakowania 
segreguje.

9. Około 15.00 wędrówka piesza – las, rzeka, basen, zawody, 
gry podwórkowe.

10. Około 17.00 podwieczorek – dyżurny pomaga babci np. 
przygotować sałatkę, upiec ciasto, zrobić deser itp.

11. Około 18.00 pomoc dziadkowi w garażu i na działce 
lub zajęcia warsztatowe – zapoznanie z narzędziami, ich 
zastosowaniem oraz posługiwanie się nimi – wykonanie 
trasowania, cięcia, wbijanie gwoździ, wiercenie itp.

12. Około 19.00 oglądanie filmów w TV, gry na sprzęcie 
multimedialnym, rysowanie itp.

13. Około 20.00 kolacja – dyżurny pomaga babci: nakrycie 
stołu, zrobienie kakao, pokrojenie wędlin, sera itp.

14. Po kolacji czas wolny do kąpieli (ok. 21.00) – wspólne 
zabawy, czytanie książek, gry planszowe, oglądanie bajek 
itp. (ale już nie sprzęt multimedialny).

15. Po kąpieli wspólna modlitwa, babcia, dziadek lub któryś 
z chłopców czyta na głos na dobranoc. Spanie bez komó-
rek, tableta, laptopa itp.Komórki i tablet podłączyć do 
ładowania w sypialni dziadków. Można będzie z nich 
korzystać dopiero po zjedzonym śniadaniu.

16. Ciuchy przetrzymywać na swojej półce w szafie. Utrzy-
mywać tam porządek oraz porządek w pokojach.

Dziadkowie mają coś cennego, czego nie mogą poświęcić 
rodzice: czas i cierpliwość.

Janina Słupek

PSY SZUKAJĄ DOMU

Kot już trafił do nowego domu, ale kolejka psów oczeku-
jących na lepszego pana jest dość długa. Czy do któregoś 

z nich los uśmiechnie się w sierpniu?
Wszystkie 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 prowadzone, przestaną uciekać np. na widok pod-
niesionej dłoni. 

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘŁY DO 
SWOICH DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTAWIO-
NYCH W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach i jed-
nym kocie:

 ¾ 14/2017 – duża, brązowa suka znaleziona w maju 2017 r. 
w Siedliskach-Bogusz,

 ¾ 6/2018 – średniej wielkości czarna suka znaleziona 
w styczniu w Siedliskach-Bogusz,

 ¾ 7/2018 – mała suczka czarna z podpalaniem znaleziona 
w lutym w Bączałce,

 ¾ 8/2018 – mały, biało-brązowy pies z podpalaniem zna-
leziony w lutym w Brzostku,

 ¾ 9/2018 – dość duży pies (zgłoszono, że po wypadku) 
znaleziony w lutym w Kamienicy Dolnej,

 ¾ 20/2018 – duży biało-brązowo-czarny pies znaleziony 
w marcu w Nawsiu Brzosteckim,

 ¾ 26/2018 – pies średniej wielkości, czarny z białymi łap-
kami, zabrany w marcu ze Skurowej,

 ¾ 32/2018 – średniej wielkości, brązowy pies w wieku ok. 
3 lat, znaleziony w kwietniu w Brzostku,

 ¾ 38/2018 – młody (ok. 1 roku) brązowy pies z podpala-
niem, mix owczarka niemieckiego, znaleziony w lipcu 
w Siedliskach-Bogusz.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weteryna-
ryjnej Kazimierza Kłęka.

Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miej-
ski p. nr 8.

Zdjęcia psów na s. 20



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 8/2018 35

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek
NIP: 872-222-31-91 REGON: 851661085

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali 

Konferencyjnej w dniu 03.08.2018 r. o godz.11:00, przez 
komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Brzostku z dnia 
10.07.2018 r.

III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany 
pojazd:

Samochód strażacki można oglądać w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zawadce Brzosteckiej, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego 
w Brzostku.

IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) marka i typ – FS LUBLIN, model pojazdu: Żuk A07 2.5 t 

Wersja: A075 Towos 
2) rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy do 3.5t 
3) nr rejestracyjny: TAO 8055
4) nr identyfikacyjny (VIN) – 723543, 
5) rok produkcji -1991 
6) nr INFO-EKSPERT – 219-00032
7) okres eksploatacji pojazdu (1991/10/21-2018/05/17) – 319 m-cy
8) dopuszczalna masa całkowita /ładowność– 2500 kg/950 kg
9) rodzaj nadwozia – furgon 4-drzwiowy 7-osobowy
10) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2/tylny (4x2)/

manualna 
11) kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru) 

 – czerwony 1–warstwowy akrylowy 
12) rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
13) rodzaj silnika - z zapłonem iskrowym (gaźnik)
14) pojemność/moc silnika – 2120 [cm3], 52 [kW] (71KM)
15) opis rodzaju pojazdu: przewóz osób i sprzętu 
16) liczba cylindrów/układ cylindrów – 4/rzędowy
17) wskazanie drogomierza – 47228 [km] 
18) zawieszenie osi/rozstaw osi: sprężyny/2700 mm
19) data pierwszej rejestracji: 1991/10/21
20) długość/szerokość/ wysokość: 4320 mm/1820 mm/2200 mm

Silnik i osprzęt silnika typowy częściowo eksploatacyjnie zu-
żyty, odpowiednio do osiągniętego przebiegu z uwzględnieniem 
przeglądów i napraw. Rama pojazdu w dobrym stanie. Zespoły 
podwozia częściowo zużyte. Nadwozie pojazdu kompletne, 
uszkodzeń poszycia i powłoki lakierniczej nie stwierdzono. 
Pojazd utrzymany w dobrym stanie, posiada aktualne badania 
techniczne.

V. Cena wywoławcza pojazdu: 
– 4 400,00 zł netto (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 

+ podatek 23% VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i Zarządzeniem Burmistrza Brzostku z dnia 10.07.2018 r.

VI. Wadium:
1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium 

w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 440,00 zł 
(słownie: czterysta czterdzieści złotych) do dnia 01.08.2018 r. 
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Brzostek 
BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006). 

2. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie 
zarachowane na poczet ceny.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną 
przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wy-
boru oferty.

4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, które-
go oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zapłaty ceny nabycia 
w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. 

VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w pro-
wadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie 
pisemnej i musi zawierać: 

1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta 
2) numer telefonu 
3) numer PESEL lub NIP oraz w przypadku firm numer REGON 
4) oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza (czyli 

4 400,00 + 23%VAT lub wyższą) 
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu, zapoznał 

się ze stanem technicznym pojazdu i że ponosi odpowiedzial-
ność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

6) dowód wpłaty wadium w wysokości 440,00 zł 
7) podpisaną klauzulę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w któ-
rym oferta jest wiążąca:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 
03.08.2018 r. do godz. 10:00 Koperta musi być zaadresowana 
wg poniższego wzoru:

Gmina Brzostek
ul. Rynek 1
39-230 Brzostek
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego 

marki Żuk – nie otwierać przed 03.08.2018 r. godz.11:00”
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki 
i w godz. 7:30-15:30 od wtorku do piątku.

3. Okres związania ofertą – 7 dni od dnia upływu terminu skła-
dania ofert 

IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

X. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje naj-

wyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od daty przetargu na konto bankowe 
Gminy Brzostek.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie 
po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży. 

Brzostek, dnia 10.07.2018 r. 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY
na sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN, model Żuk A07 2.5t –stanowiącego własność Gminy Brzostek
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TOMEK CZEKA NA TWOJĄ POMOC

Tomek Pacana z Kamienicy Górnej zapadł na bardzo 
groźną chorobę genetyczną SMA (rdzeniowy za-

nik mięśni), która nieleczona prowadzi do szybkiej 
śmierci. Jedyną szansą dla chłopca jest kosztowne 
leczenie za granicą. Do momentu pojawienia się 
pierwszych objawów choroby dziecko rozwijało 
się normalnie. Diagnoza jest ciosem dla niego 
i całej rodziny. Pomóżmy rodzicom ratować 
Tomusia. Nie pozwólmy, by choroba przekreśliła 
jego przyszłość. Trzeba zebrać dużo pieniędzy, by 
dać chłopcu szansę na ocalenie życia. 

Jeśli chcesz wesprzeć Tomka, dokonaj wpłaty na 
podane niżej konto Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

Mile widziana każda pomoc!

Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
oddział w Dębicy
23 8642 1139 2013 3902 8554 0001
Tytułem: „Tomasz Pacana”

Wpłaty zagraniczne:
SWIFT: POLUPLPR

PL 23 8642 1139 2013 3902 8554 0001
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KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin
« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 sierpnia na adres: wiadomosci@brzostek.pl





Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza

Fot. Zuzanna Szukała z Przeczycy

Fot. Tomasz Baran z Brzostku

Fot. Martyna Zastawny z Kamienicy Górnej

Fot. Małgorzata Mazur z Dębicy

Fot. Michał Dziedzic z Bukowej Fot. Mariola Zielak z Dęborzyna

Fot. Barbara Mosoń z KowalowejFot. Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego

CIEKAWOSTKA
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