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„Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, (...) aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują...”



	 Z	 okazji	 zbliżających	 się	 świąt	 Bożego	 Narodzenia	 życzę	 wszystkim	
Mieszkańcom	Gminy	Brzostek,	aby	ten	szczególny	czas	upłynął	w	spokoju	

i	radości,	był	pełen	bliskości	drugiego	człowieka.	
Niech	życzenia,	które	sobie	składamy,	płyną	prosto	z	serca	i	tchną	

szczerością.	
Oby	nadchodzący	Nowy	Rok	2019	okazał	się	okresem	nowych	szans	

w	życiu, spełnienia	marzeń	oraz	wspomnień	najpiękniejszych	
chwil	roku	minionego.

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Marcin	Sas

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 
Z tej okazji życzę Państwu wspaniałych chwil 
spędzonych wspólnie z Rodziną, przepełnionych 
szczęściem, optymizmem i beztroską radością, a Nowy 
2019 Rok niech będzie „Dobrym Czasem”, w którym 
uda się pokonać najtrudniejsze problemy i zrealizować 
najśmielsze plany.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

K. I Gałczyński
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Dokończenie na str. 4

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Gmina Brzostek uzyskała dofinansowanie 
na kolejną dużą inwestycję drogową. 30 li-
stopada Wojewoda Podkarpacki opubliko-
wał ostateczną listę rankingową wniosków 
o dofinansowanie w ramach programu roz-

woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019 tzw. schetynówek. Wśród zaakceptowanych 
wniosków jest również wniosek na budowę drogi gminnej 
na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego do ul. Szkolnej 
wraz z jej rozbudową oraz na budowę drogi na odcinku 
od Warsztatów Terapii Zajęciowej do drogi powiatowej nr 
1319R (wraz z rozbiórką i budową mostu na Słonym Poto-
ku – k. Madejczyków). W wyniku prac powstanie droga 
o długości 936 m z chodnikami, przejściami dla pieszych, 
36 miejscami postojowymi poniżej Orlika i przy WTZ 
oraz oświetleniem hybrydowym. Szacowana wartość prac 
to przeszło 4 mln zł, z czego aż 1.932.703,00 zł pochodzić 
będzie z dotacji rządowej. Realizacja prac przewidziana 
jest na 2019 r.

2. Dobiegają końca prace budowlane przy trzech ulicach 
w Brzostku: 
• remont ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. 20 Czerw-

ca do komisariatu policji),
• budowa prawostronnego chodnika przy ul. Królowej 

Jadwigi (od ul. Zielonej do mostu przy Słonym Potoku), 
• budowa lewostronnego chodnika przy ul. M.N. My-

słowskiego (od mostu do skrzyżowania z nowo po-
wstałym łącznikiem). 

Zakończono już prace bitumiczne i znaczną część prac 
brukarskich. Do wykonania pozostały drobne prace wy-
kończeniowe i porządkowe.

3. Zakończono remont drogi powiatowej przez Wolę Brzo-
stecką. Na odcinku 1,2 km drogi wykonano recykling głę-
boki i położono nową nawierzchnię. Ponadto umocniono 
pobocza kruszywem, oczyszczono rowy i przepusty oraz 
przebudowano przepusty w km 3+670 i 4+030. Prace wy-
konane zostały przez Eurovia Polska S.A., a ich całkowity 
koszt wyniósł 1,3 mln zł.

4. Trwa budowa nowych odcinków oświetlenia drogowego: 
w Brzostku na ul. Słonecznej i ul. Węgierskiej, w Siedli-
skach-Bogusz oraz w Smarżowej. Zamontowano już słupy 
oświetleniowe, wykonano okablowanie i zamontowano 
część opraw oświetleniowych. W najbliższych dniach na-
stąpi przyłączenie sieci. Wykonawcą prac jest Elektromeg 
Sp. z o.o. z Tarnowa. 

5. Wkrótce zostaną zakończone prace melioracyjne przy Sło-
nym Potoku w Nawsiu Brzosteckim. Zakres prac, których 
wartość wynosi niespełna 50 tys. zł, obejmuje odcinkową 
zabudowę wyrw brzegowych. Prace wykonuje Rejonowy 
Związek Spółek Wodnych w Dębicy.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

KILKA WAŻNYCH WYJAŚNIEŃ

Ponieważ w ostatnich tygodniach uzyskaliśmy kilka waż-
nych decyzji, chciałbym się z Państwem podzielić wiado-

mością o nich, a zarazem odnieść do zarzutów, które pojawiały 
się jeszcze w okresie ostatniej kampanii wyborczej. Związane 
są one w zasadzie z dwoma sprawami: unieważnionym 
konkursem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Brzostku oraz rozstrzygnięciem Wojewody Podkarpackiego 
w sprawie decyzji Starosty Dębickiego o zgodzie na budowę 

drugiego etapu łącznika drogowego pomiędzy ul. Królowej 
Jadwigi a DK 73 z nadaniem jej rygoru natychmiastowej 
wykonalności.

1. „Jako Prawo i Sprawiedliwość Gminy Brzostek jesteśmy 
zbulwersowani działaniami Burmistrza, w związku z decyzją, 
który zarządzeniem nr 82/2018 z dnia 31.07.2018 unieważnił 
konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku (…) Naszym zda-

Wzmacnianie brzegów Słonego Potoku 
w Nawsiu Brzosteckim

Ul. Mickiewicza w Brzostku

Oświetlenie w Siedliskach-Bogusz Droga powiatowa w Woli Brzosteckiej

Ul. Królowej Jadwigi w Brzostku
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Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty.

Cyprian Norwid

Wzorem Mistrza stańmy się ludźmi otwartymi na innych, 
pełnymi miłości, dzielącymi się swoją dobrocią i umiejętnością 
wybaczania.

Niech w naszych domach zapanuje prawdziwa radość, 
a rodzinna atmosfera świąt Bożego Narodzenia niech nam 
towarzyszy przez wszystkie dni Nowego 2019 Roku.

Tego drogim Czytelnikom „Wiadomości Brzosteckich” życzy
Zespół Redakcyjny

niem zarządzenie wydane przez Burmistrza jest bezpodstawne 
i powinno być bezwzględnie uchylone”.

Taką treść zawierało stanowisko PiS w Brzostku z dnia 
23.08.2018 roku w sprawie mojego zarządzenia, o którym 
mowa powyżej, a więc prawie miesiąc po jego wydaniu. Pod 
tym oświadczeniem podpisał się szef struktur gminnych PiS 
Zbigniew Kowalski. Wojewoda Podkarpacki – notabene z PiS 
- który dokonał oceny zarządzania Burmistrza Brzostku, uznał 
jednak zupełnie coś innego i nie uchylił zarządzenia, które 
tym samym pozostało w mocy. W związku z powyższym na 
przyszłość doradzałbym więcej wstrzemięźliwości w ocenie 
zarządzeń, które wydaje Burmistrz Brzostku, a zwłaszcza takich, 
które posiadają – a tak było w tym przypadku – dogłębne 
i wyczerpujące uzasadnienie. Jest zdumiewające, że nikt w PiS 
nie zastanowił się nad treścią wydawanego stanowiska i mam 
wrażenie, że miało ono wyłącznie wymiar przedwyborczej 
walki i było chęcią przedstawienia burmistrza w roli osoby, 
która prowadzi destrukcję życia publicznego w naszej gmi-
nie, a nie zajmuje się wykonywaniem swoich obowiązków 
z poszanowaniem obowiązującego prawa. Jeśli do tego 
dołożymy awanturę w brzosteckiej szkole podstawowej 
mającą miejsce pod koniec sierpnia, to obraz staje się coraz 
bardziej jasny. Bez odpowiedzi pozostanie pytanie, dlaczego 
takie stanowisko pojawiło się dopiero po prawie miesiącu 
od wydania zarządzenia i u progu kampanii wyborczej do 
wyborów samorządowych?...

2. Z dniem 30 listopada 2018 roku zakończyła pracę w Szkole 
Podstawowej w Brzostku i przeszła na emeryturę pani dy-
rektor Maria Przebięda. Bardzo dziękuję za wieloletnią pracę 
w naszej szkole, w tym za 28 lat kierowania tą placówką 
jako jej dyrektor. Życząc dużo zdrowia i satysfakcji, wyrażam 
przekonanie, że dokonania pani dyrektor zostaną zapamiętane 
w Brzostku na wiele lat.

3. Wojewoda Podkarpacki podtrzymał także osobnym posta-
nowieniem decyzję Starosty Dębickiego o wydaniu zgody na 
budowę odcinka drogi gminnej w Brzostku od ul. Królowej 
Jadwigi do DK 73, czyli tzw. II etapu łącznika. W tym przy-
padku kończy się temat rzekomej afery z nielegalną budową 
drogi. Całe zamieszanie trwało ponad rok, obfitowało w spek-

takularne posiedzenia Rady Miejskiej z udziałem naszych 
lokalnych polityków, właściwych i niewłaściwych stron 
postępowania. Zarzucano Burmistrzowi Brzostku wszystko, 
co było możliwe. Twierdzono nawet, że droga może stać się 
własnością właścicieli działek! Donoszono także do proku-
ratury, która badała przedmiotową sprawę. „Autorytetów” 
o mniej lub bardziej tubalnych i wrzaskliwych głosach, którzy 
jawili się jako znawcy tematu, było na pęczki. Tymczasem, 
zgodnie z przewidywaniami Burmistrza Brzostku, Wojewoda 
Podkarpacki uznał, że decyzja starosty została wydana zgodnie 
z prawem, a nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalno-
ści odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiem, 
że z „wyborczego” punktu widzenia inwestycja ta była dobra 
dla urzędującego burmistrza, a fatalna dla jego przeciwników, 
ale jest jeszcze po drodze interes miasta i mieszkańców gmi-
ny. Może warto było w kalkulacjach brać pod uwagę ten 
najważniejszy argument, zamiast siać zamęt, dezinformować 
mieszkańców i sprawdzać, gdzie się tylko dało, jak można 
na tym „uwalić” burmistrza. Nauka na przyszłość? Czytać 
przepisy i nauczyć się je właściwie interpretować.

4. Drodzy Państwo, za nami wybory. Uzyskałem w nich wię-
cej głosów niż cztery lata temu. Jestem Wam bardzo wdzięcz-
ny za to, że mimo nakręcanych sztucznie problemów wokół 
różnych spraw zachowaliście zimną krew, otwarte głowy 
i nie ulegliście wszechobecnej presji znanych „demokratów”. 
Wynik odczytuję jednoznacznie jako poparcie dla takiego 
zarządzania gminą, jakie było przez ostatnie 4 lata. Obiecuję 
Wam, że nadal koncentrować będziemy się na inwestycjach, 
bo przez nie poprawia się nasz poziom życia. Priorytet to 
wodociągowanie i budowa dróg, ale będziemy nadal czynić 
starania o powiększenie sieci kanalizacyjnej i o nowe odcinki 
oświetlenia w całej naszej gminie. Zapewniam Was również, 
że tak jak w ubiegłej kadencji, tak i w tej rozpoczętej wszyscy 
w tej gminie w taki sam sposób zobligowani są do przestrze-
gania przepisów prawa. Dotyczy to w takim samym stopniu 
burmistrza, radnego, lekarza, nauczyciela, rolnika i wszystkich 
innych mieszkańców gminy. W tej sprawie nie ma żadnych 
elit ani osób, które stoją ponad prawem. Nawet wtedy, kiedy 
im się tak wydaje…

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 3
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Sesja inaugurująca VIII kadencję 
samorządu Gminy Brzostek odbyła 

się 23 listopada 2018 r. Przed otwarciem 
obrad Zastępca Przewodniczącego Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Brzostku Pani 
Maria Smoroń wręczyła zaświadczenia 
Radnym o wyborze do Rady Miejskiej 
oraz panu Wojciechowi Staniszewskie-
mu o wyborze na Burmistrza Brzostku, 
wraz z życzeniami owocnej pracy na 
rzecz gminy i jej mieszkańców. 

I Sesja Rady Miejskiej w Brzostku roz-
poczęła się złożeniem ślubowania przez 
nowo wybranych radnych na kadencję 
2018 – 2023. Po odczytaniu roty ślubo-

wania przez prowadzącą obrady radną 
Barbarę Szwedę, 15 radnych złożyło ślu-
bowanie, wypowiadając słowa: „ślubuję, 
tak mi dopomóż 
Bóg”. Następnie 
przeprowadzo-
ny został wybór 
Przewodniczące-
go Rady Miej-
skiej w Brzostku. 
W głosowaniu 
tajnym, jednogłoś-
nie, Przewodniczą-
cym Rady został 
wybrany Marcin Sas. 

Po złożeniu gratulacji radna Senior prze-
kazała prowadzenie obrad Przewodniczą-
cemu Rady. W dalszej części obrad pan 
Wojciech Staniszewski złożył ślubowanie, 
obejmując urząd Burmistrza Brzostku 
na kadencję 2018 – 2023. Rozpoczynając 
nową kadencję, pan Wojciech Staniszew-
ski w swoim wystąpieniu podkreślił, że 
jest to dla niego zaszczyt i nobilitacja, 
że może dalej pełnić funkcję Burmistrza 
i zarządzać Gminą Brzostek. Podziękował 
mieszkańcom za to, że po raz drugi zaufali 
mu, powierzając ten jakże odpowiedzial-

Dokończenie na str. 6

Z prac Rady Miejskiej

8 listopada br. w sali konferencyjnej 
Centrum Kultury i Czytelnictwa od-

była się uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Brzostku podsumowująca kończącą się 
VII kadencję samorządu. Sesja złożona 
była z dwóch części. Radni po raz ostatni 
w tej kadencji podjęli uchwały dotyczące 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy 
na 2018 rok, obniżenia ceny skupu żyta 
przyjętej jako podstawa obliczenia podat-
ku rolnego w 2019 roku, przyjęcia Roczne-
go Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz uchwałę w sprawie 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia udzielających schro-
nienia osobom tego pozbawionym. Na 
wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii wyrażonej na Zebraniu Mieszkań-
ców Miasta, radni podjęli uchwałę w spra-
wie nadania nazwy ulicy „Legionów”, 
drodze łączącej ul. M. N. Mysłowskiego 
z drogą krajową nr 73 w Brzostku. Kolejno 
podejmowane uchwały dotyczyły: oceny 
aktualności Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Brzostek, 
a także uregulowania stanu prawnego 
dróg gminnych.

W drugiej części przyszedł czas podsu-
mowań i podziękowań. Na wstępie Pan 
Mateusz Domaradzki Przewodniczący 
Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie 
z działalności Rady Miejskiej w kadencji 
2014 – 2018. W okresie VII kadencji Rada 
Miejska w Brzostku odbyła 45 sesji, po-
dejmując 349 uchwał problemowych doty-
czących budżetu gminy, gospodarowania 
mieniem komunalnym, ustalania stawek 
podatku i opłat lokalnych oraz uchwał 
organizacyjnych pozostających w zakresie 
działania gminy. W ciągu kadencji odbyło 
się 97 posiedzeń Komisji działających przy 
Radzie Miejskiej. Przedmiotem działania 
Komisji było w szczególności opiniowa-
nie projektów uchwał przedkładanych na 
sesje. Komisje prowadziły kontrole doty-
czące działalności burmistrza, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych gminy. Kończąc sprawo-
zdanie, Przewodniczący Rady dziękował 

wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób byli Radzie przychylni, pomocni 
czy też wskazywali niedociągnięcia lub 
mieli inne zdanie. Złożył podziękowania 
pracownikom Urzędu Miejskiego i kie-
rownikom jednostek organizacyjnych za 
współpracę przez okres ostatnich czterech 
lat, za pomoc w załatwianiu i wyjaśnianiu 
wielu problemów, z jakimi przychodzili 
radni, za poświęcony czas na posiedze-
niach komisji i sesjach. Podziękowania 
złożył radnym powiatowym, sołtysom 
za współpracę i udział w sesjach. Złożył 
gratulacje nowo wybranym radnym, ży-
cząc dobrych decyzji dla rozwoju Gminy 
Brzostek. Później głos zabrał Burmistrz 
Brzostku Pan Wojciech Staniszewski, który 
na zakończenie kadencji serdecznie podzię-
kował radnym, pracownikom Urzędu oraz 
wszystkim tym, którym szczerze zależy i za-
leżało na dobru naszego miasta i gminy. 
Słowa podziękowania skierował także do 
obecnych sołtysów i zaproszonych gości. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady 
oraz Burmistrz wręczyli radnym pamiąt-
kowe statuetki z herbem Gminy Brzostek, 
będące wyrazem wdzięczności za działal-
ność samorządową w okresie kadencji 
2014-2018.

Ustępująca Rada Miejska: od lewej - Daniel Wójcik, Krystyna Wójtowicz, Paweł Hipszer, Grażyna Cabaj, Jan Sarnecki, Zofia Roś, Ryszard 
Chajec, Przewodniczący Mateusz Domaradzki, Marian Warchał, Anna Nowicka, Gustaw Hołowicki, Zofia Skórska, Andrzej Witek, Jerzy 
Kmiecik, Wiceprzewodniczący Alfred Nawracaj

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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PIERWSZA TAKA KWESTA W SIEDLISKACH-BOGUSZ
3487,13 PLN, 6 euro i 1 eurocent! 

Tyle udało się zebrać podczas pierw-
szej w historii Siedlisk-Bogusz kwe-
sty. Miała ona miejsce w piękny 
słoneczny dzień Wszystkich Świę-
tych - 1 listopada 2018 roku, a odbyła 
się z inicjatywy Burmistrza Brzostku 
Wojciecha Staniszewskiego, Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz Rady Pa-
rafialnej. Prowadzona była na rzecz 
odnowy zabytkowych pomników 
- nagrobków znajdujących się na 
cmentarzu parafialnym. 

Najstarsze z zachowanych nagrob-
ków pochodzą z połowy XIX wieku. 
Większość z nich wymaga natych-
miastowego remontu. Na cmentarzu 
spoczywają osoby znane oraz zasłu-
żone nie tylko dla siedliskiej parafii. 

Odrestaurowania wymaga grobo-
wiec Klemensa Rutowskiego i jego 
małżonki Karoliny z Drogosław 
Truszkowskich. Klemens Rutowski 
był polskim politykiem i adwoka-

Dokończenie ze str. 5

Dokończenie na str. 7

Nowo wybrana Rada Miejska: siedzą – od lewej Przewodniczący Marcin Sas, Burmistrz Wojciech Staniszewski (nie należy do 
RM); stoją – od lewej Piotr Mroczek, Krystyna Wójtowicz, Ryszard Chajec, Agnieszka Maduzia, Paweł Hipszer, Grażyna Ca-
baj, Bogdan Stanek, Zofia Roś, Bartłomiej Ziaja, Edyta Krzywińska, Piotr Wal, Anna Nowicka, Jerzy Kmiecik, Barbara Szweda

ny urząd. Zapewnił o ciężkiej pracy przez 
najbliższe pięć lat, by dostarczyć gminnej 
wspólnocie jeszcze wielu powodów do 
zadowolenia, a nawet dumy.

Obrady transmitowane były na żywo, 
z możliwością ich śledzenia w Internecie. 
Relacje z tej, jak i następnych sesji Rady 
Miejskiej będzie można zobaczyć zarówno 
na żywo, jak i w plikach archiwalnych, 

poprzez stronę internetową Gminy oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

Rekordowa kwesta na brzosteckim cmentarzu
W poprzednim numerze 

„Wiadomości Brzoste-
ckich” informowaliśmy o zor-
ganizowanej pod auspicjami Pa-
rafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Brzostku kweście 
na rzecz ratowania zabytko-
wych nagrobków brzosteckiej 
nekropolii, która została prze-
prowadzona 1 listopada br. 
Trzecią edycję, podobnie jak 
obie poprzednie, swoim patro-
natem objęli ks. Marek Mnich 
oraz burmistrz Wojciech Stani-
szewski. 

Dzięki życzliwości ks. proboszcza, zaangażowaniu wolonta-
riuszy (uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzostku, 

strażaków OSP w Brzostku, samorządow-
ców) oraz ogromnej hojności odwiedza-
jących cmentarz darczyńców udało się 
zgromadzić kwotę 6504 zł 63 gr oraz 
2 euro i 1 cent. To rekordowa kwota, która 
o ponad 1000 zł przekroczyła ubiegło-
roczny wynik. Jak zapowiadaliśmy, środ-
ki te zostaną przeznaczone na pierwszy 
etap renowacji zabytkowych i cennych 
pod względem artystycznym nagrobków 
rodziny Leszczyckich. O postępach prac 
będziemy informować.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom oraz uczest-
nikom kwesty.

W imieniu organizatorów
Daniel Wójcik

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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tem, uczestnikiem powstania listopadowego i Wiosny Ludów, 
posłem na Sejm Krajowy Galicji oraz burmistrzem Tarnowa. 
Zakupił dwa majątki w Grudnej Dolnej i Głobikówce. W 1877 
roku wycofał się z życia politycznego, osiadając w Grudnej 
Dolnej. Zmarł w swym majątku 24 stycznia 1896 roku. Jego 
syn Tadeusz Klemens Rutowski był polskim dziennikarzem, 
publicystą, posłem na Sejm Krajowy we Lwowie i do Rady 
Państwa, urzędnikiem Wydziału Krajowego, działaczem 
samorządowym, prezydentem Lwowa, ekonomistą, mece-
nasem kultury. Zmarł w 1918 roku, jego grób znajduje się na 
cmentarzu Łyczakowskim.

Odnowy wymaga również grób nastoletniego Włodzimie-
rza Bogusza, jednej z wielu ofiar rabacji 1846 roku. Spoczywa 
on obok kaplicy ufundowanej przez Ludwikę z Boguszów 
Gorayską. Grób Włodzimierza jest bardzo charakterystyczny - 
z cokołu wzniesionego z polnych kamieni wyrasta metalowy 
krzyż z postacią Chrystusa.

To tylko dwa z wielu pomników - zabytków. Jest jeszcze 
grobowiec Józefy z Jordan Stojowskich z Ziemblic Boguszo-
wej, grób Stanisława Nowiny Krasuskiego (zatarty napis 
przypomina o jego uwięzieniu przez władze austriackie 
w 1846 r. za działalność spiskową), ks. Jana Jurczaka pro-
boszcza siedliskiego z okresu rabacji i wiele innych, które 
wymagają renowacji. 

Serdecznie dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do 
powodzenia akcji, wszystkim kwestującym razem z nami 
oraz hojnym ofiarodawcom. Jesteśmy pod wrażeniem ze-
branej kwoty i dziękujemy za okazane zaufanie. 

O sposobie wykorzystania zebranych środków będziemy 
informować na bieżaco.

Następna kwesta już za rok! Włączmy się w ratowanie 
najstarszych nagrobków. Ocalimy pamięć o potomnych, 
a zarazem pozostawimy ślad naszych czasów.

RW

Dokończenie ze str. 6

SMAK I ZAPACH WIGILII
Zapobiegliwe gospodynie na pewno już zaczynają kompletować 

składniki wigilijnych potraw. Wkrótce po naszych domach zaczną 
rozchodzić się smakowite zapachy przygotowywanych dań, które 
później długo będziemy wspominać. Samo przeprowadzenie sondażu 
pobudziło u 51 respondentów apetyt i tęsknotę za świętami Bożego 
Narodzenia. Żadne święta tak ładnie „nie pachną i nie smakują”… 
Poniżej przedstawiamy, jakie dania królują na naszych stołach i które 
potrawy należą do ulubionych. Przy okazji zapytaliśmy, czy wciąż 
zostawia się wolne miejsce przy stole dla niespodziewanego gościa…

Dania wigilijne w naszych domach

Danie Liczba 
odpowiedzi

Barszcz czerwony z uszkami 50
Ryba 45
Pierogi z kapustą 32
Kompot z suszonych owoców 31
Pierogi ruskie 22
Pierogi ze śliwkami 14
Barszcz biały 12
Zupa grochowa 10
Groch z kapustą 6
Kapusta 6
Pierogi z serem 6
Gołąbki 5
Paszteciki z kapustą 5
Żurek 5
Kapusta z grzybami 4
Pierogi z grzybami 4
Zupa grzybowa 4
Barszcz 3
Groch 3
Barszcz z grzybami 2
Gołąbki z grzybami 2
Kasza z grzybami 2
Makaron z makiem 2
Mięso 2
Gołąbki z sosem grzybowym 1
Kompot z wiśni 1
Krokiety 1
Makaron z serem i bitą śmietaną 1
Pierogi z borówkami 1
Pierogi z kapustą i mięsem 1
Pierogi z mięsem 1
Pierogi z truskawkami 1
Pierożki suche 1
Śledzie 1
Ziemniaki z sosem grzybowym 1
Zupa grochowa z suszonymi śliwkami 1
Zupa rybna 1

Nasze ulubione dania wigilijne

Ulubione danie Liczba 
odpowiedzi

Barszcz czerwony z uszkami 26
Pierogi z kapustą 8
Pierogi 3
Ryba z ziemniakami 3
Barszcz biały 2
Pierogi ruskie 2
Pierogi ze śliwkami 2
Barszcz 1
Barszcz biały z grzybami 1
Krokiety 1
Pierogi z kapustą i grzybami 1
Ziemniaki z sosem grzybowym 1

Czy w naszych domach zostawia się jedno 
wolne miejsce przy stole wigilijnym?

Tak 41
Nie 7
To zależy, czy starczy krzeseł 3

Sondaż przeprowadziła Urszula Kobak.
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GMINNE OBCHODY 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Od kilku miesięcy cała Polska przygotowywała się do 
uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 

Brzostek też nie pozostał w tyle. Już samo ukwiecenie ryn-
ku przypominało o tym ważnym wydarzeniu. Nowej ulicy 
nadano nazwę Legionów. W wielu szkołach organizowano 
różne akcje poświęcone tej szczególnej dacie w historii Polski, 
co jest udokumentowane na następnych stronach.

Oficjalne obchody rozpoczęły się w przeddzień święta 
przypomnieniem spektaklu pt. „Żołnierka” w wykonaniu 
ArTystokratów – młodzieżowej grupy teatralnej działającej 
w brzosteckim domu kultury. Młodzi aktorzy jak zwykle 
porwali publiczność dynamiczną grą oraz bogactwem strojów 
i rekwizytów. Sztuka opowiadała o dziewczynie pragnącej 
ramię w ramię z żołnierzami walczyć o wolność Ojczyzny. 
Widowisko wprowadziło mieszkańców w klimat Polski, która 
z wielkim poświęceniem starała się odzyskać niepodległość.

Niedziela, 11 listopada, była wyjątkowo pięknym dniem. 
Pogoda dopisywała i wręcz zachęcała do udziału w uro-
czystościach. Zgodnie z tradycją przedstawiciele różnych 
instytucji, poczty sztandarowe i mieszkańcy zebrali się na 
terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, by złożyć kwiaty pod 
pomnikiem pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy 

smoleńskiej. Następnie wszyscy udali się do brzosteckiego 
kościoła parafialnego, aby uczestniczyć w szczególnie uroczy-
stej Mszy świętej. Stamtąd wyruszył pochód prowadzony 
przez galowo umundurowanych strażaków z Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Kolejno oddawano hołd we wszystkich 
miejscach pamięci narodowej, aby na koniec udać się pod 
pomnik księcia Woronieckiego, gdzie Burmistrz Wojciech 
Staniszewski wygłosił krótkie przemówienie. Mówił o po-
święceniu czterech pokoleń walczących o wolność dla Pol-
ski, a trzeba było czekać na nią aż 123 lata. Podkreślił, że do 
utraty niepodległości doprowadziła prywata ówczesnych 
decydentów i zaapelował, „abyśmy to, co robimy, robili dla 
Rzeczypospolitej”.

Wieczorem w hali widowiskowo-sportowej na mieszkań-
ców gminy czekała uczta duchowa, w której mogli wziąć 
udział podczas koncertu zespołu TAKE FIVE dedykowanego 
Niepodległej. Po sporej porcji wrażeń estetycznych święto-
wanie niepodległości przeniosło się do zacisznych domów 
rodzinnych, gdzie już mało kto pamięta o zawieruchach 
wojennych…

UK

Fot. Paweł Batycki
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1OO-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI - SPEKTAKL „ŻOŁNIERKA”
Fot. Paweł Batycki
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100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI - GMINNE OBCHODY
Fot. Paweł Batycki
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KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ
Bo wolność krzyżami się mierzy…

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stało 
się okazją do zorganizowania „Koncertu dla Niepodległej” 
w wykonaniu zespołu TAKE FIVE. Dla mieszkańców Brzost-
ku i okolic było to niecodzienne wydarzenie artystyczne! 

W głównym dniu obchodów tego święta – 11 listopada 
– na koncert do brzosteckiej hali widowiskowo-sportowej 
przybyło kilkuset mieszkańców. Scenę udekorowano napisem: 
„1918-2018. Sto lat wolnej Polski” oraz barwami narodowymi. 
O godz. 18.00 zgasły światła i zza kulis rozległ się głos pro-
szący widzów, aby nie klaskać po utworach, gdyż to zakłóci 
powagę oddania hołdu POLEGŁYM dla NIEPODLEGŁEJ! Tak 
oto już na wstępie powiało czymś osobliwym. Zespół zaczął 
od znanej pieśni „Ojczyzno ma…” w nietypowej aranżacji. 
Usłyszałem tragizm pokoleń Polaków, walczących o niepod-
ległość przez dwa ostatnie stulecia. Potem między utworami 
rozbrzmiewały zza kulis GŁOSY przepełnione bólem. To były 
autentyczne wspomnienia i listy TYCH, którzy niesamowicie 
cierpieli. Tęsknota rozstań, śmierć najbliższych, pobyt w nie-
woli, mordercza walka, paraliżujący strach i inne traumatyczne 
przeżycia. Uczucia te wyrażały pieśni: „Katyń 1940. Ostatni 
list”, „Wołyń 1943”, „Warszawo ma…”, „Biały krzyż”. Każdy 
z wykonanych utworów miał autorską aranżację potęgującą 
grozę, ból, niemoc oraz rozpacz tamtych pokoleń. Przejmujące 
dźwięki wydobywane perfekcyjnie z instrumentów, nagłe 
zmiany dynamiki i rytmu oraz doskonale wyinterpretowane 
słowa powodowały, że łzy zakręciły się w niejednym oku: …
Synek pewnie urósł – za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej 
odejść stąd…;(…) Czy spamiętasz Panie Świata, męczenników 
tych z Wołynia. Umierali myśląc o tej, która nigdy nie zagi-
nie. Czy słyszałeś modły Panie, oczy ojca czy pamiętasz, gdy 
hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta. On na drzwiach 
ukrzyżowany – wołał – zmiłuj sią nad nami! Zlitowali się 
oprawcy, skłuli oczy bagnetami…;(…) Warszawo ma, patrz 
w oku mym łza, bo nie wiem czy jeszcze zobaczę cię jutro, 
Warszawo ma…; (…)Bo nie wszystkim pomógł los, wrócić 
z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. Tylko w polu biały krzyż, nie 
pamięta już, kto pod nim śpi… Na widowi panowała cisza 
i głęboka zaduma. To Niemcy masowo mordowali Żydów 
i Polaków podczas II wojny światowej. Ponadto Polaków na 
Wschodzie zabijali Sowieci, a w 1943 r. też Ukraińcy. Katyń, 
łagry, Wołyń, Warszawa, Oświęcim i inne niemieckie obozy 
zagłady oraz tysiące zbiorowych grobów - to miejsca martyro-
logii narodów. Jakże wymownie zabrzmiały wówczas słowa 
utworu wyśpiewanego gościnnie przez młodą wokalistkę: 
…Nadziei uczą ci co na stos, umieli rzucić swój życia los, za 
ojców groby, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj... Potem 
przyszły powojenne czasy narzuconego Polakom komunizmu. 

„Ballada o Janku Wiśniewskim”; „Mury”; „Miejcie nadzieję” 
– to pieśni ukazujące polskie dramaty: Grudnia 70, Sierpnia 
80 i stanu wojennego. Ostre rockowe brzmienie w pełni 
obrazowało nastroje tamtego zbuntowanego pokolenia, które 
chciało żyć w wolnej Polsce bez moskiewskiego władztwa: 
… Nie płaczcie matki, to nie na darmo, nad stocznią sztandar 
z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę, Janek 
Wiśniewski padł…;(…) Wyrwij murom zęby krat. Zerwij 
kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią 
stary świat…;(…)Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje 
i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im 
moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość… Na 
końcu koncertu było zaskoczenie. Zespół bez słowa zszedł ze 
sceny i zabrzmiała „Lacrimosa” W. A. Mozarta – jako hołd 
POLEGŁYM dla NIEPODLEGŁEJ. Potem rozległy się zasłużone 
brawa dla zespołu TAKE FIVE, akustyków i organizatorów 
tego niebanalnego wydarzenia artystycznego. Niepotrzebne 
były żadne słowa prezentacji, podziękowań i przemówień. 
Albowiem Bohaterką tego koncertu była NIEPODLEGŁA! 

Uczestnik
Fot. Paweł Batycki
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„100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ GMINIE”

Pod takim hasłem Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej 

zorganizowało konkurs adresowany 
do uczniów klas IV – VIII szkół podsta-
wowych, który odbył się 14 listopada 
2018 r. w brzosteckim domu kultury. 
Patronat nad tym wydarzeniem objął 
Burmistrz Brzostku Wojciech Stani-
szewski.

Konkurs łączył się tematycznie ze 
100-leciem odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz z 30. rocznicą po-
wstania Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej. Pomysłodawcą i głównym 
realizatorem przedsięwzięcia była Prezes 
TMZB Urszula Wojnarowska, a efek-
tywną pomocą służył Piotr Kawalec, 
nauczyciel SP w Nawsiu Brzosteckim. 

Do zmagań z lokalną historią zgło-
szono 6 drużyn ze szkół z naszej gminy: 

SP w Brzostku: Mateusz Nowak, Fi-
lip Płaziak, Krystian Pruchnik, Aldona 
Rams, opiekun Wiesław Tyburowski,

SP w Kamienicy Dolnej: Zofia Grzesia-
kowska, Filip Podgórski, Oliwia Serafin, 
Antoni Smołucha, opiekun Krzysztof 
Skórski,

SP w Kamienicy Górnej: Magdalena 
Gąsior, Szymon Pociask, Łukasz Piwo-
war, Kornelia Szczepkowicz, opiekun 
Sławomir Rams,

SP w Nawsiu Brzosteckim: Marcelina 
Jędrzejczyk, Beata Rogaczewska, Alek-
sandra Radelczuk, Małgorzata Dunajska, 
opiekun Krzysztof Skórski,

SP w Przeczycy: Aleksandra Sury, Oli-
wia Pruchnik, Karolina Kudroń, Bartło-
miej Gonet, opiekun Andrzej Szot,

SP w Siedliskach-Bogusz: Ewa Czyż, 
Agnieszka Kurek, Sylwia Kmiecik, Szcze-
pan Jaje, opiekun Franciszek Ogrodnik.

Mimo że tematyka nie była zbyt ła-
twa, uczniowie radzili sobie doskonale. 
W pierwszej części 3-osobowe zespoły 
pisemnie odpowiadały na 10 pytań 
dotyczących m.in. lokacji i praw miej-
skich Brzostku, jego herbu, pacyfikacji, 
uczestnika bitwy pod Monte Cassino, 
cmentarza żydowskiego, wizyty kardy-
nała Wojtyły w Przeczycy oraz Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
i „Wiadomości Brzosteckich”. Następnie 
na drodze skojarzeń odgadywali miejsca 
i wydarzenia o charakterze kulturalno-
-oświatowym charakterystyczne dla 
naszej gminy. Później przyszedł czas 
na puzzle skrywające lokalne pomniki 
i okolicznościowe tablice. Nieco inny 
charakter miała kolejna konkurencja 
– indywidualne wystąpienia orator-
skie. W ciągu 2 minut mówca musiał 
przedstawić postać pochodzącą z obwo-

du danej szkoły 
i żyjącą w okre-
sie ostatnich 100 
lat. Wystąpieniu 
mogła towarzy-
szyć prezentacja 
multimedialna, ale 
nie była obowiązkowa. Tu szczególnie 
wyróżniła się Małgorzata Dunajska, któ-
rej wszyscy słuchali z zapartym tchem. 
Na kolejnych stronach zamieszczamy 
nadesłane do nas prezentacje poszcze-
gólnych postaci. 

Na koniec jury oceniało prace pla-
styczne przygotowane przez poszczegól-
ne szkoły. Ostatecznie komisja w skła-
dzie: Tomasz Milian, Marta Król, Maria 
Kawalec i Urszula Kobak, po podliczeniu 

punktów ogłosiła wyniki:
I miejsce ex aequo: SP w Kamienicy 
Górnej i SP w Nawsiu Brzosteckim,
II miejsce: SP w Brzostku,
III miejsce: SP w Przeczycy,
IV miejsce ex aequo: SP w Kamienicy 
Dolnej i SP w Siedliskach-Bogusz.

Wręczenia dyplomów dla szkół i na-
gród dla wszystkich uczestników doko-
nali Prezes TMZB Urszula Wojnarowska 
i Burmistrz Wojciech Staniszewski, któ-
rzy byli ich fundatorami. 

Warte podkreślenia jest to, że cały 
konkurs przebiegał bardzo sprawnie 
i w miłej atmosferze sprzyjającej wy-
siłkowi intelektualnemu młodzieży 
prezentującej wyrównany wysoki po-
ziom. Gratulacje należą się organizato-
rom oraz wszystkim młodym patriotom 
biorącym udział w jubileuszowych zma-
ganiach z dziejami naszej gminy.

U. Kobak 
Fot. Paweł Batycki
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Szkoła Podstawowa 
w Nawsiu Brzosteckim 
prezentuje:

Zofia Jarmusz – ludowa poetka pocho-
dząca z Nawsia Brzosteckiego. Urodzo-
na w kwietniu 1938 r., zmarła w 2009 r. 

Pisała wiersze pełne ciepła i serdeczno-
ści. Poezja ta dokładnie odzwierciedlała 
jej sposób bycia. Zawsze była życzliwa 
i uśmiechnięta, pełna dobroci i przy-
jaźni dla drugiego człowieka. Jak pisał 
pewien dziennikarz: „Kto choć raz roz-
mawiał z panią Zofią, będzie ją długo 
pamiętał.” Wiersze pisała od dziecka. 
Udzielając wywiadu do pewnej gazety, 
mówiła: „To swoje pisanie traktuję 
jak rozmowę z własnym sercem i du-
szą.” Była świadoma niedoskonałości 
swoich wierszy, jednak pisanie było 
dla niej dumą i radością. Poezja Pani 
Zofii Jarmusz była publikowana na 
łamach różnych gazet m.in. „Wiado-
mości Brzosteckich”, „Gazety Dębickiej” 
i innych. Wiersze tej poetki wysyłane 

były również na konkursy poetyckie 
m.in do Bielska Białej i Tarnowa, gdzie 
była zauważana i doceniona. Kochała 
kwiaty, ogrody, była lokalną patriotką. 
W swoim wierszu „Powrót z wygnania” 
napisała: 
Powracam myślą – jestem wcześniej - wczoraj
Aż do dnia tego, kiedy wracałam do swojej wioski
Do gniazda poniszczonego – do popiołu.
Do ogrodu pustego – bez zieleni i kwiatów
…..
Ktoś ognisko rozpala – ze zdziwieniem patrzyłam
Jak kartofle zmarznięte mama w ogień włożyła.
Radość wszystkich że tutaj – w domu prawie
Nie u obcych, nie z dala.
Gdy wieczorem zmęczeni – ktoś już posłanie ścieli
Do modlitwy klękamy – ot już na swej ziemi!
Tak nam trzeba niewiele, aby być szczęśliwymi!

Szkoła Podstawowa 
w Brzostku prezentuje:

Ks. prof. dr hab. Bogdan 
Stanaszek - Honorowy 

Obywatel Gminy Brzostek
Bogdan Stanaszek przyszedł na 

świat 5 lipca 1966 roku. Uczęszczał 

do Szkoły Podstawowej im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Brzostku, na-
stępnie do Liceum Ogólnokształcące-
go w Pilźnie. W roku 1985 wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Przemyślu. Bogdan Stanaszek od 
lat szkolnych interesował się historią 
Brzostku. Swe marzenie o utworzeniu 
regionalnego stowarzyszenia zrealizo-
wał wspólnie z innymi brzostowianami 
i założył w 1988 r. Towarzystwo Miłoś-
ników Ziemi Brzosteckiej oraz potem 

zainicjował wydawanie „Wiadomo-
ści Brzosteckich”. Bogdan Stanaszek 
w 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie 
i obronił pracę magisterską pt. „Pa-
rafia Brzostek w latach 1918-1939” na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
i tam pracował naukowo. W latach 
90. napisał lub zredagował kilka ksią-
żek dotyczących historii naszego re-
gionu takich jak: „Brzostek i okolice”, 
5 tomów „Roczników Brzosteckich”, 
„Parafię Brzostek” i inne. Ponadto 
odbywał studia doktoranckie i pisał 
rozprawy naukowe. W 1997 r. uzyskał 
tytuł doktora historii. Kolejne książki 
Ks. Stanaszka ukazywały bohaterską 
postawę duchownych, ofiarnie bronią-
cych wiary katolickiej przed reżimem 
komunistycznym. Efektem tych prac 
była habilitacja Ks. Doktora w 2006 r. 
na podstawie dwutomowej rozprawy 
pt. „Diecezja Sandomierska w powo-
jennej rzeczywistości politycznej…”. 
Zwieńczeniem dorobku naukowego Ks. 
Stanaszka było uzyskanie w 2010 roku 
zaszczytnego tytułu Profesora Nauk 
Humanistycznych. Jednocześnie Ks. 
Profesor realizował kolejne regionalne 
projekty. W 2014 r. zorganizował wraz 
z Urzędem Miejskim międzynarodową 
konferencję naukową poświęconą po-

wstańcom z Ziemi Brzosteckiej i Mie-
czysławowi Woronieckiemu – boha-
terowi powstania węgierskiego. Temu 
wydarzeniu towarzyszyły też wystawy 
książek oraz autorskie zorganizowane 
przez miejscowych pasjonatów foto-
grafii. Powstańcom został poświęco-
ny pomnik, odsłonięty w 2015 r., jako 
wspólne dzieło Komitetu Społecznego 
i Urzędu Miejskiego. W 2017 r. Brzo-
stek obchodził jubileusz 650-lecia 
nadania praw miejskich. Z tej okazji 
Ks. Profesor przygotował z Urzędem 
Miejskim konferencję naukową oraz 
napisał nową książkę pt. „Brzostek – 
dzieje miasta w okresie staropolskim”. 
Inne wybitne jego książki to: „Z dzie-
jów Brzostku. Wydarzenia i ludzie”; 
„Brzostek – tradycje historyczne”; „Stary 
cmentarz w Brzostku” i inne. W sumie 
Ks. Bogdan Stanaszek jest autorem lub 
redaktorem aż 30 książek o historii 
Brzostku! Wydawca to Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej. 

Podsumowując - Ks. Profesor doktor 
habilitowany Bogdan Stanaszek wyko-
nał przeogromną pracę jako historyk. 
A jego książki są obecnie i nadal będą 
wielką inspiracją poznawczą i twórczą 
dla całych pokoleń mieszkańców miasta 
i gminy Brzostek! 

Szkoła Podstawowa 
w Siedliskach-Bogusz 
prezentuje:

Wspomnienie o Janie Zdziarskim
Jan Zdziarski urodził się 

15 VI 1890 r. we wsi Siedli-
ska-Bogusz. Rodzice jego to 
Anna i Wojciech Zdziarscy. 
Jan był najstarszym dzie-
ckiem spośród sześciorga 
dzieci. Po ukończeniu szko-
ły studiował w Krakowie. 
Został inżynierem budowy 
dróg i mostów. W 1918 r. 

ukończył Akademię Wojskową w War-
szawie. W lipcu 1920 r. wziął ślub z na-
uczycielką z Siedlisk-Bogusz Cecylią 
Szczepańską. Kiedy wybuchła wojna 
polsko-bolszewicka w sierpniu 1920 r. 

objął dowództwo jednego 
z oddziałów jako kapitan. 
Kapitan Jan Zdziarski zgi-
nął pod Warszawą 13 VIII 
1920 r. Nie doczekał się zwy-
cięstwa i zginął bohatersko, 
mając 30 lat. Za bohaterstwo 
i oddanie życia w obronie 
Ojczyzny został odznaczony 
pośmiertnie krzyżem „Virtu-

ti Militari”. Po zakończeniu wojny trum-
na z ciałem została przewieziona przez 
żołnierzy do rodzinnej miejscowości 
Siedliska-Bogusz i została złożona do 
ziemi na cmentarzu parafialnym. Wdo-
wa po nim, Cecylia Zdziarska, poleciła 
zrobić mężowi nagrobek z napisem 
„Kochanemu mężowi Janowi Zdziar-
skiemu, który zginął w wojnie pol-
sko-bolszewickiej jako kapitan. 13 VIII 
1920 r. Cecylia”. Nagrobek stoi już 93 
lata i jest otoczony opieką ze strony 
rodziny Zdziarskich. Obok spoczywa 
żona Cecylia, która przeżyła 83 lata jako 
bezdzietna wdowa. 
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Szkoła Podstawo-
wa w Przeczycy 

prezentuje:

Ks. Dr Józef Jałowy – nasz patron
Urodził się w grudniu 1885 r. w Sku-

rowej (parafia Przeczyca), w rodzinie 
chłopskiej. Ojciec, sam będąc 
niepiśmienny, zatroszczył się, 
aby jego syn zdobył wykształ-
cenie. Uczył się w Szkole Lu-
dowej w Brzostku, zdał egza-
min dojrzałości w Gimnazjum 
w Jaśle. W 1909 r. otrzymał sa-
krament święceń kapłańskich 
w Przemyślu. Jego placówki 
duszpasterskie to parafia Moś-
ciska, Rudnik nad Sanem, Jasło, a na-
stępnie Rzeszów. Studiował na Uni-
wersytecie Wiedeńskim, ukończył też 
studia teologiczne na Uniwersytecie 
Lwowskim, uzyskując tytuł nauko-
wy doktora teologii. Jeszcze podczas 
I wojny światowej jako gorliwy czci-
ciel Matki Bożej przeczyckiej łaskami 

słynącej, zabiegał o koronację jej cu-
downej figury. W tym celu opracował 
potrzebną dokumentację, uzyskał zgodę 
władzy duchownej, przygotował uro-
czystość koronacyjną, która odbyła się 
w 1925 roku. Kontynuował działalność 
pisarską. Był autorem kilku pozycji 

książkowych. Do najważ-
niejszych należy zaliczyć 
następujące pozycje: „Cu-
downa Matka Boska 
Przeczycka”, „Kroniki”. 
Spisał też „Dzieje para-
fii przeczyckiej”. Wielkim 
dziełem ks. Jałowego 
była budowa kościoła 
Chrystusa Króla w Rze-

szowie oraz kaplicy dla studentów Se-
minarium Nauczycielskiego. Podczas 
okupacji udzielał pomocy żołnierzom 
AK i działał w Polskim Czerwonym 
Krzyżu jako delegat oddziału rzeszow-
skiego. Z jego inicjatywy działały 
w czasie okupacji dwie kuchnie, które 
wydawały potrzebującym bezpłatnie 

obiady. Ks. Dr Józef Jałowy prowadził 
szeroko zakrojoną działalność duszpa-
sterską, głównie wśród młodzieży. Jego 
pracowite, pełne oddania i poświęce-
nia kapłańskie życie przerwała śmierć 
8 lutego 1954 r. w Rzeszowie. Został 
pochowany na tamtejszym cmentarzu 
Pobitniańskim. Społeczność rzeszowska, 
w dowód wdzięczności za jego wie-
loraką posługę i poświęcenie, nadała 
ulicy jego imię, przy której znajduje 
się wybudowana przezeń świątynia. 
12 maja 2002 r. w Szkole Podstawowej 
w Przeczycy odbyły się uroczystości 
nadania imienia szkole ks. dra Józe-
fa Jałowego - wybitnego katechety 
szkół średnich, oddanego społecznika 
i gorliwego duszpasterza, rodaka naszej 
parafii. Podczas poświecenia tablicy 
pamiątkowej arcybiskup Ignacy To-
karczuk powiedział: „W małych ojczy-
znach byli zawsze ludzie wartościowi, 
szlachetni, których warto wydobyć 
z zapomnienia, by postawić ich jako 
wzór do naśladowania”.

Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie.
Napoleon I

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania za pamięć, modlitwę i intencje mszalne 

Kapłanom, Pracownikom Urzędu Miejskiego w Brzostku, Szkołom z terenu Gminy 
Brzostek, Urzędom Pocztowym, Samorządowcom, wszystkim Bliskim, Sąsiadom 
i Znajomym, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych kochanego 
Ojca i Dziadka śp. Tadeusza Adamskiego. 

Rodzina

„100 lat niepodległości w naszej gminie”
Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 16

PRZEDSZKOLE I SZKOŁY UROCZYŚCIE OBCHODZĄ ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
PRZESZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ NIEPODLEGŁOŚĆ

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada 
to ważne święto dla każdego Polaka. Szczególnie uroczy-

ście obchodzone w bieżącym roku, ponieważ przypada 100. 
rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Dzieci z Przedszkola w Brzostku uroczyście uczciły ten 
dzień, który na pewno długo zapadnie w pamięci „małych 
artystów”. Dziewiątego listopada w Domu Kultury w Brzostku 
6-latki zaprezentowały młodszym kolegom i koleżankom, 
rodzicom i zaproszonym gościom montaż słowno-muzyczny 
pt. „Polska - moja Ojczyzna”. Występ rozpoczęły polonezem, 
naszym pięknym tańcem narodowym. W pierwszej części 
uroczystości dzieci odniosły się do przeszłości. Był to smut-
ny czas w historii naszej Ojczyzny, kiedy to na ponad 100 

lat utraciła niepodległość, a trzy wielkie państwa: Austria, 
Prusy i Rosja podzieliły Polskę między siebie. Nie zabrakło 
pieśni patriotycznych takich jak: „Wojenka”, „Marsz Pierw-
szej Brygady”. W drugiej części uroczystości dzieci nawiązały 
do współczesności, co jest bliższe małym przedszkolakom. 
W wierszach i piosenkach opowiedziały o polskich miastach, 
przez które płynie nasza najdłuższa rzeka Wisła. Odbyły 
magiczną podróż do Zakopanego, Krakowa, Warszawy, To-
runia i Gdańska. Na zakończenie uroczystości wszystkie 
dzieci przedszkolne i dorośli uczestniczyli w akcji „Rekord 
dla Niepodległej” – o godzinie 11.11 odśpiewali hymn Polski 
„Mazurek Dąbrowskiego”. Występ dzieci został odebrany przez 
zgromadzoną społeczność bardzo pozytywnie. Dla dorosłych 
była to powtórka z dziejów ojczyzny, a dla przedszkolaków 
lekcja polskiej historii.

Małgorzata Śliż 

Takie święto zdarza się raz na 100 lat

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. 
W tym roku – 2018 – świętujemy setną rocznicę tego 

ważnego wydarzenia. Wiele osób i instytucji włączyło się 
w organizację imprez związanych z tymi obchodami. Dlatego 
u nas nie mogło być inaczej i społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Siedliskach-Bogusz również postanowiła uczcić 
tę rocznicę.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Zespołu Humani-
stycznego (Maria Nowak-Juszkiewicz, Renata Wadas, Halina 
Wąsik, ks. Tomasz Gomulec, Franciszek Ogrodnik) przygo-
towali uroczystą akademię. Solistów i chór przygotował 
Jerzy Wojnarowski, a okolicznościową dekoracją zajęły się 
panie - Anna Żmuda i Iwona Kurek. Motywem montażu 
słowno-muzycznego były „Drogi do wolności”. Ukazywał on 
walki Polaków o odzyskanie wolności od upadku powstań 
w XIX wieku, poprzez wojny światowe, protesty w Polsce 

powojennej aż do roku 1989.
Uczniowie prezentowali się dwa razy. Pierwszy 

raz w szkole – co było próbą generalną, drugi raz 
11 listopada po mszy świętej w Kościele Parafial-
nym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Siedliskach-Bogusz. Występ, który rozpoczął 
się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego 
przez zgromadzonych, spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem. Widzowie nagrodzili młodych artystów 
gromkimi brawami. Powagi wydarzeniu dodawało 
nie tylko miejsce, w którym się odbywało, ale także 
obecność druhów OSP z Siedlisk-Bogusz, którzy 
wprowadzani przez poczet sztandarowy przyby-
li w pięknych, galowych mundurach. 

Oczywiście, jak w każdej polskiej szkole ucznio-
wie 9 listopada wspólnie z nauczycielami odśpiewali 
hymn narodowy, uczestnicząc w biciu rekordu dla 
Niepodległej, co zostało skrupulatnie zarejestro-
wane na taśmie filmowej. Będzie co wspominać 
za kolejne 100 lat!

Fot. Małgorzata Śliż

Fot. Michał Czekaj
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Dokończenie ze str. 15
Do świętowania włączył się również Sa-

morząd Uczniowski, organizując „Patriotycz-
ne karaoke”. „Pierwsza brygada”, „Rozkwitały 
pąki białych róż” oraz inne pieśni i piosenki 
rozbrzmiewały w szkole, a śpiewane były z ol-
brzymim zaangażowaniem przez wszystkich 
i tych starszych, i tych młodszych uczniów. 
A i nauczyciele nie pozostawali w tyle.

Narodowe Święto Niepodległości – święto 
państwowe w Polsce obchodzone corocznie 
11 listopada zostało ustanowione ustawą z dnia 
23 kwietnia 1937. Jest to dzień radosny, ale 
wymaga tego, aby pamiętać o tych, którzy 
życie swe oddali, abyśmy dziś mogli mówić 
po polsku i aby na sztandarze powiewała biało-czerwona 
flaga. Pamiętajmy o tych, którzy spoczywają w bezimiennych 
mogiłach, często poza granicami naszego kraju. Dziękujmy 
za to, że jesteśmy wolnym narodem.

Pamiętajmy też 
o słowach naszego 
Wielkiego Rodaka 
Świętego Jana Pawła II:

,,Wolności nie zdo-
bywa się na zawsze, 
Polska w całej tej ty-
siącletniej historii mu-
siała doświadczyć tyle 
upodleń, i upokorzeń. 
Musiała, – abyśmy 
dziś byli mądrzejsi 
o doświadczenia tego 
tragicznego w skutkach 
narodu bilansu. Tylko 

mądre decyzje związane z naszą słowiańską cechą, sprawią, 
że Polacy zapragną tę wolność strzec i nikomu nie pozwolą, 
aby Polska na nowo zniknęła z mapy Europy.” 

RW

„ Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów! …” 

Słowa Edwarda Łojana stały się myślą przewodnią 
uroczystości patriotycznej z okazji 100. rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanej 
w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” 
w Grudnej Górnej.

Młodzież w atmosferze zadumy, a jednocześnie radości 
przedstawiła sylwetki „wiernych synów” ojczyzny, którzy 
walczyli o wolną Polskę. Ze sceny padły piękne słowa 
Antoniego Franaszka: „(…) Każde minione pokolenie 
Polaków wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność 
kiedyś nadejdzie. Ta wiara przekazywana była z ojca na 
syna. Ona nakazywała im pracować i żyć dla Ojczyzny, 
a jeśli zajdzie potrzeba, oddać dla niej życie. (…) Dlatego 
uroczyście obchodząc dzień 11 listopada, jako święto na-
rodowe, nie wolno nam o nich zapomnieć, a pamięć o ich 
poświęceniu winniśmy przekazywać naszym dzieciom 
i wnukom. Tylko w ten sposób spłacimy dług wdzięczności 
wobec naszych przodków, którzy cierpieli i przelewali krew, 
aby Polska była wolna (…)”. 

W ostatniej części akademii do młodzieży zostały skiero-
wane słowa Jana Pawła II, które uświadomiły wszystkim, 

jak wielki obowiązek spoczywa na każdym z nas: „Wolności 
nie można posiadać, trzeba ją stale zdobywać”.

Małgorzata Śliwa

AKADEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIENICY GÓRNEJ

„Wolność! Ty najpierwsza z własności człowieka,
bez której inne nikną i szczęście ucieka…”

/Adam Jerzy Czartoryski/

W piątek 9 listopada, punktualnie o godzinie 11:11 nasza 
szkolna społeczność zaczęła uroczyście świętować setną 

rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Na początku przy akompaniamencie saksofonu Marka Łu-

kasika rozbrzmiały cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Następnie uczniowie klas VII i VIII przenieśli nas w czasy 
zaborów, powstań narodowych i dążeń wielu pokoleń Pola-
ków do tego, aby Nasz Kraj odzyskał upragnioną i wytęsk-
nioną wolność. Młodzi artyści włożyli wiele wysiłku, aby ta 
sentymentalna podróż w przeszłość przyprawiła zebranych 
o chwile wzruszenia, a także uświadomiła nam, kim jesteśmy 
oraz komu to zawdzięczamy. Na szczególne uznanie zasłużyła 
uczennica klasy VIII - Kornelia Szczepkowicz, która z wielką 
wrażliwością zaśpiewała pięć patriotycznych utworów, wy-
wołując u niejednej osoby przyspieszone bicie serca. 

Oby ta wspaniała lekcja historii zaowocowała w przyszło-
ści szacunkiem do tradycji oraz przywiązaniem do polskości. 

Niech walka i ofiara naszych przodków nie pójdzie na marne. 
W stulecie odzyskania niepodległości złóżmy im hołd.

Cześć Ich Pamięci!
Sławomir Rams

Fot. Sławomir Rams

Fot. Michał Czekaj
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„Nigdy więcej wojny…” 

Pod takim hasłem uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Gorzejowej uczcili pamięć z okazji listopadowego 

Święta Niepodległości. Fabuła przedstawienia została 
umiejscowiona wokół historii wiejskiej rodziny, moc-
no zakorzenionej w tradycji polskiej, która podczas 
I wojny światowej przeżywała traumę spowodowaną 
wymarszem ojca i syna na front. W staropolskim domu 
ukrywał się poeta, który przypominał słowa poezji 

z czasów zaborów i podtrzymywał ducha walki w domowni-
kach. Symbolem wolnej Polski stał się Biały Orzeł, którego głos 
słyszalny był w duszy Polaków i nie pozwalał tracić nadziei na 
wolność. Trzyaktowa fabuła była mocno wzbogacona muzyką 
i pięknym tańcem z polską flagą. 

Wioleta Hołowicka

„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zu-
żywać. Trzeba ją ciągle zdobywać i tworzyć przez prawdę”

/św. Jan Paweł II/

Uroczyste obchody setnej rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę rozpoczęły się w Szkole Pod-

stawowej w Przeczycy w piątek 9 listopada. O godzinie 
10:00 zebrana społeczność uczniowska mogła podziwiać 
niezwykle wzruszający i chwytający za serce program arty-
styczny, przygotowany przez uczniów klas VIII, VII oraz V. 

Recytując patriotyczne wiersze oraz śpiewając piękne, 
nastrojowe utwory, młodzi aktorzy przypomnieli zebra-
nym zarówno piękne, jak i smutne karty historii Polski. 
Podkreślili, że Wolna Ojczyzna jest zasługą wielu pokoleń 
Polaków, którzy dla niej żyli, pracowali i za nią ginęli. 
Końcowa refleksja przestrzegała przed marazmem, bezczyn-
nością i biernością. Wzywała natomiast do pracy, działania 
i walki o wolność, która wcale nie jest nam dana na zawsze.

Po zakończeniu programu miał miejsce przegląd dorobku 
artystycznego poszczególnych klas. Uczniowie prześcigali się 
w demonstrowaniu emblematów i symboli patriotycznych. 
Wszystkiemu towarzyszyła atmosfera radości i szczęścia z Od-
zyskania Niepodległości. Podsumowaniem tej wartościowej 
lekcji historii okazało się wspólne odśpiewanie „Mazurka 
Dąbrowskiego” o godzinie 11:11.

Mamy to wyjątkowe szczęście, że jako nieliczni z wielu 
pokoleń Polaków, możemy świętować i radośnie obchodzić 

taką wspaniałą uroczystość. Powinna ona skłonić nas do 
pochylenia się nad tysiącami rodaków, którzy poświęcili 
dla Naszej Ojczyzny wszystko, niejednokrotnie złożyli ofiarę 
z własnego życia. Dzięki Nim żyjemy, uczymy się i pracujemy 
w Wolnej Polsce.

„Jeżeli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij 
o mnie…”

Renata Rams

Wilk też przyszedł świętować 100-lecie niepodległości Polski
Fot. Kinga Szymańska z Przeczycy

Fot. Józef Parat

Fot. Józef Parat

Fot. Agata Rachowicz

Fot. Agata Rachowicz
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Szkoła Podstawowa w Brzostku śpiewa dla Niepodległej

Społeczność brzosteckiej szkoły włączyła się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, biorąc udział 
w akcji Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jak i w pozostałych 

szkołach 9 listopada o 11.11 wszyscy zebrali się w hali sportowej, by odśpiewać „Mazurek Dąbrowskiego”. Ponad 500 dzieci 
i młodzieży głośno uczciło Święto Niepodległości polskim hymnem.

UK

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Sto lat niepodległości

JAK SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY W NAWSIU BRZOSTECKIM 
CZCIŁA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

Przygotowania do tego symbolicznego dnia - 11 listopa-
da rozpoczęliśmy znacznie wcześniej, bo już w czerwcu. 

Wówczas to uczniowie kl. VII w ramach zajęć plastycznych 
wykonali instalację na ogrodzeniu szkolnym ukazującą 
granice Rzeczpospolitej w 1918 i 2018 r. oddzielone od siebie 
stylizowanym orłem. Autorką i wykonawczynią orła była 
Gabrysia Wójtowicz, która czuwała nad wyglądem całego 
projektu. Mimo kilkukrotnych ingerencji wandali udało się 
utrzymać pracę uczniów w całości.

Największym wydarzeniem rocznicowym był „Koncert 
dla Niepodległej”. Odbył się on 9 listopada wieczorem. Za-
prosiliśmy gości specjalnych oraz wszystkich mieszkańców. 
Goście dopisali nadspodziewanie. Byli: przewodniczący 
Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki, radni Anna Nowicka, 
Paweł Hipszer, radny nowej kadencji Bartek Ziaja, emery-
towani pracownicy szkoły z rodzinami, mieszkańcy, absol-
wenci oraz uczniowie i pracownicy szkoły. Wszyscy obecni 
otrzymali kotyliony w barwach narodowych. W tym roku 
w części artystycznej występowali przedstawiciele wszystkich 
grup wiekowych. Największy aplauz wzbudzili najmłodsi. 
Gorące brawa otrzymały przedszkolaki za taniec z flagami 
przy wtórze śpiewu debiutującej Karoliny Nowickiej z kl. I. 
Pięknym wykonaniem pieśni patriotycznych popisała się jak 
zwykle Małgosia Dunajska oraz Ola Dunajska i Aleksandra 
Radelczuk. Ich koleżanki i koledzy dorównywali im pozio-
mem recytacji. Niektóre pieśni zebrani mogli śpiewać wraz 
z chórem i solistkami. Doskonałym zakończeniem był układ 
taneczny z taśmami w kolorach biało-czerwonych wykonany 
przez uczniów kl. III. Program artystyczny przygotowały 
nauczycielki: Dorota Fryc, Elżbieta Tyburowska, Marzena 
Dunajska, Marzena Grygiel, Małgorzata Gajda-Pęciak, nad 
oprawą muzyczną czuwał Krzysztof Tyburowski. W tworzeniu 
oryginalnych zaproszeń, plakatów, kotylionów, dekoracji, 
strojów oraz w przygotowaniu poczęstunku dla zebranych 
uczestniczyli wszyscy pracownicy szkoły. Jak komentowali 
goście, dodatkową wartością oprócz obejrzenia występów na 
wysokim poziomie artystycznym była możliwość spotkania 
się i rozmowy z dawno niewidzianymi znajomymi. 

Niejako po drodze szkoła włączyła się w akcję „Rekord dla 
Niepodległej” inicjowaną przez Minister Edukacji Narodo-

wej. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach 
świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie zaśpiewali 
wszystkie zwrotki hymnu narodowego.

Inne działanie szkoły, a mianowicie konkurs na najlepszą 
klasę, też przewidywało konkurencję, której efekty zostały 
wykorzystane do dekoracji w czasie „Koncertu dla Nie-
podległej”. Każda klasa przygotowała instalację plastyczną, 
tematycznie związaną ze stuleciem niepodległości. Prace 
zachwycały pomysłowością i estetyką wykonania. 

Przedstawiciele szkoły uczestniczyli też w działaniach 
rocznicowych innych podmiotów działających na terenie 
gminy. Uczniowie przygotowani przez Krzysztofa Skórskie-
go i Marzenę Dunajską skutecznie walczyli w konkursie 
„100 lat niepodległości w naszej gminie” zorganizowanym 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Druży-
na w składzie: Marcelina Jędrzejczyk, Beata Rogaczewska, 
Ola Radelczuk i Małgosia Dunajska zajęły 1. miejsce (razem 
z drużyną z Kamienicy Górnej).

Kiedy wydawało się, że zakończyliśmy zaplanowane 
działania, nadeszło zaproszenie z Hospicjum w Jaśle. Szkolne 
koło wolontariatu postanowiło na nie odpowiedzieć - ale to 
już zupełnie inna historia.

U. Wojnarowska

Fot. Piotr Kawalec

Fot. Piotr Kawalec
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DOBRO, KTÓRE DAJE SIŁĘ I LECZY

„Czasami wystarcza,
jedno miłe słowo...
jedno ciepłe spojrzenie...
wyciągnięta dłoń..
jedno pozdrowienie.
jeden uśmiech...
Potrzeba tak mało, by zmienić świat, czyjś świat…”

Tak niedawno obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania 
niepodległości. Były szumne pochody, defilady, liczne 

imprezy kulturalne i sportowe o zasięgu ogólnopolskim 
i lokalnym. Każdy, kto tylko chciał, mógł wziąć w nich 
udział. Czy każdy? A co z tymi, którzy ze względu na swoją 
sytuację życiową zostali tego pozbawieni? Wolontariat to 
przypomnienie o godności człowieka chorego, starszego, 
niepełnosprawnego fizycznie i intelektualnie. Każdy czło-
wiek zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, czy jest 

młody, czy stary, zdrowy czy chory. Pomoc potrzebującym, 
szczególnie chorym, to wyraz naszej chrześcijańskiej miło-
ści. Nie wolno nam ich „omijać”, przechodzić z obojętnością, 
ale winniśmy przy nich „zatrzymać się „ – tak pisał św. Jan 
Paweł II o sensie chrześcijańskiego cierpienia. Powinniśmy 
być wrażliwi na ludzkie cierpienie, ale nie powinniśmy tylko 
współczuć, ale działać. To działanie zasługuje na pochwałę 
zwłaszcza, jeśli robią to dzieci i młodzież - prawdziwi bo-
haterowie. W niedzielne popołudnie 18 listopada 2018 r., 
odpowiadając na to wyzwanie, wyruszyliśmy odwiedzić cho-
rych przebywających w Hospicjum - Zakładzie Opiekuńczo-
-Pielęgnacyjnym w Jaśle. Przygotowaliśmy dla nich program 
słowno-muzyczny opowiadający o wydarzeniach, które 
przyczyniły się do odzyskania upragnionej wolności naszej 
Ojczyzny. Było krótkie przedstawienie teatralne, recytacja 
wierszy i śpiew pieśni patriotycznych wykonanych wspólnie 
z podopiecznymi hospicjum - tymi, których stan zdrowia 
na to pozwalał. Po występie wszyscy wspólnie, w asyście 

przesympatycznego pana Staszka – mieszkańca hospicjum, 
który pełnił rolę przewodnika, odwiedziliśmy chorych prze-
bywających w pokojach, częstując ich upieczonymi przez nas 
mufinkami ozdobionymi biało-czerwoną flagą. To, co tam się 
wówczas wydarzyło, trudno nawet opisać. Były rozmowy, 
wspomnienia, łzy wzruszenia i radości, dla niektórych być 
może ostatnie w życiu… 

Pomoc udzielana innym uszczęśliwia tych, którzy ją otrzy-
mują, a także daje szczęście tym, którzy jej udzielają. Spotkanie 
z tymi wspaniałymi ludźmi, tak pogodnymi, tak tęskniącymi 
za młodością i życiem, które powoli mija, dostarczyło nam 
wielu wzruszeń i refleksji. Pomogło zrozumieć, nie tylko 
występującym uczniom – wolontariuszom, ale wszystkim, 
którzy tam byli, łącznie z rodzinami chorych, że należy się 
cieszyć z każdego dnia ofiarowanego życia. Tak naprawdę to 
my wolontariusze, dzięki ich silnej woli, zostaliśmy pozytyw-
nie podbudowani i ubogaceni. Będąc tak blisko ludzkiego 
cierpienia, mogliśmy się przekonać jak niezłomny, silny 
i pogodny potrafi być człowiek, mimo swojego nieszczęścia. 
Nasz pobyt w hospicjum był możliwy dzięki wspaniałym 
ludziom o wielkim sercu – wolontariuszce p. Alicji Musiał 
i jej koleżankom, które pomogły nam w organizacji występu 
oraz zatroszczyły się, by część chorych mogła w tym występie 
uczestniczyć. Dziękujemy im za przygotowanie poczęstunku 
dla podopiecznych, pani dyrektor Urszuli Wojnarowskiej 
za wsparcie tej inicjatywy i zorganizowanie transportu, na-
uczycielom: Dorocie Fryc i Krzysztofowi Tyburowskiemu 
za bezinteresowną pomoc. Odpowiadając na usilną prośbę 
mieszkańców hospicjum, już przygotowujemy się do następ-
nego występu – kolędowania. To dopiero będzie się działo!

M. Grygiel - koordynator wolontariatu działającego 
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Nawsiu Brzosteckim 

OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje 
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

(Józef Piłsudski)

Tego dnia, tj. 18 października 2018 roku w Januszkowi-
cach, było bardzo odświętnie. Przed szkołę podjechały 

samochody, z których wysiadały grupki młodzieży z nauczy-
cielami z ościennych szkół. Młodzież januszkowicka stała na 
podjeździe i serdecznie witała przybyłych uczniów – kolegów 
i koleżanki ze szkół, które zgłosiły swój udział w Międzyszkol-
nym Turnieju Wiedzy ,,Wielcy Polacy” organizowanym już 
dziewiąty raz. Tym razem spotkanie to miało niezwykłego 

bohatera historycznego – Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Lekki wiatr owiewał zbierających się naczelników tej nie-

codziennej uroczystości. Dziewczynki w białych bluzeczkach, 
ciemnych spódniczkach i zgrabnych bucikach podkreślały 
niezwykłość tego dnia. Słońce przedzierało się przez cienkie 
chmurki i towarzyszyło przychodzącym do januszkowickiej 
szkoły – młodzieży z sąsiednich szkół wraz z opiekunami. 
Wokół budynku bardzo czysto i przyjemnie. Młode krzaczki 
z kwiateczkami róży jeszcze bardzo kolorowe, a wokół wysokie 
tuje lekko kołyszące się na delikatnym wietrze. Tu i ówdzie 
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drobne wróble szybkim lotem siadały na remontowanym 
dachu nad salą gimnastyczną. W tej szkole wszystko jest na 
czas zrobione, wyremontowane, zmodernizowane. A mło-
dzież jak zwykle ułożona, grzeczna i dobrze przygotowana 
do dalszej nauki.

Sala gimnastyczna była pięknie przystrojona. Na drabinkach 
na biało-czerwonym tle wisiał portret wielkiego bohatera 
narodowego wywodzącego się z ziemi wileńskiej, syna po-
wstańca styczniowego z 1863 roku, działacza socjalistycznego 
uwięzionego i zesłanego na Syberię, a po powrocie z zsyłki 
redaktora naczelnego pisma ,,Robotnik” wydawanego przez 
PPS, późniejszego więźnia Cytadeli Warszawskiej… I tak 
o Marszałku Piłsudskim można by wiele jeszcze pisać. Jednak 
losy i działalność tego Wielkiego Polaka były tym razem 
tematem międzyszkolnego konkursu.

Młodzieży było sporo, a do międzyszkolnego turnieju za-
kwalifikowało się pięć szkół. Szkołę Podstawową z Brzostku 
reprezentował uczeń klasy VIII, Szkołę Podstawową z Ka-
mienicy Dolnej uczennica klasy VII, Szkołę Podstawową 
w Kamienicy Górnej uczeń klasy VIII. Z ościennej gminy ze 
Szkoły Podstawowej w Gogołowie zgłosił się uczeń klasy 
VIII. Szkołę Podstawową w Januszkowicach reprezentowała 
uczennica klasy VII.

W sali gimnastycznej zebrała się spora grupa widzów wraz 
z zaproszonymi Gośćmi, a wśród nich byli: sołtys wsi Janusz-
kowice, sołtys wsi Opacionka, radny, dyrektorzy i opiekuno-
wie uczniów przybyłych na turniej, proboszcz januszkowickiej 
parafii, nauczyciele i uczniowie miejscowej szkoły.

Dyrektor szkoły mgr Ewa Ziaja przywitała uczestników 
turnieju i zaproszonych gości i przedstawiła jury, w skład 
którego weszli: mgr Antoni Salacha – dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego w Kołaczycach, mgr Irena Nosal i mgr Zuzanna 
Rogala. I tak rozpoczął się turniej wiedzy o Wielkim Polaku 
Józefie Piłsudskim prowadzony jak rokrocznie metodą tur-
nieju telewizyjnego ,,Jeden z Dziesięciu”.

Turniej prowadził mgr Jan Palar – nauczyciel szkoły w Ja-
nuszkowicach. Na przygotowanych stanowiskach usiadło 
pięcioro uczestników. Pytania zadawał prowadzący. Do odpo-
wiedzi zgłaszali się uczestnicy sygnałem świetlnym. Pytania 
dotyczące biografii i działalności naszego Wielkiego Polaka 
były szczegółowe i trzeba było bardzo wnikliwie przeczy-
tać kilka dobrych opracowań historycznych. Po pierwszym 
etapie uczennica klasy III G. z Januszkowic zaśpiewała pieśń 
,,Legiony”. Ta pieśń rozgrzała widownię, a brawa i owacje 
były długie.

W drugim etapie turnieju pozostały trzy osoby. Na tym 
etapie uczestnik, który poprawnie odpowiedział na zadane 
pytanie, wskazywał następną osobę i tak każda dobra odpo-
wiedź stawała się przyczynkiem do wzajemnego odpytywania 
się. Po tej części turnieju kolejna uczennica zaśpiewała bardzo 
liryczną pieśń ,,Kwiaty polskie”. Następnie ogłoszono wyni-
ki. III miejsce w konkursie zajęła uczennica z Januszkowic, 
II miejsce uczeń z Gogołowa, a uczniem, który wykazał się 
najbardziej szczegółową wiedzą o Józefie Piłsudskim, okazał 
się uczeń z Kamienicy Górnej. Serdeczne gratulacje!

I znowu pieśń ,,Mury” zaśpiewana przez uczennicę z Janusz-
kowic. Nauczyciel mgr Paweł Wiejowski bardzo rytmicznie 
wtórował śpiewającym uczennicom na organach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upo-
minki, a laureaci nagrody rzeczowe. Następnie stanęli do 
wspólnego zdjęcia, a potem zostali zaproszeni przez dyrektor 
szkoły mgr Ewę Ziaję na poczęstunek i herbatkę. I tym razem 
jak w poprzednich latach impreza była bardzo udana. Stała 
się ona hołdem skierowanym w stronę bohatera – Józefa 
Piłsudskiego na Stulecie Odzyskania Niepodległości przez 
naszą Ojczyznę. Całe Grono Pedagogiczne było bardzo ak-
tywne w przygotowaniu tej imprezy – zresztą jak zwykle 
– wspólny trud dał doskonały efekt. Nie tylko nauczyciel 
prowadzący imprezę mgr Jan Palar, historyczka mgr Celina 
Kowalska, ale także cały zespół humanistyczny przyczynił 
się do uświetnienia tejże imprezy. Mgr Wanda Jamróz, mgr 
Barbara Szczucińska oraz mgr Jan Palar przygotowali deko-
rację, a oprawę muzyczną mgr Paweł Wiejowski.

Wszystkie nagrody zostały zakupione dzięki datkom spon-
sorów, za co im serdecznie dziękujemy. A oto darczyńcy:
1. Delikatesy „CENTRUM” Brzostek - Małgorzata Drozd,
2. „AMA” Majewscy Stacja Paliw Płynnych – Brzostek,
3. Sołtys i Rada Sołecka wsi Januszkowice, 
4. Sołtys i Rada Sołecka wsi Opacionka, 
5. Rada Rodziców SP w Januszkowicach, 
6. Apteka „VITA” Brzostek,
7. Firma Remontowo-Montażowa „KOTŁOREMONT” Jan 

Wesołowski,
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

„PRUCHNIK” Krzysztof Pruchnik, 
9. F.H. „SEN” Sklep Wielobranżowy 

Piotr Raś, 
10. Firma Produkcyjno-Handlowo-

-Transportowa „WAFELEK” Zbi-
gniew Szczuciński, 

11. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięs-
nego „TAURUS” Pilzno,

12. Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurto-
we „BETEX” – Jasło,

13. Piekarnia „KOŁACZ” – Kołaczyce.
Z wielką przyjemnością uczestniczy-

liśmy w tym bardzo patriotycznym tur-
nieju. Na koniec serdecznie gratulujemy 
Dyrektorowi Szkoły, Gronu Pedagogicz-
nemu oraz uczniom i życzymy dalszych 
sukcesów.

Zuzanna Rogala



100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANUSZKOWICACH

„Niepodległość jest z Nas - Nasze drogi do Niepodległości” 
- III Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury 

Patriotycznej
Opieka nad cmentarzem żołnierskim z I wojny światowej 

w Januszkowicach – Działy

„Dyktando Niepodległościowe”

„Rekord dla Niepodległej” - ogólnopolskie śpiewanie hymnu

Międzyszkolny Turniej Wiedzy: Wielcy Polacy „Spotkanie z Józefem Piłsudskim”
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JESIEŃ W BIBLIOTECE ZS IM. JP II W BRZOSTKU

Jesień to dla naszej biblioteki czas obfitujący w liczne 
wydarzenia. Jednym z ważniejszych, które obchodziliśmy 

w tym roku, były jej 60. urodziny. Z tej okazji, włączając 
się jednocześnie w obchody Jubileuszu Szkoły, przygo-
towałyśmy wystawę ścienną przedstawiającą historię 
powstania szkoły i jej kolejne jubileusze oraz wystawę 
kronik szkolnych od 1958 r. do 2018 r., dzięki której zapro-
szeni goście, absolwenci i byli pracownicy mogli oddać 
się wspomnieniom z lat szkolnych, co stanowiło okazję do 
wspólnych rozmów oraz pamiątkowych wpisów.

Tradycyjnie, w październiku, obchodziliśmy Międzynaro-
dowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, tym razem pod hasłem 
„Książka to przyszłość”, w ramach którego przeprowadzi-
łyśmy szereg działań mających na celu popularyzowanie 
czytelnictwa, w tym wystawę „Dobra książka na jesienne, 
długie wieczory” prezentującą najbardziej poczytne tytuły 
zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa oraz liczne konkursy – zarówno czytelnicze 
(najlepszy czytelnik miesiąca i najlepsza klasa w czytel-
nictwie), jak i tematyczne – V dyktando mające na celu 
wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii 2018 oraz II test 
wiedzy o regionie adresowany do wszystkich uczniów 
będących miłośnikami Ziemi Brzosteckiej. 

Listopad rozpoczęłyśmy od włączenia się w organizację 
Światowego Dnia Gier Planszowych, w czasie którego nie 
zabrakło dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Ucz-
niowie rywalizowali ze sobą w rozgrywkach szachowych, 
grach logiczno-losowych oraz zręcznościowych, wykazując 
się przy tym sprytem, zręcznością, a przede wszystkim 
świeżością umysłu. 

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości przygotowałyśmy wystawę, do której 
wykorzystałyśmy materiały edukacyjne „W drodze do 
niepodległości” oraz plansze nawiązujące do 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, prezentujące naj-
ważniejsze wydarzenia oraz sylwetki wybitnych Polaków, 
które zostały opracowane przez PERN S.A. przy współpracy 
z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Bankiem Pocztowym 
S.A. i Archiwum Akt Nowych.

Niepodległościowy wystrój biblioteki stał się tłem spot-
kania z pieśnią patriotyczną. Zaproszeni goście – dyrektor 
szkoły oraz nauczyciele wraz z uczniami poprzez wspólny 
śpiew pieśni patriotycznych, takich jak: „Ej dziewczyno, 
ej niebogo”, „Ostatni mazur”, „O mój roz-
marynie”, „Orlątko”, „Piechota”, „Przybyli 
ułani pod okienko”, „Wojenko, wojenko” 
oddali hołd Polakom walczącym za naszą 
Ojczyznę. Występ wokalny stanowił okazję 
do zapoznania się z genezą prezentowanych 
utworów. Dopełnieniem spotkania była 
prezentacja multimedialna, która przedsta-
wiała obrazy z tamtych lat. Mamy nadzieję, 
że wspólny śpiew rozbudził uczucie patrio-
tyzmu i dumy z przynależności do kraju, 
który ma piękną, choć bolesną historię. 

Podejmowane przez nas działania sta-
nowią potwierdzenie tezy, że współczes-
na biblioteka to miejsce tętniące życiem, 
widoczne w szkole, w którym odbywa się 
wiele ciekawych zajęć, spotkań, imprez 
i konkursów wzbudzających w uczniach 
ciekawość świata. 

Biblioteka szkolna
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AKCJA CZYTELNICZA „WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE”

Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności czło-
wieka zawiera w sobie ogromne walory wychowawcze. 

Lektura, zwłaszcza trafnie dobrana lub sugerowana, może 
ukazywać młodemu czytelnikowi wiele wartości, wzorów, 
podpowiedzi rozstrzygnięcia i wyborów moralnych, może 
ujawnić różnicę między dobrem a złem. Literatura piękna 
kształtuje w człowieku poczucie estetyki, rozwija twórczą 
wyobraźnię. Wszystko, co za pośrednictwem słowa dru-
kowanego pomaga młodemu człowiekowi rozumieć świat 
i samego siebie, a także przygotować go do sukcesu w przy-
szłości, zawiera w sobie ogromny „ładunek wychowawczy”. 
To sprawia, że czytelnictwo jest jednym z ważniejszych 
mechanizmów oddziaływania wychowawczego na uczniów. 

Społeczność Szkoły Podstawowej w Brzostku od lat or-
ganizuje przedsięwzięcia czytelnicze, których celem jest pro-
mowanie literatury. W tym roku szkolnym – 27 listopada 
przeprowadzono akcję pod hasłem „Wychowanie przez 
czytanie”. Głównym tematem spotkania była popularyzacja 
lektury uzupełniającej Doroty Terakowskiej pt. „Córka cza-
rownic”. Zebrani, przy odpowiednio dobranej scenerii, dyrekcja 
szkoły, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz 
uczniowie klas IV-VI czytali z przejęciem i zaangażowaniem 
historię dziewczynki o włosach jak zboże tego kraju i oczach 
jak niebo przed burzą. Dzieje starszej kobiety, która wraz 
ze swą przybraną córką wędrowały po ziemiach dawnego 
Wielkiego Królestwa, uciekając przed Najeźdźcą, okazały się 
ciekawe dla odbiorców. Postać dziecka i jej opiekunki, któ-
rych życie to pasmo kryjówek i ciągłych, nagłych ucieczek, 
tajemnic, zakazów i nakazów dały wrażenie fascynujących. 

Całość akcji dopełniły barwne dekoracje, rekwizyty i stro-
je odzwierciedlające nastrój tajemniczości i niepewności 
głównych bohaterek powieści. Refleksyjna muzyka i śpiew 
młodych wokalistów skłaniały do przemyśleń nad sensem 

istnienia. Widowiskowy i porywający publiczność taniec na-
dał ekspresji całości widowiska. Sugestywna oraz wymowna 
gra aktorska ujawniła klimat prezentowanych w lekturze 
wydarzeń.

Książka, choć na pierwszy rzut oka to przedmiot, jakich 
wiele, staje się narzędziem, które ma duże znaczenie. Pomaga 
w nauce, bo jest źródłem wiedzy dostępnym dla każdego, 
służy rozrywce, ponieważ rozśmiesza i rozwiewa smutek. 
Inspiruje do działania, wzbogaca wyobraźnię. Kampanie 
o takim charakterze mogą być skutecznym sposobem zachę-
cania uczniów do sięgania po dzieło literackie. Stały kontakt 
z książką ma bardzo istotny wpływ na rozwój osobowości 
dziecka. Jeżeli pierwsze doświadczenie młodego człowieka 
ze słowem pisanym pozwoli mu nabrać pewności, że czyta-
nie jest ciekawe, wówczas jego chęć do poznania kolejnych 
utworów będzie wzrastać. Dlatego tak ważne znaczenie 
ma rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku 
szkolnym. ZATEM DO DZIEŁA!

Organizatorzy akcji
Dorota Dziedzic i Joanna Oprządek

Fot. Wiesław Płaziak
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APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW Z TERENU GMINY BRZOSTEK
	 W	związku	z	częstymi	zgłoszeniami	dotyczącymi	
wolno	biegających	psów,	przypomina	się	mieszkań-
com,	o	obowiązkach	właścicieli	zwierząt	domowych.
 Właściciel psa ma obowiązek wynikający z usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
zapewnienia mu schronienia przed zimnem, upałami 
i opadami atmosferycznymi, a także karmy i stałego 
dostępu do wody.

 Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. 
Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie - art. 56 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 
Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca 
życia i powtarzane musi być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest za-
grożone grzywną (do 500 zł), a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.
 Przypomina się także o zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli poza terenem 
prywatnym. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na 
właściciela art. 77 znowelizowanego od 15 listopada 2018 r. kodeksu wykroczeń: ,,Kto nie za-
chowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. Osoba dopuszczająca się niezachowania należytej 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo 
dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. 
Grzywna może być wymierzana w kwocie do 5000 zł.
	 W	przypadku,	gdy	właściciel	wałęsającego	się	psa	jest	znany,	należy	ten	fakt	zgłosić	na	Ko-
misariat	Policji	w	Brzostku.
	 Apelujemy	do	Państwa	o	wrażliwość	na	cierpienie	zwierząt,	bo	„zwierzę, jako istota żyjąca, 
zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę”.

Referat Mienia Komunalnego
i Ochrony Środowiska

 Naszemu Drogiemu Koledze, sołtysowi Kleci 
i długoletniemu radnemu Rady Miejskiej w Brzostku

Panu Janowi Sarneckiemu
składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci Żony.
Burmistrz Wojciech Staniszewski, 
Przewodniczący Rady Marcin Sas, 

Rada Miejska
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzostku
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE „BIEDRONKI”

W środowy, listopadowy poranek dzieci z najmłodszej 
grupy zaczęły gromadzić się w swojej sali. Każdy 

w odświętnym stroju, z uśmiechem na twarzy i przejęciem 
w głosie. Wynikało to z niecodziennych okoliczności zwią-
zanych z uroczystością z okazji „Pasowania na przedszkolaka”. 
Licznie przybyli rodzice z zachwytem i radością obserwowali 
prezentowane przez swoje pociechy umiejętności z zakresu 
recytacji wierszy, wspólnego śpiewu i tańca. Po zakończeniu 
części artystycznej dyrektor Dorota Nawracaj przystąpiła do 
oficjalnego mianowania każdego dziecka na prawowitego 
przedszkolaka. Wytworzona atmosfera jeszcze bardziej zin-
tegrowała całą grupę oraz wprawiła w doskonały nastrój 
zgromadzonych gości. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom za uświetnienie naszej 
akademii, szczere zaangażowanie, pomoc i wsparcie. Mamy 
nadzieję, że kolejne wspólne spotkania będą równie udane. 

Beata Barbarzak 

ZIMOWA AKCJA – „PRZYGARNIJ BEZDOMNEGO PSA, DAJ MU SCHRONIENIE, A ON DA CI SERCE”

PSY SZUKAJĄ DOMU

Grudzień przywitał nas kilkunastopnio-
wym mrozem. Nie ma co marzyć, że 

w najbliższym czasie będziemy wygrzewać 
się jak jaszczurki w promieniach ciepłego 
słońca. Raczej nasze kroki skierują się do 
ciepłych pomieszczeń, a na zewnątrz wyj-
dziemy tylko z musu. Tu warto by pomyśleć 
o zwierzętach odczuwających zimno mimo 
gęściejszej sierści, zwłaszcza o czworono-
gach ze schroniska, których nawet nie może 
rozgrzewać miłość do swojego pana.

Dlatego gorąco zachęcamy Państwa do 
wzięcia udziału w zimowej akcji: „Przygarnij 
bezdomnego psa, daj mu schronienie, a on 
da ci serce”. Pokażmy, jak bardzo możemy 
pomóc zwierzęciu. Niech dla tych bezpań-
skich psów człowiek będzie człowiekiem.

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 prze-
żyć, związanych zwłaszcza z biciem. Jednak 
jeśli trafią w „dobre ręce” i będą łagodnie 

prowadzone, przestaną uciekać np. na widok 
podniesionej dłoni. 

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

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA 
PRZEDSTAWIONYCH W TYM NUMERZE 
„WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych 
pieskach:

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

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

• 8/2018 – mały, biało-brązowy pies z podpala-
niem znaleziony w lutym w Brzostku,

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

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

• 26/2018 – pies średniej wielkości, czarny z bia-
łymi łapkami, zabrany w marcu ze Skurowej,

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

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

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

• 52/2018 – średniej wielkości rudo-biała suka 
w wieku ok. 2 lat, znaleziona we wrześniu 
w Przeczycy,

• 53/2018 – średniej wielkości czarna suka w wie-
ku ok. 2 lat, znaleziona we wrześniu w Nawsiu 
Brzosteckim,

• 54/2018 – średniej wielkości rudy pies w wieku 
ok. 2 lat, znaleziony we wrześniu w Skurowej,

• 55/2018 – ok. 2-letni, średniej wielkości pies 
czarno-brązowo-biały, odebrany we wrześniu 
ze Skurowej.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy 
weterynaryjnej Kazimierza Kłęka.
Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, 
Urząd Miejski p. nr 8.

Fot. Beata Barbarzak 
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GMINA BRZOSTEK WSPIERA PSZCZOŁY

Gmina Brzostek bierze udział w konkursie „Wspieramy rozwój” zorganizowanym przez CEDROB S.A. pod nazwą „Gmina 
Brzostek przyjazna pszczołom”. Kampania edukacyjna ma na celu poszerzenie wiedzy na temat pożytecznej roli pszczół 

i upowszechniania postaw proekologicznych. Wśród mieszkańców gminy Brzostek została przeprowadzona akcja sadzenia 
roślin nektarodajnych, pyłkodajnych i spadziodajnych tj. lipy drobnolistnej, robinii akacjowej, klonu, szafranu, wrzosu, 
lawendy, róży wielokwiatowej. W czasie akcji sadzenia rozdawane były opaski odblaskowe. 

Sadzonki roślin i odblaski sfinansowano z grantu w ramach konkursu grantowego „Wspieramy rozwój”. 
Otylia Krajewska

Na fotografiach: Uczniowie SP w Siedliskach-Bogusz i SP w Kamienicy Górnej podczas akcji sadzenia roślin dla pszczół
Fot. Paweł Batycki
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DZIEŃ SENIORA W BRZOSTECKIM KOLE EMERYTÓW I RENCISTÓW
 „Znów jesieni przyszła pora
Z nią jak zwykle Dzień Seniora
W kim się jeszcze plącze dusza
Ten na Dzień Seniora rusza.”

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi 
starszych, którym należy się szacunek i uznanie 

za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obda-
rowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych 
domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozu-
mienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez 
co wzbogacają oraz przekazują unikalną kulturę, 
tradycję naszego regionu.

I tak to 24 października 2018 r. w Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Brzostku obchodzono kolejny 
Dzień Seniora. Na spotkanie przybyli seniorzy z ca-
łej gminy oraz zaproszeni goście: Zarząd Emerytów 
i Rencistów w Dębicy i członkowie koła z Pilzna.

Przewodnicząca brzosteckiej organizacji, Jadwiga 
Węgrzyn, przywitała serdecznie wszystkich zebra-
nych, składając im jak najlepsze życzenia. Natomiast 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzostku pod 
kierunkiem nauczycielki Elżbiety Ryby-Stanek za-
prezentowali część artystyczną, na którą składały 
się tańce i okazjonalne piosenki, czym oczarowali 
publiczność. Serdecznie im dziękujemy, gdyż swym 
występem dostarczyli wiele radości i uśmiechu 

naszym seniorom. Przewodnicząca Zarządu Związku 
Emerytów i Rencistów w Dębicy złożyła wszyst-
kim życzenia. Zaś po występie uczestnicy spotkania 
delektowali się potrawami przygotowanymi przez 
panie z zarządu brzosteckiego koła. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewu i żartów.

Uczestnicy uroczystego spotkania miło spędzili 
czas i pokazali, że najważniejsza jest radość oraz 
pogoda ducha, które sprawiają, że wiek nie gra 
roli, dopóki sercem pozostaje się młodym. Paweł 
Batycki udokumentował całą uroczystość fotografią 
i filmem. Dziękujemy paniom z domu kultury za 
pomoc w przygotowaniu posiłków.

J.W.
Fot. Paweł Batycki
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PAMIĘTNIK MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 
– ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE

Napłynęły kolejne zdjęcia do PAMIĘTNIKA MIESZKAŃ-
CÓW NASZEJ GMINY, czyli archiwum starych fotografii 

przedstawiających dawnych mieszkańców gminy Brzostek. 
Dziękujemy Pani Genowefie Tomaszewskiej z Brzostku za 

udostępnienie tych fotografii. Niestety, nie mamy informacji 
o nazwiskach osób uwiecznionych na tych zdjęciach. Może 
ktoś kogoś rozpozna. Prosimy o informacje. Mimo wszyst-
ko dobrze tak przy okazji świąt zobaczyć, jak to dawniej 
w Brzostku było.

Prosimy nadsyłać zdjęcia najpóźniejsze z lat 60. XX wieku 
(im starsze, tym ciekawsze). Do fotografii należy dołączyć 
opis, kogo przedstawia, w jakim czasie i w jakich okolicznoś-
ciach została zrobiona (np. Jan Nowak z Bukowej, rok 1937, 

wesele syna, Andrzeja, w Gorzejowej; opis może być dłuż-
szy). Z pomocą naszych Czytelników stworzymy archiwum 
fotograficzne, w którym znajdą się też osoby, o których już 
prawie nikt nie pamięta. Niezbędnym warunkiem publi-
kacji 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.
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CZYTELNICY PISZĄ…

UDERZ W STÓŁ, NOŻYCE SIĘ ODEZWĄ

W numerze 11. „WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH” w rubryce 
„Czytelnicy piszą” umieszczono dwa artykuły w odpo-

wiedzi na moje listy, w których opisuję zagadnienia związane 
z oświatą w naszej gminie. Cieszę się bardzo z tego powodu, że 
doczekałem się odzewu i pozyskałem rozmówców do wymiany 
swoich poglądów i przemyśleń. Nie było i nie jest moją in-
tencją komuś czynić zarzuty, bo nie jestem z niczym związany, 
nie chcę nikogo „wygryzać” i walczyć o stanowiska w wieku 
87 lat życia. Interesuję się zagadnieniami oświaty, bo zostało 
mi to we krwi z powodu mojego trudu zdobywania wiedzy, 
o czym wspominałem już w poprzednich moich publikacjach. 
Nie jestem zawodowym publicystą, z dziennikarstwem nie 
miałem i nie mam nic wspólnego, dlatego trudno mi się zdobyć 
na dziennikarską staranność. Opisuję moje spostrzeżenia, piszę 
prosto (często używając nawet słów w naszej gwarze), może 
niestylistycznie i z błędami. Czytelnicy, z którymi rozmawiam, 
wyrażają się pochlebnie o tym, czego dowiadują się z tych 
moich wywodów. Przyjmuję to jako jedną stronę medalu. 
Teraz odkryła się druga strona medalu: krytyczne uwagi, które 
przyjmuję z zadowoleniem, bo mogę podyskutować i wysłuchać 
czyich racji oraz przedłożyć swoje. O to wołałem w jednym 
z poprzednich listów: „Rozmawiajmy między sobą”. 

Ponieważ spotkałem się z zarzutami i krytyką, postaram się 
na nie odpowiedzieć. Jeżeli kogoś obraziłem moimi spostrze-
żeniami, to mocno przepraszam.

Aby wyjaśnić rzecz do końca, ustosunkuję się do zarzutów, 
jakie skierowane zostały do mnie. Po pierwsze nie stwierdzi-
łem, że Zespół Szkół Zawodowych im. J.P. II nie jest szkołą 
typu średniego. Chodziło mi o to, że nie powstało i nie ma na 
terenie naszej gminy Liceum Ogólnokształcącego. Uważam, 
że w każdej gminie w kraju za „STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI” taki ośrodek oświaty powinien istnieć i funkcjonować. 
Uzasadnienie poniżej. Po drugie mój zarzut, że cyt.: „gmina 
i miasto Brzostek nie posiadają dużych osiągnięć w rozwoju 
oświaty”, może źle to sformułowałem, powinno brzmieć „tak 
dużych”, co by wyrażało wątpliwość, a nie stwierdzenie. 
Pretensje kierowałem do władz miasta i gminy, nie do pra-
cowników oświaty. Nie użyłem terminu „w rozwoju poziomu 
oświaty”, co by dotyczyło grona pedagogicznego - środowiska 
nauczycielskiego. Nie miałem w ogóle na myśli jakości, ale 
ilość. Wyrażam wielki szacunek do grona pedagogicznego 
i pracowników oświaty pracujących w szkołach naszej gminy, 
za ich wysiłek i poświęcenie. Należy się im uznanie i szacunek 
i wielkie podziękowanie za ten trud. 

Trzeci zarzut – poznania osiągnięć i historii Zespołu Szkół 
Zawodowych im. J.P. II – nawiązałem kontakt, o wynikach 
i wrażeniach – napiszę innym razem.

Pani Janina Słupek w swoim artykule: „Dziś sama kapusta 
bez grochu” postawiła mi zarzut, że: „opisałem fakty i opinie 
mijające się z prawdą”. Odpowiadam „Grochem”, który mi po-
zostawiła. Napisałem, że cyt.: „ani w starym ustroju do 1989, 
ani później w nowym nie powstała szkoła średnia w pełnym 
znaczeniu, jakie jest Liceum Ogólnokształcące”. Oparłem to 
stwierdzenie na fakcie, że go faktycznie nie ma. To, że starania 
były, których nie znam, bo nie byłem obecny na terenie gminy, 
nie świadczą o tym, że za 70 lat nie można było osiagnąć celu, 
jaki się postawiło. O niczym to nie świadczy, tylko o oportu-
nizmie ówczesnych i obecnych władz. 

W 1948 roku, kiedy byłem uczniem 8. klasy szkoły pod-
stawowej w Brzostku, marzyłem o kontynuowaniu nauki 
w Liceum Ogólnokształcącym. Miałem wtenczas nadzieję, 
że moje marzenia się spełnią, gdyby w Brzostku utworzone 
zostało takie liceum, o co były starania ze strony nauczyciel-
stwa i społeczności brzosteckiej. Niestety, warunki powojenne 

i ekonomiczne nie pozwalały na osiągniecie tego celu. W moich 
rodzinnych warunkach materialnych na naukę poza miejscem 
zamieszkania nie było możliwości. Rodzina do 1945 roku nie 
posiadała żadnego majątku, poza domem pod strzechą. Żyła 
w ordynarii robotnika „kowala” dworskiego i całej rodziny 
w majątku dworskim. Ziemię (1,5 ha) przydzieloną z reformy 
rolnej trzeba było zagospodarować. Takich dzieci znajdujących 
się w takim położeniu, w jakim ja się znajdowałem, żyło 
w Kleciach w tym czasie kilkadziesiąt. Ratunkiem dla nich 
było Liceum Rolnicze w Kleciach, które powstało staraniem 
i wysiłkiem mieszkańców tej „niewielkiej wsi”, jak to ujęła 
p. J. Słupek. Prosiłbym panią Janinę Słupek o zapoznanie się 
z historią tej niewielkiej wsi. Po opuszczeniu rodziny i swoich 
stron, po latach, kiedy założyłem swoją rodzinę, kończąc 27 lat, 
moje marzenie się spełniło. Ukończyłem w 1959 roku szkołę 
średnią i zdałem maturę w wieczorowym Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie 
kontynuowałem studia w Wojskowej Akademii Technicznej 
– stacjonarnie – 4 lata. Myśli moje toczyło pytanie: „Czy kie-
dyś w mojej gminie powstanie Liceum Ogólnokształcące?”. Za 
każdym pobytem, kiedy odwiedzałem rodzinę, dopytywałem 
się o to, czy są czynione jakieś starania w tym kierunku. Roz-
mawiałem o tym z moimi nauczycielami, wychowawcami 
(pani W. Twardusiowa, pani M. Świtkowska). 

Jeszcze raz podkreślam, że nie mam pretensji do pracowni-
ków oświaty: nauczycieli i obsługi. Mam pretensję do władz, 
że nie włożyły wysiłku w starania, żeby w Brzostku powstało 
i funkcjonowało LO na wysokim poziomie, żeby młodzież 
zdobywała wiedzę w dogodnych warunkach. Pani J. Słupek 
pisze, że: cyt. „młodzież wolała i woli wybrac LO w pobliskich 
miastach”. Na dojazdy do odległych a nie pobliskich miast (Dę-
bica 35 km w jedną stronę) uczniowie tracą co najmniej 2-3 go-
dziny dziennie. Są mniej wypoczęci niż uczniowie miejscowi, 
bo utracony czas musi być odrobiony kosztem wypoczynku. 
Jakie skutki z tego wynikają? Na pewno nie dobre, tylko złe. 

Dlaczego był i jest brak zaufania do oświaty ogólnokształcącej 
w naszej gminie. Bo był niski poziom tego liceum doczepionego 
do Zespołu Szkół Zawodowych, które było wystarczające LO 
dla dorosłych, niewymagających tak szerokiej i na wysokim 
poziomie wiedzy, jak młodzież, która przystosowuje się do 
dalszej nauki pobieranej w czasie studiów. Ale to musi być 
samodzielna placówka oświatowa, a nie doczepka do innej 
szkoły o innym profilu. 

To, że stwierdziłem, pisząc: obecna reforma oświaty polega 
na rujnowaniu jej a nie na rozwoju, nie ulega wątpliwości. 
Mamy przykład z byłego gimnazjum w Brzostku. Z wielkim 
trudem i wysiłkiem było organizowane i budowane, co wiem 
z opisu Naczelnej Redaktor „Wiadomośći Brzosteckich” pani 
Urszuli Kobak w artykule: „Koniec Gimnazjum”. Podziwiam ten 
Jej zapał i oddanie, jakie włożyła wraz ze swoim zespołem, 
który sobie dobrała, w zorganizowaniu, budowie, a następ-
nie kierowaniu nauką i funkcjonowaniem tej placówki, jako 
pierwsza dyrektor. Za taki trud i wysiłek należy się wielkie 
odwdzięczenie i odznaczenie. Długo nie nacieszyliśmy się tymi 
osiągnięciami. Przez głupotę naszych wybrańców do władz 
centralnych i regionalnych, w mniejszym stopniu lokalnych 
utraciliśmy to, co dużym wysiłkiem zbudowaliśmy.

Po wprowadzeniu reformy i likwidacji gimnazjum nadarzyła 
się okazja utworzenia w to miejsce Liceum Ogólnokształcącego. 
O to czynił starania Burmistrz Brzostku p. W. Staniszewski. Lecz 
bez poparcia ze strony społeczeństwa i wyższych władz sprawa 
upadła. Gdzie był chwalebny nasz poseł p. Warzecha? Kogo 
reprezentuje w sejmie? Wyborców czy swoją partię? O to jest 
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Tropem niezwykłych – ks. misjonarz Stanisław Szczepanik
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…”

Mt 28, 19

Schyłek 2018 roku jest niezwykle uroczy. Ziemia skuta 
mrozem, a drogi polne i te wiodące do domów odda-

lonych od głównej szosy błyszczą kolo-
rowymi iskrami. Przypomina ten widok 
rozrzucone drogie, szlachetne kamienie. 
To srebrzą się, to różowieją, to delikatnie 
czerwienią, to znowu stają się niebieskie. 
Jeszcze wyraźniejszy błysk tych kolorów 
jest widoczny pod ostrym promieniem 
słońca, które wysyła coraz to mocniejsze 
promyki i prześwietla każdą grudkę śniegu. 
A pola stoją monumentalnie jakby przy-
kryte grubą czapą baranią. Idąc tą dróżką, 
podziwiam piękno bieli śniegu i lekkich 
grudek lodu. Pod butami skrzypi coraz to 
bardziej zmarzlina śniegowa, wiatr lekko 
zacina, niosąc płaty śniegowe, które przy-
klejają się do twarzy, włosów i człowiek 
staje się jak manekin stojący w bieli. Tu 
i ówdzie przelatują stadka saren z kozioł-
kami na przodzie, to znowu w dali widać 
długie tropy susów szaraka, to znowu gru-
pa czarnych gawronów wydziobuje spod 
śniegu resztki jesieni. Las stoi monumen-
talnie ciemnozielony, okryty pledem białych ścian śniegu. 
Ani lekki wiatr, ani chłód nie przeszkadza ciszy leśnej, nie 
porusza gałęzi, a drzewa stoją jak żołnierze na straży. Patrząc 
w ten obraz, można całkowicie zatopić się w pięknie zimo-
wego pejzażu, w ciszy, w kolorach. Po to, aby się wyciszyć 
i zadumać. Patrząc w przestrzeń, można zatęsknić za tym, co 
już było, za tymi, których już tu nie ma i zamyślić się nad 

własnym jestestwem.
Wspominam upalny, sierpniowy dzień pierwszego spot-

kania z bohaterem mojej opowieści. Jestem na skraju smar-
żowskiego lasu, z dala od głównej drogi, przy drewnianym 
domku, który w tej chwili jest odnawiany i remontowany 

przez jedynego członka tej rodziny, który 
tutaj przyjeżdża od czasu do czasu z kon-
tynentu na antypodach. Tym jedynym 
mieszkańcem tego właśnie domku jest 
ks. misjonarz Stanisław Szczepanik, nasz 
Rodak, który w dorosłym już życiu poczuł 
działanie Ducha Świętego, otworzył swoje 
serce na to wezwanie i poszedł za Nim. 
O tym działaniu Ducha Świętego może-
my sobie tylko wyobrazić, patrząc na losy 
naszego niezwykłego Rodaka. Słuchałam 
jego opowieści jak zaczarowana i czasami 
wydawało mi się, że czytam książkę o kimś 
bardzo znanym. Tymczasem słuchałam 
opowieści młodego, bardzo pogodnego 
i szczęśliwego księdza misjonarza Stanisła-
wa, który na chwilę przyjechał na urlop po 
to, aby odpocząć, a nade wszystko ratować 
dom rodzinny. Wydawać by się mogło, 
że misjonarz to człowiek osamotniony, 
dziwny, odsunięty od życia społecznego, 
a tymczasem nasz Rodak ze Smarżowej 

to osoba bardzo zrośnięta z ziemią rodzinną i z posługą 
misyjną, którą spełnia od lat. Jest niezwykle skromny, ale 
bardzo pogodny. Bije z niego zadowolenie z wykonywanej 
pracy i posługi misyjnej. Jest to kapłan bardzo otwarty na 
drugiego człowieka bez względu na jego kolor skóry, miejsce 

Ks. Szczepanik 1985 rok święceń

pytanie. Do tego, żeby zorganizowac i utworzyć LO w miejsce 
gimnazjum były podstawy i warunki. Były i są budynki, pra-
cownie naukowe, hala sportowa – cała baza. Nauka rozpoczęłaby 
się od pierwszej klasy. Zostałby czas na uzupełnienie obiektu 
do momentu uzyskania pełnego funkcjonowania placówki. Jak 
politycy swój patriotyzm wyrażają językiem, to trzeba było 
użyć fortelu, że patriotyzm wyraża się czynem. 

Obchodziliśmy setną rocznię uzyskania Niepodległości 
Polski. Można było użyć takiego argumentu, że dla uczczenia 
tej rocznicy zbudujemy jako pomnik: Liceum Ogólnokształcące 
im. 100-lecia Niepodległości Polski. Ale nikomu taki pomysł 
nie przyszedł do głowy. 

W akcji wyborczej do samorządów prowadzonej przed kil-
koma tygodniami żaden kandydat na radnego poszczególnych 
szczebli nie zadeklarował, że zajmie się sprawami oświaty 
w naszej gminie. Oświata zostanie sama sobie na poziomie 
podstawówki. Średnie wykształcenie, kto nie chce zdobywać 
w Zespole Szkoł Zawodowych – teraz w Liceum Rolniczym 
w Brzostku – Kleciach, niech jeździ do „pobliskich miast”. Naj-
wyżej damy nagrody Burmistrza dla laureatów. W bieżącym 
roku wśród 12 nagrodzonych uczniów i uczennic znalazła 
się jedna uczennica z Zespołu Szkół Zawodowych im. J.P.II, 
pozostała jedenastka pobiera naukę w „pobliskich miastach”. 
Jak powinni to zrozumieć rodzice i młodzież? Młodzieży nie 
winię, bo nie każdemu odpowiada podróż codziennie kilka-
dziesiąt kilometrów i wczesna pobudka po znikomym odpo-
czynku oraz braku rozrywki i relaksu. Winę w dużym stopniu 
ponoszą rodzice, którzy nie wykazują żadnej reakcji, żadnego 
interwencjonizmu i dążności do zrobienia czegoś dla siebie 

i u siebie. Oportunizm do potęgi. Jak zapytam kogoś, dlaczego 
tak jest, uzyskuję odpowiedź w rodzaju: „tak się przyjęło, taki 
jest obyczaj, nie będziemy tego zmieniać”. Zmiany może nam 
narzucić tylko góra, którą ustanowili politycy „koryciarze”, 
których trudno oderwać od koryta.

Widzę brak uświadomienia, że trzeba zwalczać złe, stare 
nawyki i obyczaje, abyśmy nie stali się „ciemnogrodem”. 

Zwracam się do nowo wybranych władz z naszej gminy do 
wszystkich szczebli: gminy, powiatu i województwa, tak jak 
zwróciłem się na zebraniu przedwyborczym w Kleciach, 14 paź-
dziernika, z apelem: „Słuchajcie Państwo swoich wyborców”. 
Tym apelem zebranie zostało zakończone. Przypomniały mi się 
słowa piosenki harcerskiej: „Stał się cud pewnego razu, dziad 
przemówił do obrazu, a obraz do niego ani słowa, taka była 
ich rozmowa”. Zamiast dialogu wyszedł monolog, na dyskusję 
brakło czasu. Godzina późna wieczór (minęła 21.00). Do czytel-
ników „WB” zwracam się z prośbą: mówmy i piszmy o swoich 
życiowych bolączkach, pomysłach i sprawach. Prowadźmy 
wymianę zdań bez wzajemnego obrażania się. Unikajmy słów 
i wypowiedzi w złej intencji. Nie bierzmy przykładu z polity-
ków. Miejmy nadzieję, że nowe pokolenie dobrze wykształcone 
i dobrze wychowane „odmieni oblicze tej Ziemi”, o co modlił 
się nasz rodak św. Jan Paweł II. 

Tym apelem składam Redakcji „WIADOMOŚCI BRZOSTE-
CKICH” i Czytelnikom życzenia: Wesołych i zdrowych świąt 
Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, w którym 
będziemy lepsi.

Z poważaniem
Bolesław Kowalski 

Klecie 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/201832
Dokończenie ze str. 31

Dokończenie na str. 33

zamieszkania, język – otwarty jest na człowieka, który potrze-
buje pomocy i tę pomoc zawsze mu niesie. Siedzimy przed 
domem, pod rozłożystym orzechem, słońce ładnie przygrzewa, 
w powietrzu unoszą się owady, wiatr delikatnie powiewa, 
roznosząc zapach ściętych zbóż i ziół. Słucham opowieści 
niezwykłego bohatera – ks. Stanisława. Od domu nigdzie 
nie wiedzie prawdziwa droga. Widoczna jest tylko ścieżka 
polna. Zastanawiam się, jak mały chłopiec dochodził stąd do 
szkoły, jak pokonywał drogę zimową porą, kiedy trzeba było 
przechodzić przez wysokie stosy śniegu. Co prawda do szkoły 
szedł ze starszym bratem i tak razem torowali sobie ścieżki 
i byli szczęśliwi. Był solidnym i bardzo odpowiedzialnym 
uczniem. Przez rodziców wychowywany był w miłości Boga 
i bliźniego oraz uczony był pomocy w zajęciach domowych. 
Te trudy życia w dzieciństwie wykształciły w nim postawę 
mocnego mężczyzny oraz dobrego sportowca. Podczas zimo-
wych dni razem z kolegami, którzy zbierali się na górkach 
smarżowskich, ćwiczył zjazdy na nartach. Czasami nawet 
ćwiczyli skoki narciarskie, zaś od wiosny do zimy kochał 
rower, którym objeżdżał wszystkie wioski, zapędzając się 
nie tylko do Brzostku, ale także do odległych miejscowości 
pod Dębicę czy Wielopole. Tutaj należy przypomnieć, że nie 
było wówczas gładkich, asfaltowanych dróżek. Jeździło się po 
tzw. kocich łbach, które trzeba było umiejętnie pokonywać, 
aby nie ulec wypadkowi. I właśnie 
te umiejętności posiadał nasz Rodak 
misjonarz. 

Nasz bohater, ks. misjonarz Sta-
nisław przyszedł na świat w 1956 
roku i jest synem Heleny z domu 
Kuczek Szczepanikowej i Jana Szcze-
panika. Tutaj wyrastał od dzieciń-
stwa do dorosłości. Był chłopcem 
bardzo pogodnym, posłusznym, 
chętnie pomagał rodzicom w pra-
cach domowych. Wspomina pasiekę, 
z której wraz z ojcem wybierali miód. 
Pamięta też, jak rozwijała się jego 
przyjaźń z „drzewem” i z zainteresowaniem do produkcji 
mebli i sprzętów użytku domowego. I te umiejętności po-
zostały mu po dzień dzisiejszy. Tu w Smarżowej remontuje 
dom, a tam w krajach misyjnych buduje też małe chaty, 
drobne urządzenia dla dzieci wywodzących się ze slumsów. 
Z dzieciństwa pozostał mu w pamięci ciekawy obraz, który 
mi przedstawił. Otóż będąc małym chłopcem, patrząc świ-
tem w okno, widział ciemne postacie idące skrajem lasu ze 
światłem w rękach. Te postacie ze światełkami przesuwały 
się coraz to dalej i dalej. Byli to pobożni wierni z Kamienicy 
Górnej, Bączałki niosący latarki naftowe do oświetlenia 
terenu i zmierzający do kościoła parafialnego w Siedliskach 
na Roraty. Była to godzina piąta rano. Aby tutaj dojść, trzeba 
było wstać przed godziną czwartą, a przecież i ścieżki polne 
zasypane były niemałą pokrywą śniegu. I tak codziennie, 
świtem przesuwał się szereg ludzi spieszących do kościoła. 
Dla pokolenia naszych ojców nakazy wiary – Dekalog, przy-
kazania kościelne – wyznaczały rytm życia katolika. Roraty 
były wyznacznikiem czasu adwentowego, dlatego też udział 
w tych nabożeństwach dla gorliwych wiernych był obo-
wiązkowy. Z czasem nasze społeczeństwo przechodziło na 
coraz to bardziej wygodne życie. Czas sprawowania Rorat 
przesunięto w kościele na godzinę 16.00, a każdy katecheta, 
aby ściągnąć dzieci na Mszę, wymyśla coraz to inne nagrody. 
A to kosz ze słodyczami na zakończenie nabożeństwa jest 
wynagrodzeniem uczestnictwa. To znowu losowanie nagród, 
czy też zbieranie podpisów i otrzymywanie lepszych ocen 
z katechezy. Takie mamy uroki współczesnych czasów. Ale 
i tak cieszmy się, bo kościoły podczas tych Mszy nie są pu-

ste, a wieniec adwentowy z czterema świecami przypomina 
wiernym niezwykły czas. Zastanowić się można, czy to jest 
nakaz wiary, czy dla współczesnych ludzi tylko tradycja…

Nasz ksiądz misjonarz Stanisław w szkole był bardzo pra-
cowitym i lubianym uczniem. Żywo interesował się sportem 
i robótkami manualnymi. Zimą szusował z kolegami na 
nartach, budował skocznie, organizował konkursy, a że teren 
jest pagórkowaty to i zjazdy były ciekawe. Często w tych 
konkursach zimowych spotykał się z drugim naszym księdzem 
misjonarzem, pochodzącym z Nawsia Brzosteckiego ks. Jerzym 
Owsiakiem, który obecnie jest na misjach w Grecji. A kiedy 
przychodziła wiosna, nasz Rodak zamieniał sprzęt narciarski 
na rower – oczywiście rower byle jaki, typowy dla tamtych 
lat. Reperował, smarował, malował stary pojazd, który był 
wielką radością małego chłopca. Potem polnymi drogami 
organizował rajdy, wyścigi rowerowe i często zapuszczał się 
bardzo daleko, ale zawsze radosny wracał do domu. Ponadto 
dużo czasu zajmowały mu prace polowe, przede wszystkim 
wakacyjne żniwa, podczas których stawał z kosą do ścinania 
zbóż na rodzinnych polach.

Po ukończeniu podstawówki nasz bohater podjął naukę 
w technikum mechanicznym w Ropczycach, zaczynając od 
szkoły zawodowej. Chciał jak najwięcej nauczyć się prac 
manualnych. Tam też należał do klubu kolarskiego „Wisłoka” 
i uczestniczył w rajdach rowerowych wojewódzkich i ogólno-
polskich, zajmując poczesne miejsca. Później sam organizował 
dziesięcioosobowe grupy młodych rowerzystów i z nimi 
trenował. Po ukończeniu zawodówki kontynuował naukę 
w technikum mechanicznym, gdzie zdał maturę w 1977 roku. 
Z dyplomem maturalnym pojechał na Śląsk w poszukiwaniu 
pracy i tak uzyskał całkiem niezłe zatrudnienie z okazałą 
pensją w Hucie Zabrze. Tam też związał się z klubem wspi-
naczki wysokogórskiej i zaprzyjaźnił się ze znanym alpinistą 
i himalaistą Jerzym Kukuczką. Ten rodzaj wspinania bardzo 
mu odpowiadał, a trud wkładany w podejścia i zdobywanie 
gór zawsze rekompensowany był niezwykłymi widokami 
i tym jakimś głosem w sercu, Bożym szeptem. Wsłuchiwał 
się w te głosy nasz bohater coraz bardziej, bo przecież to nie 
było nic innego jak tylko powołanie do innego życia. W jego 
sercu coraz to głośniej odzywało się powołanie kapłańskie. 
Tego roku w żniwa znowu był w domu i z zapałem poma-
gał zbierać plony ziemi, a na jesieni znowu wyjechał na 
Śląsk, tym razem do Chorzowa i znowu został zatrudniony 
w Zjednoczonym Przemyśle Węglowym. Tutaj dostał dobre 
wynagrodzenie, jak również zyskał profity z pobytu na Śląsku. 
Dla młodzieńca z dawnej Galicji było one bardzo kuszące. 
U nas na Ziemi Brzosteckiej w sklepach były puste pułki. 
Stał ocet, tu i ówdzie papier toaletowy, worki z solą, a kiedy 
przywożono towar, olbrzymie kolejki czatowały już od nocy. 
W sklepach było zero słodyczy, można było otrzymać tylko 
produkty czekoladopodobne. Wędliny byle jakie… A na 
Śląsku, jakby w innym kraju, zbytek był wszelki. Stanisław, 
przyjeżdżając do domu, przywoził deficytowe towary, czę-
stował kolegów, popijał prawdziwą kawę, ale to wszystko 
nie dawało mu zadowolenia. Gdzieś w duszy słyszał cichy 
szept. To powołanie coraz bardziej stukało do serca naszego 
Rodaka. Pomocnikiem w realizacji tego celu stał się ksiądz 
profesor z technikum, którego przypadkowo spotkał nasz 
bohater. Pożegnał Śląsk, złożył dokumenty w WSD w Tar-
nowie, gdzie zdał egzamin – w tym roku było 70 alumnów 
– i został ulokowany w akademiku seminaryjnym. Dyscyplina 
w tamtych czasach była bardzo rygorystyczna, wymagana 
przez ówczesnego biskupa Jerzego Ablewicza. Po dwóch latach 
alumn Stanisław Szczepanik przeniósł się do Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy w Krakowie. Od razu nasz Rodak poczuł, 
że jego powołaniem jest praca misyjna. W 1981 roku, po 
otrzymaniu święceń kapłańskich, został skierowany do jednej 

Helena z domu 
Kuczek Szczepanik
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z krakowskich świątyń, ale przez cały czas przygotowywał się 
do niesienia posługi misyjnej w Zairze. Jednak w tym roku 
nie było wyjazdów do tego kraju, dlatego też ksiądz Stani-
sław Szczepanik pracował w Witoszynie i w Grodkowie, skąd 
wyjechał do Belgii, gdzie przygotowywano księży misjonarzy 
do posługi misyjnej 
na Czarnym Lądzie, 
w świecie o zupełnie 
innej kulturze, przy-
rodzie, mowie i ży-
ciu. W Belgii przez 
3 miesiące bardzo in-
tensywnie uczył się 
języka francuskiego, 
poznawał obycza-
je ludów żyjących 
w Afryce, uwarun-
kowania tamtejszej 
przyrody, zdrowotne 
oraz poznawał język 
lokalny. Wszystkie te 
trudy dnia codzienne-
go były niczym w po-
równaniu z radością 
niesienia biednym, 
zagubionym ludziom 
posługi misyjnej. Nadszedł dzień wylotu. Ten lot też był długi 
i zupełnie inny niż współczesne. Przelatywał przez Moskwę, 
Kijów, kilka razy lądował. Samolot był bez większych wygód, 
ale to już rozpoczęły się misje.

Celem misji jest między innymi głoszenie Ewangelii, zakła-
danie struktur Kościoła wśród miejscowej ludności, niesienie 
pomocy medycznej 
oraz prowadzenie 
szkół, przedszkoli, 
domów opieki, jak 
również przygoto-
wanie młodych ludzi 
do podjęcia studiów. 
W Afryce społeczeń-
stwa są bardzo zróż-
nicowane. Dużo ro-
dzin ubogich nie ma 
własnych domów, 
a żyje w wilgotnych 
jaskiniach bez okien, 
drzwi, podłogi, bez 
dogodnych warun-
ków higieniczno-sa-
nitarnych. I w takim 
właśnie kraju ksiądz 
misjonarz Stanisław 
wykorzystał swoje 
zdolności manualne, pomagając ludności w przygotowaniu 
skromnych warunków mieszkaniowych. Tutaj w odległym 
zakątku świata powołanie misyjne jest wielką łaską Bożą. 
Trzeba być człowiekiem niezwykłej wiary i oddać się bez 
reszty dla podniesienia życia biednych ludzi. Trzeba być prze-
konującym świadectwem opartym na życiu Chrystusa. Trzeba 
też umieć poddać swój organizm tamtejszym chorobom i nasz 
ksiądz misjonarz dwukrotnie przeżywał malarię. Wydawało 
mu się, że już jej nie przeżyje, jednak z choroby tej dźwigał 
się, pomału nabierał sił i dalej niósł posługę misyjną.

W 1989 roku ponownie wrócił ks. Stanisław do Brukseli, 
gdzie odbył dwuletnie studia. Ponadto wyjechał do Paryża 
i tam bardzo dokładnie szlifował język francuski, jak również 
poszerzał wiedzę teologiczną. Tutaj uczył się również języka 

hiszpańskiego, gdyż przygotowywany był do wyjazdu na 
Dominikanę.

W latach 2011-2013 pracował w Polsce, w kościele Świętej 
Rodziny w Tarnowie, a nade wszystko opiekował się scho-
rowaną już matką. Następnie wyjechał do Portoryko i tutaj 
pracuje w prywatnej szkole. Tutaj oświata jest zorganizowana, 
a uczniowie rozpoczynają naukę od czwartego roku życia, od 

mniejszego przedszko-
la, przez przedszkole, 
szkołę podstawową, 
gimnazjalną i wresz-
cie wychodzą na stu-
dia. W tych wszystkich 
typach szkół pracują 
misjonarze. Ponadto 
zajmują się pomocą 
ludziom ze slumsów. 
Opiekują się dziećmi – 
sierotami, jak również 
rodzinami uzależnio-
nymi od narkotyków 
i tymi, którzy żyją na 
granicy śmierci. W tych 
kręgach najwięcej jest 
rodzin rozbitych, z któ-
rych ojcowie wyjechali 
w poszukiwaniu pracy 
i już nigdy nie wrócili, 

zaś kobietami opiekują się służby misyjne. Jest bardzo duża 
śmiertelność, jak również bezgraniczna bieda, z którą próbują 
walczyć misjonarze. Rozdzielają m.in. docierające artykuły 
spożywcze. Przyjeżdżający lekarze robią przeglądy medyczne, 
rozdają lekarstwa i szczepią małe dzieci. A w dzielnicach bo-
gactwa jest dostatek wszelki i społeczność rozwija się bardzo 

szybko. Te dyspropor-
cje społeczne i kulturo-
we w tamtych krajach 
są bardzo widoczne, 
a obecność księży mi-
sjonarzy i wolontariu-
szy jest niezbędna. Ka-
techeci przygotowują 
dzieci do sakramentów 
świętych, jak również 
uczą ich uczestnictwa 
we Mszy Świętej.

Problemem działal-
ności misyjnej Kościół 
zajął się po raz pierw-
szy na Soborze Jerozo-
limskim. Tam podjęto 
decyzję o zastosowa-
niu w misjonarstwie 
akomodacji kulturo-
wej, która ułatwia 

pracę w zróżnicowanych społeczeństwach. Współcześni mi-
sjonarze chrześcijańscy przynoszą dobrą nowinę do trzeciego 
świata i są źródłem nowej ewangelizacji. I tak z naszej Ziemi 
Brzosteckiej mamy kilku księży misjonarzy, którzy obdarzeni 
są specjalną łaską Bożą, spełniając niezwykłą posługę zu-
pełnie nieznanym ludziom. Obecnie przeżywać będziemy 
święta Bożego Narodzenia, a ja zastanawiam się, jakie one 
będą dla naszego misjonarza księdza Stanisława Szczepanika. 
Zanośmy modlitwę dziękczynną do Pana i Stwórcy naszego za 
powołania, jakie otrzymali nasi Rodacy, misjonarze. Módlmy 
się, aby Pan Wszechrzeczy dał im siłę trwania, a ich czyny 
niech będą błogosławione.

Zuzanna Rogala

Z klerykami Republice Dominikany, naprawiając ujęcie wody, 2008 rok

Lata 90. z biednym małżeństwem w Zaine (Kongo)
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
grudzień 2018

POZIOMO:
1) Objaw alergii. 5) Miasto z operą leśną 9) Blokuje krążenie 
krwi 13) Reprezentacyjna drużyna sportowa 14) Rzeczny, 
morski lub kosmiczny 15) Alergiczna lub wirusowa 17) Kraj 
ze stolicą w Nairobi 18) słynny uniwersytet w Anglii 21) Cy-
ganka z opery Bizeta 23) Imię męskie - 17 V, 5 XI 25) ... liści 
- z drzew, jesienią 27) Podwyższenie, na którym spoczywa 
trumna podczas nabożeństwa żałobnego. 28) Zespół pomoc-
niczych urządzeń i elementów; osprzęt. 32) Przedstawienie, 
zobrazowanie, narysowanie. 36) Doniczkowa roślina o lej-
kowatych, różowoczerwonych kwiatach 39) Odpieranie na-
paści. 41) Bęben z polskiego hymnu 42) Rząd lamp oświet-
lających scenę 43) Nitki lub rurki do zup i mięs 44) Uczeń 
szkoły wojskowej. 45) Ruchome schodki spuszczane ze 
statku. 46) Część oczyszczalni ścieków 47) Afrykański wódz 
plemienny 48) Elżbieta, piosenkarka

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LISTOPADOWEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Zaskroniec zwyczajny.
Hasło krzyżówki: Gdzie dużo pychy, tam rozumu mało.

Nagrody książkowe wylosowali: Justyna Ignarska 
z Januszkowic (krzyżówka), Renata Szukała z Brzostku 
(zagadka przyrodnicza).

PIONOWO:
1) Funkcja wychowawcy w klasie, zakładzie wychowaw-
czym lub karnym. 2) Gromada psów. 3) Broń Dawida z Bi-
blii 4) Typ komputera 5) Japońska wódka ryżowa. 6) Wróżba, 
znak od niebios 7) Barwny, choć w druku czarny 8) Inaczej: 
włok 9) Knowanie, spisek. 10) Obchodzi imieniny wspól-
nie z Damianem 11) Widziadło senne; zjawa widziana rzeko-
mo na jawie. 12) Poziome pokrycie muru podokiennego; para-
pet. 16) Ukraiński ludowy instrument muzyczny 19) Płocka lub 
Kłodzka na mapie Polski 20) Rurka szklana do palenia papiero-
sów bezustnikowych; cygarniczka, lufka. 22) Szlachetny, ciężki, 
kolorowy 24) Kreuje postać w teatrze 26) Dawny utwór sce-
niczny 29) Nazwa firmy, producenta 30) Stado koni lub bydła 
na stepie. 31) Plac z ratuszem pośrodku 33) O ulewnym deszczu 
(w przenośni) 34) Przestarzale: worek, torba. 35) Cynadry, cy-
naderki. 37) mały Ireneusz 38) W parze z Warsem. 39) Jacht 
L.Teligi. 40) Ramię jak statek żaglowy

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 35) wraz z wypełnionymi kuponami należy 
dostarczyć do 31 grudnia 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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Nino Haratischwili „Ósme życie”
Początek XX wieku. Mroźna zima. Na 

świat przychodzi Stazja, córka najsłynniej-
szego w carskiej Rosji gruzińskiego wytwór-
cy czekolady. Wraz ze Stazją i kolejnymi 
pokoleniami rodziny Jaszich, zanurzmy się 
w gąszcz najkrwawszej ze stuleci historii. Od 
pierwszej wojny światowej przez rewolucję 
październikową i drugą wojnę światową 
do początku XXI wieku. Od gruzińskich 
wybrzeży Morza Czarnego po Berlin, Paryż i Londyn.

Epicki rozmach, pełnokrwiści bohaterowie, wielkie na-
miętności i cudowny plastyczny styl.

Szymon Hołownia „Ludzie na walizkach”
Na co dzień nie myślimy o tym, że 

w każdej chwili możemy stracić kogoś bli-
skiego, zdrowie, sens życia. Ci, którzy tego 
doświadczyli, odważyli się opowiedzieć 
Szymonowi Hołowni o swoim życiu, bólu 
i nadziei, którą w końcu odnaleźli. Część 
bohaterów książki jest znana z mediów, jak 
Maciej Kozłowski, Ewa Komorowska czy 
Janina Ochojska, inni toczą swoje zmaga-
nia z dala od blasku fleszy. Każda z rozmów była niezwykle 
intymna, autentyczna, poruszająca. Hołownia odkrywa, jak 

silny może być człowiek i jak poradzić sobie z cierpieniem. 
Często prowokuje, pyta o bunt wobec Boga, o to, czy można 
pogodzić się z takimi doświadczeniami. Odpowiedzi, które 
słyszy, mogą nas wiele nauczyć.

Remigiusz Mróz „Hashtag”
„Twoja paczka już na ciebie czeka!” – 

brzmiała wiadomość, która wydawała się 
zwykłą pomyłką. Tesa nie spodziewała się 
żadnej przesyłki, niczego nie zamawiała 
w sieci – a nawet gdyby to zrobiła, z pewnoś-
cią nie wybrałaby dostawy do paczkomatu. 
Jeśli nie musiała, nie wychodziła z domu. 
Postanowiła jednak sprawdzić tajemniczą 
przesyłkę – i okazało się to największym 
błędem, jaki kiedykolwiek popełniła. Wpadła bowiem w spi-
ralę zdarzeń, która miała zupełnie odmienić jej życie… Gdy 
Tesa na nowo odkrywa swoją przeszłość, przez media spo-
łecznościowe przetacza się nowy trend. Kolejni internauci 
zamieszczają wpisy z hashtagiem #apsyda. I nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te od lat uznawane 
były za zaginione…

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Humor jest najwspanialszą przy-
prawą w czasie uczty życia. 

L. M. Montgomery

Sprawa oparła się o sąd. Sędzia zapytuje:
- Co pani ukradła?
- Puszkę brzoskwiń.
- A ile tych brzoskwiń było w puszce?
- 6 sztuk.
- Czyn jest o niskiej szkodliwości społecz-
nej, lecz prawo jest prawem. Za każdą brzos-
kwinię dostanie pani jeden dzień aresztu.
W sali nagle zapanowało poruszenie. Jakiś 
człowiek wyrywa się strażnikom i prze-
dziera się do sędziego.
- Wysoki sądzie, jestem jej mężem!
- Co? Nie wytrzyma pan 6 dni bez niej?
- Nie o to chodzi, wysoki sądzie. Ona pod-
pieprzyła jeszcze torebkę maku!!

  

- Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci:
- Dzieci narysujcie aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzy-
dełkami, a Jasio z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzy-
dełkami? – pyta ksiądz.
- A ksiądz widział z dwoma?

Fb.com
  

Mędrcy mówią
Fb.com

 ¾ Nigdy nie pozwól, by zachowanie innych zniszczyło twój wewnętrz-
ny spokój.

 ¾ Zanim zaczniesz oceniać kogoś, ubierz buty jego i idź tą samą drogą. 
Poczuj gorycz jego, poczuj ból, łzy i uderz o kamień, na którym się 
potknął. A wtedy powiesz, jak żyć i czego się dowiedziałeś.

 ¾ Kiedy miałem 5 lat, moja mama mówiła mi, że szczęście jest kluczem 
do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, zapytali mnie, kim 
chcę być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem, że chcę być szczęśliwy. 
Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że 
nie rozumieją życia. /J. Lennon /

 ¾ Ideały nie istnieją, uczymy się na bieżąco, nieustannie poprawiamy 
to, co już zrobiliśmy i dzięki temu idziemy do przodu. /P. Kierzkowska /

 ¾ Nigdy nie okłamuj bliskich, bo szacunek stracisz u wszystkich.
 ¾ Twoje myśli budują Twoją rzeczywistość, dlatego myśl pozytywnie 
o sobie i Twoim otoczeniu, a będziesz szczęśliwy.

 ¾ Jeśli wymagasz od innych, wymagaj najpierw od siebie i pokaż, na 
co Cię stać.

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

Zagadka przyrodnicza Co to za gatunek?
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BYĆ ALBO NIE BYĆ PSEM W BRZOSTKU…

Frustrujące jest w społeczeństwie przekonanie, że znęcanie się nad 
zwierzętami to nic takiego. Bicie, głodzenie, zaniedbanie zwierzęcia 

albo zamęczenie go przez przepracowanie jest w granicach naszej 
tolerancji - „Nie obchodzi mnie to, to nie moja sprawa, to tylko 
głupie zwierzę” – powie niejeden z Was. A czy, jeśli zastanowicie 
się głębiej, to tak powinno być? Czy nie budzą się w Was wyrzuty 
sumienia, że nie reagujecie, przechodzicie obojętnie, patrząc na 
krzywdę zwierząt? 

Jak powiedział św. Franciszek z Asyżu: „To nasi bracia mniejsi”. 
W rachunku sumienia wśród grzechów wymienione jest między 
innymi dręczenie zwierząt. Tym trudniej zrozumieć okrucieństwo, 
z jakim wielu ludzi (podejrzewam, że większość z Was to katolicy) 
traktuje w naszym kraju, ale i w naszej gminie zwierzęta. Współczucie 
dla wszystkich istot żyjących jest ideą przecież głęboko chrześcijańską, 
a przede wszystkim ludzką.

Kontakt ze zwierzętami ubogaca nasze życie, wnosi w nie wiele 
radości, ba – one same są często źródłem artystycznych inspi-
racji. Mogą być wykorzystywane nie tylko do zabawy czy prac 
domowych, ale także w leczeniu niektórych chorób (hipoterapia, 
dogoterapia). 

W naszym domu zawsze kochaliśmy zwierzęta i od wielu lat 
są one obecne w nim fizycznie na różnych etapach naszego życia. 
Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami trzech psów i trzech kotów. 
Historia, którą chcę Wam opowiedzieć, dotyczy mojego psa Puszka. 
W nocy z 28 na 29 listopada tego roku ktoś brutalnie go pobił. Około 
godziny 7.15 rano Puszek został zauważony przez naszą sąsiadkę. 
Pies, ledwo idąc, próbował wrócić do domu ulicą 20 Czerwca. 
Każdy krok sprawiał mu kłopot, co chwila się przewracał. Po czym 
podnosił się i tak wlókł się, byle tylko dotrzeć do domu. Kiedy 
skręcił w naszą drogę, nie dał rady dowlec się do bramki, więc 
patrzył, czy ktoś z domu go zauważy. Wybiegł po niego syn, który 
przyniósł go do domu z pomocą babci. Jednak to nie wszystko. 
Temu sadyście, który mu to zrobił, nie wystarczyło brutalne zbicie 
psa. Doczepił mu jeszcze do ogona zardzewiałą rafkę i tarkę. Tak 

mocno zadzierzgnął sznurek z tymi przedmiotami, że każdy krok 
sprawiał zwierzęciu ból. Pozwolę sobie zacytować opinię lekarza 
weterynarii, który przyjechał do psa: „Wyraźnie stłuczona okolica 
lewego oka, wylew krwi do wnętrza gałki ocznej, obrzęk spojówek 
i powiek. Oko prawe przekrwione, w nozdrzu ślady krwi. Pies jest 
obolały, nie może chodzić. Obrażenia sugerują mocny uraz tępym 
narzędziem. Złamanie kości śródręcza i obrzęk lewej łapy. Do ogona 
mocno przywiązane metalowe elementy”.

Niech ta historia przyczyni się do za-
stanowienia nad naszą postawą wobec 
zwierząt i reagowania, gdy człowiek jest 
okrutny wobec bezbronnego zwierzęcia.

Media coraz częściej informują o przy-
padkach znęcania się nad zwierzętami. 
Jest to temat, który dotyka szerokiej rze-
szy odbiorców. Myślę, że obecny jest 
również w naszej gminie. Pytanie, na ile 
Wy, mieszkańcy gminy, jesteście wraż-
liwi na krzywdę zwierząt? Szczególnie 
w okresie pory zimowej i zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia.

Jeżeli jesteś świadkiem niewłaściwego traktowania lub maltre-
towania zwierząt, nie bądź obojętny! Twoja szybka reakcja pozwoli 
przerwać cierpienie bezbronnych stworzeń lub też uratować ich życie.

Zgodnie z obowiązującym prawem kara za zabicie lub znęca-
nie się nad zwierzętami wynosi trzy lata pozbawienia wolności, 
a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem pięć. 
Obowiązkiem skazanego będzie także wypłacenie nawiązki na cel 
związany z ochroną zwierząt od 1 000 do 100 000 złotych, a jeżeli 
działał ze szczególnym okrucieństwem zapadnie obligatoryjny 
wyrok o zakazie posiadania zwierząt. 

Czy jest to kara odpowiednio surowa? Niech każdy odpowie 
sobie na to pytanie sam...

Właścicielka psa

Dokończenie na str. 37

SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI CZ. 34
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się 
wdrażaniem praktycznego zastosowania probiotyków 
na terenie Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum 
Mikroorganizmów w Brzostku.

Chcę Państwu zaprezentować suplement diety idealny na 
sezon jesienno-zimowy i wykorzystane w nim wyciągi 

z roślin leczniczych. SCD ProBiotica™ to zdrowe trawienie 
i lepsza odporność!

Kompozycja 19 aromatycznych ziół fermen-
towanych z udziałem specjalnie dobranych 
probiotycznych mikroorganizmów, wytwo-
rzona według technologii SCD Probiotics, LLC.

SCD ProBiotica™ pomaga odbudować 
w organizmie człowieka właściwy poziom 
dobroczynnych mikroorganizmów naturalnie 
kontrolujących aktywność mikroorganizmów 
chorobotwórczych. Wspomaga utrzymanie rów-
nowagi w mikroflorze ekosystemu przewodu 
pokarmowego, reguluje trawienie. Uwalnia 
składniki witalizujące organizm i dostarcza 

antyutleniacze „wymiatające” z organizmu wolne rodniki.
SCD ProBiotica™ wspiera aktywność pożytecznej mikro-

flory, czyniąc dobro: 
- pozwala uniknąć problemów jelitowych oraz przywraca 

prawidłową czynność przewodu pokarmowego, 
- wspomaga terapię lekową: przewlekłych chorób i leczenie 

stanów pooperacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego 

(choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy), guzków krwaw-
niczych odbytu (hemoroidów) i szczelin odbytu, 

- ogranicza nadkwaśność, zaparcia, biegunki bakteryjne 
i wirusowe, 

- zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunek po kuracji an-
tybiotykowej, chemio- i radioterapii, 

- korzystnie wpływa na motorykę jelit szczególnie u ludzi 
w podeszłym wieku, 

- ogranicza objawy nietolerancji laktozy, 
- wspomaga obniżenie złego cholesterolu we krwi, 
- wspomaga leczenie i ogranicza nawroty infekcji spowo-

dowanych patogennymi grzybami, bakteriami, drożdżakami, 
- wspomaga mechanizmy obronne organizmu.
Rośliny lecznicze wykorzystane do wytworzenia SCD 

ProBiotica™:
Owoc anyżu. Działa wykrztuśnie, rozkurczowo, moczo-

pędnie i wiatropędnie, pobudza laktację. Zewnętrznie działa 
odkażająco na skórę i toksycznie na pasożyty.

Korzeń lukrecji. Działa przeciwzapalnie na błony śluzowe 
żołądka i jelit, wywiera działanie rozkurczowe na mięśnie 
gładkie oskrzeli i przewodu pokarmowego, hamuje rozwój 
bakterii. Poza tym działa wykrztuśnie, pobudza czynność 
wydzielniczą błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Owoc kopru włoskiego. Działa rozkurczowo na mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego. Pobudza wydzielanie soku 
żołądkowego. Hamuje rozwój drobnoustrojów w jelitach. 
Pobudza laktację. Działa wiatropędnie.
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Liść bazylii. Działa głównie na układ trawienny oraz 
nerwowy, łagodzi wzdęcia, skurcze żołądkowe, kolkę, nie-
strawności, zapobiega lub przynosi ulgę w wymiotach i nud-
nościach, eliminuje robaki żyjące w jelitach. Posiada właś-
ciwości uspokajające, dlatego też jest stosowany w czasie 
pobudliwości nerwowej, zmęczenia, depresji, niepokoju lub 
bezsenności, ma również zastosowanie w leczeniu epilepsji, 
bólów migrenowych głowy, kokluszu. Działa przeciwbakte-
ryjnie. Tradycyjnie jest stosowany na zwiększenie pokarmu 
u kobiet karmiących.

Kwiat rumianku. Działa łagodnie uspokajająco, prze-
ciwzapalnie na błonę śluzową i skórę. Wywiera działanie 
rozkurczowe na mięśnie gładkie jelit. Działa też słabo żół-
ciopędnie i rozkurczająco.

Korzeń trybuli. Stosowany jako środek przeciw biegunce, 
chorobom nerek, pęcherza moczowego, dróg oddechowych 
i układu trawiennego.

Koper ogrodowy. Stosowany jest do zwalczania zaka-
żeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie 
i drożdże. Roślina ta działa uspokajająco, wpływa korzystnie 
na proces trawienia i delikatnie obniża ciśnienie krwi. Jest 
stosowany jako lek przeciw kolce, trudnościom z trawieniem 
i spowodowaną tym bezsennością, wzdęciom, nieprzyjemne-
mu zapachowi z ust, brakowi pokarmu u matek karmiących 
piersią.

Owoce czarnego bzu. Działają napotnie i moczopędnie oraz 
przeczyszczająco. Wykazują także działanie przeciwbólowe, 
są pomocne w leczeniu zapalenia nerwu trójdzielnego, rwy 
kulszowej, migreny.

Nasiona kozieradki. Wykazują właściwości odżywcze, 
przeciwzapalne, żółciopędne, rozkurczowe, poprawiające 
samopoczucie, żółciotwórcze, pobudzające wydzielanie soku 
trzustkowego, żołądkowego i jelitowego, wzmacniające, 
usprawniające wchłanianie pokarmów, regulujące wypróżnie-
nia, pobudzające regenerację wszystkich tkanek, mlekopędne, 
moczopędne, przeciwalergiczne.

Korzeń imbiru. Pobudza układ odpornościowy, niszczy 
wirusy (zastosowanie przy przeziębieniach i bólach gardła), 
posiada działanie rozgrzewające, reguluje pracę woreczka 
żółciowego, przeciwdziała nadmiarowi gazów w jelitach, 
zmniejsza wydzielanie kwasów żołądkowych, działa korzyst-
nie w niestrawności, nudnościach, wymiotach z przyczyn 
pokarmowych, ale też w chorobie lokomocyjnej oraz niweluje 
nudności u kobiet w ciąży.

Korzeń arcydzięgla. Pobudza czynności wydzielnicze, działa 
rozkurczowo, wiatropędnie, antyseptycznie, uspokajająco. 
Zwiększa wydzielanie soków trawiennych, śliny, a także 
moczu i potu. Stosuje się w stanach skurczowych przewodu 
pokarmowego, dolegliwościach trawiennych, braku apetytu 
i wzdęciach oraz jako łagodny środek uspakajający.

Owoc jałowca. Działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo 
i moczopędnie. Przyspiesza wydalanie z organizmu szkodli-
wych substancji przemiany materii, czyści krew, odtruwając 
równocześnie cały organizm. Działa również żółciopędnie, 
pobudzająco na żołądek i wątrobę oraz ruch robaczkowy jelit.

Oregano. Pomaga łagodzić wzdęcia oraz stymuluje prze-
pływ żółci. Jako silny antyseptyk, może być stosowane 
w leczeniu problemów związanych z układem oddechowym 
np. w leczeniu kaszlu, zapalenia migdałków, zapalenia oskrzeli, 
w astmie. Może być stosowane na alergie, gorączkę, kamicę 
żółciową oraz kolkę żółciową, bakteryjne choroby skóry.

Natka pietruszki. Pomaga w przypadku ostrych i prze-
wlekłych zapaleń pęcherza moczowego i dróg moczowych. 
Ma dobry wpływ na czynności skóry i układu trawiennego, 
uszczelnia naczynia krwionośne, pomaga leczyć anemię, cho-
roby wątroby i woreczka żółciowego. Żucie liści pietruszki 
likwiduje przykry zapach z ust.

Rozmaryn. Posiada właściwości moczopędne i żółciopędne. 

Wspomaga leczenie chorób układu pokarmowego. Zwiększa 
wydzielanie soku żołądkowego, pobudza apetyt i poprawia 
trawienie. Hamuje rozwój bakterii, działa przeciwzapalnie 
i wspomaga leczenie przeziębienia i grypy, pomaga również 
przy zaburzeniach krążenia obwodowego.

Liść szałwii. Działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, osła-
niająco, przeciwcukrzycowo, wzmaga krwawienia miesiącz-
kowe. Pobudza wydzielanie soku żołądkowego, reguluje 
perystaltykę jelit, łagodzi wzdęcia, bóle brzucha, zmniejsza 
biegunkę. Obniża poziom cukru we krwi - działanie prze-
ciwcukrzycowe. Ma również zastosowanie w zaburzeniach 
wątrobowych i przy nadmiernym poceniu się. Zastosowanie 
zewnętrzne - do płukania jamy ustnej i gardła w stanach 
zapalnych, w ropnym zapaleniu dziąseł, w postaci okładów 
na trudno gojące się rany.

Liść pokrzywy. Zwiększa ilość wydalanych chlorków, 
mocznika oraz szkodliwych produktów przemiany materii. 
Jest to środek odtruwający, korzystnie wpływa na mieszki 
włosowe, gruczoły potowe i łojowe, wzmacnia włosy, leczy 
łupież i inne zmiany łojotokowe.

Liść mięty. Pobudza wydzielania soku żołądkowego i żół-
ci. Wykazuje działanie rozkurczowe, obniża napięcie mięśni 
gardła, jelit, dróg żółciowych i moczowych.

Ziele tymianku. Działa wykrztuśnie i rozkurczowo, wzmaga 
wydzielanie płynnego śluzu, rozrzedzając gęstą wydzielinę 
zalegającą w gardle. Hamuje rozwój grzybów chorobotwór-
czych i patogennej flory bakteryjnej, zwłaszcza paciorkowców 
jamy ustnej i gardła, przewodu pokarmowego i skóry albo je 
niszczy. Pobudza wydzielanie soku żołądkowego, poprawia 
trawienie oraz przyswajanie pokarmów.

Grzyby raishi. Przyspieszają metabolizm substancji tok-
sycznych zgromadzonych w wątrobie. Stosowane przy prze-
wlekłych stanach zapalnych i innych chorobach tego narządu. 
Wzmacniają i regulują funkcje immunologiczne. Przeciw-
działają efektom starzenia. Zwiększają zdolności obronne 
organizmu przeciw nowotworom. Rozszerzają tętnice wień-
cowe, usprawniając krążenie w mięśniu sercowym. Mogą 
redukować poziom złego cholesterolu w ścianach naczy-
niowych, lipoprotein i trójglicerydów. Mogą efektywnie 
redukować ciśnienie tętnicze krwi skurczowe i rozkurczowe. 
Mogą powstrzymać cukrzycę insulino niezależną. Mogą 
zapobiegać rozwojowi reakcji alergicznych.

Przedstawiam Państwu balsam do ciała również idealny 
na sezon jesienno-zimowy.

PreBio BALM (PBB) to naturalny bal-
sam, który może być przeznaczony do pie-
lęgnacji całego ciała, a szczególnie miejsc na-
rażonych na przesuszenia, tj. dłonie, łokcie, 
kolana, pięty. Cennym składnikiem PBB jest 
kwas bursztynowy, który działa jak biostymula-
tor, przyspieszając odbudowę komórkową. Spełnia 
rolę antyutleniacza (spowalnia procesy starzenia) 
i inhibitora („hamulca” powstrzymującego utratę) 
jonów potasu. Dodatkowo rozświetla i regene-
ruje skórę (np. zmniejsza opuchliznę), poprawia 
jej metabolizm. Dzięki zawartości naturalnych 

olejków i masła shea PBB tworzy barierę ochronną, utrzy-
mującą odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Szczególne 
właściwości PBB zawdzięcza zawartości (specjalnie opraco-
wanego przez laboratoria Grupy Probiotics) ProBio Pudru, 
dzięki któremu delikatnie oczyszcza i detoksykuje nawet 
najwrażliwszą skórę, nie wysuszając jej.

Wszystkie składniki balsamu są pochodzenia naturalnego, 
nie zawierają parabenów, silikonów, ftalanów, parafiny, 
olejów mineralnych czy GMO. Dlatego PBB może być sto-
sowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci.

Opracował Janusz Kolbusz
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KOLEJNY SUKCES ZAWODNIKÓW  
BRZOSTECKIEGO KLUBU KARATE!!!
3 listopada 2018 r. w Gorzycach 

odbył się XI Powiatowy Turniej 
Karate Kyokushin. Organizatorem 

tego turnieju był Gorzycki Klub Karate Kyokushin. W tur-
nieju tym startowało 130 zawodników z klubów takich jak: 
Brzostek, Bielsko-Biała, Dębica, Gorzyce, Leżajsk, Rzeszów 
oraz Tarnobrzeg. Brzostek reprezentowało 20 zawodników, 
z czego 18 stanęło na podium, zdobywając łącznie 22 puchary. 
Nasi zawodnicy wywalczyli 6 pierwszych miejsc, 9 drugich 
miejsc oraz 7 trzecich miejsc.
Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli: 
1. miejsce – Kawalec Jan
1. miejsce – Szczepkowicz Kornelia
1. miejsce – Kawalec Kinga
1. miejsce – Składanowski Kacper
2. miejsce – Kolbusz Dawid
2. miejsce – Myszkowska Roksana
2. miejsce – Pietrzycka Wiktoria
2. miejsce – Kolbusz Sebastian
2. miejsce - Krupka Piotr

2. miejsce - Krupka Michał
2. miejsce – Wanat Julia
2. miejsce – Finek Kinga
2. miejsce - Kordek Mateusz
3. miejsce – Czarnecka Kamila
3. miejsce - Pruchnik Krystian
3. miejsce – Finek Aleksandra
3. miejsce - Mroczek Klaudia
3. miejsce – Mendoń Bartosz

Puchary dla Brzostku w kata zdobyli: 
1. miejsce – Szczepkowicz Kornelia
1. miejsce – Kolbusz Dawid
3. miejsce – Kolbusz Sebastian
3. miejsce – Pietrzycka Wiktoria
Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy Brzostek 
w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu. „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współ-
zawodnictwa sportowego w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz
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Groch z kapustą
Święcenie dewocjonaliów

Wypoczywając w czerwcu w Tatrach, 
kupiłam w Zakopanem w kościel-

nym sklepiku na Krzeptówkach pamiąt-
kowy różaniec, ale nie miałam wtedy 
okazji go poświęcić. Pomyślałam, że zro-
bię to na odpuście w Przeczycy 15 sierp-
nia. Wzięłam udział w nabożeństwie 
w sobotę o 7.00 dla chorych, emerytów 
i rencistów, będąc pewną, że wtedy to 
święcenie dewocjonaliów z pewnością 
będzie miało miejsce na zakończenie 
Mszy św., tym bardziej, że na dziedziń-
cu znajdowało się stoisko z „przyborami 
do modlitwy”.

Ale niestety, święcenia dewocjonaliów 
nie było.

W takim razie – pomyślałam sobie 
– poświęcę ten różaniec na odpuście 
w Brzostku 14 września. Wzięłam udział 
we Mszy św. o godz. 9.00 – ale święcenia 
dewocjonaliów znów nie było, pomimo 
możliwości ich zakupu na przykościelnym 
stoisku.

Oczywiście wiem, że gdybym udała 
się do zakrystii w jakimkolwiek dniu 
i poprosiła księdza o poświęcenie tego 
różańca, moja prośba zostałaby spełniona.

Ale dlaczego każdy ma oddzielnie 
chodzić i prosić? Dobrze by było, aby 
święcenie dewocjonaliów przeprowadzać 
podczas odpustów po każdej Mszy św., 
a jeśli odpust trwa dłużej, to koniecz-
nie po Mszach św. dla ludzi starszych 
i chorych.

Tak nawiasem to kupiłam w poprzed-
nim roku w Pieninach obraz-ikonę Matki 
Boskiej i zwróciłam się do księdza podczas 
wizyty duszpasterskiej (kolędy), aby ją 
poświęcił. Otrzymałam odpowiedź, że 
święcenie pomieszczenia (domu) i jego 
mieszkańców na początku wizyty już 
spełnia ten wymóg i niepotrzebny jest 
osobny obrzęd.

Może więc zakupiony różaniec leżąc 
gdzieś tam, tak „przy okazji” też został 
poświęcony?

Czy trzeba w takim razie święcić 
obrazy, różańce, krzyżyki, książeczki do 
nabożeństwa, medaliki itp., aby z nich 
korzystać po katolicku?

Jak byłam w Medziugorie, to świę-
cenie dewocjonaliów odbywało się co-
dziennie, ze względu na liczbę pielgrzy-
mów z różnych stron świata.

Złodziejska opinia Polaków

Rozmawiałam z matką studenta, który 
podczas wakacji zatrudnił się jako 

ochroniarz w Biedronce w Rzeszowie. 
Jego rola polegała na obserwacji mo-
nitorów z kamer umieszczonych w sali 
sprzedaży i odpowiednia reakcja w przy-
padku kradzieży.

Stwierdził on, że pomysłowość złodziei 
nie zna granic – kradną wszystko na setki 
sposobów i na masową skalę.

Może więc ta wstydliwa opinia nam 
Polakom się należy? Tym bardziej, że 
jesteśmy narodem w 90% katolickim, 
a siódme przykazanie „Nie kradnij” z De-
kalogu jest pośród głównych.

W jednej z ewangelii jest napisane: 
„Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż 
z dwiema rękami pójść do piekła w ogień 
nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla 
ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej 
jest dla ciebie, chromym wejść do życia, 
niż z dwiema nogami być wrzuconym 
do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie 
powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest 
dla ciebie jednookim wejść do królestwa 
Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzu-
conym do piekła, gdzie robak ich nie 
umiera i ogień nie gaśnie.” (Ewangelia 
wg świętego Marka 9, 38-43. 45. 47-48)

Najczęstszym grzechem naruszającym 
VII i X przykazanie jest zwykła kradzież 
- potajemne przywłaszczenie sobie rze-
czy cudzej. Kradzież sama w sobie jest 
grzechem ciężkim. Św. Paweł pisze: „...ani 
złodzieje, nie posiądą Królestwa Bożego 
(l kor. 6. 10 ).”

Rzecz skradzioną lub znalezioną nale-
ży oddać, a w razie jej zniszczenia, zwró-
cić równowartość. O tym należy pamię-
tać przy spowiedzi. Piątym warunkiem 
tego sakramentu jest zadośćuczynienie 
Panu Bogu i ludziom.

Jak złodziej ma oddać produkt zagar-
nięty w Biedronce, który zjadł lub zużył? 
A jeśli nie zużył, to odnieść z powrotem? 
W Polsce nikt już z głodu nie kradnie…

Jaskółki

Będąc w październiku w Ośrodku Zdro-
wia w Brzostku, zauważyłam przez 

okno, że w budynku MOPS tuż przy 
gniazdach jaskółek oknówek powiewają 
błyszczące wstążki. Kto i w jakim celu je 
tam zawiesił? Zapewne po to, aby unie-
możliwić im gniazdowanie, co jest praw-
nie niedozwolone, gdyż na terenie Polski 
gatunek ten jest ob-
jęty ścisłą ochroną 
gatunkową.

W ustawie okre-
śla się siedlisko jako 
„obszar występowa-
nia roślin, zwierząt 
lub grzybów w cią-
gu całego życia lub 
dowolnego stadium 
ich rozwoju”. Miej-
sca lęgowe ptaków 
chronionych zloka-
lizowane na budyn-
kach mieszkalnych 
należy więc trak-

tować jako ich siedliska podlegające 
ochronie prawnej. A ograniczenie do-
stępu do nich należy kwalifikować jako 
niszczenie miejsc lęgowych i schronień 
ptaków, a zatem jako naruszenie zakazu, 
o którym mowa w ustawie o ochronie 
przyrody. 

W Polsce gnieżdżą się trzy gatunki 
jaskółek. Dwa z nich, dymówka i ok-
nówka, umieszczają swe gniazda na bu-
dynkach (dymówka wewnątrz, oknówka 
na zewnątrz). Występowanie brzegówki 
uzależnione jest od obecności miejsc do-
godnych do kopania nor. W tym celu 
wykorzystuje ona odsłonięte skarpy, 
żwirownie, piaskownie, wysokie brzegi 
rzek, a nawet skarpy odpadów przemy-
słowych.

Gniazda jaskółek nie są prawnie 
chronione (oczywiście poza sezonem lę-
gowym). Oknówki to jedyny gatunek 
ptaków, które budują swe gniazda na 
elewacjach budynków - najczęściej we 
wnękach okiennych i na ścianach pod 
balkonami. Przed remontem elewacji 
gniazda te należy usunąć. Aby jednak 
to zrobić, trzeba uzyskać zgodę Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Gniazda zdejmuje się jesienią (w paź-
dzierniku lub listopadzie). Po remoncie 
jaskółki oknówki założą nowe gniazda, 
ale trzeba im to ułatwić. Dlatego w miej-
scach, gdzie były gniazda, powierzchnia 
elewacji powinna być bardziej chropo-
wata. Proste jest zabezpieczenie elewacji 
lub okna przed zabrudzeniami odchodami 
oknówek. Jaskółki wyrzucają odchody 
tuż pod gniazdo. Wystarczy zamonto-
wać pod nim półeczkę, na którą będą 
spadały odchody, o szerokości około 20 
cm i okresowo ją czyścić. Ważne, aby 
półeczka nie była umieszczona zbyt blisko 
gniazda. Powieszona za blisko umożliwi 
skrzydlatym drapieżnikom (np. sroce) 
dostanie się do piskląt znajdujących się 
w gnieździe.

Czy budynek MOPS-u będzie na wios-
nę remontowany?

Na Święta Bożego Narodzenia wszyst-
kim Czytelnikom życzę światła i rozwoju 
duchowego oraz zdrowia i pokoju.

Janina Słupek

Podziękowanie
„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych”

(ks. Jan Twardowski)

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek 
i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 
naszej Drogiej Mamy, Babci, Prababci 
i Teściowej śp. Zofii Michalik oraz złożyli 
intencje mszalne za Jej duszę składamy 
serdeczne podziękowania

Rodzina
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Fot. Piotr Wal z Kleci
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« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU





Fot. Adrianna Szpara z Woli Brzosteckiej

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej DolnejFot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Aleksandra Sury z Przeczycy

Fot. Maria Caban z Brzostku
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Fot. Stanisław Szukała z Brzostku


