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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
Inwestycje
1. Aż 2 mln zł dotacji rządowej 

dla Gminy Brzostek! 20 maja br. w Podkarpa-
ckim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce 
podpisanie umowy o dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych budowy drogi 
gminnej na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego 
do ul. Szkolnej oraz na odcinku od Warszta-
tów Terapii Zajęciowej do drogi powiatowej 
w Nawsiu Brzosteckim. Prace budowlane już 
trwają, a ich zakończenie planowane jest na 
koniec września. W ich wyniku powstanie 
droga o długości 936 m z chodnikami, przej-
ściami dla pieszych, 36 miejscami postojowymi 
(poniżej Orlika i przy WTZ) oraz oświetleniem 
hybrydowym.
2. Bardzo miło mi poinformować, że projekt 
pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł 
energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz 
Pilzno” dobiegł końca.
Na terenie Gminy Brzostek zamontowanych 
zostało łącznie 397 instalacji: 347 kolektorów 
słonecznych służących do uzyskania ciepłej 
wody użytkowej podgrzewanej energią sło-
neczną oraz 50 instalacji fotowoltaicznych 
służących do pozyskania energii elektrycznej 
z promieniowania słonecznego. Całkowity 
koszt programu to 15,5 mln zł, z czego aż 5 mln 
150 tys. zł trafiło do naszej Gminy. Zaintereso-
wanie okazało się tak duże, że z niecierpliwoś-
cią oczekujemy kolejnych naborów na projekty 
zakresu odnawialnych źródeł energii. Całość 
zadania dofinansowana została ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta 
energia, Działania 3.1 Rozwój OZE.
3. Zakończono prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego, 
Węgierskiej, Polnej, Szkotniej, Przedmieście 
i 11 Listopada w Brzostku. Całkowita dłu-
gość wybudowanej sieci wynosi ponad 6,5 km, 
a koszt jej wykonania to 3 mln zł. W ramach 
prac wyremontowano również dwie przepom-
pownie ścieków (P2 i P5). Po zakończeniu 
odbiorów technicznych będzie można składać 
wnioski o wykonanie przyłącza. Inwestycja jest 
dofinansowana ze środków EFRR – w ramach 
RPO WP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 
IV-Ochrona środowiska naturalnego i dziedzi-
ctwa kulturowego, Działanie 4.3-Gospodarka 
wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 – Gospo-
darka ściekowa.

4. Dobiega końca budowa oświetlenia drogo-
wego przy drodze krajowej 73 w Bukowej. Na 
odcinku 1,5 km od domu ludowego do końca 
Bukowej (granicy gminy) zamontowano 18 
opraw LED na słupach betonowych. W najbliż-
szym czasie nastąpi odbiór techniczny, przyłącz 
do sieci oraz uruchomienie układu sterowni-
czego. Prace projektowe i budowlane wykonała 

firma „EL-MAG” Magdalena Mysona z Czarnej.

5. Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił 
nowy ciągnik New Holland T5 wraz z ramie-
niem hydraulicznym, głowicą koszącą i głowicą-
-szczotką lato-zima firmy Rolmex. Zakupiony 
sprzęt znacznie poszerzy zakres usług ofero-
wanych przez ZGK Brzostek, w szczególności 
pozwoli na częstsze wykaszanie poboczy oraz 
zabezpieczenie przejezdności gminnych dróg 
i chodników w okresie zimowym.

6. Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom 
w Nawsiu Brzosteckim” przy wsparciu Gminy 
złożyło wniosek o dofinansowanie budowy 
placu zabaw w miejscowości Wola Brzostecka 
na działce koło domu ludowego. Liczę, że wnio-
sek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a grant 
w wysokości 20 tys. zł pochodzący z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośredni-
ctwem Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” 
umożliwi stworzenie dzieciom miejsca do za-
baw wyposażonego m.in. w huśtawki, bujaki, 
karuzelę i zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. 

Brzostek ma swoje miasto partnerskie
17 maja br. w Pałacu Hetmana Kiryłła Ra-

zumowskiego w Baturynie miało miejsce uro-
czyste podpisanie umowy o współpracy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Brzostek i Miastem 
Baturyn na Ukrainie. Stosowne dokumenty 
podpisali Burmistrz Brzostku Wojciech Stani-
szewski oraz Holowa Hromady Baturyn Leonid 
Dusza. Podstawę tej współpracy stanowią 
umowy między rządami Polski i Ukrainy z lat 
1992/93 oraz stosowne uchwały organów 
obu samorządów. Rada Miejska w Brzostku 
uchwałę w tej sprawie podjęła jednogłośnie 
na sesji w dniu 26 kwietnia. 

Baturyn to miasto położone w  rejonie 
bachmaczackim obwodu czernihowskiego, 
w północno-wschodniej części Ukrainy. Mia-
sto leżące nad rzeką Sejm zostało założone 
w 1625 roku i do 1686 roku znajdowało się 
w granicach Rzeczypospolitej. Obecnie Ba-
turyn podobnie jak Brzostek liczy ok. 2700 
mieszkańców. Niewątpliwymi atutami naszego 

miasta partnerskiego są jego liczne zabytki 
i bogata historia.

Współpraca pomiędzy partnerami umo-
wy ma polegać m.in. na współorganizowaniu 
i współuczestniczeniu w działaniach o cha-
rakterze społecznym, gospodarczym, eduka-
cyjnym, sportowym, a także wspieraniu or-
ganizacji spotkań młodzieży, przedstawicieli 
organizacji społecznych, grup zawodowych, 
zespołów twórczych. Brzostek i Baturyn będą 
także wymieniać się informacjami na temat 
działalności władz lokalnych, oświaty, kultu-
ry, promocji, sportu, pomocy społecznej oraz 
dzielić się doświadczeniami w rozwiązywaniu 
problemów mieszkańców i kreowaniu rozwoju 
rolniczo-gospodarczego. Istotnym elementem 
współpracy będzie wzajemna promocja part-
nerskich samorządów.

Legioniści z Brzostku doczekają się upa-
miętnienia

Już wkrótce w przestrzeni naszego mia-
steczka pojawi się nowy pomnik. Nieprzypad-
kowo zostanie on zlokalizowany przy nowo 
wybudowanej ul. Legionów. Rada Miejska, 
podejmując stosowną uchwałę, pozytywnie 
odniosła się do wniosku, jaki w tej sprawie 
skierowany został przez Zarząd Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Upamiętnienie 
w postaci tablicy umieszczonej na głazie na-
rzutowym dotyczyć będzie strzelców, którzy 
wymaszerowali z Brzostku 4 VIII 1914 roku, 
innych legionistów pochodzących z miasteczka 
oraz członków „Strzelca”. Po przebudowie ist-
niejącego ogrodzenia głaz wraz z tablicą zosta-
nie ustawiony na terenie przylegającym do bu-
dynku Samodzielnego Gminnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, przy przejściu dla 
pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Legionów 
z ul. Mysłowskiego. Koszty budowy pomnika 
zostaną po-
kryte z bu-
dżetu gmi-
ny. Obecnie 
w Instytucie 
Pamięci Na-
rodowej ana-
lizowana jest 
treść napisu, 
który ma zo-
stać umiesz-
czony na tablicy.

Cenna pamiątka odzyskana 
Dzięki staraniom pana Stanisława Sambor-

skiego i księdza prof. 
Bogdana Stanaszka 
udało się odzyskać tab-
licę, na której umiesz-
czone były pamiątkowe 
gwoździe w związku 
z uroczystością odsło-
nięcia w sierpniu 1939 
roku na Urzędzie Miej-
skim płyty poświęconej 
25. rocznicy wymarszu 
członków brzosteckiego „Strzelca” do legionów 
Józefa Piłsudskiego. Zanim ta cenna histo-
rycznie pamiątka zostanie zaprezentowana 
mieszkańcom, wykonane zostaną prace kon-
serwatorskie. Serdecznie dziękujemy księdzu 
profesorowi i panu Samborskiemu za zaanga-
żowanie w tę sprawę.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Tu stanie pomnik
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GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2019 
W SKUROWEJ I PRZECZYCY
Druhny i druhowie OSP podtrzymali ubiegłoroczną inicja-

tywę Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzostku, by oprócz 
obchodów wspomnienia św. Floriana – patrona strażaków 
– w poszczególnych parafiach czy jednostkach, organizować 
także uroczystość o charakterze ogólnogminnym. W rolę 
gospodarzy tegorocznej uroczystości wcielili się druhowie 
i druhny OSP w Skurowej. Z pełnym przekonaniem można 
powiedzieć, że ze swojego zadania wywiązali się wzorowo.

Oficjalna część obchodów rozpoczęła się na placu przed 
Sanktuarium N.M.P. Wniebowziętej w Przeczycy. Odbył się tam 
uroczysty apel, który zgromadził delegacje i poczty sztandarowe 
następujących jednostek: OSP Skurowa, OSP Brzostek, OSP 
Zawadka Brzostecka, OSP Opacionka, OSP Januszkowice, 
OSP Januszkowice-Działy, OSP Grudna Dolna, OSP Siedliska-
-Bogusz, OSP Bukowa, OSP Nawsie Brzosteckie. Dowódcą 
uroczystości był Naczelnik OSP Skurowa dh Ireneusz Pruchnik, 
który złożył Prezesowi Oddziału Gminnego ZOSP RP mel-
dunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Następnie 
miał miejsce przemarsz do świątyni, gdzie sprawowana była 
Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Nabożeństwo 
koncelebrowali ks. proboszcz Marek Marcićkiewicz i wika-
riusz ks. Rafał Żelazny. Wnętrze kościoła udekorowane było 
elementami nawiązującymi do strażackiej służby z figurą św. 
Floriana. W kazaniu ks. proboszcz sięgnął do historii św. Flo-
riana oraz do dziejów związanych z rozwojem jego kultu na 
ziemiach polskich. Przypomniał także o zaszczycie, jakim jest 
noszenie strażackiego munduru i obowiązkach, jakie z tego 
faktu wynikają. Liturgię zgodnie z ceremoniałem uświetniały 
poczty sztandarowe jednostek OSP. 

Po zakończonej Eucharystii strażacy przemaszerowali po-
nownie na plac apelowy, gdzie przy zachowaniu ceremoniału 

dokonano zakończenia oficjalnej części uroczystości. Zgro-
madzeni wsiedli do rozświetlonych na niebiesko pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych i udali się w kierunku Domu Ludowego 
w Skurowej, gdzie czekały na nich kolejne punkty programu. 
Powitania druhen, druhów i zaproszonych gości dokonał Prezes 
OSP Skurowa dh Krzysztof Baran. Następnie głos zabrał Prezes 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku dh Daniel Wójcik, 
który podziękował strażakom za całoroczną, niełatwą służbę 
i aktywność społeczną jednostek OSP oraz złożył życzenia 
z okazji święta patronalnego. Wyrazy wdzięczności i życzenia 
pomyślności przekazali również obecni na uroczystości samo-
rządowcy: Radny Rady Powiatu Mateusz Domaradzki, Radny 
Rady Miejskiej w Brzostku Piotr Mroczek, Sołtys Skurowej 
Bożena Bartnik. 

Po wspólnym posiłku nadszedł czas na występ Zespołu 
Ludowego „Liwoczanie” z Gminy Brzyska, który swoją muzy-
ką rozweselał czas spędzony przy wspólnym biesiadowaniu. 
Spotkanie stało się dobrą okazją do wspomnień, wymiany do-
świadczeń i przemyśleń pomiędzy strażakami poszczególnych 
jednostek, dyskusji na temat bieżącej sytuacji w pożarnictwie, 
snucia planów na przyszłość i oczywiście dobrej zabawy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie tych niezwykle udanych obchodów na czele z go-
spodarzami – OSP Skurowa. Dziękujemy druhnom i druhom 
za liczne przybycie. Żywimy nadzieję, że w kolejnych latach 
wspólne spotkania z okazji Dnia Strażaka będą miały równie 
pomyślny przebieg.

Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w BrzostkuFot. Paweł Batycki
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WSZYSTKIE NASZE MATKI…
Kim są dla nas? Jak to jest być matką? O tym piszą nasi Czytelnicy: 

***
„Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi 

dłużnikami – matka.”
 M. Ostrowski

Kim jest mama? Zdecydowanie prościej byłoby zadać pyta-
nie, kim ona nie jest, chociażby dlatego że jest ona niemal 

wszystkim! Jest superbohaterką! 
Moja Mama zawsze miała dla mnie i mojego rodzeństwa 

czas, pomagała, wysłuchiwała, dmuchała i chuchała. Nawet 
wtedy, kiedy przychodziła zmęczona po pracy i marzyła tylko 
o odpoczynku. Pamiętam, jak zarywała noce, aby zrobić nam 
na drutach swetry, których nie było w sklepie, albo wymarzone 
getry czy „drapiące” mojego brata skarpety. Miała setki zajęć, 
ale zawsze była dla nas - kochająca, współczująca, ale i wyma-
gająca. Kocha nas mimo wszystko. I my też Ją bardzo kochamy. 

Bardzo znamienny jest cytat: „Od dzieci można się wiele 
dowiedzieć. Na przykład, jak bardzo jesteś cierpliwy”. (Franklin 
P. Adams)

Jest to prawda. Moje macierzyństwo przyszło stosunkowo 
późno. Ale jak mówią – lepiej późno niż wcale. Nie wyobra-
żałam sobie takiego malucha w domu, ale gdy przyszedł na 
świat, wszystko się zmieniło. Intuicyjnie – bo nie ma żadnych 
specjalnych kursów przygotowujących do macierzyństwa, 
dowiedziałam się, jak być mamą. Jednak przyznać muszę, że 
wiele pomogła mi moja Mama, która zawsze była „na posterun-
ku”. Nie przeszkadzały nieprzespane noce, grymasy i kaprysy. 
Miłość spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Miłość bez-
warunkowa, ale mam nadzieję, że mądra. I tak trwa już 21 lat.

*** 
Matka 
– to bezpieczeństwo: chroni przed urazami, zwierzętami, 

złymi ludźmi, nieodpowiednim towarzystwem, chorobami, od 
wilka w ciemnym pokoju;

- to poświęcenie – nieraz rezygnuje z pracy zawodowej 

(i lepszej emerytury), wychowuje dzieci, wnuki, a nawet pra-
wnuki, uprawia ogród z ekologicznymi warzywami, robi własne 
przetwory i soki dla „miastowych”;

- to wychowanie w wierze naszych przodków i tradycji 
– uczy modlitwy, prowadzi do kościoła, przygotowuje do 
sakramentów, przestrzega postnych i świątecznych tradycji, 
błogosławi przed ślubem;

- to miłość – przytuli, okryje, poczyta na dobranoc, pocałuje 
bolący paluszek, upomni, zgani, pochwali, ostrzeże;

- to pracowitość – stara się być pomocna wszędzie i wszyst-
kim. Moja mama ma 94 lata i jak nie mogła już sprawnie chodzić, 
szydełkowała, robiła na drutach swetry, potem czapki, opaski 
i szaliki a nawet rękawiczki, a teraz robi na szydełku kapcie do 
hospicjum lub domu opieki.

„Nie mogę tracić czasu” – mówi.
Bardzo ją podziwiam i kocham. 

*** 
- Mama – osoba, która zawsze wysłucha i zrozumie dzieci.
- Mama cierpliwa, zawsze czeka na zmianę postepowania 

swoich dzieci.
- Szczęściem jest mieć dobre dzieci.
- Mama widzi w swoich dzieciach radość i niepokój.
- Dopóki żyje mama, rodzina jest razem.
- Mama odpowiada za spokój w rodzinie.
- Mama kocha swoje dzieci bez względu na to, jakie są.
- Odejście mamy to koniec bycia dzieckiem.

*** 

Dziecko poznaje świat przez zachowanie matki. Matka to 
rodzicielka, wychowawczyni, kapłanka składająca ofiarę z siebie, 
z trudów, z problemów, obrończyni.

Mama dla mnie – cicha, skromna, pełna miłości i… MOJA.

*** 
Dokończenie na str. 6
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Macierzyństwo to najpiękniejsza przygoda mojego życia, 
która zaczęła się blisko 11 lat temu. Od zawsze wiedziałam, 
że chcę być mamą i nie wyobrażam sobie życia bez moich 
urwisów. Wymarzone, wyczekane, zawładnęły moim światem, 
rządzą nim nadal i pewnie zawsze tak będzie.

Dzieci są wymagające, potrzebują ciągłej uwagi, ciężko zna-
leźć chwilę dla siebie. Nie zawsze jest wesoło i kolorowo. Zda-
rzają się kłótnie, krzyki, gorsze dni, kiedy mam ochotę trzasnąć 
drzwiami i wyjść. Macierzyństwo uczy cierpliwości – to, co kie-
dyś doprowadzało mnie do szaleństwa, dzisiaj nie robi na mnie 
większego wrażenia. Porysowane ściany i meble, zabawki poroz-
rzucane w każdym kącie domu, ogólny chaos to nasza codzien-
ność. Ktoś może powiedzieć, że to kwestia organizacji i wszystko 
da się zrobić. Może i tak, ale dla mnie ważniejsze jest spędzenie 
wolnych chwil z dziećmi niż idealny porządek. Czas szybko mija  
i straconych lat nie da się odzyskać, nadrobić. Słodkie maleń-
stwo niepostrzeżenie zmienia się w zbuntowanego nastolatka, 
pragnącego wolności, a jednocześnie dyskretnej obecności 
i opieki rodziców.

 Chcę być mamą obecną w życiu swoich dzieci, bawić się 
z nimi, uczyć tego, czego nie nauczą się z książek – bezin-
teresownej miłości, dobroci, tolerancji, szacunku dla świata 
i ludzi. I choć czasem brak już sił to ich uśmiechnięte buzie są 
najwspanialszą nagrodą za wszystkie trudy związane z wycho-
waniem małego człowieka.

______ 

Wszystkim Mamom dedykujemy fragment dostępnego 
w Internecie opowiadania pt. „Jak Bóg stworzył matkę”, którego 
autorem jest Bruno Ferrero:

Dobry Bóg zdecydował, że stworzy... MATKĘ.
Męczył się z tym już od sześciu dni, kiedy pojawił się przed Nim 

anioł i zapytał: 
- To na nią tracisz tak dużo czasu, tak?
Bóg rzekł: 
- Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie? 

Posłuchaj, ona musi nadawać się do mycia, prania, lecz nie może 
być z plastiku... powinna składać się ze stu osiemdziesięciu części, 
z których każda musi być wymienialna... żywić się kawą i resztkami 
jedzenia z poprzedniego dnia... umieć pocałować w taki sposób, 

by wyleczyć wszystko - od bolącej skaleczonej nogi aż po złamane 
serce... 

(…)

Na koniec dla Mam na wesoło (żarciki przekazane przez 
Czytelników):

- Mamusiu – pyta trzyletnia Kasia – dlaczego masz taki 

duży brzuszek?
- Bo mam w nim dzidziusia – odpowiada mama.
- Mamusiu, a kochasz go?
- No, oczywiście. Bardzo go kocham.
- To dlaczego go zjadłaś?


Jaś siedzi zasmucony. Mama pyta synka:
- Jasiu, dlaczego się martwisz?
- Bo ksiądz mówił na religii, że po śmierci idzie się do nieba.
- Jasiu, ty jesteś bardzo młody, będziesz jeszcze długo żył 

– pociesza mama.
- Mamusiu, ale ja się nie boję śmierci.
- To czym się martwisz?
- Bo jak pójdę do nieba, to mogę z niego spaść.

Opracowała U. Kobak.

Dokończenie ze str. 5

Dla naszych Mam

POWIATOWY DZIEŃ MATKI W BRZOSTKU
„Bóg nie może być wszędzie dlatego stworzył matkę”

Matthew Arnold

O znaczeniu matki w życiu każdego człowieka wiedzą nawet 
najmłodsi. Dlatego też Dzień Matki, pewnie niemal na 

całym świecie, obchodzi się niezwykle uroczyście, a symbo-
lem w tym dniu jest matczyne serce. Pamiętają o tym również 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu zrze-
szone obecnie w Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich 
i Organizacji Pozarządowych w Dębicy, które wprowadziło do 
swego kalendarza imprez uroczyste obchody tego doniosłego 
dla każdej kobiety-matki święta. Uroczystość nazywa się Po-
wiatowym Dniem Matki, który jest obchodzony każdego roku 
w innej miejscowości. 

W 2019 roku organizacją tej imprezy miało zaszczyt zająć 
się Stowarzyszenie „Nasz Los w Naszych Rękach” w Brzostku. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w brzosteckim Kościele 
Parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego. Okolicznościową 
homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Marek Mnich, w której 
pięknie podkreślił wartość matczynego serca. Po nabożeń-
stwie wszyscy przeszli do szkoły podstawowej, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. W tym niezwykle podniosłym 

spotkaniu uczestniczyło około 150 osób – reprezentantek 
niemal wszystkich, bo aż 25 kół z powiatu dębickiego oraz 
zaproszonych gości z ościennych samorządów różnego szczeb-
la, jak też przedstawicieli innych organizacji. Nie zabrakło 
więc takich osobistości jak: Przewodniczącej Stowarzyszenia 
Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych Anny 
Mikrut, Wicestarosty Powiatu Dębickiego Adama Pieniążka, 
Wiceburmistrza Pilzna Krzysztofa Krawca, Zastępcy Burmistrza 
Brzostku Adama Kostrząba, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Brzostku Marcina Sasa i wielu innych znakomitości.

Gości powitała prezes Stowarzyszenia „Nasz Los w Naszych 
Rękach” w Brzostku Kazimiera Gotfryd. Później okolicznościowe 
przemówienia wygłosili kolejno wszyscy ww. przedstawiciele 
samorządów. W dalszej kolejności, jak co roku, wręczono sta-
tuetki Serce Matki dla wyjątkowych kobiet, które wychowały 
co najmniej czwórkę dzieci, a dzięki swej osobowości i postę-
powaniu w życiu codziennym cieszą się również szacunkiem 
i sympatią lokalnych społeczności. W tym roku uhonorowano 
25 matek z powiatu dębickiego typowanych przez przewod-
niczące poszczególnych kół gospodyń. Tę zaszczytną nagrodę 
przyznano aż trzem matkom z naszej gminy. Były to: Barbara 

Dokończenie na str. 7

Fot. Stanisław Szukała
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DZIEŃ MAMY, DZIEŃ BARDZO WAŻNY!
23 maja dzieci z grupy „Zygzaki”, działającej przy Cen-

trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, swoim ruchem 
i emocjami starały się pokazać, jak bardzo kochają swoją 
Mamę. W pierwszej kolejności na scenie wystąpiła młodsza 
grupa, która swoim wdziękiem i zaangażowaniem wzruszyła 
publiczność. Starszaki wystąpiły jako następne – pokaz był 

naprawdę emocjonujący. 
Dzieci to największe szczęście, a gdy na dodatek robią coś 

pięknego, z tak ogromną chęcią i oddaniem - to moim zdaniem 
nie ma nic wspanialszego.

Instruktor zajęć tanecznych
Żaneta Grzesiakowska

Nawracaj z Brzostku, Wiktoria Szarek z Bukowej oraz Krystyna 
Wójcik z Kleci. Statuetki wręczali uroczyście ww. przedsta-
wiciele samorządów i stowarzyszeń. Oprócz pamiątkowych 
statuetek nie zabrakło kwiatów i dyplomów. Dzięki takiej 
oprawie ceremonia miała jeszcze bardziej wzniosły charakter, 
szczególnie dla wyróżnionych matek. 

Później odbyło się uroczyste biesiadowanie i jednocześnie 
część artystyczna. A wystąpili w niej najpierw uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Brzostku przygotowani pod kierun-
kiem pedagogów – Elżbiety Ryby-Stanek i Grażyny Maziarz. 
Dzieci i młodzież poprzez piękną recytację wierszy, znakomite 
wokalne wykonanie i zaaranżowanie piosenek oraz układów 
tanecznych oddali hołd wszystkim obecnym matkom. Po wystę-
pach uczniów zaprezentowała się Kapela Ludowa Zastawnych 
działająca przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
a ta zaś wykonując profesjonalnie tradycyjne, żwawe melodie, 
zachęcała wszystkich do tańców i radosnej zabawy.

To wyjątkowo podniosłe spotkanie przedstawicielek kół 
gospodyń z całego powiatu upłynęło w entuzjastycznej at-
mosferze i zapewne przyczyniło się do dynamicznej integracji 
środowiska kobiet.

Elżbieta Michalik
PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania składam wszystkim osobom, które 
w jakiś sposób pomagały w przygotowaniu Powiatowego 

Dnia Matki w Brzostku. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję 
pod adresem proboszcza ks. Marka Mnicha za sprawowaną 
Mszę Świętą i wygłoszoną homilię oraz życzenia. Podziękowania 
należą się też Dyrektorowi szkoły podstawowej Jackowi Berko-
wi za użyczenie lokalu oraz gronu pedagogicznemu, szczególnie 
Elżbiecie Rybie-Stanek za przygotowanie części artystycznej 
z dziećmi, a także innym pracownikom z wymienionej szkoły 
za wszelką pomoc. Pragnę też podziękować Prezesowi Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Leszkowi Bieńkowi i jego pracowni-
kom za zorganizowanie transportu, jak również Kierownikowi 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Marcie Król oraz 
pracownikom za współpracę.

Zaś osobne wyrazy wdzięczności składam koleżankom z koła, 
które przez cały tydzień pracowały z radością i zadowoleniem 
przy zorganizowaniu tej imprezy. 

Prezes Stowarzyszenia
„Nasz Los w Naszych Rękach” w Brzostku

 Kazimiera Gotfryd 

Dokończenie ze str. 6

Fot. P. Batycki, J. Batycki, N. Wodzisz
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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE?
Sprzątamy cmentarz z I wojny światowej

W piękne, majowe, sobotnie popołudnie z inicjatywy Soł-
tysa grupa młodzieży ze wsparciem rodziców i – co powoli 
staje się już tradycją – przy udziale OSP Zawadka Brzostecka, 
przystąpiła do uporządkowania naszego pięknie położonego 
cmentarza żołnierskiego.

7 maja minęła 104. rocznica wielkiej bitwy pod Brzostkiem, 
w której życie straciło wielu młodych żołnierzy węgierskich, 
austriackich, rosyjskich, niemieckich, ale też i polskich. Cmentarz 
zawadzki po ubiegłorocznym remoncie przy udziale środków 
wojewódzkich prezentuje się naprawdę okazale. Wyremonto-
wane nagrobki z piaskowca, odnowione schody i bardzo piękne 
położenie tej nekropolii sprawiają, że coraz więcej przejezdnych, 
turystów czy mieszkańców chętnie odwiedza to miejsce, by 
w ciszy szumiących buków oddać się kontemplacji nad życiem, 
upływającym czasem czy nieraz mocno zagmatwaną historią, 
która nigdy nie jest jednoznaczna...

Położenie w lesie naszego cmentarza sprawiło, że naprawdę 
sporo pracy włożyliśmy, by go pięknie odczyścić z liści, mchu, 
gałęzi – udrożniliśmy spusty opadowe i korytka, a także wy-
sprzątaliśmy śmieci, które, niestety, jeszcze gdzieniegdzie się 
pojawiały. Stowarzyszenie NASZA ZAWADKA na czele z naszą 
duszą artystyczną, Jadwigą Berek, przygotowało efektowne 
wieńce utkane kwiatami, które przyozdobiły krzyże metalo-
we tak, że cmentarz nasz nabrał bardziej kolorowych barw. 
Cmentarz nie zawsze musi kojarzyć się ze smutkiem, bólem 
czy łzami i tu przypomina mi się w moich wędrówkach po 
bezdrożach Europy odwiedzony kiedyś w Rumunii „wesoły 
cmentarz” w Sapanta – warto zobaczyć zdjęcia w internecie, 
a jeszcze lepiej odwiedzić go na żywo.

Jestem szczególnie dumny z mieszkańców naszej wsi, mło-
dzieży, dzieci, strażaków, że odpowiedzieli tak czynnie na mój 
apel – że ten dzień tak pięknie wpisał się w lekcję historii na 
świeżym powietrzu, szacunku dla tych, co odeszli, choćby 
czasem byli po różnych stronach barykady, zadumy nad upły-
wającym czasem i jego nieuchronnością... Chcemy tak co roku 
na wiosnę tę akcję przeprowadzać, bo zawsze warto pochylić 
się nad historią, bo zawsze warto uczynić coś dobrego dla in-
nych, bo zawsze warto oddać cząstkę siebie – to przecież tak 
wiele nie kosztuje, ani czasu, ani sił, a tyle satysfakcji sprawia 
dobrze wykonana robota...

Zwieńczeniem pracy było wspólne ognisko w miejscu przygo-
towanym przez Dawida Nawracaja. Smak pieczonych kiełbasek 
czy słodyczy sprawił, że miny uczestników stały się szczególnie 
pogodne, radosne i nawet widziałem, że po tej ciężkiej pracy 
apetyt dopisywał, podobnie jak i humory. No cóż, jeszcze raz 
pragnę wszystkim uczestnikom serdecznie podziękować za 
kolejny nasz zawadzki czyn społeczny, a wszystkich miesz-
kańców, turystów zapraszam do odwiedzania tego pięknego 

zakątka naszej Gminy....

Msza św. „Na Górach”
Od kilku lat tradycją pierwszomajową w Zawadce Brzoste-

ckiej „Na Górach” stała się polowa msza święta przy kapliczce 
Państwa Wojnarów. Dzięki życzliwości naszego Księdza Pro-
boszcza Marka Mnicha, który zawsze nas wspiera dobrym 
słowem i modlitwą, blisko sto osób z Zawadki, Brzostku, 
Siedlisk-Bogusz czy Pilzna uczestniczyło w tej uroczystej Eu-
charystii. Rokrocznie jeśli jest tylko dobra pogoda, przybywa 
chętnych mieszkańców, by tu przy tej niepozornej kapliczce 
oddać swe prośby, zmartwienia czy podziękowania Maryi... 
Słoneczna, choć trochę wietrzna aura oraz piękna przyroda 
sprzyjały wsłuchaniu się w Słowo Boże. Maj to prawdziwie 
Maryjny miesiąc - mieniący się odcieniami zieleni, kwitnący 
kaskadą przeróżnych kwiatów, pachnący zapachami ziemi czy 
ziół... Donośny śpiew niósł się po górach i dolinach i niezwykle 
szybko upłynął czas tej mszy. Bardzo serdecznie chcę podzię-
kować naszemu Proboszczowi za osobistą celebrę i za wspar-
cie duchowe, służbie ołtarza, lektorom z Zawadki, a przede 
wszystkim gospodarzom, Państwu Wojnarom, za przygotowanie 
kapliczki do majówek i za codzienną opiekę nad nią.

Mieszkańcy Zawadki i nie tylko przez cały maj wieczorami 
spotykali się przy kapliczce, by słowem, śpiewem i i modlitwą 
chwalić naszą Maryję - i choć czasem pogoda zła i deszcz, 
i chłodno, to oni dzielnie przychodzili co dzień. Niektórzy 
wręcz nie wyobrażali sobie, by można było nie przyjść, by się 
jakąś tanią wymówką wykupić... A że czas płynie szybko i nie-
ubłaganie, to kolejna majówka już przechodzi do historii i tylko 
w nas nadzieja trwa, że za rok znów się wszyscy spotkamy pod 
tą bielejącą kapliczką, że znów będziemy razem tworzyć naszą 
małą zawadzką wspólnotę. Daj Boże...

Sołtys Marcin Sas 

Fot. Paweł Batycki
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„OSP GRUDNA DOLNA - OTWARTA DLA MŁODZIEŻY”
7 maja 2019 roku uczniowie klasy ósmej 

Szkoły Podstawowej im. Danuty Sie-
dzikówny „Inki” w Grudnej Górnej wraz 
z Panią Renatą Wadas odwiedzili OSP 
w Grudnej Dolnej. Poszliśmy tam w ra-
mach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa. 

Strażacy zaoferowali nam transport 
wozem strażackim, z czego skwapliwie 
skorzystaliśmy. Po przyjeździe na miej-
sce, do pięknie wyremontowanej remizy, 
szczegółowo zostaliśmy zaznajomieni ze 
sprzętem i umundurowaniem jednost-
ki. Należy przy tym wspomnieć, że nasi 
druhowie posiadają na wyposażeniu no-
woczesną pompę pływającą „Niagara 2”. 
Mieliśmy także możliwość poczuć się jak 
prawdziwi strażacy, mogąc używać pro-
fesjonalnego sprzętu gaśniczego, oczy-
wiście pod czujnym okiem strażaków. 

Po zakończeniu prezentacji sprzętu 

odbyliśmy krótki kurs ratownictwa me-
dycznego, dzięki któremu przypomnie-
liśmy sobie, jak uratować ludzkie życie. 
Druhowie zaprezentowali nam, jak używa 
się sprzętu ratowniczego i barwnie opo-
wiedzieli o akcjach, w których brali udział. 

Spotkała nas też miła niespodzianka. 
Strażacy przygotowali dla nas pyszny 
poczęstunek, podczas którego dowie-
dzieliśmy się, że w straży są nie tylko 
mężczyźni, ale również kobiety, których 
w OSP Grudna Dolna są dwie. Jak pano-
wie stwierdzili, kobiety w straży pełnią 
bardzo ważną rolę, nie tylko podczas bez-
pośredniej akcji ratowniczo-gaśniczej. 
Kobieta-strażaczka jest w pewnym stop-
niu psychologiem dla poszkodowanych, 
w czasie pożaru pociesza rodziny, a po 
tragicznych zdarzeniach nawet straża-
kom dodaje otuchy. Wszyscy druhowie 

i druhny przeszli profesjonalne szkolenia, 
nie poprzestają jednak na tym i nadal 
podnoszą swoje kwalifikacje i umiejęt-
ności, uczestnicząc w różnych kursach 
i szkoleniach.

Cała wizyta przebiegła w bardzo miłej 
atmosferze, dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawych i potrzebnych informacji, a także 
interesujących historii z życia strażaka. 

Dziękujemy za miłe przyjęcie i życzy-
my, aby sprzętu przybywało, a wszystkie 
akcje przebiegały bezpiecznie i każdy 
wrócił cały i zdrowy. Mamy również na-
dzieję, że nie było to nasze ostatnie spot-
kanie i zobaczymy się w Młodzieżowej 
Drużynie Pożarniczej, której powołanie 
jest marzeniem strażaków.

Uczniowie klasy VIII
Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej

PODZIĘKOWANIE
Szczere podziękowania dla Patrycji 
Czech za wzorowe udzielenie pierw-
szej pomocy ofiarom niedawnego 
wypadku na ul. Legionów. Mimo 
młodego wieku, Patrycja wykaza-
ła się zimną krwią, doskonałą wie-
dzą i umiejętnościami, dzięki cze-
mu uratowała ludzkie życia. Jest 
bohaterką, której wielki czyn budzi 
nasz podziw i powinien zawstydzić 
niejednego dorosłego. Gratulacje 
dla rodziców.

Uratowany przez Patrycję Wiktor 
z rodziną

Fot. Kamil Szela

grafika: designed by Rawpixel.com - Freepik.com

PODZIĘKOWANIE 
DLA OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ 
W GRUDNEJ DOLNEJ

Serdecznie dziękuję OSP w Grudnej Dolnej, 
jak również Pani Sołtys Krystynie Wójtowicz 

za sprawną i skuteczną pomoc dla mnie w pro-
wadzeniu akcji ratowniczej związanej z powo-
dzią, która miała miejsce w ostatnich dniach.

Gratuluję z całego serca postawy i działań, 
które wielu ludziom dotkniętym skutkami po-
wodzi przywracają nadzieję i dają wiarę w czło-
wieka, który potrafi wyciągnąć do bliźniego 
pomocną dłoń.

Wdzięczna mieszkanka wsi Grudna Dolna
Maria Trojnar



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/201910

ŚWIADOMY UCZEŃ - ŚWIADOMY OBYWATEL
„Ziemia ojców, dziadów i pradziadów należy zastąpić argumentem 
ziemia dzieci, wnuków i prawnuków”.

Julian Tuwim

Wybory samorządowe i parlamentarne odbywające się 
naszym kraju pokazują, że uczestnictwo Polaków w pro-

cedurach demokratycznych jest niskie. Wyzwaniem stało się 
uczenie młodzieży, co znaczy być obywatelem świadomym 
swoich praw i obowiązków, współodpowiedzialnym za rozwój 
swojego państwa, rozumiejącym przemiany demokratyczne 
i zaangażowanym w życie publiczne. Jako naród wyróżnia-
my się niskim zaufaniem społecznym. Zaufanie do instytucji 
buduje się poprzez pokazanie, że każdy obywatel ma wpływ 
na decyzje podejmowane przez instytucje publiczne, w tym 
samorząd lokalny. 

Dlatego też w mijającym roku szkolnym w klasie ósmej 
w Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz realizowano 
program „Świadomy uczeń - świadomy obywatel”. Jego celem 
było przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu 
i pełnienia ról społecznych. Za najważniejsze uznać bowiem 
należy wychowanie uczniów w poczuciu odpowiedzialności za 
własną przyszłość oraz przyszłość wsi, miasta i gminy, zdolnych 
budować społeczeństwo obywatelskie otwarte na potrzeby 
drugiego człowieka.

W ramach realizowanego programu uczniowie zapozna-
wali się z urzędowymi dokumentami, wypełniali je. Poznawali 
kompetencje samorządu terytorialnego, ordynację wyborczą 
oraz poszukiwali tych informacji w różnych aktach prawnych.

Aby uczniowie lepiej zrozumieli istotę wyborów, 21 paździer-
nika 2018 r. spotkali się z nauczycielką wiedzy o społeczeństwie 
– Renatą Wadas – w lokalu wyborczym w Siedliskach-Bogusz, 
aby skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką. Co 
prawda, nie mogli jeszcze samodzielnie oddać głosu, ale ob-
serwowali pracę Komisji Wyborczej oraz całą procedurę – od 
pobrania karty do głosowania do momentu wrzucenia głosu 
do urny wyborczej.

8 marca 2019 roku uczniowie odwiedzili Urząd Miejski 
w Brzostku. Na miejscu spotkali się z Panią Sekretarz Lucy-
ną Pruchnik, która odprowadzając ich, przedstawiła, w jaki 
sposób funkcjonuje urząd i na czym polega praca wszystkich 
zatrudnionych pracowników. Dowiedzieli się, w jakim wydziale 
można załatwić wybrane sprawy, a także o możliwościach 
załatwienia spraw bez wychodzenia z domu poprzez e-urząd. 

Po odwiedzeniu urzędników w ich gabinetach, zebrali się 
w sali konferencyjnej, w której Pani Sekretarz odpowiedziała 
na wszystkie zadawane przez uczniów pytania. Spotkanie to 
pozwoliło zgłębić tajniki pracy urzędu. Osoby, które młodzież 
spotkała, były bardzo miłe i chętnie opowiadały o swojej pracy. 
Gorąco dziękujemy Pani Sekretarz oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego za serdeczne przyjęcie.

26 kwietnia 2019 r. uczniowie pod hasłem „Uwaga! Sesja 
Rady Miejskiej – idziemy, bo mamy do tego prawo!” uczest-

niczyli w VI Sesji Rady Miejskiej w Brzostku. Młodzież miała 
okazję przyjrzeć się, jak wyglądają obrady Radnych oraz jak 
przebiega cała Sesja Rady. Mogli osobiście, z uwagą, śledzić 
pracę samorządowców nad podejmowaniem i przyjmowaniem 
dokumentów, przysłuchiwać się dyskusjom i wystąpieniom 
radnych. Obserwowali, jak przebiega głosowanie, zatwier-
dzanie uchwał, jak rodzi się prawo, które na co dzień kształ-
tuje życie społeczne mieszkańców Gminy Brzostek. Udział 
w Sesji Rady Miejskiej był dla uczniów niezwykle kształcącym 
doświadczeniem, a także miłym przeżyciem, bo zostali tego 
dnia potraktowani jak dorośli, poważni i szczególni goście. 
Uczniowie i ich opiekunowie serdecznie dziękują za tę lekcję 
edukacji obywatelskiej!

Celem programu było też poznanie przez młodych ludzi po-
trzeb mieszkańców gminy. W związku z tym przeprowadzono 
sondę i poproszono o odpowiedź na dwa pytania.

Oto niektóre z licznych odpowiedzi, które dedykujemy 
naszym władzom:

Co się dzieje w naszej gminie?
 ◦ W naszej gminie dzieje się bardzo dużo. Powstaje wiele 
inwestycji. 

 ◦ Są budowane drogi, chodniki, zbudowano nawet Biedronkę 
i galerię.

 ◦ Na pewno realizowane są plany, które przyjęła Rada Miejska.
 ◦ Montowane jest oświetlenie, co ma duży wpływ na bezpie-
czeństwo pieszych.

 ◦ Są organizowane dożynki.
 ◦ Są organizowane zawody sportowe, co na pewno ma wpływ 
na to, że młodzież wychodzi z domu i nie tkwi przed kom-
puterem.

 ◦ Powstał nowy ośrodek zdrowia.
 ◦ Gmina się rozwija.
 ◦ Najwięcej przed wyborami.
 ◦ W fosach wala się ogrom śmieci.
 ◦ W samym Brzostku dużo się dzieje, a o pozostałych miej-
scowościach nie pamięta nikt.

 ◦ Gmina się cały czas rozwija.

Co należy w naszej gminie zmienić?
 ◦ Wyremontować drogi, które się o to proszą.
 ◦ Przydałyby się chodniki i lustra, aby zwiększyć bezpieczeń-
stwo kierowców i pieszych.

 ◦ Zadbać też o inne miejscowości z całej gminy.
 ◦ Skoro mamy już kompleks sportowy, to powinien powstać 
jeszcze basen i lodowisko.

 ◦ Rozwijać kluby sportowe.
 ◦ Powinny powstać ścieżki rowerowe.
 ◦ Mógłby powstać skatepark, park linowy, place zabaw – miej-
sce rozrywki dla całych rodzin.

 ◦ Może reaktywować kino?
 ◦ Można zbudować boiska szkolne.
 ◦ Mamy galerię, to może zbudować McDonald’s?
 ◦ Częściej powinny być organizowane festyny dla całych rodzin.
 ◦ Wyremontować wreszcie Dom Ludowy w Siedliskach-Bogusz.
 ◦ Fajny byłby Klub Taneczny.
 ◦ Chciałbym, aby ludzie przestali zaśmiecać nasze środowisko.
 ◦ Dla mnie jest dobrze jak jest.

Praca uczniów i ich zaangażowanie wpłynęło na poszerzenie 
wiedzy i świadomości na temat społeczeństwa obywatelskiego, 
postaw obywatelskich, aktywności i zaangażowania młodych 
ludzi w życie wspólnot lokalnych. Nabyte informacje i umiejęt-
ności pozwolą im w przyszłości swobodnie poruszać się w spra-
wach urzędowych oraz aktywnie uczestniczyć w życiu gminy.

RW

Fot. Franciszek Ogrodnik
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Fot. Arkadiusz Świętoń

ODWIEDZINY W OSP SIEDLISKA-BOGUSZ
„Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz 

posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi”. 
Seneka

30 maja 2019 r., w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeń-
stwa, uczniowie klasy VIII i III gimnazjum wraz z Panią 

Renatą Wadas odwiedzili druhów OSP w Siedliskach-Bogusz. 
Celem tego spotkania było przybliżenie nam ciężkiej pracy 
strażaków oraz zapoznanie się z różnorodnym sprzętem bę-
dącym w posiadaniu jednostki. 

W remizie przywitali nas druhowie: Wojciech Gąsior, Jan 
Szczepkowicz, Bogusław Straciło, Krzysztof Szczepkowicz, 
Krzysztof Świętoń oraz najmłodszy wśród nich Jarosław Czyż. 
Panowie byli bardzo mili, starali się jak najlepiej wytłumaczyć 
nam, na czym polega ich praca. Po kolei pokazywali i tłuma-
czyli do czego służy każdy sprzęt, w którego posiadaniu jest 
jednostka. Obejrzeliśmy m.in.: węże strażackie, pilarki do 
drewna, kamerę termowizyjną, detektor prądu przemiennego, 
tzw. „szczęki życia”, czyli narzędzia do rozcinania samocho-
dów, czujnik do mierzenia tlenku węgla czy innych gazów 
wybuchowych, automatyczny defibrylator zewnętrzny i wiele 
innych. Jeden z druhów zaprezentował nam kompletny ubiór 
strażaka udającego się na akcję oraz zademonstrował dzia-
łanie aparatu powietrznego, który my także mieliśmy okazję 
założyć. Kolega założył, nie bez trudu, przy pomocy druhów, 
specjalny kombinezon, którego używa się podczas usuwania 
szerszeni. Wizyta w remizie nie mogłaby się odbyć, gdybyśmy 
nie mogli zaglądnąć do wozu bojowego, który waży z całym 
wyposażeniem 11 ton. 

Druhowie chętnie odpowiadali na wszystkie zadawane 
przez nas pytania. Do OSP można dołączyć po ukończeniu 
18 lat. Od druha Jarka uzyskaliśmy informacje, jak można 

zostać strażakiem, jakie 
trzeba mieć predyspo-
zycje i jakie kursy należy 
ukończyć. Nie jest to takie 
proste, miłe i przyjemne, 
jak się nam wcześniej wy-
dawało. OSP w Siedliskach-
-Bogusz powstała w 1907 
roku, kobiet jest tylko dwie, 
a cała jednostka liczy 39 
druhów. Od niedawna po-
siadają swoje własne logo 
przedstawiające charakte-
rystyczny obiekt – Pomnik 
Grunwaldzki.

Panowie opowiadali 
nam również o tym, z ja-
kimi trudnościami muszą 
się zmagać podczas akcji 
ratowniczych. Usłyszeliśmy 
wiele ciekawych historii 
z życia strażaka. Wytłuma-
czyli, jak zapobiegać poża-
rom i co robić, kiedy już się 
pali. Opowiadali o akcjach 
powodziowych, w których 
brali udział. Zachęcali nas, 
abyśmy w przyszłości też 
zostali strażakami. Pokazali 
nam, że to ciężka, ale jakże 
potrzebna i satysfakcjonu-
jąca praca. Usłyszeliśmy też wspaniałe zdanie: „Strażakiem 

się nie bywa, strażakiem się jest”. Niestety, niektóre akcje 
mogą kończyć się tragicznie. Ponieważ nasi strażacy należą 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), 
wyjeżdżają również do wypadków. Dlatego musimy pa-
miętać, że strażacy walczą nie tylko o nasze mienie, ale też 
o nasze zdrowie i życie. W tych wypadkach liczy się czas. 
Parę sekund może zadecydować o czyimś losie. Więc warto 
się zastanowić, zanim pędzeni ciekawością zablokujemy 
drogi kolejnym jednostkom i pomocy medycznej. Jeśli nie 
pomagamy – to nie przeszkadzajmy.

Nasze spotkanie ze strażakami było doskonałą lekcją, 
inną niż wszystkie. Cieszymy się, że mogliśmy zaczerpnąć 
informacji nie tylko z książek, ale dodatkowo u samego 
źródła – druhów OSP Siedliska-Bogusz.

Serdecznie dziękujemy druhom Strażakom za poświęcony 
czas oraz rzetelne zobrazowanie tej bardzo ważnej i odpo-
wiedzialnej służby mundurowej. 

Życzymy Wam druho-
wie bezpiecznej służby, 
zawsze szczęśliwych po-
wrotów z akcji. Niech św. 
Florian otacza Was swo-
ją opieką w wypełnianiu 
strażackiej powinności, 
a ta trudna służba niech 
będzie dla Was źródłem 
satysfakcji i powodem 
do dumy.

Uczestniczki spotkania 
Aleksandra Czekaj, 

Magdalena Czernik, 
Karolina Gąsior, 

Ewelina Warchoł 

Fot.  Przemysław Cieślik
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- Czego znów ode mnie chcą? – warknął zdenerwowany Benek.

MŁODZI TWÓRCY
Posługiwanie się językiem polskim to 

niełatwa sztuka, nawet dla Polaka. Im 
głębsza jest nasza świadomość języko-
wa, tym łatwiej mówić i pisać poprawnie. 
Trzeba jednak dużo ćwiczyć, by nabrać 
lekkości stylu wypowiadania się. Służą 
temu między innymi różnorodne kon-
kursy organizowane w szkołach.

W brzosteckiej podstawówce maj 
stał pod znakiem konkursu literackie-
go „Młodzi Twórcy” adresowanego do 
ostatnich gimnazjalistów oraz uczniów 
klas VII i VIII. Zadaniem młodzieży było 
napisać w ciągu 60 minut opowiada-
nie, które musiało rozpoczynać się od 
słów przytoczonych na samym początku 
niniejszego artykułu. Benek mógł być 
głównym bohaterem, drugoplanowym 
lub nawet epizodycznym i rzeczywiście 
niektórzy uczestnicy rozprawili się z nim 
szybko. Teksty prezentowały bardzo wy-
równany poziom, więc komisja – w której 
skład oprócz mnie wchodzili Krystyna 
Warchał, emerytowana polonistka, i Ks. 
Piotr Przypek – musiała się nieźle głowić, 
by wybrać najlepsze prace. Jury brało 
pod uwagę m.in. lekkość stylu, bogactwo 
słownictwa, sposób budowania akcji oraz 

oryginalność. Mimo że widoczne były 
wpływy młodzieżowych seriali i literatu-
ry, to młodzi twórcy potrafili umiejętnie 
wpleść zapożyczone wątki we własne 
opowiadania.

Zanim nastąpiło ogłoszenie wyników, 
kilka słów do uczestników konkursu skie-
rowali członkowie komisji:

Krystyna Warchał: 
Bardzo miło czytało mi 
się wasze opowiadania. 
Widać, że macie lekką 
rękę do pisania i wspa-
niałą wyobraźnię. Każde 

wypracowanie było inne. 

Ks. Piotr Przypek: 
Czytanie waszych prac 
to była taka superrozryw-
ka, bo zazwyczaj siedzę 
w fachowej literaturze 
mojego zawodu. To taka 
miła odskocznia. Niektóre 

prace czytałem nawet z kolegą, który akurat 
mnie odwiedził, i trochę się pośmialiśmy. 
Macie polot.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów, 
w tym „gościnnie” dwoje piątoklasistów, 
którzy zapowiadają się na mistrzów pióra. 
Komisja przyznała 2 pierwsze miejsca 
oraz wyróżnienia I i II stopnia. Oto szcze-
gółowe wyniki:

I miejsce:
 ▪ Hubert Szutkowski 8c
 ▪ Klaudia Czerwińska 8c

Wyróżnienie I stopnia:
 ▪ Wiktoria Karaś 5c
 ▪ Wiktoria Kobak 8a
 ▪ Julia Zdziarska 8c
 ▪ Karolina Grygiel 8c
 ▪ Dawid Garstka 3b
 ▪ Szymon Kania 3b

Wyróżnienia II stopnia:
 ▪ Weronika Dziedzic 8a
 ▪ Antoni Wójcik 5c
 ▪ Ksawery Grygiel 8c
 ▪ Anna Lemek 8c
 ▪ Justyna Polańska 8c
 ▪ Oliwia Żółkiewska 3c

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
oraz narzędzia do rozwijania własnych 
uzdolnień literackich. Młodzieży gratuluję 
talentu, a Pani Krystynie Warchał i Ks. 
Piotrowi Przypkowi dziękuję za poświę-
cenie wolnego czasu na czytanie prac 
uczniowskich.

Urszula Kobak

Prezentujemy jedno ze zwycięskich 
opowiadań, drugie zamieścimy w lipco-
wym numerze.

Hubert Szutkowski

Prawda roku 2030
- Czego znów ode mnie chcą? – warknął 

zdenerwowany Benek.
- Lud potrzebuje filtrów do przeżycia – 

odpowiedział Admirał. – Woda jest zbyt 
skażona.

Benek ustąpił i za 150 zł sprzedał skrzynię pełną filtrów. 
Admirał wraz z Maćkiem, Kamilem i Szprykiem opuścili pod-
ziemny schron handlarza Benka. Kierowali się w stronę placu 
Stalina. Nagle zobaczyli wojska wroga, oddziały Chruszczowa. 
Szpryk – pół Polak, pół Rosjanin, ubrany w MORO „kapoty”. 
Od urodzenia mieszkający w Warszawie, znający doskonale 
Warszawę Południe, był ich nawigatorem. Jego prawdziwe imię 
to Nikodem. „Mieszaniec” wyciągnął mapę i po minutowym 
namyśle rzekł:

- Ominiemy ich, idąc przez ulicę Słonecznikową, potem skrę-
cimy w prawo na ulicę Sezamkową i dojdziemy do „Ogródka”. 
„Ogródek” było to miejsce, w którym ludzie żyli w ukryciu, 
w zniszczonej, postkapitalistycznej, skażonej Warszawie. Był 
to też ich dom, każdy z nich miał rodzinę. Oddział zwany 
„Gromowładni” ruszył w drogę. Nazwa wzięła się z tego, że 
każdy szturm na posterunki odbywał się przy użyciu granatów 
błyskowo-hukowych. Na ulicy Słonecznikowej Kamil, bystry 
snajper z sokolim okiem, dzierżący kilkukilogramową broń, za-
uważył w dużym śmietniku świecące oczy. Poinformował o tym 
Admirała, dowódcę całej bandy, świetnego taktyka i mistrzow-
skiego lekkoatletę. Guru nakazał Maćkowi i Kamilowi, którzy 
byli zwykłymi, szarymi rekrutami, otworzyć pojemnik. Żółto-

dzioby zaczęły podchodzić książkowym, nerdowskim ruchem 
i formacją do kubła. Nagle wyskoczył Synopoidus, zmutowana 
trzoda chlewna, która swoim rykiem słyszalnym maksymalnie 
na 50 m ogłusza na 30 sekund normalnego człowieka. Nastąpił 
ryk. Wszyscy padli. Mutant rzucił się na Admirała. Padł jeden 
strzał – w głowę bestii. Ze zrujnowanych budynków wyszli 
żołnierze z oddziału „Ghost”. Kompania złożona z czterech 
cichych zabójców pod pseudonimami takimi jak:

- 3b,
- T,
- Ace,
- Mk.
Byli to bezstronni żołnierze, lecz w dobrych relacjach 

z „Ogródkiem”. Nikt z ludzi nie ucierpiał. 3b, czyli medyk ze-
społu, pooglądał Admirała. Ace, czyli guru Duchów, podszedł 
do niego.

- Co wy tu sami robicie? – zapytał Ace.
- Wracamy z zakupów – odpowiedział Admirał.
- Co wy?! Galerianki jesteście?! – z pogardą zapytał przy-

wódca Duchów.
- Zakupiliśmy filtry dla ludu – odpowiedział Admirał.
Nikt nie niósł skrzyni. Miała być jutro dostarczona przez 

konwój. Mk (mik) działał jako wsparcie w zespole Duchów 
i ciężki szturmowiec mający na celu robić dużo huku i dymu. 
Zapytał ich, czy nie potrzebują eskorty. Admirał zgodził się. 
Swobodnie przeszli z Duchami na Sezamkową. Tam czeka-
ło na nich piekło. Kiedy wychodzili z zaułka, rozpoczął się 
ostrzał z pobliskich budynków. Nie dało się wychylić głowy 
i rozpoznać wroga. Admirał usłyszał rosyjskie rozkazy ostrzału, 
z polskim akcentem. Była to gwardia Macierewicza. Wrogowie 
wszystkich. T, specjalista od destrukcji, wyciągnął granatnik 
MP-3 i załadował 50 mm, szybkim ruchem strzelając w kon-
strukcję budynku, nie obrywając przy tym. Udało się! Pierwsza 
strona zawalona. Gromowładni zaczęli flankować od lewej 

Dokończenie na str. 13
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strony, odwracając uwagę. Duchy po cichutku wchodzili do 
pomieszczeń, eliminując wroga – jeden po drugim padał na 

ziemię. Była to ostatnia ulica i ostatnia walka na 
dziś. Z nadajnika przenośnego gwardii usłyszeli 
przekaz Macierewicza o sojuszu z wojskiem 
Mikołaja Chruszczowa. Rozpoczęło to ogromną 
wojnę pomiędzy dobrem a złem. Gromowładni 
wrócili do bazy i chcieli przeniesienia wraz z ich 
rodzinami, bo mieli dość walki. Za ich zaszczyty 
i poświęcenie już spokojnie żyją w Anglii.

Jest rok 2032. Ja, Marcin Gądała, pseudonim 
Admirał, zamieszały w Londynie po dwóch la-
tach od walki w zniszczonej Polsce, ujawniam, 
co było naprawdę, opisując swoje losy i moich 
braci, prosząc przy tym o wydanie nakładu 
na cały świat i wszczęcie działań wojennych 
przez państwa NATO, normalizując przy tym 
Polskę i uwolnienie spod brudnych łap Związ-
ku Radzieckiego, by polskie społeczeństwo 
mogło żyć spokojnie w swoim kraju. Skażonej 
Warszawy już się nie da uratować.

Marcin Gądała
Admirał

Dokończenie ze str. 12

25-LECIE KAPŁAŃSTWA 
PROBOSZCZA PARAFII PW. 
PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO W BRZOSTKU 
KSIĘDZA MGR. MARKA 
MNICHA

„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”
J 21, 15-19

Dzień 21 maja 2019 r. był ponury, wietrzny i mokry – zresztą 
jak cały tegoroczny maj. Całe niebo okryły gęste, szare 

chmury, z których lecą grube, ciężkie krople deszczu. Wszędzie 
mokro, szaro i smutno. Drogi ociekają strugami wody, tu i ów-
dzie stoją kałuże, przez które szybko przejeżdżają samochody, 
rozbryzgując całe litry wody, które daleko lecą na chodniki. 
Wiatr dość mocny przesuwa te kałuże z wodą, smaga po twarzy, 
co jeszcze bardziej potęguje zimno. Pomimo tej szarugi całe 
grupy dzieci i młodzieży spieszą do kościoła. A kościół, jak 
zwykle dostojny, odświętny czeka na nich. Główny ołtarz jak 
zwykle odświętnie przyozdobiony. Biel kwiatów ustawionych 
w piękny ażur przy św. Piotrze i św. Pawle, a na środku ołtarza 
monumentalny, duży, drewniany krzyż, na którym wisi Jezus 
Chrystus, nasz Zbawiciel Świata. Z ramion Chrystusa zwisa 
czerwona stuła z napisem Alleluja, która zmusza parafian do 
refleksji i zastanowienia się nad własnym życiem. Przed ołta-
rzem zwisa wieczna lampka, światło płonące, które ogłasza, że 
tutaj w tabernakulum jest Jezus Chrystus. Przed małą amboną 
stoi ojciec misjonarz, który dyskutuje z młodzieżą o miłości 
Boga i bliźniego, często wychodzi z mikrofonem i rozmawia 
z dziećmi.

Przy Stole Pańskim stoi nasz brzostecki ksiądz proboszcz 
w jasnym ornacie, a wokół niego grupa ministrantów. Ksiądz 
jak zwykle skromny i cały oddany Bogu. Dziś jest bardziej sku-
piony, bo to przecież jego 25. rocznica święceń kapłańskich. 
Pewnie sobota będzie dniem uroczystej ofiary Mszy Św., życzeń 

od parafian, podziękowań i spotkań ze znajomymi. Dziś całą 
liturgię i Słowo Boże wygłosił z misyjnym przesłaniem. Ksiądz 
Marek spokojny, pogodny, a jednak bardzo zamyślony, pewnie 
przeżywa tamten wielki dzień, kiedy to ordynariusz diecezjalny 
bp Kazimierz Górny nałożył na Jego głowę ręce i udzielił daru 
Ducha Świętego.

Ksiądz proboszcz o swoim życiu opowiada bardzo niewiele, 
twierdząc, że było takie jak u wielu, wielu Polaków. Jednak 
z gorącym sercem wspomina swój dom rodzinny, zwracając 
uwagę na wspominanie ojca. Już od najmłodszych lat widział 
ojca wstającego do pracy świtem i rozpoczynającego dzień od 
modlitwy. Klęczący ojciec rano z różańcem w rękach, a potem 
dziecięcy paciorek ranny i tak było co dzień. A niedziela była 
świętym dniem – bez prac w gospodarstwie – w odświętnym 
odzieniu był wymarsz do kościoła. Cała rodzina razem, a potem 
wspólny obiad i popołudniowa zabawa, czytanie książek, gra 
w piłkę, a przed snem znowu pacierz. Każdy pierwszy piątek to 
była spowiedź obowiązkowo i komunia św. I tak praktykowane 
pierwsze piątki miesiąca stały się nakazem na całe życie. Przy 
choince było kolędowanie rodzinne, w maju śpiewy Maryjne, 
a Wielki Post był naprawdę przeżywany osobliwie. Droga 
Krzyżowa, Gorzkie Żale, adoracja Krzyża, Triduum Paschalne, 
rezurekcja, to były święta wyczekiwane przez całą rodzinę. 
Świątobliwie i w miłości żyli rodzice, i nic dziwnego, że z tej 
świętej rodziny wyrósł znakomity Ksiądz. Dziś ojca już nie ma 
na tej ziemi. Ksiądz proboszcz Marek Mnich odwiedza go na 
cmentarzu, a w domu odwiedza leciwą już matkę, wzorową 

Dokończenie na str. 14

Młodzi twórcy
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żonę i opiekunkę swojej gromadki dzieci. Tak to dom rodzinny, 
pierwszy kościół, jak nazywana jest każda katolicka rodzina, 
odegrał rolę w wychowaniu i kształtowaniu się powołania 
kapłańskiego naszego Księdza Proboszcza.

W rozmowie pytam o dominantę wychowania współczes-
nego pokolenia. A ksiądz bez chwili wahania odpowiada, że 
każda rodzina musi mieć czas na rozmowę, wspólne posiłki 
i dyskusje o życiu. Musi być żywym odbiciem rodziny z Naza-
retu, na której wychowywał się każdy dobry katolik. Umiejętnie 
podtrzymywanie tradycji, zagłębianie się w wypracowane przez 
pokolenia, ideały życia, zwolnienie tempa, nie „aby mieć za 
wszelką cenę”, ale aby trwać w tradycji, może uchroni to nasze 
dzieci przed zdegenerowaniem własnej osobowości i psychiki.

Powrót do tekstu pisanego – książki – niekoniecznie za-
mkniętej w ramy elektroniczne, może stać się przyczynkiem 
do odrodzenia ideałów i myśli wychowawczej. Oczywiście te 
wysiłki wychowawczo-dydaktyczne musi podjąć rodzina, bo 
ona jest pierwszą komórką społeczną. I właśnie z takich rodzin 
wyrastają powołania kapłańskie i dobrzy obywatele.

Nasz Jubilat wyrósł właśnie z takiej rodziny żywej i pełnej 
prawdziwej wiary. Jest człowiekiem otwartym, pogodnym, 
pełnym poświęcenia dla parafian, z wieloma zdolnościami, 
kochający przyrodę, człowieka, a nade wszystko kochający 
Boga, co jednoznacznie powiedział w dniu prymicji, podpisu-
jąc obrazki cytatem z Ewangelii św. Jana: „Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Z tak pojętą posługą kapłańską, uformowany przez studia 
teologiczne w Seminarium Duchownym w Rzeszowie, już 
25 lat pełni posługę kapłańską. Na początku pełnił posługę 
kapłańską, jako katecheta w Bazylice Mniejszej w Gorlicach. 
Po 5 latach został przeniesiony do Trzciany koło Rzeszowa, 
gdzie pełnił posługę wikariusza i katechety, a od 2005 roku 
przez 11 lat pełnił funkcję proboszcza w Kościele Parafialnym 
w Święcanach. Tam spełniał się jako dobry gospodarz parafii 
i ofiarnie pracował nie tylko nad kształtowaniem wiary u swoich 
parafian, ale także gorliwie remontował, modernizował i ulep-
szał podległe proboszczowi działy gospodarcze. I tak dokonał 
generalnego remontu kościoła parafialnego w Święcanach, 
plebanii, cmentarza, jak również dokonał przebudowy kaplicy 
w Siepietnicy oraz dokonał modernizacji i ulepszeń w kościele 
parafialnym w Święcanach.

Od maja 2016 roku ksiądz mgr Marek Mnich został powo-
łany i przeniesiony do brzosteckiej parafii. W naszej parafii od 
pierwszej chwili planował unowocześnienie świątyni pańskiej. 
I tak z dnia na dzień dokonywał modernizacji i upiększeń koś-
cioła parafialnego. Zaprosił ekipę malarską, która dokonała 
malowania kościoła, rozjaśniając go przez nakładanie jasnych 
jednolitych kolorów na ściany i sufit kościelny. Dokonał grun-
townej przebudowy prezbiterium, nakładając nową posadzkę, 
a na niej marmurowy ołtarz, małą ambonkę, zmienił też wystrój 

mensy ołtarzowej. W głównym ołtarzu dokonał też zmian 
w ustawieniu krzyża z Jezusem Chrystusem, oświetlając to 
miejsce, a tym samym zwracając większą uwagę na głów-
ny wystrój ołtarza. Ponadto zostały wykonane nowe stacje 
Drogi Krzyżowej oraz została wyeksponowana rzeźba Matki 
Boskiej Płaczącej wykonana przez Stanisława Samborskiego. 
Na wniosek Sanepidu zostało pomalowane wnętrze kaplicy 
cmentarnej. Bardzo skrupulatnie dokonuje ksiądz proboszcz 
opieki nad dwiema instytucjami działającymi na posesji daw-
nej plebanii, a to WTZ i ŚDS – jest stale obecny na zajęciach 
z osobami starszymi, samotnymi, potrzebującymi pomocy oraz 
z osobami z zaburzeniami psychofizycznymi. Często można 
zauważyć księdza proboszcza pracującego z grupą ogrodni-
czą przy pielęgnacji i sadzeniu warzyw i kwiatów. A w rogu 
posesji powstała skromna kapliczka Maryjna wybudowana 
z kamieni przez samego księdza Marka Mnicha, proboszcza 
brzosteckiej parafii.

Bardzo pieczołowicie pełni posługę duszpasterską i w tym 
celu zorganizował wieczystą adorację Jezusa Chrystusa, wysta-
wiając Ciało Chrystusa w monstrancji. Do otwartego kościoła 
spieszą pojedynczo osoby i w samotności i ciszy z ogromnym 
skupieniem adorują Boskiego Syna, dziękując za łaski i wy-
praszając swoje potrzeby. Taka forma modlitwy była bardzo 
potrzebna w naszej parafii. Można zauważyć, że do wystawio-
nego Jezusa Chrystusa przychodzą nie tylko starsze kobiety, 
ale także mężczyźni po pracy i młodzież wracająca ze szkoły. 
Działają też grupy biblijne, duszpasterskie, modlitewna grupa 
Galilea oraz działają grupy młodzieżowe takie jak: Akcja Ka-
tolicka i KSM. Organizowane są też pielgrzymki Maryjne do 
Częstochowy, do Jezusa Miłosiernego do Łagiewnik czy też 
do Lichenia.

I tak o dokonaniach kapłańskich tych duchownych, jak 
również obudowy materialnej wystroju kościoła, domu para-
fialnego, cmentarza, Środowiskowego Domu Samopomocy 
czy Warsztatów Terapii Zajęciowej, można by było pisać wiele. 
Widać, że ćwierć wieku pracy kapłańskiej naszego wielebnego 
proboszcza księdza mgr. Marka Mnicha przeszła przez życie bar-
dzo rytmicznie i w dobrej pracy dla wiernych i na chwałę Boga. 

My, parafianie, chcemy dziękować Bogu za dar świątobliwego 
powołania kapłańskiego naszego proboszcza, za ofiarność 
dla naszej parafii, za zrozumienie nas i prowadzenie do Boga. 
Życzymy Mu, aby Duch Święty prowadził przez wszystkie dni 
życia i wszystkie poczynania na rzecz parafii w zdrowiu. Swoje 
życzenia kończymy psalmem:

„Przychodzi kapłan wybrany, upodobał go sobie Bóg,
By zawsze był mu oddany, i z prawości nie zbaczał dróg.
Spełniając swe przyrzeczenia, niepojęte sam sprawił Pan,
Że wzrasta przez wyniesienie, pośród ludu jak zboża łan.”

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 13

Fot. Paweł Batycki
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TROPEM NIEZWYKŁYCH MIEJSC – W DOMU 
GAWROŃSKICH

„…Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tem bielsze, że odbite od ciemnej zieleni…
Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza…”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Latem świt czerwcowy dostarcza obserwato-
rowi wielu ciekawych wrażeń. Z siedliskiego 

lasu patrzę na wieś, która wymalowana jest 
barwami zieleni kolorowych pól i łąk oraz 
ciemnozielonym masywem zieleni drzew 
iglastych będących jakby otoczeniem lasu. 
Wschód słońca rozjaśnia widok nie tylko nad 
polami, ale także nad lasem. Krąg słoneczny 
już cały „kroczy” pod sklepieniem niebieskim 
i mocnymi promieniami ubarwia ten pejzaż. 
Cała kula słoneczna mocno rozżarzona błysz-
czy czerwienią, z której „wychodzą” długie 
promienie i spadają prosto na ziemię. Wokół 
słońca nie widać ani jednej chmurki, a lazuro-
we niebo emanuje pięknem swoim i ogrzewa 
całą ziemię. W dali na sklepieniu niebieskim tu 
i ówdzie wypływają małe bałwanki obłoków 
i spokojnie posuwają się coraz dalej. Wszędzie cicho, nigdzie nie czuć 
wiatru, ani nawet małego wietrzyku, cała przyroda stoi w bezruchu. 
Masyw leśny otwiera swoje podwoje dla zbieraczy grzybów, jagód, 
kwiatów i liści. Borówki wypuściły na swych drobnych gałązkach 
okazałe owoce, a zbieracze szybko je zrywają i wkładają do dzbanków. 
Jest tych dobrodziejstw natury wcale niemało. To znowu kępy malin 
pochylają swoje gałązki z dorodnymi okazami owoców, a te zbierane są 
szybko do koszyczków. Większość tych owoców posłuży do produkcji 
rarytasów na zimę. Będą robione nie tylko soki, o tak do picia, ale 
także będą przygotowywane syropy wykrztuśne, jak również konfitury 
i dżemy. Niektóre okazy dorodnych malin przygotowują gospodynie do 
suszenia, aby zimą służyły do parzenia herbat wykrztuśnych. W tym 
lesie są też i tacy zbieracze, którzy zbierają czubki z krzaków malin 
i sosny w celu robienia syropu na zimę. Urokliwe jest to miejsce leśne, 
pomiędzy borowiną a paprocią. Gdzieniegdzie stoją wysokie rośliny 
pełne pachnących kwiatów. To storczyki leśne zatrzymują przechod-
nia i zachęcają go, aby te niezwykłe kwiaty zanieść do domu. Obok 
wysokie paprocie otulają te rośliny, tworząc razem z nimi niezwykłe 
bukieciki, a niskie kępy mchu dopełniają piękny widok czerwcowego 
lasu. Pachną młode pędy sosen, świerków, jodły oraz liściaste konary 
grabów, dębów, klonów, a jeszcze niżej połacie kwitnących maleń-
kich kwiatów leśnych. Wszystko to świeżym zapachem ziemi leśnej 
zatrzymuje przechodnia i zmusza go do refleksji i zadumy. Śpiew 
ptaków, kwilenie małych ptasząt, zmusza wędrowca do zatrzymania 
się i zatopienia w tym „leśnym koncercie”.

Spod lasu spoglądam na wieś Siedliska-Bogusz, a widok jest dość 
rozległy. W dole widać pasmo asfaltowej szosy wiodącej z Kamienicy 
Dolnej do Grudnej. Ruch na niej jest słaby. Przejeżdżają tutaj od czasu 
do czasu samochody osobowe, a poboczem idą kobiety z zakupami 
z miejscowych sklepów. Na środku tej niziny stoi monumentalny, 
zbudowany z czerwonej cegły kościół gotycki z wysokimi wieżami, 
a wokół niego plac kościelny wyłożony kostką brukową. Po obu stro-
nach szosy stoją wybudowane domy mieszkalne wraz z budynkami 
gospodarczymi, a oddzielone są od siebie siatkami drucianymi. Wysoko 
zaś rozłożone są dwa budynki piętrowe szkoły podstawowej z salą 
gimnastyczną, świetlicą, stołówką, a przed tą budowlą widnieje duże 
boisko szkolne z grupą ćwiczącej na nim młodzieży. Wokół tej budowli 
rozciągają się pola i łąki. Na łące zajadają trawę małe sarny z koziołkiem 

na czele. Nagle zrywa się przywódca tego stada i biegnie w stronę 
lasu. To nadjeżdżający samochód wypłoszył te małe zwierzątka. Tuż 
obok szosy widnieje okazała willa, a wokół niej wystrzyżona trawa 
oraz stoi tutaj ogrodzenie z siatki. W tej dobrze utrzymanej budowli 
żyła i działała jedna z najbardziej twórczych rodzin na tej ziemi. Jest 
to rodzina Władysława Gawrońskiego. Ten dom mieszkalny przez 
lata pełnił funkcję użyteczności publicznej. Mieściły się tutaj różne 
instytucje, a na podwórku zbierały się różne grupy społeczne, nie 
tylko na spotkania rodzinne, ale właśnie tu odbywały się dysputy 

społeczne, spotkania z wielkimi ludźmi, takimi 
jak Wincenty Witos. Tutaj powstały też cieka-
we propozycje przebudowy wsi. W tym domu 
przez długie lata mieściły się klasy szkolne, 
w których uczyły się dzieci, w innych poko-
jach mieszkali nauczyciele, jak również w tym 
domu mieściły się biura Urzędu Gromadzkiej 
Rady Narodowej, kasy Raiffeisen, potem filia 
brzosteckiego Banku Spółdzielczego czy też 
Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego – aż 
dziw bierze, ile instytucji mieściło się w jednym 
domu. Tysiące ludzi przeszło przez progi tej 
willi – chociaż miejscowi dom ten nazywają 
dworkiem. Dla mnie jest on żywym powtó-
rzeniem dworu Soplicowego.

Ten monumentalny okazały dom mieszkal-
ny zbudowany jest z drzewa ciosanego w kant. 

Duże, grube bele drewniane poukładane są dostojnie, a między nimi 
widnieją plecione warkocze z mchu, którymi utkany był cały budynek. 
Dach kryty był czerwoną dachówką, a nad nimi królowały dwa kominy. 
Do drzwi wejściowych od szosy tak, jak i od podwórka prowadziło 
kilka schodów. Od podwórza był duży oszklony ganek, a przy oknach 
stały polskie kwiaty doniczkowe. Wszystkie okna w tym domu są 
duże, przez które przechodzi ogrom światła do wnętrza. Wszystkie 
framugi okien i drzwi są starannie pomalowane, a przed każdym 
wejściem do pokoju był wysoki próg, a za nim drewniana podłoga. 
Na parapetach okiennych stały pelargonie, na ścianach w pokojach 
wisiały święte obrazy, a w rogu stał duży kaflowy piec, a przy nim duży 
wiklinowy kosz drzewa, którym ogrzewano wszystkie pomieszczenia. 
Stał też kosz z węglem – zwykle z węglem z Grudnej Dolnej. Wokół 
pieca zbierało się grono kobiet i dzieci, aby ogrzać zmarznięte ręce. 
Wokół tego dworku zwykle było gwarno i to nie tylko w ciągu tygo-
dnia, ale także w niedzielę, gdyż rodzina Władysława Gawrońskiego 
była towarzyska i tutaj zatrzymywali się wracający z kościoła chłopi 
i rozpoczynali długie debaty. Były to dyskusje nie tylko o charakterze 
rolniczym, ale także społeczno-polityczne. Władysław Gawroński był 
zawsze ich przywódcą. Był on światłym, wykształconym nauczycie-
lem, członkiem organizacji „Sokół”. Zwykle witał ich w odświętnym 
mundurze tej organizacji, a że był wysokim, przystojnym mężczyzną 
z bujną fryzurą blond, z wąsami i miłym uśmiechem na twarzy, wyglą-
dał bardzo okazale. Był jednym z największych elegantów w okolicy.

Ojciec Władysława Jakub był guwernerem w hrabstwie Romera. 
Zarobione pieniądze skrupulatnie składał, a potem wydawał na kształ-
cenie własnych dzieci w gimnazjum czy seminarium nauczycielskim 
w Tarnowie. Od 1865 roku pracował w szkole jako nauczyciel, a pensja 
nauczycielska wynosiła wtedy 210 zł. Często jednak panowały epi-
demie, które zabierały na drugi świat całe rodziny. Nauczyciel Jakub 
Gawroński też zapadł na tyfus, wtedy za niego przyszła do pracy 
nauczycielskiej córka Aniela. Był on ojcem wielodzietnej rodziny, 
pięcioro dzieci wykształcił na nauczycieli, syn Jan został księdzem, 
a Tadeusz inżynierem. Związany był z ziemią pilzneńską. Odchodząc 
na emeryturę, został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi z koroną. 
Władysław Gawroński wychowywał się w domu pełnym ideałów pa-
triotycznych i wrażliwości na różnice klasowe, co było przyczynkiem do 
permanentnej działalności społecznej na rzecz wsi Siedliska-Bogusz.

Władysław Gawronski emerytowany 
nauczyciel i Antoni Chajec
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Wieś Siedliska po Rzezi Galicyjskiej – w tej wsi żył przywódca 
Jakub Szela – długo nie mogła się uspokoić. Podział na bogatych 
chłopów i biedotę pańszczyźnianą był bardzo widoczny, a szczegól-
nie w czasie przednówka, kiedy to biedota nie miała co do garnka 
włożyć. Panujący głód i rozprzestrzeniające się epidemie sprawiały, 
że niejednokrotnie umierały całe rodziny. Dzieci rzadko chodziły do 
jednoklasowych szkół, które uczyły podstaw oświatowych tj. marnego 
liczenia, podpisania się czy też „dukania” czytelniczego. Dzieci nie 
miały butów, tak więc w zimie ich miejsce było na zapiecku razem 
z wieloma członkami rodziny i zwie-
rzętami domowymi, które biegały po 
kuchni. Ciężkie to były warunki życia 
w galicyjskiej wsi polskiej pod koniec 
XIX wieku. Wszystkie te i inne uwa-
runkowania wiejskie poznał młodziutki 
„Judym”, nauczyciel Gawroński, podej-
mując pracę w siedliskiej jednoklasowej 
szkole. Bolał nad nierównym prawem 
do życia społeczeństwa wiejskiego 
i jako światły człowiek, który wyrósł 
z pozytywistycznych haseł – praca 
u podstaw, praca organiczna, oświata 
ludu – stał się nie tylko dobry nauczycie-
lem, ale także działaczem społecznym, który wspólnie z działającymi 
organizacjami społecznymi z Wincentym Witosem, z Bojko – Bojko był 
dziadkiem dowódcy obrony Westerplatte mjr. Henryka Sucharskie-
go – czy też Michała Tworka, tworzyli program niosący oświatę dla 
ludu, wnosili również nową myśl społeczną, 
pisząc artykuły do „Przyjaciela Ludu”, a tym 
samym przygotowywali światłych chłopów do 
czynnego uczestnictwa w życiu ludu.

Władysław Gawroński współpracował też 
z Towarzystwem Szkół Ludowych oraz ze 
Związkiem Nauczycieli Ludowych we Lwowie, 
a wynikiem tej pracy było założenie ogniska 
Związku Nauczycielstwa w Pilźnie, w którym 
utworzył cztery sekcje pedagogiczne. Sam 
też kierował jedną z sekcji – pedagogiczną 
– i przywoził tutaj wypracowane zagadnie-
nia dotyczące nowoczesnych myśli dydak-
tycznych sekcji we Lwowie. Dla naszych na-
uczycieli było to wielkie novum oświatowe, 
gdyż zwracało uwagę na rozwijanie myślenia 
i uogólnienia kształcenia u młodzieży podczas 
zajęć pedagogicznych. Próbował zastosować 
samodzielne myślenie ucznia zamiast pamię-
ciowego wkuwania. Założył też czytelnię 
oświaty rolniczej dla uczniów, z której korzystali także światli chłopi, 
ucząc się nowoczesnego uprawiania pól, korzystania z nawozów che-
micznych, płodozmianu. Poznawali także 
maszyny rolnicze, które na teren Galicji 
wchodziły najpóźniej z wszystkich tere-
nów naszego kraju. Oczywiście te nowinki 
techniczne wprowadzali do swoich włości 
właściciele dworów – w Smarżowej baro-
nowa Brunicka, Pawłowscy w Kleciach, 
Gorajscy w Siedliskach, doktor Witold 
Lewicki właściciel dóbr w Głobikówce, 
wielki patriota, postępowy demokrata 
i poseł parlamentu ludowego.

Władysław Gawroński był gorliwym 
katolikiem, dlatego współpracował z Koś-
ciołem katolickim. Wiedział on, że z Koś-
ciołem można zmienić życie najbiedniejszej grupy społecznej i wyrwać 
chłopów z pijaństwa oraz odwieść ich od żydowskich pożyczek. 
Często też spotkania z księżmi organizował na własnym podwórku, 
na którym zbierało się grono myślących chłopów. Tam żona Helena 
gościła zacnych gości i chłopów własnoręcznie pieczonym ciastem, 
buchtami i herbatą, a dyskusje trwały aż do późnej nocy. Wśród księ-

ży bywali tam: ks. Jurkiewicz, ks. Jan Palka, ks. Antoni Ruminowski, 
ks. Stojałowski. Na tych właśnie spotkaniach tworzyły się grupki 
inteligencji chłopskich, a wśród nich byli: Grzegorz Synowiecki, Jan 
Ziaja, Józef Traciłowski i inni. Na spotkaniach tych czytali czasopisma 
ludowe takie, jak: „Pszczółka”, „Wieniec” i „Przyjaciel ludu”. Współ-
praca Władysława Gawrońskiego z Kościołem była nie tylko sprawą 
społeczną, ale także przyczynkiem do budowy nowych kościołów. 
I tak kościół drewniany z końca XVI w. w Siedliskach został zburzony, 
a w tym miejscu powstał murowany, okazały kościół w stylu gotyckim.

Dom Władysława Gawrońskiego był 
centrum kultury wiejskiej, tutaj odby-
wały się dyskusje nie tylko polityczne, 
ale także rozprawiano nad nowoczes-
nym sadownictwem. Tutaj też odbywa-
ły się próby zespołów artystycznych, 
które wystawiały jasełka, czy Mękę 
Pańską. Nasz bohater dokonywał też 
opracowania komedii Fredry czy też 
Bałuckiego, i ich wystawiania, a za za-
robione pieniądze kupowano stroje 
regionalne. Na tym podwórko często 
śpiewano pieśni ludowe, a prym wiodła 
przyśpiewka „chłopak ci ja chłopak we-

sół w polu orze, dobrze mi się wiedzie, chwała Panu Boże…”, w której 
partię solową mocnym tenorem wyśpiewywał sam pan Władysław. 
Nasz bohater był człowiekiem wielu talentów, o wysokiej posturze 
i jeszcze śpiewak przedni, dowcipny i uroczy komik, budził wielkie za-

interesowania ze strony młodych panien. Czę-
sto z chórem intonował piosenkę „Bartoszu, 
Bartoszu..”, a mocne takty muzyczne roznosiły 
się daleko po całej wsi. Z tych śpiewaków 
powstał chór kościelny, w którym tenorem był 
sam Władysław Gawroński. Z biegiem czasu 
przybył do Siedlisk nauczyciel Stanisław Kita, 
który założył zespól muzyczny i zdobył dla 
niego stroje ludowe. Zespół ten obsługiwał 
wszystkie akademie, jak również wyjeżdżał 
na występy do ościennych szkół, a nawet 
powiatu. Po dziś dzień pamiętają siedliczanie 
o tym twórczym nauczycielu.

Władysław Gawroński był wrażliwy na 
biedę ludzką i razem z postępową inteligencją 
szukał dróg poprawy życia chłopów. Pomagał 
im też przy zakupie ziemi podczas parcelacji 
majątków ziemskich, był współzałożycie-
lem Kasy Raiffeisen, z której chłopi dostali 
pożyczki i nie musieli korzystać z żydowskiej 

lichwy. Z parcelacji zakupiono gorzelnię i uruchomiono produkcję 
spirytusu z ziemniaków, które dostarczali chłopi, członkowie tej kasy. 

Gorzelnię prowadził gorzelnik Gorajskiego 
Józef Korasadowicz, a chłopi otrzymywali 
w beczkach odpady z produkcji spirytusu 
tzw. breję – wytłoki, które wykorzysty-
wane były do opasu bydła tucznego. Te 
sztuki wypasionego bydła wysyłali do mo-
rawskiej Ostrawy, a chłopi ze sprzedaży 
otrzymywali niezłe pieniądze. Obok 
gorzelni otworzyli też tartak, w którym 
cięto deski z zakupionych drzew z lasów 
siedliskich, a potem rozwożono po całej 
południowo-wschodniej Polsce.

Ważną inicjatywą organizacyjną Wła-
dysława Gawrońskiego było założenie 

Kółka Rolniczego. Wspólnie z księdzem Ruminowskim wybudowano 
budynek, w którym otworzono sklep, a tym samym wieś zaczęła tętnić 
swoim własnym życiem bez lichwy. Chłopi też coraz mniej pili alko-
holu i próbowali własnej działalności rolniczej. Dzieci po ukończeniu 
szkoły miejscowej wyjeżdżały do szkół średnich w Pilźnie, Dębicy lub 
Jaśle. Piękny okazały dom Gawrońskich zawsze jednak był otwarty 

Wnuki Władysława Gawrońskiego z matką

Władysław Gawroński z rodziną 1956 r.

Józef Gawroński z dziećmi 1958 r.
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dla całej wsi, do żony Heleny przychodziła grupka kobiet, które nie 
tylko gawędziły i uczyły się upraw ogrodniczych, ale także wypieku 
ciast oraz szydełkowania i haftowania. Bardzo głośno tutaj było przy 
skubaniu piór z gęsi, jak również podczas wieczorów karnawałowych. 
A że państwo Gawrońscy byli szczęśliwą rodziną, to też i wszystkie 
spotkania organizowane w ich domu były ciekawe, pełne śpiewu 
i tańców. Poczęstunek zaś przygotowywany był przez panią Helenę 
wraz z młodymi dziewczynami. Wszystkie te spotkania były bezal-
koholowe, gdyż gospodarz nie lubował się w alkoholu. 

I tak niezwykły dom – willa, dworek – państwa Gawrońskich był 
otwarty dla środowiska przez cały rok. Bardzo ważnym problemem 
dla naszego bohatera była oświata na wsi i za Marią Konopnicką 
kontynuował program „pójdź dziecię ja cię uczyć każę”. Przed wojną 
oddał połać ziemi, na którym wybudowano szkołę w Siedliskach, 
jednak w jego domu pozostała jedna klasa, w której zajęcia robótek 
ręcznych prowadziła żona Helena. Pracował tutaj zięć Gawrońskich 
Stanisław Irzyk, który organizował nie tylko wycieczki, podczas 
których uczył piękna krajobrazu, ale poszerzał wiedzę historyczną 
dzieci, redagując i wydając książkę pt. „Poznaj Polskę”.

Nasz bohater Władysław Gawroński pochodził z patriotycznej 
rodziny. W młodości wcielony był do armii austro-węgierskiej i wal-
czył na terenie Rosji, a jego syn Tadeusz w 1918 roku brał udział 
w obronie Lwowa. Nic też dziwnego, że będąc kierownikiem szkoły 
w Siedliskach, starannie organizował imprezy patriotyczne, uczył 
pieśni patriotycznych, był członkiem patriotycznej organizacji „Sokół”. 
Z okazji 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem zorganizował sztafetę 
grunwaldzką, która rozpoczęła się mszą świętą i przemarszem pod 
pomnik Grunwaldzki, zbudowany przy drodze naprzeciw tartaku. 
Komitet organizacyjny przeprowadził zbiórkę pieniędzy na tę budowę 
i tej inicjatywie przewodniczył kierownik szkoły Władysław Gawroń-
ski. Często w siedliskiej szkole młodzież wystawiała sztuki teatralne, 
a sam pan kierownik grał role wielkich bohaterów narodowych np. 
Kościuszko pod Racławicami. Sztuka ta wystawiana była w tartaku, 
a na przedstawienie przyjechali przyjaciele, kierownicy szkół z Brzost-
ku, Pilzna i Jodłowej. Częstym gościem bywał w Siedliskach Stefan 
Traciłowski, kierownik szkoły w Nawsiu Brzosteckim, założyciel Kasy 
Stefczyka w Brzostku. Byli też przyjaciele wywodzący się z siedliskiego 
środowiska oraz nauczyciele: Wnękowie, Szczepańscy, Misiewiczowie, 
Rzędzińscy, Czechowie i każde takie spotkanie kończyło się w domu 
Gawrońskich wielką biesiadą. Wyśpiewywano różne pieśni, a melodie 
niosły się daleko aż pod wzgórze leśne i zachęcały do wsłuchiwania 
się w te melodie.

Po wojnie w niezwykłym domu – pięknej willi Gawrońskich – była 
klasa szkolna, a obok niej wynajmowali nauczyciele pokój mieszkal-
ny. Na przerwach przytulały się panie nauczycielki do rozgrzanego 
pieca kaflowego, a kierownik szkoły, towarzysząc im, opowiadał coś 
śmiesznego, gdyż lubił żartować i był człowiekiem bardzo lubianym, 
nie tylko przez nauczycieli, ale także przez młodzież i całe środowisko 
wiejskie. Bardzo ciekawie opowiada o tych wydarzeniach emerytowana 
nauczycielka Maria Zdziarska. Pamięta też, jak elegancki mężczyzna 
– kierownik szkoły – siadał na swój rower – jedyny pojazd w tej wsi 
– i jechał do znajomych w Brzostku, Jodłowej, Jaśle i Pilźnie.

Władysław Gawroński był wzorowym ojcem i mężem. Wycho-
wywał dzieci w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i bliźniego. Dawał 
przykład bogobojnego życia, uczęszczając na msze św. i prowadząc 

ze sobą własne dzieci. Synowie byli ministrantami, a w rodzinie kwitła 
miłość. Władysław miał dwie żony. Pierwsza żona Helena z domu 
Stanczewska była matką dziesięciorga dzieci, zmarła w wieku 36 lat 
i została pochowana w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Sied-
liskach. Po śmierci żony Władysław ożenił się ponownie z Ludwiką, 
która troskliwie opiekowała się dziećmi z pierwszego małżeństwa. 
Doskonale prowadziła dom rodzinny, sama wypiekała różne smakołyki 
oraz uczyła młode dziewczęta ręcznych robótek.

W tym niezwykłym domu Państwa Gawrońskich mieściło się też 
biuro Gromadzkiej Rady Narodowej, w którym pracowali między 
innymi: Zygmunt Ziaja, Jan Szczepanik i inni. Ponadto mieściła się 
też filia Poczty Polskiej. Aż dziw bierze, ile funkcji pełnił ten dom, 
ta piękna rozłożysta willa po dziś dzień jest doskonale utrzymana 
i swoim wyglądem przypo-
mina dworek ziemiański. 
Potężne bale drewniane 
z wplecionymi warkocza-
mi mchu, szerokie okna, 
przez które wpadały pro-
mienie światła oświetlały 
stojące kwiaty doniczko-
we, wysokie drewniane 
progi, podłogi, powały 
z tragarzami wprowadzają 
staropolski krajobraz do-
mowy. Do mieszkań wio-
dą schody, a od podwórza 
jest okazały ganek, który 
opowiedziałby niejedną 
historię z dawnych lat. By-
łyby to opowieści radosne, 
śmieszne, ale także smutne 
i rzewne historie, których 
też nie brakowało w życiu 
Gawrońskich. Jednak Wła-
dysław Gawroński zapisał się na zawsze w sercach tej wsi, a starsze 
pokolenie określa go mianem nasz profesor. Dom był dla wszystkich 
zawsze otwarty i jak w soplicowskim dworku, w którym „… brama 
na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich 

w gościnę zaprasza…”, tak też było 
u Gawrońskich. Dzisiaj, kiedy zmie-
nili się właściciele tego domu, dalej 
można tu spotkać starsze osoby, które 
przychodzą na pogawędkę z nowymi 
właścicielami Zofią i Marianem Ci-
chowskimi. Często wspominają swo-
jego siedliskiego profesora i mówią „…
tyle razem dni przeżytych, tyle razem 
ścieżek wydeptanych, tyle wspomnień 
drogą życia – a dziś wszystko zosta-
wione nowym ludziom, by iść dawnym 
tropem, dawnym śladem…”

Zuzanna Rogala

Zespół prowadzony przez Stanisława Kitę

Państwo Cichowscy przed 
wyremontowanym domem

Urząd Gminy a potem Urząd Pocztowy 
w domu p. GawrońskichWygląd domu przed remontem
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WARSZTATY RATOWNICZE „RESCUE BRZOSTEK” 2019
W dniach 27-28.04.2019 r. zostały zorganizowane II War-

sztaty Ratownictwa Technicznego „RESCUE BRZOSTEK 
2019”, które, jak sama nazwa mówi, odbywały się na terenie 
naszego miasta. Organizatorami warsztatów była Ochotnicza 
Straż Pożarna w Brzostku oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Stobiernej.

Pierwszego dnia, po rejestracji uczestników, rozpoczęła się 
część teoretyczna składająca się z serii wykładów, które odbyły 
się w Domu Kultury w Brzostku. Tematami wykładów były:

– „Dezaktywacja samochodów hybrydowych” – Rafał Junior 
Podlasiński,

– „Prąd na miejscu zdarzenia” – Sylwester Adamek,
– „Współpraca straży pożarnej z ZRM” – Bartłomiej Kot.
Po zakończonych wykładach uczestnicy udali się na plac 

przy ul. Szkotnia w Brzostku, gdzie czekało na nich ponad 
30 wraków samochodów. Strażacy podzieleni wcześniej na 
grupy ćwiczyli na 5 stanowiskach, na których realizowano 
tematykę Cross-Rammingu, podnoszenie gabarytów, założenie 
z samochodem na barierze, samochód pod busem, a także po-
stępowanie z poszkodowanymi, w tym tamowanie krwotoków 
za pomocą staz taktycznych i „packingu” rany na stanowisku 
z ratownikami medycznymi. 

Instruktorami przez te dwa intensywne dni byli: Rafał Junior 
Podlasiński, Paweł Karabin, Paweł Ryś, Paweł Bieleń, Mikołaj 
Stosio, Szymon Marszał, Artur Marszał, Rafał Godniak, Grzegorz 
Łojek i Bartłomiej Kot. Ponadto wykład o prądzie poprowadził 
Sylwester Adamek. Uczestnikami byli strażacy z całej Polski 
zarówno ochotnicy, jak i zawodowcy. 

W przerwach między ćwiczeniami strażacy mogli zapoznać 
się ze sprzętem ratowniczym na stoiskach firm FIRE-MAX, 
Fenix Market, Paratech. W warsztatach uczestniczyło łącznie 
90 strażaków z PSP i OSP z terenu praktycznie całej Polski. 
Warsztaty, podczas których można było poszerzyć wiedzę 
i umiejętności w zakresie technik ratowniczych, cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i zakończyły się uzyskaniem stosow-
nych certyfikatów uczestnictwa.

Gościem specjalnym „RESCUE BRZOSTEK 2019” była Mi-
strzyni Świata kpt. Agnieszka Wojciechowska – FIRE-MAX 
TEAM . Agnieszka, na co dzień strażak w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, po pracy trenuje, 
biega, pływa, wiosłuje i walczy w dyscyplinach sportowych 
dla mundurowych. Od tego roku wspiera ją Fire-Max Team.

Podziękowanie dla Naszego partnera Lukas Fire-Max, który 
dostarczył narzędzia hydrauliczne na poszczególne stanowiska. 
Sprzęt do ćwiczeń ratownikom udostępnili również Kadimex, 
Paratech, Fenix.Market, dzięki którym mieliśmy okazję testo-
wać systemy podpór do stabilizacji Paratech oraz inny sprzęt 
ratowniczy.

Organizacja warsztatów byłaby oczywiście niemożliwa bez 
instruktorów. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich 
i każdego z osobna za poświęcony czas oraz przekazaną wie-
dzę. Dziękujemy strażakom z jednostek OSP Brzostek i OSP 
Grudna Dolna za profesjonalną pomoc w organizacji II war-

sztatów ratowniczych RESCUE BRZOSTEK 2019. Bez ich 
pomocy i poświęconego czasu organizacja tego wydarzenia 
byłaby mocno utrudniona. Ze strony organizatora za warsztaty 
odpowiedzialny był Naczelnik OSP Brzostek Rafał Godniak.

Wyrazy podziękowania kierujemy do osób, instytucji i firm, 
które wsparły organizację warsztatów „RESCUE BRZO-
STEK 2019”:
– Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego,
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy,
– Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzostku dh. Daniela 
Wójcika,
– Kierownika Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
Marty Król,
– Fire-Max,
– Kadimex,
– Paratech,
– Fenix Market,
– Bezalin S.A.,
– Rosenbauer Polska,
– Złomowisko pojazdów – Ślusarstwo Władysław Radzik ze 
Straszęcina,
– Złomowiska pojazdów Lipinki,
– Złomowisko pojazdów Pilzno,
– Złomowisko pojazdów Szufnarowa,
– FHU Mikrokosm Grzegorz Kłęk,
– Betoniarnia Marbet Brzostek,
– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku,
– Grzes-kop Grzegorz Orlow,
– FHU Ligęzka Strzegocice,
– PMS International Marek Wojnar Zawadka Brzostecka,
– Stacja Kontroli Pojazdów Eugeniusz Łazowski z Brzostku,
– Pomoc Drogowa Stanisław Jędrzejczyk z Brzostku,
– Drukarnia Zet,
– TV Brzostek,
– Droga Ratownika,
– Podkarpackie 998.

Już dzisiaj organizatorzy zapraszają na III Warsztaty Ratow-
nicze „Rescue Brzostek 2020”.

Opracował Naczelnik OSP Brzostek
Rafał Godniak

Fot. Paweł Batycki
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EDUKACJA OBYWATELSKA UCZNIÓW Z SIEDLISK-BOGUSZ

WARSZTATY RATOWNICZE RESCUE BRZOSTEK 2019

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

OSP GRUDNA DOLNA OTWARTA DLA MŁODZIEŻY

Fot. Jakub Wadas Fot. Franciszek Ogrodnik
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RZUT OKA NA AA
Co to jest AA?
Anonimowi Alkoholicy to dobrowolna, światowa wspólnota 

mężczyzn i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się, aby 
osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Jedynym warunkiem uczest-
nictwa jest pragnienie zaprzestania picia. Nie ma żadnych 
składek ani opłat za członkostwo w AA.

Liczba uczestników
Ocenia się, że ponad 2 miliony członków spotyka się w po-

nad 115 tysiącach grup w 180 krajach. W Polsce istnieje ok. 
2600 grup AA.

Kontakty z organizacjami spoza AA
Wspólnota przyjęła „politykę” współpracy, ale bez wiąza-

nia się z innymi organizacjami zainteresowanymi problemem 
alkoholizmu. Nie wydajemy opinii o sprawach niedotyczących 
AA, nie popieramy ich ani nie krytykujemy.

Jak Anonimowi Alkoholicy utrzymują trzeźwość?
AA proponuje zasadę całkowitej abstynencji. Osoby nale-

żące do wspólnoty po prostu powstrzymują się od jednego 
kieliszka dzień po dniu. Trzeźwość utrzymuje się przez dzielenie 
się doświadczeniem, siłą i nadzieją na spotkaniach zwanych 
mityngami, w oparciu o program Dwunastu Kroków, służący 
zdrowieniu z alkoholizmu.

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi?
Anonimowość jest duchową podstawą AA – przypomina 

uczestnikom wspólnoty, aby kierowali się raczej zasadami niż 
osobistymi ambicjami. Jesteśmy społecznością ludzi równych. 
Dążymy do tego, aby znany był nasz program zdrowienia, 
a nie osoby, które w nim uczestniczą. Anonimowość w środ-
kach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa dla 
wszystkich uczestników AA, a szczególnie nowo przybyłych, 

że ich przynależność do AA nie będzie ujawniona.

Kto może uczestniczyć w spotkaniach AA?
Każdy może uczestniczyć w otwartych mityngach AA. Na 

mityngach tych mówi zwykle prowadzący i jeden lub kilku 
spikerów, którzy dzielą się doświadczeniem na temat swojej 
choroby alkoholowej i swojego zdrowienia w AA.

Jak powstało AA?
AA powstało w 1935 roku, gdy spotkali się makler z No-

wego Jorku i lekarz z Arkon (obaj już nie żyją), którzy byli 
„beznadziejnymi” pijakami. Oni założyli AA, aby pomóc innym, 
którzy cierpieli na chorobę alkoholową i utrzymywać własną 
trzeźwość. Wspólnota AA powstała w USA, a potem rozpo-
wszechniła się na całym świecie.

Czego nie robi AA?
AA nie prowadzi spisów członków ani „historii choroby”, 

nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje, nie łączy 
się z instytucjami ani organizacjami społecznymi (aczkolwiek 
członkowie AA, grupy i biura usług często z nimi współpracują), 
nie tropi ani nie usiłuje kontrolować swoich członków, nie stawia 
diagnoz i prognoz medycznych ani psychiatrycznych, nie udziela 
pomocy w odtruwaniu, pielęgnacji czy rekonwalescencji, nie 
bierze udziału w praktykach religijnych, nie zapewnia miesz-
kania, wyżywienia, ubrania i pracy, pieniędzy lub innych dóbr 
czy usług społecznych, nie zapewnia konsultacji domowych 
ani zawodowych, nie daje listów polecających do oddziałów 
więziennych, prawników, sądów, organizacji społecznych, 
pracodawców itd.

Jak możesz znaleźć AA w swoim mieście?
W każdy czwartek o godz. 17.00 w Domu Kultury w Brzostku 

spotyka się grupa AA „Zodiak”. W każdy pierwszy czwartek 
miesiąca odbywa się mityng otwarty. □

KOMUNIKAT
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. 

dotyczący odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej
Obserwując ostatnio na terenie działania kanalizacji sanitarnej liczne podtopienia oraz „wybijania" 

ścieków ze studzienek kanalizacyjnych w najniżej położonych miejscach w czasie intensywnych opadów 
deszczu, stwierdzamy, że przyczyną takiego stanu jest podłączenie rynien z dachów, podwórzowych 
wpustów deszczowych oraz innych instalacji odwadniających tereny posesji do kanalizacji sanitarnej 
przeznaczonej jedynie do odprowadzenia ścieków bytowych. 

W związku z powyższym apelujemy do tych z Państwa, którzy mają na swoich posesjach takie nie-
prawidłowe rozwiązania o jak najszybsze — w terminie do końca czerwca 2019 r. — odłączenie rynien 
oraz odwodnienia terenu posesji od kanalizacji sanitarnej i np. odprowadzenie wód opadowych na 
tereny zielone. 

Po ww. terminie, tj. od 01 lipca 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. rozpocznie 
kontrolę legalności włączeń do kanalizacji sanitarnej. Stwierdzone nieprawidłowości będą podlegały 
karze zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 

Informujemy, że zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków „ Zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód dre-
nażowych do kanalizacji sanitarnej". Zgodnie z art. 28 ust. 4a ww. Ustawy takie działanie zagrożone 
jest karą grzywny do 10.000 zł. 
Brzostek, 02.05.2019 r. 

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Leszek Bieniek
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Dokończenie na str. 24

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 40) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? 
fot. s. 40) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 czerwca 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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ROZWIĄZANIE:

Krzyżówka
czerwiec 2019

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej czerwiec 2019
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
czerwiec 2019

POZIOMO:
1) Legendarny książę gnieźnieński, zjedzony przez myszy. 6) Osoba zajmująca się wyłapywa-
niem bezpańskich psów; hycel. 12) Naszyjnik, paciorki wykonane z różnych materiałów na-
wleczone na sznurek. 13) Człowiek zajmujący się zawodowo tresurą zwierząt. 14) Motoryz.: 
kierowca samochodu, zwłaszcza kierowca zawodowy. 15) Stolica Angoli. 16) Ciepłe, zimowe 
buty z długą cholewką. 17) Uosobienie duszy ludzkiej, ukochana Erosa. 18) Klub piłkarski 
z Pragi 19) Specjalista od budowy i dziejów Ziemi. 20) Inaczej rolnicy, wieśniacy 21) Imię 
męskie - 28 I; Pisarek, językoznawca, Sławek 22) Wyrostek, smarkacz, chłystek. 23) Objaw 
świadczący o czymś; symptom. 24) Największa planeta Układu Słonecznego. 25) Miasto 
nad Łabą (Niemcy), ośrodek produkcji słynnej porcelany saskiej. 26) Skok do tyłu lub 
w bok; odskoczenie. 27) Ustawa, która częściowo zmienia lub uzupełnia obowiązującą 
ustawę. 28) Arkusz papieru ozdobiony rysunkiem zawierający powinszowania imienino-
we. 29) Miasto nad Notecią, w pobliżu bogate złoża wapienia. 30) Żywy organizm, osoba, 
stworzenie. 31) Szeroka wstążka; szarfa; także w znaczeniu: smuga, pasmo. 32) Łącz-
nik, posłaniec. 33) Żartobliwie o młodym, zakochanym mężu będącym pod pantoflem 
żony. 34) Żydowski świecznik siedmioramienny. 35) Miła woń, przyjemny zapach.

PIONOWO:
1) Kierunek w literaturze, sztuce nawiazu-
jący do symbolizmu 2) Wyraz akcentowa-
ny na trzeciej sylabie od końca 3) Elektr.: 
pracownik wykonujący roboty związa-
ne z urządz. elektrycz.; monter elek-
tryk. 4) Część spektrofotometru 5) Wy-
twórnia makaronu 6) Znawca, badacz 
religii 7) Poznawanie kraju w zakresie 
różnych dziedzin, np. archeologii, geogra-
fii, historii. 8) Nauka zajmująca się wpły-
wem promieniowania na rośliny 9) Aparat 
do przeprowadzania procesu krystaliza-
cji 10) Sport: zawodniczka uprawiająca 
rzut oszczepem. 11) Zdolność trwania 
przy życiu, zdolność przeżycia

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Czosnek niedźwiedzi.
Fotograficzna zagadka geograficzna: Kraków.
Hasło krzyżówki: Partaczem jest taki rzemieślnik, który wiele rzemiosł umie.
Nagrodę książkową wylosowali: Dariusz Szpak z Woli Brzosteckiej (krzyżówka), 

Irena Wójcik z Brzostku (zagadka przyrod-
nicza), Alina Świerk z Kamienicy Dolnej 
(zagadka geograficzna).

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z MAJOWEGO NUMERU



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/2019 25

UWAGA! 
Czytanie uzależnia i grozi posiadaniem własnego zdania.

Biblioteka zaprasza!

Biblioteka poleca:

Katarzyna Nosowska „A ja żem jej powiedziała”
Kasia Nosowska jest szczerą, dojrzałą obserwa-
torką rzeczywistości. Ma to, czego brakuje teraz 
wszystkim – dystans do samej siebie. Książka 
zasługuje na miano świetnej towarzyszki podróży, pocieszyciel-
ki, przeganiaczki nudy, a może się stanie wsparciem w czasie 
oczekiwania na odmianę losu dla tych, którzy chwilowo nie 
są jego pupilami.

Jodi Picoult „Świadectwo prawdy”
W oborze na farmie amiszów w Pensylwanii 
znaleziono zwłoki noworodka. Lokalna spo-
łeczność jest w szoku – w wyniku dochodzenia 
policyjnego o odebranie dziecku życia zostaje 
oskarżona jego domniemana matka, osiemna-
stoletnia Katie Fisher, niezamężna dziewczyna 

z rodziny amiszów. Sprawę Katie przyjmuje Ellie Hathaway, 
rozczarowana swoją pracą adwokatka z wielkiego miasta. Po 
raz pierwszy w swojej karierze spotyka się z wymiarem spra-
wiedliwości rządzącym się innymi zasadami niż ten, który zna 
na wylot. Zagłębiając się w świat amiszów, musi znaleźć spo-
sób, aby dotrzeć do swojej klientki i porozumieć się z nią w jej 
języku. Praca nad tą zawikłaną sprawą prowadzi ją także w głąb 
własnego ja, a kiedy jeszcze pojawi się w jej życiu mężczyzna 
z przeszłości, Ellie stanie oko w oko ze swoimi najtajniejszymi 
lękami i pragnieniami… 

Maria Nurowska „Panny i wdowy”
Kiedy okazuje się, że miłość nie zawsze ozna-
cza szczęście, a prywatne losy uginają się pod 
brzemieniem historii, zawsze pozostaje jedno 
– rodzinny dom. Kolejne pokolenia kobiet z Le-
chic za bezkompromisowość i wierność uczuciu 
płacą samotnością. Od powstania styczniowego 
aż do upadku komunizmu w Polsce Lechice będą świadkiem 
oddania i zdrady, w fascynującym splocie połączą się ze sobą 
wielkie namiętności i wielka historia.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Śmiech to zdrowie. To nie 
banał. On naprawdę leczy.

 fb.com

Przychodzi młody juhas do starego, mądrego bacy i mówi: 
- Baco, przychodzę po naukę, bo mnie cosik nurtuje. 
- Pytaj synu – mówi baca. 
- Mówią baco, że ziemia jest kulą, ale nie rozumiem, jak ona wisi 
w przestworzach i nie spada w dół. 
- Bo widzisz, Janicek ją na swoich barach wspiera, więc nie spada. 
- No dobrze baco, ale jak to jest, że Janicek nie spada w dół razem 
z ziemią. 
- No bo widzisz, Janicek stoi stopami na dwóch żółwiach ogrom-
nych – odpowiada baca. Juhas na to: 
- No tak, ale wytłumacz mi baco, dlaczego Janicek, razem z ziemią 
i z tymi żółwiami nie spadają na dół? 
A baca na to: 
- Słuchaj no smarkaczu, coś mi się wydaje, że ty nie po naukę 
przyszedłeś, ale żeby po mordzie dostać…

  
Na polowaniu
- Do licha, spudłowałem już dziesiąty raz! Chyba palnę sobie w łeb!
- A trafisz?

  
Jaś do mamy:
- Nasz pan od fizyki jest bardzo pobożny.
- Skąd wiesz?
- Jak słucha naszych odpowiedzi przy tablicy, rozkłada ręce i woła: 
Boże! Boże!

  

Słowa pełne mocy potrafią pomóc.
Fb.com

 ¾ Nie musimy ze wszystkimi się zgadzać, ale musimy 
nauczyć się wszystkich szanować.

 ¾ Trzeba wziąć życie za rogi, zmierzyć się z nim, stawić 
mu czoła i głośno powiedzieć: hej! ja tu rządzę!

 ¾ W życiu wygrywa ten, kto pokonał samego siebie. Kto 
pokonał swój strach, swoje lenistwo, swoją nieśmiałość.

 ¾ Idź swoją drogą, bo jeśli pójdziesz cudzą, zawsze bę-
dziesz szedł z tyłu.

 ¾ Ten, kto idzie za tłumem, nie dojdzie dalej niż tłum. 
Ten, kto idzie sam, dojdzie w miejsca, do których nikt 
nie dotarł. /A. Einstein/

 ¾ Nie wystarczy wiedzieć, trzeba stosować. Nie wystarczy 
chcieć, trzeba to robić. /J.W. Goethe/

 ¾ Nie wszystkie burze w Twoim życiu są po to, by kompli-
kować Ci plany. Niektóre mają oczyścić Twoją ścieżkę 
z tego, co zbędne.

 ¾ W „samozatrudnieniu” dobre jest to, że gadanie do 
siebie samego nie jest schizofrenią, tylko „posiedzeniem 
zarządu”.

Wybrała Maria KawalecWybrała Maria Kawalec

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zwraca się z prośbą o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z naszych książek i zalegają one na Twojej półce,  
koniecznie zwróć je do biblioteki.
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SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 40
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się wdrażaniem praktycz-
nego zastosowania probiotyków na terenie Podkarpacia. Prowadzi 
Pogórzańskie Centrum Mikroorganizmów w Brzostku.

Dopóki nie uświadomimy sobie my, jako społeczeństwo, że 
jesteśmy częścią zamkniętego koła Natury i że nie możemy 

stać obok, dyktować warunków przyrodzie, zmieniać według 
własnego widzimisię praw, z którymi od początków Ziemi 
współżyliśmy oraz współtworzyliśmy przyrodę, spadniemy 
w przepaść, z której wyjścia nie ma. Czy postęp w przypadku 
nierozważnego użytkowania nie oznacza postępu, który sami 
dla siebie tworzymy? W przekł. J. Wujka Mt 22, 21: „Oddajcie 
tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest bożego Bogu.” To nie 
my jesteśmy twórcami Natury i nie mamy prawa jej poprawiać.

Przedstawiam Państwu wykład mojego brata Stanisława 
Kolbusza – Prezesa Stowarzyszenia Ekosystem - Dziedzictwo 
Natury.

„Te rzeczy niechaj mędrzec w lesie czyta”
Indianin pisał na pewnych tablicach -
- A święty Bernard mówi: że jest skryta 
Treść - której w puszczach więcej niż w książnicach;
Wszakże już nieraz i w ludnych ulicach
Napotkasz puszczy, jeśli chcesz, do syta!...

C. K. Norwid

Już w XIX wieku Cyprian Kamil Norwid uświadamiał, że 
miasto jako sztuczne siedlisko, degeneruje człowieka fizycznie 
i moralnie, zabija w nim siły twórcze. Oderwanie go od łona 
natury i wyrzucenie na bruk miejski pozbawia życiowej energii, 
którą człowiek czerpie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. 
Nasi przodkowie w oparciu o własne obserwacje, bez badań 
naukowych poznawali i respektowali prawa rządzące naturą. 
Żyli we wspólnotach w zgodzie i poszanowaniu tych praw.

Dzisiaj takie podejście jest wyrazem wstecznictwa, dla 
jednych utopią, a dla innych mrzonką. Nauka, która skupia 
się na sztucznej ingerencji w żywe komórki, by uchronić ludz-
kość przed głodem - to ta szlachetna strona marketingu, a ta 
mniej szlachetna strona - by uzależnić rolników od właścicieli 
patentów. Coraz lepiej wyspecjalizowane technologie GMO 
trwale zmieniają naturalny i społeczny krajobraz świata. Jaki 
będzie następny etap?

Nie możemy udawać, że nie widzimy tego zagrożenia. Ilość 
pożywienia nie zastąpi jego jakości. Chemiczną i fizyczną de-
gradację ekosystemu można zatrzymać przez bioremediację. 
Ale który naukowiec wskaże, jaką ścieżką przywrócić ład, 
harmonię i równowagę zdegradowanego mikrobiomu?

Od zarania dziejów chłopi, ziemianie i rolnicy ingerowali 
w przyrodę, a ich żywobycie wpływało na jej przekształcanie. 
Znali jednak granice, których w relacjach z przyrodą przekraczać 
nie można. Nie dążyli do władania przyrodą, lecz współdziałali 
z nią. Wiek XX zmienił to podejście diametralnie. Przywódcy 
państw, stawiając sobie za cel zlikwidowanie głodu na świecie, 
zdecydowali o zintensyfikowaniu wyścigu w przemysłowej 
produkcji żywności. Odtąd ci, którzy wytwarzali ją zgodnie 
z recepturami zweryfikowanymi dziedzictwem dobrych praktyk 
rolniczych, stanowili gospodarczy margines. Przyszłość kształ-
towało ustawodawstwo nakręcające produkcję przy pomocy 
przemysłowych technologii i wysokiego przetwarzania. Tra-
dycyjną uprawę gleb i roślin oraz chów zwierząt zamieniono 
w produkcję petroroślin i wynaturzonych zwierząt. Nawozy 
sztuczne! Zielona Rewolucja! - miały uratować ludzkość. Nawet 
jeśli idea była szlachetna, to jej realizacja okazała się zgubna 
dla środowiska i zdrowia człowieka. Działania, które prowadzą 
do maksymalnej intensyfikacji wzrostu produkcji i rosnących 
niemalże liniowo zysków, zwykle okazują się ślepą uliczką. Nie 

ma „więcej i więcej” bez kosztów społecznych, bez degradacji 
środowiska! Nieodtwarzane zasoby Ziemi kurczą się.

Jeśli zdobędziemy się na samodzielne myślenie, to jak 
w szkiełku powiększającym zobaczymy, że zdrowa gleba nie 
tylko dostarcza ludzkości żywności, ale też stwarza normalne 
warunki do harmonijnego rozwoju człowieka. Stephen Haw-
king - co prawda nie biolog, lecz profesor matematyki i jeden 
z najwybitniejszych współczesnych fizyków teoretyków pisał; 
„Nie jest bynajmniej oczywiste, że inteligencja zwiększa szansę 
przetrwania. Bakterie doskonale radzą sobie bez inteligencji 
i z pewnością przeżyją dłużej niż my.”

Otrzymaliśmy siłę niemającą sobie równej we Wszechświe-
cie. Jest nią myśl i jej energia. Myśl jest w słowie i w każdym 
dziele. Słowo i dzieło bez myśli nie zaistnieje. To myśl tworzy 
idee zmieniające bieg historii. Wykorzystujmy ją z pożytkiem 
nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń. Laureat lite-
rackiej Nagrody Nobla z 1948 r. Thomas Stearns Eliot pytał: 
„Gdzie się podziała nasza mądrość, którą zastąpiła wiedza, 
gdzie się podziała nasza wiedza, którą zastąpiła informacja”. 
Pomyślmy o tym!

Cieszy fakt, że coraz więcej ludzi świadomie wybiera własną 
drogę życia przyjazną środowisku i coraz więcej ludzi angażuje 
się społecznie i politycznie na jego rzecz. Po zaledwie dwustu-
letnim okresie podporządkowywania biosfery przez techno-
sferę, natura domaga się uznania i przywrócenia jej właściwej 
roli. Musimy jej w tym pomóc m.in. poprzez biologizację, by 
Ziemia znowu odtwarzała swoje zasoby.

Mamy ogromną satysfakcję, że przez dziesięć lat w licheń-
skich konferencjach uczestniczyli i wykładali ludzie, którzy 
w swoich środowiskach stanowią zaczyn biologizacji. Którzy 
budzą świadomość wśród innych i co najważniejsze potrafią 
dzielić się swoją wiedzą. Za to serdecznie dziękujemy, bo bez 
ludzi, bez współdziałania nasze idee i inicjatywy straciłyby 
sens. Tylko razem możemy zrobić więcej i lepiej. Uczestnictwo 
zapewnia wola świadomego rozpoznawania zagrożeń środo-
wiskowych, które wpływają bezpośrednio na nasze zdrowie.

Opracował Janusz Kolbusz.

„Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko...”

Ks. J. Twardowski

PODZIĘKOWANIE
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, 
Delegacjom za okazaną pomoc oraz Wszystkim, 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzli-
wości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii 
pogrzebowej 

śp. Artura Sarneckiego
serdeczne podziękowania składa 

Rodzina 
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KOLEJNY DOBRY WYNIK BRZOSTECKICH KARATEKÓW
11 maja 2019 roku w Józefowie odbył 

się XX Międzynarodowy Turniej 
Karate o Puchar Burmistrza Józefowa, 
w którym wzięło udział 500 zawodników 
z 40 klubów z Polski, Rosji oraz Łotwy. Ry-
walizacja stała na bardzo wysokim pozio-
mie i można było zobaczyć wiele widowi-
skowych i efektownych walk. Brzostek 

reprezentowało 10 zawodników, z czego 
7 stanęło na podium. 

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
I miejsce – Klaudia Wątorek,
II miejsce – Klaudia Mroczek,
II miejsce – Kamila Czarnecka,
II miejsce – Kinga Kawalec,
II miejsce – Kacper Składanowski,

III miejsce – Kinga Finek,
III miejsce – Michał Krupka.
Wyjazd na turniej był opłacony z do-

tacji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu. 

Robert Kolbusz

DRUGIE ORAZ TRZECIE MIEJSCE NA MISTRZOSTWACH 
EUROPY W KARATE DLA BRZOSTKU
W dniach 24-26.05.2019 r. w miejsco-

wości Györ na Węgrzech odbyły się 
XII otwarte Mistrzostwa Europy Karate 
organizacji All Japan Kyokushin Union, 
w których wzięło udział około 530 za-
wodników z 28 krajów europejskich oraz 
gościnnie z Japonii i Kazachstanu. Brzo-
stecki Klub Karate w Mistrzostwach tych 
reprezentowały: Kornelia Szczepkowicz, 
Patrycja Kolbusz, Kinga Kawalec oraz 
trener sensei Tomasz Mendoń. Nasze 
zawodniczki odniosły wielki sukces, za-
prezentowały wysoki poziom wyszko-
lenia, a dwie z nich stanęły na podium. 
Wicemistrzostwo Europy w kumite zdo-
była Kornelia Szczepkowicz, natomiast 
trzecie miejsce na podium w kata zdobyła 
Patrycja Kolbusz. 

 Gratulacje za tak wspaniały wynik. 
Tak trzymać dziewczyny!!! 

Robert Kolbusz
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W sobotę, 25 maja 2019 roku, na Orliku w Brzostku dru-
żyna LKS Brzostowianka Brzostek zorganizowała pił-

karski Turniej o Puchar Prezesa klubu dla dzieci z rocznika 
2009 i młodszych. Zaproszeni goście to drużyny: Lech Poznań 
Football Academy – Kołaczyce, FMT Morgan Frysztak oraz 
Wisłoka Błażkowa. Podopieczni trenera Marcina Juszkiewicza 
z „Brzostowianki” z racji dużego zainteresowania piłką nożną 
wystąpili w dwóch drużynach. Zawody rozgrywano systemem 
„każdy z każdym”, a poszczególne mecze trwały po 15 mi-
nut. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwał sędzia 
Krzysztof Halz. 

Po wyrównanej walce i dzięki sportowemu zaangażowa-
niu wszystkich drużyn ostateczna klasyfikacja wyglądała na-
stępująco:

1. miejsce: Lech Poznań Football Academy - Kołaczyce
2. miejsce: Wisłoka Błażkowa
3. miejsce: LKS Brzostowianka Brzostek II
4. miejsce: LKS Brzostowianka Brzostek I
5. miejsce: FMT Morgan Frysztak
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Piotr 

Stukus (LPFA Kołaczyce).
Najlepszym strzelcem - Mikołaj Galej (LPFA Kołaczyce).
Najlepszym bramkarzem okazał się Kacper Michoński z LKS 

Brzostowianka Brzostek II. 
Zarówno zawodnicy, jak i trenerzy otrzymali pamiątkowe 

medale, puchary i dyplomy.
Po ceremonii medalowej oraz pamiątkowych zdjęciach 

wszyscy uczestnicy mogli posilić się kiełbaskami z grilla. 

FMT Morgan Frysztak

DZIECIĘCY TURNIEJ O PUCHAR PREZESA LKS 
BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK

Świetna pogoda, bojowe nastawienie młodych zawodników 
oraz zdrowa rywalizacja dały wszystkim uczestnikom wiele 
radości z aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Zainwestowane w organizację turnieju środki 
z budżetu klubu dają wymierny efekt w postaci poczucia 
rywalizacji przez najmłodszych adeptów oraz przygotowania 
ich do ligowych wyzwań w późniejszych latach swojej przygody 
z piłką nożną. 

Zarząd LKS „Brzostowianka” pragnie złożyć serdeczne 
podziękowania dla pracowników OSiR Brzostek za pomoc 
w organizacji turnieju, opiece medycznej oraz TV Brzostek za 
obsługę medialną. 

Prezes LKS Brzostowianka Brzostek
Mirosław Szukała

Fot. Nina Wodzisz

Wyniki drużyny seniorskiej, runda wiosenna 2019:
LKS Brzostowianka Brzostek – LKS Góra Motyczna 4:3 
(R. Czekaj, A. Kędzior x2, K. Dziedzic)
Dąbrówka Stara Jastrząbka - LKS Brzostowianka Brzostek 
0:3 (W. Hołowicki, P. Stanek, K. Wojdyła)
LKS Brzostowianka Brzostek – LKS Dąb Żdzary 6:0 
(A. Kędzior x2, P. Stanek, J. Zastawny x2, Sz. Golec)
Baszta Zawada - LKS Brzostowianka Brzostek 2:1 
(M. Machaj)
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MŁODZIEŻOWA LIGA ORLIKA 
Za nami trzecia edycja Młodzieżowej Ligi Orlika, w której 

uczestniczyli zawodnicy z roczników 2000 – 2004. Pierw-
sze mecze zostały rozegrane 14 maja, natomiast kolejny dzień 
rywalizacji planowany był dwa dni później - 16 maja. Niestety, 
kapryśna pogoda pokrzyżowała plany (intensywne opady 
deszczu) i ze względu na niebezpieczne warunki zakończenie 
rozgrywek musiało zostać przełożone. Drugą część zawodów 
udało się rozegrać dopiero we wtorek 28 maja. Organizatorem 
zmagań był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. W tego-
rocznej edycji udział wzięło 8 drużyn, które rywalizowały sy-
stemem „każdy z każdym”. Po pierwszym dniu rywalizacji fotel 
lidera zajmowała drużyna Galaktyczni Wojownicy, która nie 
przegrała żadnego spotkania. Na drugim miejscu z taką samą 
liczbą punktów (9), ale gorszym bilansem bramkowym zajmo-
wała drużyna Siedliska. Trzecie miejsce zajmowali Futbolowi 
Artyści – zespół, który miał tylko jeden punkt straty do lidera. 
Przed drugim dniem rywalizacji teoretycznie każda z drużyn 
mogła walczyć o zwycięstwo. W tym dniu do rywalizacji nie 

przystąpił zespół Wyborowi Kołaczyce, więc zgodnie z regu-
laminem rozgrywek drużynom, z którymi mieli rywalizować, 
został przyznany walkower. Finałowy dzień spotkań należał do 
drużyny Siedliska, która już przed ostatnią kolejką, remisując 
z Futbolowymi Artystami (po golu w ostatniej akcji meczu), 
zapewniła sobie zwycięstwo w rozgrywkach. Dzięki wygranej 

w ostatnim starciu Futbolowi Artyści z dorobkiem 16 punktów 
zajęli 2. miejsce, wyprzedzając o jeden punkt LKS Brzosto-
wiankę Brzostek. Na zakończenie turnieju najlepsze zespoły 
otrzymały pamiątkowe statuetki i medale. Królem strzelców 
rozgrywek został zawodnik – Kamil Niedzielski (LKS Brzosto-
wianka Brzostek), strzelając 8 bramek. W bramce największą 
skutecznością wykazał się Jacek Machaj (Futbolowi Artyści). 
Nagrody wręczał Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Dziękuje-
my wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w rozgrywkach, 
zwycięzcom gratulujemy i do zobaczenia w następnej edycji. 

Dokończenie na str. 30

Lech Poznań Football Academy - Kołaczyce Wisłoka Błażkowa
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JUŻ ZA CHWILĘ 10. EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI 
PIŁKI NOŻNEJ GMINY BRZOSTEK
Mimo że do wakacji pozostało jeszcze trochę czasu, to 

już teraz zapraszamy wszystkich miłośników futbolu do 
udziału w jubileuszowej, dziesiątej, edycji Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej Gminy Brzostek (jak ten czas leci, trudno uwierzyć, że 
to już dziesięć lat), która co roku cieszy się dużym zaintere-
sowaniem nie tylko wśród mieszkańców Ziemi Brzosteckiej, 
ale również okolicznych miejscowości. Rozgrywki odbędą 
się na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje 
Boisko - Orlik 2012” w Brzostku. Na przestrzeni lat zmieniały 
się drużyny, zawodnicy, formuła rozgrywek, lecz cel pozostał 
niezmienny: wyłonienie najlepszego zespołu w amatorskiej 
piłce nożnej. 

Pierwsze rozgrywki miały miejsce w lipcu 2010 roku i wzięło 

w nich udział 9 drużyn. Rekord uczestników padł w 8. edycji 
w 2017 roku, gdy do zawodów przystąpiło 14 ekip. W ciągu 
tych dziesięciu lat przez rozgrywki przewinęła się imponująca 
liczba 818 zawodników. W tym miejscu pragniemy wyróżnić 
Rafała Kurcza, który jako jedyny wziął udział we wszystkich 
edycjach ligi. Zaś miano najbardziej zasłużonej drużyny należy 
do teamu Bez Nazwy, który dwukrotnie wygrywał rozgrywki 
(w 2010 i 2013 roku), a w 2012 dotarł do finału. 

Historia historią, a teraz kilka słów o tym, co przed nami. 
Zapisy do jubileuszowej dziesiątej edycji Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej Gminy Brzostek trwają do 20 czerwca. Zapraszamy 
drużyny z okolic Brzostku i nie tylko. Liga ma charakter ot-
warty, każda ekipa może próbować swoich sił. Im nas więcej, 

tym weselej. Warunkiem uczest-
nictwa jest zgłoszenie drużyny 
przez email wysłany na adres 
halasportowa@brzostek.pl lub 
wiadomość na funpage’u Orlik 
Brzostek. Można też zrobić to 
osobiście u instruktora Orlika. 
Szczegółowy system rozgrywek 
będzie uzależniony od liczby 
zgłoszeń i zostanie ogłoszony 
po ustaleniu liczby chętnych do 
udziału ekip. Początek rozgry-
wek zaplanowano na 27 czerw-
ca. Warto rozważyć udział, gdyż 
tegoroczny pakiet nagród zapo-
wiada się imponująco. Zdobywcy 
pierwszego miejsca oprócz sła-
wy, chwały, zdjęć na Facebooku, 
pamiątkowych medali i statuetek 
otrzymają dodatkowo bon na 
zakup sprzętu sportowego. 

Niech wygrają najlepsi! □

Szczegółowe wyniki:
Galaktyczni Wojownicy – My Tu Tylko Sprzątamy  1:0
Siedliska – LKS Brzostowianka Brzostek 2:1
WKS Nawsie Brzosteckie – Wyborowi Kołaczyce  0:0
KS Bit – Futbolowi Artyści  0:2
Wyborowi Kołaczyce - KS Bit  0:2
Galaktyczni Wojownicy - Siedliska  1:1
LKS Brzostowianka Brzostek - WKS Nawsie Brzosteckie  4:0
My Tu Tylko Sprzątamy - Futbolowi Artyści  0:2
KS Bit - LKS Brzostowianka Brzostek  0:2
Siedliska - My Tu Tylko Sprzątamy  1:0
WKS Nawsie Brzosteckie - Galaktyczni Wojownicy  1:5
Futbolowi Artyści - Wyborowi Kołaczyce  0:1
Siedliska - WKS Nawsie Brzosteckie  3:0
My Tu Tylko Sprzątamy - Wyborowi Kołaczyce  0:1
My Tu Tylko Sprzątamy - Wyborowi Kołaczyce  0:1
LKS Brzostowianka Brzostek - Futbolowi Artyści  0:1
Galaktyczni Wojownicy - KS Bit  2:1
Futbolowi Artyści - Galaktyczni Wojownicy  1:0
WKS Nawsie Brzosteckie - My Tu Tylko Sprzątamy  2:1
KS Bit - Siedliska  0:1
Wyborowi Kołaczyce - LKS Brzostowianka Brzostek  0:3 (w)
My Tu Tylko Sprzątamy - LKS Brzostowianka Brzostek  0:2
Galaktyczni Wojownicy - Wyborowi Kołaczyce  3:0 (w)
WKS Nawsie Brzosteckie - KS Bit  0:0
Siedliska - Futbolowi Artyści  1:1
LKS Brzostowianka Brzostek - Galaktyczni Wojownicy  3:0
KS Bit - My Tu Tylko Sprzątamy  0:0
Futbolowi Artyści - WKS Nawsie Brzosteckie  5:0
Wyborowi Kołaczyce - Siedliska  0:3 (w)

Klasyfikacja końcowa:
1. Siedliska 
2. Futbolowi Artyści
3. LKS Brzostowianka Brzostek
4. Galaktyczni Wojownicy 
5. Wyborowi Kołaczyce
6. KS Bit
7. WKS Nawsie Brzosteckie
8. My Tu Tylko Sprzątamy

OSiR Brzostek
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TENISIŚCI LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 
ZAKOŃCZYLI SEZON
Dla zawodników LKS Brzostowian-

ka Brzostek tegoroczny sezon 
2018/2019 w tenisie stołowym już 
się zakończył. Zmagania trwały przez 
ostatnie 10 miesięcy od września ubie-
głego roku. Oprócz rozgrywek ligowych 
sportowcy brali udział w licznych tur-
niejach i doskonalili swoje umiejętności 
na treningach. Pierwsza drużyna, która 
występuje w III lidze, zajęła bezpieczne 
dziewiąte miejsce z dorobkiem 12 pkt. 
i może już myśleć o kolejnym sezonie. 
Najlepszym punktującym zawodnikiem 
tej drużyny został Adrian Wilisowski, któ-
ry na 50 pojedynków wygrał 26. Druga 
drużyna, która występuje w IV ligowych 
rozgrywkach, również może spokojnie 
myśleć o kolejnym sezonie. W ciągu całe-
go sezonu zdobyła 16 pkt. (7 zwycięstw, 
2 remisy, 7 porażek), które pozwoliły dru-
żynie uplasować się na siódmym miejscu 
w rozgrywkach. Na wyróżnienie w tej 
drużynie zasłużył Kasper Szurlej, 12-letni 
zawodnik, który najlepiej punktował z ca-
łej drużyny (28 zwycięstw, 20 porażek). 
Trzecia drużyna LKS Brzostowianka Brzo-
stek występująca w V lidze zajęła piąte 
miejsce z dorobkiem 17 pkt. Wszystkie 
drużyny przez cały sezon prezentowały 
równą i stabilną formę, co pozwoliło upla-
sować się w środku tabeli. Takie wyniki 
dobrze wróżą na przyszłości, gdyż dru-
żyna w przyszłym sezonie wzmocni się 
o kolejnych zawodników, dzięki którym 
będzie można walczyć o wyższe lokaty. 
Oprócz rozgrywek ligowych zawodnicy 
przez cały sezon uczestniczyli w licznych 
imprezach indywidualnych. Na pochwałę 
zasługuje najmłodszy zawodnik klubu 
Kacper Szurlej, który oprócz bardzo do-
brej postawy w meczach ligowych odnosił 
sukcesy w turniejach indywidualnych. Już 
na początku sezonu zwyciężył w I Grand 
Prix Młodzików, również na pozostałych 
turniejach w ciągu sezonu pokazywał 
wysoką formę, zajmując czołowe lokaty. 

Zwieńczeniem bardzo dobrej postawy 
przez cały sezon był brązowy medal wy-
walczony w grze pojedynczej na Mistrzo-
stwach Województwa Młodzików, które 
odbyły się w Nowej Sarzynie. Tym samym 
Kacper uzyskał awans do Mistrzostw 
Polski, które rozgrywane były w połowie 
kwietnia w Brzegu Dolnym. Tam Kacper 
zajął miejsce w przedziale 17 - 24 na 
64 zawodników. Jego starszy kolega, Ad-
rian Wilisowski, również może pochwalić 
się sukcesami indywidualnymi. Adrian 
zwyciężył w swojej kategorii wiekowej 
w II Otwartym Grand Prix Podkarpacia 
Amatorów pamięci Marcina Przydziel-
skiego. W IV Memoriale Leszka Proku-
skiego zajął wysokie 5. miejsce, a wraz 
z kolegami ze szkoły (Zespół 
Szkół nr 3 w Jaśle) wywalczył 
15. miejsce w Mistrzostwach 
Polski Szkół Ponadgimnazjal-
nych. Tych sukcesów indy-
widualnych oraz możliwości 
uczestniczenia w rozgrywkach 
ligowych nie byłoby bez dofi-
nansowania z Urzędu Miejskie-
go w Brzostku oraz sponsorów 
LKS Brzostowianki Brzostek. 
Dzięki dotacji klub może pro-
wadzić szkolenie dzieci i mło-

dzieży oraz uczestniczyć w licznych tur-
niejach rozgrywanych na terenie całego 
kraju oraz w rozgrywkach ligowych, jak 
również organizować liczne turnieje przy 
współpracy z Podkarpackim Okręgowym 
Związkiem Tenisa Stołowego (I Grand Prix 
Podkarpacia Seniorów, I Otwarte Grand 
Prix Podkarpacia Weteranów, II Grand 
Prix Podkarpacia Kadetów, Indywidualne 
Mistrzostwa Podkarpacia Seniorów, Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków). W rozgrywkach i stałych treningach 
nastąpi teraz wakacyjna przerwa. Wraz 
z rozpoczęciem roku szkolnego zaprasza-
my wszystkich chętnych do wspólnych 
treningów.

LKS Brzostowianka Brzostek 

Mecz z Dębowcem

Kacper Szurlej wraz z tatą (źródło pozts) Józef Prokuski, turniej 4. Memoriał Leszka Prokuskiego

Mecz 3. ligi z PKS Bartek Dębowcem
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WKRÓTCE III BIEG ULICZNY W BRZOSTKU 
Zapraszamy do wzięcia udziału amatorów biegania w dniu 16 

czerwca o godz. 18:00. Tak jak w roku ubiegłym biegacze 
będą walczyć na dystansie 5 km. Ze względu na budowę drogi 
(ul. Szkolna) trasa biegu została lekko zmodyfikowana i będzie 
przebiegała przez: 

Start: droga wewnętrzna (łącznik Mysłowskiego – Królo-
wej Jadwigi) - Królowej Jadwigi – Przedmieście – Aleksandra 
Gryglewskiego - M.N. Mysłowskiego – Rynek - Szkolna (koło 
cmentarza) – Słoneczna – Węgierska – Ostafińskiego – Szkolna 
(koło cmentarza) – Rynek – Królowej Jadwigi – Meta: Droga 
wewnętrzna (łącznik Mysłowskiego – K. Jadwigi). 

Start oraz meta zostaną zlokalizowane przy Hali Sportowej 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej. 

Zapisy już ruszyły na www.timekeeper.pl. 

Opłata za pakiet startowy:
- 20 zł – pakiet bez koszulki (udział w biegu i numer startowy),
- 30 zł – pakiet z koszulką (udział w biegu, numer 
startowy koszulka).

Zapisać się na bieg będzie można również przed 
samym startem zawodów, o ile nie zostanie zamknięta 
wcześniej lista startowa. Po zapełnieniu listy nie będzie 
można dokonać zapisów w Biurze Zawodów. Po biegu 
na każdego uczestnika czekać będzie pamiątkowy 
medal oraz ciepły posiłek. Limit pakietów startowych 
to 120 sztuk. Pakiety będą do odebrania w dniu za-
wodów. Oprócz biegu głównego na dystansie 5 km 
odbędą się również biegi dla dzieci i młodzieży. Zapisy 
na biegi dla najmłodszych odbędą się w dniu biegów 
w godzinach pracy bura zawodów (16:30 – 17:30). 
Rywalizacja dla najmłodszych zostanie przeprowa-
dzona w czterech kategoriach wiekowych:
– D1 – ur. od 2017 r. do 2013 r. (2 – 6 lat) dystans 
ok. 50 m, godz. 17:00 (możliwy bieg wraz z rodzicami) 
limit uczestników 30 osób,
– D2 – ur. od 2012 r. do 2010 r. (7 - 9 lat) dystans ok. 
100 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:10 (bieg bez 
rodziców) limit uczestników 30 osób,
– D3 – ur. od 2009 r. do 2007 r. (10 -12 lat) dystans 
ok. 200 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:20 (bieg 
bez rodziców) limit uczestników 30 osób,
– D4 – ur. od 2006 r. do 2004 r. (13-15 lat) dystans 
ok. 400 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:30 (bieg 
bez rodziców) limit uczestników 30 osób.

Program szczegółowy:
15:30 otwarcie biura zawodów 
16:30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń do biegów 
dziecięcych
17:30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń do biegu 
głównego 
17:00 start biegów dziecięcych:
17:00 kategoria D1
17:10 kategoria D2
17:20 kategoria D3
17:30 kategoria D4 dziewcząt 
17:35 kategoria D4 chłopców 
17:45 wręczenie nagród w kat. dziecięcych
18:00 start biegu głównego
19:15 wręczenie nagród w kat. generalnej, kat. 
wiekowych 
19:45 zamknięcie zawodów

Oprócz klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn przewi-
dziano klasyfikacje wiekowe (2 kategorie dla kobiet i 3 ka-
tegorie dla mężczyzn). Będzie także nagroda dla najlepszej 

zawodniczki i zawodnika z terenu gminy Brzostek oraz dla 
najstarszego i najstarszej zawodniczki biegu. Dla zwycięzców 
we wszystkich kategoriach przewidziano atrakcyjne nagrody. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich biegaczy, a mieszkańców 
do kibicowania na trasie biegu. 

OSiR Brzostek
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GROCH Z KAPUSTĄ 
Strajk nauczycielski

W kwietniu byliśmy świadkami powszechnego strajku na-
uczycieli, podjętego przez 70% szkół. Tylko pośrednio 

zainteresowani zastanawiali się nad motywami strajku i jego 
zasadnością. Bo też podawanym zasadniczym powodem były 
płace – a szkoda, że nie przedstawiano problemu w szerszym 
świetle. Płaca powinna zależeć od ilości i jakości pracy, a tej 
obecnie nikt nie ocenia, dyrektor nie ma wpływu na płacę, 
która zależy jedynie od stopnia awansu zawodowego i stażu 
pracy, a nawet kiepskiego nauczyciela trudno jest zwolnić, 
a bardzo dobrego lepiej wynagrodzić. 

Edukacja od wielu lat jest placem zabaw dla polityków, 
a szczególnie w ostatnim okresie. Bo jak można szczycić się 
tym, że wróciliśmy do ośmioklasowej podstawówki, czyli do 
stanu sprzed pół wieku, skoro świat pędzi do przodu i nabywane 
wtedy ważne wiadomości są niemal bezużyteczne obecnie? 
Kształcenie powinno być dla przyszłości, a nie dla przeszłości, 
sucha wiedza nie jest już potrzebna – potrzebne informacje 
każdy może sobie wygooglować w Internecie, a kształcenie 
powinno polegać na nauce umiejętności poruszania się w no-
woczesnym, globalnym i cyfrowym świecie, na umiejętności 
współpracy z innymi, komunikowania się w różnych językach 
– świat się zawsze zmienia, nie pierwszy raz w historii i trzeba 
to zaakceptować.

Czy dobrze jest dla młodego człowieka, że w małych wiej-
skich szkołach uczy się w klasach tylko po kilkoro uczniów i to 
przez osiem lat? Że brak jest codziennych kontaktów z szer-
szym gronem rówieśników, różnym wyposażeniem w pomoce 
naukowe, różnymi problemami dnia codziennego? Przecież 
to przeciwności hartują charakter („co cię nie zabije, to cię 
wzmocni”). Czy lepiej będzie zaściankowemu uczniowi, gdy po 
podstawówce trafi do dużej szkoły w wielkim mieście, kiedy 
oprócz wyrównywania poziomu nauki będzie gwałtownie uczył 
się praktycznej wiedzy o społeczeństwie?

Jak długo jeszcze będziemy rozdrapywać historyczne rany, 
mówiąc, że zginąć to bohaterstwo? Przecież śmierć to koniecz-
ność, ostateczność i nikt przy zdrowych zmysłach nie wybiera 
jej dobrowolnie. Czas przestać szukać winnych, wytykać pal-
cem, a wyjaśnić, jak było i uczyć, jak nie powtarzać starych 

błędów. Na przyszłość trzeba się przygotować, ostatecznie 
nie wiadomo, gdzie kto będzie mieszkał, uczyć tolerancji bez 
względu na narodowość, kolor skóry i religię.

Program nauczania powinien być długofalowy i nie zależeć od 
widzimisię polityków, którzy po zdobyciu władzy oświadczają, 
że wszystko pozmieniają. Powinien ewoluować, przystoso-
wywać do współczesności, ale bez radykalnych zwrotów. Do 
takiego stałego programu można wtedy wykształcić nauczy-
cieli i nie traktować ich jak króliki doświadczalne, pozwolić im 
samodzielnie dobierać metody pracy, współpracować ze sobą, 
myśleć krytycznie. Z tego, co mi wiadomo, początki takiego 
kształcenia miały miejsce w gimnazjum, niestety, pseudore-
forma (deforma) pozostawiła za sobą zgliszcza, cofając się do 
zeszłego tysiąclecia.

Na zakończenie poruszę sprawę tak powszechnych obecnie 
testów i pracy domowej, cytując wypowiedź dyrektorki ze 
szkoły w Finlandii (Newsweek nr 16/2019): „Oczywiście testy 
są, ale służą raczej temu, by sprawdzić, czy uczeń rozumie 
dany problem, a nie – czy wybierze dobrą odpowiedź z kilku 
możliwych. Jeśli już robimy testy, to zgodnie z tą samą filozofią 
– musi być dobry powód. I test nie musi być pisemny. Może 
być ustny, rysowany, zagrany, zaimprowizowany. Wszystko jest 
OK. Ramowe kryteria oceny z każdego przedmiotu są zawarte 
w programie nauczania. Z naciskiem na rozumienie problemów 
i umiejętności”. „Prace domowe zadajemy, jeśli to konieczne. 
Jeśli pogłębi zrozumienie jakiegoś problemu, jeśli dzięki temu 
uczniowie nauczą się czegoś istotnego. Ale zawsze powtarzam 
moim nauczycielom: „Nie ważcie się zadawać uczniom pracy 
domowej, jeśli nie potraficie podać im rozsądnego powodu.”. 
Nie chodzi o to, żeby dziecko siedziało w domu przy biurku 
dla samego siedzenia.”. 

Uczniowie w Finlandii dziennie poświęcają na prace domowe 
od dwudziestu minut do godziny.

Reasumując: czy strajk nauczycielski jest uzasadniony? Moim 
zdaniem: tak – w obronie godności, przeciwko wiecznym na 
ogół głupim reformom, przeciwko narzucanym poglądom, 
metodom i formom nauczania oraz z powodu niskiej płacy 
dla dobrych nauczycieli.

Janina Słupek

BRZOSTECKIE SIATKARKI W RYGLICACH
W niedzielę, 26 maja w Woli Lubeckiej odbył się Turniej 

Siatkówki Dziewcząt o Puchar Burmistrza Gminy Ry-
glice. W rywalizacji udział wzięły drużyny UKS Lider Tuchów, 
gospodynie turnieju MKS Ryglice oraz reprezentująca Gminę 
Brzostek drużyna OSiR-u. Rywalizacja toczyła się systemem 
każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Najlepsza wśród 
rywalizujących okazała się drużyna UKS Lider Tuchów, poko-
nując 2:0 zarówno drużynę MKS Ryglice (25:11, 25:21), jak 
i OSiR Brzostek (25:19, 25:19). Nasze dziewczyny do ostatniej 
piłki dzielnie walczyły o drugie miejsce z drużyną gospodyń. 
Po bardzo zaciętym meczu uległy jednak 2:0 (28:26, 27:25), 
plasując się ostatecznie na trzeciej pozycji. Brzostecka drużyna 
wystąpiła w składzie: Wiktoria Szymańska, Nikola Nawracaj, 
Martyna Bielecka, Karolina Grygiel, Wiktoria Kobak, Alek-
sandra Radelczuk, Natalia Mokrzycka, Marcelina Jedrzej-
czyk, Martyna Lisak, Martyna Nawracaj, Magdalena Pieniądz. 
Reprezentacja OSiR-u składa się z zawodniczek na co dzień 
uczęszczających do szkół z terenu gminy Brzostek, a trenerką 
drużyny jest Paulina Szymańska. 

OSiR Brzostek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/201934

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 czerwca na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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CENOWY ZAWRÓT GŁOWY
STAŁY RABAT DO 45% NA OKNA PCV

HOME SERVICE -Wszystkie formalności załatwiane są u klienta
( pomiar-wycena-umowa)  

WYSTARCZY ZADZWONIĆ !!! 
przyjedziemy bez pobierania  dodatkowych opłat.
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KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

PSY SZUKAJĄ DOMU
Nieszczęśliwa dwunastka czeka na nowych właścicieli. Może 

fala upałów rozgrzeje serca niezdecydowanych i ruszą do 
brzosteckiego schroniska, by przygarnąć czworonoga. Dla tych, 
którzy się jeszcze wahają, mamy kilka sentencji:

Na początku Bóg stworzył człowieka, ale widząc go tak słabym, dał mu 
psa. (Alfons Toussenel)

Dla swego psa każdy jest Napoleonem. To powód nieustającej popularności 
psów. (Aldous Huxley)

Pies jest jedyną istotą na ziemi, która kocha cię bardziej, niż siebie samego. 
(Josh Billings)

Kiedy już miałeś cudownego psa, życie bez niego zubożało. (Dean Koontz)
Psy uwielbiają swoich przyjaciół i gryzą swoich wrogów, zupełnie niepo-

dobnie do ludzi, którzy nie potrafią docenić czystej miłości i zawsze muszą 
mieszać miłość i nienawiść. (Sigmund Freud)

Zazwyczaj można powiedzieć, że mężczyzna jest dobry, jeśli ma psa, który 
go kocha. (W. Bruce Cameron)

Wierności i przebaczenia ucz się od psa. (Bogumił Buczyński)
Wielcy ludzie mają zazwyczaj tak wielkie serce, że się w nich zawsze 

znajdzie miejsce dla uczciwego psa. (Kornel Makuszyński)
Nikt tak nie docenia geniuszu zawartego w twoich słowach jak twój pies. 

(Christopher Morley)

Wszystkie psy oczekujące na nowych właścicieli są zdrowe, łagodne, mogą 
trafić do rodzin z dziećmi, tolerują inne osobniki swojego gatunku. Niektóre 
mogą przejawiać lękliwość wynikającą z traumatycznych przeżyć, związanych 
zwłaszcza z biciem. Jednak jeśli trafią w „dobre ręce” i będą łagodnie prowa-
dzone, 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 Siedli-

skach-Bogusz,
8/2018 – mały, biało-brązowy pies z podpalaniem znaleziony w lutym 

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

w Kamienicy Dolnej,
2/2019 – mały, biało-brązowy pies znaleziony w styczniu 2019 r. w Kleciach,
12/2019 – mały, czarny pies znaleziony w lutym w Nawsiu Brzosteckim,
16/2019 – mały, biało-brązowy pies znaleziony w marcu w Siedliskach-Bogusz,
19/2019 – mała, popielata suka znaleziona w marcu Siedliskach-Bogusz,
20/2019 – czarna, podpalana suka w wieku około 4 lat, znaleziona w Bączałce 

w marcu,
25/2019 – czarno-brązowy pies w wieku ok. 3 lat, znaleziony w kwietniu 

w Bączałce,
27/2019 – czarno-brązowa, średniej wielkości suka w wieku ok. 3 lat, znale-

ziona w kwietniu w Grudnej Dolnej,
33/2019 – mała, brązowa suczka znaleziona w maju w Grudnej Dolnej,
34/2019 – mała, czarna podpalana suka  znaleziona w maju w Grudnej Dolnej.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej Kazimie-
rza Kłęka.

Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miejski p. nr 8.

(fotografie na str. 21)





Fot. Sylwia Samborska z JanuszkowicFot. Szymon Rogaczewski z Woli Brzosteckiej

Fot. Sylwia Grygiel z Woli Brzosteckiej

Fot. Joanna Płaziak z Brzostku Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Krystian Kulczak z Woli BrzosteckiejFot. Janina Słupek z Brzostku
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Zagadka geograficzna Co to za miasto? Zagadka przyrodnicza Co to za gatunek?


