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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Gmina Brzostek po-

zyskała dotację na wy-
konanie termomoder-
nizacji budynku Szkoły 

Podstawowej w Smarżowej. Zakres prac 
zakłada m.in. wykonanie ocieplenia ścian 
zewnętrznych oraz stropów budynku szkoły 
i mieszkania, modernizację systemu grzew-
czego c.o. w szkole (wymiana zaworów 
termostatycznych w szkole, pieca gazowego, 
wkładu kominowego), wymianę 3 sztuk 
drzwi wejściowych w budynku szkoły, 
wymianę 2 sztuk okien w mieszkaniu, 
wykonanie opaski oraz obróbek blachar-
skich wokół budynku. Do prac, których 
szacunkowa wartość przekracza 200 tys. zł, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dołoży 
88.283,38 zł.

2. Znamy oferty cenowe na wykona-
nie przebudowy drogi powiatowej 1319R 
Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 
3+440 – 4+640. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Eurovia Polska S.A. za kwo-
tę 1.310.000 zł. Po badaniu i ocenie ofert 
zostanie zawarta umowa, zgodnie z którą 
przebudowana zostanie nawierzchnia (wraz 
z podbudową) 1,2 km drogi (odcinek od 
Woli Brzosteckiej w kierunku Kamienicy 
Górnej) metodą recyklingu głębokiego. 
Zakres prac przewiduje ponadto umocnienie 

poboczy kruszywem, oczyszczenie rowów 
i przepustów oraz przebudowę przepustów 
w km 3+670 i 4+030. Zgodnie z warunkami 
zamówienia prace powinny zakończyć się 

do 15 listopada, a roboty bitumiczne do 
15 października br. 

3. Dobiegły końca prace związane z prze-
budową 593 m.b. odcinka drogi „Na Śliwę” 
w Kamienicy Dolnej. 273 m.b. to nawierzch-
nia bitumiczna, a 320 m.b. to nawierzchnia 
tłuczniowa pokryta zagęszczonym i skropio-
nym destruktem. Oprócz nowej nawierzchni 
ułożone zostały ponadto nowe pobocza 
z kruszywa.

4. Również droga wewnętrzna „Na Sta-
sika” w Smarżowej otrzymała nową na-
wierzchnię. Na odcinku o długości 82 m.b. 
położona została nawierzchnia bitumiczna 
(dwie warstwy o łącznej gr. 7 cm) na 20 cm 
dwuwarstwowej podbudowie oraz uło-
żono pobocza. Obydwa odcinki wykonał 
FHU Ligęzka ze Strzegocic za łączną kwotę 
121 tys. zł.

5. Kolejne lampy hybrydowe zaświecą 
jeszcze w tym roku. Znamy oferty cenowe 
na dostawę i montaż 4 lamp. Jedna przy 
drodze „na Stawiska” w Kleciach, dwie na 
„Działach” w Januszkowicach (na skrzy-
żowaniach z drogami na „Budy” i na Ja-
nuszkowice) oraz jedna dodatkowa przy 
ul. Równie w Brzostku (przy skrzyżowaniu 
z ul. 20 Czerwca).

6. Kolejne dofinansowania dla Gminy 
Brzostek. Aż trzy wnioski zakwalifikowa-
ły się na listy informujące o kolejności 

przysługiwania pomocy w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020:

• „Przebudowa stadionu sportowego 
przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zago-
spodarowaniem terenu” w ramach operacji 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” – 
wnioskowana kwota pomocy w ramach 
tego zadania wynosi 305.557,00 zł, a pla-
nowane jest m.in. uzupełnienie zewnętrz-
nego i wewnętrznego ogrodzenia i bramy, 
wymiana siedzeń na widowni, uzupełnie-
nie i dobudowanie chodników, montaż 
stadionowej tablicy świetlnej oraz wiaty 
na sprzęt.

• „Doposażenie Domu Kultury w Brzost-
ku” w ramach operacji „Inwestycje w obiek-
ty pełniące funkcje kulturalne” – wniosko-
wana kwota pomocy wynosi 50.215,00 zł. 
Wniosek obejmuje m.in. zakup sceny prze-
nośnej, zestawów mikrofonów bezprzewo-
dowych oraz wytwornicy mgły i baniek.

• „Odnowienie cmentarza wojennego 
w Bukowej” w ramach operacji „Ochrona 
zabytków i budownictwa tradycyjnego” 
– wnioskowana kwota dofinansowania 
wynosi 187.493,00 zł.

Zgodnie z warunkami programu, reali-
zacja wszystkich dotowanych zadań prze-
widziana jest na 2019 rok.

7. Z uwagi na pytania ze strony mieszkań-
ców związane z modernizacją oświetlenia 
drogowego w Gminie Brzostek w roku 2018 
(w Brzostku na ul. Słonecznej i ul. Węgier-
skiej, w Siedliskach-Bogusz oraz w Smarżo-
wej) informuję, iż ze względu na trudności 
w uzyskaniu zezwoleń na wejście w teren 
działek objętych zakresem projektu firma 
Elektromeg Sp. z o.o. (realizująca inwestycję 
na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A.) wy-
stąpiła do zamawiającego o zmianę terminu 
realizacji umowy do 5 października 2018 r.

8. Zakończono pierwszy etap prac przy 
restauracji cmentarza wojennego z I wojny 
światowej stanowiącej część cmentarza pa-
rafialnego w Brzostku. Całość prac zostanie 
ukończona w przyszłym roku.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

OD REDAKCJI
Wielkimi krokami zbliżają się ob-

chody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nikomu nie 
trzeba przypominać, jak ważne było to 
wydarzenie w historii naszego narodu. 
Brzostek też przygotowuje się do uczcze-
nia tej rocznicy, co widać nawet w kom-
pozycjach kwiatowych na rynku. Zanim 
jednak weźmiemy udział w uroczystoś-
ciach, czekają nas wybory samorządowe. 

Wkrótce zostaniemy zasypani ulotkami, 
plakatami i banerami. Miejmy nadzieję, 
że wśród pustych obietnic i górnolot-
nych haseł znajdą się konkretne i możli-
we do zrealizowana programy wyborcze. 
Miejmy też nadzieję, że przynajmniej 
z okazji 100-lecia niepodległości kandy-
daci czy ich zwolennicy choć odrobinkę 
wstrzymają się od manipulowania wy-
borcami, obiecywania gruszek na wierz-
bie, rozdawania „kiełbasy” i obrzucania 
przeciwników przysłowiowym błotem. 

A my – nie bądźmy naiwni, nie dajmy 
„się nabierać”, patrzmy na rzeczywiste 
osiągnięcia kandydatów i po prostu – 
wybierajmy mądrze. Wybrani przez nas 
ludzie powinni reprezentować nasze 
interesy jako społeczności, a nie tylko 
własne czy swojego ścisłego otocze-
nia. Na koniec – na rozweselenie cytat 
z komedii „Kochaj albo rzuć”: „A co to 
za demokracja, gdzie każdy może mieć 
swoje zdanie” (Kargul). 

U. Kobak
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NIEBAWEM RUSZA NAJWIĘKSZA OD PONAD 100 LAT 
INWESTYCJA DROGOWA W BRZOSTKU
Równo dwa lata temu Rada Miej-

ska w Brzostku wyraziła zgodę na 
rozpoczęcie kolejnej dużej inwestycji 
drogowej - inwestycji, która odegra 
ogromną rolę w poprawie komunikacji 
w centrum Brzostku. Po długim i skom-
plikowanym procesie projektowym 
Gmina Brzostek uzyskała decyzję ze-
zwalającą na realizację.

Głównym celem inwestycji jest roz-
wiązanie problemu, który narastał przez 
wiele lat - usprawnienie komunikacji 
w centrum miasta (w rejonie szkoły, 
przedszkola, kościoła, cmentarza, pocz-
ty) i skomunikowanie tej części miasta 
z drogą powiatową biegnącą w stronę 
Nawsia Brzosteckiego w taki sposób, by 
nie było konieczne wjeżdżanie na drogę 
krajową nr 73.

Zakres projektu obejmuje wykonanie 
trzech głównych odcinków:

- Odcinek 1 - budowa całkowicie 
nowej drogi gminnej od drogi powia-
towej nr 1319 R w Nawsiu Brzosteckim 
(od mostu koło pana Madejczyka) do 
istniejącego parkingu przy siedzibie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i dalej 
do ulicy Szkolnej. Odcinek będzie liczył 
533,35 m z jezdnią szerokości 2 x 2,5 m 
wraz z chodnikiem o szerokości 2,15 m, 
z poboczami i zatokami postojowymi. 
W tym odcinku przebudowany zostanie 
ponadto most zlokalizowany obecnie 
zaraz przy zjeździe z drogi powiatowej.

- Odcinek 2 - budowa nowej dro-
gi gminnej od ul. M.N. Mysłowskie-
go (początek w rejonie tzw. „domku 

myśliwskiego”) do ul. Szkolnej (droga 
będzie przebiegać poniżej Orlika i na-
stępnie skręci w prawo między posesją 
pana Ogrodnika i budynkiem szkoły 
podstawowej). Długość drogi wyniesie 
265,08 m, z jezdnią szerokości 2 x 2,25 m 
wraz z prawostronnym chodnikiem 
o szerokości 2,15 m, poboczami oraz za-
tokami postojowymi po obu stronach 
drogi (poniżej Orlika).

- Odcinek 3 - rozbudowa ul. Szkolnej 
(na odcinku od szkoły podstawowej 
do WTZ, gdzie połączy się z nowo bu-
dowaną drogą od Nawsia Brz. i dalej 
w stronę ul. Słonecznej) do szeroko-
ści jezdni 2 x 2,50. Wzdłuż całej drogi 
(aż do ul. Słonecznej) zaprojektowano 
chodnik o szerokości 2,15 m (po stronie 
cmentarza).

Wzdłuż wszystkich odcinków zapro-
jektowano oświetlenie hybrydowe, bu-
dowę i przebudowę zjazdów do posesji 
oraz odwodnienie. 

Projekt został opracowany w taki 

sposób, aby był możliwy do realizacji 
w poszczególnych odcinkach, niezależnie 
od siebie. 

Inwestycja ta ma bardzo duże znacze-
nie również z innych względów: 

- usystematyzuje organizację ruchu 
drogowego (m.in. poprzez przebudowę 
skrzyżowań i połączeń dróg do parame-
trów wymaganych przez obowiązujące 
warunki techniczne), 

- uporządkuje odcinki istniejących 
sieci obcych, 

- zwiększy liczbę miejsc postojowych 
w ścisłym cen-
trum miasta (przy 
wielu budynkach 
użyteczności pub-
licznej),

- rozładuje 
„kolejki” do wje-
chania i zjechania 
z drogi krajowej 
nr 73, 

- poprawi bez-
pieczeństwo ko-
munikacyjne,

- zaprowadzi 
ład komunika-

cyjny i przestrzenny.
Inwestycja została zaprojektowana 

w taki sposób, aby możliwe było jej 
wykonanie w kilku niezależnych od sie-
bie etapach (w zależności od możliwości 
finansowych i pozyskania ewentualnych 
środków zewnętrznych). Niewątpliwie 
będzie to miało duże znaczenie przy 
ustalaniu budżetu gminy na kolejne lata, 

gdyż pozwoli na równoległe wykony-
wanie innych inwestycji bez nadmierne-
go obciążania budżetu kosztem innych 
zadań. Jeszcze w tym roku przewidziane 
jest korytowanie drogi przez Warsztaty 

Terapii Zajęciowej 
i uzyskanie moż-
liwości dojazdu 
od strony Nawsia 
Brzosteckiego do 
wspomnianych 
wcześniej budyn-
ków użyteczności 
publicznej. Głów-
ne prace rozpoczną 
się jednak dopiero 
w przyszłym roku.

Dla zaintereso-
wanych wszystkie projekty dostępne 
w Urzędzie Miejskim pokój nr 3.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Odcinek 3

Odcinek 2

Odcinek 1
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Dokończenie na str. 6

JAROMIR HUNIA z Brzostku ukończył I LO w Dębicy, powtórzył sukces z ubiegłego roku i znów zdobył 
I miejsce w kraju w Olimpiadzie Biologicznej, w lipcu reprezentował Polskę w Międzynarodowej Olimpiadzie 
w Teheranie, gdzie wywalczył brązowy medal; bezpośrednio po powrocie z Iranu pojechał do Anglii, aby 
uczestniczyć w Międzynarodowym Forum Młodych Naukowców. Jaromir zgodził się opowiedzieć Czytelni-
kom „Wiadomości Brzosteckich” o swoim pobycie w Iranie.

CÓŻ TAM, PANIE, W IRANIE?
Cóż tam, Panie, w Iranie?
„Chińcyki trzymają się mocno!”*

Czy chodzi tu o ich sukcesy w Międzynarodowej Olim-
piadzie Biologicznej – IBO 2018? Ty również w niej uczest-
niczyłeś, więc opowiedz o tej olimpiadzie. 

Tak, Chiny (czy to Chińska Republika Ludowa, czy to Taj-
wan) od lat dominują w zawodach IBO. W tym roku obie 
reprezentacje zgarnęły po 4 złote medale. Polskiej drużynie 
też poszło nie najgorzej (pierwsze od lat złoto, 2 srebra i mój 
brąz – to najlepszy wynik w historii udziału Polski w tym 
konkursie) i zapewne rezultaty „biologicznych potęg” – Chin, 
Tajwanu i USA będą celem drużyn Polski na następne lata. 
Całą olimpiadę wygrała natomiast Nguen Phuong Thao 
z Wietnamu. Była to największa IBO jak do tej pory – 261 
uczniów z 68 krajów. Po raz pierwszy uczestniczyły m.in. takie 
kraje jak Filipiny, Syria czy drużyna z irackiego Kurdystanu.

Wyjazd na olimpiadę to kilka dni zmagań z testami 
i zadaniami praktycznymi. 

Olimpiada składa się z 2 części – praktycznej i teoretycznej. 
W tym roku praktyczny egzamin składał się z 4 pracowni, po 
1,5 godziny każda. Postawiono największy nacisk na szybkość 
wykonywania zadań. Pracownie: biochemiczna, botaniczna, 
zoologiczna i behawioralno-ewolucyjno-ekologiczna. W pra-
cowni biochemicznej musieliśmy wykonać chromatograficzną 
izolację białka, analizę ilościową metodą Bradforda i elektro-
forezę. W pracowni botanicznej za zadanie mieliśmy wykonać 
różnorakie testy biochemiczne próbek pochodzących z różnych 
przedstawicieli goździkowatych rosnących w różnych wa-
runkach, zbadać zawartości różnych związków chemicznych 
w próbkach gleby, porównać budowę anatomiczną tychże 
roślin oraz zbudować ich drzewo filogenetyczne. W pracowni 
zoologicznej czekało nas rozpoznawanie gatunków roztoczy, 
sekcja pijawki, miareczkowanie oraz liczenie analizy warian-
cji rytmu serca. W ostatniej wielodyscyplinarnej pracowni 
analizowaliśmy poruszanie się larw muszki owocowej (czy 
są aktywne, czy też osiadłe), na tej podstawie liczyliśmy 
współczynniki przeżywania okropnie długim wzorem dla 
16 pokoleń różnych linii ekperymentalnych tych larw, dzięki 
czemu mogłem poczuć się jak prawdziwy kalkulator.

Mieliście również czas na zwiedzanie. Jak wyglądała 
organizacja zapoznawania się z Teheranem? 

Dni, w które nie głowiliśmy się nad liczeniem larw, prze-
znaczaliśmy na zwiedzanie miasta. W porównaniu z IBO 
w Wielkiej Brytanii rok temu (gdzie praktycznie cały czas 
spędzaliśmy w parku uniwersyteckim, z dwiema wycieczkami 
do Coventry i zamku Warwick) tutaj zorganizowano każdą 
naszą wolną chwilę tak, byśmy mogli zobaczyć jak najwięcej. 
Wszędzie przemieszczaliśmy się kolumną autobusów ekskor-
towaną przez radiowóz. Po przybyciu np. na miejsce pisania 
egzaminów na Shahid Behesthi University – wjeżdżającym 
przez bramę autobusom towarzyszyło wojsko (niektóre ulice 
były nawet specjalnie dla nas zamykane). Także na ceremonii 
zamknięcia Olimpiady, kiedy musieliśmy dostać się przez 
wielki korytarz do głównej auli, przemieszczaliśmy się po 
czerwonym dywanie, z obu stron salutowali nam harcerze. 
Przy zwiedzaniu różnych miejsc, jak np. tradycyjnego bazaru, 
mieliśmy swobodę poruszania się, jednak z uwagi na bezpie-
czeństwo boczne uliczki (których – jak to na bazarze – była 
nieskończona ilość) były strzeżone przez ochronę. Zapew-
niono nam więc bezpieczeństwo na najwyższym możliwym 
poziomie, nikt nie mógł nigdzie uciec, nawet jeśliby chciał.

Co było dla Ciebie najbardziej zadziwiające w Teheranie? 
Teheran to miasto totalnie inne od europejskich miast, tak 

jak Iran jest totalnie innym krajem. Na ulicach nie ma czegoś 
takiego, jak światła czy przejścia dla pieszych. Panuje stały, 
powolny ruch uliczny, na skrzyżowaniach piesi idą obok sa-
mochodów, motocykliści jeżdżą po chodnikach. Wydawać by 
się mogło, że w takim 12-milionowym mieście to nie może 
działać, a jednak działa. Mieszkaliśmy w hotelu położonym 
w najbogatszych, północnych dzielnicach Teheranu. 

Iran leży na Bliskim Wschodzie. Sąsiaduje między innymi 
z Irakiem i Afganistanem. Są to tereny, gdzie we znaki daje 
się suchy i gorący klimat. Jak radziliście sobie z irańskim 
upałem?

Kiedy przylecieliśmy, uderzyła nas temperatura – około 
45 stopni w cieniu (ten rok w Iranie jest ponoć ekstremalnie 
ciepły nawet jak na Iran). W pokoju hotelowym zastaliśmy 
niewiele niższą temperaturę, a że przyjechaliśmy późno 
w nocy, włączyliśmy klimatyzację i poszliśmy szybko spać. Tak 
właśnie udało mi się przeziębić w Iranie. Klimatyzacje są tutaj 
bardzo powszechne (w każdym pomieszczeniu jest jakaś). Przy 
takich temperaturach ułatwia to znacznie życie miejscowym, 
przy piekielnych temperaturach na zewnątrz w budynkach 
panuje przyjemny chłód (mój błąd – nie wziąłem bluzy!). 
Dmuchawy klimatyzacji są zwrócone agresywnie w ludzi, 
często prosto w twarze tak, aby jak najszybciej schłodzić (przy 
długotrwałym nastawieniu – jak podczas egzaminu – zdarza 
się, że wręcz drętwieją palce z zimna). 

Czy jeszcze coś dostarczało Wam tak ekstremalnych do-
świadczeń? 

Ogólnie ta właśnie intensywność dostarczania sobie bodź-
ców jest widoczna w wielu miejscach. Wszelakie piosenki 
słuchane są w najgłośniejszym trybie (Czy po to, aby upewnić 
się, że zawodnicy słuchają puszczanej muzyki? Ten zwyczaj 
okazał się zbawienny, kiedy po skończeniu testu teoretycz-
nego wsiedliśmy do autobusu i zaczęło się wypytywanie 
o prawidłowe odpowiedzi, więc mimowolnego słuchania, 
a przez to i nerwów nie można było uniknąć... Tu na ratu-

Na wieży Milad
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Dokończenie na str. 7

nek przyszedł pan kierowca, który zarzucił irański kawałek 
muzyczny – tradycyjnie – w najgłośniejszym trybie tak, że 
nie tylko nie słyszeliśmy siebie nawzajem, ale już w ogóle 
nie słyszeliśmy nic jeszcze długo po opuszczeniu autobusu). 

Jakie charakterystyczne potrawy pamiętasz?
Tradycyjnym napojem irańskim jest rodzaj maślanki z wa-

chlarzem perskich ziół, zwany غود (Doogh) mogliśmy skoszto-
wać tego specyfiku podczas obiadów w hotelu. Na początku 
wydał nam się ohydny w smaku, jednak z czasem okazało 
się, że ze wszystkiego, co mieliśmy do wyboru, to ów specyfik 
najlepiej chłodził organizm. Codziennie raczono nas również 
ryżem z szafranem – tradycyjną irańską potrawą. Iran to kraj 
szafranu – produkuje ponad 90% tej przyprawy.

Iran to dawna Persja. Dlaczego ten kraj jest tak ważny 
historycznie?

Wielu ludzi ma uprzedzenia związane z Iranem i uważa go 
za „barbarzyński kraj Arabów-terrorystów”. Szkoda, bowiem 
jest to kraj o bogatej historii, o najmniejszym poziomie 
terroryzmu wśród krajów Bliskiego Wschodu i nawet nie 
jest etnicznie arabski. Najliczniejszą grupę ludności w tym 
kraju stanowią Persowie – lud indoeuropejski (Iran to wszak 
dawna Persja), są też Kurdowie i Azerowie. Na terytorium 
Iranu powstała jedna z najstarszych cywilizacji na świecie, 
to z Persji król Dariusz i jego syn Kserkses wyruszali na pod-
bój greckich poleis. Perscy władcy stworzyli najwspanialsze 
imperium starożytności, rozciągające się od Egiptu, przez 
Babilonię po dolinę Indusu. Przez te niespokojne tereny 
często przetaczały się wojny, kraj podbił Aleksander Wielki, 
młody macedoński władca, który miał zanieść greckie wzorce 
aż po dzikie góry Afganistanu, ale perska kultura tak mu się 
spodobała, że ją przejął. 

Jaka religia panuje w Iranie? 
Iran jest kolebką najstarszej religii monoteistycznej na 

świecie – zoroastrianizmu, kultu ognia, z którego garściami 
czerpał judaizm, kształtując swoją religię. Islam przyniósł 
dopiero podbój Arabów w VIII w. Od tego czasu oficjalną 
religią Iranu jest właśnie islam.

Iran, podobnie jak Polska, stracił niepodległość. Co po-
mogło przetrwać narodowi?

Po podboju przez Arabów nastały „wieki ciemne” Iranu. 
Naród przetrwał dzięki wieszczowi narodowemu imieniem 
Ferdousi, który „pod zaborami” tworzył poematy w ojczy-
stym języku – farsi (perskim). [Farsi to język indoeuropejski, 
podobnie jak polski czy angielski, natomiast język arabski to 
język semicki, jak np. hebrajski. Ferdousi tworzył poematy 
w farsi, używając alfabetu arabskiego, stąd na pierwszy rzut 

oka farsi jest podobny do arabskiego.] 

Jak toczyły się dalsze losy kraju?
Kiedy Iran wreszcie wybił się na niepodległość, swoje 

wpływy mieli już tutaj Anglicy i Rosjanie. Władca Iranu 
Naser ad-Din Szah po wizycie w miastach Europy bezkry-
tycznie zachwycił się zachodnią kulturą i traktował swoje 
państwo jak folwark dla obcych mocarstw. W wyniku rewolty 
monarchia absolutna przekształciła się w 1906 r. w pierwszą 
na Bliskim Wschodzie monarchię konstytucyjną z parla-
mentem. Po I wojnie światowej pozostali tu wciąż Anglicy, 
którzy w latach 20. czynnie wsparli zamach stanu, dając tytuł 
władcy Rezie Szahowi Pahlawiemu. Szach konsekwentnie 
modernizował kraj gospodarczo i kulturowo, w 1936 r. nakazał 
nawet kobietom zdjąć czadory i odziewać się na europejską 
modłę. Podczas II wojny światowej został zastąpiony przez 
Brytyjczyków Mohammadem Rezą Pahlawim. Iran udzielił 
też wtedy azylu polskim uchodźcom i żołnierzom gen. Ander-
sa – stąd obydwa narody żyły w przyjaźni. Wciąż działający 
parlament wybrał w 1951 roku na premiera Mohammada 
Mosaddegha, który doprowadził do nacjonalizacji przemysłu 
naftowego, co uciemiężony lud irański przyjął z euforią jako 
„wstawanie z kolan” – kończyło to rabunkową eksploatację 
ropy przez Brytyjczyków. Niepokorny premier został obalony 
na prośbę Brytyjczyków przez CIA. USA zniszczyły pierwszą 
bliskowschodnią demokrację, dając szachowi autorytarną 
władzę w kraju. 

Znów nastały ciężkie czasy dla Irańczyków. Czy pogodzili 
się z tym?

W państwie policyjnym, jakim był wówczas Iran, pojawił 
się szyicki przywódca duchowy – ajatollah Ruhollah Chomeini. 
W płomiennych kazaniach krytykował poczynania szacha, 
nawoływał do rewolucji. Rewolucja nadeszła w 1978 r., 
wzburzony lud wyszedł na ulice, wojsko otworzyło ogień. 
Ponad 4 000 osób zginęło. Szach musiał odejść. Do władzy 
doszli ajatollahowie, religijni fundamentaliści, z Chomeinim 
na czele, tworząc Islamską Republikę Iranu. Już w 1980 roku 
republikę zaatakował Irak Saddama Husajna. Walki trwały 
8 lat. W 1988 amerykański krążownik zestrzelił nad Zatoką 
Perską irański cywilny samolot z 290 osobami na pokładzie. 

Jaki jest współczesny Iran?
Dziś w Iranie dominuje wroga narracja w stosunku do Izra-

ela („okupanta Palestyny i Jerozolimy”) i USA (nazywanego 
„Wielkim Szatanem”), a także krajów arabskich (zwłaszcza 
sunnickiej** Arabii Saudyjskiej, która konkuruje z Iranem 
o miano dominanta w regionie). W państwie panuje prawo 
szariatu – nie wolno uprawiać hazardu (przynajmniej pub-
licznie – kiedy chciałem zagrać w karty z kolegami z Bułgarii, 
zostałem ostrzeżony przez przewodnika, aby lepiej je schować, 
bo hazard jest tu zakazany... Musieliśmy poczekać, aż wrócimy 
do hotelu). Alkohol i inne używki również są zakazane – 
przynajmniej w miejscach publicznych, w sklepach itd. Plus 
jest taki, że nie ma pijanych niebieskich ptaków na ulicach, 
a konspiracyjny alhohol jakże lepiej musi smakować… (taki 
konspiracyjny jest ponoć powszechny). Facebook i YouTube 
nie działają. Oficjalnie. Rozwinięty jest system omijania 
zakazów i zabezpieczeń tak, że praktycznie każdy konto na 
Facebooku ma. Działa za to Instagram, który służy do ko-
munikacji dla większości społeczeństwa. Najpopularniejszą 
aplikacją jest za to Telegram. Nie można urządzać dyskotek, 
nie wolno tańczyć w parach. 

Jak wobec tylu ograniczeń spędzaliście wolny czas?
Rzeczywiście, w porównaniu z IBO w Wielkiej Brytanii 

nie organizowano nam dyskotek. Zamiast tego zorganizowa-
no dla nas festyn. Dwa razy. Na festynie każdy z nas mógł 

W autobusie



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/2018 7

zrealizować otrzymany bon na dane typowo irańskie ręko-
dzieło – ceramikę czy perskie dywany. Mogliśmy skosztować 
prawdziwego kebaba, mogliśmy strzelać z łuku, z karabinu 
(do tarczy!), grać w piłkę, w siatkówkę czy posłuchać trady-
cyjnych pieśni. Faktycznie nikt nie tańczył, ale też był to raczej 
koncert do słuchania, nie do tańczenia. Pojawiały się pewne 
kurdyjskie podrygi, jednak prawdziwą dyskotekę zorgani-
zowaliśmy w... autobusie. Wracając nocą z wycieczki, przy 
tradycyjnie najgłośniejszej muzyce o typowo bliskowschod-
nim brzmieniu, byliśmy wręcz zachęcani do tańczenia, czy to 
siedząc – rękami, czy to wręcz tańcząc na korytarzu autobusu, 
także w parach. Musieliśmy tylko zasłonić okna. Nie wolno 
śpiewać. Śpiewaliśmy i to dużo. 

Iran jest krajem islamskim. Jak wpływa to na życie Irań-
czyków? 

Religia na pierwszym miejscu. Każda uroczystość na uni-
wersytecie zaczynała się śpiewaną surą Koranu, następnie 
hymnem Islamskiej Republiki i dalej hymnem Uniwersytetu 
Shahida. Podczas gry w piłkę z Irańczykami na festynie nagle, 
podczas zachodu słońca rozbrzmiało nawoływanie muezina 
z najbliższego meczetu na modlitwę. Część obecnych na 
festynie muzułmanów zaczęła się modlić, reszta bawiła się 
dalej. Irańczycy zachęcali nas do kontynuowania gry, jednak 
z szacunku dla modlących się przestaliśmy i poczekaliśmy 
na resztę. 

Jaki strój należy nosić w Iranie? 
W Islamskiej Republice obowiązuje odpowiedni ubiór. 

Kobietom nie wolno odsłaniać nóg powyżej kostek oraz 
ramion i włosów. Obowiązuje odpowiednie nakrycie gło-
wy – minimum to hidżab, czyli zasłona okrywająca włosy 
i piersi, noszona po osiągnięciu dojrzałości w obecności 
mężczyzn spoza rodziny i niemuzułmańskich kobiet. W Iranie 
hidżab obowiązuje wszystkie kobiety – także niemuzułmanki. 
W tradycji islamskiej oznacza on skromność i prywatność. 
Inne ubiory to np. czador, tradycyjny strój irański, czy burka 
– znana z talibskiego Afganistanu. Dla zachodnich społe-
czeństw hidżab często traktowany jest jako symbol opresji 
i dyskryminacji kobiet, jednak islam tłumaczy to w ten spo-
sób, iż dzięki zasłonięciu publicznie „swych ozdób” kobieta 
przestaje być postrzegana jako obiekt seksualny i może być 
w pełni traktowana jako „człowiek”. Dla mężczyzn także są 
ograniczenia – można nosić tylko długie spodnie i zaleca się 
długie rękawy (w Teheranie traktuje się to bardziej liberalnie). 

Czy, mimo wszystko, ograniczenia dotyczące stroju nie 
są zbyt dużym utrudnieniem życia dla kobiet? 

Coś, co dla jednych jest symbolem zniewolenia, w innej 
kulturze może być symbolem wyzwolenia. Kobiety tam na 
pewno nie są w schowane w cieniu. Każda drużyna naszej 
olimpiady miała swoją opiekunkę - studentkę, ponadto 
swoją wizytę złożyła przewodnicząca Narodowej Organizacji 
Rozwoju Talentów u Młodzieży, dr Fatameh Mohajerani. 
Kiedy rozmawia się z Irankami, od razu widać ich uprzejmość, 
niesłychaną gościnność, a przede wszystkim otwartość na 
świat. Jedna ze spotkanych przewodniczek wspominała na-
wet, iż ma rodzinę w Gdańsku i znała kilka słów po polsku. 

Jaką walutą posługują się Irańczycy?

Iran radzi sobie w gospodarczej izolacji, jak może. Rial – 
irańska waluta, jest niewymienialny poza Iranem. Obecny 
kurs wynosi ok. 1 PLN – 11 740 IRN. Aby ułatwić Irańczykom 
życie, a przybyszom życie utrudnić, transakcje nie odbywają 
się w rialach, ale w wirtualnej walucie – tomanach, przy czym 
jeden toman to 10 riali. Istnieje jeszcze nowy toman, który 
wynosi 100 riali, stąd trzeba naprawdę się skupić przy doko-
nywaniu transakcji. Nie działają tam zachodnie karty płatnicze, 
kraj jest totalnie poza światowym obiegiem gotówkowym. 

Co zwiedziłeś w Teheranie? Na co zwróciłeś szczegól-
ną uwagę?

Teheran to 12-milionowa stolica Iranu, największe miasto 
na Bliskim Wschodzie, położona na skalistej pustyni, na 
wysokości do 1200-1800 m. W ramach wycieczek zabrano 
nas na wieżę Milad, najwyższą na Środkowym Wschodzie, 
6. na świecie. Podziwialiśmy słońce zachodzące za skalisty-
mi zboczami Elbursu, najwyższych gór Iranu, z najwyższym 
szczytem o wysokości 5604 m n.p.m. – drzemiącym wulkanem 
Demawendem. W Milad Tower zaserwowano nam zachodni 
obiad – pizza, hamburgery, frytki z KFC – kraj chciał pokazać 
nam, jak tutaj tradycja łączy się z nowoczesnością, a Wschód 
z Zachodem, jak kiedyś za czasów Jedwabnego Szlaku. Zabrano 
nas też do nowoczesnej, prestiżowej galerii handlowej z gar-
niturami i biżuterią lśniącą zza lad, gdzie mogliśmy na koszt 
państwa napić się tradycyjnej irańskiej herbaty, czy odwiedzić 
centrum rozrywki z karuzelą w kształcie bomby atomowej. 

Czy tylko w galeriach w stylu zachodnim skupia się han-
del w Teheranie?

Odwiedziliśmy też bardziej tradycyjne miejsce handlu 
– Grand Bazaar w dzielnicy Tadżrisz. Tam pod okiem ochro-
ny błądziliśmy wśród stoisk z kolorowymi przyprawami: 
szafranem, kurkumą, z perskimi dywanami i tajemniczym 
perskim zielem zwanym GolGav Zaban. Znaleźliśmy się 
wśród krzykliwych handlarzy i śpiewających sury Koranu 
żebraków. Przy wychodzeniu z bazaru zostaliśmy oddzieleni 
od przewodniczki za pomocą kolorowej szczotki do czysz-
czenia kurzu, która służyła stojącemu u wyjścia Persowi za 
zwrotnicę. My wyszliśmy z bazaru bez przeszkód, natomiast 
nasza przewodniczka musiała najpierw udać się do szatni, 
aby nałożyć na siebie czador – długą tkaninę zarzucaną jak 
koc na głowę i sięgającą aż do ziemi, zasłaniającą całe ciało 
oprócz twarzy. Droga z bazaru to autobusu wiodła bowiem 
przez plac przy meczecie, a że był to piątek – święty dzień 
muzułmanów, kobiety musiały chodzić w dodatkowym 
okryciu w miejscach religijnych. 

Dokończenie ze str. 6

Dokończenie na str. 8Polska drużyna i opiekunka Parisa Bazargannia
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Jakie zabytki i muzea zdążyliście zwiedzić?
Zwiedziliśmy także kompleks parkowo-pałacowy Sa’adabad 

– pałace letnie ostatniego szacha Iranu, niewielkie domki 
wyłożone w środku kryształami. Pałac zwany Shahvand 
(zielony) słynie np. ze swojej Sali luster – odbijających w nie-
skończoność obraz szacha. Co ciekawe – mimo przepychu 
szach zwykł sypiać nie w łożu, a na dywanie. I znowu 
– obok pełnych przepychu pałaców znajduje się muzeum 
Braci Omidvar - dwóch Persów, którzy w 1954 mając 90 $ 
w kieszeni, wyruszyli na motorach w podróż dookoła świata. 
Znów izolacja przeplata się z eksploracją. Tuż obok kompleksu 
pałaców stoi Muzeum Sztuki, z płótnami przedstawiającymi 
wielkich perskich władców, jakże przypominających swymi 
strojami polskich Sarmatów. Zabrano nas do Muzeum Naro-
dowego, gdzie poznaliśmy najdawniejsze dzieje Iranu, a także 
podziwialiśmy dzieła sprowadzone z Luwru, te odzyskane 
po latach rabunku przez Europejczyków. Obok historycznych 
doznań eksplorowaliśmy również Muzeum Pisma i Muzeum 
Nauki i Techniki, gdzie poznaliśmy największe dokonania 
Iranu na tym polu i mogliśmy trochę poeksperymentować. 
Cały nasz pobyt przypieczętował festyn na cześć olimpiady, 
z pokazem filmowym, koncertami, bazarami i fajerwerkami.

Jakie irańskie zwyczaje przeniósłbyś do Polski?
Trudno powiedzieć. Historia uczy, że bezkrytyczne prze-

noszenie standardów innego kraju do swojego (jak u szacha 
Nasera) może się źle skończyć. Iran szczyci się bardzo starą 
cywilizacją, przesiąkniętą islamską kulturą. Z islamu wynika 
też większa niż u nas sakralizacja nabożeństwa. Przy meczecie 
znajdują się krany z wodą, aby przed wejściem do świątyni 
oczyścić się i przygotować. Większość nabożeństwa odbywa 
się na siedząco, stąd też przed meczetem rozłożone są dywany, 
aby ci, którzy nie zmieścili się w świątyni, mieli gdzie usiąść. 

Na pewno takie elementy jak dyskoteki w autobusach 
– myślę, że mogłyby się jak najbardziej przyjąć w Polsce, 

zwłaszcza na szkolnych wycieczkach. Kebaby na pewno są 
znacznie lepsze (niestety, nie udało mi się wykraść receptury).

Niemalże prosto z Iranu poleciałeś na 2 tygodnie do 
Londynu. Co tym razem było celem wyprawy? 

Tak, uczestniczyłem w London International Youth Science 
Forum, organizowanym już po raz 60. w Imperial College 
London. W tym roku w forum uczestniczyło 70 krajów. Przez 
2 tygodnie mieliśmy szansę słuchać wspaniałych wykładów 
najbardziej charyzmatycznych naukowców z całego świa-
ta, uczestniczyć w projektach tematycznych (mój dotyczył 
problemu malarii w Afryce i na Sri Lance), a także zwiedzić 
najlepsze placówki naukowe Wielkiej Brytanii (jak szpitale 
University College London, centrum biomedyczne Cambridge 
University czy Szkołę Medycyny Tropikalnej w Liverpoolu), 
czy wreszcie zwiedzić najważniejsze atrakcje Londynu i Anglii. 
Przede wszystkim jednak było to spotkanie młodych ludzi 
(16-21 lat) zainteresowanych nauką, technologią i medycyną. 
Ponad 600 uczniów z 70 krajów świata – od Chile po Chiny, 
od Rwandy po Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wymienialiśmy 
spostrzeżenia i wrażenia, i próbowaliśmy rozwiązać największe 
problemy nauki – wszystko w przyjaznej, międzynarodowej 
atmosferze. Na Science Bazaar prezentowałem swój projekt 
naukowy dotyczący stworzenia potencjalnego selektywnego 
środka chwastobójczego na bazie sorga dwubarwnego.

Jak planujesz swoją dalszą edukację?
Chciałbym teraz pójść na studia.

Z Jaromirem Hunią rozmawiała Urszula Kobak.
_______ 
* Cytat z „Wesela” Wyspiańskiego
** Sunnizm, szyizm to główne nurty współczesnego islamu, w Iranie 
obowiązuje islam szyicki

Więcej zdjęć na stronie 24.

Dokończenie ze str. 7

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ 

30 sierpnia br. Rada Miejska w Brzostku obradowała 
na XLIV sesji pod przewodnictwem Przewodniczą-

cego Rady Mateusza Domaradzkiego. Realizując przyjęty 
porządek obrad, Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski 
oraz przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Daniel Wójcik 
wręczyli nagrody Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół 
średnich. Nagrodzonych zostało 12 uczniów, którzy otrzymali 
listy gratulacyjne i upominki. W dalszej części obrad Burmistrz 
złożył informację o realizacji uchwał Rady.

Następnie przystąpiono do przedstawienia i głosowania 
nad projektami uchwał, które zostały zaopiniowane pozy-
tywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji działających przy 
Radzie Miejskiej. Przyjęte zmiany do uchwały budżetowej 
na 2018 rok dotyczyły zwiększenia wydatków na ogólną 
kwotę 147.773 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydat-
ków na termomodernizację budynków szkoły w Kamieni-
cy Dolnej i szkoły w Smarżowej oraz budowę ogrodzenia 
wokół stadionu w Siedliskach-Bogusz. W budżecie gminy 
zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji budo-
wy parkingu przy Szkole w Nawsiu Brzosteckim, budowę 
ogrodzenia wokół placu remizy OSP w Siedliskach-Bogusz 
oraz montaż 4 lamp solarno-hybrydowych (Brzostek, Klecie 
i 2 Januszkowice – Działy). Zgodnie z ustawą z dnia 16 stycznia 
2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów władzy publicznej, Rada 
Miejska w Brzostku przyjęła zmiany Statutu Gminy Brzostek. 
Tą uchwałą zmieniono i dostosowano przepisy do nowej 

ustawy. Część przyjętych zmian statutu ma zastosowanie od 
nowej kadencji samorządu. Kolejno podejmowane uchwały 
dotyczyły nadania statutu Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brzostek. Uchwała 
ustala wymiar godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, którego 
nie określa rozporządzenie Ministra Edukacji.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, po zasięg-
nięciu opinii jednostek pomocniczych gminy radni przyjęli 
uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brzostek mak-
symalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych 
napojów. Przyjęto również uchwałę w sprawie przyznania 
pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Instala-
cja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, 
Czarna oraz Pilzno”. Uchwała obejmuje swym działaniem 
mieszkańców naszej Gminy, którzy są przedsiębiorcami, 
a zostali zakwalifikowani do projektu realizowanego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie stanowi 
70% kosztów netto do inwestycji polegającej na montażu 
kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych na budyn-
kach prywatnych mieszkańców gminy.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.
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INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA RADNYCH I NA BURMISTRZA

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

bezpłatnie prezentować 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 Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 

LAUREACI NAGRODY BURMISTRZA BRZOSTKU
Znakomite wyniki w nauce to wynik 

ciężkiej i wytrwałej pracy. Udowod-
niło to 12 uczniów szkół średnich z terenu 
Gminy Brzostek, którzy 30 sierpnia br. 
odebrali już po raz dziewiąty Nagro-
dę Burmistrza Brzostku. Uroczystego 
wręczenia nagród dokonali: Burmistrz 
Brzostku – Wojciech Staniszewski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej – Mateusz 
Domaradzki oraz Przewodniczący Komi-
sji Weryfikacyjnej Daniel Wójcik. Bur-
mistrz wyraził uznanie dla wybitnych 
osiągnięć uczniów, życzył laureatom ko-
lejnych sukcesów, wyznaczania sobie 
ambitnych celów i konsekwentnego ich 
realizowania. Był uścisk dłoni, gratulacje 
oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Wszystkim nagrodzonym uczniom 
życzymy, aby ich trud zawsze przynosił 
owoce, a pasja odkrywania tajemnic na-
uki stała się wyzwaniem do następnych 
twórczych poszukiwań źródeł wiedzy 
i przynosiła kolejne sukcesy. 

W bieżącym roku wpłynęło 19 wnio-
sków o Nagrodę Burmistrza Brzostku. 

Oceny dokonała Komisja Weryfika-
cyjna w składzie:

1. Daniel Wójcik - przewodniczący ko-
misji, Członek Komisji Budżetowej 
i Spraw Społeczno-Oświatowych,

2. Otylia Krajewska - sekretarz komisji, 
pracownik ds. promocji gminy i po-
zyskiwania środków zewnętrznych,

3. Bernadeta Chajec - członek komisji, 
pracownik ds. oświaty,

4. Paweł Hipszer - członek komisji, 
przewodniczący Komisji Budżeto-
wej i Spraw Społeczno-Oświatowych. 
Nagrodzeni uczniowie spełniali co 

najmniej 2 warunki spośród 3 wymienio-
nych w regulaminie dotyczącym przyzna-
wania Nagród Burmistrza Brzostku dla 
wyróżniających się uczniów, który sta-
nowi zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 
Brzostku Nr 55/17 z dn. 26.05.2017 r. tj.:
• uzyskuje średnią ocen na świade-

ctwie szkolnym 4,75,
• jest finalistą olimpiad przedmioto-

wych przynajmniej na szczeblu mię-
dzyszkolnym (miejsca I – III), 

• uzyskuje nieprzeciętne wyniki w ry-
walizacji sportowej (indywidualne 
osiągnięcia na szczeblu co najmniej 
rejonowym).

Wyróżnieni uczniowie:
1. Marcelina Bielecka zam. Przeczyca, 

uczennica LO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kołaczycach,

2. Joanna Błoniarz zam. Skurowa, 
uczennica LO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kołaczycach,

3. Filip Czekaj zam. Klecie, uczeń LO 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ko-
łaczycach,

4. Kinga Pruchnik zam. Przeczyca, 
uczennica Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku,

5. Anita Pruchnik zam. Skurowa, uczen-
nica LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kołaczycach,

6. Paulina Kowalska zam. Bukowa, 
uczennica LO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kołaczycach,

7. Barbara Gierut zam. Opacionka, 
uczennica LO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kołaczycach,

8. Kamila Wojdyła zam. Januszkowice, 
uczennica LO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kołaczycach,

9. Karolina Długosz zam. Januszkowi-
ce, uczennica LO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kołaczycach,

10. Piotr Świętoń zam. Grudna Dolna, 
uczeń II LO im. Ks. Jana Twardow-
skiego w Dębicy,

11. Arkadiusz Starościk zam. Kamienica 
Dolna, uczeń Zespołu Szkół Budowla-
nych im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Jaśle,

12. Dominik Zdziarski zam. Bączałka, 
uczeń ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego 
w Dębicy.

Laureaci otrzymali słuchawki 
OVERMAX, głośnik JBL FLIP 3 oraz 
srebrną zakładkę do książki. Wszyst-
kim nagrodzonym uczniom życzymy 
dalszych sukcesów.

Otylia Krajewska
Fot. Paweł Batycki
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NIE JESTEM „MALOWANYM SOŁTYSEM”

MARCIN SAS, sołtys Zawadki Brzosteckiej, na bieżąco 
informuje Czytelników „Wiadomości Brzosteckich” 

o inicjatywach realizowanych w tej wsi. Tym razem troszkę 
więcej powie o sobie.

Nie jest Pan rodowitym mieszkańcem Zawadki. Dlacze-
go wybrał Pan właśnie tę miejscowość na zamieszkanie?

Rzeczywiście pochodzę z Pilzna i decyzja o zamieszkaniu 
akurat w Zawadce Brzosteckiej była wnikliwie i szeroko anali-
zowana. Znaczenie miało piękne położenie domu oraz bardzo 
duża, atrakcyjna widokowo działka - nie bez znaczenia było 
też bardzo miłe sąsiedztwo, wszystkie te aspekty przeważyły, 
iż przed 10 laty przeprowadziłem się tutaj z Rodziną, tu też 
urodził się nasz młodszy syn, Leonard. Choć początki były 
trudne, to jednak wizja remontu domu i wyglądu ogrodu 
napędzała nas do ciężkiej pracy nad tym, by spełniać nasze 
marzenia. Dziś, po latach wiem, że znalazłem tutaj swoje 
miejsce na ziemi wśród pięknej przyrody, wśród dobrych 
i życzliwych ludzi.

Zawadka nie jest dużym sołectwem i w ciągu tych dzie-
sięciu lat poznałem pewnie wszystkich mieszkańców, będąc 
w każdym domu. Czasami żartuję, że nie będąc rodowitym 
mieszkańcem, mam świeższe spojrzenie na ich problemy czy 
sprawy, z którymi się borykają. I tak powoli wrośliśmy w tę 
miejscowość, szanując sąsiadów i zwyczaje, jakie tu zastaliśmy.

Co Pana skłoniło do tego, żeby zostać sołtysem Zawadki?
Pewne wzorce wynosi się z domu rodzinnego. Ja pasję 

społecznika przejąłem po Tacie, który przez wiele lat działał na 
rzecz pilzneńskiej i nie tylko społeczności, będąc wieloletnim 
Starszym Cechu Rzemiosła, a także radnym. Poprzez aktyw-
ność już w szkole średniej czy na studiach, a potem w klubie 
piłkarskim, pracowałem nad sobą, ucząc się współpracy 
z innymi, ale zawsze przyświecała mi jakaś idea – wspólny 
cel do zrealizowania. Potem była kilkuletnia przerwa – wia-
domo: dzieci, remont domu, praca - ale mieszkając w Zawadce 
już kilka lat, wsłuchując się w głosy sąsiadów i narzekania 
mieszkańców, że tutaj niewiele się dzieje, postanowiłem 
spróbować stanąć w szranki z wieloletnim sołtysem i jeszcze 
jednym kandydatem. Miałem swój autorski program i pomy-
sły na aktywizację naszego sołectwa, jednakże zdecydowane 
zwycięstwo w wyborach trochę mnie zaskoczyło, ale też 
zobowiązało do rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz naszej wsi.

Jakie były początki sołtysowania?
Początki mojej pracy były bardzo intensywne. Wraz z grupą 

mieszkańców narzuciliśmy sobie dość duże tempo działań 

i szeroki zakres zmian, które chciałem wspólnymi siłami 
przeprowadzić.

Myślę, że ważne jest mieć zawsze wizję przyszłości i kon-
sekwentnie realizować swoje zamierzenia. W pierwszym roku 
udało się nam wspólnymi siłami przygotować nieużytek na 
plac pod boisko sportowe, zasypać rów koło domu ludowego 
i poprawić koło niego estetykę zieleni, a także przygotować 
dokumentację pod drogę asfaltową „Na Góry”. Oprócz wielu 
działań inwestycyjnych, które rozpoczęliśmy, mnie osobiście 
najbardziej cieszyła pasja i zaangażowanie mieszkańców 
w moje pomysły. Po wielu latach udało się nam powrócić 
do wspólnych „majówek” pod zabytkową kapliczką, znowu 
Zawadka Brzostecka była obecna z wieńcem żniwnym na 
odpuście w Przeczycy, zainicjowałem coroczne wiosenne 
akcje „sprzątania świata”, Dzień Kobiet, wspólne z dziećmi 
ubieranie choinki czy Opłatek dla Seniora. Kulminacją było 
zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w lipcu, gdzie tłumy 
mieszkańców jasno dały mi do zrozumienia potrzeby orga-
nizowania takich przedsięwzięć.

Wszystkie te inicjatywy, jak i poparcie mieszkańców 
utwierdziły mnie w przekonaniu o trafnej decyzji bycia 
sołtysem.

Jakie inicjatywy (wspólnie ze Stowarzyszeniem, miesz-
kańcami) zrealizowaliście? Które zrealizowane zadanie 
uważa Pan za najważniejsze?

Trudno tak jednoznacznie określić najważniejsze zadanie 
spośród tak wielu przez nas realizowanych. W ciągu tych 
prawie 4 lat sprawowania funkcji sołtysa udało się nam 
przeprowadzić bardzo wiele cennych inicjatyw. Chcę je tutaj 
podzielić na inwestycyjne i prospołeczne. Gołym okiem wi-
dać zmiany naszego domu ludowego, który po wielu latach 
stagnacji stał się naszą wizytówką. Boisko sportowe do piłki 
siatkowej plażowej to przysłowiowe moje oczko w głowie, 
które tętni życiem jako miejsce sportu, ale i także spotkań 
młodzieży i dzieci. Nowy zadbany plac asfaltowy koło domu 
ludowego, droga asfaltowa „Na Góry”, poprawa organizacji 
ruchu na drogach gminnych czy długo wyczekiwane przejście 
świetlne na DK 73 dla pieszych. Myślę, że sami mieszkańcy 
mogą na własne oczy zobaczyć, jak bardzo się zmieniła Za-
wadka przez ten czas - ale najlepiej widać to na choćby na 
zdjęciach sprzed kilku lat.

Bardzo wiele też działo się w sferze społecznej. Dużym 
sukcesem było powołanie Stowarzyszenia „NASZA ZAWAD-
KA”, które bardzo prężnie włącza się w każdą inicjatywę 
w sołectwie. Wspólnie organizujemy turnieje sportowe, 
pikniki rodzinne, opłatki dla Seniora, tradycyjne powitanie 
Nowego Roku. Wykonujemy tradycyjną palmę wielkanocną, 
corocznie nowy wieniec żniwny, który potem prezentujemy 
na odpuście przeczyckim oraz dożynkach gminnych, powia-
towych, a w tym roku także na wojewódzkich. Wszystkie te 
inicjatywy bardzo integrują naszą małą społeczność i pozwa-
lają każdej grupie społecznej znaleźć coś dla siebie.

Co wpłynęło na to, że tak dużo pomysłów udało się 
zrealizować?

Sądzę, że moja osoba i pomysły wyzwoliła w mieszkańcach 
długo ukrywaną zdolność do współpracy i ich talenty. Chcę 
tutaj podkreślić, że tak wiele udało się nam zrobić tylko i wy-
łącznie wspólnymi siłami. Tutaj każdy mieszkaniec Zawadki 
jest wygranym poprzez zaangażowanie i chęć wspólnego 
działania na rzecz naszej małej ojczyzny. Myślę, że też u nas 
przez wiele lat była taka trochę nisza w tych działaniach, 
więcej było narzekania niż konstruktywnych pomysłów i ich 
realizacji. Teraz nasze sołectwo jest rozpoznawalne, jesteśmy 

Dokończenie na str. 11

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 12

Dokończenie ze str. 10

Sto lat niepodległości 

DEKLARACJA PODZIWU I PRZYJAŹNI DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Stulecie odzyskania niepodległości jest okazją do spoj-

rzenia na dzieje naszej Ojczyzny z różnych punktów wi-
dzenia. Inspiracją dla tego tekstu stał się dla mnie portal 
Polska 1926. Portret zbiorowy II RP.

Sto lat temu, dzięki staraniom m.in. Ignacego Paderewskie-
go, USA nie tylko uznały polską państwowość za warunek 
pokojowego ładu w Europie (13. punkt programu pokojo-
wego Prezydenta Woodrowa Wilsona przewidywał odro-
dzenie niezawisłego państwa polskiego), ale także udzieliły 
II RP wsparcia materialnego o wartości około 200 milionów 
dolarów.

W 150. rocznicę ogłoszenia amerykańskiej Deklaracji Nie-
podległości naród polski postanowił podziękować narodowi 
amerykańskiemu za pomoc. Między kwietniem a lipcem 
1926 r. zebrano w całym kraju 5,5 miliona podpisów pod 
Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. 
To wyjątkowa kolekcja nie tylko ze względu na skalę oraz 
zaangażowanie sygnatariuszy. 5,5 miliona podpisów miesz-
kańców II RP: Polaków, Żydów, Ukraińców i Niemców, to 
blisko 20 procent ludności kraju w 1926 roku. Wewnątrz II RP 

powstał swoisty zbiorowy portret społeczeństwa. W trakcie 
akcji zbierania podpisów miał miejsce przewrót majowy. 
Pogrążone w politycznym zamęcie społeczeństwo polskie 
potrafiło stworzyć dokument unikatowy na skalę światową. 
Przedstawiciele II RP zawieźli do Waszyngtonu i złożyli 
na ręce prezydenta Calvina Coolidge’a 111 tomów z ponad 
30 tysiącami stron, gdzie podpisy – od najwyższych władz 
państwowych po najmłodsze piszące dzieci – opatrzone były 
grafikami wybitnych polskich plastyków. 

Deklaracja przez blisko siedem dekad pozostawała za-
pomniana. W połowie lat 90. odkryli je mający polskie 
korzenie pracownicy Biblioteki Kongresu USA. W 2015 roku 
ruszył projekt „Klasa 1926”, którego celem była digitalizacja 
wszystkich tomów Deklaracji. Przedsięwzięcie pomyślnie 
zakończono w roku 2017. Skany wszystkich ponad 30 tysięcy 
stron Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczo-
nych są dokładnie opisane i dzięki różnorodnym filtrom 
oraz wyszukiwarkom w łatwy sposób można dotrzeć do kart 
pochodzących z konkretnych miejscowości i instytucji. W ten 

w sieci, na bieżąco informujemy o naszych inicjatywach, 
a przede wszystkim działamy transparentnie, przejrzyście 
dla każdego. Rzetelnie i uczciwie pracujemy na wizerunek 
oraz poprawę warunków w naszej wsi. Nie bez znaczenia 
pewnie jest tutaj moja postawa, nie jestem „malowanym 
sołtysem”, ludzie widzą mnie w pracy przy łopacie czy kosiarce 
i chętnie dołączają do tzw. czynu społecznego, wspólnymi 
siłami upiększając nasze sołectwo. Chcę tutaj podkreślić wręcz 
modelowe współdziałanie z Radą Sołecką, a także z OSP 
Zawadka Brzostecka, które także ostatnio przeżywa swój rene-
sans. Wzorowa współpraca z Panem Burmistrzem oraz Radą 
Miejską sprawia, iż tak wiele spraw inwestycyjnych zostało 
pozytywnie zrealizowanych z korzyścią dla mieszkańców.

W jaki sposób chciałby Pan w dalszym ciągu wspierać 
rozwój Zawadki? Co, według Pana, trzeba w najbliższych 
latach zrobić w Zawadce?

Myślę, że potrzeb w naszym sołectwie jest jeszcze niezmier-
nie dużo. Dziś standard życia, ale i też oczekiwania społeczne 
bardzo się podniosły. Mieszkańcy kładą duży nacisk na drogi 
- dziś dogodny dojazd do swoich domostw jest kluczowy 
także i przy realizowaniu nowych inwestycji. Oświetlenie 
uliczne to kolejna bolączka, ale też i brak kanalizacji czy wo-
dociągów w części miejscowości. Pomniejszych problemów 
też nie brak, ale sądzę, że wspólnymi działaniami będziemy 
potrafili chociaż przynajmniej niektóre łagodzić i sprawiać, 
by mieszkanie w Zawadce Brzosteckiej było bezpieczniejsze 
i bardziej przyjazne. Cały czas należy podtrzymywać dobrą 
integrację społeczną poprzez wspólne inicjatywy kulturalne, 
sportowe czy prospołeczne. Nasi mieszkańcy już niejednokrot-
nie udowodnili, że zasługują na szacunek i pomoc od władz 
gminnych poprzez swoje zaangażowanie na rzecz sołectwa. 
Wierzę, że współpraca taka może przynieść wiele wymiernych 
korzyści naszemu sołectwu, ale też satysfakcji z wykonanej 
pracy. Jako sołtys, ale także i mieszkaniec, zawsze będę ca-
łym sercem za Zawadką, która przed laty mnie tak przyjaźnie 
przyjęła i bez względu na to, czy będę zajmował jakiekolwiek 
stanowisko, będę popierał każdą rozumną inicjatywę na rzecz 
naszej wioski. Czas zawsze jest najlepszym cenzorem naszych 
działań, ale dziś i ja mam trochę satysfakcji, iż dołożyłem małą 
cegiełkę w rozwój Zawadki Brzosteckiej. Pomysłów nowych 

mi nie brak, zaangażowania i zdrowia też nie odmawiam, ale 
to zawsze wyborcy oceniają najcelniej i rzeczowo. 

Dlatego też, korzystając z uprzejmości gazety, pragnę 
wszystkim, których spotkałem na swojej drodze, serdecznie 
podziękować za każdy gest dobrej woli, za każdą formę 
pomocy. To wszystko, drodzy Państwo, jest też i Waszym 
sukcesem. I pamiętajcie, Zawadka Brzostecka choć jest mała 
na mapie, to wielka siłą swoich kreatywnych mieszkańców...

Wywiad z Marcinem Sasem 
przeprowadziła Urszula Kobak.

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 ogło-
szenia 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 zamieszczane 
w przypadku wolnego miejsca na stronach kolorowych.

 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują 
opłaty za ogłoszenia lub reklamę czarno-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 wydaje 
rachunki za zamieszczenie reklamy.

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek orga-
nizacyjnych gminy.
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50-LECIE OSP W GRUDNEJ DOLNEJ
„Bogu na Chwałę Ludziom na Pożytek” 
- takie zawołanie widnieje na sztandarze 
OSP w Grudnej Dolnej, który został po-
święcony podczas uroczystej Mszy Świę-
tej z okazji 50-lecia powstania naszej jed-
nostki. Z ustnego przekazu najstarszych 
druhów wiadomo, że nasza straż działała 
od lat powojennych. Z racji, że nie za-
chował się żaden dokument świadczący 
o tych faktach, za datę założenia naszej 
jednostki przyjmuje się rok 1968. Wtedy 
to z inicjatywy Juliana Kwiatka i Ka-
zimierza Dopiłki zawiązano pierwsze 
struktury naszej organizacji. Ogromnym 
nakładem własnych sił i środków na 
początku lat 80. udało się wybudować 
własną remizę. W 2003 roku nasza 
jednostka otrzymała samochód marki 
Żuk od OSP Skurowa. Po zakończeniu 
działalności urzędu pocztowego, który 
funkcjonował w pomieszczeniach do-
budowanych do remizy strażackiej, po 
raz kolejny zakasaliśmy rękawy i przy 
pomocy Urzędu Gminy i Polonii Ame-
rykańskiej gruntownie wyremontowa-
liśmy cały budynek. Służy on nam do 
dziś. Budynek wykorzystywany jest nie 
tylko przez strażaków, lecz służy całej 
miejscowej społeczności jako miejsce 
spotkań, rodzinnych uroczystości.

Straż to jednak nie tylko budynek 
i pozyskiwany coraz nowocześniejszy 
sprzęt, lecz przede wszystkim ludzie go-
towi nieść pomoc potrzebującym. Na 
przestrzeni lat braliśmy czynny udział 
w wielu działaniach ratowniczych, 

pożarniczych, przeciwpo-
wodziowych, jak również 
w zwalczaniu skutków tych 
zdarzeń, gdzie nasi druho-
wie wykazywali się dużą 
ofiarnością. Pomimo braku 
sztandaru uczestniczyliśmy 
w uroczystościach religij-
nych i patriotycznych. Po 
wielu latach starań, przy de-
terminacji naszych druhów 
udało się nam zakupić nasz 
wymarzony sztandar. Czyn-
nikiem motywującym nas 
do wytężonej pracy było zbliżające się 
50-lecie istnienia jednostki. 

Zwieńczeniem długotrwałych wysił-
ków i przygotowań stała się uroczystość, 
która miała miejsce 26 sierpnia br. Z tej 
to okazji została odprawiona uroczysta 
Msza Święta, na której został poświęco-
ny sztandar. Nabożeństwu przewodni-
czył Kapelan Powiatowy OSP ks. Józef 
Jasiurkowski w koncelebrze ks. probosz-
cza Zygmunta Ogórka i ks. kanonika 
Mariana Czecha. Po zakończonej Mszy, 
przy dźwiękach strażackiej orkiestry, 
w asyście pocztów sztandarowych i po-
jazdów pożarniczych przemaszerowa-
liśmy pod budynek remizy. Na placu 
obok strażnicy odbył się uroczysty apel, 
w czasie którego przedstawiciel Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP przekazał nam 
sztandar. Jednocześnie nasza jednostka 
została odznaczona Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa.” W uznaniu 

zasług w trakcie długoletniej i ofiarnej 
służby druhowie otrzymali także indy-
widualne odznaczenia. Złotym medalem 
zostali odznaczeni: Włodzimierz Dry-
ja, Piotr Papier, Zbigniew Wierzbicki. 
Srebrny medal otrzymali: Roman Po-
cica, Mieczysław Zima, Stanisław Pie-
karczyk, Ryszard Wierzbicki. Brązowy 
medal otrzymali: Stanisław Sobczyk, 
Piotr Mirus, Michał Mirus, Paweł Sta-
siowski. Odznaką „Wzorowy Strażak” 
odznaczeni zostali: Damian Wójtowicz, 
Gabriel Żurowski, Kamil Wierzbicki, 
Kamil Wójtowicz, Mateusz Wójtowicz, 
Grzegorz Pocica. Odznaki za wysługę lat 
otrzymali: Kazimierz Wierzbicki, Stani-
sław Kuczek, Zbigniew Smagacz, Marek 
Halz, Stanisław Nowicki, Jan Nowicki. 

Po zakończeniu apelu zaproszeni go-
ście wraz z mieszkańcami udali się do 
naszej remizy na skromny poczęstunek. 

sposób dotarłam, przy życzliwej pomocy Wiesława Tyburowskiego, do stron 
powstałych w szkołach naszej gminy. Znajdują się na nich opisy szkół oraz 
własnoręczne podpisy ówczesnych uczniów. Wszystkie karty znajdują się 
w tomie 61. Zdobyte informacje pozwoliły na stworzenie zestawienia nt. 
systemu oświaty w naszej gminie 1926 r.: 
Miejscowość Strona Rodzaj szkoły Opiekun kierownik
Brzostek 207, 208 siedmioklasowa, 

powszechna
Karol Kwiatkowski Józef Szczepański

Bukowa 209 jednoklasowa Antoni Trychta Janina Pirzówna
Gorzejowa 225 dwuklasowa Cecylja Zdziarska
Grudna Górna 227 dwuklasowa Józef Kieca Klotylda Szczeklikówna
Kamienica Dolna 245, 246 jednoklasowa Józef Jakiel
Nawsie Brzosteckie 253, 254 trzyklasowa Jadwiga Kwiatkowska 

Kazimierz Ratowski 
Stanisława Skoczkowa

Przeczyca 263 jednoklasowa Ks. Stanisław Machnik Józef Pacana
Skurowa 267 jednoklasowa Dorykiewicz
Siedliska-Bogusz 269, 270 trzyklasowa Witold Lewiski Władysław Gawroński

Na starych kartach można podziwiać kaligraficzne pismo naszych przod-
ków, można odnaleźć nazwiska bliskich i ich kolegów z klasy. Dzięki nim 
potomkowie podpisanych uczniów będą mogli odkrywać historię swoich 
przodków. To też ogromna szansa na poznanie świata, którego już nie ma 
– wielokulturowej przedwojennej Polski.

Może stworzymy podobny zbiór na 100-lecie niepodległości naszej dużej 
i małej ojczyny? Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej podejmie taką 
próbę i z radością już Państwa zapraszamy do udziału w naszym projekcie. 
Szczegółowe informacje już wkrótce. 

U. Wojnarowska

Fot. Paweł Batycki
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KOLEŻANKI I KOLEDZY
DRODZY ABSOLWENCI

SZANOWNI CZYTELNICY

W związku z jubileuszem 60-lecia Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II pragnę podzie-

lić się swoimi przemyśleniami, jako że przez 
pewien okres pełniłem funkcję wice- i dyrek-
tora szkoły.

Na wstępie chciałem zachęcić do uczest-
nictwa absolwentów w jubileuszu. Szósty 
października 2018 roku będzie dniem wyjąt-
kowym dla całej społeczności Zespołu Szkół, 
zapisze się na stałe we wspomnieniach jej 
absolwentów, którzy spotkają się w swojej 
dawnej szkole, aby powrócić do lat młodości, 
koleżeństwa i przyjaźni. Będzie również okazja 
do oddania pamięci tym, którzy odeszli już do 
innego świata. Każdy jubileusz wzrusza, oży-
wia przeżycia, jakich kiedyś doświadczyliśmy, 
przywołuje przeszłość, tę z najpiękniejszego 
okresu życia - młodości - niepowtarzalnej i nie-
zapomnianej, pełnej marzeń, pomysłów, emocji 
i uczuć głęboko przechowywanych w sercach. 
Sześćdziesięciolecie naszej szkoły jest specjal-
nym spotkaniem pokoleń, wyjątkową okazją 
do serdecznych spotkań, z których zabierze-
my w naszą codzienność miłe wspomnienia. 
Dodadzą one sił i dobrej energii, wyciszą, 
wzbogacą nasze działanie. Wyznaczone przez 
szkołę życie zawodowe czy społeczne ustala 
rytm teraźniejszości. Każdemu codziennie po-
trzebny jest ciepły uśmiech, serdeczne słowa, 
czuły gest, wzajemny szacunek, zrozumienie 
– zwykła ludzka życzliwość. Mamy okazję do 
przemyśleń nie tylko nad czasem minionym, 
ale i nad teraźniejszością. Dobrze jest odczuwać 
fakt, że jesteśmy komuś potrzebni i cieszyć się 
z wielu dokonań. Wszystkim absolwentom 
i gronu pedagogicznemu życzę specyficznego 
leku – ogromnej dawki serdeczności w postaci 
cudownych wspomnień. Niech nasze spotkanie 
,,zatrzyma ginący czas”, uruchomi nadzieję na 
kolejne jubileusze. Tego wszystkiego życzę 
z całego serca kolegom i absolwentom.

Z pozdrowieniami i szacunkiem
mgr inż. Jerzy Bonarek

Za uświetnienie całej uroczystości serdecznie 
dziękujemy Orkiestrze Dętej OSP Brzeziny, jak 
również pocztom sztandarowym i jednostkom 
OSP z terenu naszej gminy. Dziękujemy także 
wszystkim naszym zaproszonym gościom, Panu 
Burmistrzowi Wojciechowi Staniszewskiemu, 
Panu Danielowi Wójcikowi – Prezesowi Od-
działu Gminnego ZOSPRP, pracownikom Urzę-
du Miejskiego, Radnym Rady Miejskiej oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania całej uroczystości.

Sołtys Wsi Krystyna Wójtowicz 
wraz z Druhnami i Druhami

 z OSP Grudna Dolna
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MAKSYMILIAN PYZOCHA

O ŻOŁNIERZU „BŁĘKITNEJ ARMII” I ZMAGANIACH 
W OBRONIE ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Po 123 latach niewoli, Polska odzysku-
je niepodległość. Kończy się okres 

zaborów. Rok 2018 to setna rocznica 
wydarzeń, jakie rozegrały się jesienią 
1918 r., a dzień 11 listopada jest dniem 
szczególnym – Świętem Narodowym. 
Niedługo okaże się, ile trzeba ponieść 
wysiłku, zmagań wojennych i walk, aby 
tę odzyskaną niepodległość zachować 
i jej nie utracić. Do tej walki stanęły 
setki tysięcy Polaków. Tak wielu odpo-
wiedziało na apel, by bronić ojczyzny 
przed następnymi zagrożeniami. Jednym 
z wielu, który na ten apel odpowiedział, 
był starszy szeregowiec – Franciszek 
Jakubus.

Urodził się 8 października1898 r. 
w miejscowości Odrzykoń, koło Krosna 
w ówczesnej Galicji, która pozostawała 
pod zaborem Austro-Węgierskiego Ce-
sarstwa. W 1910 r. jego rodzina sprowa-
dziła się do Januszkowic, bo tutaj nabyli 
gospodarstwo rolne. Miał wówczas 12 
lat i tutaj dorastał. Wiosną 1917 r. F. Ja-
kubus został przymusowo wcielony 
do wojska. Legiony, w których służbie 
przeważali żołnierze polscy, pozostawały 
pod ścisłym nadzorem i zwierzchnością 
wyższych oficerów austro-węgierskich. 
Po wcieleniu do legionów F. Jakubus 
jako szeregowiec został skierowany do 
Wiednia i tam przeszedł 4-tygodniowy 
kurs specjalistyczny obsługi ciężkich ka-
rabinów maszynowych. Po tym kursie 
powrócił do macierzystego pułku pie-
choty. Sytuacja polityczna w Europie 
i na polskich terenach znajdujących się 
pod zaborami Niemiec, Rosji i Austro-
-Węgier dawała nadzieję, że Polska 
ma szanse odzyskać niepodległość, 
ale trzeba o nią walczyć, wykorzystu-
jąc to, że państwa zaborcze odczuwały 
wyczerpanie trwającą i niezakończoną 
I wojną światową. Ożywiona działal-
ność Józefa Piłsudskiego sprawiała, 
że legiony, w których służyły tysiące 
Polaków i na które Piłsudski miał duży 
wpływ, zaczęły się buntować i wyrażać 
niezadowolenie z faktu, że zarówno 
Niemcy, jak i Austro-Węgry podjęły de-
cyzje o włączeniu brygad legionowych 
pod bezpośrednie dowództwo wojsko-
we i włączenie tych brygad do składów 
osobowych armii zaborczej, tj. armii nie-
mieckich i austro-węgierskich. Nastroje 
w brygadach legionowych stawały się 
coraz bardziej nieprzychylne zaborcom. 
Legiony coraz bardziej radykalizowały 
się i budziły niepokój dowództw nie-
mieckich i austro-węgierskich. W tej 
sytuacji ukazały się zarządzenia władz 
zaborczych, aby legioniści złożyli przy-

sięgę „na wierność i braterstwo broni 
z Niemcami i Austrią”. 9 lipca 1917 r., 
zgodnie z zaleceniem J. Piłsudskiego, 
większość legionistów z I i III brygady, 
odmówiła złożenia tak sformułowanej 
przysięgi. Akt tej odmowy nazwany 
został „Kryzysem przysięgowym” i miał 
on także skutki, że ok. 3300 legionistów 
wywodzących się z Królestwa Polskiego 
internowano w obozach po stronie nie-
mieckiej, a ok. 3500 Galicjan wcielono 
do oddziałów armii austro-węgierskiej 
i wysłano na front włoski. W tej liczbie 
znajdował się również F. Jakubus. 

Front włoski i późniejsza niewola
Ten okres tak wspominał Franciszek 

Jakubus: „Linia frontu pomiędzy woj-
skami austro-węgierskimi a włoskimi 
przebiegała przez Alpy. Pierwszy raz 
w życiu młody chłopak (żołnierz) zo-
baczył olbrzymie góry, skalne szczyty 
pokryte lodem i śniegiem. Ostry klimat 
i temperatury dochodzące nocą do -30 
stopni, wysokie szczyty, wśród których 
przebiegała linia frontu, sprawiały na 
nim przerażające wrażenie. Okopy 
drążyli żołnierze w skałach, a szczeliny 
skalne służyły za miejsca schronienia. 
Żołnierze zmagali się nie tylko z wro-
giem, który czyhał za każdym załomem 
wysokich gór, ale także z naturą. Burze 
śnieżne oraz lawiny pochłaniały wiele 
ofiar, żołnierze nie mieli ubrań przysto-
sowanych do tak ciężkich warunków 
klimatu Alp. Zimno i brak snu powo-
dowały przygnębienie i zobojętnienie 
oraz przeświadczenie, że tu przyjdzie 
zginąć i stracić życie. Tysiące żołnierzy 
zmarło z niedostatku i wychłodzenia, 
także tysiące ginęło w walkach zbroj-
nych i potyczkach z lepiej wyszkolonymi 
żołnierzami włoskimi, którzy umieli się 
poruszać w górach i góry te znali. W jed-
nej z takich potyczek, w starciu z żołnie-
rzami włoskimi, został ranny. Zasłaniając 
się ręką przed bagnetem nieprzyjaciela, 
odniósł ciężką ranę dłoni, nie mógł się 
bronić i dostał się do niewoli włoskiej. 
Do niewoli włoskiej dostało się wów-
czas ok. 60 tys. Polaków wcielonych do 
armii austro-węgierskiej. Jeńcy wojenni 
zostali umieszczeni w tzw. obozach dla 
internowanych. Jego obóz znajdował się 
w Santa Maria Capua Vetere. Miejsce 
obozu otoczone było wysokimi murami 
i ogrodzeniem, a na murach wznosiły 
się wieżyczki z uzbrojonymi strażnika-
mi. Obóz był przepełniony, brakowało 
jedzenia, panowały w nim fatalne wa-
runki higieniczne. Wielu jeńców osła-
bionych z wyziębienia i niedożywienia 

na froncie w Al-
pach, zapadało 
teraz na różne 
choroby (mię-
dzy innymi na 
tyfus) i umie-
rało w obozie. 
W pewnym 
momencie wła-
dze obozowe umożliwiły jeńcom pod-
jęcie pracy w niedalekiej kopalni. F. Ja-
kubus zgłosił się na ochotnika do takiej 
pracy. W kopalni pracował jako robotnik 
przy budowie chodników kopalnianych, 
przy ich umacnianiu stemplami z drzewa 
i desek. Dość szybko opanował te prace 
i te umiejętności przydały mu się po 
zakończeniu wojny. Za pracę w kopalni, 
jeńcy otrzymywali nieduże wynagro-
dzenie. Praca w kopalni miała dla niego 
i tę dobrą stronę, że mógł wychodzić 
z obozu, który sprawiał przygnębiające 
wrażenie odosobnienia. Ten czas pra-
cy i życia obozowego trwał do jesieni 
1918 r. W listopadzie przyszło wyzwo-
lenie i możliwość wstąpienia do armii 
polskiej tworzonej we Francji.

Nadzieja na odrodzenie Polski i powrót 
do ojczyzny

10 listopada 1918 r. do Warszawy 
przybywa zwolniony z twierdzy mag-
deburskiej Józef Piłsudski. Następnego 
dnia Polska Rada Regencyjna przekazuje 
J. Piłsudskiemu naczelne dowództwo 
nad tworzącą się armią polską. Naza-
jutrz J. Piłsudski wydaje pierwszy roz-
kaz do Wojska Polskiego i wzywa do 
jednoczenia się polskiej siły zbrojnej 
do obrony powstającego z zaborów 
państwa polskiego. 14 listopada 1918 r. 
Rada Regencyjna składa władzę w ręce 
Józefa Piłsudskiego, który podejmuje 
kolejne kroki w sprawie odradzającego 
się Państwa Polskiego i polskiej siły 
zbrojnej dla jego obrony. 

Wcześniej, dnia 14 lipca 1918 r., przy-
bywa do Francji z Murmańska generał 
Józef Haller z kilkoma oficerami, Na-
wiązuje on kontakty z francuskim mi-
nistrem wojny i Polskim Komitetem 
Narodowym w Paryżu, który mianuje 
go wodzem naczelnym wojska polskiego 
we Francji i na Wschodzie. Gen. Haller 
od razu rozpoczyna organizację dywi-
zji i centrów wyszkolenia. Powstaje tu 
5 dywizji „Błękitnej Armii’. Równo-
cześnie z tworzeniem się armii polskiej 
we Francji, rozpoczyna się równoległa 
akcja Komitetu Narodowego Polskiego 
w Rzymie, w celu uzyskania pozwole-

Dokończenie na str. 15

Franciszek Jakubus 
w wieku 31 lat (fot. 1929 r.)
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nia na rozpoczęcie rekrutacji Polaków, 
jeńców austriackich internowanych we 
włoskich obozach wojennych. Rząd wło-
ski odniósł się przychylnie do tej inicja-
tywy. Wobec tego w dniu 20 września 
1918 r. przybywa z Paryża Misja Wojsko-
wa polsko-francuska i już w listopadzie 
organizują się 3 pułki piechoty. Do tych 
pułków zaciągnął się także jako ochotnik 
szeregowiec Franciszek Jakubus, na co 
otrzymał poświadczenie o nadanym nr. 
3876. Na tym poświadczeniu widnieje 
miejsce wydania: „Santa Maria Capua 
Vetere, dnia 20 listopada 1918 r.; opa-
trzone pieczęcią okrągłą z odciskiem 
polskiego orła w koronie i napisem 
w otoku „Armia Polska we Włoszech”, 
podpis Kpt. Dąbrowa, pod podpisem 
pieczątka Komendant Wojski Polskich, 
Santa Maria Capua Vetere”. W grudniu 

tego roku pierwsze pułki polskie od-
chodzą do Francji pod dowództwem 
polskich oficerów i zasilają tam armię 
gen. Hallera. We Włoszech zaś trwa dal-
szy nabór ochotników i organizują się 
kolejne pułki. Łącznie w okresie pół 
roku zorganizowano tu ok. 1000 ofice-
rów oraz 37000 podoficerów i żołnierzy 
szeregowych, z których powstało 8 puł-
ków piechoty, pułk artylerii i batalion 
karabinów maszynowych. 

Wojska te w całości weszły później 
w skład „Błękitnej Armii gen. J. Hallera” 
organizowanej we Francji. We Francji 
żołnierze ci zostali nakarmieni, odpo-
wiednio umundurowani, uzbrojeni. Tam 
też przechodzili niezbędnie szkolenie bo-
jowe. Wstąpienie do armii gen. Hallera 
dla wielu, a może większości z nich, było 
szansą na przeżycie i dostanie się do 
ojczyzny. Wiosną 1919 r. dobrze uzbro-
jona, przeszkolona i z doświadczeniem 
bojowym 70-tysięczna armia gen. Jó-
zefa Hallera przebyła drogę z Francji 
do Polski, aby brać udział w walkach, 
obronie i utrwalaniu granic odrodzonej 
Rzeczpospolitej. Część żołnierzy tej armii 
została skierowana na ukraiński front 
polsko-wołyński i wsparto tu działanie 
grupy gen. Iwaszkiewicza. Oswobodzo-
ny został Lwów i tereny Małopolski 
wschodniej i Wołynia. W tej wojnie 
ukraińsko-polskiej brał udział szerego-
wiec Franciszek Jakubus. Walki o Lwów 
i tereny Małopolski wschodniej trwały 

przez maj i czerwiec 1919 r. Jego odwa-
ga i waleczność na tym froncie zostały 

zauważone. Dowództwo 47 pułku pie-
choty kresowej, rozkazem z dnia 
08.08.1919 r. awansowało go na 
stopień starszego szeregowca. 
Później siły polskie zostały skie-
rowane na front przeciwko od-
działom sowieckim na linii Auty-
-Berezyna. Walki trwały tam od 
lipca do października i miały na 
celu wstrzymać ofensywę sowie-
cką, która posuwała się północ-
ną częścią Polski w kierunku na 
zachód i Warszawę. 11 września 
1919 r. oddziały polskie sforso-

wały Berezynę, zajęły miasto Borysów, 
wzięły kilkuset jeńców sowieckich, wiel-
ką ilość broni i materiałów wojennych. 
Wojskom polskim udało się powstrzy-
mać ofensywę sowiecką i front sowiecki 
cofnął się o 100 km. W tej bitwie nad 
Berezyną brał udział F. Jakubus. 

Dalsze jego walki to bitwa w obronie 
Warszawy. Marsz armii sowieckiej po-
suwał się w kierunku Warszawy. Celem 
ofensywy bolszewickiej były zdobycie 
Warszawy, przekroczenie Wisły i dalsze 
parcie na zachód. Oddziały wchodzą-
ce w skład armii polskich cofały się, 
aby zapewnić obronę stolicy. Sztaby 
wojskowe, naczelne dowództwo i sam 
Naczelnik Państwa J. Piłsudski, praco-
wali nad planami obrony i nad planami 
odparcia ataku bolszewików. 11 sierpnia 
1920 r. oddziały sowieckiego frontu za-
chodniego dotarły do Wisły. 14 sierpnia 
1920 r. 5 armia gen. Sikorskiego przecho-
dzi do natarcia z nad rzeki Wkry i pod 
Radzyminem wspiera obronę Warszawy. 
15 sierpnia 1920 r. toczą się pod Radzy-
minem krwawe walki, a 1 polska armia 
przeszła do kontrnatarcia. 16 sierpnia 
rozpoczęło się decydujące przeciwna-
tarcie wojsk polskich z rejonu Wieprza. 
Prowadzone przez Piłsudskiego natarcie 
powoduje rozbicie zgrupowań wojsk 
sowieckich pod Kockiem i Cycowem, 
wojska polskie wychodzą na tyły wojsk 
sowieckich, przesuwając front o 50 km. 
W następnych dwóch dniach wojska 

polskie kontynuują natarcie i rozbijają 
sowiecką 16 armię. W tym natarciu wy-
pierają na wschód sowiecką 15 armię. 
Na północy frontu armie polskie prze-
szły do zadań pościgowych, odbijając 
Brześć i dalsze tereny polskie. Bitwa 
o Warszawę, w której brał udział także 
F. Jakubus, została wygrana, ale losy 
wojny polsko-bolszewickiej nie są jesz-
cze rozstrzygnięte.

Wcześniej sowiecka konna armia 
pod wodzą Siemiona Budionnego, 
która południową stroną polski par-
ła na zachód, w dniach 17-18 sierpnia 
1920 r. podejmuje próbę opanowania 
Lwowa. Wojsko i cała ludność miasta 
organizują silną obronę. Atak na Lwów 
został zatrzymany pod Zadwórzem. Bu-
dionny odstępuje od miasta i rezygnuje 
z jego opanowania. Armię konną kie-
ruje na Lublin i Krasnystaw. Po drodze 
Budionny podejmuje próbę szturmu 
na Zamość. Szturm został udaremnio-
ny i okazał się bezskuteczny. W dniach 
28-31 sierpnia 1920 r. armia konna Bu-
dionnego, w trzydniowej zaciętej bi-
twie pod Komarowem, została pobita 
przez polską kawalerię dowodzoną przez 
gen. J. Rómmla i zmuszona do odwro-
tu. Wojska polskie stoczą jeszcze jedną 
bitwę w tej wojnie. W rejonie Grodna 
i Lidy skoncentrowały się nierozbite 
ostatecznie siły sowieckie Michaiła Tu-
chaczewskiego. W dniach 20-30 wrześ-
nia dochodzi tam do ostatniej wielkiej 
bitwy zwanej „Bitwą nad Niemnem”. 
W tej bitwie rozbite zostały doszczętnie 
siły sowieckie 3 i 15 armii dowodzonej 
przez Michaiła Tuchaczewskiego. W tej 
kilkudniowej bitwie nad Niemnem brał 
także udział starszy szeregowiec Fran-
ciszek Jakubus i jego batalion ciężkich 
karabinów maszynowych, wchodzących 
w skład 47 pułku piechoty kresowej.

Tu zakończyła się wojna polsko-bol-
szewicka. Teraz zaczęły się zmagania 
dyplomatyczne i rozmowy z przedsta-
wicielami państw Ententy, Rosją i Ukra-
iną sowiecką, przedstawicielami Francji 
i Anglii, o ostateczny kształt Polski, gra-
nice państwa i ich przebieg. 18 marca 
1921 r. został podpisany w Rydze traktat 
pokojowy pomiędzy niepodległą Polską 
a Rosją i Ukrainą sowiecką.

Dla żołnierzy wojska polskiego czas 
służby jeszcze się nie skończył. Trwały 
jeszcze niepokoje na Śląsku Cieszyńskim 
spowodowane konfliktem wywołanym 
przez Czechy. Pozostały do rozwiązania 
sprawy w Wielkopolsce, gdzie trwały 
zmagania o likwidację pozostałości po 
zaborze niemieckim. Trwały jeszcze pew-
ne konflikty z Litwą, które wymagały 
rozwiązania. Wiele wysiłku wymagały 
sprawy zaprowadzenia nowej admi-
nistracji publicznej i gospodarczej na 
terenach pozaborowych. Następowała 
demobilizacja wojska, którą objęty był 
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Dokończenie ze str. 15
również starszy szeregowiec Franciszek 
Jakubus. Dnia 1 sierpnia 1921 r. został 
przeniesiony do rezerwy. Tak kończy-
ła się jego droga do Niepodległej. Po 
prawie czterech latach służby wojsko-
wej, niewoli i zmagań bitewnych, po-
niewierki żołnierskiej, poprzez służbę 
w legionach, front włoski i niewolę, 
poprzez Francję, wojnę z Ukraińcami 
i bolszewikami, po zwycięskich bitwach 
o oswobodzenie Lwowa, nad Berezyną, 
w obronie Warszawy i wielkiej bitwy 
nad Niemnem, wracał do domu rodzin-
nego, już jako żołnierz rezerwy, jako 
dumny były żołnierz „Błękitnej Armii 
gen. Józefa Hallera”. Przebieg jego służby, 
udział w wojnach i bitwach, zostały 
opisane w jego książeczce wojskowej, 
która pozostaje do tej pory w archi-

wum rodzinnym. F. Jakubus, w 1923 r. 
założył rodzinę. W wolnej Polsce został 
zatrudniony w nowo powstałej kopalni 
rudy żelaza w Opacionce. Umiejętności 
nabyte w czasie pracy w kopalni w okre-

sie niewoli włoskiej teraz wykorzystał 
przy budowie chodników w tej kopalni. 
Nauczył się zawodu cieśli. Umiał pięknie 
oprawiać toporem drzewo budowlane 
i służył okolicznym mieszkańcom swo-
imi umiejętnościami, budując domy, 
dachy i budynki gospodarcze. W roku 
1934 wraz z żoną zakupił gospodarstwo 
rolne wraz z domem w miejscowości 
Opacionka i tu cała rodzina się prze-
niosła i zamieszkała. Kilka lat później 
on i jego rodzina przeżyli jeszcze jedną 
wojnę i okupację. Tym razem wojnę 
wypowiedzianą przez niemiecką III Rze-
szę. Lata 1939-1945 oznaczały okupację 
i reżim wojenny. Na początku sierpnia 
1944 r. cała rodzina została wysiedlona. 
Podobnie jak cała wieś Opacionka. To, 
co mogli przenieść na swoich plecach, 
oraz dwie krowy zabrali ze sobą i pieszo 
zawędrowali aż do Odrzykonia koło 
Krosna. Tam u dalszych krewnych prze-
żyli do wiosny 1945 r. Na swoje życie 
zarabiali u okolicznych ludzi, a także 
chodząc po domach i prosząc o wsparcie. 
Po wojnie mówili (a także wielu innych 
wysiedlonych), że chodzili „po dzia-
dach”, by użebrać parę kromek chleba, 
odrobinę ziemniaków i coś dla bydła. 
Tam stracili jedną krowę, którą zabrali 
im żołnierze sowieccy. Wiosną 1945 r., 
kiedy front przesunął się na zachód, 
wrócili do swojego domu. Zastali tylko 
jego szczątki, ponieważ większa część 
domu była spalona. Wokół domu po-
zostały cztery bunkry poniemieckie. 
W jednym z nich wisiał jeszcze plakat 
z portretem Hitlera. Na ocalałej części 
domu połatali dach i ściany, by rodzi-
na mogła w nim zamieszkać. W marcu 
1946 r. w myśl zarządzeń władz złożył 
w Urzędzie Gminy w Brzostku wniosek 
o rejestrację szkód poniesionych w czasie 
wojny – na sumę 6401 złotych. Urząd 
potwierdził złożenie wniosku, ale 

odszkodowania za poniesione szkody 
nigdy od państwa nie otrzymał. Po 
wojnie Franciszek Jakubus podejmo-
wał okresowe prace jako cieśla na bu-
dowach w Krakowie, w Bieszczadach 
i u okolicznych mieszkańców, dopóki 
służyło mu zdrowie. W rozmowach 
z bliskimi i wnukami wspominał swoje 
dzieje. Często opowieści te przerywał 
i popadał w zadumę. Mówił, że kom-

panie ciężkich karabinów maszynowych 
wysuwane były zawsze na czoło fron-
tu. Ogień kompanii ckm był bardzo 
skuteczny, a wróg nie mógł się przez 
tę zaporę ognia przebić. Zdarzało się 
jednak, że bolszewicy, atakując wielką 
masą żołnierzy, podchodzili pod linię 
polskich okopów. Wywiązywały się 
wtedy zażarte boje, w których ginęło 
wielu jego towarzyszy broni. Mówił, że 
dzięki Opatrzności Bożej on sam ocalał, 
mimo że śmierć wiele razy zaglądała 
do jego oczu. Słuchając go, można było 
wówczas dostrzec, że na te wspomnienia 
jego oczy zachodzą wilgocią. Te wspo-
mnienia były niewątpliwie bardzo bo-
lesne i trudne. Bolesne, dlatego że o tych 
żołnierzach, bohaterach lat 1918-1920 
państwo polskie zapomniało. Robiono 
wszystko, by o tym i o nich nie mówić 
i nie pisać. Franciszek Jakubus zmarł 
w swoim domu rodzinnym 12 kwietnia 
1974 r. w wieku 76 lat. Pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Brzostku.

W tym roku obchodzimy setną 
rocznicę odzyskania niepodległości. Za 
2 lata będziemy obchodzić setną rocz-
nicę obrony Warszawy przed najazdem 
bolszewickim. Tu rozegrała się wielka, 
historyczna i zwycięska bitwa obron-
na, która zatrzymała pochód bolszewi-
ków na zachód Europy. To wówczas 
na apel Naczelnika Państwa i na apel 
Episkopatu Polski, stawało do walki 
setki tysięcy ochotników. Może wśród 
nich byli nasi przodkowie, dziadkowie, 
ojcowie. Kiedy przy okazji rozmów ze 
znajomymi poruszam ten temat, okazuje 
się, że owszem, dziadek lub ojciec i ich 
znajomi (sąsiedzi) opowiadali coś o swo-
ich przeżyciach wojennych. Wróćmy do 
ich wspomnień, by odnowić pamięć, 
popatrzmy do zapomnianych szuflad, 
może tam są jakieś stare porzucone do-

kumenty, fotografie. Zachęćmy 
nasze dzieci, wnuki i wzbudźmy 
w nich zainteresowanie historią 
przodków, kim oni byli, co robili. 
Może w szczególny sposób przy-
służyli się ojczyźnie. Niech ta 
wielka i ważna rocznica będzie 
ku temu okazją.
__________ 
Źródła:
Literatura i materiały, z których 
korzystałem przy redakcji opra-
cowania:
1. Zarys dziejów I dziesięciolecia 
Polski Odrodzonej 1918-1928, praca 

zbiorowa 1928.
2. Ilustrowane Dzieje Polski – praca zbio-

rowa wydawnictwo R. Kuczyński, Kra-
ków 2000 r

3. Józef Piłsudski, opr. Włodzimierz Sule-
ja Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 
2004 r.

4. Dokumenty osobiste i wojskowe oraz 
zachowane wspomnienia bohatera, opra-
cowania. Archiwum rodzinne autora.
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PAMIĘTNIK MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY
– ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE
„Gdy rwie się nić pamięci, pęka łańcuszek wspomnień”

Marian Karczmarczyk

Zakładamy PAMIĘTNIK MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMI-
NY, czyli archiwum starych fotografii przedstawiających 

dawnych mieszkańców gminy Brzostek. Prosimy nadsyłać 
zdjęcia, najpóźniejsze z lat 60. XX wieku (im starsze, tym 
ciekawsze). Do fotografii należy dołączyć opis, kogo przed-
stawia, w jakim czasie i w jakich okolicznościach została 
zrobiona (np. Jan Nowak z Bukowej, rok 1937, wesele syna, 
Andrzeja, w Gorzejowej; opis może być dłuższy, jak do zdję-
cia zamieszczonego poniżej). Z pomocą naszych Czytelników 
stworzymy archiwum fotograficzne, w którym znajdą się też 
osoby, o których już prawie nikt nie pamięta. Niezbędnym 
warunkiem publikacji na łamach „Wiadomości Brzosteckich” 
jest wyrażenie zgody na udostępnienie przesłanych fotografii 
w „WB” oraz na stronie internetowej „WB” – należy podać 

tę informację w mailu lub na piśmie w CKiCz w Brzostku.
Zeskanowane fotografie oraz imię i nazwisko ich właś-

ciciela, a także opis do zdjęć prosimy przesyłać na adres: 
wiadomosci@brzostek.pl. Fotografie można też skanować 
w brzosteckim domu kultury. Skan zdjęcia należy wykonać 
w rozdzielczości 300 dpi.

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu PAMIĘTNIKA!

Pani Justyna Jabłońska z Tarnowa przesłała do redakcji 
„WB” zamieszczoną poniżej fotografię, znalezioną w ro-
dzinnych zbiorach. Są na niej jej pradziadkowie. Może ktoś 
z Państwa rozpozna jeszcze inne osoby. Warto ocalić od 
zapomnienia tych, którzy już prawie 100 lat temu mieszkali 
tu lub stąd pochodzili.

U. Kobak

Justyna Jabłońska z Tarnowa: „Niedawno, przeszukując swoje stare zdjęcia, znalazłam zbiorowe, na którym są moi pra-
dziadkowie - Wilhelm i Anna Wrześniowscy. Fotografia została zrobiona w 1926 roku z okazji wielkiego zjazdu nauczycieli 
i zasłużonych absolwentów szkoły w Brzostku. Zjazd zorganizowała pani Władysława Twardusiowa, która jest na fotografii 
(pierwszy rząd siedzących, piąta od lewej). W tym samym rzędzie w środku siedzi ks. prałat Stefan Szymkiewicz. Oprócz 
nich, dzięki porównaniom ze starymi zdjęciami mieszkańców Brzostku, rozpoznałam jeszcze kilkanaście osób, z których 
potwierdzony już został pradziadek obecnego burmistrza - Józef Staniszewski (górny rząd, dziewiąty od prawej). Podam 
jeszcze nazwiska rozpoznanych przeze mnie osób: Twardusiowa, Wrześniowscy, ks. Szymkiewicz, ks. Stępień, ks. Jałowy, 
Czechowscy, Tułeccy, Szczepański, Kopacz, Tomaszewski, Pietrucha, Michalik, Zwięk i Furgalski – to są moje sugestie do 
zweryfikowania przez obecnych potomków. 

Moi pradziadkowie (stoją w środku, w drugim rzędzie od góry, Wilhelm trzyma Annę pod ramię) po I wojnie światowej 
zamieszkali w Tarnowie. Wcześniej, od roku 1907, byli nauczycielami w Januszkowicach. Wilhelm przyjechał z Sokala, na-
tomiast Anna urodziła się w Brzostku i była córką Wojciecha Michniaka, dyrektora szkoły w Brzostku (do 1908 r.).”
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STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI 

HISTORIA JEDNEGO NAUCZYCIELA

Kazimierz Ratowski był jednym z tysięcy nauczycieli żyjących 
i pracujących w czasie ostatniego stulecia. Młodzież Gimna-

zjum w Nawsiu Brzosteckim w ramach projektów uczniowskich 
postanowiła odtworzyć losy tego właśnie nauczyciela. Inspiracją 
do wyboru tego tematu był mail pana Macieja Ratowskiego, 
który poszukiwał informacji dotyczących rodziny Ratowskich. 

Kazimierz Ratowski urodził się 26 kwietnia 1898 roku. Miał 
sześcioro rodzeństwa. Starszego brata Edwarda i siostrę Hele-
nę oraz młodszego brata, także Edwarda oraz siostry: Janinę, 
Eugenię i Stanisławę.

Nie posiadamy żadnych informacji o Kazimierzu Ratowskim 
aż do 1926 roku, kiedy miał 28 lat. Wtedy po połączeniu dwóch 
szkół w Woli Brzosteckiej i Nawsiu Brzosteckim w jedną dołączył 
on do kadry pedagogicznej w Nawsiu. Grono pedagogiczne two-
rzyło wtedy troje nauczycieli. Oprócz Kazimierza Ratowskiego 
były to Stanisława Skoczkowa, która zajmowała stanowisko 
kierownika szkoły i Jadwiga Kwiatkowska. W okresie tym 
szkoła funkcjonowała jako placówka trzyklasowa. Wiemy też, 
że wcześniej przez kilka lat uczył jako jedyny nauczyciel w szkole 
w Woli Brzosteckiej. 

W żadnych źródłach nie udało nam się znaleźć nic na temat 
tego, gdzie i jaką szkołę ukończył Kazimierz Ratowski. Skoro 
jednak był nauczycielem w wieku dwudziestu kilku lat, można 
pewne rzeczy domniemywać. Na stronie internetowej www.
kształcenienauczycieli.pl znaleźliśmy informacje dotyczące or-
ganizacji kształcenia nauczycieli w okresie międzywojennym. 
Rzeczpospolita Polska po roku 1918 zastała zakłady kształcenia 
nauczycieli w stanie nie tylko niezadowalającym, ale wręcz 
złym, a nawet tragicznym. Należało w tej dziedzinie właściwie 
wszystko zrobić od nowa. Założono, że należy:
- nadać zakładom kształcenia nauczycieli najkorzystniejszą 

w istniejących warunkach strukturę;
- opracować odpowiednie programy, wypracować odpowiednie 

metody nauczania i oddziaływania wychowawczego;
- zapewnić zakładom nauczania nauczycieli dobrze przygoto-

wanych, wartościowych nauczycieli;
- powiększyć ilość zakładów kształcenia nauczycieli i odpo-

wiednio je wyposażyć.
Ustaliliśmy, że najprawdopodobniej Kazimierz Ratowski 

skończył seminarium nauczycielskie. Wskazywałyby na to 
ówczesne przepisy wprowadzone w 1919 r., a konkretnie „De-
kret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie 
Polskim” z 7 lutego 1919 r. Na jego mocy powołano seminarium 
nauczycielskie jako podstawową formę kształcenia nauczycie-
li. Wydany w 1919 r. „Dekret o kształceniu nauczycieli szkół 
powszechnych w Państwie Polskim” normował i ujednolicał 
organizację szkolnictwa dla nauczycieli na terenie całej Polski. 
Stanowił on, że kształcenie i wychowanie kandydatów na 
nauczycieli i nauczycielki szkół powszechnych odbywa się 
w seminariach nauczycielskich publicznych, utrzymywanych 
przez państwo oraz zarządzanych i utrzymywanych prywatnie, 
oddzielnych dla chłopców i dziewcząt. 

Późniejsze reformy spowodowały, że seminaria nauczycielskie 
zostały zniesione. Zrobiła to Ustawa z 11 marca 1932. Istniejące 
seminaria nauczycielskie miały z dniem 1 lipca 1932 r. wstrzymać 
nabór kandydatów i zakończyć działalność najpóźniej 6 lat od 
tego dnia, wprowadzając na ich miejsce: 2-letnie pedagogia 
(działające faktycznie od 1928 r.), które zgodnie z przyjętą kon-
cepcją kształcenia nauczycieli miały przygotowywać kadrę 
do nauczania w klasach wyższych szkoły powszechnej, oraz 
3-letnie licea pedagogiczne. Skoro jednak Kazimierz Ratowski 
był nauczycielem już przed 1926 rokiem, to prawie na pewno 
musiał ukończyć seminarium nauczycielskie. 

Wielką rolę w szerzeniu oświaty, zakładaniu szkół i bibliotek 

w miastach i na wsi odegrały 
wówczas działające już w II poł. 
XIX w. organizacje kulturalno-
-oświatowe, jak Polska Macierz 
Szkolna w Królestwie Polskim, 
Towarzystwo Oświaty Ludowej 
i Towarzystwo Czytelń Ludo-
wych w zaborze pruskim oraz 
Towarzystwo Szkoły Ludowej 
w Galicji powstałe w 1892 r. 
W Brzostku Koło Towarzystwa 
Szkoły Ludowej działało od 1908 
do 1933 r. Najliczniej reprezentowani w Kole byli nauczyciele. 
Szkołę w Nawsiu Brzosteckim reprezentował właśnie m.in. 
Kazimierz Ratowski. W Polsce tego okresu istniało 17 Związków 
Okręgowych Szkół Ludowych, a brzosteckie koło należało do 
okręgu jasielskiego. Obejmował on następujące koła: Brzostek, 
Dębowiec, Dukla, Frysztak, Gorlice, Jasło, Krosno, Potok, Strzy-
żów, Suchodół, Żmigród. Najważniejszymi zadaniami statutowy-
mi kół było zaopatrywanie szkół ludowych w biblioteki i środki 
naukowe. Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej podejmowało 
szereg inicjatyw przy współudziale aktywnych mieszkańców: 
zakładano pierwsze biblioteki i czytelnie, organizowano obchody 
rocznic narodowych, organizowano przedstawienia teatralne 
oraz wycieczki i odczyty oświatowe, tworzono kursy dla anal-
fabetów, prowadzono działalność charytatywną.

Wracając do naszego bohatera, jeśli chodzi o charakter Kazi-
mierza Ratowskiego, można się nieco na ten temat dowiedzieć 
z przekazów pani Zofii Jarmusz, które znaleźliśmy w książce pani 
dyrektor Urszuli Wojnarowskiej. Pani Zofia wspomina między 
innymi, że Kazimierz Ratowski starał się być dla niej dobry, 
mimo że nawet nie miała zeszytu, bo jej mamy nie było na 
niego stać. Ukradkiem przed kierowniczką szkoły, panią Skocz-
kową, dostała więc zeszyt od pana Ratowskiego. Wspomina, 
że miał dla niej więcej sympatii być może dlatego, że był jej 
ojcem chrzestnym. Dowiadujemy się również, że cierpiał on na 
cukrzycę i dość często zdarzało mu się z tego powodu zasypiać 
na lekcjach, ale na krótko. Przez te zdarzenia dość często krzyczała 
na niego kierowniczka szkoły, pani Skoczkowa. W przekazie pani 
Zofii znalazła się pewna anegdota, która dobrze obrazuje chorobę 
Pana Kazimierza. Cytat z książki: „Pewnego razu pamiętam Sztorc 
ze Szpakiem z Woli coś przeskrobali. Za karę zostali w kozie, ale 
wcześniej mieli dostać lanie na ławce. Pani Skoczek kazała im 
się położyć na ławce, a pan Ratowski miał im wymierzyć po 
5 kijów. Ona sobie poszła do innej klasy uczyć, a ja miałam 
przynieść panu Ratowskiemu kij z małej salki. Nie spieszyłam 
się, a kiedy weszłam z tym kijem pan spał na siedząco, a chłopcy 
ze ściągniętymi portkami czekali na swój wyrok. 

- Proszę pana, oni chcą do ustępu - mówię głośno. 
- Dostaliście już te kije czy nie?- pyta pan nagle obudzony. 
- Tak - szybko odpowiadam.
- To czego stoicie z gołymi tyłkami? Ubierać się.” 
Wiadomo, że Kazimierz Ratowski pełnił funkcję nauczyciela 

szkoły aż do wysiedlenia w czasie II wojny światowej, które 
zaczęło się 17 września 1944 roku. Ponieważ szkoła leżała w pa-
sie przyfrontowym, ją również dotknęły działania wojenne. 
Spowodowały one ogromne zniszczenia. Budynek pozostał 
bez drzwi, okien, pieców i podłóg. Ogołocono go ze wszystkich 
sprzętów, dokumentów i pomocy naukowych. W czasie II wojny 
światowej także w Nawsiu organizowano tajne nauczanie pro-
wadzone przez nauczycieli, m.in. przez Kazimierza Ratowskiego. 
Odbywało się ono w domu rodziny Madejczyków. Trzeba pod-
kreślić, że działanie takie wiązało się w razie wykrycia z bardzo 

Kazimierz Ratowski

Dokończenie na str. 19
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Dokończenie ze str. 18
poważnymi represjami ze strony Niemców, nie wyłączając 
kary śmierci. Tajne nauczanie było bezwzględnie zwalczane 
przez niemieckie władze okupacyjne. W latach 1939-1945 
życie straciło 8,5 tys. polskich nauczycieli. Nauczyciele i ucz-
niowie wiedzieli, że w razie wykrycia groziło im, a nawet 
właścicielom mieszkań, w których odbywały się zajęcia, 
więzienie i obóz koncentracyjny, a często natychmiastowa 
śmierć. Brutalne represje stosowane przez okupanta nie po-
wstrzymywały jednak tajnego nauczania. Mimo grożących 
kar większość nauczycieli nie przerwała swej misji i przez 
cały okres okupacji służyła młodzieży. Tajne komplety, 
prowadzone na tak wielką skalę na ziemiach polskich, były 
jedyną tego rodzaju formą oporu w okupowanej Europie.

Ze szkoły w Brzostku Kazimierza Ratowskiego pamięta 
była nauczycielka naszej szkoły Pani Janina Przewoźnik. 
Część wydarzeń pamięta ona sama, a część pochodzi ze wspo-
mnień brata Pani Janiny, księdza Szymona Nosala. Od pani 
Janiny dowiedzieliśmy się, że w czasie II wojny światowej 
Kazimierz Ratowski (jak i wielu innych młodych mężczyzn) 
został zmuszony do wykonywania prac, które nadzorowali 
niemieccy żołnierze. Razem z dwoma ówczesnymi sąsiadami 
pani Janiny przetrzymywano go w stajni w Przeczycy, a w dzień 
zmuszano do wykopywania okopów i innych, ważnych z punktu 
widzenia Niemców, prac. Ks. Szymon Nosal, wspominając, pisze 
tak: „Pamiętam, jak wiosną 1945 roku, kiedy jeszcze nie wszy-
scy wrócili do swoich domów, bo albo zginęli, albo ich domy 
zostały zniszczone lub spalone, miejscowy nauczyciel Kazimierz 
Ratowski, chodził po naszej miejscowości i szukał dzieci, aby roz-
począć z nimi naukę szkolną. Wszedł do naszego domu, nędznej 
chaty i pytał mojej mamy, czy kogo z nas i do której klasy ma 
zapisać. Mama była sama z czworgiem dzieci, bo nikt jeszcze nie 
wiedział, czy tatuś żyje i czy wróci do nas. Powiedziała mu, że 
najstarszej córki Marysi, nie pośle do szkoły, bo już skończyła 
6 klasę w czasie okupacji i jest jej jako najstarsza z rodzeństwa 
potrzebna do pomocy. Dodała, że może później zapisze ją na 
wieczorową klasę siódmą. Zgłosiła kolejne dwie moje starsze 
siostry, a on zapytał jeszcze o mnie. Mama mu powiedziała, 
że jestem jeszcze za młody, że dopiero w lipcu będę miał 7 lat. 
A on na to: „Jak to za młody, jak on już dostaje ze stołka do 
żarnówki”- widział mnie przy żarnach w sieni, jak próbowałem 
zemleć tam jakieś ziarno. I tak poszedłem do pierwszej klasy. 
Oczywiście budynek szkoły był zniszczony, więc w pogodne dni 
uczyliśmy się w cieniu kasztanowca, a w deszczowe, po różnych 
domach, nieraz w połowie zniszczonych. Nie było książek, nie 
było zeszytów ani ołówków. Nie było tablicy ani kredy, niczego 
nie było. Uczyliśmy się czytać na strzępach starych elementarzy, 
książek, a pisaliśmy na kartkach znalezionych w piwnicach 
dawnego Sądu Grodzkiego. Ale był nauczyciel - patriota, który 
zaszczepił w nas swoją wiedzę i miłość do Ojczyzny”. 

Z opowiadania Pani Janiny wiemy, że był człowiekiem spo-
kojnym, cichym, który nigdy nikomu niczym nie dokuczył. Całe 
życie pozostał kawalerem, poświęcił się uczeniu dzieci, przekazy-
waniu wiedzy. Mieszkał głównie w Brzostku na przedmieściach, 
niedaleko obecnego domu pani doktor Stokłosy. Stamtąd chodził 
do szkoły na Nawsie, gdy był już starszy – zawsze z laską. Panią 
Janinę uczył przyrody i mówiła nam, że zapytał ją tylko raz, 

a zawsze miała 
piątkę. Zapytał ją 
tylko, czy Szymon 
to jej brat. 

Po zakończe-
niu działań wo-
jennych szkoła 
w Nawsiu Brzo-
steckim wzno-
wiła działalność 
już 25 marca 1945 
roku, a Kazimierz 

Ratowski został jej kierownikiem. Mieszkał wtedy w Nawsiu 
Brzosteckim. Kierownikiem był do roku 1951, kiedy zastąpił go 
na tym stanowisku Mieczysław Żygłowicz. Przez 6 lat, kiedy 
szkołą kierował pan Kazimierz, udało się w roku szkolnym 
1947/48 przeprowadzić prowizoryczny remont dachu i sufitów. 
Szkoła otrzymała także nowe ławki. W sierpniu i wrześniu 1949 
roku odbył się większy remont, podczas którego przeprowa-
dzono przebudowę pomieszczeń na trzy izby lekcyjne. W 1951 
roku otynkowano uszkodzenia ścian zewnętrznych, podmu-
rówki i schodów od strony południowej oraz obielono cały 
budynek. W mieszkaniu kierownika postawiono piec stojący 
z cegieł. Szkole udało się także otrzymać szafę na akta szkolne. 

Kazimierz Ratowski uczył jeszcze do 1955 roku w Szkole Pod-
stawowej w Brzostku, po czym przeszedł na emeryturę. Zmarł 
4 lata później w szpitalu w Krakowie. W chwili śmierci miał więc 
61 lat. Pogrzeb organizowała jego siostra Stanisława, która była 
nauczycielką w szkole 
w Gumniskach. Jest po-
chowany w grobowcu 
rodzinnym na Starym 
Cmentarzu w Tarnowie. 

Projekt przygotowa-
liśmy pod kierunkiem 
pana Krzysztofa Skór-
skiego. Naszą grupę 
tworzyli: Katarzyna 
Szczur, Adam Gągała, 
Kamil Kurek i Radosław 
Wróbel. 

Podczas pracy skorzystaliśmy z następujących źródeł: 
1. Ks. prof. Bogdan Stanaszek „Brzostek 640-lecie lokacji miasta”.
2. Urszula Wojnarowska „100 lat oświaty w Nawsiu Brzoste-

ckim i Woli Brzosteckiej”. 
3. Zuzanna Rogala „Z Brzostku rodem”.
4. „Wiadomości Brzosteckie” - sierpień 2008 i maj 2013. 
5. Marian Stępowski „Towarzystwo szkoły ludowej jak po-

wstało, co zrobiło, do czego dąży?”. 
Po prezentacji projektu w szkole przesłaliśmy wszystkie ma-

teriały p. Maciejowi Ratowskiemu, od którego otrzymaliśmy 
następujące podziękowanie.

„Panie Krzysztofie
Materiał jest REWELACYJNY! Uczniowie się spisali fanta-

stycznie!!!
Niesamowite, że dotarliście do tylu informacji a przede wszyst-

kich wspomnień byłych uczniów, Pani Janiny i Pani Zofii. Pre-
zentacja ta dla mnie jest szczególnie ważna, bo jak widzicie, 
tamta gałąź rodziny nie ma już żadnych przodków. Cieszę się, że 
to właśnie ja, dzięki waszej pracy, mogę przekazać wiadomości 
o tych, o których pamięć w naszej rodzinie już dawno wygasła. 
Jeszcze raz serdeczne dziękuje za trud waszej pracy i ponawiam 
propozycję, jeśli mogę tylko w jakiś sposób się odwdzięczyć, 
proszę dać znać. Maciej Ratowski”

opr. K . Skórski

Spotkanie z panią Janiną Przewoźnik

Dom w brzostku wynajmowany przez 
Kazimierza Ratowskiego
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NAWSIE BRZOSTECKIE PIEROGAMI STOI!

Gospodynie z Koła Gospodyń w Nawsiu Brzosteckim in-
formują, że w tym roku podczas imprez organizowa-

nych w naszej wsi zjedzono ponad 2,5 tysiąca nawsieńskich 
pierogów! To absolutny rekord wszechczasów! Z naszych 
obliczeń wynika, że statystycznie każdy mieszkaniec Nawsia 
Brzosteckiego zjadł w te wakacje przy domu ludowym nieco 
ponad trzy pierogi! Szaleństwo pierogowe tak zawładnęło 
naszą miejscowością, że w proces lepienia włączył się sam 
Radny Mateusz Domaradzki, który powiedział w wywiadzie 
dla lokalnej telewizji, że sztuki lepienia pierogów nauczył się 
od swojej babci. 

Słynne nawsieńskie pierogi można spróbować jednak 
tylko w wyjątkowych okazjach. W te wakacje było ich 
aż dwie! Najpierw do naszej miejscowości po raz drugi 
w historii zjechały „Wiejskie Kluby Tańca”. To ogólno-
polska inicjatywa, która ma za zadanie wskrzeszać zagi-
nioną muzykę ludową poprzez organizację tradycyjnych 
potańcówek klimatem przypominających te z początku 
dwudziestego wieku. W tym roku na dechach przy domu 
ludowym zaprezentowała się Kapela Kurasi z Lubziny 
i Kapela Zastawnych z Brzostku. Miłośników oberków 
i polek nie zabrakło, a niektórzy, jak zdążył się dowie-
dzieć autor artykułu, przyjechali aż z Warszawy, Krakowa, 
Katowic czy Rzeszowa. Największą sympatią wszystkich 
zgromadzonych cieszyła się seniorka rodu Kurasi, blisko 
dziewięćdziesięcioczteroletnia Pani Albina, która przygry-
wała tancerzom na skrzypkach i zabawiała towarzystwo 
sprośnymi piosenkami. Jak powiedziała, najczęściej wy-
myśla je sama, a potem spisuje. Największym szczęściem 
pani Albiny jest podobno patrzenie „jak młode Kurasie 
grajo i śpiwajo”, a ona sama ma jeszcze jedno wielkie 
marzenie – „znaleźć jakiego chłopa”. Po swoim występie 
Pani Albina poprosiła o zimne piwo, które lubi wypić po 
koncercie. Szkoda tylko, że podczas występu seniorka rodu 
Kurasi nie zaśpiewała ludowej wersji piosenki Jeremiego 
Przybory „Wesołe jest życie staruszka”.

Na końcu „Wiejskich Klubów Tańca” swoje umiejętności 
wokalne, ku uciesze mieszkańców, zaprezentowali Stanisław 
Siwek i Maria Ryba. Donośny głos pana Staszka niósł się przez 
całą wieś, budząc wszystkich, którzy o „Wiejskich Klubach 
Tańca” nie słyszeli lub po prostu zapomnieli na nie przyjść. 
My natomiast jeszcze raz dziękujemy Kubie Zastawnemu 
z Kapeli Zastawnych, że po raz kolejny nam zaufał i to właś-

nie do nas zwrócił się z pomysłem organizacji potańcówki.
W polskiej tradycji utarło się, że poprawiny robi się dzień 

po głównych uroczystościach. My od dwóch lat dajemy 
nawsianom możliwość nieco dłuższego odpoczynku i drugą 
imprezę organizujemy dwa tygodnie później. Sierpień już po 
raz czwarty kończyliśmy „Pożegnaniem Wakacji”. Wydarze-
nie to jest przeznaczone dla młodszych mieszkańców naszej 
miejscowości. Dzieci miały możliwość wyskakania się na 
zjeżdżalniach, kąpieli w basenie z kulkami czy potańczenia 
z „Tęczową Doliną”. Dla starszych przewidziane były konkuren-

cje sprawnościowe i późniejsza zabawa taneczna z zespołem 
„Od Nowa”. W tym roku innymi atrakcjami były pokazy stra-
żackie przygotowane przez OSP Nawsie Brzosteckie i koncert 
Tomasza Chrząszcza, który zaśpiewał znane i lubiane polskie 
przeboje. Wielką radość wszystkim zebranym przyniosły za-

wody lepienia pierogów na czas i jedzenia 
pierogów na czas. W pierwszym triumfo-
wała Anna Nowicka i Bernadetta Skóra, 
a w drugim spektakularną porażkę odniósł 
Radny Mateusz Domaradzki, który oddał 
walkowerem zwycięstwo Jerzemu Kolbu-
szowi, nie dojadając wszystkich pierogów 
znajdujących się na talerzu. Swoją klęskę 
tłumaczył wcześniej zjedzonym obiadem. 
Niestety, pracownicy pizzerii państwa Gol-
ców nie potwierdzili tej wersji wydarzeń. 

Na końcu w imieniu Radnego Rady 
Miejskiej, Sołtysa wsi, Rady Sołeckiej 
i Koła Gospodyń pragnę podziękować 
wszystkim organizacjom i prywatnym 
osobom, które przyczyniły się do tego, że 
mogliśmy w Nawsiu przeżywać te nieza-
pomniane chwile. Dziękujemy za pomoc 
finansową burmistrzowi Brzostku, Wojcie-
chowi Staniszewskiemu, Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku, a także Woje-
wódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie, 

który wsparł finansowo „Wiejskie Kluby Tańca”. Dziękujemy 
także firmom i osobom prywatnym: Bankowi Spółdzielczemu 
Rzemiosła w Brzostku, EKIW Brzostek, Marii i Krzysztofowi 
Kawalcom, Annie i Dariuszowi Kolmanom, a także Danucie 
Adamskiej. Mamy nadzieję, że nie żałujecie ani jednej wy-
danej na te cele złotówki!

Bartek Ziaja – współorganizator 

Fot. Paweł Batycki

Fot. Kinga Grygiel



50-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRUDNEJ DOLNEJ Fot. Paweł Batycki



POTAŃCÓWKA W NAWSIU BRZOSTECKIM Fot. Paweł Batycki

NAWSIE BRZOSTECKIE ŻEGNA WAKACJE Fot. Kinga Grygiel



ZAJĘCIA PLASTYCZNE W DOMU KULTURY

FESTYN RODZINNY „POŻEGNANIE WAKACJI”

NA LETNIM OBOZIE KARATE W OKUNINCE

Fot. Nina Wodzisz

Fot. Patrycja Kolbusz

Fot. Magdalena Kawalec



Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza
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PSY SZUKAJĄ DOMU
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Widok na Elburs z dachu galerii handlowej

Jaromir Hunia (z lewej) podczas Ceremonii Zamknięcia IBO 2018 Tadżrisz - Wielki Bazar

Tadżrisz Teheran i góry Elburs z wieży Milad

BRZOSTOWIANIN W TEHERANIE

Opisy na str. 40 
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TROPEM NIEZWYKŁYCH - WINCENTY MIKRUT
„Do tych należy jutrzejszy dzień
Co nowych łakną zdobyczy
Kto się usuwa w ciszę i w cień
Ten się do żywych nie liczy
…
A ten zwycięzcą – kto drugim da
Najwięcej światła od siebie…„

Adam Asnyk: Poezje „Dzisiejszym idealistom”

Późne lato 2018 roku nie skąpi naszej Ziemi Brzosteckiej 
uroków i pięknych pejzaży. Wszystkie pola, ogrody, sady 

ledwo dyszą pod ciężarem dojrzewających plonów. Zagony 
pól są prawie puste, a zbiory z nich ulokowane w stodołach, 
spichlerzach i komorach. Dorodne ziarna zbóż przyniosły 
rolnikom niezły dochód, a część tych plonów została zmie-
lona w młynach na mąkę, która będzie gościć przez cały rok 
na naszych stołach. Zagony pól już w większości są zaorane 
i przygotowane pod jesienny siew. Jeszcze tylko gdzieniegdzie 
stoją puste ścierniska, po których kicają szaraczki. Tu i ówdzie 
stado saren zajada resztki rosnącej trawy, a od czasu do czasu 
w dali wyfruwa grupka maleńkich ptaszków, które spożywały 
ziarenka zbóż i robaczki gnieżdżące się w ścierniskach. Ciem-
nożółte ścierniska już tylko tu i ówdzie są widoczne, nie ma 
tutaj krów, które wyskubywałyby do gołej ziemi rżyska. Niżej 
rozciągają się rzędy ziemniaków z uschniętymi już badylami, 
a obok nich są rzędy kukurydzy, które stoją już z okazałymi 
kolbami nasion. W dali widnieją okazałe zagony zielonych 
buraków oraz z małymi roślinkami poplo-
nów. Bliżej domostw w ogrodach gospody-
nie wraz z dziećmi kopią dorodne warzywa: 
buraczki ćwikłowe, marchewki, pietruszki, 
pasternak – warzywa te czarują kolorami 
liści, które będą suszone bądź mrożone. Przy 
ścianach domów widnieją plecione worki 
ze schnącą cebulą i czosnkiem, a na ścianach 
stodół widnieją wiązeczki suszonego kopru, 
mięty, dziurawca, rumianku i innych specja-
łów ziołowych, które służyć będą do parze-
nia herbatek. Okazałe są tegoroczne zbiory 
warzywne, będzie z czego gotować zdrowe 
i smaczne zupy zimą. Jeszcze tu i ówdzie 
w ogrodzie stoją różnorakie gatunki kapust, 
a ich błyszczące głowy świadczą o dobrym 
urodzaju. Najbardziej urokliwe o tej porze 
roku są poletka z dorodnymi pomarań-
czowymi dyniami, które stoją jak koliste, 
nabrzmiałe i pękate banie wśród schnących 
już liści i pędów. Pośród pomarańczowych, 
żółtych, lekko brązowych baniastych owoców, są też zielone 
kuliste jak arbuzy, a nad nimi unosi się chmara owadów szu-
kających dojścia do ich soków. Dorodne dojrzewające cukinie, 
patisony i kabaczki oraz rzędy zielonobrązowych ogórków są 
dobrze widoczne na tych poletkach. Obok nich stoją ciężko 
zwisające, czerwone pomidory malinowe czy też maleńkie 
koktajlowe, które rozjaśniają obraz ogrodu. Rzędy malin stoją 
jak krakowianki odziane w czerwone korale, pochylają dorod-
ne gałązki, a wśród nich uwijają się „zbieracze” jagód. W dali 
widnieją puste krzaki porzeczek i malin i smętnie opuszczają 
gałązki z szarymi schnącymi już liśćmi. Obok nich stoją rados-
ne rzędy aronii, które zapraszają do zbierania gron, z których 
będą syropy i dżemy. W dali widnieją rzędy winogron, które 
kolorami zieleni, różu, granatu kuszą przechodniów do spoży-
cia ich, a wysoko nad nimi królują rzędy drzew owocowych. 
Kolorów i zapachów jest tu co niemiara. Wokół nich brzęczą 
owady, które dla siebie szukają pożywienia. Gałązki drzew 
pod ciężarem owoców jabłek, gruszek, śliwek węgierek czy 

innych późnych owoców pochylają się coraz to niżej, a ich 
kolory żółte, czerwone, zielone, koralowe, granatowe układają 
się w barwy tęczy i kuszą przechodnia do zatrzymania się 
i poznania smaku ich owoców. Nieprawdopodobne są uroki 
tego późnego lata a wczesnej jesieni. Piękno krajobrazu naszej 
Ziemi Brzosteckiej zaprasza do odwiedzenia każdego zakątka 
od przydomowego ogródka, sadu, pól, lasów czy też dalej 
koło Wisłoki pod skałką skurowską i pasmo wysokich lasów.

W takim pięknym terenie, zauroczeni przyrodą, żyją po-
tomkowie mojego bohatera dzisiejszej opowieści Wincentego 
Mikruta. Jego życie i działalność żywo było zrośnięte z losa-
mi Kleci, uroczej wioski, o której wzmiankę można znaleźć 
w dokumentach historycznych z I połowy XII wieku. Ta wieś 
od zarania dziejów należała do opactwa tynieckiego, którzy już 
w XII wieku założyli tu parafię a w ich kościele parafialnym 
znalazł się cudowny obraz św. Leonarda, do którego ściągali 
pątnicy. Te pielgrzymki pątników przynosiły niezłe dochody 
dla parafii. Zaś dochody te były przyczynkiem do odbierania 
ich benedyktynom przez bogatych ziemian z ościennych te-
renów. Dopiero w XIV wieku dobra te przejął król Kazimierz 
Wielki i nadał je bojarom, z których wyrósł ród Czuryłłów 
i Gorajskich herbu Korczak. Częste spory rozdzielane były 
nawet przez kurię rzymską. Benedyktynom została mała część 
Kleci wokół kościoła, a w XV wieku obraz św. Leonarda został 
przeniesiony do brzosteckiej parafii, gdzie jest po dziś dzień. 
Burzliwe losy przechodziły przez tę wieś poprzez kolejne wieki 
i lata. Włości ziemskie przechodziły z ręki do ręki bogatych 

ziemian, a tuż przed drugą wojną światową 
były w rękach rodziny Pawłowskich. Nowi 
właściciele wybudowali niezwykle okazały, 
murowany dwór, obok niego oficynę, dużą 
stodołę, w której była gorzelnia, spichlerze, 
stajnie i oranżerię. Wokół tych obiektów 
wybudowali też okazały park z orientalnym 
drzewostanem oraz ozdobnymi krzewami 
i kwiatami. Niemalże cała wioska pracowała 
na włościach dworskich, a tylko nieliczni 
pozostali pracować w swoich drobnych 
gospodarstwach. I ci właśnie gospodarze 
trudnili się też uprawianiem rzemiosła. Już 
w XVIII wieku budowano szkuty i dubasy, 
które spławiane były Wisłoką. Następnie 
została utworzona pracownia zajmująca 
się produkcją gontów. Rozwijało się też 
drobne rzemiosło. Czytając historię tej wio-
ski, można stwierdzić śmiało, że żyli tutaj 
gospodarze, którzy na stałe wpisali się w jej 
historię i do takich właśnie należy zaliczyć 

rodzinę Heleny i Wincentego Mikrutów. Szczególnie mocno 
związany był z życiem wioski Wincenty Mikrut.

Rodzice Wincentego pochodzili z Jodłowej i należeli tam 
do bardzo pracowitych i zapobiegliwych gospodarzy. Ojciec 
Wincentego Franciszek ożeniony był z Marią z Jałowych 
pochodzącą ze Skurowej i ta rodzina była bardzo bogobojna 
i niezwykle pracowita. Mając dobry wzór życia rodziców, 
Wincenty wyszukał sobie nie tylko urodziwą, ale także 
wywodzącą się z zacnego rodu kobietę, Helenę Samborską 
i z tego małżeństwa przyszły na świat dwie córki – Geno-
wefa i Maria.

Wincenty w młodości był bardzo zaradnym i dobrym 
uczniem klecieckiej szkoły, o czym świadczą jego cenzurki, na 
których zachowanie jest ocenione stopniem „chwalebnym”, 
zaś wszystkie przedmioty stopniem wyróżniającym i bardzo 
dobrym. I tak też ze wzorowym świadectwem ukończył 
czwartą klasę szkoły powszechnej – w tamtych czasach było 
to podstawowe wykształcenie młodych ludzi – i rozpoczął 

Wincenty i Helena Mikrut 
z córkami Genowefą i Marią
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naukę rzemiosła, które miało być środkiem utrzymania na całe 
życie. Uczył się kowalstwa od mistrza Jakuba Kowalskiego 
i tam też zdał egzamin czeladniczy, a później zapisał się do 
cechu rzemieślniczego. Rozpoczął też budowę kuźni na posesji, 
którą otrzymał od dziedziczki dworu Pawłowskiej – a część 
kuźni postawiona była na kawałku podwórza sąsiadki, pani 
Stankowej. Tutaj można powiedzieć śmiało, że sąsiedzi kochali 
się jak bracia i wspólnie sobie pomagali. Po wybudowaniu 
kuźni zaczął wieść życie samodzielnego kowala. Zapotrzebowa-
nie wsi na tego rodzaju działalność było bardzo duże, bo też 
i wszystkie narzędzia gospodarcze były produkowane spraw-
nymi rękoma kowala – motyki, rydle, płużki, grabie, brony, 
koła do wozów, osprzęt do pługów, okucia, rynny, blaszane 
garnki, końskie podkowy 
– wszystko to produkował 
i naprawiał kowal. Dlatego 
też garnęli się chłopcy do 
nauki u kowala i podobnie 
było w klecieckiej kuźni. 
U Wincentego Mikruta 
pobierali naukę Stanisław 
Kolbusz, Stanisław Ty-
burowski, Józef Dziwisz, 
a ponadto było to miejsce, 
w którym spotykali się nie-
malże wszyscy gospodarze 
i właśnie tutaj odbywały 
się dysputy społeczne. Pan 
Wincenty Mikrut, światły 
mężczyzna, wczytywał się 
w ówczesną prasę i razem z innymi klecianami dyskutował 
nad zagrożeniami, jakie czekały nasz kraj w połowie lat 30. 
ubiegłego stulecia. Debaty w kuźni czasami trwały do póź-
nych godzin wieczornych, a najgłośniejsze były wieczorem, 
kiedy zasiadali mężczyźni przy kartach. Wybuch II wojny 
światowej stał się przyczynkiem do zdwojonych debat spo-
łecznych, które odbywały się w kuźni u Mikruta. Nieszczęścia 
wojenne, które dotykały także Ziemię Brzostecką – płacz, wy-
wozy mężczyzn na roboty, łapanki, wybuchy min, strzelanie, 
pożary – były codziennością tamtych dni. Rodzina Mikrutów 
trzymała się dzielnie, a razem z nią sąsiedzi i mieszkańcy 
Kleci. Chociaż z dnia na dzień działy się przykre i nie do 
przeżycia wydarzenia, to jednak Wincenty wraz z żoną bardzo 
dbali o to, aby małe córeczki miały spokojny dom. Gienia 
urodzona 4 maja 1933 roku i Ma-
rysia urodzona 31 maja 1937 roku 
chronione były przed przykrymi 
skutkami wojny. Rodzice dbali też 
o zdrowe wyżywienie. Te zadania 
rodzinne są niby oczywiste, ale 
w czasach wojny stawały się nie-
zwykłe. Nadszedł czas na Ziemię 
Brzostecką, kiedy zbliżający się 
front walki zmusił mieszkańców 
do ewakuacji. Mieszkańcy Kleci 
też zostali wysiedleni i musieli 
opuszczać swój dobytek bez więk-
szego zastanowienia się. Z szybko-
ścią wielką ojcowie wiązali tobołki, 
a w nich podstawowe sprzęty domowe czy też odrobinę mąki, 
kaszy, grochu. Prowadzili jedyną żywicielkę krowę lub kozę, 
a matki niosły na rękach małe dzieci. Szli jak pielgrzymi, 
czekając na gest przygarnięcia po drugiej stronie Wisłoki. 
Rodzina Mikrutów została przyjęta przez rodzinę Chajców 
w Skurowej, gdzie była już kleciecka rodzina Błoniarzów 
i inni wysiedleńcy. Mężczyźni ulokowali się na strychach, 
w stodole, w oborze, a w piwnicy zrobili sobie schron przed 
Niemcami, którzy łapali ich, wywożąc nie tylko na roboty 
fortyfikacyjne, ale także do III Rzeszy. Pomimo wielkiej 

uwagi i ochrony Wincenty został schwytany i wraz z grupą 
przeczyckich mężczyzn przewieziony do pociągu wiozącego 
ich do Niemiec. Przed Krakowem, w Gdowie, pociąg został 
ostrzelany, zatrzymał się i wtedy sprytni mężczyźni, a wraz 
z nimi Wincenty Mikrut, uciekli z transportu. Podczas uciecz-
ki zwichnął sobie nogę, ale i tak pieszo przyszedł do domu 
w Kleciach, przynosząc dziewczynkom żołnierskie suchary, 
których smak pamiętają po dziś dzień.

Powrót z wysiedlenia dla rodziny Mikrutów był bardzo 
radosny. Dom ich był niezniszczony, a gospodarz rozpoczął 
pracę w ocalałej kuźni. Przy miechu stawała młodsza córka 
Maria, a starsza Genowefa razem z matką rozpoczęła prace 
ogrodowe. By ulżyć kochanej żonie w gospodarskich pra-

cach, Wincenty własnoręcz-
nie wybudował wiatrak, 
który zastąpił żarna. Dom 
Mikrutów był w dalszym 
ciągu miejscem spotkań go-
spodarzy światłych, którzy 
mieli wizję wykorzystania 
zabudowań dworskich na 
szkołę. Do tej kuźni przy-
chodził też zaprzyjaźniony 
sąsiad z Równi brzoste-
ckich Jan Ziomek – oczy-
tany ziemianin, gospodarz 
na dużych włościach, który 
powrócił z emigracji ame-
rykańskiej. Przynosił zwy-
kle 2 grosze na landrynki 

dla dziewczynek, a z mężczyznami politykował do późnych 
godzin nocnych. Razem uradzili, aby na włościach dworskich 
powstała szkoła rolnicza, która przygotowywałaby młodych 
ludzi do gospodarowania „po nowemu”. Wincenty Mikrut 
chodził po wsiach nie tylko naszej gminy, ale także ościen-
nych - Bieździadce, Sowinie, Brzyskach, Jodłowej, Siedliskach 
- jako emisariusz i namawiał młodzież do nauki w szkole 
klecieckiej. I tak się też stało, powstała kleciecka szkoła rol-
nicza, która ulokowała się we dworze, a jej dyrektorem był 
Tadeusz Rączka. Młodzież uczyła się zawodu rolnika, a prak-
tykę odbywała na podworskich polach, które przynależały 
do tej szkoły. Wielką trudnością był zróżnicowany wiek 
młodzieży, gdyż podczas wojny nieczynne były szkoły i dużo 
starsi chłopcy uczyli się z małymi dziećmi. Jednak szkoła ta 

cieszyła się wielkim uznaniem. 
Kiedy nastąpiły przeobrażenia 
społeczne i dwór kleciecki przejęła 
Spółdzielnia Produkcyjna „Prze-
bój”, to w Kleciach wybudowano 
szkołę 10-latkę, w której obecnie 
– po gruntownej modernizacji – 
mieści się Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II.

W domu Heleny i Wincentego 
Mikrutów odbywały się w dal-
szym ciągu spotkania i burzliwe 
dyskusje o potrzebach nie tylko 
wsi, ale także całej Ziemi Brzo-

steckiej. Wyrósł problem założenia 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i wraz z Leo-
nardem Samborskim, Józefem Błoniarzem, Janem Płaziakiem, 
Józefem Rączką, Janem Czyżem, Józefem i Anną Piłat, Ludwiką 
Jakubowską utworzono zarząd tej spółdzielni, zaś biuro za-
rządu ulokowane było w domu u Bronisławy Samborskiej. 
Była to pierwsza spółdzielnia na terenie naszej gminy. Win-
centy znany był ze swej zaradności i bystrości umysłu, nie 
dziwi więc, że okoliczni gospodarze przychodzili do niego po 
pomoc w rozwiązywaniu problemów i we wszelkich spra-
wach urzędowych. Wincenty nikomu nie odmówił pomocy. 

Gimnazjum i Liceum Rolnicze w Kleciach (dwór). Rok 1948

Babcia Maria z domu Jałowy z synami i ich rodzinami
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Redagował pisma, udawał się do urzędów i podejmował 
skuteczne działania na rzecz lokalnego środowiska.

Trzonem przeobrażeń społecznych w Kleciach była światła 
grupa mieszkańców, a na ich czele był Wincenty Mikrut, który 
był sercem szkoły rolniczej, jak również mózgiem spółdzielni. 
Pomimo tego bardzo pieczołowicie dbał o rodzinę i pomagał 
żonie w gospodarowaniu. Dziewczynki uczęszczały do szkoły 
podstawowej w Brzostku i były bardzo dobrymi uczennicami 
oraz aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym wsi.

Genowefa z domu Mikrut Tomaszewska brała czynny 
udział w życiu kulturalnym nie tylko w Kleciach, ale także 
w Brzostku. Należała do czterogłosowego chóru, który dzia-
łał przy szkole rolniczej w Kleciach, a prowadzony był on 
przez nauczyciela Tadeusza Rączkę. Był to chór, który także 
wyśpiewywał liturgię w kościele po łacinie – w tym też 
języku sprawowana była liturgia mszalna do końca lat 60. 
XX wieku. Na chórze uczyli się młodzi ludzie nie tylko pieśni 
kościelnych, ale także śpiewali pieśni patriotyczne, biesiadne, 
regionalne. Później uczestniczyła Genowefa w GS-owskim 
chórze dyrygowanym przez Józefa Rubachę, a że pasje życiowe 
zebrała po ojcu, udzielała się także w innych dziedzinach życia 
społecznego. Należała też do kółka teatralnego prowadzonego 
przez panią Traciłowską, a działającego przy Domu Ludowym 
w Brzostku i razem z Aleksandrem Czechowskim, Stanisławem 
Cholewiakiem, Zofią Osmólską i innymi wystawiali sztuki: 
„Moralność Pani Dulskiej”, „Grube ryby” i inne utwory, 
a ich oglądalność była bardzo duża. Czynnie uczestniczyła 
również w zajęciach świet-
licowych prowadzonych 
przez Julię Dziwisz, gdzie 
przy płytach adapterowych 
organizowano potańcówki 
i okolicznościowe uroczy-
stości. Od wczesnych lat 
należała do Związku Mło-
dzieży Wiejskiej i czynnie 
uczestniczyła w różnych 
formach pracy kulturalnej 
i społecznej. W budynku 
tzw. „Starej Kasy” przy ul. 
Mickiewicza po II wojnie 
światowej działała Gmin-
na Kasa Spółdzielcza, która 
była przedłużeniem Kasy 
Stefczyka działającej jeszcze w XIX wieku. Ten budynek został 
ufundowany przez rodzinę Nałęcz-Mysłowskich. To właśnie 
z tej kasy powstała Kasa Gminna Spółdzielczo-Oszczędnoś-
ciowo-Pożyczkowa, aż wreszcie powstał Bank Spółdzielczy 
w Brzostku, którego pierwszym kierownikiem została pani 
Genowefa z domu Mikrut Tomaszewska.

Ta instytucja wpisała się bardzo pozytywnie w życie 
mieszkańców gminy. W czasach kiedy odbudowa po woj-
nie czy też rozbudowa domów prowadzona była z wielkim 
trudem przy pomocy pożyczek, to właśnie ten bank był dla 
nas mieszkańców przyjacielem i gwarantem działań. Wszelkie 
większe zakupy przechodziły poprzez ratalny system bankowy, 
który zawsze służył pomocą. Sprzedaż produktów rolnych też 
odbywała się przez bank, a wszystkie kwity, faktury i inne 
jeszcze rachunki pisane były ręcznie, toteż i przed okienkiem 
kasowym banku były długie kolejki. Jednak każdy petent 
obsługiwany był zawsze z pełną kulturą, a ciepła postać 
pani kierownik Genowefy i jej przyjazne oczy dodawały 
zainteresowanemu odwagi. W 1972 roku na walnym zebraniu 
członków Banku Spółdzielczego w Brzostku zapadła decyzja 
o budowie nowej siedziby. Na skutek działań dyrektor Ge-
nowefy Tomaszewskiej w porozumieniu z władzami gminy 
i Gminną Spółdzielnią bank przeniósł się do nowego obiektu 
przy ul. Szkolnej. W wygodnych pomieszczeniach banku 
zwiększyła się obsługa i dyrektor tego zakładu zatrudniła 

18 osób. Powołano też drugi punkt kasowy w Smarżowej. 
Ten zakład pracy kierowany przez Genowefę z domu Mikrut 
Tomaszewską był przykładem doskonałych stosunków we-
wnątrzkadrowych, dobrej dyscypliny pracy, szacunku dyrek-
tora do pracowników i odwrotnie. I tak w wielkiej pracy, 
w prowadzeniu domu rodzinnego, wychowaniu dzieci czas 
uciekał coraz bardziej i wreszcie w 2001 roku wzorowa pani 
dyrektor przeszła na emeryturę.

Schedę po matce przejął syn Ryszard, mgr inż., absolwent 
AGH w Krakowie oraz podyplomowo studiów finansowo-
-bankowych. Zabrał się ofiarnie i bardzo ochoczo do pracy. 
W roku 2011 zakupił od GS „Samopomoc Chłopska” w Brzostku 
budynek dawnego sądu grodzkiego i po generalnej moderni-
zacji przeniósł bank do tego obiektu. Dziś w ramach większej 
struktury występuje on pod nazwą Bank Spółdzielczy Rze-
miosła w Krakowie Oddział w Brzostku. Ryszard ponadto 
jest ojcem i mężem. Wraz z żoną Małgorzatą – nauczycielką 
nauczania początkowego w brzosteckiej szkole – kobietą bar-
dzo ciepłą i wyrozumiałą mieszka razem z rodzicami, którymi 
troskliwie się opiekuje. Z tego małżeństwa wyrosły dwie 
córki – Agata i Olga – które poszły śladami ojca, uczęszczając 
na studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Agata po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera podjęła pracę 
w jednej z korporacji na terenie Krakowa, zaś młodsza Olga 
podjęła studia na drugim fakultecie, studiując romanistykę. 
Nie tylko najstarsza córka Genowefa, ale także jej wnuczki są 
żywym odbiciem pradziadka, człowieka twórczego, pełnego 

inwencji.
Młodsza córka Heleny 

i Wincentego Maria Tokarz 
pozostała na włościach ro-
dzinnych. Wyszła za mąż 
za klecianina Jana Tokarza, 
człowieka bardzo pracowi-
tego i oddanego rodzinie. 
Razem wybudowali nowy 
obszerny dom i razem też 
prowadzą małe gospodar-
stwo. Z tego małżeństwa 
przyszli na świat dwaj sy-
nowie Stanisław i Ryszard. 
Obaj od najmłodszych lat 
dawali się poznać jako zdol-
ni, pracowici uczniowie, 

żywo udzielający się nie tylko w kółkach przedmiotowych, 
ale także w zajęciach pozalekcyjnych. Stanisław po ukończeniu 
szkoły średniej studiował na AGH w Krakowie na Wydziale 
Wiertnictwa, a po uzyskaniu dyplomu wraz z żoną Agatą 
pracuje w PGNiG w Sanoku. Ich syn Marcin poszedł też drogą 
ojca i studiuje na tej samej uczelni, zaś młodszy Wojciech uczy 
się w krośnieńskim LO. Młodszy syn Marii i Jana Tokarzów 
Ryszard wraz z żoną Elżbietą mieszkają w Kleciach i mają na 
utrzymaniu dwóch synów – Pawła absolwenta Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Michała studenta 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Bardzo chętnie 
przyjeżdżają do Kleci, gdzie w domu rodzinnym spotykają 
się przy wspólnym stole i tam, jak za czasów pradziadka 
Wincentego, odbywają się twórcze dyskusje.

Rodzina ta żywo związana jest z Ziemią Brzostecką. Jak 
każda przeszła radosne i smutne dni, pełne trudów i troski 
o przyszłość. Wspólnie też pracowała i niosła pomoc, jak 
również każdego dnia budowała wzajemne zaufanie, tworząc 
silną, niezwykłą rodzinę. Za myślicielami polskimi mogę 
powtórzyć, że silny naród tworzą zwykli ludzie oddani pasji 
działalności społecznej. Do takich właśnie ludzi należy zali-
czyć Wincentego Mikruta, gdyż był on człowiekiem czynu 
i to właśnie on pokazał, że życie spełnione jest wtedy, kiedy 
„kto drugim da najwięcej światła od siebie”.

Zuzanna Rogala

Maria Tokarz (pierwsza z prawej) z rodziną i siostrą Genowefą
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WAKACJE Z DOMEM KULTURY

Dobiegły końca wakacyjne zajęcia organizowane przez 
Dom Kultury w Brzostku. Dzięki zaproponowanemu 

programowi zajęć, dzieci i młodzież mogły wypełnić swój 
wolny czas przyjemną i wesołą zabawą. Organizowane były 
grupowe wyjazdy do kina oraz prowadzony cykl zajęć pla-
styczno-manualnych. Nie mogło także zabraknąć rodzinnych 
niedziel z zabawami animacyjnymi.

Tegoroczne wyjazdy były możliwością zobaczenia kina 
CINEMA3D w Tarnowie i znanego już kina sieci Helios, 
ale w nowej galerii VIVO! w Krośnie. W kinie znajdującym 
się w Galerii Tarnovia po zakupieniu w kinowym bufecie 
popcornu i coli udali się wszyscy uczestnicy wyjazdu na film 
pt. „Odlotowy nielot”. Opowieść ta przedstawiała niezwykłe 
przygody ptaszka nielota, który – by odnaleźć rodzinę – mu-
siał udać się w długą i pełną niebezpieczeństw podróż przez 
mroźną, arktyczną krainę. Film ten to oparta na islandzkich 
baśniach, przepięknie wykonana animacja z familijnym 
przesłaniem, opowieść, która zachwyciła widzów w każdym 
wieku. Pełna humoru, wybornej zabawy i skrzydlatych bo-
haterów, których nie sposób nie polubić. Za drugim razem 
wyruszono w przeciwnym kierunku – do Krosna – na nowość 
animacyjną pt. „Iniemamocni 2”. Jest to druga część pomy-
słowej animacji, która pozwala widzom na nowo odnaleźć 
w sobie entuzjazm, jaki towarzyszyć powinien podglądaniu 
przygód zamaskowanych herosów w rajtuzach. W trakcie 
dwugodzinnego seansu ukryte były solidne pokłady humoru, 
wartkiej akcji i rodzinnej solidarności. Oczywiście dodatko-
wą atrakcję dla uczestników wyjazdu stanowiła możliwość 
spędzenia wolnego czasu wśród stoisk handlowych swoich 
ulubionych sklepów.

Uczestnicy zajęć plastyczno-manualnych obok dobrej 
zabawy, rozwijali również swoją kreatywność, uczyli się 
nowych umiejętności i pogłębiali swoje zainteresowania 
artystyczne. Dzieci bardzo lubią bawić się razem z innymi, 
rysując, wycinając ozdoby z kolorowego papieru czy bibuły. 
Rozwijają swoje zdolności i wymieniają się doświadczeniami. 
Tegoroczne zajęcia przebiegały ph. „Przyroda wokół nas” oraz 
„Cudeńka z soli i ziarenek”. W trakcie prowadzonych zajęć 
uczestnicy wykonywali przepiękne dekoracje z barwionej 
soli, biżuterie z kolorowych makaronów, z dużym zapałem 
wyklejali obrazy różnymi rodzajami kasz, ryżu, grochu i in-
nymi ziarnami. Nie zabrakło również bukietów kwiatów 
wykonanych z bibuły i kolorowego papieru (efekty pracy 
można zobaczyć na dołączonych fotografiach).

W niedzielne popołudnie 22 lipca na plac przy Domu Kul-

tury zawitała „Indiańska wioska”. Blok zabaw animacyjnych 
prowadzony był przez „Tęczową Dolinę” z Brzostku. W trakcie 
trzygodzinnej zabawy odbywały się powitania oraz tańce 
i śpiewy indiańskie, malowanie twarzy, nadawanie imion, 
strzelanie z łuku. Można było samemu wykonać pióropusze, 
TOTEMY i naszyjniki indiańskie. Było bardzo gwarnie i ko-
lorowo, a zachwytom wśród najmłodszych nie było końca. 
Kolejne spotkanie z animatorami odbyło się w niedzielę 
26 sierpnia w trakcie Rodzinnego Pikniku organizowanego 
przez OSiR w Brzostku. Z powodu niesprzyjającej pogody 
odbywał się w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej. 
Jako że opady deszczu były dość obfite, Piraci z „Tęczowej 
Doliny” nie mieli trudności z zacumowaniem na brzosteckiej 
„Wyspie skarbów”. Pirackim śpiewom i tańcom nie było 

końca, jasna sprawa, że nie mogło obejść 
się bez skarbów piratów, tatuaży i bitwy 
morskiej. Wspaniałą atrakcją dla dzieci są 
zabawy z chustą animacyjną w barwnych 
tęczowych kolorach, przy której znakomicie 
bawią się nie tylko najmłodsi, ale także ich 
rodzice. Wszystkie zabawy i konkursy są 
prowadzone w sposób edukacyjny, prze-
platane dodatkowymi atrakcjami, aby nikt 
nie miał możliwości się nudzić. Po takich 
zabawach każdy dzieciak, ten młodszy 
i ten starszy, wracał do domu w radosnym 
nastroju i pełen niezapomnianych wrażeń.

Tegoroczne wakacje upłynęły jeszcze 
szybciej niż w ubiegłym roku. Każdy, kto 
chciał, miał możliwość spędzić wolny czas 
w towarzystwie swoich rówieśników, zna-
nych i nowych kolegów, pogłębiając swoje 
zainteresowania także i te artystyczne.

J.Z.
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Rano obudziło mnie uczucie głodu i za-
raz pomyślałem dobry to znak życia. 

Szybko wstałem dałem koniom jedzenie 
i poszedłem do kuchni zaspokoić głód 
pieczonymi ziemniakami z solą popi-
jając je wodą. Mimo zimnego posiłku 
wnet poczułem jak robi mi się ciepło 
wewnątrz. Wróciłem do ziemianki, od-
mówiłem poranną modlitwę i w kalen-
darzyku przy dacie dwudziesty ósmy 
września zrobiłem maleńką dziurkę. W tej 
samej chwili przypomniałem sobie, że 
jutro jest św. Michała. Pamiętna data 
parafialnych uroczystości odpustowych 
na św. Michała patrona kościoła i parafii 
we wsi Mała. Proboszczem tej parafii 
został ksiądz Kuczek, który przed woj-
ną był wikarym w naszej parafii i jako 
katecheta uczył mnie religii w Szkole 
Powszechnej w Grudnej Górnej. Wieś 
Mała sąsiaduje ze wsią Brzeziny od 
strony przysiółka Zalasem. Przed wojną 
udział naszej rodziny w uroczystościach 
odpustowych w Małej łączył się z od-
wiedzinami dziadka Jakuba Andreasika 
Zalasem i uczestnictwem w uczcie fami-
lijnej zorganizowanej przez wujostwo 
Andreasików, z którym mieszkał dziadek 
Jakub. Familijna uczta odpustowa była 
skromniejsza pod względem liczby uczest-
ników niż biesiada z okazji lipcowych 
imienin dziadka Jakuba. Wspomnienia 
odpustowe i odwiedzinowe dziadka, 
który umarł przed dwoma laty, a do-
kładnie szóstego maja 1942 r. poprawiły 
nieco mój nastrój, ostatnio bardzo kiep-
ski. Żal mi było, że już nigdy nie zobaczę 
dziadka, którego szczerze kochałem, lecz 
jednocześnie byłem zadowolony, bo nie 
doczekał on tych strasznych dni jakie 
przeżywają jego dzieci, wnuki i prawnuki. 
W lepszym samopoczuciu postanowiłem 
jutrzejszy dzień św. Michała poświęcić 
wspomnieniom rodzinnym i moim włas-
nym przeżyciom oraz zakończyć go gorącą 
kolacją. Będzie ona częścią pożywienia 
jakie sobie przygotuję na ostatnie dwa 
i pół dnia mojego ukrywania się z końmi 
w lesie przyfrontowym, a być może na 
ostatnie dni mojego młodego życia. Życie 
to cechowała ciężka praca fizyczna łączo-
na z pracą umysłową, mimo to, a może 
dzięki temu doznawałem wiele radości 
i satysfakcji, które kształtowały moją oso-
bowość. Nawet w tak skrajnie trudnych 
warunkach w jakich żyłem w lesie nie 
załamałem się psychicznie do tego stop-
nia by odebrać sobie życie przez przecięcie 
żył nożem albo włożenie głowy w pętlę 
postronka, przywiązanego do belki zada-

szenia ziemianki i zeskoczenia z wiadra. 
Ciągle życie było dla mnie największą 
wartością, szczęściem i radością.

Moje rozmyślania przerwała strzelani-
na z ciężkiej broni maszynowej po stronie 
niemieckiej w rejonie zagrody Wrony 
i trochę dalej na północ, czyli naprze-
ciwko ziemianki w której ukrywałem 
się z końmi. Wolnostrzelne serie długie 
i krótkie wydawały mi się niezwykle 
głośne, nawet konie niespokojnie podno-
siły głowy, spoglądały na mnie i strzygły 
uszami. Pomyślałem, może to być jakiś 
nowy rodzaj ciężkiej broni maszynowej, 
którą Niemcy wypróbowują na fron-
cie, albo tylko straszą Rosjan głośnym 
strzelaniem. Jak zwykle odpowiadały im 
serie ze strony rosyjskiej tylko cichsze bo 
bardziej odległe. Znowu zabawiają się 
w wojnę nie zwracając uwagi na cierpie-
nia ludności cywilnej wysiedlonej przez 
wojska wojujące ze sobą. Tego dnia nie 
podejmowano ostrzału artyleryjskiego. 
Nie słyszałem też by przelatywały sa-
moloty, może dlatego, że gęste chmury 
wisiały nad ziemią na niskim pułapie. 
Dzień był posępny, typowo jesienny 
lecz cieplejszy niż poprzednie. Czułem się 
bardzo osłabiony. Z wielkim wysiłkiem 
wykonywałem każdą pracę przy oprząta-
niu koni, zwłaszcza przy noszeniu wody 
by je napoić. Dla odpoczynku kładłem 
się na pryczy i zaraz zasypiałem. Opuś-
ciły mnie nawet wszelkie myśli i senne 
widziadła. Stawałem się coraz bardziej 
drętwy.

Uczucie głodu obudziło mnie już po 
raz kolejny. Wiedziałem, że nie śpię, ale 
nie mogłem pozbierać myśli gdzie jestem 
i co dzieje się ze mną? Otaczała mnie 
ciemność, nie widziałem nic. Dopiero 
głuche, rytmiczne stukanie w ziemię, 
z chwilowymi przerwami uświadomiło 
mi, że jest to nerwowe grzebanie kopy-
tem przez gniadą, która domaga się je-
dzenia. W całkowitej ciemności wstałem 
i dotykiem stwierdziłem, że kasztanka 
także stoi. A więc konie chcą jeść, ale 
dlaczego jest tak ciemno? Czyż straci-
łem wzrok? Na pamięć podałem koniom 
paszę i wróciłem na pryczę. W ciepłe 
jeszcze posłanie wtuliłem się i staram 
się zrozumieć, dlaczego jest tak ciemno? 
Pełen niepokoju o stan mojego wzroku 
postanowiłem go sprawdzić. W nogach 
nad pryczą wisiał koszyk przywiązany do 
krokwi dachowej ziemianki. Po omacku 
wyjąłem z niego skrzyneczkę z gwoź-
dziami, a z niej pudełko zapałek. Palcami 
drżącej ręki wyjąłem z pudełka zapałkę 
i namacanym łebkiem potarłem o draskę. 
W momencie zapalenia się zapałki zoba-
czyłem całe wnętrze ziemianki. Z ogromną 
radością natychmiast zdmuchnąłem pło-
mień i poślinionymi palcami zdławiłem 
resztki żarzącego się łebka zapałki. Szczęś-
liwy, że nie straciłem wzroku ponownie 
wsunąłem się pod derki nakryte sianem 
i uświadomiłem sobie, że po oprzątnięciu 

koni w południe położyłem się na pry-
czy i zasnąłem. Pewnie nie obudziłem 
się wieczorem by dać koniom jeść i pić. 
Dlatego głód zmusił gniadą, by doma-
gała się jedzenia nerwowym grzebaniem 
kopytem, chyba w środku nocy o czym 
świadczy panująca ciemność. Zarówno 
uczucie głodu jak i radość z powodu nie-
utracenia wzroku szybko minęły, a ich 
miejsce zajęło bezmyślne odrętwienie.

Ocknąłem się z tego stanu dopiero gdy 
zobaczyłem kontury szczeliny obserwa-
cyjno-wentylacyjnej, zarysowane szaroś-
cią porannego brzasku. Uświadomiłem 
sobie konieczność napojenia koni, ponie-
waż wieczorem nie podałem im wody. 
Zaczekałem tylko aż się lepiej rozwidni, 
gdyż konie stały spokojnie po zjedzeniu 
podanej im paszy. Wnet odezwało się 
także u mnie dokuczliwe uczucie gło-
du i pragnienia. W ustach odczuwałem 
nieprzyjemne wysychanie. Kiedy już 
dostatecznie rozwidniło się i w szarym 
mroku ziemianki widziałem konie, wsta-
łem by je napoić. Nie mogłem oprzeć się 
pragnieniu i najpierw sam napiłem się 
wody z wiadra. Konie wypiły po pełnym 
wiadrze wody i pewnie jeszcze wypiłyby 
trochę, ale byłem zbyt głodny aby zaraz 
pójść po wodę. Owinąłem się w płachtę 
bo zrobiło mi się zimno i poszedłem do 
kuchni na posiłek. Zjadłem trzy pieczone 
ziemniaki i wypiłem resztę kompotu z ja-
błek. Odczułem zaspokojenie głodu. Na 
obiad została mi w garnku reszta ziemnia-
czanki przyprawionej pokrzywami i jeden 
pieczony ziemniak. Dziś wieczór ugotuję 
porcję zupy kartoflanej z grzybami jeśli 
znajdę oraz kompotu z jabłek. Wygotuję 
zawszoną bieliznę, a ubiorę świeżą wy-
gotowaną poprzednio. Do nagromadzo-
nego żaru z popiołem włożę ziemniaki 
by się upiekły do wygaśnięcia żaru. Na 
kolację rozkoszował się będę gorącą zupą 
ziemniaczaną i najem się jej do syta. Bę-
dzie to chyba już ostatni mój posiłek 
gorący w lesie. Tymczasem zaspokojony 
głód i pragnienie dodały mi nowych sił, 
z którymi wróciłem do ziemianki. Od-
mówiłem poranną modlitwę i w kalen-
darzyku książeczki do nabożeństwa przy 
dacie dwudziesty dziewiąty września 
zrobiłem kolejną dziurkę zaostrzonym 
patyczkiem. Konie swoimi spojrzenia-
mi na mnie prosiły jeszcze o jedzenie. 
Podałem im uzupełniające porcje paszy 
i poszedłem po wodę do strumienia. 
Z ogromnym wysiłkiem po kilku przy-
stankach przyniosłem na nosidłach dwa 
pełne wiadra wody do ziemianki. Jedno 
przeznaczyłem do kuchni na wieczorne 
potrzeby. Zaraz zaniosłem je tam i wodę 
powlewałem do garnków. Z drugiego 
wiadra część wody wlałem do dzbanka 
na mycie rąk i twarzy, a resztę podałem 
koniom, ale te nie wypiły wszystkiej, bo 
wcześniej wypiły już po pełnym wiadrze.

cdn.

Stanisław Łukasik

ŻYCIE NA KRAWĘDZI 
CZASU – FRAGMENTY
Na krawędzi śmierci
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Gunera olbrzymia – gigantyczny 
rabarbar w ogrodzie

Parzeplin brazylijski (Gunnera manicata) to 
bylina nazywana olbrzymim rabarbarem. 

Współcześnie jej naturalnym siedliskiem są 
wilgotne lasy i mokradła Brazylii. Okazu-
je się jednak, że to zimozielone tropikalne 
monstrum radzi sobie także w chłodnym 
klimacie - stanowi atrakcję wielu ogrodów 
botanicznych – jej okazy możemy podziwiać 
np. we Wrocławiu i w arboretum w Bole-
straszycach koło Przemyśla. Jej imponujący 
rozmiar, potężne liście oraz unikatowy wygląd 
sprawia, że gunnera manicata szybko zdobyła 
serca ogrodników na całym świecie. Gun-
nera olbrzymia, największa bylina świata, 
może osiągnąć nawet 3 metry wysokości oraz 
jeszcze większą szerokość. Roślina posiada 
ogromne, charakterystyczne liście, których 
szerokość może wynosić nawet 2 metry. Bez 
trudu może zmieścić się pod nimi kilka do-
rosłych osób, chroniąc się przed deszczem lub 
słońcem. Gunnera manicata to bylina kwit-
nąca w maju i czerwcu. Jej kwiatostany mają 
charakterystyczny kształt kolb, i podobnie 
jak liście, charakteryzują się intensywnym, 
zielonym kolorem. Z biegiem czasu kwiaty 
zmieniają barwę aż do brązowej. Roślina ta 
wykazuje duże i stałe zapotrzebowanie na 
wodę, dlatego brak intensywnego podlewania 
z pewnością sprawi, że nasza uprawa skończy 
się niepowodzeniem. Przy odpowiedniej 
uprawie i zabezpieczeniu przed mrozem byliny 
przez wiele lat mogą stanowić dumę każdego 
ogrodu. Ponieważ poniżej -12°C przemarza, 
w zimniejszych rejonach trzeba jesienią ściąć 
jej liście, a ich nasady i kłącze, z którego wyra-
stają, okryć półmetrową warstwą suchej ściół-
ki. Musi być zabezpieczona przed zamakaniem, 
np. okryta folią, ale niezupełnie szczelnie, 
by roślina się nie zaparzyła. Przygotowanie 
podłoża pod sadzenie gunnery olbrzymiej 
nie wymaga wiele wysiłku i nie jest skom-
plikowanym procesem. Obowiązkowe będzie 
użyźnienie gleby. W tym celu możemy użyć 
obornika lub kompostu, który przed wsadze-
niem rośliny mieszamy z ziemią. Zdecydowa-
nie najpopularniejszym sposobem na sadzenie 
gunnery olbrzymiej jest kupno gotowej sa-
dzonki. Jej koszt w sklepie ogrodniczym waha 
się od kilku do kilkunastu złotych. Odpowied-
nia pielęgnacja rośliny łącząca czynności takie 
jak: regularne podlewanie, nawożenie azotem, 
ochrona przed zimą sprawią, że największa 
bylina świata z pewnością odwdzięczy się 
wspaniałym wyglądem w ciepłych miesiącach 
roku. Gunnera olbrzymia pięknie udekoruje 
nasz ogród, stanowiąc gwarancję wspaniałej 
ozdoby przez wiele lat. q

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
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Barbara Goldsmith „Geniusz i obsesja”
W tej fascynującej biografii, opartej na ujaw-

nionych archiwaliach, pasja i naukowa dociekli-
wość, triumf i sukces przeplatają się z odrzuce-
niem, hipokryzją i dyskryminacją, której Maria 
Skłodowska-Curie doświadczała zarówno jako 
kobieta, naukowiec, jak i imigrantka z Polski. 
Książka nie tylko opisuje zdumiewającą karierę 
naukową polskiej noblistki, lecz także jest wnikliwym portre-
tem psychologicznym. Ukazuje kobietę próbującą pogodzić 
swe pasje i pracę z obowiązkami rodzinnymi. Nękana przez 
nawroty głębokiej depresji, skrywająca swe uczucia i chłod-
na z pozoru nawet wobec córek, nie zawsze była w stanie 
sprostać codzienności.

Beata Tyszkiewicz „Nie wszystko na sprzedaż”
„…To było tak. Słońce świeciło. Dziewczynka 

o złotych włosach skakała po zalanych słoń-
cem alejkach parku pałacu wilanowskiego. Była 
właśnie pora podwieczorku. Dziewczynka już 
spałaszowała pełny talerzyk poziomek, a te-
raz buszowała w znajomych dziuplach starych 
drzew. Ciocia jej, hrabina Branicka, opowiadała, że krasnoludki 

chowają tam pachnące ciasteczka. I zaraz potem – wybuch, 
wicher, śmierć. Huragan wojny światowej unicestwia już na 
zawsze ten świat. Koniec z parkiem, pałacem i słońcem…”

Michał Pauli „12 x śmierć”
Książka przedstawia historię, która przyda-

rzyła się autorowi podczas podróży do egzotycz-
nej Tajlandii. Jej bohater daje się tam wplątać 
w przemyt narkotyków. Niefortunna decyzja 
kończy się dla niego tragicznie, zmieniając eg-
zotyczną wyprawę w niekończący się horror. 
Trafia do aresztu, a następnie skazany na 12 kar 
śmierci, do jednego z najgorszych i najbardziej 
zatłoczonych więzień świata – Bang Kwang. Opisując swoje 
sześć lat za murami, ukazuje drugą stronę Krainy Uśmiechu 
– jak często nazywana jest przez turystów Tajlandia.

To jest historia, w którą trudno uwierzyć, chociaż jest 
prawdziwa. Historia o azjatyckich więzieniach, intrygach, 
zamachach stanu, przemytnikach i płatnych zabójcach. Nikt 
nie chciałby usłyszeć wyroku śmierci w sądzie w Azji. Nikt 
nie chciałby na nogach poczuć kajdan.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Nowe buty są dla kobiety jak lekarstwo. A na zdrowiu 
nie ma co oszczędzać…

J J J
Przecież ci mówiłam, że będę za pięć minut, więc przestań 
do mnie dzwonić co pół godziny.

J J J
Alkohol nie rozwiązuje żadnych problemów. Ale z drugiej 
strony, mleko też nie.

J J J
- Co jesz?
- Wątróbkę.
- Daj kawałek.
- E tam. Same kości.

J J J
Kiedy ktoś mówi mi „Podążaj za głosem serca”, za każdym 
razem trafiam do drzwi lodówki.

J J J
Ludzie zwracają uwagę na Twój wygląd, czy jesteś inte-
ligentny, dowcipny, czy pijesz, palisz… A komar lubi Cię 
takiego, jakim jesteś 

J J J
- To skandal, od pół godziny dzwonię i dzwonię, a ty nie 
przychodzisz.
- Nie słyszałem, jaśnie panie.
- To mogłeś przyjść i powiedzieć, że nie słyszysz!

J J J
- Słyszałem, że pracujesz na poczcie.
- Tak. Stempluję listy.
- Nie nudzi cię to?
- Nie, przecież codziennie na stemplu jest inna data.

J J J

ŚMIESZNE ALE ŻYCIOWE.PL
 ¾ Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym 
umysłem.

 ¾ Dla jednych głupia. Dla innych przyjaciółka. Przez jed-
nych kochana. Przez drugich nienawidzona. Dla jednych 
jest kimś, a dla drugich nikim. Mówi, co myśli, nie 
zmienia się, bo ktoś tak chce.

 ¾ Kto naprawdę wysoko mierzy, nie mierzy ani metrem, 
ani garncem, ani żadną inną miarą, a jedynie włas-
ną pracą.

 ¾ Jeśli ambicja cię nie gryzie, to jej nie masz.
 ¾ Wychowanie dla rozwoju możliwe jest tylko tam, gdzie 
rozwój istnieje, a nie tam, gdzie panuje stagnacja.

 ¾ Bez konkurencji, współzawodnictwa śpimy lepiej, ale 
żyjemy gorzej.

 ¾ Jeśli wiesz dobrze, co mówisz – mów, jeśli nie – słuchaj.
 ¾ Nie wystarczy coś wiedzieć, trzeba też umieć to zasto-
sować, nie wystarczy chcieć, trzeba działać.

 ¾ Od cudzego zdania lepsze jest własne doświadczenie; 
lepsze jest „widziałem”, niż „słyszałem”.

 ¾ Prawda to głęboka, że ludzie się nie zmieniają. Nie 
zmieniają się, bo nie muszą się zmieniać, choćby nawet 
potrafili dokonać takiego cudu. Wystarczy im, że umieją 
się doskonale przystosować.

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

ZAGADKA LOGICZNA
Duży Lotek

Maszyna losująca w Dużym Lotku generuje pewien 
ciąg 6 liczb spośród 49 (nie licząc liczby dodatkowej), 
ale naprawdę chodzi o kombinacje (zbiory liczb bez 
uwzględnienia porządku), bo kolejność liczb nie jest 
tutaj istotna. Ile jest możliwych kombinacji 6 liczb 
losowanych z 49?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 32) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 30 września 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:
wrzesień 2018
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej wrzesień 2018
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
wrzesień 2018

POZIOMO:
1) Lekarski kitel. 5) Antonim tragika. 10) Marynowany ru-
lonik śledziowy. 14) Imię męskie - 23 VIII 15) Mieszkańcy 
okolic Kartuz. 16) Na nich z górki na pazurki. 17) Między 
Sierra Leone, a Wybrzeżem Kości Słoniowej. 18) Dosięganie 
celu, wcelowywanie. 21)  ... liści - z drzew, jesienią 24) Gra 
w układanie krzyżówki 27) Wielostrzałowa krótka broń pal-
na z obrotowym bębnem. 31) Kulis z wózkiem. 35) Plan wy-
datków (np. budowy). 41) Potrawa z przedżołądków wołowych 
lub cielęcych. 42) Około 56 arów. 43) Amerykańska marka 
samochodów. 44) Ustalanie wartości i ceny czegoś; ocenianie, 
wycena, szacowanie, oszacowanie. 45) Strona napadająca, na-
pastnik. 46) Czołowi zawodnicy kraju. 47) … piastowe, gmina 
w powiecie krośnieńskim.

PIONOWO:
1) Podawanie, opisywanie faktów; zbiór faktów. 2) Ze stolicą 
w Moskwie. 3) Złudzenie, urojenie, iluzja. 4) Graniczy z Domi-
nikaną. 5) Trafiła na kamień. 6) Imię Lubaszenki. 7) Auto Jasia 
Fasoli. 8) Danuta Siedzikówna w konspiracji. 9) Pierworodny 
syn Adama i Ewy. 10) Narzedzie grawera. 11) Ze stolicą w Try-
polisie. 12) Teren ograniczony czymś; teren, zasięg. 13) Zadraś-
nięcie, zarysowanie, zadrapanie. 19) Miniona moda. 20) Sypią 
się z ognia. 22) Zespół złożony z dwóch muzyków. 23) Ostat-
nia faza Księżyca. 25) Przestępny liczy 366 dni. 26) Kwitnący 
przyimek. 28) Kołysze drzewami. 29) Wie jak się przypodo-
bać. 30) Jan (ur. 1913), pianista, kompozytor i pedagog. 32) Reli-
gia narodów arabskich. 33) Zimą zaprzęgane w konie. 34) Kaktus 
który leczy. 36) Jeden ze zmysłów. 37) Autor „Nany”. 38) Da-
remne żale, próżny... 39) Myśliwski pies gończy. 40) Rakieta, 
pocisk używany do sygnalizacji świetlnej lub oświetlenia terenu.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z SIERPNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: Około 8,25 dnia.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Kasztan jadalny.
Hasło krzyżówki: I najwyższa drabina ma ostatni szczebel.

Nagrody książkowe wylosowali: Jakub Bożek z Brzostku 
(krzyżówka), Julia Pietrzycka z Brzostku (zagadka przy-
rodnicza), Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego (zagadka 
logiczna).

Fot. Małgorzata Mazur z Dębicy
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Dokończenie na str. 34

LETNI OBÓZ KARATE OKUNINKA 2018

W dniach 22 – 28 lipca w Okunince nad Jeziorem Białym 
odbył się Letni Obóz Karate Kyokushin zorganizowany 

przez Brzostecki Klub Kyokushin Karate. Uczestniczyli w nim 
członkowie klubu z Leżajska, Nowej Sarzyny, Rudnika nad 
Sanem, Sarzyny, Straszęcina, Gorzyc oraz z Brzostku. Braliśmy 
udział w treningach karate na świeżym powietrzu i macie 
tatami, treningu w jeziorze oraz w porannych rozruchach 
w terenie. Do największych atrakcji obozu można zaliczyć 
wycieczkę do wesołego miasteczka, zabawę w parku wodnym 
z przeszkodami oraz przejście przez park linowy. Uczestniczy-
liśmy również w zajęciach rekreacyjnych takich jak: ognisko, 
dyskoteka, grill, karaoke, pasowanie na samuraja. Dzięki 

ładnej pogodzie codziennie kąpaliśmy się w Jeziorze Białym 
na strzeżonej plaży. W trakcie obozu odbył się egzamin na 
stopnie kyu, pasowanie na samuraja i sayonara - w której 
poszczególne grupy zaprezentowały wcześniej przygotowane 
skecze i kawały. Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali oka-
zjonalne koszulki. Zajęcia prowadzili instruktorzy - sensei 
T. Mendoń, K. Ostrowski. A. Wziątka, A. Tokarz, R. Kolbusz 
oraz B. Bogdanowicz. Wróciliśmy zrelaksowani, opaleni, 
zadowoleni i pełni optymizmu przed kolejnym sezonem 
startowym. 

Robert Kolbusz

ZAKOŃCZONA IX AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2018

Jednym ze sportowych wydarzeń odbywających się co roku 
na naszym brzosteckim Orliku jest Amatorska Liga Piłki 

Nożnej. Tegoroczną edycję rozpoczęliśmy 4 lipca, a trwała 
ona do 3 sierpnia, wtedy to został rozegrany mecz finałowy. 

W IX edycji wzięło udział dziewięć drużyn z terenu naszej 
gminy i gmin sąsiednich. Zespoły podzielono na dwie grupy.
Grupa „A”:

Spoceni w Lodówce
LKS Przeczyca
Futbolowi Artyści
Kolekcjonerzy Goli
Coco Jambo

Grupa „ B”:
Zawadka Brzostecka
Hos-Pol
Tu Powinna Być Nazwa Drużyny
Liwocz
W ciągu trzech tygodni, zawodnicy rozegrali 16 meczów fazy 

grupowej. Wyniki spotkań pozwoliły drużynom na wejście 
do fazy pucharowej, w której przegrany żegnał się z turniejem. 

Do finału rozgrywek dotarły dwie ekipy z gminy Brzostek. 
W ostatnim meczu, kończącym Amatorską Ligę Piłki Nożnej, 
na boisku spotkali się zawodnicy: Coco Jambo oraz Spoceni 
w Lodówce. Już od pierwszych minut oba zespoły przepro-
wadzały składne akcje często kończone celnym strzałem na 
bramkę rywala. Po gwizdku sędziego, sygnalizujący koniec 
tego zaciętego pojedynku, na tablicy świetlnej widniał wy-
nik 4:3, z przewagą dla Spoconych w Lodówce. Bramki dla 
drużyny zwycięzców zdobyli: Kacper Szymański (2), Jakub 
Zastawny (2). Skład Spoconych w Lodowce: Kacper Szymański, 
Tomasz Juda, Kacper Janiga, Jakub Nowicki, Wiktor Szukała, 
Marcin Wójcik, Jakub Zastawny, Patryk Markiewicz.

Dodatkowych emocji miał dostarczyć mecz o trzecie miej-
sce zespołów: Tu Powinna Być Nazwa Drużyny i LKS Prze-
czyca. Niestety, pojedynek nie odbył się, w wyniku czego, 
LKS Przeczyca automatycznie stanął na najniższym stopniu 
podium. Królem Strzelców został Kacper Szymański (Spo-
ceni w Lodówce), strzelając 16 bramek dla swojej drużyny, 
w całej IX Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej. Rola najlepszego 

Fot. Patrycja Kolbusz
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Fot. Daria Wodzisz

Dokończenie ze str. 33

PODSUMOWANIE IX AMATORSKIEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO GMINY BRZOSTEK 2018

Zakończyły się zmagania IX Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemne-
go Gminy Brzostek 2018. Liga wystartowała 5 lipca 2018 r. 

i trwała przez cztery tygodnie. Do udziału w rozgrywkach zgło-
siło się sześciu tenisistów: Daniel Mróz, Szczepan Nowicki, Ja-

nusz Piątkiewicz, Mateusz Lechwar, Robert Warzecha, Paweł 
Styczyński. Byli to zawodnicy nie tylko z terenu gminy 
Brzostek, ale również z Jodłowej i Jasła. Mecze rozgrywane 
były w systemie „każdy z każdym”. Po fazie grupowej, dwóch 
tenisistów, którzy zajmowali najwyższe miejsca w tabeli, 
rozegrało ostatni, finałowy pojedynek. Łącznie w ramach 
tenisowej rywalizacji odbyło się 16 spotkań. Poziom roz-
grywek był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany. Mimo 
zmienności pogodowych udało się zagrać mecze w zaplano-
wanych terminach.

W piątek 3 sierpnia 2018 r. o godzinie 18.00 Robert Wa-
rzecha (Jodłowa) i Paweł Styczyński (Jasło) rozegrali finało-
wy pojedynek. Po długiej i wyczerpującej walce zwycięz-
cą okazał się Robert Warzecha, wygrywając 2:0 (7:5) (6:2). 
Warto zaznaczyć, że ten zawodnik nie stracił ani jednego 
seta, w żadnym meczu IX Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego 
Gminy Brzostek 2018. Po emocjonującym finale kierownik 
OSiR-u Brzostek Andrzej Piękoś i Daniel Wójcik wręczyli 
pamiątkowe dyplomy uczestnikom oraz puchary zwycięz-
com ligi. Zawodnikom gratulujemy wyników i zapraszamy 
wszystkich na przyszłoroczną, już X edycję Amatorskiej Ligi 
Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek

Robert WarzechaPaweł Styczyński Dokończenie na str. 35

bramkarza turnieju przypadła Karolowi Furmanowi (Coco 
Jambo), który przez całą ligę wykazywał się dużym spokojem 
i pewnymi interwencjami. Podsumowując, podczas trwania 
ligi łącznie rozegrano 23 spotkania. Pozwoliły one wyłonić 
wygranych, którzy stanęli na podium. Mecze były sędzio-
wane wymiennie, z wyjątkiem finału, gdzie było dwóch 
arbitrów, przez Arkadiusza Tomasiewicza oraz Krzysztofa 
Halsa. Po meczu finałowym najlepsze zespoły otrzymały 
pamiątkowe statuetki i medale, jak również okazały puchar 
ufundowany przez Burmistrza Brzostku. Nagrody wręczał 
Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś oraz Daniel Wójcik. Po 
oficjalnym zakończeniu Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 2018, 
odbył się grill dla wszystkich zawodników i kibiców, którzy 
śledzili rozgrywki i dopingowali z trybun swoich ulubień-
ców. Patronat medialny nad imprezą objęła TV Brzostek. 
Dziękujemy wszystkim za wspólne rozegranie IX Amator-
skiej Piłki Nożnej Gminy Brzostek i zapraszamy do udziału 
w kolejnych edycjach. 

Szczegółowe wyniki:
Mecze grupowe
Grupa „A”
Spoceni w Lodówce – Coco Jambo  1:4 (1:1)
Futbolowi Artyści – Kolekcjonerzy Goli  4:1 (1:1)
LKS Przeczyca – Coco Jambo  0:3 (0:2)
Coco Jambo – Futbolowi Artyści  2:0 (2:0)
Spoceni w Lodówce - LKS Przeczyca  6:2 (2:2)
Futbolowi Artyści – Spoceni w Lodówce  3:5 (0:3)
Kolekcjonerzy Goli – Coco Jambo  0:2 (0:1)
LKS Przeczyca – Futbolowi Artyści  3:0 (2:0)
Spoceni w Lodówce - Kolekcjonerzy Goli  3:0 (1:0)
Kolekcjonerzy Goli – LKS Przeczyca  1:3 (0:2)

Grupa „B”
Hos–Pol – Tu Powinna Być Nazwa Drużyny  1:2 (0:0)
Zawadka Brzostecka – Liwocz  3:7 (1:4)
Zawadka Brzostecka - Tu Powinna Być Nazwa Drużyny  0:9 (0:4)
Liwocz – Tu Powinna Być Nazwa Drużyny  2:6 (2:1)
Zawadka Brzostecka – Hos–Pol  4:3 (1:0)
Hos–Pol – Liwocz  3:1 (0:0)

Ćwierćfinały
Powinna Być Nazwa Drużyny - Futbolowi Artyści  3:1 (2:1)
Spoceni w Lodówce – Liwocz  6:1 (3:0)
Coco Jambo - Zawadka Brzostecka  5:1 (4:0)
LKS Przeczyca - Hos–Pol  7:2 (4:0)

Półfinały
Tu Powinna Być Nazwa Drużyny - Spoceni w Lodówce  3:9 (0:3)
Coco Jambo - LKS Przeczyca  2:0 (2:0)

Finał
Spoceni w Lodówce - Coco Jambo  4:3 (1:1)
Klasyfikacja końcowa:
1. Spoceni w Lodówce
2. Coco Jambo
3. LKS Przeczyca
4. Tu Powinna Być Nazwa Drużyny

Nina Wodzisz
Kacper Szymański Karol Furman

Fot. Nina Wodzisz
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FESTYN RODZINNY „ZAKOŃCZENIE WAKACJI” 

Tegoroczne wakacje dobiegły już końca, więc przyszedł czas 
na ich pożegnanie podczas festynu rodzinnego. W tym roku 

26 sierpnia br. wspólnymi siłami Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji w Brzostku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa można 
było miło spędzić niedzielne popołudnie. Niesprzyjająca 
pogoda zmusiła organizatorów do przeniesienia imprezy 
pod dach. Dzięki posiadaniu nowoczesnej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej (hala sportowa) festyn mógł odbyć 
się bez przeszkód. Przez trzy godziny dzieci mogły bawić się 
w piratów, szukać zatopionego skarbu, uczestniczyć w wielu 
konkursach, zabawach, tańcach i śpiewach, a to wszystko 

zostało przygotowane przez animatorki z Tęczowej Doliny. 
Nie mogło zabraknąć wesołego miasteczka. Basen z kulkami, 
zjeżdżalnia i dmuchany plac zabaw cały czas były oblegane 
przez maluchy. Oczywiście wszystko dostępne było za darmo. 
Dzieciom radości dostarczyła zabawa z maskotką kaczorem 
piratem (Jodłowska A.P. Diament), który rozdawał najmłod-
szym słodki poczęstunek. Szkoda, że zaplanowany mecz po-
kazowy nie odbył się wyznaczonym terminie, ale kilka dni 
później młodzi piłkarze LKS Brzostkowianki Brzostek (roczniki 
2008, 2009, 2010) doczekali się debiutu w swojej piłkarskiej 

III RAJD ROWEROWY „ROWEREM W POGÓRZE” 
18sierpnia miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli po raz 

trzeci z parkingu przy hali sportowej w trasę rajdu, któ-
ra przebiegała przez Brzostek, Siedliska-Bogusz, Smarżową, 
Głobikową Małą. Celem rajdu było promowanie zdrowego 
stylu życia, aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu 
oraz prezentowanie ciekawych zakątków Pogórza Strzyżow-
skiego. Trasa tegorocznego rajdu liczyła blisko 40 kilometrów. 
Jednym z przystanków na trasie było Schronisko Młodzie-
żowe „Rozdzielnia Wiatrów” w Głobikowej, gdzie znajduje 
się taras widokowy oraz park z dinozaurami. Po zwiedzaniu 
okolicy został zorganizowany grill, po którym została prze-
prowadzona loteria fantowa dla uczestników. Po odpoczynku 
i pamiątkowym zdjęciu uczestnicy wyruszyli w drogę, ale 
przed samym wyjazdem niespodziewanie jedna z uczestniczek 
złapała przysłowiowego „kapcia”. Po szybkiej interwencji 
rowerzyści wyruszyli w dalszą drogę. Po zjeździe liczącym 
prawie 3 km oraz małym podjeździe uczestnicy dotarli pod 

pomnik Chrystusa Króla, który znajduje się w miejscowości 
Mała. Tam po krótkim odpoczynku przyszedł czas na drogę 
powrotną, która przebiegała przez malownicze tereny pogórza. 
Po zwiedzaniu kościoła w Siedliskach-Bogusz jednomyślnie 
uczestnicy postanowili troszeczkę przedłużyć wspólną podróż 
(10 km) i zamiast wracać przez tzw. „Kopaliny” udali się przez 
miejscowości: Kamienica Dolna, Przeczyca. Niestety, tuż przed 
wjazdem na kładkę nad Wisłoką po raz drugi „kapcia” złapała 
ta sama uczestniczka, ale po wcześniejszym doświadczeniu 
wymiana dętki poszła w ekspresowym tempie. Po drodze 
nie było już żadnych przygód, wszyscy dotarli cało i zdrowo 
do miejsca zakończenia rajdu. 

Dziękujemy uczestnikom za mile spędzony czas, gratulu-
jemy mobilizacji, bo każdy z uczestników ukończył rajd. Do 
zobaczenia za rok!

Magdalena Kawalec

Szczegółowe wyniki:
I kolejka
Szczepan Nowicki – Daniel Mróz  0:2 (4:6) (4:6)
Janusz Piątkiewicz – Robert Warzecha  0:2 (3:6) (0:6)
Mateusz Lechwar – Paweł Styczyński  2:1 (0:6) (6:2) (7:6)
II kolejka
Daniel Mróz – Paweł Styczyński  0:2 (1:6) (4:6)
Robert Warzecha – Mateusz Lechwar  2:0 (6:1) (6:1)
Szczepan Nowicki – Janusz Piątkiewicz  2:0 (6:4) (6:1)
III kolejka
Janusz Piątkiewicz – Daniel Mróz  0:2 (2:6) (0:6)

Mateusz Lechwar – Szczepan Nowicki  0:2 (0:6) (0:6)
Paweł Styczyński – Robert Warzecha  0:2 (0:6) (1:6)
IV kolejka
Daniel Mróz – Robert Warzecha  0:2 (1:6) (0:6)
Szczepan Nowicki – Paweł Styczyński  0:2 (3:6) (3:6)
Janusz Piątkiewicz – Mateusz Lechwar  2:0 (6:0) (6:0)
V kolejka
Mateusz Lechwar – Daniel Mróz  1:2 (6:3) (3:6) (3:6)
Paweł Styczyński – Janusz Piątkiewicz  2:0 (6:1) (6:1)
Robert Warzecha – Szczepan Nowicki  2:0 (6:1) (6:0)

Finał:
Robert Warzecha – Paweł Styczyński  2:0 (7:5) (6:2)

Klasyfikacja końcowa:
1. Robert Warzecha
2. Paweł Styczyński
3. Daniel Mróz
4. Szczepan Nowicki
5. Janusz Piątkiewicz
6. Mateusz Lechwar

Nina Wodzisz

Fot. Magdalena Kawalec



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/201836
Dokończenie ze str. 35

GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ ZAKOŃCZONE

W niedzielę 19 sierpnia, po raz pierwszy na nowo oddanym 
do użytku placu rekreacyjnym odbyło się Grand Prix 

w Siatkówce Plażowej. Turniej rozpoczął się o godzinie 10.00, 
w którym uczestniczyło 11 par z terenu gminy jak również 
spoza gminy (Dębica, Czarna, Jasło, Jodłowa). Turniej został 
rozegrany systemem grupowym „każdy z każdym”. Do pół-
finałów awansowały najlepsze drużyny z poszczególnych 
miejsc oraz drużyna z drugiego miejsca, która miała najlepszy 
bilans punktów. Pierwsze mecze pokazały, że każdej parze 
zależało na zwycięstwie. Zawodnicy dawali z siebie wszystko. 
Dzięki czemu każdemu meczowi towarzyszyło pełno emocji 
i pozytywne zmęczenie. W finale spotkały się pary Mrocz-
kowski/ Bik oraz Ochoński/Kiełtyka. Od początku pewnie 
para Ochoński/Kiełtyka wypracowała sobie przewagę, której 
nie oddali do końca spotkania. Po ostatnim punkcie mogli 
cieszyć się ze zwycięstwa w całym turnieju. Po zaciętym 
pojedynku o trzecie miejsce na najniższym stopniu podium 
stanęła para Słowik/Ciurkot wygrywając z parą Popiela/
Strzałka. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał 
sędzia Robert Warzecha, zaś nad bezpieczeństwem zawod-
ników Daniel Wójcik. 

Po meczu finałowym najlepsze pary otrzymały pamiątkowe 
statuetki i medale oraz nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał 
kierownik OSiR–u Andrzej Piękoś. Dzięki ładnej pogodzie 
mogliśmy zobaczyć mecze na najwyższym poziomie, pełne 
efektownych zagrań i emocjonujących momentów. Mamy 
nadzieję, że za rok turniej będzie cieszył się co najmniej tak 
samo dużym zainteresowaniem.

Do zobaczenia za rok ! 
Grupa A

Mroczkowski/Bik - Oleszczuk/Oleszczuk  21:17
Mroczkowski/Bik - Marciniec/Marciniec  21:16
Oleszczuk/Oleszczuk – Marciniec/Marciniec  21:17

Grupa B 
Popiela/Strzałka - Kozioł/Wójcik  21:19
Płocic/Kranc - Wodzisz/Bęben  17:21
Popiela/Strzałka – Wodzisz/Bęben  21:8
Kozioł/Wójcik - Płocic / Kranc  21:18
Wodzisz/Bęben – Kozioł/Wójcik  14:21
Popiela/Strzałka – Płocic/Kranc  21:16

Grupa C 
Lech/Gnat - Sobczyk/Sobczyk  21:13
Słowik/Ciurkot - Ochoński/Kiełtyka  21:23
Lech/Gnat - Ochoński/Kiełtyka  10:21
Sobczyk/Sobczyk - Słowik/Ciurkot  14:21
Lech/Gnat – Słowik/Ciurkot  11:21
Ochoński/Kiełtyka – Sobczyk/Sobczyk  21:13

Półfinał 
Mroczkowski/Bik - Słowik/Ciurkot  22:20
Popiela/Strzałka - Ochoński/Kiełtyka  9:21 

Mecz o 3 Miejsce 
Słowik/Ciurkot - Popiela/Strzałka  21: 18

Finał
Mroczkowski/Bik - Ochoński/Kiełtyka  10:21 

Klasyfikacja końcowa:
1. Ochoński/Kiełtyka
2. Mroczkowski/Bik 
3. Słowik/Ciurkot
4. Popiela/Strzałka
5-6 
Kozioł/Wójcik
Oleszczuk/Oleszczuk 

7-8
Lech/Gnat
Wodzisz/Bęben
9-11
Kranc/Płocic
Marciniec/Marciniec 
Sobczyk / Sobczyk

karierze. Swój jakże ważny 
mecz rozegrali z rówieśni-
kami z Akademii Klub Wi-
słoka Błażkowa przy licznie 
zgromadzonej publiczności. 
Wynik nie miał znaczenia, li-
czyła się dobra zabawa i mile 
spędzony czas. 

To był niezapomniany 
dzień, dziękujemy, że byliście 
z nami na festynie na zakoń-
czenie lata. Mamy nadzieję, 
że Wam się podobało i że ta 
impreza na stałe wejdzie do 
kalendarza imprez. Wszyst-
kim na początek nowego roku 
szkolnego życzymy owocnej 
pracy oraz niespożytych sił do 
realizacji pasji i pogłębiania 
zainteresowań. Powodzenia!

Magdalena Kawalec
Fot. Nina Wodzisz

Fot. Nina Wodzisz

Magdalena Kawalec
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GROCH Z KAPUSTĄ
Starość jest trudna dla wszystkich…

W Polsce brakuje około 20 tys. opiekunów osób starszych 
i ten problem z każdym rokiem będzie narastał z powodu 

szybkiego starzenia się społeczeństwa. Obecnie 80% opiekunów 
seniorów w Polsce to członkowie rodziny. W przeważającej 
większości jest to współmałżonek. Tylko że te osoby także cier-
pią na jakieś dolegliwości chorobowe, dodatkowo w związku 
ze swoimi obowiązkami i wynikającymi z nich obciążeniami są 
bardziej narażone na depresję. Brak opiekunów utrudnia życie 
potrzebującym pomocy starszym osobom, zwłaszcza, jeśli chodzi 
o osoby powyżej 75. roku życia. Z szacunków wynika, że wiele 
z nich już teraz nie może liczyć ani na rodzinnego opiekuna, 
ani na tego z pomocy instytucjonalnej. Problem niedoboru 
kadr w opiece nad seniorami dotyczy nie tylko opiekunów. 
Braki będziemy odczuwać także wśród rehabilitantów, fizjote-
rapeutów i geriatrów. Ten problem będzie narastał, kiedy wyż 
demograficzny wejdzie w wiek senioralny.

Niezależnie od wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń 
rodziny będą musiały współfinansować opiekę nad starszy-
mi. Obecnie sytuacja jest taka, że seniorzy bardzo rzadko są 
w stanie sfinansować usługi opiekuńcze. Liczba osób niezdol-
nych do samodzielnej egzystencji oraz potrzebujących opieki 
środowiskowej wynosi około 2 mln i stale rośnie.

Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu 
zamieszkania powinny obejmować pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleco-
ną przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty 
z otoczeniem. Usługi te są przeznaczone dla osób samotnych, 
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wyma-
gają pomocy innych. Chodzi także o zwiększenie szansy na 
pozostanie w środowisku zamieszkania i opóźnienie czasu, gdy 
konieczne jest zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej, bo 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to forma bardziej 
przyjazna seniorom niż pobyt w domach całodobowej opieki. 
Są także aż czterokrotnie tańsze niż pobyt w domu pomocy 
społecznej. Więcej informacji na ten temat po adresem: (http://
www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-08-18/eksperci-w-polsce-
-brakuje-okolo-20-tys-opiekunow-osob-starszych/).

To tyle tytułem wstępu. Pod artykułami na temat seniorów 
nie brak wpisów internautów, że w Polsce nie jest brak opie-
kunów, tylko nie ma kto im za opiekę zapłacić. Inni piszą, że 
opiekunki – Polki pracują w Niemczech i świadczą tam wy-
kwalifikowaną opiekę, jednak za godziwe zarobki, na które to 
płace polskich emerytów nie stać.

Jeśli ktoś nie szukał jeszcze opiekunki do starszej osoby, 
ten nie wie, jak trudno znaleźć odpowiednią osobę w ogóle, 
a jeszcze aby starsza osoba ją zaakceptowała. Istotna jest rów-
nież umiejętność czynności opiekuńczych i znajomość zasad 
żywienia osoby starszej.

Wbrew pozorom bardzo ważne są kontakty z otoczeniem. 
Opiekunowie na ogół zapewniają „wikt i opierunek”, ale na 
zapewnienie seniorom jeszcze rozrywek nie stać już czasu ani 
cierpliwości. A starszy człowiek musi czymś zająć umysł, inaczej 
szybciej dopadnie go alzhejmer. Jakie to mogą być „rozrywki”?

Nawiedzenie kościoła odwiedzanego kiedyś w ramach 
pieszych pielgrzymek, zwiedzenie muzeum regionalnego lub 
izby pamięci, osobiste spotkanie po latach z dawną przyjaciół-
ką lub członkiem rodziny, wizyta u któregoś z wnuków lub 
prawnuków itp. Takie wyjazdy to dobry prezent z okazji np. 
urodzin seniora.

Przytoczę tu ciekawostkę na temat sytuacji seniorów w Niem-
czech (https://biznes.interia.pl/news/alternatywa-dla-seniorow-
-z-niemiec-dom-spokojnej-starosci-w,2582096,1191)

„Die Welt” pisze w swoim piątkowym (10.08.2018) wydaniu 
o domu spokojnej starości „Rezydencja” w Zabełkowie - miej-

scowości w województwie śląskim, położonej nieopodal granicy 
z Czechami. Autorem reportażu „Starzy Niemcy z Zabełkowa” 
jest warszawski korespondent gazety Philipp Fritz. 

W istniejącej od 2013 roku placówce mieszka obecnie 76 
niemieckich emerytów - czytamy w materiale. Wszystkie 
pielęgniarki są Polkami mówiącymi po niemiecku, standard 
opieki jest zgodny z niemieckimi wymogami, opieka medyczna, 
fizykoterapia, a także wycieczki są prowadzone w języku niemie-
ckim. „Ksiądz, który w domu opieki odprawia msze, też nauczył 
się niemieckiego” - pisze Fritz. Personel „Rezydencji” liczy 70 
osób, co oznacza, że placówka w Zabełkowie jest największym 
pracodawcą w regionie. Jedyny w okolicy hotel w Chałupkach 
oblężony jest przez krewnych pensjonariuszy, odwiedzających 
swoich bliskich. W kwietniu 2013 roku pochodzący ze Śląska 
przedsiębiorca Werner Graca, który 20 lat spędził w Niemczech, 
otworzył pierwszy dom w Zabełkowie dla 36 osób. Trochę 
później powstał drugi dom. Jego wspólnik Fabrice Gerdes, 
pełniący rolę rzecznika prasowego zaznacza, że jednym z decy-
dujących argumentów przy wyborze Zabełkowa jako miejsca 
pobytu są finanse. Pokój jednoosobowy w „Rezydencji” wraz 
z pełną opieką kosztuje 1400 euro. W Niemczech za podobny 
zakres usług trzeba zapłacić nawet 4000 euro. Dla wielu osób 
ich emerytura i świadczenia państwowe nie wystarczają, by 
spędzić starość w niemieckim domu opieki. Fritz zaznacza, że 
obywatele polscy ze względów finansowych nie mogą sobie 
pozwolić na miejsce w „Rezydencji”. „Die Welt” podkreśla, że 
atrakcyjne warunki finansowe nie są jedynym argumentem 
przemawiającym za Zabełkowem. Do rodzin pensjonariuszy 
przemawia też dobra opieka. Jedna pielęgniarka opiekuje się 
pięcioma, maksymalnie siedmioma seniorami, co oznacza, że 
może poświęcić im więcej czasu. Kierująca placówką Latifa 
Dehbi z Hamm w Nadrenii Północnej-Westfalii zwraca uwagę, 
że w Niemczech jedna pielęgniarka jest często odpowiedzialna 
za 15 osób. „To jest sytuacja nie do zaakceptowania” - mówi 
Dehbi. „Die Welt” nadmienia, że w Polsce są jeszcze inne pla-
cówki oferujące opiekę niemieckim seniorom. Gazeta wymienia 
konkretnie dom „Erania” nad Bałtykiem. Niemcy przebywają też 
w placówkach przeznaczonych głównie dla Polaków. W sumie 
jest to jednak nie więcej niż kilkaset osób. Oprócz konkuren-
cyjnych cen i dobrej opieki, za pobytem w Polsce przemawia 
jeszcze jeden argument: nostalgia i osobiste związki z Polską.

Ponieważ Polaków nie stać na pobyt w takim domu, to może 
byłoby ich stać na dom na Ukrainie? Chyba jeszcze opłata nie 
przekroczyłaby wartości średniej emerytury? Personel jest tam 
na pewno dobrze wykształcony, lekarzy nie brakuje, mowę 
można zrozumieć bez nauki języków obcych, przemawia rów-
nież „nostalgia i osobiste związki z Ukrainą” – wszak tereny 
te przez długi okres historyczny były polskie… To pomysł dla 
biznesmenów.

Na zakończenie przytoczę piękny i prawdziwy wiersz autor-
stwa Pani Józefy Filar, opublikowany w nr. 11 „Wiadomości 
Brzosteckich” z listopada 2012 r.:

Staruszkowie
„Idziemy przez życie z sercem na dłoni,
żyć dobrym słowem, łagodnością i zgodą,
ale niechcący zawadzamy drugim,
którzy obecności naszej znieść nie mogą.
Łudzimy się myśląc, że jesteśmy doceniani,
Niestety, jesteśmy tylko tolerowani.
Serce na dłoni jest łatwym celem
na pociski złego słowa,
trafiają prosto w serce,
aż drży i skowyczy z bólu,
gdy godzi w nie droga Ci Osoba.”

Dla obecnych i przyszłych radnych będzie to jeden z waż-
nych tematów do pochylenia się nad nim.

Janina Słupek 
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PSY SZUKAJĄ DOMU

Kto przygarnie psa? Na nowego pana czekają przeróżne 
psiaki – małe, średnie i duże, szczeniaki, roczne i starsze, 

jednej maści, łaciate i podpalane. Może właśnie ktoś szuka 
czworonoga do towarzystwa, do pilnowania podwórka czy 
do „ożywienia” posesji? Polecamy opisane poniżej psy.

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:
 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 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,

 ¾ 46/2018 – mała, ok. dwumiesięczna, czarna suczka (nr 1), 
znaleziona w sierpniu w Woli Brzosteckiej,

 ¾ 48/2018 – mała, ok. dwumiesięczna, czarna suczka (nr 2), 
znaleziona w sierpniu w Woli Brzosteckiej.

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. 24
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 września na adres: wiadomosci@brzostek.pl

ZNALEZISKO

Ziemia skrywa różne rzeczy, które 
po latach zostają odnalezione. 

Tak też było w przypadku tego zna-
leziska. Długość jest mniej więcej 
równa szerokości i wynosi ok. 4 cm. 
Materiał to mosiądz albo miedź, 
ale na pewno nie żelazo. Co to 
może być?

Fot. Radosław Dudek



AMATORSKA LIGA

Fot. Nina Wodzisz

Fot. Magdalena Kawalec

Tenisa ziemnego J. Piątkiewicz, R. Warzecha, P. StyczyńskiPiłki nożnej LKS Przeczyca

Piłki nożnej Coco JamboPiłki nożnej Spoceni w Lodówce

GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

RAJD „ROWEREM W POGÓRZE”

Fot. Nina Wodzisz

Fot. Daria WodziszFot. Daria Wodzisz

Fot. Daria Wodzisz



Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Tomasz Baran z Brzostku

Fot. Maria Caban z Brzostku

Fot. Agata Kalina z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Adrian Kłusek z Przeczycy

Fot. Janina Słupek z Brzostku

Fot. Adrian Borowiecki z Brzostku Fot. Beata Rusztowicz z Opacionki

Fot. Martyna Zastawny  
z Kamienicy GórnejFot. Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego
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