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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej Buko-
wej oraz części Kleci. Całkowita długość wybudowanej 
sieci wynosi 10,5 km (wraz z 16 pompowniami ście-

ków), a koszt jej wykonania to 3,5 mln zł. 85% kosztów kwalifikowanych 
tej inwestycji jest dofinansowane ze środków EFRR – w ramach RPO 
WP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV-Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3-Gospodarka 
wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 – Gospodarka ściekowa.

2. Kolejna Otwarta Strefa Aktywności w naszej gminie powstanie 
w Bączałce. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki do końca 
września br. powstanie ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, 
rekreacji i odpoczynku składające się z siłowni zewnętrznej, placu 
zabaw dla dzieci oraz strefy relaksu i gier. Inwestycja realizowana 
jest w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

3. 27 czerwca podpisana została umowa na opracowanie kompletnej, 
pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/
rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody oraz budowy 38 km sieci wodo-
ciągowej wraz z przyłączami, hydrantami, zasilaniem energetycznym 
oraz urządzeniami sieciowymi. Prace projektowe potrwają co najmniej 
do końca przyszłego roku, jednak zakres objęty umową jest ogromny. 
Zaprojektowanie (i wybudowanie) magistrali wodociągowej umożliwi 
w przyszłości przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej wszystkich 
miejscowości gminy. Dokładny przebieg magistrali zatwierdzony zo-
stanie za ok. 2 miesiące – po uszczegółowieniu przez biuro projektowe 
trasy wynikającej z koncepcji projektowej tj. pierścienia Zawadka 
Brzostecka – Siedliska-Bogusz – Gorzejowa – Głobikówka – Grudna 
Górna – Smarżowa – Siedliska-Bogusz.
4. 10 lipca poznamy oferty firm chętnych do wykonania przebudowy 
Szkoły Podstawowej w Smarżowej. Jest to pierwszy etap kompleksowej 
termomodernizacji tej placówki. Zgodnie z założeniami przetargu, do 
31 października przebudowany zostanie dach, wewnętrzna instalacja 
wod.-kan., c.o. i elektryczna oraz zewnętrzne odcinki instalacji wo-

dociągowej i kanalizacji sanitarnej.
5. Gmina Brzostek zleciła opracowanie trzech dokumentacji pro-
jektowych polegających na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż 
drogi powiatowej 1319R w miejscowości Wola Brzostecka w km 
3+300 – 5+000 i w Kamienicy Górnej w km 5+800 – 6+300 (P) oraz 
6+300 – 7+850 oraz przy drodze gminnej przez miejscowość Skurowa 
w km 1+600 – 2+600.
6. Już za trzy miesiące koniec prac przy budowie łącznika Nawsie 
Brzosteckie – WTZ – ul. Mysłowskiego. Na dwóch z trzech odcinków 
(pod Orlikiem i ul. Szkolna) trwają prace brukarskie. Prawdopodobnie 
jeszcze w lipcu wykonana zostanie pierwsza warstwa nawierzchni 
bitumicznej. Na trzecim odcinku (WTZ – Nawsie Brzosteckie) w najbliż-
szym czasie wykonana zostanie stabilizacja gruntu i rozpocznie się 
budowa nowego mostu.
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TO SIĘ MUSI ZMIENIĆ

Tegoroczne wyniki egzaminów w naszych szkołach 
podstawowych zaskoczyły wszystkich. Nie jest tajemnicą 

- a ja wiem o tym od 2015 roku - że wyniki w naszej gminie od 
dawna nie są najlepsze. Niemniej jednak nawet w najczarniej-
szych snach nie przypuszczałem, że jest aż tak źle. Nie jestem 
w tym i ja bez winy, więcej bowiem uwagi w ostatnich latach 
przywiązywałem do prowadzonych w gminie inwestycji niż 
do edukacji. Ale też - jeśli mam być szczery - nie wyglądano 
mnie w niektórych szkołach, a już moich rad w szczególności. 
Tyle tylko, że jako burmistrza nie powinno mnie obchodzić, 
czy w danej szkole jestem wyczekiwanym gościem czy dia-
błem wcielonym. Należało po prostu tam iść, pytać o powody 
słabych wyników i wspierać, jeśli byłaby taka potrzeba albo 
stanowczo domagać się zmian. Tę część winy biorę na siebie 
i nie mam zamiaru zrzucać jej ani innych ludzi, ani na ówczesne 
okoliczności. Wnioski ze swoich zaniechań już wyciągnąłem 
i zmienię całkowicie moje podejście do spraw edukacji. Poprawa 
wyników nauczania staje się od dziś dla mnie równie prioryte-
towa jak pilna potrzeba wodociągowania naszych sołectw. Nie 
mogę myśleć bez zażenowania o tym, że w powiecie dębickim 
zajęliśmy w zestawieniach:

- język polski - miejsce ostatnie,
- matematyka - miejsce ostatnie, 
- język angielski - miejsce ostatnie. 
To dla nas wszystkich wstyd. Po prostu sytuacja nie do zaak-

ceptowania i nie wyobrażam sobie, by mogło się to jeszcze raz 
powtórzyć. Nie miejmy jednak złudzeń, że wystarczy znaleźć 
jednego winnego np. nauczycieli i oczekiwać, że tylko oni mają 
i mogą naprawić sytuację. Nie mają i nie mogą, chociaż oczy-
wiście są na pierwszej linii tego frontu. Wszyscy musimy zrobić 
sobie rachunek sumienia. Urząd Miejski, czy aby nie odpuszczo-
no trochę w stosunku do szkół lub nie zareagowano właściwie 
na potrzeby placówek. Dyrektorzy szkół, czy przypadkiem nie 
było tak, że zamiast profesjonalnie zarządzać placówkami, 
stawiając wymagania, nie przeistoczyli się w szefów związków 
zawodowych i najlepszych kolegów swoich pracowników. 
Nauczyciele, czy przypadkiem nie odpuszczono wymagań 
względem uczniów i w związku ze zmianami w edukacji nie 
wkradło się zniechęcenie i apatia. Wreszcie my, rodzice, czy 

przypadkiem nie stało się tak, że chcemy zrzucić na szkołę 
wszystkie obowiązki związane z edukacją, a brak wymagań 
i być może czasami świadectwa z paskiem „po znajomości” 
nie uśpiły naszej czujności?

Bezsprzecznie już dziś można powiedzieć, że jedną z przyczyn 
jest zatrudnianie w ostatnich latach nauczycieli, którzy po prostu 
są słabi. Nie ma ich wielu, ale niestety są i wpływają na ogólne 
wyniki. Sytuacja jest tutaj bardzo trudna, bowiem w naszej 
rzeczywistości można zwolnić złego pracownika, można usunąć 
złego burmistrza (dobrego zresztą też), ale nauczyciel może być 
najgorszy, ale usunąć go nie można. Jednak skoro usunąć nie 
można, to można poprzez różne rankingi pokazać wyniki jego 
pracy i mam zamiar tak zrobić. Będziecie Państwo od przyszłe-
go roku na bieżąco informowani o tym, jakie wyniki ma która 
szkoła, klasa i jeśli będzie to prawnie możliwe, to i nauczyciel. 
Jeśli nie, to bez trudu po wynikach szkoły sami się Państwo 
domyślicie, o kogo chodzi. Innym problemem przez lata była 
uprawiana na potęgę w niektórych szkołach polityka. Kiedy 
w 2015 roku przeszedłem po placówkach edukacyjnych, to na 
własne oczy w niektórych z nich widziałem banery wyborcze 
tak z wyborów parlamentarnych, jak i samorządowych. Co tam 
robiły? Pewnie odpowiedź większość z Państwa zna. Dzięki 
Bogu, mamy to już praktycznie za sobą. Ostatnie oddziały 
wiernych zasadzie, że brzostecka szkoła nie może funkcjonować 
bez polityki, swoje Waterloo już zaliczyły. Wiem, że chętnie 
wykrzyczeliby w moim kierunku francuskie słowo „merde!”, ale 
ja pytania nie zadam i odpowiedzi nie będzie. Dość tej zabawy! 
Wracamy tam, gdzie już od dawna powinniśmy być, czyli do 
pracy. Takie są oczekiwania mieszkańców i rodziców, a przede 
wszystkim uczniów. Koniec krzyków na pół gminy z powodu 
wygrania internetowego konkursu z wiedzy o życiu chomika, 
ale chwalić się będziemy na całą gminę wygraną kuratoryjnego 
konkursu np. z matematyki. Kiedy ja kończyłem podstawówkę, 
to w opinii profesorów jasielskiego liceum (najlepszej wtedy 
szkoły średniej w okolicy) zaliczano nas do najlepiej wyedu-
kowanych. Tymczasem ostatnie pokolenia wprost już mówią, 
że musieli lub muszą w trakcie nauki nadrabiać zaległości ze 
szkoły podstawowej. Pora wrócić do źródeł, a żyją jeszcze 
nauczyciele, którzy prędzej głowy by pourywali uczniom – 
a gdyby była taka potrzeba, to i rodzicom – niż mieliby być 

Dokończenie na str. 5

7. W 75. rocznicę Pacyfikacji Brzostku zmieniona została tablica 
na budynku domu kultury. Zgonie z sugestią mieszkańców oraz 
opinią IPN skorygowane zostały nie tylko wszystkie błędy, jakie 
zawierała pierwotna tablica, ale pojawiły się także uzupełnienia 
stopni wojskowych przy nazwiskach pomordowanych. Jednak przede 
wszystkim dodane zostało jedno brakujące nazwisko. Po wielu latach 
wspomnienia doczekał się Jan Karaś, aresztowany 20 czerwca 1944 
roku i rozstrzelany miesiąc później, 24 lipca w Lesie Grabińskim koło 
Iwonicza. Od dziś tablica poświęcona zabitym i pomordowanym 
podczas pamiętnej pacyfikacji miasta nie zawiera żadnych błędów 
ani nieścisłości. Stara tablica nie została zdemontowana, znajduje się 
nadal w niszy, pod nową tablicą.

8. Rozstrzygnęły się trzy konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 
w naszej Gminie. Placówką w Nawsiu Brzosteckim nadal będzie kie-
rować pani Urszula Wojnarowska. Także w Siedliskach-Bogusz nadal 
funkcję dyrektora pełnił będzie pan Stanisław Wójtowicz. Nowego 
dyrektora ma natomiast Szkoła Podstawowa w Brzostku. Z dniem 
1 września obejmie to stanowisko pani Małgorzata Salacha, która 
wcześniej przez 13 lat była najpierw zastępcą, a potem dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Kołaczycach. Przez 3 kadencje pełniła również 
funkcję burmistrza Kołaczyc. Bardzo dziękuję panu Jackowi Berkowi, 
który pełnił w kończącym się roku szkolnym obowiązki dyrektora 
szkoły. To był bardzo trudny czas i bardzo duże zmiany w funkcjono-
waniu szkoły, stąd szczególne słowa podziękowania za ciężką pracę 
i ogromną odpowiedzialność. 

9. Gmina Brzostek otrzymała środki na remonty stołówek szkolnych. 
W następnym miesiącu poinformuję Państwa dokładnie o tym, które 
placówki będą remontowane. Na dziś mogę tylko powiedzieć, że 
największe prace remontowe przeprowadzone zostaną na stołówce 
przy Szkole Podstawowej w Brzostku. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami będziemy dążyć do tego, by stołówka ta objęła do-
żywianiem także i dzieci w przedszkolu. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 3
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

25 czerwca br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na 
VII sesji pod przewodnictwem Pana Marcina Sasa – 

Przewodniczącego Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, 
Rada Miejska w Brzostku po złożeniu Raportu o stanie Gminy 
Brzostek udzieliła Burmistrzowi Brzostku wotum zaufania. Na-
stępnie radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Brzostek za 2018 rok. Rada Miejska w Brzostku 9 głosami „za” 
i 4 głosami „wstrzymującymi się” udzieliła absolutorium za 
2018 rok Wojciechowi Staniszewskiemu Burmistrzowi Brzost-
ku. W dalszej części obrad radni przyjęli zmiany do uchwały 
budżetowej na 2019 rok, co w konsekwencji spowodowało 
dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Brzostek. Kolejną uchwałą Rada Miejska wyraziła zgodę na 
zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań inwestycyj-
nych związanych z opracowaniem projektów budowlanych. 
Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie skargi na działalność 

Dyrektora Szkoły w Kamienicy Górnej oraz projekty uchwał 
dotyczących odpłatnego nabycia nieruchomości położonych 
w Bukowej z przeznaczeniem pod projektowaną kanalizację 
sanitarną. Następnie Anna Klich Kierownik Samodzielnego 
Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku 
przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok, które 
Rada Miejska zatwierdziła, podejmując uchwałę. Przedstawiono 
również raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samo-
dzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzostku Katarzyna Jędrzejowska przedstawiła 
ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Brzostek.

Pełna treść uchwał podjętych na sesjach prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała S.W.

uznanymi za najsłabszych w powiecie. 
Wybaczcie mi Państwo ten ostry ton, ale ja odpowiadam za 

jakość gminy. Nigdy nie prowadziłem polityki „zagłaskiwania” 
problemów w zamian za głosy w wyborach. Uważam jednak, iż 
miasto i gmina potrzebuje efektów, wyników, a przyznam też, że 
osobiście fatalnie znoszę takie porażki jak ta w edukacji. Moim 
zadaniem jest rozwijać gminę i to we wszystkich obszarach, 
a ów rozwój nie jest możliwy poprzez zacieranie problemów 
tak, by się nikt o nich nie dowiedział albo się obraził, gdy 
się o nich mówi. Jestem stanowczy i wymagam nie tylko od 
współpracowników, ale i od siebie. Ktoś kiedyś podsumuje ten 
czas i nie chcę, by się za nas wstydziły następne pokolenia, a za 
mnie moi wnukowie. Jeśli natomiast komuś to nie przeszkadza 
i mu się to podoba, to, niestety, ma pecha. 

Drodzy Państwo, przed nami wakacje. Przemyślmy sobie 
wszyscy sytuację, w której się znaleźliśmy. Wszyscy odpocz-
nijmy, bo przed nami ciężki rok. Proszę już dziś rodziców 
naszych uczniów, by mocniej 
zaangażowali się we wrześnio-
we wybory do rad rodziców. 
Nie uciekajmy od nich, bo finał 
jest taki, że najczęściej wybiera 
się potem swoich, by w konkur-
sie na dyrektora oddali głosy 
za określonym kandydatem. 
A przecież nie o to chodzi i nie 
po to powołuje się te rady. Za-
pewne wzrosną także wymogi 
w stosunku do naszych ucz-
niów i bądźmy na to przygoto-
wani. Jest to zrozumiałe, gdyż 
nie wierzę, by na nauczycielach 
sytuacja, że ich uczniowie są 
najgorsi w powiecie, mogła nie 
zrobić wrażenia. Chyba tylko na 
tych, którzy uważają, że mamy 
głupszą młodzież niż w Jod-
łowej. Jest wymówka? Jest. 
Tymczasem Jodłowa miała na-
stępujące wyniki w powiecie: 
język polski - pierwsze miejsce, 
matematyka - pierwsze miej-
sce, język angielski - czwarte 
miejsce…

Na koniec przyjemniejsza 
rzecz. Gratuluję wyników eg-
zaminu gimnazjalnego tak mło-

dzieży, jak i wszystkim nauczycielom brzosteckiego gimnazjum. 
Nie ukrywam, że byłem pozytywnie zdumiony wynikami. 
Mam wrażenie, że cisza, spokój i odsunięcie ostatnich klas 
gimnazjalnych od napiętej sytuacji na ul. Szkolnej przyniosło 
same plusy. Mieliśmy też bardzo dobre wyniki nauczania w nie-
których szkołach podstawowych. Gratuluję zwłaszcza szkole 
w Przeczycy, która uzyskała najlepsze wyniki w gminie, a także 
średnią z języka polskiego i matematyki powyżej średniej wo-
jewódzkiej. Dziękuję także za niezapomniane wrażenia z pro-
jektów filmowych poświęconych naszemu folklorowi i naszej 
tradycji. Podobnymi wynikami egzaminów może pochwalić 
się Szkoła Podstawowa w Gorzejowej. Trzeci wynik uzyskała 
szkoła w Kamienicy Górnej. Gratuluję młodzieży i dyrektorom 
tych placówek, a Państwa zapraszam do analizy zestawienia 
zbiorczego wyników egzaminu w szkołach podstawowych 
i oddziałach gimnazjalnych.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 4
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50 LAT RAZEM

30 maja 2019 roku w Centrum Kultury w Brzostku odbyło 
się uroczyste wręczenie odznaczeń medalowych dla 

dziewiętnastu par z terenu Gminy Brzostek z okazji 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Burmistrz Brzostku w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej miał zaszczyt tego dokonać. Uro-
czystość została uświetniona występami młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. Po części oficjalnej dostojni Jubilaci 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, wypełniony wieloma 
miłymi wspomnieniami oraz gromkim odśpiewaniem „Sto lat”. 

Wszystkim Jubilatom organizatorzy składają raz jeszcze 
najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, 
pogody ducha na kolejne lata wspólnego życia, aby upływały 
one nadal we wzajemnej życzliwości i miłości.

B.Z. 

Janina i Kazimierz Spichowie

Janina i Franciszek PrzewoźnikowieEmilia i Bolesław Staniszewscy

Danuta i Franciszek WilkowieAlicja i Stanisław Jamrozowie

Krystyna i Roman Ziębowie

Fot. Paweł Batycki i Nina Wodzisz
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Wanda i Kazimierz ChajcowieStanisława i Józef Wnękowie

Ryszarda i Jan FicowieRozalia i Stanisław Miszczakowie

Maria i Włodzimierz ŁąccyMaria i Stanisław Śliwowie

Maria i Jerzy StankowieŁucja i Zdzisław Lechwarowie
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Zofia i Włodzimierz Niemcowie

Zofia i Stanisław MiśkiewiczowieZofia i Kazimierz Machowscy

Zofia i Józef PieczonkowieWiktoria i Stanisław Płaziakowie

WIANKI NAD SŁONYM POTOKIEM

Od wczesnych godzin porannych, 15 czerwca, zaobser-
wowano nietypowy ruch na łąkach i w przydomowych 

ogrodach. 
To gimnazjaliści, często przy wsparciu bardziej uzdolnionych 

artystycznie członków rodziny, buszowali wśród pachnącego 
kolorowego kwiecia w poszukiwaniu materiału na wianki po-
trzebne w popołudniowej gminnej imprezie kulturalnej mającej 
się odbyć w Brzostku na ul. Legionów, nieopodal budynku 
gimnazjum. Bo:

Kto na sobótce nie będzie,
Główka go boleć wciąż będzie.

Upał tego dnia lał się z nieba strumieniami. Mimo to grupa 

„żaroodpornych” widzów przybyła na godzinę 17.00, aby 
zrelaksować się przy dźwiękach muzyki ludowej. Na początku 
wystąpiła kapela „Jodłowianie”, która rozgrzała publiczność 
przed następnym punktem programu, jakim było widowisko 
muzyczne pt. „Oto jest Noc Kupały”. Prawie 70 brzosteckich 
gimnazjalistów w starodawnych strojach i z wiankami na gło-
wach przemaszerowało spod szkoły na ulicę Legionów, niosąc 
Słońce i Księżyc oraz wysokie na cztery metry koło ze wstąż-
kami, wokół którego kręciły się radosne dziewczęta. Widzowie 
wraz z nimi przenieśli się w odległe, wczesnosłowiańskie czasy, 
kiedy jeszcze lud czcił potężnego Światowita, Peruna, Swaroga, 
Marzannę, Żywię i wielu innych.

Dokończenie na str. 9

Fot. Paweł Batycki
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Dawid, Szymon, Jakub, Kacper i Dominik wprowadzili wszyst-
kich w nastrój prawie zapomnianego święta, opowiadając 
o ówczesnych wierzeniach, przesądach i zwyczajach:

Kiedy następowało letnie przesilenie Słońca, kiedy to noc jest 
najkrótsza w roku, nadchodziło święto Kupały, zwane inaczej 
Nocą Kupalną, Kupalnocką czy też Sobótką. Wtedy to szczególnie 
czczono Swaroga, boga Słońca, zwanego „białym bogiem”, bogiem 
dnia i światłości. Oddawano cześć także Swarożycowi, bogu Księ-
życa, Było to również święto urodzaju, radości i miłości. Wtedy 
najważniejszymi żywiołami były ogień i woda. Na cześć „białego 
boga” ludzie zbierali się nad rzekami, palili ognie i bawili się radośnie 
wśród muzyki i tańców do białego rana. W Noc Kupały lud mógł 
zapewnić sobie zdrowie i urodzaj. Palono więc w ogniskach zioła 
z przeświadczeniem, że odpędzi to wszelkie choroby. Zioła miały 
właściwości odbierania jadu złym oczom, napojonym zawiścią, 
zdejmowania zadanych już uroków i leczenia chorób powstałych 
z nasłania diabelskiego. Skakanie przez ogniska i tańce wokół nich 
oczyszczały, chroniły przed złymi mocami i chorobami. A złych 
mocy wtedy nie brakowało… Wiedźmy wychodziły ze wszystkich 
zakamarków i uprzykrzały życie ludowi. Te niewidzialne – wyły, 
czyniły okropny łoskot i huki, mrożąc krew w żyłach największych 
śmiałków. Widzialne straszydła zazdrośnie strzegły swoich skarbów. 
Przepędzały wszystkich, co szukali kwiatu paproci, który kwitnie 
tylko w Noc Kupały i to przez okamgnienie. Kwiat ponoć miał ma-
giczne właściwości, obdarzał bogactwem, siłą i mądrością. Wielu 
więc młodych chłopców, opętanych łaknieniem bogactwa błądziło 
po lasach i mokradłach, próbując odnaleźć cudowny kwiat, i wielu 
z nich nie wracało… Tej nocy panny i kawalerowie zbierali się przy 
rzekach. Dziewczęta puszczały w nurt wody wianki z zapalonymi 
świecami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, ozna-
czało to jej szybkie zamążpójście. Jeśli płynął dalej, dziewczyna 

nieprędko miała wyjść za mąż. Jeśli zaś płonął, utonął lub zaplątał 
się w sitowiu, wróżyło to staropanieństwo. Tak to dawniej lud 
świętował, ale do dziś mamy dzień przesilenia letniego, kiedy to 
Słońce najdłużej panuje na niebie.

I ruszyła w tany młodzież, wijąc się na deskach podłogi, plą-
sając wymyślnymi krokami, skacząc w rytm szybkiej, radosnej 
muzyki. Tańcom wtórowały piosenki śpiewane przez grupę 
wokalną powołaną na to właśnie świętowanie. Widzowie nie 
nadążali z robieniem zdjęć, tak wszystko szybko się działo. 
Na dodatek w oślepiającym słońcu. Już panny pobiegły nad 
Słony Potok, za nimi ruszyła publiczność. Przy brzegu czyhali 
kawalerowie, by złapać wianek rzucony przez upatrzoną przez 
siebie dziewczynę. Niektórzy z pełnym poświęceniem, nie 

zważając na konieczność zamoczenia się w wartkim nurcie 
potoku, wyławiali wianki swoich wybranek. Uszczęśliwione 
pary wracały na scenę, by wykonać ostatni pląs radości. Na 
koniec przy dźwiękach muzyki w zwartym pochodzie młodzi 
artyści powrócili do szkoły, dając wytchnienie widzom. 

W tym widowisku gimnazjalistów wsparło dwoje ósmoklasi-
stów, jeden siódmoklasista oraz dawny absolwent brzosteckiego 
gimnazjum, Waldemar Wójcik, który przepięknie, w duecie 
z Gabrielą, zaśpiewał „Dumkę na dwa serca”. Należą mu się 
za to gorące podziękowania, zwłaszcza że zrobił to zupełnie 
bezinteresownie.

Uczniowie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku 
jak zwykle stanęli na wysokości zadania i po raz, niestety, 
już ostatni udowodnili, że młodzież w tym wieku potrafi być 
odpowiedzialna, umie się zmobilizować i wydobyć z siebie to, 
co najlepsze. 

Nad całością przedsięwzięcia czuwała Aleksandra Kobak-
-Hunia, która jednocześnie była pomysłodawcą widowiska 
przygotowanego na prośbę burmistrza Brzostku. Realizacją 
zajmowała się grupa nauczycieli: Krystyna Zdziarska, Elżbieta 
Ryba-Stanek, Wiesław Płaziak, Urszula Kobak oraz Katarzyna 
Machowska, Jolanta Sroczyńska, ks. Marek Mnich, Renata 
Rams, Ewa Raś, Janina Wojdyła przy wsparciu technicznym 
Pawła Batyckiego, Łukasza Pruchnika i Wiktora Wójtowicza.

Gimnazjaliści po występie natychmiast zażyli kąpieli w kur-
tynie wodnej przygotowanej przez brzosteckich strażaków. 
Korzystały też z niej dzieci, piszcząc przy tym wniebogłosy. 

Dokończenie na str. 10

Dokończenie ze str. 8

Kapela Jodłowianie
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Na najmłodszych czekały też dmuchane zjeżdżalnie oblegane 
niemal przez cały czas.

O 18.30 rozpoczął się ponadgodzinny koncert gwiazdy 
programu – zespołu ludowego „Rokiczanka”. Atmosfera roz-
grzała się już niemal do czerwoności. Znów królowała muzyka 
ludowa, by dopiero o 20.00 ustąpić przebojom prezentowanym 
w czasie dyskoteki z Radiem Trendy. Uczestnicy tak się rozba-
wili, że trudno im było rozstać się o 22.05, kiedy to burmistrz 
zakończył dyskotekę, przepraszając jednocześnie okolicznych 
mieszkańców za przedłużenie hałasu o 5 minut. 

W ten sposób mieszkańcy gminy mogli spędzić sobotnie 
popołudnie i wieczór. Trzeba przyznać, że miejsce nad Słonym 
Potokiem przy ul. Legionów jest idealne, jeśli chodzi o orga-
nizowanie tego typu atrakcji. Bezpiecznie, blisko do centrum, 

parkingi. Nieopłatny wstęp na koncerty, widowisko i dyskote-
kę też na pewno stanowił zachętę do udziału w „Wiankach”. 
Następnym razem można by lepiej umiejscowić drewnianą 
podłogę, tak by ją bardziej wyeksponować i żeby słońce nie 
oślepiało ani występujących, ani widzów. Poza tym trzeba by 
wyciszyć agregaty prądotwórcze, gdyż utrudniały swobodną 
rozmowę i zbyt natarczywie ingerowały w stronę akustyczną 
występów. Kto chciał, mógł skorzystać z tej formy rozrywki 
adresowanej do wszystkich mieszkańców. Gratulacje należą 
się organizatorom, którymi byli Urząd Miejski oraz Centrum 
Kultury i Czytelnictwa przy wsparciu brzosteckiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Koła Gospodyń.

Urszula Kobak

Dokończenie ze str. 9

Fot. Paweł Batycki

Rokiczanka
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III BIEG ULICZNY W BRZOSTKU – REKORDY I SŁOŃCE AFRYKI

W trzecią niedzielę czerwca, już tradycyjnie, miała miejsce ko-
lejna edycja Biegu Ulicznego w Brzostku. Organizatorem był 

(także tradycyjnie) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. Tym 
razem oprócz głównego dystansu (5 km) przygotowano również 
biegi dla dzieci. Od godziny 17.00 najmłodsi próbowali swoich sił 
na czterech dystansach. 

Pogoda nie rozpieszczała, ale też nie przeszkodziła w pobiciu rekor-
dów (zarówno frekwencji, jak i najlepszych wyników). Doskwierający 
przez cały tydzień upał nieco wystraszył dzieci (oraz ich rodziców) 
i ostatecznie w biegu wystartowało 35 najmłodszych we wszystkich 
kategoriach wiekowych. 

Potem przyszedł czas na rozpoczęcie koronnego biegu. Pogoda 
mimo wszystko uśmiechnęła się do zawodników. Po kilkudniowych 
upałach i palącym niczym w Afryce słońcu, przyszło lekkie ochłodze-
nie i chmury, dzięki którym biegacze mieli nieco łatwiej. Punktualnie 
o godzinie 18.00 honorowy starter, którym był burmistrz miasta 
Brzostku, Wojciech Staniszewski, dał znak i biegacze wystartowali. 
Na 5-kilometrową trasę wyruszyło 117 zawodników (jeszcze tylu 
nie biegało po brzosteckich ulicach). Zwycięzcą w kategorii OPEN 
został Paweł Smędowski z Sękowej (czas 16:41 i ponad 50 sekund 
przewagi nad drugim rywalem, poprawiony czas z ubiegłego roku 
o prawie 2 minuty). Drugie miejsce zajął Seweryn Siedlak (17:32), 
a trzecie Grzegorz Rosłoński z Szymbarku (17:36). Wśród pań jako 
pierwsza linię mety przekroczyła Katarzyna Kargol, która uzyskała czas 
19:00. Na drugim miejscu uplasowała się Julianna Wojdyła (22:24), 
która upodobała sobie to miejsce od pierwszej edycji. Trzecie miejsce 
zajęła Angelika Papiernik ze Skurowej (22:33). W tegorocznej edycji 
nagrodzono również najstarszego zawodnika (Janusz Ćwik, Mielec) 
oraz uczestniczkę (Jolanta Siarkowska – Straszęcin). Na wszystkich 
biegaczy, którzy szczęśliwie dotarli do mety, czekały pamiątkowe 
medale, a najlepsi w swoich kategoriach wiekowych otrzymali cenne 
nagrody. Zwycięzcy odebrali statuetki oraz nagrody rzeczowe z rąk 
burmistrza Wojciecha Staniszewskiego, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Marcina Sasa oraz kierownika OSiR-u Andrzeja Piękosia. 

Po biegu odbyło się grillowanie, które było świetną okazją do 
zjedzenia kiełbaski i wymiany swoich wrażeń po biegu z innymi 
uczestnikami. Nie zabrakło także ciasta do kawy, bo niedziela bez 
ciacha to nie niedziela, a biegowy wysiłek trzeba sobie osłodzić. 
Kibice w tym roku także dopisali, dopingując głośno zawodników na 
całej długości trasy i tworząc niezapomniany klimat. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji trzeciej edycji 
biegu – wolontariuszom, służbom mundurowym, firmom, instytucjom. 
Przede wszystkim jednak serdecznie dziękujemy zawodnikom, którzy 
przyjęli nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, że bieg przyniósł Wam 
radość, miłe wspomnienia i satysfakcję z osiągniętych wyników. 

Wyniki kategoria OPEN M:
1. Paweł Smędowski (Gukla Bratkowice Ko-

rzeniowski.pl) 
2. Seweryn Siedlik (Łąkawica)
3. Grzegorz Rosłoński (Gorlicka Grupa 

Biegowa)
Wyniki kategoria OPEN K:
1. Katarzyna Kargol (CWKS Resovia Rzeszów)
2. Julianna Wojdyła (Brzostek) 
3. Angelika Papiernik (Skurowa)
Wyniki kategoria M1 - 15 - 18 lat:
1. Piotr Rojek (Ropczyce)
2. Dawid Łukasik (Wisłoka Błażkowa)
3. Szymon Szczepanik (Biegające Strzały)
Wyniki kategoria M2 - 19 - 39 lat:
1. Jakub Herba (Maratończyk Dębica)
2. Bartosz Smolik (Turaszówka)
3. Richard Stohol (Vranov Nad Toplou)
Wyniki kategoria M3 – pow. 40 lat:
1. Bartłomiej Machowski (Machoney Team)
2. Józef Rojek (Ropczyce)
3. Roman Borowiecki (Błażkowa)

Wyniki kategoria K1 – do 30 lat:
1. Katarzyna Smolik (Delikatesy FRAC)
2. Wiktoria Kita (MUKLA Dębica)
3. Dominika Kozioł (Dębickie Gepardy) 
Wyniki kategoria K2 - od 30 lat:
1. Ewelina Matyjewicz (Królewskie Pilzno)
2. Katarzyna Kawalec (Drużyna K)
3. Patrycja Osuch (Maratończyk Dębica)
Wyniki kategoria Mieszkanki Gminy Brzostek:
1. Julianna Wojdyła (Brzostek) 
2. Angelika Papiernik (Skurowa) 
3. Wiktoria Kita (Brzostek)
Wyniki kategoria Mieszkańcy Gminy Brzostek:
1. Paweł Smoleń (Brzostek) 
2. Patryk Smoleń (Brzostek)
3. Dariusz Straciło (Brzostek)
Wyniki biegów dziecięcych:
– D2 – ur. od 2012 r. do 2010 r. (7 - 9 lat) chłopcy:
1. Mateusz Rozwadowski (Brzostek)
2. Piotr Jędrzejczyk (Siedliska-Bogusz)
3. Grzegorz Wojnowski (Łężany)

– D3 – ur. od 2009 r. do 2007 r. (10 -12 lat) 
dziewcząt:
1. Aniela Pietruszak (Jasło)
2. Martyna Nawracaj (Zawadka Brzostecka)
3. Maja Kosowska (Skurowa)
– D3 – ur. od 2009 r. do 2007 r. (10 -12 lat) 
chłopcy:
1. Mateusz Wojnowski (Łężany)
2. Krzysztof Miazga (Biecz)
3. Jakub Bożek (Brzostek)
– D4 – ur. od 2006 r. do 2004 r. (13-15 lat) 
dziewcząt:
1. Monika Stasiak (Nawsie Brzosteckie)
2. Małgorzata Dunajska (Nawsie Brzosteckie)
3. Aleksandra Finek (Brzostek)
– D4 – ur. od 2006 r. do 2004 r. (13-15 lat) 
chłopców:
1. Marcin Jędrzejczyk (Siedliska-Bogusz)
2. Tomasz Kluza (Zawadka Brzostecka)
3. Daniel Sobczyk (Siedliska-Bogusz)

Magdalena Kawalec

Fot. OSiR

Fot. A. Ch.

Fot. A. Ch.
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MAJOWE PODTOPIENIA W GMINIE BRZOSTEK

Anomalia pogodowe nie oszczędzają w tym roku naszego kraju. 
W nieodległym czasie, a niejednokrotnie jednocześnie w róż-

nych częściach Polski mamy do czynienia z silnym wiatrem, burzami 
z gradem, suszą, intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu. 
Na drodze tych zjawisk znalazła się już po raz drugi w ciągu kilku 
miesięcy gmina Brzostek. Po niebezpiecznych, marcowych wichurach 
druga połowa maja przyniosła nam ulewne deszcze, które dały się 
we znaki mieszkańcom naszych miejscowości.

Długotrwałe opady sprawiły, że zdolność gruntów do przyjmowania 
wód opadowych w naszym regionie stała się bardzo niska. Kulminacja 
intensywnych opadów nastąpiła w dniach 21-24 maja i doprowadziła 
do wystąpienia zjawisk niebezpiecznych dla zdrowia, życia i mienia 
ludności. Były to głównie miejscowe podtopienia budynków i posesji, 
osuwiska, powalone drzewa, zalane i podmyte drogi, zagrożenie ze 
strony występujących z brzegów rzek i potoków. 

Mając bieżący dostęp do informacji o prognozowanych inten-
sywnych opadach, władze gminy oraz struktury Ochotniczej Straży 
Pożarnej z bacznością śledziły rozwój sytuacji. W obliczu nasilających 
się opadów i wezbrania rzek powyżej stanów ostrzegawczych (a na-
stępnie powyżej stanów alarmowych) Burmistrz Brzostku zarządzeniem 
ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całej gminy. Niemal 
jednocześnie zabrzmiały syreny alarmowe OSP związane z pierwszymi 
zgłoszeniami o niebezpiecznych zdarzeniach. 

Początkowo zgłoszenia te, jak i koordynacja działań prowadzone 
były za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Jednak z powodu 
lawinowo rosnącej ilości zgłoszeń i interwencji na terenie całego 
powiatu, podjęto decyzję, by działaniami na terenie gminy kierował 
sztab kryzysowy na czele z Burmistrzem we współpracy z gminnym 
kierownictwem OSP. Dobra komunikacja i duże zaangażowanie przy-
niosły skutek w postaci sprawnego dysponowania siłami i środkami 
na terenie gminy. Interweniowały z różną częstotliwością praktycznie 
wszystkie jednostki OSP działające w naszej gminie. Łącznie w ciągu 
całej akcji powodziowej liczba tych interwencji przekroczyła 150. 
W szczytowym momencie w akcji brało udział około 70 strażaków 
podzielonych na kilkanaście zastępów. Ich działania polegały głównie 
na zabezpieczaniu budynków i posesji przed zalaniem, ewakuacji osób 
i mienia, wypompowywaniu wody i usuwaniu namułów z zalanych 
budynków i posesji, zabezpieczaniu osuwisk i zerwanych ciągów 
komunikacyjnych (drogi, mosty, chodniki), usuwaniu drzew powalo-
nych w wyniku podmycia korzeni. Strzałem w dziesiątkę okazał się 
ubiegłoroczny zakup przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno-
-powodziowego. Stacjonujący w OSP w Brzostku sprzęt okazał się 
niezwykle wydatną pomocą dla strażaków zabezpieczających posesje 
i układających wały z worków wypełnionych piaskiem. Wydajność 
maszyny przy stałej dostawie piasku i odpowiedniej liczbie obsługu-
jących to 1000 worków na godzinę.

Jedną z najbardziej skomplikowanych interwencji było zabezpie-
czenie częściowo zerwanego mostu pontonowego w Kleciach. Silny 
prąd realnie zagrażał całkowitym zerwaniem ważącej kilkadziesiąt 
ton konstrukcji. Gdyby do tego doszło, płynący z prądem „ponton” 
z dużym prawdopodobieństwem poważnie uszkodziłby most na 
drodze powiatowej łączący Skurową z Brzostkiem. Nie doszło do 
tego dzięki sprawnej akcji zastępów Państwowej Straży Pożarnej 
z Dębicy i Jasła oraz Ochotniczej straży Pożarnej w Brzostku. Stra-
żacy, pokonując silny nurt wezbranej Wisłoki, podpłynęli łodzią do 
zerwanego mostu i zabezpieczyli go przy pomocy solidnej stalowej 
liny. Na brzegu w ramach asekuracji czekały w gotowości dodatko-
we dwie łodzie (w tym jedna pozostająca w dyspozycji OSP Nawsie 
Brzosteckie), jednak na szczęście ich użycie nie było konieczne, gdyż 
załoga wykonująca zadanie ukończyła je bez szwanku.

Prace strażaków przy usuwaniu skutków ulewnych deszczów trwały 
jeszcze kilka dni po ich ustąpieniu. Następnie, gdy pogoda wróciła 
już do normy, rozpoczęło się szacowanie strat w majątku publicznym 
i prywatnym. Uszkodzonych zostało wiele dróg i drogowych obiektów 
inżynieryjnych, jak mosty i przepusty. Straty w majątku prywatnym 

to głównie zawilgocone budynki i zalany sprzęt gospodarstwa do-
mowego, zniszczone dojazdy do posesji, straty w uprawach rolnych. 
Poszkodowani starają się o odszkodowania tytułem posiadanych 
ubezpieczeń, mogą liczyć także na pomoc publiczną za pośrednictwem 
instytucji pomocy społecznej. Naprawą infrastruktury drogowej zajmą 
się odpowiednio do właściwości gmina, powiat i Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. Miejmy nadzieję, że tego typu zdarzenia, 
być może związane ze zmianą klimatu, przynajmniej w najbliższym 
czasie będą omijać naszą gminę.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowa-
nym w prowadzenie i pomoc przy akcji przeciwpowodziowej w maju 
br. Dziękuję władzom samorządowym za wzorową współpracę ze 
służbami ratowniczymi i za ciągłą, wieloletnią dbałość o wyposaże-
nie i wyszkolenie jednostek OSP. Dziękuję osobom prywatnym za 
udostępnienie mienia na cele prowadzenia działań ratowniczych. 
Szczególnie serdeczne podziękowania kieruję do Was, Druhny i Dru-
howie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ciągu tych kilku dni i nocy 
okazaliście niezwykłe poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi. Zostawiliście swoje codzienne zajęcia – pracę, 
rodzinę – i ruszyliście do akcji Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. 
Prawie nie śpiąc, jedząc „na szybko”, co było pod ręką, udowodniliście 
po raz kolejny, że w razie nieszczęścia mieszkańcy naszej gminy mogą 
na Was liczyć. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za wzorową 
postawę i doskonałą współpracę.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku
Daniel Wójcik

Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/201914

„PO PROSTU JEST MNIE WSTYD”
Tak grzmiał na Facebooku burmistrz Wojciech Staniszewski, 

kiedy zobaczył wyniki z egzaminu ósmoklasisty. „We wszyst-
kich kategoriach Brzostek na ostatnim miejscu… najgorsi 
z polskiego, najgorsi z matematyki, najgorsi z angielskiego…” 

To jak zwykle rozpaliło dyskusję o szkołach, a przede wszyst-
kim o nauczycielach. Wplecione zostały w to wspomnienia, 
anegdotki, żale i pretensje, porównywanie, jak to dawniej 
było. Dobrze, że jest internet, przynajmniej każdy może się 
wypowiedzieć w danej sprawie bez względu na kompetencje 
i, zgodnie z najmodniejszym trendem, do woli pohejtować.

Świat się zmienia, nigdy już nie będzie tak, jak 20, 30 czy 
100 lat temu. Zupełnie inaczej pracowało się z uczniami, którzy 
nie mieli smartfonów, a ich życie nie skupiało się wokół portali 
społecznościowych i gier komputerowych.

Proszę sobie wyobrazić męczarnie nastolatka, który na 45 
minut, np. lekcji języka polskiego, musi się rozstać z telefonem, 
a przecież w tym czasie ktoś mógł coś do niego napisać, sko-
mentować czy przysłać jakąś fotkę. Na domiar złego każą mu 
jeszcze wtedy czytać jakiegoś Mickiewicza czy Sienkiewicza. 
Kiedy tylko usłyszy dzwonek, dopada smartfonu i z nosem 
wręcz przyklejonym do ekranu nieraz zderza się z innym ucz-
niem lub nawet ścianą. 

Często mówię uczniom, że smartfony to ich mózgi zewnętrz-
ne, bez których nie potrafią normalnie funkcjonować. Nie 
zaprzeczają. Rodzice o tym wiedzą. Mówię im też, że życie nie 
składa się z samych przyjemności i czasem trzeba się pouczyć. 
Zabierają się więc za tekst literacki czy ćwiczenia gramatyczne 
z wielką niechęcią i przeświadczeniem (utwierdzanym, o zgro-
zo!, przez niektórych nauczycieli innych przedmiotów), że 
przecież to „polskie” do niczego nie jest im potrzebne. Grupa 
uczniów rzeczywiście przykłada się do pracy, czyta lektury, 
pisze wypracowania, poznaje tajniki języka ojczystego, uczy się 
poprawnego wysławiania się. Jednak większość nie ma aspiracji 
edukacyjnych, wystarczy im ocena dopuszczająca, bo podczas 
dni otwartych w szkołach średnich jasno im powiedzieli, że 
i tak ich przyjmą bez względu na wyniki. A zresztą i tak zaraz 
po szkole wyjadą za granicę, bo w Polsce nie można się do-
robić. Do opieki nad staruszkami czy ciężkiej pracy fizycznej 
wiedza nie jest potrzebna, a pieniądze i tak będą większe niż 
te, które dostaną w Polsce ich rówieśnicy po uniwersytetach, 
o ile w ogóle będą mieć pracę.

Brakuje bardzo współpracy z rodzicami, którzy nie mają 
czasu dla dzieci, ponieważ sytuacja życiowa zmusza ich do 
pogoni za pieniądzem. Często nie interesują się tym, jak sobie 
radzi w szkole ich potomstwo. Są też tacy, którzy nierzadko 
krzykiem i groźbami wymuszają na nauczycielu lepszą ocenę, 
bo uważają, że ich dziecko świetnie wszystko umie, bo sami 
je przypytali, a nauczyciel w ogóle nie potrafi uczyć. Zdarzają 
się także przypadki, kiedy szkoła jest traktowana jak przecho-
walnia, gdzie na parę godzin zostawia się syna czy córkę i ma 
się problem z głowy.

To m.in. wpływa na niezadowalające albo i złe wyniki z eg-
zaminów. Winę zrzuca się na nauczyciela, a sam nauczyciel 
niewiele zdziała. Musi mieć wsparcie wychowawcy, który na 
informację o nieodpowiednim zachowaniu uczniów np. na 
wspomnianej wcześniej lekcji j. polskiego, nie będzie reagował 
słowami: „U mnie siedzą spokojnie” i na tym skończy się jego 
interwencja. Najważniejsze jest jednak wsparcie dyrektora. 
Dyrektorowi powinno zależeć na tym, by w pierwszej ko-
lejności zapewnić odpowiedni warsztat pracy nauczycielom 
przedmiotów egzaminacyjnych, ponieważ wyniki z egzaminów 
plasują szkołę w rankingu. Ciężko osiągnąć sukces, kiedy się ma 
dyspozycji kilka słowników i parę lektur w bibliotece szkolnej, 
a prośby o zakup projektora multimedialnego z dostępem do 
internetu okazują się wołaniem na pustyni. Jak efektywnie 
pracować z młodzieżą, którą dostaje się dopiero w ósmej klasie, 
bo dyrektor dla kaprysu postanowił wymieszać nauczycieli? 
Z drugiej strony szkoła ma przygotowywać nie tylko do egza-
minu, ale i do życia. Musi nauczyć myślenia i rozwiązywania 
problemów, więc chyba nauczyciele nie powinni też iść na 
łatwiznę – dyktować gotowe notatki, kazać nauczyć się słowo 
w słowo na pamięć, odpytać, zrobić sprawdzian i być szczęś-
liwym, że tak ładnie, choć bez zrozumienia dzieci wyrecyto-
wały definicję metonimii lub innych pojęć mało przydatnych 
w codziennym życiu. 

Dobrze, że Burmistrz się wstydzi. Może wstydzi się, że nie 
chce tworzyć mniej licznych klas, co w znaczącym stopniu 
ułatwiłoby pracę m.in. polonistom, dla których poprawianie 
kilkunastu a kilkudziesięciu coraz mniej czytelnych wypracowań 
z danego oddziału stanowi dużą różnicę. Może wstydzi się, że 
oszczędza na poziomie edukacji? Wstyd mu, bo nie przewidział 
środków na zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań? Znane 
jest przecież powiedzenie: „Jaki pan, taki kram”. Kto wie, co 
tak do końca „Burmistrz miał na myśli”, pisząc: „Po prostu jest 
mnie wstyd”…

U. Kobak

OD REDAKCJI

Nikt nie może narzekać na zbyt niskie 
temperatury tego lata. Słonecznie, 

duszno, upalnie. Gorąca atmosfera zagoś-
ciła również wśród mieszkańców Brzostku 
w związku z niedawno przeprowadzonym 
konkursem na dyrektora tutejszej szkoły 
podstawowej. Najpierw wszyscy zachodzili 
w głowę, jacy będą kandydaci, jakie mają 
szanse, czyim poparciem się cieszą. Mó-
wiono nawet o „ukrytych” kandydatach, ci 
jednak nigdy z tego ukrycia nie wyszli. Póź-

niej brzostowianie w napięciu oczekiwali na 
wynik konkursu. Emocje niektórych sięgały 
zenitu, prawie jak podczas meczu piłki 
nożnej polskiej reprezentacji z Niemcami, 
Rosją lub Izraelem. Wynik spowodował 
natychmiastową eksplozję teorii spisko-
wych, w których zaczęli się gubić sami ich 
autorzy, mimo że każdy z nich „wiedział 
wszystko najlepiej”. Świetny materiał na 
film sensacyjny albo thriller psychologiczny. 
Tymczasem lato to sezon urlopów, więc 
najlepiej oddać się błogiemu leniuchowaniu 
i każdemu wyjdzie to na zdrowie.

Lipcowy numer „Wiadomości Brzoste-

ckich” jest cały w kolorze, ponieważ ostat-
nie tygodnie przyniosły wiele ważnych 
uroczystości czy imprez o charakterze kul-
turalnym. Staraliśmy się jak najdokładniej je 
udokumentować, zamieszczając mnóstwo 
fotografii. Niestety, nie wszystkie artykuły 
się zmieściły, bo już przed końcem czerwca 
gazeta zaczęła pękać w szwach. W sierpniu 
opublikujemy relację z debat oksfordzkich 
odbywających się w ramach projektu „Mło-
dzi mają głos” oraz artykuł poświęcony 
nadaniu sztandaru Szkole Podstawowej 
w Przeczycy. 

U. Kobak
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STAWIAJĄ NA NAUKĘ

Konkursy przedmiotowe organizo-
wane przez Kuratorium Oświaty 

w Rzeszowie należą do trudnych, 
zwłaszcza jeśli chodzi o gimnazjum. 
Co rok grupa brzosteckich uczniów 
próbuje swoich sił, rozwiązując ku-
ratoryjne testy. 

W bieżącym roku szkolnym tro-
je gimnazjalistów reprezentowa-
ło Brzostek na etapie rejonowym 
w Rzeszowie, jednak szczęście im nie 
dopisało i nie powalczyli już w wo-
jewództwie. Niezaprzeczalnie ich 
wiedza i umiejętności w znacznym 
stopniu wykraczają poza podstawę 
programową. Są to:

Katarzyna Boroń – cicha, skromna 
dziewczyna, bardzo pracowita i chęt-
na do pomocy innym, rozwiązywanie 
zadań matematycznych to dla niej 
rozrywka;

Dawid Garstka – humanista z krwi 
i kości, z filozoficznym podejściem do 
życia i artystycznym zacięciem, dosko-
nały analityk i interpretator zarówno 
kilkusetstronicowych powieści, jak 

i zawiłej poezji współczesnej;
Mateusz Ramut – wielki mate-

matyk tak wzrostowo, jak i umysło-
wo, młodzieniec o bardzo wysokiej 
samoocenie, co wróży mu szybką 
karierę.

Dwoje z nich, Katarzyna i Ma-
teusz, decyzją dyrektora szkoły 
otrzymało stypendium Prof. Jonathana 
Webbera ufundowane dla brzoste-
ckiego gimnazjum.

Więcej szczęścia w konkursach 
kuratoryjnych mieli uczniowie szkoły 
podstawowej, którym powiodło się 
na etapie wojewódzkim:

Hubert Szutkowski (klasa VIIIc) – 
laureat konkursu chemicznego, swoją 
wiedzą i umiejętnościami chce w przy-
szłości służyć ludziom, pracując w wa-
runkach laboratoryjnych nad nowymi 
lekami;

Mateusz Nowak (klasa VIIb) – fi-
nalista konkursu biologicznego, przed 
jego badawczym spojrzeniem nic nie 
umknie, nawet najmniejszy robaczek, 
nie wspominając już o wyżej zorgani-

Nikomu nie życzyłabym, żeby był świadkiem wypadku.

BOHATERSKA NASTOLATKA

Patrycja Czech właśnie ukończyła 
Szkołę Podstawową w Brzostku. 

Dała się już poznać jako utalentowana 
muzycznie dziewczyna poprzez wy-
stępy na deskach brzosteckich scen. 
Nikt jednak nie przypuszczał, że w tym 

drobnym ciele tkwi tak wielki duch.
Patrycja, wtedy jeszcze niespełna piętnastolatka, wykazała 

się niezwykłym opanowaniem i szybkością decyzji, będąc 
świadkiem wypadku drogowego, jaki miał miejsce nie tak dawno 
temu. Mimo że nie lubi o tym mówić, zgodziła się opowiedzieć 
Czytelnikom, jak nieprzyjemne było to dla niej przeżycie:

Tego dnia około 21.00 wracałam z Orlika z kuzynem i nagle 
usłyszałam, że jedzie motor, dość szybko. Kiedy zbliżał się do 
skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Legionów, zauważyłam auto 
jadące od drogi krajowej w stronę Nawsia. Kiedy obydwa pojazdy 
zbliżały się do skrzyżowania, już wiedziałam, że coś się wydarzy 
i już wyciągałam telefon. I doszło do wypadku. Pobiegłam tam. 
Na parkingu stało czarne auto, wysiedli z niego jacyś mężczyźni 
i podbiegli do poszkodowanych, sprawdzając, co im się stało. Ja 
cały czas rozmawiałam z operatorką numeru 112 i musiałam 
określić stan poszkodowanych. Najpierw podeszłam do jednego 
chłopaka, który był bliżej mnie. Leżał nieprzytomny i krew ciekła 
mu z ust, dziwnie chrapał. Musiałam to wszystko zrelacjonować 
operatorce. Potem podeszłam do drugiego chłopaka. Był przytom-
ny, ale leżał nieruchomo na ziemi. Zajęła się nim ich koleżanka, 
która przyjechała na motorze. Potem podeszłam do mężczyzny, 
który jechał samochodem. Pytałam, czy wszystko jest dobrze. Nie 
reagował na moje słowa, ale był przytomny i patrzył przed siebie. 
Przekazałam to wszystko operatorce. Pani powiedziała, że za ja-
kieś 10-15 minut przyjedzie pogotowie, straż i policja. Mężczyźni 
z czarnego auta cały czas monitorowali oddech poszkodowanych. 
Pogotowie jechało chyba z Dębicy. Po jakichś pięciu minutach 

ludzie zaczynali się schodzić, podjechało jakieś auto. Wszyscy stali 
i się przyglądali, ale nie pytali, czy potrzebna jest pomoc. Dopiero 
straż odsunęła tych ludzi, żeby nie przeszkadzali. Ja musiałam 
powiedzieć strażakom, że jestem świadkiem wypadku. Zapytałam 
policję, czy mogę coś jeszcze zrobić. Pan policjant spisał moje dane 
i pozwolił pójść do domu. 

Bardzo przeżyłam to wydarzenie. Tak mną trzęsło, że ledwo 
utrzymałam telefon. Jeszcze się bałam, że bateria się rozładuje. 
Odczuwałam takie emocje, że nie byłam w stanie zapamiętać 
każdego szczegółu. Wtedy czuje się strach o czyjeś życie. Bałam 
się, że mogę coś źle zrobić, że się nie udzieli pomocy na czas, że 
doprowadzi się kogoś do śmierci. To bardzo ciężkie przeżycie. 
Nikomu nie życzyłabym, żeby był świadkiem wypadku.

Nie mówiłam ludziom, że to ja pomagałam poszkodowanym. 
Nie wiadomo, jak by zareagowali. Mogli sobie pomyśleć, że się 
chwalę. A to po prostu był odruch.

Dużo mówi się w mediach ogólnopolskich o bohaterskich 
dzieciach czy młodzieży, ale i my możemy się pochwalić Patry-
cją, która, mimo młodego wieku, potrafiła właściwie zachować 
się w sytuacji zagrożenia życia uczestników wypadku. Wtedy 
liczy się każda sekunda, gapie nie są wtedy potrzebni. Wszyscy 
możemy brać przykład z brzosteckiej uczennicy.

Zdarzenie, o którym opowiedziała Patrycja, niech będzie 
przestrogą zwłaszcza dla młodych ludzi lubiących brawurową, 
lekkomyślną jazdę. Nie bez przyczyny motocyklistów nazywa 
się potocznie „dawcami organów”. Nikt nie jest jedynym użyt-
kownikiem dróg i nie może narażać zdrowia i życia innych ani 
być przyczyną czyichś traumatycznych przeżyć.

Na koniec apelujemy do brzosteckiej policji, by częściej poja-
wiała się na ulicach naszego miasteczka i innych miejscowości. 
Może wtedy amatorzy zbyt szybkiej jazdy nieco zwolnią, a ryk 
silników jednośladów przycichnie.

U. Kobak

zowanych żyjątkach.

Całej piątce gratulujemy i życzymy wytrwałości 
w rozwijaniu uzdolnień i pasji.

U. Kobak

Dawid, Katarzyna i Mateusz

Mateusz i Hubert
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„COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA...”

19 czerwca w samo południe cała społeczność szkol-
na zebrała się w sali gimnastycznej, by uroczyście 

zakończyć rok szkolny i podsumować osiągnięcia zdobyte 
dzięki ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli. A był to dzień 
szczególny dla naszej społeczności z kilku powodów. 

Przede wszystkim mury naszej szkoły żegnały dwa rocz-
niki: ósmoklasiści i gimnazjaliści.  Odejście ostatniej klasy 
gimnazjum zamknęło rozdział reformy szkolnictwa wpro-
wadzający w 1999 roku tę formę szkół, likwidując tym 
samym ośmioletnią podstawówkę, która znowu została 
wskrzeszona kolejną reformą systemu oświaty w 2017 r.

Żegnająca mury szkoły podstawowej klasa VIII była 
w tym roku pierwszą klasą zreformowanej kolejny raz 
szkoły podstawowej kończącą ten etap egzaminem ósmo-
klasisty. Godzina uroczystości zakończenia roku szkolnego 
i pożegnania jednocześnie dwóch roczników wynikała 
z wyznaczonego na ten dzień konkursu na stanowisko 
dyrektora szkoły, który odbywał się w godzinach przed-
południowych. Jednak nie zrezygnowaliśmy z tradycji 
i ceremoniału szkoły i uroczystość odbyła się w pełnej 
gali, podniosłej atmosferze i radosnych nastrojach. 

Dotychczasowa pani dyrektor została ponownie wybra-
na na to stanowisko, co spotkało się z wielkim uznaniem 
uczestników uroczystości. Wybór świadczy o posiada-
nych przez Urszulę Wojnarowską i pożądanych na tym 
stanowisku kompetencjach docenionych przez komisję 
konkursową.

Po ceremonii przekazania sztandaru i odśpiewaniu 
hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor. Roz-
poczynając uroczystość zakończenia roku szkolnego 
2018/2019 o godzinie 12.00, odwołała się do tytułu 
westernu z 1952 r. w reżyserii Freda Zinnemanna „W samo 
południe”. Podkreśliła jednak, by uczniowie nie bawili 
się w przemoc, ale przeciwstawiali się jej, tyle że poko-
jowo - bez użycia rewolwerów. Na początku p. dyrektor 
podsumowała całoroczny konkurs na najlepszego ucznia 
szkoły, którego sponsorem jest działające przy szkole 
Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim. 
Nagrody otrzymały trzy uczennice: dwie ósmoklasistki 
i jedna siódmoklasistka. Potem zaprezentowali się wy-
chowankowie oddziału przedszkolnego w dwóch tańcach. 
Ich występy zostały słusznie nagrodzone wielkimi brawa-
mi. W kolejnej części uroczystości p. dyrektor wręczyła 
nagrody książkowe i wyróżnienia dla uczniów, którzy 
zapracowali na nie nauką, zachowaniem, frekwencją, 
zaangażowaniem w pracę na rzecz innych ludzi i osiągnię-
ciami sportowymi. Nagrody w formie listów gratulacyjnych 
otrzymali rodzice wyróżnionych uczniów oraz ci, którzy 
wspomagali działania wolontariatu. Następnie absolwenci 
szkoły podstawowej i gimnazjum odebrali z rąk p. dy-
rektor świadectwa ukończenia szkół. Po części oficjalnej 
ósmoklasiści i gimnazjaliści pożegnali tradycyjnie swoją 
szkołę, dziękując p. dyrektor, nauczycielom, rodzicom 
i pracownikom obsługi. Z kolei uczniowie klasy siódmej 
kwiatkiem i piosenką pożegnali wszystkich absolwen-
tów, życząc im miłych wspomnień i dobrych wyborów 
życiowych. Na zakończenie uroczystości te trzy klasy 
wspólnie zatańczyły poloneza, który nagrodzony został 
gromkimi brawami (film można obejrzeć na YouTube, 
wpisując w wyszukiwarkę: „zakończenie roku szkolnego 
w Nawsiu Brzosteckim” lub wchodząc przez stronę naszej 
szkoły: www.zsnawsie.hekko.pl).

Po części artystycznej p. dyrektor podziękowała za 
pracę całej społeczności szkolnej, życzyła wszystkim 
zebranym zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.

Nauczyciele SP w Nawsiu Brzosteckim
Polonez w wykonaniu uczniów klas 7, 8 szkoły podstawowej 

i 3 gimnazjum

Wręczenie nagrody za zdobycie tytułu najlepszego ucznia

Występ dziewczynek z oddziału przedszkolnego

Chłopcy z oddziału przedszkolnego wykonują swój taniec

Fot. Piotr Kawalec, Wiktor Szukała
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ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE W CZECHACH

Od 20 do 31 maja 2019 roku 20 uczniów z klas III tech-
nikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum 

architektury krajobrazu oraz technikum mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
odbywało praktyki w Havierowie na Morawach. 

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER 
na zasadach Programu Erasmus+ sektor „Kształcenie i szko-
lenia zawodowe” przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 
- Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowity koszt projektu wyniósł 
30 868,00 EUR. Celem projektu było podniesienie jakości 
kształcenia uczniów oraz zwiększenie ich wartości i szans na 
rynku pracy. Zgodnie z kierunkiem kształcenia, praktykanci 
doskonalili swoje umiejętności: 
1) Technikum żywienia i usług gastronomicznych w sanatorium 

w Karwinie przy przygotowywaniu i serwowaniu posiłków 
dla pensjonariuszy, 

2) Technikum architektury krajobrazu w firmie dbającej o utrzy-
manie zieleni miejskiej w Havierowie, 

3) Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w państwo-
wym gospodarstwie rolnym w Zamkovym Dworze. 
Nad uczniami zakwaterowanymi w hotelu „Rudolf” opiekę 

sprawowały M. Kmiecik i D. Machaj. Jedną z atrakcji przy-
gotowanych dla praktykantów i ich opiekunów był wyjazd 
i zwiedzanie Pragi. Miasto nad Wełtawą urzekło wszystkich 
pięknem zabytkowych katedr, kamienic, mostów, ogrodów. 

Pobyt na praktykach w Czechach był dla młodzieży naszej 
szkoły nie tylko okazją do podniesienia swoich umiejętności 
zawodowych, nabycia doświadczenia praktycznego, ale także 
poznania języka, kultury i zwyczajów naszych południowych 
sąsiadów.

M. Kmiecik, D. Machaj

UCZNIOWIE 
ZS W BRZOSTKU 
ZGŁĘBIAJĄ TAJNIKI 
ZAWODÓW W RAMACH 
ZAGRANICZNEJ 
PRAKTYKI
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UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOSTKU ZWIEDZAJĄ PRAGĘ
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JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM
- akcja masowego czytania w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

W dniu ogólnopolskiej akcji masowego czytania „Jak nie 
czytam, jak czytam” społeczność naszej szkoły włączyła 

się w bicie rekordu czytania. Celem przedsięwzięcia było mię-
dzy innymi inicjowanie mody na czytanie, pokazanie większej 
aktywności czytelniczej młodzieży, a także promocja biblioteki 
oraz podkreślenie jej znaczenia dla edukacji czytelniczej. Punk-
tem kulminacyjnym kampanii było rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego „Książka i ja” oraz wręczenie nagród laureatom. 

Biblioteka szkolna
Fot. Grzegorz Kolbusz

KOLEJNY ROK, KOLEJNY SUKCES!
4 czerwca 2019 r. w auli II LO w Rybniku odbył się uroczysty 

finał XIX Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego – Filmowe 
Interpretacje Baśni.

Paulina Wnęk i Natalia Gwiżdż, uczennice Technikum Ar-
chitektury Krajobrazu zostały laureatkami tegorocznej edycji, 
zajmując ex aequo pierwsze miejsce. Po inspirującym wykładzie 
profesora Tadeusza Miczki – kierownika Zakładu Komunikacji 

Kulturowej UŚ nastąpiło ogłoszenie wyników. W kategorii pla-
stycznej Paulinie i Natalii odczytała werdykt i nagrodę wręczyła 
malarka Maria Budny-Malczewska, członek jury konkursu. Finał 
konkursu zakończył się miłymi rozmowami przy poczęstunku.

Teresa Młyniec

Fot. Teresa Młyniec, Ireneusz Musiał
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MŁODZI TWÓRCY
Prezentujemy drugie ze zwy-

cięskich opowiadań w szkolnym 
konkursie literackim „Młodzi 
Twórcy” adresowanym do ucz-
niów klas III gimnazjum oraz VII 
i VIII brzosteckiej szkoły pod-
stawowej.

Klaudia Czerwińska
NIOSĄCY ŚWIATŁO

- Czego znów ode mnie chcą? – warknął zdenerwowany 
Benek, kiedy usłyszał łomotanie w drzwi. – Czy naprawdę 
musicie budzić ludzi z samego rana?

- Panie Benku, potrzebujemy natychmiast pańskiej pomocy 
– odpowiedział głos za drzwiami.

- Idę, już id… - nie dokończył starszy pan, bo drzwi wyleciały 
z hukiem.

Za nimi stał wątły, niski chłopiec mający maksymalnie 10 lat. 
Ubrany był bardzo nietypowo, jakby z innej epoki, w krótkie, 
pasiaste spodenki na szelkach, koszulę z kołnierzykiem w mu-
chy lub inne latające owady oraz, co najbardziej zaskakujące, 
czerwone, kowbojskie buty.

- Kim ty jesteś i jak udało ci się wyważyć wiekowe drzwi?! 
– spytał z niedowierzaniem w głosie Benek.

- Doskonale wiesz, kim jestem. Znamy się przecież tyle lat 
– odpowiedział malec.

- Niemożliwe, zapamiętałbym tak charakterystyczną postać 
– rzekł mężczyzna. – Ponownie zadam pytanie i radzę na nie 
odpowiedzieć – zagroził.

W tym momencie chłopak przewrócił oczami, wyjął z kieszeni 
coś, co wyglądało na długopis i nakreślił w powietrzu dziwny 
znak, który Beniaminowi wydał się znajomy. Po chwili u drzwi, 
a raczej u tego, co z nich zostało, stał piękny, młody mężczyzna 
o oliwkowej cerze i czarnych jak smoła włosach. Jednak było 
w nim coś dziwnego – oczy jego były jaskrawożółte.

- Jestem Alexander Frey, potomek królowej Clarisy, której 
składałeś przysięgę służyć w potrzebie – przemówił donio-
słym głosem młodzieniec. – Nadszedł czas, abyś oddał nam 
przysługę, jak swego czasu my tobie.

- Nie mam pojęcia, o czym mówisz – skłamał Benek.
- W takim wypadku mam obowiązek odświeżyć ci pamięć 

– stwierdził. – Ach, ci śmiertelni – mruknął pod nosem.
Alec chwycił staruszka za rękę, pociągnął za sobą na dwór, 

gdzie ponownie kreśląc dziwne, ogniste znaki, otworzył coś 
na kształt portalu, który był doskonale znany im obu.

- A więc przenieśmy się w czasie do pamiętnych wydarzeń 
z lipca 2000 roku – powiedział Frey.

Nie czekając na pozwolenie, pchnął delikatnie Benka w stro-
nę portalu i razem w mgnieniu oka wylądowali w dniu, o któ-
rym każdy chciał zapomnieć. Ich oczom ukazał się potworny 
widok pola walki, lecz nie takiej, jaką widzimy w książkach do 
historii. Wręcz przeciwnie, była to bitwa Podziemnych i Cieni 
przeciwko Feriom oraz buntownikom. Wszędzie szalały snopy 
magicznych świateł, strzały wypuszczone z łuków oraz blask 
tarczy Naznaczonych.

- Czy już pamiętasz? – spytał Alexander.
- Wszystko, najgorsze momenty, które chciałem wymazać 

z mojej pamięci – odparł wstrząśnięty staruszek.
- Chcesz zobaczyć więcej czy wracamy do domu? – zadał 

pytanie młodzieniec.
- Wracajmy – zdecydował.
Jak na zawołanie znaleźli się przed domem Benka. Ten 

wstrząśnięty i zalany nagłą falą wspomnień zrozumiał, że 
nadszedł jego czas.

- Beniaminie Frey, pierworodny synu królowej Clarisy, ja, 
wysłannik naszej matki, wzywam cię. Powstań ostatni z naj-
większych! Stań w jasności! Twój czas nadszedł – rzekł z po-
wagą Alec.

Ciemność. Mrok ogarnął miejsce, z którym wiązały się 
wszystkie jego najmłodsze lata. Idris, kraina jasności.

- Co tu się stało? – spytał z niedowierzaniem Benek.
- Po twoim odejściu, gdy królowa Ferii dowiedziała się, że 

ostatni z rodu Naznaczonych nie broni już Idrisu, zaatakowała 
z pełną mocą. Mało kto uszedł z życiem. Wezwałem cię tu, bo 
nasza matka umiera z rozpaczy i tęsknoty. Za tobą, za swoim 
światem, za wolnością. Jedynie ty, aktywując swoje znamię 
Kaina, możesz nas ocalić. Czy jesteś na to gotowy? Czy znasz 
ryzyko? – zapytał Alexander?

- Tak, to mój obowiązek i moja powinność – odparł Ben.
- Więc zaczynajmy. Oto twoja stela – wręczył mu do ręki 

świecący długopis.
Kreśląc w powietrzu znaki runiczne, wezwał moc ukrytą 

przez tysiąclecia.
- Na Kaina, mordercę brata swego Abla, Na Raziela władcę 

Cieni wzywam moce utajone. Uratujcie nas od ciemności! 
Pomóżcie nam!

Benek poczuł uderzenie gorąca, ogarniający go ból. Później 
ujrzał jedynie falę światła zalewającą Idris i matkę biegnącą 
w jego stronę. Następnie nie widział nic. Opadł w ramiona 
płaczącej Clarisy i odszedł w nicość. Spełnił swoją powinność 
i teraz żadne zło nie zagrozi jego rodzinie. Przyniósł światło, 
które rozproszyło mrok. Na jego pomniku, który stanął w Idri-
sie, widnieje napis: „Ten, który dał nam promienie – Beniamin 
Jason Frey”. □

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II - DZIAŁANIA 
WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
INSPIROWANE ETOSEM PATRONA
My – społeczność Zespołu Szkół w Brzostku-Kleciach, jeste-

śmy dumni z tego, że od 1998 roku naszym Patronem 
jest Święty Jan Paweł II – niekwestionowany i ponadczasowy 
autorytet. 

Jak co roku, również w mijającym roku szkolnym podejmo-
waliśmy wiele działań wychowawczych, odwołujących się do 
prawd i ideałów głoszonych przez Wielkiego Polaka. Były to 
m.in. zorganizowane 6 października 2018 r. uroczyste obcho-
dy Jubileuszu 60-lecia Szkoły i rocznicy nadania jej imienia, 
przeprowadzone we wszystkich klasach lekcje wychowawcze 
i biblioteczne, okolicznościowe gazetki ścienne i wystawy, zbiór-

ki pieniężne na cele charytatywne, udział w akcjach społecz-
nych i ogólnopolskich projektach. Z sukcesem uczestniczymy 
w konkursach literackich, plastycznych i wiedzy, mających na 
celu popularyzację wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II 
i pielęgnowanie pamięci o Nim. Była to np. XV edycja Kon-
kursu Papieskiego „Dar na Stulecie”. W październiku 2018 r. 
już po raz jedenasty został przeprowadzony tradycyjny Turniej 
Wiedzy o Szkole i jej Patronie, którego organizatorkami od sa-
mego początku są: wicedyrektor Anna Hudyma i lider Komisji 

Dokończenie na str. 21
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Wychowawców Klasowych Małgorzata Jop. 
Społeczność szkolna, a także emerytowani pra-

cownicy, absolwenci oraz okoliczni mieszkańcy co 
roku, 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II 
biorą udział w organizowanym przez nas „Białym 
Marszu”. Tak było i w tym roku. Należymy do wiel-
kiej Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
i dlatego chętnie uczestniczymy w podejmowanych 
przez nią inicjatywach. I tak 11 października repre-
zentacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym pod 
opieką Bogdana Stelmacha wzięła udział w corocznej 
XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół Jana 
Pawła II na Jasną Górę pod hasłem „Promieniowanie 
ojcostwa”, w której uczestniczyło 14 tysięcy piel-
grzymów z ponad 300 szkół z Polski i z Białorusi. 
18 maja uczniowie klas pierwszych technikum pod 
opieką Marioli Świszcz i Ewy Czyrni uczestniczyli 
w XIX Zlocie Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach, 
a 4 marca tegoroczni maturzyści wraz z księdzem Piotrem Fi-
lipkiem i Dorotą Machaj odwiedzili Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach oraz Centrum Świętego Jana Pawła II. 
W celu jeszcze większej integracji Szkół Papieskich 29 stycznia 
w Jasionce z udziałem ks. biskupa Jana Wątroby odbyła się 
uroczysta inauguracja Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji 
Rzeszowskiej. W wydarzeniu uczestniczyła delegacja naszej 
szkoły w składzie: wicedyrektor Anna Hudyma, Małgorzata 
Jop oraz Małgorzata Kmiecik.

Natomiast w dniu 3 czerwca w Katedrze i Parku Papieskim 
w Rzeszowie odbył się IV Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Wo-
jewództwa Podkarpackiego, w którym wzięło udział ponad 
500 przedstawicieli podkarpackich szkół, którym patronuje 
Jan Paweł II. Naszą szkołę reprezentowali: wicedyrektor Anna 
Hudyma, Małgorzata Jop oraz uczniowie klas pierwszych 
technikum. Spotkanie, które odbyło się w 28. rocznicę wizyty 
papieża w Rzeszowie oraz w 40. rocznicę pierwszej pielgrzym-
ki do Ojczyzny, rozpoczęło się od wspólnej Mszy Świętej 
pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Wątroby, ordynariu-
sza rzeszowskiego i odśpiewania Hymnu Szkół Jana Pawła II 
wraz z chórem dzieci z Zespołu Szkół z Jasionki. Liturgię, 
w której uczestniczyło ponad 40 pocztów sztandarowych, 
koncelebrowało 15 księży przybyłych ze swoimi uczniami na 
te uroczystości. Kolejnym punktem programu było wspólne 
zdjęcie uczestników Zjazdu, a następnie przemarsz pod po-
mnik Jana Pawła II, złożenie kwiatów i odśpiewanie „Barki”. 
Następna część Zjazdu miała miejsce w muszli koncertowej. 
Przybyłych gości powitali prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Nina Kitlińska 
i pełnomocnik Wojewody ds. Rodzin Rafał Czupryk. Spotkanie 
uświetniły występy artystyczne w wykonaniu chóru z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Sióstr Prezentek z Rzeszowa oraz 
młodzieży z Zespołu Szkół nr 4 z Jasła, która pod dyrekcją 
siostry Kariny zaprosiła uczestników do radosnych „tańców 
lednickich”. Nie zabrakło też papieskiej kremówki. Czwarty zjazd 
przedstawicieli Szkół Papieskich na Podkarpaciu był kolejną 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz 
nawiązania nowych kontaktów.

Takim celom służą również Ogólnopolskie Zjazdy Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II. Tegorocznym gospodarzem XXXII 
Zjazdu była Szkoła Podstawowa w Tłuszczu – miejscowości 
położonej około 50 km na północny wschód od Warszawy. 
Spotkanie odbyło się w dniach 24-25 maja pod hasłem „To 
jest moja Matka, ta Ojczyzna”. Na uroczystość przybyło około 
100 delegatów z 40 szkół, w tym reprezentacja Progimnazjum 
z Wilna i Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie. Naszą szkołę 
reprezentowała Małgorzata Jop. Honorowy patronat nad 
Zjazdem objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Mazowiecki 
Kurator Oświaty i Wojewoda Mazowiecki. Uroczystości zainau-

gurowano Mszą Świętą, której przewodniczył abp Mieczysław 
Mokrzycki, metropolita lwowski, a koncelebrowali ją biskup 
diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński i biskup diecezji 
radomskiej Henryk Tomasik, duszpasterz i opiekun duchowy 
Rodziny Szkół. W homilii abp Mokrzycki, sekretarz Jana Pawła II 
w latach 1996-2005 mówił, że Ojciec Święty pełnił papieską 
posługę w szczególnym momencie historii. Polska odzyskiwała 
wolność, a z nią pół Europy. Jan Paweł II był patronem tych 
przemian. Kochaliśmy go za jego dobroć, szczerość, ludzkość, 
życzliwość i nadal będziemy kochać. Na zawsze pozostanie 
w naszych sercach, a przede wszystkim nie zapomni go mło-
dzież, bo to właśnie do niej zwracał się podczas swoich nauk 
i ją adorował. Na zakończenie bp Henryk Tomasik podzięko-
wał nauczycielom za trud wychowania w oparciu o wartości 
bliskie naszemu Patronowi. Po liturgii pod pomnikiem Jana 
Pawła II zostały złożone kwiaty. Następnie uczestnicy przy 
akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przeszli do 
hali sportowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 
Goście wysłuchali wykładu wygłoszonego przez ks. Zdzisława 
Struzika - dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II. Część 
artystyczna wykonana przez uczniów przeniosła wszystkich 
w różne miejsca, które odwiedzał Ojciec Święty. Publiczności 
podobał się szczególnie występ absolwenta szkoły, młodego 
solisty Filharmonii Narodowej w Warszawie – tenora Arnolda 
Kłymkiwa, który został nagrodzony owacjami na stojąco. Tuż 
po nim koncert dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza, 
kończąc pierwszy dzień uroczystości wspólnym odśpiewaniem 
„Barki”. W drugim dniu spotkania uczestnicy Zjazdu mieli okazję 
poznać walory kulturowo-krajobrazowe powiatu wołomińskie-
go. Na trasie wycieczki znalazł się Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Chrzęsnem, z którym wiąże się m.in. postać poety Cypria-
na Kamila Norwida i malarza Władysława Podkowińskiego. 
W Ossowie uczestniczyliśmy w lekcji historii poświęconej 
Bitwie Warszawskiej roku 1920. Na zakończenie nawiedziliśmy 
Cmentarz Żołnierzy Polskich z 1920 roku w Radzyminie, gdzie 
znajduje się Bratnia Mogiła Bohaterów Poległych 1920 roku. 
W tym miejscu Jan Paweł II modlił się 13 czerwca 1999 roku. 
Ponadto odwiedziliśmy Dom Świętej Faustyny w Ostrówku, 
gdzie Helena Kowalska pracowała jako opiekunka dzieci przed 
wstąpieniem do zgromadzenia zakonnego.

Na te wyjątkowe dni przygotowano również okolicznościowe 
wystawy, prezentacje i gazetki.

Organizowane co roku Rodzinne Zjazdy stanowią dobrą 
okazję do spotkania całej rzeszy osób żywo związanych z na-
szym Patronem, wymiany pomysłów i wspólnych inicjatyw, 
a także do ciągłego pogłębiania wiedzy o Nim i przekazywania 
jej młodemu pokoleniu.

Lider Komisji Wychowawców Klasowych Małgorzata Jop

Dokończenie ze str. 20
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JUBILEUSZ 20-LECIA AMATORSKIEJ DZIAŁALNOŚCI 
TEATRALNEJ W BRZOSTECKIM DOMU KULTURY

„Teatr może być po nic, ponieważ jest 
kreacją, sztuką. I nie musi pouczać. Teatr jest 
po prostu uczynieniem sztuki ze zdolności 
człowieka do zabawy. Czasem sama zdol-
ność do zabawy pozwala nam dystansować 
rzeczywistość, w której żyjemy, zauważyć, 
że w tej rzeczywistości odgrywamy role.”

(Anna Augustynowicz „Gazeta wyborcza” 
Trójmiasto 14 sierpnia 2007)

Wprawdzie wypowiedź znanej reży-
serki teatralnej i telewizyjnej pochodzącej 
z naszych stron, bo z Dębicy, odnosi się 
zapewne do zawodowego teatru doro-
słych, to jednak pozwoliłam sobie tu ją 
przytoczyć. Uważam bowiem, że minione 
dwadzieścia lat amatorskiej działalności 
teatralnej w brzosteckim domu kultury 
było znakomitą zabawą, nie tylko dla dzie-
ci, ale i dla młodzieży. Dla nich bowiem 
odgrywanie ról to wspaniałe harce pełne 
fascynujących przeżyć. Dlatego działały 
w zespołach po kilka lat, zachęcając też swoje rodzeństwo oraz 
kolegów i tak było nieprzerwanie aż do dziś. Grupy były różne: 
dziecięca - Biedronki, młodzieżowe – Chichot i ArTystokraci 
oraz najmłodsza - teatrzyk kukiełkowy Brzostusie. Jednak 
najdłużej, bo 20 lat działały Biedronki. To z nich utworzyła się 
Młodzieżowa Grupa Teatralna ArTystokraci działająca ponad 
4 lata, która na obecną chwilę wypracowała sobie pewną 
renomę wśród brzosteckiej społeczności. 

Każda rocznica, szczególnie ta okrągła, jest zwykle wielkim 
wydarzeniem, ceremonią skłaniającą do refleksji i podsumo-
wania minionego czasu. Dlatego postaraliśmy się, aby 20-lecie 
amatorskiej działalności teatralnej w brzosteckim domu kultury 
było szczególną uroczystością. Tradycyjnie przygotowania 
do niej rozpoczęliśmy od plakatów i ulotek reklamujących 
wydarzenie, no i oczywiście nie mogło zabraknąć imiennych 
zaproszeń dla władz samorządowych, dyrekcji i pedagogów 
z miejscowych szkół oraz dla wszystkich osób związanych 
w jakiś sposób z tą działalnością. Szczególnie zależało nam, 
aby w tej uroczystości uczestniczyli dawni amatorzy sztuki 
teatralnej skupieni w istniejących przez te lata zespołach. 
Jednak indywidualne zaproszenie ich było wprost nierealne ze 
względu na fakt, że bardzo duża liczba osób przewinęła się przez 
dwudziestoletnią działalność teatralną, a niektórzy zmienili 
miejsce swego pobytu. Zdecydowaliśmy się więc zaprosić ich 
za pośrednictwem Facebooka. Ponadto została wydana bro-
szurka, w której oprócz chronologicznego wykazu 32 premier 
i licznych fotografii z występów nie mogło zabraknąć genezy 
i charakterystyki działalności teatralnej. W tym miejscu pragnę 
serdecznie podziękować Jackowi Samborskiemu za znakomite 
zaprojektowanie i skład komputerowy tej broszurki, dzięki 
czemu każdy uczestnik niniejszej imprezy mógł otrzymać taką 
„jubileuszówkę” wręczaną przez dzieci z teatrzyku Biedronki 
przy wejściu na salę.

Niezmiernie ważny dla jubileuszowych obchodów jest fakt, 
że mogły się zaprezentować dwa aktualnie działające zespoły 
teatralne: dziecięcy - Biedronki i młodzieżowy - ArTystokraci. 
Grupa Teatralna ArTystokraci ze względów organizacyjnych 
wystąpiła jako pierwsza, prezentując sztukę „Obrozek”, której 
premiera odbyła się w Poznaniu na Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Młodzieżowych MARCINEK. Sam fakt zakwalifikowa-
nia się na ten prestiżowy konkurs był dla grupy wyróżnieniem 
i spełnieniem marzeń. Spektakl został przedstawiony naszej 

publiczności w barwnych ludowych strojach przy folklorystycz-
nej scenografii imitującej wnętrze chaty wiejskiej z zalipskim 
piecem oraz łóżkiem z pierzyną. Podejmował problematykę winy 
i kary, a był w przekazie niezwykle dynamiczny. Dziewięcioo-
sobowa grupa młodzieży (Anna i Agata Samborskie, Martyna 
Dziadura, Weronika Dziadura, Gabriela Surdel, Aleksandra 
Boczar, Aleksandra Zięba, Filip Płaziak, i Mateusz Nowak) za-
grała z właściwą sobie swadą i została nagrodzona wspaniałymi 
brawami przez wypełnioną po brzegi widownię. 

Zaś Dziecięcy Teatr „Biedronki’ występujący jako drugi za-
prezentował sztukę „ Załoga Pana Kleksa”. Dzieci wykreowały 
w niej własny pomysł na nową adaptację „Akademii Pana 
Kleksa” Jana Brzechwy i „Opowieści z Narnii” Lewisa. Sied-
mioosobowy zespół składający się z dzieci z młodszych klas 
szkoły podstawowej (Kacper Nowak, Kinga Halz, Aleksandra 
Kapała, Julia Staniszewska, Maria Nykiel, Aleksandra i Szymon 
Olszówka) również świetnie się zaprezentował i także został 
doceniony owacjami przez zgromadzoną publiczność.

Po prezentacjach spektakli odbyła się zasadnicza część 
imprezy – wręczenie nagród. Okazjonalne statuetki z wygra-
werowanym imiennie podziękowaniem oraz słodycze osobiście 
wręczał burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, co nadało 
zdarzeniu niecodziennego splendoru. Nie obeszło się również 
bez symbolicznych kwiatów i dziękczynień za wkład pracy 
w działalność amatorskiego ruchu teatralnego. Natomiast na 
zakończenie nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu z płoną-
cymi świecami, który „wjechał” majestatycznie na scenę. Sym-
boliczną świeczkę jednocześnie zdmuchnęli aktorzy-amatorzy 
z obu występujących zespołów teatralnych, po czym wszyscy 
zebrani zostali poczęstowani jubileuszowym ciastem. 

Serdeczne podziękowania wraz z teatralną statuetką otrzy-
mał Kacper Klich od 10 lat aktywnie działający w amatorskich 
teatrach w brzosteckim domu kultury. Kiedy wyrósł z dziecię-
cych zabaw w teatr, sam inicjował przedstawienia, pisał sce-
nariusze, reżyserował, projektował scenografie, a dzięki swym 
zdolnościom manualnym szył osobiście kostiumy teatralne. 
Był również liderem kolejnych grup młodzieżowych, najpierw 
zespołu Chichot, później ArTystokratów. Jednoznacznie można 
więc stwierdzić, iż jego wkład w rozwój amatorskiego ruchu 
teatralnego w Brzostku był olbrzymi. Słowa podziękowa-

Dokończenie na str. 23
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nia należą się również jego rodzicom, Annie i Waldemarowi 
Klichom, za wspieranie w działalności i ustawiczną pomoc 
w przygotowaniu scenografii i rekwizytów.

Kiedy jesteśmy przy tym temacie, to trzeba nadmienić, iż 
lista osób, które przez dwadzieścia lat wniosły jakiś wkład pracy 
w tworzenie amatorskiego ruchu teatralnego, jest bardzo duża. 
Warto jednak wymienić tych najbardziej zasłużonych, którym 
dziś należą się słowa podziękowania: instruktorów plastyki 
Stanisława Samborskiego i dr. Rafała Szczygła za przygotowy-
wanie scenografii oraz Piotra Sienkowskiego za liczne prace 
montażowe, nagłaśnianie i oświetlanie spektakli; pedagogów 
z miejscowych szkół: Janusza Łąckiego i Józefa Parata za przy-
gotowanie oprawy muzycznej do wcześniejszych przedstawień 
czy też Dorotę Dziedzic za pomoc logopedyczną, Wiesława 
Tyburowskiego oraz Krystynę Zdziarską za wypożyczanie 
rekwizytów z Izb Pamięci Narodowej. Osobne słowa podzięko-
wania kieruję pod adresem Teodora Siedlarskiego, który syste-
matycznie nagrywał przedstawienia w dobie kaset VHS i płyt 
DVD. Zdjęcia długi czas wykonywał śp. Józef Nosal, a robił to 
naprawdę profesjonalnie. Później, okazjonalnie przedstawienia 
fotografowała Anna Rozwadowska. Dziś dokumentowaniem 
spektakli zajmuje się Paweł Batycki i TV Brzostek. Nie należy 
też zapomnieć o naszych świetnych brzosteckich krawcowych 
Annie Nowak, Annie Mokrzyckiej i Annie Zdziarskiej, które 
nigdy nie odmówiły szycia sukien i innych kostiumów do 
przedstawień. Cieple wyrazy wdzięczności pragnę skierować 
pod adresem ks. proboszcza Marka Mnicha oraz pozostałych 
księży za ogłaszanie informacji o premierowych spektaklach, 
dzięki czemu publiczność zawsze dopisywała. Dziękuję również 
Marii Smoroń za pilotowanie wycieczek turystycznych oraz 
wyjazdów do teatrów w Krakowie na profesjonalne spektakle. 
Osobne podziękowania należą się koleżankom z pracy, które 
wspierały i pomagały w organizacji premierowych przedstawień, 
a szczególnie kierownik Marcie Król i głównej księgowej Irenie 
Maziarce za wygospodarowywanie potrzebnych funduszy na 
wszelaką działalność związaną z prowadzeniem teatrów. Zaś 
Ninie Wodzisz, młodej stażystce z domu kultury i zarazem 
przedstawicielce TV Brzostek pragnę serdecznie podziękować 
za bardzo duży wkład pracy w przygotowanie jubileuszowych 
obchodów. 

Natomiast najszczersze słowa uznania należą się wszystkim 
dzieciom i młodzieży uczestniczącym aktywnie w zespołach 
teatralnych zarówno dawnych, jak i tych aktualnie działających 
oraz ich rodzicom, bo to właśnie oni najbardziej zapracowali na 
rozwój amatorskiego ruchu teatralnego w brzosteckim domu 
kultury w ciągu minionych 20 lat.

Elżbieta Michalik

Dokończenie ze str. 22 Fot. Paweł Batycki
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE BRZOSTEK 2019

9 czerwca na obiektach stadionu OSiR w Brzostku rozegrane 
zostały już po raz kolejny Gminne Zawody Sportowo-Pożar-

nicze, w których udział wzięły jednostki OSP z terenu Gminy 
Brzostek. Słoneczna pogoda i dodatkowe atrakcje związane 
z organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminnym 
Dniem Dziecka (w którym swój udział mieli także strażacy OSP 
w Brzostku) sprawiły, że na stadionie przy ul. Okrągłej pojawił 
się spory tłum widzów. 

W tegorocznej edycji udział wzięło 6 drużyn męskich oraz 
3 żeńskie, które zmierzyły się tradycyjnie w dwóch konku-
rencjach – sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym. Przed 
rozpoczęciem konkurencji odbyła się zbiórka drużyn na płycie 
stadionu oraz złożenie Burmistrzowi Brzostku meldunku o goto-
wości do przeprowadzenia zawodów. Zawodnicy i zawodniczki 
z dużym zapałem i poświęceniem przystąpili do konkurencji, 
a ich zmagania oceniane były przez komisję sędziowską złożoną 
z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Dębicy pod przewodnictwem mł. bryg. Artura 
Puzona. Mimo kilku problemów technicznych (nie wszystkie 
węże i łączniki wytrzymały w starciu z nowoczesną pompą 
TOHATSU o dużej wydajności) wszystkie drużyny ukończyły 
swój start w regulaminowym czasie, co świadczy o dużej 
sprawności i solidnym przygotowaniu druhen i druhów. 

Stawką zmagań, oprócz tryumfu w skali gminy, był awans 
na zawody powiatowe, które rozegrane zostaną w tym roku. 
Naszą gminę reprezentować będą w nich drużyny męskie z OSP 
Skurowa (tegoroczni zwycięzcy) i OSP Nawsie Brzosteckie 
(zwycięzcy sprzed roku). W przypadku drużyn żeńskich na 
zawody powiatowe zakwalifikowały się drużyny OSP Nawsie 
Brzosteckie (1. miejsce w roku bieżącym i ubiegłym) oraz 
debiutujące w tych rozgrywkach zawodniczki OSP Zawadka 
Brzostecka. Poniżej prezentujemy tabele z pełnymi wynikami.

Po ukończonych konkurencjach drużyny ponownie zebrały 
się na płycie boiska. Nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie pamiątkowych pucharów i dyplomów, które-
go dokonali burmistrz Wojciech Staniszewski oraz mł. bryg. 
Artur Puzon. Złożyli oni także gratulacje i podziękowania za 

przygotowanie i udział w zawodach.
W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzost-

ku serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych zawodów. 
Szczególne podziękowania kieruję do druhen i druhów stra-
żaków, którzy wzięli w nich udział, poświęcając swój czas 
i energię na wielogodzinne treningi. Jestem przekonany, że ta 
praca przyczyni się do podniesienia sprawności i gotowości 
naszych jednostek, a także do popularyzacji ochotniczego 
pożarnictwa. Życzę powodzenia drużynom, które wystartują 
w zawodach powiatowych i jestem pewien, że godnie repre-
zentować będziecie naszą gminę.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku
Daniel Wójcik

Klasyfikacja drużyn męskich

Miejsce Nazwa OSP Sztafeta Bojówka Razem 
punkty

1 OSP Skurowa 65,20 49,00 114,20

2 OSP Grudna Górna 63,90 52,20 116,10

3 OSP Grudna Dolna 74,20 49,80 124,00

4 OSP Siedliska-Bogusz 75,60 58,00 133,60

5 OSP Zawadka Brzostecka 65,70 68,20 133,90

6 OSP Nawsie Brzosteckie 63,00 112,20 175,20

Klasyfikacja drużyn żeńskich

Miejsce Nazwa OSP Sztafeta Bojówka Razem 
punkty

1 OSP Nawsie Brzosteckie 75,10 54,40 129,50

2 OSP Zawadka Brzostecka 75,80 56,70 132,50

3 OSP Skurowa 87,50 84,10 171,60

Fot. Jakub Batycki
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PODZIĘKOWANIE
„CZASEM WDZIĘCZNOŚĆ TRUDNO JEST 
UBRAĆ W SŁOWA… WTEDY PROSTE DZIĘ-
KUJEMY ZAWIERA WSZYSTKO CO CHCEMY 
WYRAZIĆ”

SOŁTYS ORAZ RADA SOŁECKA WSI SKU-
ROWA SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘ-
KOWANIA WSZYSTKIM FIRMOM ORAZ 
OSOBOM PRYWATNYM ZA WSPARCIE 
FINANSOWE ORAZ WSZELKĄ POMOC 
I ŻYCZLIWOŚĆ, JAKĄ OKAZALI NAM PRZY 
ORGANIZACJI PIKNIKU RODZINNEGO 
W DNIU 23 CZERWCA 2019 ROKU. PO-
NADTO DZIĘKUJEMY ZA UFUNDOWANIE 
NAGRÓD RZECZOWYCH ORAZ BONÓW 
PODARUNKOWYCH.
NAJWIĘKSZE PODZIĘKOWANIA KIERU-
JEMY DO BURMISTRZA BRZOSTKU PANA 
WOJCIECHA STANISZEWSKIEGO, KTÓRY 
WSPARŁ NASZĄ INICJATYWĘ I POMÓGŁ 
W ORGANIZACJI PIKNIKU.

PODZIĘKOWANIE DLA OSP BRZOSTEK
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE STRAŻY POŻARNEJ W BRZOST-
KU ZA UCZESTNICTWO W PIKNIKU RODZINNYM W SKUROWEJ, KTÓRY 
ODBYŁ SIĘ 23 CZERWCA 2019 ROKU. DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY 
CZAS I UMOŻLIWIENIE DZIECIOM POZNANIA SPECYFIKI ZAWODU STRA-
ŻAKA ORAZ ZA PRZEKAZANIE CENNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 
UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO RATOWANIA LUDZKIEGO ŻYCIA. 

Z POWAŻANIEM 
SOŁTYS I RADA SOŁECKA SKUROWEJ

PODZIĘKOWANIE DLA OSP SKUROWA
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY PO-
ŻARNEJ W SKUROWEJ ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU PIKNIKU RO-
DZINNEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 23 CZERWCA 2019 ROKU. DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM DRUHNOM I DRUHOM ZA POŚWIĘCONY CZAS, ZA CZUWANIE 
NAD BEZPIECZEŃSTWEM UCZESTNIKÓW PIKNIKU. 
DZIĘKUJEMY, ŻE MOGLIŚMY NA WAS LICZYĆ !!!

Z POWAŻANIEM 
SOŁTYS I RADA SOŁECKA SKUROWEJ

GMINNY DZIEŃ DZIECKA ZA NAMI

Po raz kolejny moc atrakcji dla małych i większych, znakomita 
atmosfera, uśmiechnięte dziecięce twarze. Tak w skrócie 

można opisać to, co się działo w niedzielę 9 czerwca br. na 
terenie stadionu OSiR w Brzostku. 

Organizatorzy zadbali, by Gminny Dzień Dziecka na długo 
pozostał w pamięci najmłodszych. To już druga taka impreza, 
którą zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
Jeśli Dzień Dziecka, to koniecznie wesołe miasteczko. Basen 
z kulkami, zjeżdżalnia i dmuchana ścianka cały czas były oble-
gane przez maluchy. Oczywiście wszystko dostępne za darmo. 
W programie nie mogło zabraknąć gier i zabaw, które zostały 
przygotowane przez animatorki z Tęczowej Doliny. Dzieciom 
dużo radości dostarczyli goście (Elmo, Olaf, Kaczor Donald, 
Myszka Miki), którzy rozdawali najmłodszym balony oraz 
lizaki. W czasie festynu nie zapomniano o ruchu na świeżym 
powietrzu, więc dla przyszłych gwiazd futbolu przygotowano 
miniboisko do piłki nożnej, które ani na chwilę nie stało pu-
ste. Również można był zagrać w badmintona oraz siatkówkę 
plażową na boisku, które w ubiegłym roku zostało oddane do 
użytku. Największym zainteresowaniem cieszyły się stano-
wiska ze smakołykami: watą cukrową, popcornem napojami 
i lodami. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych był tor prze-
szkód przygotowany przez strażaków, którzy w tym samym 
dniu dzielnie walczyli na boisku obok w Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych. Po liczbie dzieci, które odwiedziły nas 
w tym dniu, wierzymy, że Gminny Dzień Dziecka sprawił radość 
wszystkim milusińskim bawiącym się w Brzostku. Dziękujemy 
wszystkim za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że spotkamy 
się znów za rok!

Magdalena Kawalec
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DEFAWORYZOWANI – ZINTEGROWANI 
Piknik organizowany przez Stowarzy-
szenie „Być dobrym jak chleb”

„Na majówkę, na czerwcówkę 
na wycieczkę
Razem z tatą, razem z mamą
na przechadzkę
czy to słońce, czy to wiatr
my idziemy poprzez świat
Na biesiadę i na piknik 
z bratem brat…”

Ten dzień czerwcowy buchał słońcem 
bardzo wczesnym rankiem. Nocna 

szarość przestrzeni szybko zamieniła się 
w biel i jasność, a słońce coraz gościnniej 
„zadomowiało” się nad ziemią. Lekki ruch 
na szosie z minuty na minutę stawał się 
szybszy i większy. Już grupy kobiet prze-
szły na ranną mszę do kościoła, pierwsi 
handlowcy otworzyli sklepy, pierwsi pi-
wosze już okupują ławeczki na rynku, 
łykają „złoty napój” i jest coraz gwarniej. 
Całe grupy młodzieży przechodzą, jedni 
do brzosteckiej podstawówki, inni do 
autobusów jasielskich, którymi dojeżdżają 
do szkół średnich.

Ulicą Szkolną spieszą grupy ludzi, jadą 
też samochody osobowe, a w nich uczest-
nicy bądź zaproszeni na organizowany 
przez Stowarzyszenie „Być dobrym jak 
chleb” piknik odbywający się na War-
sztatach Terapii Zajęciowej. Im bliżej 
miejsca biesiady, tym głoś-
niejsze rytmy muzyczne wpa-
dają w ucho podążających 
na spotkanie. A plac przed 
WTZ odświętnie udekoro-
wany. Na wietrze chybocą 
się kolorowe baloniki, a przy 
amfiteatrze ułożone stoiska 
z napojami chłodzącymi, 
termosy z herbatą, kawą, 
kociołki z przygotowany-
mi ciepłymi daniami. Obok 
stołów bogato zastawionych 
widoczne są kobiety z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Buko-
wej, w pięknych regionalnych 
strojach, a przed nimi garnki elektrycznie 
ogrzewane, piekarniki, termosy ze stra-
wami przygotowanymi przez tę grupę 
kobiet, a tematem tym razem jest polski 
ziemniak i staropolskie z nim dania pod 
hasłem: „Mam smaka na ziemniaka”.

Przy dużych stołach nakrytych obru-
sami, na których były zimne napoje 
i chrupiące ciasteczka, siedziały spore 
grupy młodzieży szkolnej, dorosłych ludzi, 
uczestników WTZ i ŚDS. Za amfiteatrem 
ustawiona była zjeżdżalnia z dmucha-
nych elementów, a wokół niej wielki gwar 
i śmiechy zjeżdżających dzieci. Kolejka 
oczekujących dzieci do zjeżdżania była 
spora, razem z dziećmi byli opiekunowie, 
wychowawcy czuwający nad bezpieczeń-

stwem młodych ludzi. 
Obok był salon kosme-
tyczny – wychodziły 
dziewczynki z pięknym 
makijażem, fryzurą, 
a nawet malowanym 
farbami tatuażem. 
Młodzież odświętnie 
ubrana z malowidłami 
na twarzy wyglądała 
jak prawdziwi aktorzy 
cyrkowi. Wokół dzieci 
przechadzał się klaun 
wymalowany i ubrany 
jak prawdziwy cyrko-
wiec i nic dziwnego, że 
wokół niego gromadziło się sporo mło-
dzieży i dzieci, coraz to śpiewali i tańczyli, 
odtwarzając zabawy rytmiczno-wokalne 
i ta część zabaw prowadzona była przez 
p. Małgorzatę Foremny, menadżera 
i animatora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Chorkówce. Pani menadżer jest ab-
solwentem Pedagogiki Kulturoznawczej 
w Warszawie, a w GOK-u jest opiekunem 
i trenerem zespołów tanecznych oraz 
imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Z dali płynęła piękna, rytmiczna mu-
zyka wzywająca do zabawy. To zespół 
„Belcanto” z mgr. Wiesławem Płaziakiem 
napawał uczestników spokojną, taneczną 
muzyką, zapraszając do tańca. I tutaj moż-

na było zaobserwować pełną integrację 
uczestników pikniku i tych sprawnych, 
i tych z różnymi dysproporcjami, jak 
pięknie tańczyli, tworząc wspólne koło, 
a przy melodii „Kaczuszek” tańczyli z ele-
mentami kaczej zabawy. Tutaj dopiero 
można było zobaczyć, że muzyka łago-
dzi obyczaje i w pełni integruje młodych 
i starszych, zdrowych i mniej sprawnych, 
tworząc pełną, radosną wspólnotę.

Na honorowym miejscu siedzieli ks. 
proboszcz Marek Mnich i kierownik WTZ 
dr Alicja Kawalec-Przetacznik, którzy 
w kilku zdaniach powitali uczestników 
i zapraszali do udziału w konkurencjach. 
Ważną rolę odegrał wykład mgr Marty 
Szewczyk-Bachty p. psycholog WTZ-u na 

temat: „Kim jest wolontariusz w kontek-
ście osób niepełnosprawnych”. Wykład 
ten dotyczył między innymi regulacji 
prawnych, jaka jest droga do wolonta-
riatu, kto może być beneficjentem pracy 
wolontariusza, jakie kwalifikacje wyma-
gane są od wolontariuszy. Ten wykład 
przeprowadzony był sprawnie i wzbudził 
duże zainteresowanie.

Warsztaty plastyczne pt. „Pokonać 
bariery” objęły 30 uczestników, pro-
wadzone były w sposób dostępny dla 
słuchaczy przez p. Zuzannę Stasiowską 
instruktor plastyki i rękodzieła WTZ-u. 
I tutaj prace twórcze uczestników – ma-
lowanka, rysunek, wyklejanka, wycinanka 
zostały ocenione i nagrodzone albumami 

i książkami opowiadającymi 
o naszej Ziemi Brzosteckiej.

Inna konkurencja zespoło-
wa to tzw. podchody „Poszu-
kiwacze skarbów”, przepro-
wadzone zostały rozgrywki 
5 zespołów po 6 osób, w tym 
3 osoby niepełnosprawne. 
Każdy uczestnik ubrany był 
w koszulkę stowarzyszenia 
„Być dobrym jak chleb”. Każ-
da grupa szukała ukrytego 
skarbu. Wszyscy uczestnicy 
tej zabawy nagrodzeni byli 
puzzlami składającymi się 
z 2000 elementów.

Jeszcze inna grupa młodych ludzi usta-
wiła się przy konikach, a przejażdżkę na 
koniach prowadziła instruktorka hipo-
terapii WTZ p. Alicja Świerk. Radości 
z przejażdżki było co niemiara, a i ko-
lejka była jakby coraz to dłuższa. Widać 
było, że dzieci chętnie uczą się nie tylko 
przejażdżki konnej, ale także opieki nad 
zwierzęciem.

Prawdziwym hitem okazał się kon-
kurs na najlepszą potrawę regionalną, 
tym razem potrawę z ziemniaków wg 
regionalnego przepisu. I tutaj uczestnicz-
ki konkursu wykazały się prawdziwym 
koneserstwem sztuki „ziemniaczanej”: 
opiekane w mundurkach, bez mundur-
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ków, faszerowane, polewane masełkiem z ziołami, z zielonymi 
warzywami, z mięsem, serem kozim, jajkami, kogiel żydowski 
– a wszystkie te potrawy przygotowywało 8 drużyn. W więk-
szości były to uczestniczki KGW z Bukowej oraz grupa kulinarna 
z WTZ i ŚDS. Nad poprawnością tej konkurencji czuwało jury 
w składzie: przewodnicząca Zuzanna Rogala i członkowie 
p. Bogusław Pacek i p. Albina Solecka. Członkowie komisji 
oceniali nawiązanie dania z ziemniaków do tradycji regionu 
brzosteckiego, oryginalność i estetyka wykonania, smak i pomy-
słowość podania. I tak I miejsce otrzymała p. Alicja Adamczyk 
z KGW Bukowa – odkurzacz, II miejsce WTZ – robot kuchenny, 
III miejsce p. Renata Szarek z KGW Bukowa – toster. Pozostali 
uczestnicy otrzymali encyklopedie, albumy i książki – wszyscy 
uczestnicy wyszli do domu z nagrodami.

Całość programu prowadził konferansjer p. Bogusław Pa-
cek, dyrektor GOK w Chorkówce, absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego Pedagogiki Animacji Społeczno-Kulturalnej, 

człowiek zasłużony 
dla kultury polskiej. 
Konferansjer okazał 
się niezwykle cie-
płym człowiekiem, 
żywo reagującym 
na działalność osób 
niepełnospraw-
nych. Ten piknik 
integracyjny stał się 
imprezą bardzo do-
brze przygotowaną 

i przeprowadzoną. Był przyczynkiem radości i wzruszenia dla 
osób trochę innych i wyrwał ich choć na chwilę z osamotnienia, 
ze strachu przed zdrowymi, silnymi ludźmi. Zaś ludziom zdro-
wym uświadomił, z jakimi trudnościami borykają się niepełno-
sprawni na co dzień. Wyzwolił – może choć u niektórych chęć 
niesienia im pomocy, bo wszystko to, coście uczynili jednemu 
z tych maleńkich mnieście uczynili – mówi Biblia.

Impreza była zabezpieczona przez OSP Brzostek, oprawę 
medialną prowadziła TV Brzostek, do właściwego oznaczenia 
pikniku został wykorzystany baner informacyjny z logotypami 
informującymi o współfinansowaniu ze środków EFRROW. 
A nad bezpiecznym i zgodnym przebiegiem pikniku czuwała 
kierownik WTZ dr Alicja Kawalec-Przetacznik, za co należą Jej 
się wielkie słowa uznania.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 26

TROPEM NIEZWYKŁYCH – ZOFIA CICHOWSKA
„Iść przed siebie to znaczy mieć swój cel.”

Jan Paweł II – z homilii w czasie Mszy 
św. odprawionej na Błoniach w 1979 

Piękny krajobraz siedliski dopiero la-
tem pokazuje swoją krasę. Utkany 

jest przeróżnymi barwami, a odcienie 
zieleni można by było nazywać wieloma 
nazwami. Począwszy od ciemnej zieleni 
przez żółtą zieleń, seledyn, to znowu 
wyłania się zieleń pomieszana z rudym 
i bordowym kolorem, a wszystkie te bar-
wy kołysząc się na wietrze, tworzą piękny 
nowoczesny collage. Na tym wzgórzu 
widok na wieś jest bardzo przejrzysty 
i kolorowy. Cała wioska bardzo nowo-
czesna, odrestaurowana po wojennej 
pożodze już pomału wróciła do norm 
europejskich osad. Domy kolorowe, 
z czerwonej cegły budowane, dachy 
blacho-dachówkowymi brązowymi bądź 
ciemnozielonymi arkuszami kryte, a nad 
nimi stoją wysokie kominy, z których ciąg-
ną się cienkie smugi dymu. Gdzieniegdzie 
tylko budynki gospodarcze, obory, staj-
nie, stodoły, a wszystkie zabudowania 
schludnie utrzymane. Stoją też studnie 
z daszkiem, pod którym na wałach zawie-
szone są puste wiadra na wodę. Całe po-
sesje ogrodzone siatkami z murowanymi 
słupami, bądź okazałymi płotami. Trawa 
wykoszona, a przed domami ustawione 
są krzesła wokół stolika, na którym stoją 
dzbany z wodą. Na pastwiskach tylko 
gdzieniegdzie pasą się krowy. Nigdzie 

nie widać kóz ani też owiec, które zaraz 
po wojnie były zwierzętami hodowanymi 
niemalże w każdym gospodarstwie. Jesz-
cze gdzieniegdzie na polach widać ciężkie 
kombajny koszące ostatnie łany zboża. 
Nigdzie nie widać dzieci, bo i co mają 
robić, skoro pracują ciężkie maszyny. Zbo-
ża nie trzeba odbierać za kosiarzem, ani 
też wiązać snopków. Nie trzeba zbierać 
i składać kłósek ze zbożem, a dzieci wolne 
od prac w gospodarstwie i domowych 
„rozkoszują się” elektronicznymi cudami 
XXI wieku. Przed domami stoją kolorowe 
ogrody kwiatowe, a w nich dalie, georgi-
nie, malwy, fuksje, róże i cały jeszcze „bu-
kiet” nowoczesnych kwiatów. Stoją też 
dostojne lipy, które w tym miesiącu mają 
wygląd szczególny. Całe obsypane żółtym 
kwieciem, a wokół brzęczą chmary owa-
dów: pszczół, os, trzmieli uwijających się 
wokół, w końcu wpadających w kielichy 
kwiatowe, to znowu przelatujące dalej, 
aż wreszcie z ciężkim bagażem lecą od-
nieść nektar, z którego będzie miód, wosk 
i inne cudeńka zdrowotne. Zapach z tych 
dostojnych drzew unosi się niezwykły, 
niepowtarzalny i nic dziwnego, że słowa 
poety renesansowego Jana z Czarnolasu 
są dalej aktualne: „Gościu siądź pod mym 
liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię 
tu słońce przyrzekam ja tobie…”.

Siedząc pod lipą można zatopić się 
w zadumie, a pamięcią można sięgać 
w odległe bardziej ciężkie czasy, kiedy to 
wypoczynek pod lipą był naprawdę swo-

istym ukojeniem 
duszy i nie tylko 
duszy, ale tak-
że umęczonego 
ciała. Przy „mu-
zyce” owadów 
zbierających 
nektar, w zapa-
chu delikatnym, a jednak bardzo wyraź-
nym, przy lekkim powiewie wiatru można 
się rzeczywiście wyciszyć i rozmarzyć.

Jestem przed domem Państwa Zofii 
i Mariana Cichowskich w Siedliskach-
-Bogusz, a właściwie to pod pięknie 
utrzymanym okazałym dworkiem zie-
miańskim. Lekki wiatr przynosi zapachy 
nie tylko - żywiczne, wokół wystrzyżona 
trawa, rzędy kwiatów wokół domu i właś-
ciciele zaczynają wspominać czasy przed-
wojenne, wichurę wojenną, powojenne 
odradzanie się rzeczywistości, przeobra-
żenia społeczno-polityczne i wreszcie 
opowieść sięga przełomu XX i XXI w. 
Moi rozmówcy są ludźmi zaangażowa-
nymi w przeobrażenia wsi i współcześnie 
zaangażowani w nurt życia społecznego. 
A że są doświadczonymi działaczami spo-
łecznymi, toteż i wsłuchiwanie się w ich 
opowieść jest wielką przyjemnością. 

Pani Zofia z domu Dobrowolska Ci-
chowska pochodzi z sąsiedniej wsi Smar-
żowej i jest córką długoletniego sołtysa 
tej wsi. A że od dziecka była bystrą osobą, 
stąd też wsłuchiwała się w działalność 

Dokończenie na str. 28
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ojca i potrzeby wsi były jej bliskie. Jej 
dzieciństwo naznaczone było strachem 
wojennym, bólem i cierpieniem. Już 
podczas wojny, kiedy to Niemcy usta-
wili trzy działa na podwórzu, a strzały 
z nich były tak mocne, że w domu zaczę-
ły wylatywać szyby z okien, kilkuletnia 
dziewczynka Zofia wraz z rodzeństwem 
Izabelą i Wincentym oraz matką uciekli 
po przetrwanie do lasu. Tam wybudo-
wali szałas, w którym ukryli się, a nawet 
spali. Obok było palenisko, na którym 
gotowali bądź opiekali grzyby, ziemniaki 
czy też gotowali zupę. I tak przebiegał 
dzień za dniem w ciągłym strachu, żyli jak 
koczujące plemiona słowiańskie w ciągłej 
niepewności i bojaźni przed okrutnym 
okupantem. Ciągłe rewizje włącznie 
z demolowaniem domostwa – wyry-
wanie podłóg, przeszukiwanie stodół, 
stajen, obór, rekwizycja bydła, było to 
na porządku dziennym. Ciągłe szukanie 
ukrywających się Żydów, bicie nahajami 
przez hitlerowców rodziło u dzieci coraz 
to większy niepokój i strach, a wywóz 
mężczyzn na roboty do budowania oko-
pów czy też do Niemiec, wywoływało 
paniczny lęk o losy ojców i braci. Aż nad-
szedł 13 IX 1944 roku dzień wysiedle-
nia. Wraz z niemiecką foldżandarmerią, 
okładaniem nahajkami już nie tylko do-
rosłych, ale także i dzieci i gonienie ich 
w nieznane, byle dalej od rodzinnego 
domu. Zofia, 12-letnia dziewczynka, nio-
sła na plecach kilka bochenków chleba. 
I tak zgonioną ludność ustawili na placu 
kościelnym w Siedliskach. Tutaj wśród 
pielgrzymów – ten obraz dobrze pamięta 
Zofia – była młoda kobieta o nazwisku 
Prokuska, która niosła ciężko chorą, nie-
chodzącą matkę. Na placu kościelnym 
podzielono wysiedleńców i goniono ich 
do Tuchowa – sporo kilometrów jak na 
taką małą dziewczynkę – trzeba było iść 
i jeszcze do tego nieść kilka bochenków 
chleba, bez których rodzina by nie prze-
żyła w Tuchowie. Po dotarciu na miejsce 
młode dziewczę nie mogło wyprostować 
pleców od ciężaru, a nogi tak bolały, jak-
by ktoś pod stopy włożył ogień. Potem 
Niemcy znowu podzielili wysiedleńców 
na dwie grupy. Z małymi dziećmi pozo-
stawiono matki, a tych starszych wysłano 
do obozu w Rozenbergu. Ponieważ pano-
wała ogromna wszawica, wszyscy musieli 
przejść przez zbiorową dezynfekcję. Męż-
czyzn wysłali faszyści do robót z łopata-
mi, a kobiety wywieziono ciężarówkami 
do robót polowych i przy kuchni polowej. 
W bardzo wąskich barakach umieszczono 
po dwie rodziny, i w takich warunkach 
przeżyła nasza bohaterka trzy miesiące. 
Do jedzenia dostawali małe porcje czar-
nego chleba – zwykle te porcje chowały 
matki dla swoich dzieci. Ze stałego obozu 
jeńcy odziani w pasiaste ubrania, zbli-
żali się czasem do wysypisk odpadów 
z jarzyn i tam wygrzebywali przegniłe 

liście z kapusty, obierzyny z ziemniaków, 
rzepy i bardzo łapczywie zjadali to. Do 
dziś pani Zofia podczas bezsennych nocy 
widzi te obrazy jak żywe – nędzne blade 
twarze u chudych, wycieńczonych jeńców 
i zjadanie tego, co tylko zaspokoiło choć 
odrobinę głód. W grudniu 1945 znowu 
był powrót do zniszczonych, spalonych 
i spustoszonych domów. Wszystkie je-
sienne zbiory zostały w polach – zboża 
w kopach, ziemniaki w rzędach ziemi 
– można było częściowo odzyskać. Ale 
zboża w większości kłosy miały spleś-
niałe, a ziemniaki zmarznięte, z których 
pieczone były żelazne placki. I tak każda 
rodzina borykała się z brakiem żywności 
i zniszczonymi domami.

Rodzina Zofii Dobrowolskiej też wró-
ciła do ruin domu, dlatego zamieszkali 
z czteroma innymi rodzinami w resztów-
ce, a ojciec ścinał drzewa i przygotowywał 
materiały budowlane do budowy domu. 
Dobrze, że ojciec był tzw. „złotą rączką” 
i potrafił wiele zrobić sam. W wielkim 
trudzie powstał zgrabny domek, a że był 
światłym mężczyzną, to na pierwszym ze-
braniu mieszkańców wsi został wybrany 
na sołtysa i urzędował 20 lat.

Mieszkańcy Smarżowej, Siedlisk, Bą-
czałki, Głobikówki, Grudnej żyli w wiel-
kiej biedzie. Młodzi chłopcy wykopywali 
węgiel w Grudnej, sprzedawali go i za 
to utrzymywali rodziny. Remonty do-
mów i krycie dachów, robienie okien, 
drzwi, podłóg wykonywali sami, byle 
zrobić szybko, żeby rodzina miała gdzie 
mieszkać. Kobiety obszywały całe ro-
dziny, robiły na drutach i hodowały 
drób: kury, kaczki, gęsi, trzodę chlewną 
i bydło. W polach pracowali mężczyźni 
bardzo ostrożnie, bo większość jeszcze 
pól była zaminowana. Minerzy rozbrajali 
cały teren, ale też zdarzało się, że miny 
rozrywały młodych chłopców, a pogrze-
by były wielkim żałobnym spotkaniem 
całych wsi. Nowa rzeczywistość, władze 

komunistyczne wprowadzały nowy rygor 
społeczny. Podsłuchy, donoszenie były 
na porządku dziennym. Obowiązkowe 
dostawy rolników żywca, mleka, zboża 
przechodziły możliwości wyprodukowa-
nia wskazanych norm. Często rolnicy, aby 
się wywiązać z obowiązkowych dostaw, 
musieli kupić od zasobniejszych gospo-
darzy i oddać dla państwa.

Rodzina Dobrowolskich żyła skromnie, 
ale już w swoim domu. Dzieci uczęszczały 
do 4-klasowej szkoły w Smarżowej, gdzie 
uczył je nauczyciel Jeleń. Zosia uczyła się 
w szkole, a jej siostra Lucyna brała lekcje 
szycia i czym prędzej stawała się szwacz-
ką. Zofia po ukończeniu podstawówki zo-
stała wysłana na kurs PCK do Rzeszowa, 
po powrocie została zatrudniona do prac 
pisemnych w gminie, przydzielono jej też 
rejon gospodarzy, którzy mieli oddawać 
obowiązkowe dostawy z płodów rolnych 
dla państwa, a podczas wyborów każdy 
urzędnik dostawał pod opiekę 11 rodzin, 
za które był odpowiedzialny przy wybo-
rach – ot taka to była wolność wyborcza. 

Od 1950 roku powstawały biblioteki 
i znowu nasza pani Zofia została wy-
słana na kurs bibliotekarki do Jarocina, 
skąd wróciła z wyróżnieniem i rozpoczęła 
życiową karierę bibliotekarską. A że od 
zawsze lubiła dużo czytać, to i umiała 
doradzić, jaką książkę wziąć do czytania. 
Szybko biblioteka była pełna nie tylko 
księgozbioru dostarczanego przez Po-
wiatową Bibliotekę Publiczną w Jaśle, ale 
także dzieci, młodzieży, kobiet, a nawet 
mężczyzn. Książka była jedyną rozrywką, 
na wsi nawet radia nie mieli gospodarze. 
Szybko pani Zofia nauczyła się organizo-
wać konkursy recytatorskie, tematycz-
ne, imprezy państwowe z udziałem grup 
czytelniczych, a że umiała dekorować 
ściany gazetkami okolicznościowymi, 
wystawami – kącikami autorskimi, or-
ganizowała wieczornice, na które przy-

Dokończenie ze str. 27

Dokończenie na str. 29

Rodzina Dobrowolskich

Zofia Cichowska na kursie PCK 
w Rzeszowie w 1949 r.
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jeżdżali zaproszeni pisarze i poeci, a między innymi: Ożóg, 
Zych, Pigoń, stąd też i zainteresowanie społeczne było bar-
dzo duże. Czytelnictwo też było coraz to większe. Biblioteka 
otrzymywała liczne nagrody, nie tylko w postaci książek, ale 
także cały wystrój sali w regały, biurko, narożniki, gabloty na 
książki. Pani bibliotekarka dokupiła firanki i chociaż pięć razy 
biblioteka była przenoszona do innych lokali, wystrój zawsze 
był wzorowy. Z Klubem Rolnika przyszły nowe zadania dla 
biblioteki – organizowano wszystkie wiejskie spotkania, na 
które przyjeżdżali przedstawiciele władz. Były dnie, w które 
trzeba było pracować 12 i 15 godzin, ale nasza bibliotekarka 
zawsze była na usługi dla ludności. Wokół niej było zawsze 
sporo osób z pytaniami, zawsze doradzała i była w tej wsi alfą 
i omegą. Tak jest po dziś dzień.

Chociaż p. Zofia Cichowska jest od wielu lat na emeryturze, 

ciągle ludzie zachodzą po doradę, przedyskutować jakiś temat, 
dokonać wyboru życiowego, a nasza leciwa już i schorowana 
kobieta służy całym swym jestestwem. Jest żywą encyklopedią 
nie tylko w tej wsi, ale doskonale radzi w tematach społecznych 
rodzin, wsi. Jest wielką patriotką polskości i prawych Polaków 
– doskonale rozróżnia zacnych i prawych obywateli. Ciągle 
uczestniczy w ważnych uroczystościach nie tylko kościelnych, 
ale także środowiskowych i gminnych.

Dziś, kiedy czas wyrysował już swoją „miarę” na twarzy 
p. Zofii, ona i tak nie poddaje się i ciągle trwa, uczestnicząc 
w spotkaniach, a jej obecność dodaje blasku twórczego mło-
dym pokoleniom. „Największym bogactwem jest człowiek”, 
mówił nasz święty Papież Jan Paweł II, a nasza bohaterka jest 
tego przykładem.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 28

Uczestniczki kursu kroju i szycia prowadzonego w bibliotece 
w Siedliskach-Bogusz

Zofia Cichowska w bibliotece w Siedliskach-Bogusz

Krótka historia Koła Wędkarskiego nr 34
W obecnym składzie osobowym zarząd koła funkcjonuje 

już 2. kadencję, co świadczy o zaufaniu do nas naszych 
koleżanek i kolegów zrzeszonych w kole. Zarząd od początku 
swojej działalności kładł i kładzie silny nacisk na rozwój koła, 
mądre gospodarowanie powierzonymi nam łowiskami oraz 
w szczególności za sprawą naszego Prezesa na wspieranie 
najmłodszych członków naszego koła. Możemy się poszczycić 
zawodnikami, którzy na przestrzeni lat wygrywali zawody 
wędkarskie w swoich kategoriach wiekowych na różnych 
szczeblach zawodów. Ochrona środowiska, wspieranie 
zamiłowania do przyrody, zachęcanie do spędzania wolnego 
czasu nad wodą jest dla nas jednym z głównych zadań.

Zawody wędkarskie
Koło Wędkarskie nr 34 Wisłoka-Klecie może pochwalić się 

czterema zbiornikami na powierzchni 25 hektarów. Tak duża 
powierzchnia przyciąga do nas wielu wędkarzy z całej Polski. 
Mamy również sporą grupę członków naszego koła, bo aż 
ponad 250 osób.

Wielu z nich wraz z rodzinami, a w szczególności z pociecha-
mi wzięli udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka 
„O Puchar Wójta Gminy Brzyska”. Zawodników podzielono na 
trzy grupy wiekowe, w każdej z nich nagradzanych było pięcioro 
zawodników, co nie znaczy, że cała reszta zawodników odeszła 
z pustymi rękoma. Nasi sponsorzy zadbali o to, aby każdy dostał 
nagrodę pocieszenia. 

KĄCIK WĘDKARSKI

Dokończenie na str. 30
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Dokończenie na str. 30Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej lipiec 2019
"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
lipiec 2019

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z CZERWCOWEGO NUMERU
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Tamaryszek.
Fotograficzna zagadka geograficzna: Lourdes.
Hasło krzyżówki: DOBRZE JEST OSZUKAĆ DRUGIEGO, 
ALE NIE SIEBIE SAMEGO

Nagrodę książkową wylosowali: Marta Pietrzycka 
z Brzostku (krzyżówka), Stanisława Łukowicz z Opa-
cionki (zagadka przyrodnicza), nikt nie odgadł zagadki 
geograficznej.

HISTORIA JEDNEGO PLAKATU
Jestem jedenastoletnią dziewczynką, mam na imię Zosia. 

Mieszkam w pięknym i kolorowym mieście, ale mój dziadek 
Tomek opowiadał mi, że nie zawsze tak było. Niedawno dzia-
dek wybrał się w daleką podróż, aby uczcić coś, co zdarzyło 
się dawno temu, kiedy nawet moi rodzice mieli tyle lat, co ja 
z siostrą.

Wtedy właśnie dokonano ważnego wyboru, który odmienił 
życie dziadka i wszystkich mieszkańców mego kraju. Najodważ-

niejsi z nich mieszkali w Gdańsku, 
i właśnie tam dziadek Tomek urzą-
dził swoją wyprawę, którą nazwał 
„Rajdem ku wolności”. Dziadek 
był zachwycony Gdańskiem i at-
mosferą spotkania. Napotkał tam 
wiele znajomych osób. Dziadek 
Tomek paradował z autentycznym 

plakatem sprzed 30 lat, który 
przechował w szufladzie od 
1989 r. Wszystkim się to po-
dobało, i wielu robiło sobie zdjęcia z dziadkiem i plakatem. 
Dziadek Tomek mówił, że na to nie zasłużył, ale plakat - 
jak najbardziej !!!!!

Wysłuchała i opisała: 
Zosia Łuckoś kl. Va 

SP47 Sosnowiec
PS
Dziadek Tomek to Tomasz Milian, obecnie mieszkaniec Brzostku. (dop. red.)

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy sponsorom za pomoc 
w przygotowaniu zawodów, za nagrody i poczęstunek. Wspar-
ciem koła w zawodach byli: Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska, 
Paweł Hipszer i Piotr Wal Radni Rady Miejskiej w Brzostku, 
Łukasz Rakowski „NorBruk”, Marcin Dobosz „Dobosz Serwis”, 
Paweł Stanaszek „Agroturystyka Chatka Puchatka”, Magdalena 
Bogdan „Sklep Ziko”, „Anma – Profesjonalne Dekoracje Jasło”, 
Wojciech Zawisza „Biuro PZU Jasło” , Solidarność Gamrat, Kasa 
Stefczyka Jasło, Firma Jaxon, Firma Balsax, Piekarnia Góral. 

Zbigniew Bogdan
Sekretarz koła nr 34 
Fot. Anna Rozwadowska

Dokończenie ze str. 29
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 47) i zagadki geograficznej (fot. s. 47) wraz 
z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 lipca 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerw-
ca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ROZWIĄZANIE:
Krzyżówka
lipiec 2019

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość
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POZIOMO:
4) Duża fajka. 7) Dawniej: samopał; broń palna, strzelająca 
po potrąceniu drutu uruchamiającego spust. 13) Prawo: 
pełnienie przez praktykanta po aplikacji funkcji urzęd-
nika sądu. 15) Druk z krótkim tekstem, zwykle treści 
politycznej lub reklamowej. 16) Najwyższy szczyt Tatr 
Zachodnich (Czechy). 17) Sztuka akrobatyczna; akroba-
cja. 19) Obywatelka Andory, państwa w pd.-zach. Euro-
pie. 20) Łobuz, gagatek. 21) Samolot radz. konstruktora 
lotn. O.K.Antonowa. 22) To, co służy do opasania, obwią-
zywania czegoś; pas (taśma, stążka itp.). 29) U zwierząt: 
tylna część ciała; pośladki. 30) Anioł śmierci u muzułma-
nów i Żydów. 31) Jednostka ilości papieru; 500 arkuszy 
papieru. 33) Uchylenie się przed atakiem 34) Najdłuższa 
rzeka Azji. 35) Matka, mamusia, mateńka, matuchna, 
matula, matuleńka, matuś, mamcia, rodzicielka. 37) Imię 
żeńskie - 26 V 42) Kapinka, kapka, kruszyna, krzta, krztyn-
ka, krzyna, odrobina, odrobinka, okruszyna, szczypta, 
ziarnko, ździebełko 46) Tłumienie, zagłuszanie, wyci-
szanie, ściszanie. 47) Wyspa w Indonezji 48) Dzielona 
przez dzielnik daje iloraz. 49) Wzajemne przyrzeczenie 
sobie małżeństwa. 50) Eugene (1912-94), pisarz fr. po-
chodzenia rum.; „Krzesła”, „Lekcja”, „Nosorożec”. 51) Stan 
przechodzenia substancji ciekłej w parę.

PIONOWO:
1) Stolica Gwinei Równikowej, port nad Atlantykiem. 2) Zdrobniale 
od żerdź; tyczka. 3) W formularzach: miejsce do wpisywania da-
nych. 4) Dawniej: duże, drewniane naczynie do przechowywania 
produktów. 5) Drugi okres ery mezozoicznej (między triasem i kre-
dą). 6) Pakula, amer. reżyser. 7) Jednostka administracyjno-terytorialna 
niektórych krajów, np. USA. 8) Miasto i port nad Morzem Śródziemnym 
(Izrael). 9) Planeta za Wenus i Ziemią 10) Pies Stasia i Nel. 11) Prze-
nośnie: skłonność, zdolność, predyspozycja; poczucie. 12) Kłamca, 
blagier. 14) Głos wydawany przez niektóre zwierzęta racicowe oraz 
przez większe zwierzęta drapieżne. 18) Babilońsko-asyryjski bóg 
nieba, ojciec i król bogów. 23) Do chłodnic, mycia, płukania; ciecz. 
24) Drapieżnik z prerii 25) Imię męskie - 5 III 26) Sprzedaje bilety na 
imprezy, przejazdy itp. 27) Obszar własności ziemskiej. 28) Zdrob-
nienie od: gest. 31) Jan (ur. 1944), działacz „Solidarność „, inżynier 
mechanik; poseł na Sejm RP. 32) Krystian (ur.1956), pianista; laureat 
konkursu pianistycznego im. F. Chopina 1975. 36) Ryba lub cukie-
rek. 38) Dawniej dozorca koni w kopalniach wielickich. 39) Symbo-
liczny układ rąk i palców w indyjskim tańcu rytualnym. 40) Teren nie 
zamieszkany, teren w stanie pierwotnym. 41) Białko wytwarzane przez 
żywy organizm. 42) Kierownictwo Dywersji, wydzielony pion organi-
zacyjny AK. 43) Rodzaj długo palącej się lampki lub świecy nagrobko-
wej. 44) Jedno z pierwszych włókien syntetycznych. 45) W filozofii 
neoplatońskiej i chrześcijańskiej: miłość czysta, niebiańska

27 28 29 30
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UWAGA! 

Biblioteka zaprasza!

Biblioteka poleca:

Maria Nurowska „Zabójca”
Pociąg do Zakopanego. W przedziale dwoje 

ludzi. Młoda kobieta i milczący mężczyzna… 
Ona od pierwszej chwili czuje, że on skrywa 
jakąś tajemnicę. Postanawia go śledzić. Chce 
odkryć, kim jest ten człowiek. Prawda okazuje 
się przerażająca.

„Zabójca” to powieść o nieoczekiwanej, 
gwałtownej namiętności. Niewinność zderza się tu ze zbrod-
nią, a szczerość z kłamstwem i manipulacją. Maria Nurowska 
odsłania tajniki góralskiej duszy i pokazuje, że prawdziwa miłość 
odkupi nawet największy grzech. 

Monika Szwaja „Powtórka z morderstwa”
„Powtórka z morderstwa” to kryminał czy 

raczej kryminałek, jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że jest trochę niepoważny. Autorka twierdzi, 
że wszystko zaczęło się od momentu, kiedy 
zobaczyła swojego telewizyjnego kolegę tasz-

czącego przez studio wielkie pudło z reflektorami i zaczęła się 
zastanawiać, co by było, gdyby kolega zamiast świateł znalazł 
w pudle nieboszczyka… W efekcie powstał zabawny kryminał, 
którego akcja toczy się w środowisku telewizyjnym i w którym 
spotykają się postaci z kilku innych książek Moniki Szwai.

Ewa Drzyzga „Jak ja to robię”
Udowodniła, że dzięki szczerej rozmowie 

da się zmienić myślenie ludzi. Odważyła się 
podejmować tematy, które w konserwatywnym 
kraju były objęte absolutnym tabu. Pozwoliła 
kobietom opowiadać o najważniejszych dla 
nich sprawach w czasie największej oglądal-
ności. Przy jej programach Polki dojrzewały 
do mówienia wprost o swoich problemach. 
Walczyła z dyskryminacją, nietolerancją, stereotypami. Jako 
dziennikarka wyznaje zasadę, że pewne historie muszą zostać 
opowiedziane. Opowieści uczą, wzruszają, poszerzają nasze 
horyzonty i uwrażliwiają. Jej własna historia, wyjątkowa, bogata 
dzięki tak wielu poznanym przy Rozmowach w toku ludziom, 
odkrywa przed nami nieznaną dotąd Ewę Drzyzgę.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

J fb.com
Szukasz pracy? Do wszystkich, którzy mają długie języki… 

Jest robota na poczcie!!! Znaczki kleić.
J J J

- Kochanie, po co Ty po raz dziesiąty przeglądasz nasze 
świadectwo ślubu?

- Szukam terminu ważności.
J J J

- Synku, poprawisz kiedyś tę pałę z matematyki? 
- Nie mogę mamo, bo nauczyciel nie wypuszcza dzien-

nika z rąk.
J J J

- Kiedy używamy wielkich liter? – pyta nauczyciel. 
- Kiedy mamy słaby wzrok – odpowiada Jasiu.

J J J
- Adasiu, dlaczego zjadłeś ciastko przeznaczone dla Kasi? 
- Bo ja nie wierzę w przeznaczenie.

J J J
Ojciec pyta Adasia: 
- Co robiliście dzisiaj na matematyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 
- Coś podobnego – dziwi się ojciec. - Kiedy ja byłem 

w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też 
nikt go do tej pory nie znalazł… 

J J J

SŁOWA PEŁNE MOCY 
POTRAFIĄ POMÓC.

fb.com

 ¾ Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie osiągnęły 
tego, co Ty chcesz osiągnąć.

 ¾ Szanuję ludzi, którzy szanują mnie.
 ¾ Gdy człowiek wytyka kogoś palcem, powinien pamiętać, 
że pozostałe cztery wskazują na niego samego.

 ¾ Gdy nie pasujesz do towarzystwa, nie zmieniaj siebie, 
zmień towarzystwo!

 ¾ Dbaj o swoje myśli, kiedy jesteś sama. Uważaj na swoje 
słowa, kiedy jesteś z ludźmi.

 ¾ Doceniaj to, co masz. Życie jest w stanie zabrać Ci 
znacznie więcej…

 ¾ Nie masz obowiązku być tą samą osobą co rok temu, 
miesiąc temu czy nawet kwadrans temu. Masz prawo 
rozwijać się, zmieniać i wzrastać. Nie musisz za to nikogo 
przepraszać!!

 ¾ Nie przejmuj się, gdy krytykują Cię za inność, bowiem 
znajdą się też i tacy, którzy obdarzą Cię szacunkiem za 
to, że masz odwagę być sobą.

 ¾ Kto walczy, może przegrać. Ale ten, kto nie walczy, już 
przegrał.

Wybrała Maria Kawalec
Wybrała Maria Kawalec

ŚMIECH TO ZDROWIE. 
TO NIE BANAŁ. 
ON NAPRAWDĘ LECZY.

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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Przedstawiam Państwu nowy wyrób Probiotics Polska.
Witalny Ogród™ - ZDROWY TRAWNIK to skoncentro-

wany, naturalny środek mikrobiologiczny do pielęgnacji 
trawnika. 

Witalny Ogród™ - ZDROWY TRAWNIK to kompozycja 
żywych, niemodyfikowanych genetycznie, pożytecznych 
mikroorganizmów wytworzonych w naturalnym procesie 
fermentacji wzbogacona o autorski kompleks minerałów.

Witalny Ogród™ - ZDROWY TRAWNIK: 
- kondycjonuje i wzmacnia trawnik, 

- wspiera kiełkowanie trawy, 
- wspiera naturalną odporność trawy na czynniki stresowe takie 

jak susze, powodzie i patogeny, 
- przyspiesza rozkład skoszonej trawy i procesy próchnicze, 
- ułatwia przyswajanie składników (ultra-, mikro- i makroele-

mentów), 
- wspomaga wigor i witalność trawy, zapewnia zdrowy wygląd, 

kolor trawy. 
ZDROWY TRAWNIK JEST BARDZIEJ ODPORNY NA CHOROBY 

I ZMIANY KLIMATU. 
SPOSÓB ZASTOSOWANIA:
Trawnik opryskujemy preparatem rozcieńczonym niechlorowaną 

wodą. Trawnik po wertykulacji wiosennej należy opryskać 5% roztwo-
rem: na 100 m2 użyć 0,5L preparatu i dopełnić wodą do 10; trawnik 
w czasie wzrostu należy opryskiwać co 2 tygodnie 5% roztworem: na 
100 m2 użyć 0,5L preparatu i dopełnić wodą do10L; 1L koncentratu 
wystarczy na 200 m2 trawnika.

Kolejna propozycja to:
MĄCZKA BAZALTOWA - bardzo dobry 

nawóz oraz środek ochrony roślin.
Mączka bazaltowa jest rozdrobnioną skałą 

bazaltu. Minerał ten to inaczej zastygła lawa 
wulkaniczna (magma). W swoim składzie za-
wiera prawie wszystkie pierwiastki dostępne 

naturalnie na ziemi. Wpływa dodatnio na odporność roślin na choroby 
oraz szkodniki takie jak: szara pleśń, zaraza ziemniaczana, mącznik 
rzekomy, mącznik prawdziwy, stonka, pchełka ziemna, ślimaki. W tym 

celu należy kilkakrotnie opylać rośliny.
W uprawach rolniczych i sadowniczych mączkę bazaltową do-

dajemy w zasięgu systemu korzeniowego. Większe rozdrobnienie 
wpływa na szybsze jej działanie (lepszą przyswajalność), ale stoso-
wanie mączki, w której mogą być większe cząstki ma również swoje 
zalety - większe cząstki rozkładając się wolniej, wystarczają na dłużej. 
Mieszanka o nieregularnej wielkości jest do celów rolniczych idealna, 
gdyż część rozłoży się szybko, a część zostanie na później.

Mączkę bazaltową można stosować na każdej glebie, a jej szczegól-
ne działanie regeneracyjne widoczne jest na glebach piaszczystych, 
gdyż są one zazwyczaj ubogie w składniki odżywcze. Co istotne, 
mączka bazaltowa nie jest wymywana z gleby przez opady deszczu. 
Stanowi zatem w glebach piaszczystych stabilny i trwały rezerwuar 
mikroelementów tak ważnych, by mieć zdrowe produkty żywnościowe.

Mączka bazaltowa stymuluje rozwój mikroorganizmów tlenowych, 
dlatego sprzyja tworzeniu dobrego kompostu. Dobrze jest dodawać 
mączkę do stosowania obornika, gnojówki czy gnojowicy. Mączka 
bazaltowa jako w 100% naturalny może być stosowany w rolnictwie 
ekologicznym.

DAWKOWANIE:
- dawkowanie ogólne - 10 kg/100m2

- w ogrodnictwie - 12 kg/100m2

- w sadownictwie - 8 kg/100m2

- opylanie przeciw szkodnikom i chorobom - 1-2kg/100m2

- jako dodatek do kompostu - 2-4kg/1m3 kompostu

Opracował Janusz Kolbusz

SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 41
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.

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogło-
szenia w jednym numerze:

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłosze-
nia w jednym numerze:

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

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane w przy-
padku wolnego miejsca na stronach kolorowych.

 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują 
opłaty za ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie 
miesięcznika.

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

 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje ra-
chunki za zamieszczenie reklamy.

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organi-
zacyjnych gminy.

Związek chemiczny Zawartość %
P2O5
K2O
CaO
MgO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO

0,4
1,2
9,6
6,8
49,5
15
3,7
8,7

Związek chemiczny Zawartość %
Na2O
MnO
Mn
Zn
Cu
B
Mo
Co

2,9
0,2
0,15
0,0105
0,0087
0,0005
0,00015
0,0048

PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY
Twoje dziecko nie chce czytać? Ma problemy z koncentracją?

Nie jest łatwo wzbudzić w dziecku motywację do czy-
tania. Każde jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, 
ale najłatwiej uczy się przez naśladowanie. Chcąc nauczyć 
dziecko czytać, należy czytać samemu, zachęcać swoim 
przykładem. Odpowiednie wzorce od najmłodszych lat 
prowokują do naśladownictwa. Do czytania nie można ni-
kogo zmusić. Im bardziej namawiamy, bombardujemy dzieci 
książkami w nadmiarze, tym większy stawiają opór. Można 
zachęcać cierpliwie, bez nacisku. Ale jak? Przez podsuwanie 
ciekawych książek, chodzenie do biblioteki, opowiadanie 
o swoich ulubionych powieściach. Traktujmy książkę jako 
formę relaksu. Dajmy się przyłapać z lekturą, niech dziecku 
kojarzy się to z przyjemnością, z ciepłem rodzinnego domu. 
Wakacje to dobry na to czas.

Biblioteka stoi otworem, zaprasza wszystkie dzieci i nie 
tylko. Można wspólnie spędzić czas całkiem sympatycznie, 
wybierać do woli. A wszystko za darmo! 

M. Kawalec 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/201934



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/2019 35
 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/201936

IV MIEJSCE DLA BRZOSTKU W KARATE KYOKUSHIN

8 czerwca 2019 roku w hali sarzyń-
skiego MOSiR-u odbyła się VII edycja 

międzynarodowego turnieju karate Polish 
Karate Tournament „7 th TATARIA CUP”, 
która zgromadziła ponad 200 zawodni-
ków z Polski, Łotwy, Rumunii i Ukrainy. 
W zawodach tych startowali zawodnicy 
z 18 miejscowości z Polski, tj.: Brzostku, 
Dębicy, Glinika, Gorzyc, Góry Kalwarii, 
Limanowej, Niepołomic, Józefowa pod 
Warszawą, Radomska, Rzeszowa, Rud-
nika nad Sanem, Nowej Sarzyny, Skar-
żyska Kamiennej, Tarnobrzega, Leżajska, 
Bielska-Białej, Przemyśla, Ząbek oraz za-
granicznych klubów z Łotwy (Salaspils), 
Rumunii (Ploeszti) i Ukrainy (Krzywy Róg). 
Turniej zorganizował Leżajski Klub Ky-
okushin Karate pod przewodnictwem 
Shihana Dariusza Burdy. Sędzią głów-
nym turnieju był Shihan Paweł Juszczyk, 

a technicznym sensei Tomasz Mendoń. 
Zawody odbywały się w formule kata 
i kumite full contact według przepisów 
światowej organizacji karate WKB. Rywa-
lizacja stała na bardzo wysokim poziomie 
i można było zobaczyć wiele widowisko-
wych i efektownych walk. Brzostecki 
Klub Karate reprezentowało 19 zawod-
ników, którzy zdobyli łącznie 17 miejsc 
na podium, co dało nam czwarte miejsce 
drużynowo.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce – Zastawny Michał
1. miejsce – Nykiel Jakub
2. miejsce – Kolbusz Dawid 
2. miejsce – Mroczek Klaudia
2. miejsce – Finek Kinga
2. miejsce – Szczepkowicz Kornelia
2. miejsce – Kolbusz Sebastian

2. miejsce - Mendoń Bartosz
3. miejsce – Pietrzycka Wiktoria
3. miejsce – Wątorek Klaudia
3. miejsce – Czarnecka Kamila
3. miejsce – Wanat Julia
3. miejsce – Kawalec Jan
3. miejsce – Czaja Oliwia
3. miejsce – Kordek Kamil
3. miejsce – Nowicka Karolina

Puchar dla Brzostku w kata zdobyła:
2. miejsce – Szczepkowicz Kornelia

Klasyfikacja drużynowa:
1. Leżajski KKK 130 pkt
2. SKSW „Kyokushin-Karate” Skarżysko-Ka-
mienna 60 pkt
3. WKB Latvia 58 pkt
4. UKS Brzostek 56 pkt

11. TURNIEJ KYOKUSHIN KARATE W BRZOSTKU 

1 czerwca 2019 roku w Brzostku odbył się 
11. Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmi-

strza Miasta Brzostek. W zawodach tych wzięło 
udział ponad 80 zawodników z miejscowości 
takich jak: Gorzyce, Leżajsk, Rzeszów, Straszę-
cin, Glinik, Ropczyce, Debica, Bielsko-Biała oraz 
Brzostek. Turniej zorganizował Uczniowski Klub 
Sportowy Kyokushin Karate w Brzostku wraz 
z Urzędem Miejskim oraz z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Brzostku, pod patronatem medial-
nym Telewizji Brzostek. Zawodnicy rywalizowa-
li w konkurencjach kata, czyli indywidualnym 
pokazie technik oraz kumite - walkach. Sędzią 
głównym turnieju był Branch chief Shihan Da-
riusz Burda 5 Dan. Oficjalnego otwarcia turnieju 
dokonał w imieniu Burmistrza Brzostku rad-
ny Rady Powiatu Dębickiego – Daniel Wójcik. 
Puchary zawodnikom wręczali; Shihan Dariusz 
Burda, Radny Daniel Wójcik oraz Radny Rady 
Powiatu Dębickiego Mateusz Domaradzki.

Zarząd UKS Kyokushin Karate w Brzostku składa serdecz-
ne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju Urzędowi 
Miejskiemu, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Brzostku, obsłudze 
medycznej, Straży Pożarnej w Brzostku, Telewizji Brzostek, 
rodzicom oraz członkom klubu, którzy pomagali w organizacji 
turnieju. Dziękujemy także Pracowni Złotniczej Rubicello za 
darmowe wykonanie grawerek do pucharów.

Zawodnicy z Brzostku zdobyli łącznie 43 miejsca na podium, 
z tego 11 pierwszych miejsc, 17 drugich miejsc,15 trzecich 
miejsc oraz 1 miejsce drużynowo.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce – Czaja Oliwia, Składanowski Kacper, Zastawny 

Michał, Mroczek Klaudia, Kawalec Kinga, Krupka Michał.
2. miejsce – Kolbusz Laura, Kawalec Jan, Przewoźnik Krzysz-

tof, Kordek Kamil, Pietrzycka Wiktoria, Kolbusz Sebastian, 
Finek Kinga, Wołowiec Daniel, Maduzia Marlena, Wanat Julia.

3. miejsce – Kolbusz Adrian, Winiarska Julia, Kolbusz Dawid, 
Łącki Nikodem, Nowicki Paweł, Kurcz Dominik, Finek Aleksan-
dra, Nowicka Karolina, Krupka Piotr, Łętek Ada, Wojnarowski 
Marcin.

Puchary dla Brzostku w kata zdobyli:
1. miejsce – Kawalec Jan, Zastawny Michał, Mroczek Klaudia, 

Kolbusz Patrycja, Szczepkowicz Kornelia.
2. miejsce – Czaja Oliwia, Kolbusz Dawid, Kordek Kamil, 

Pietrzycka Wiktoria, Finek Aleksandra, Kawalec Kinga, Finek 
Krystian.

3. miejsce – Łącki Nikodem, Przewoźnik Krzysztof, Kolbusz 
Sebastian, Finek Kinga.

Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju zdobył Zastawny 
Michał z Brzostku. Puchar dla najlepszego zawodnika z Brzostku 
zdobył Zastawny Michał.

Puchar dla najmłodszej zawodniczki turnieju otrzymała 
Łętek Ada z Brzostku.

Puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał Kol-
busz Adrian z Brzostku.

Dla wszystkich zawodników gratulacje!!!

Robert Kolbusz

Dokończenie na str. 37
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V GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA DZIECI

V Gminna Olimpiada Sportowa Dzieci przeszła do historii. 
Po raz kolejny do rywalizacji stanęli najmłodsi uczniowie 

szkół podstawowych (klasy 1 - 3). Pogoda dopisała, więc 
olimpiada odbyła się na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje 
Boisko – Orlik 2012”. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał 
kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 

Przed rozpoczęciem sportowej rywalizacji wszyscy uczest-
nicy olimpiady wraz z nauczycielką wychowania fizycznego 
Magdaleną Machaj uczestniczyli we wspólnej rozgrzewce. 
Organizatorzy przygotowali 7 konkurencji dla dzieci. Rywalizacja 
wśród najmłodszych była niezwykle wyrównana, a przy tym peł-
na zabawy. Dzieci fantastycznie radziły sobie z przygotowanymi 

konkurencjami, pokonując je niezwykle szybko i dokładnie (na 
miarę swoich możliwości). W sportowej rywalizacji wzięły udział 
dzieci z ośmiu szkół z terenu gminy. Najlepiej spisała się Szkoła 
Podstawowa z Kamienicy Dolnej, która o dwa punkty wyprze-
dziła kolegów z Nawsia Brzosteckiego. Dla uczniów z Kamienicy 
Dolnej jest to sukces, który na długo zostanie w pamięci dzieci. 
Na trzecim miejscu zakończyła rywalizację Szkoła Podstawowa 
z Grudnej Górnej, która wyprzedziła o jeden punkt brzostecką 
podstawówkę. Po zakończonych konkurencjach i zliczeniu punk-
tów najlepsze drużyny otrzymały puchary, ponadto uczestnicy 
zostali obdarowani pamiątkowymi medalami oraz słodyczami, 
które pozwoliły szybko odzyskać utracone podczas sportowej 

rywalizacji 
siły. Czas na 
olimpiadzie 
mijał szyb-
ko, humory 
dopisywały 
uczestnikom, 
a dzięki pięk-
nej pogodzie 
wszyscy do-
brze się ba-
wili. Po raz 
kolejny oka-
zało się, że 

przedsięwzięcie było dobrym sposobem na spędzenie czasu 
w towarzystwie rówieśników, a także promowaniem aktywnego 
stylu życia. Radość i uśmiechy na twarzach dzieci utwierdziły 
nas w przekonaniu co do celowości podjętych działań. Serdecz-
nie podziękowania składamy Jackowi Berkowi – dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Brzostku za pomoc w organizacji oraz 
Magdalenie Machaj za przeprowadzenie rozgrzewki. Na końcu 
należą się podziękowania dla wolontariuszek, bez których nie 
udałoby się tak sprawnie przeprowadzić rywalizacji: Karolina 
Grygiel, Martyna Bielecka, Martyna Lisak, Kinga Kawalec, 
Justyna Polańska, Wiktoria Kobak, Martyna Nawracaj, Mag-
dalena Pieniądz. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom. Do 
zobaczenia na następnej olimpiadzie. 

Dokończenie na str. 38

5. Bielski KKK 52 pkt
6. Limanowski Klub Kyokushin Karate 41 pkt
7. WKB ROMANIA 37 pkt
8. KK Randori Radomsko 28 pkt
9. UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA 25 pkt
10. KFK Olimp Ukraine Kryvyi Rіh 24 pkt
10. PRESTIGE Rzeszów 24 pkt
12. KS BUDOKAI Lublin 21 pkt
13. OYAMA Tarnobrzeg 20 pkt
14. KSW Bushi Józefów 18 pkt
15. SPKC PRZEMYŚL 12 pkt
16. Gorzycki KKK 10 pkt
17. Niepołomicki KKK 6 pkt
18. UKSW Kobra Ząbki 4 pkt

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za po-
stawę i walkę. Gratulacje!

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji 
Gminy Brzostek w ramach realizacji zadania 
publicznego z zakresu rozwoju sportu. 

Robert Kolbusz

Dokończenie ze str. 36



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/201938

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
„SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA 2019” 

6 czerwca w ramach „Sportowego Dnia Dziecka 2019” rozegra-
no turniej piłki nożnej w kategorii Szkół Podstawowych. Do 

turnieju przystąpiło 7 szkół z terenu gminy. Rywalizacja odbywała 
się w dwóch grupach, gdzie rozgrywano mecze systemem „każ-
dy z każdym”. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał kierownik 
OSiR-u w Brzostku Andrzej Piękoś. Przez cały turniej toczyły 
się bardzo wyrównane i emocjonujące spotkania. Do półfinału 
z grupy „A” z kompletem zwycięstw awansowała SP Grudna 
Górna oraz z drugiego miejsca SP Nawsie Brzosteckie. W grupie 
„B” również z kompletem zwycięstw awansowała SP Brzostek 
oraz SP Kamienica Górna. W pierwszym półfinale spotkały się 
szkoły z Grudnej Górnej oraz Kamienicy Górnej. Już na począt-
ku sensacyjnie bramkę trafił zespół z Kamienicy Górnej, który 
dzielnie bronił wyniku. Drużyna z Grudnej próbowała odrobić 
straty, sukcesywnie z każdą kolejną akcją była bliska wyrównania. 
W ostatnich minutach meczu Grudnej G. udało się pokonać bram-
karza z Kamienicy G. i tym samym doprowadzić do remisu. Do 
końca spotkania żadnej z drużyn nie udało się pokonać bramkarza 
przeciwnika i po raz pierwszy w turnieju potrzebne były rzuty 
karne. W tym elemencie gry lepiej spisywali się zawodnicy z SP 
w Grudnej Górnej i to oni awansowali do finału turnieju. W drugim 
półfinale spotkały się SP Brzostek oraz SP Nawsie Brzosteckie. 
Od początku spotkania przeważał zespół z Brzostku, stwarzając 

wiele dogodnych sytuacji. Jednak słaba skuteczność sprawiła, 
że brzostecka drużyna wygrała skromnie 1:0. Po rozegranych 
meczach półfinałowych został rozegrany mecz o 5. miejsce, 
w którym spotkały się SP Siedliska-Bogusz oraz SP Smarżowa. 
Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny ze Smarżowej 1:0. Mecz 
o 3. miejsce został rozegrany pomiędzy drużynami, które prze-
grały mecze półfinałowe (SP Nawsie Brzosteckie, SP Kamienica 
Górna). Zwycięsko z tego pojedynku wyszli zawodnicy z Nawsia 
Brzosteckiego, wygrywając 2:1. W finale spotkały się drużyny, 
które podczas całego turnieju nie przegrały żadnego spotkania. 
Przez całe spotkanie przeważała drużyna z Brzostku, ale nie 
była w stanie pokonać bardzo dobrze spisującego się bramkarza 
z Grudnej G. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięć 
i po raz drugi w turnieju potrzebne były rzuty karne. W drużynie 
brzosteckiej nastąpiła zmiana bramkarza, która w późniejszym 
czasie była kluczowa w końcowym rezultacie. W bramce stanął 
Igor Piotrowski, który wcześniej wywalczył tytuł króla strzelców, 
a tym razem dzięki interwencjom oraz słabej postawie przy 
rzutach karnych zawodników z Grudnej G. brzostecka drużyna 
mogła cieszyć się ze zwycięstwa w całym turnieju. Dodatkowo, 
w trakcie trwania rozgrywek, była prowadzona klasyfikacja króla 
strzelców, którą zwyciężył Igor Piotrowski (SP Brzostek). Drugim 
akcentem turnieju była klasyfikacja na najlepszego bramkarza, 

którą ostatecznie według opinii organizatorów wygrał Kacper 
Czarnecki (SP Grudna Górna). Wszystkie drużyny biorące 
udział w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy, najlepsze 
drużyny pamiątkowe puchary oraz medale. Wręczanie nagród 
dokonał Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 

Wszystkim uczestnikom oraz kibicom dziękujemy za 
przybycie, sportową rywalizację oraz wiele ciekawych i efek-
townych akcji. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”

SP Siedliska-Bogusz – SP Przeczyca  0:0
SP Grudna Górna – SP Nawsie Brzosteckie  2:0
SP Siedliska-Bogusz - SP Nawsie Brzosteckie  1:1
SP Przeczyca - SP Grudna Górna  0:1
SP Nawsie Brzosteckie - SP Przeczyca  3:1
SP Siedliska-Bogusz - SP Grudna Górna 1:3

Dokończenie na str. 39

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Kamienica Dolna

2. SP Nawsie Brzosteckie
3. SP Grudna Górna
4. SP Brzostek
5. SP Siedliska-Bogusz

6. SP Przeczyca
7. SP Kamienica Górna 
8. SP Smarżowa

Magdalena Kawalec

Dokończenie ze str. 37
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TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR KIEROWNIKA 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BRZOSTKU

W piątek 7 czerwca Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku wypełniła się siatkarkami, które rywalizowały 

w czwartej edycji Turnieju Siatkówki o Puchar Kierownika Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Brzostku kat. Szkół Podstawowych dziewcząt. 
Turniej został zorganizowany w ramach „Sportowego Dnia Dziecka 
2019”. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn. Punktualnie o 9:00 nastąpiło 
oficjalne otwarcie z udziałem wszystkich startujących, a rozgrywki 
toczyły się na dwóch boiskach równocześnie. Zawody rozgrywane 
były systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów. Naj-
lepsza okazała się SP Brzostek, która stoczyła ciężki bój o zwycięstwo 
z SP Nawsie Brzosteckie, wygrywając spotkanie 2:1. Trzecie miejsce 
zajęła SP Kamienica Górna, która również zaprezentowała się z bardzo 
dobrej strony. Rywalizację na zdjęciach uwieczniła Magdalena Pie-
niądz. Wszystkie drużyny biorące udział w siatkarskich zmaganiach, 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, a drużyny, które uplasowały się na 
podium dodatkowo puchary oraz medale. Nagroda indywidualna 
powędrowała do Karoliny Grygiel (SP Brzostek). Wręczenia nagród 
dokonał Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Wszystkim uczestnikom 
oraz kibicom dziękujemy za przybycie, sportową rywalizację oraz wiele 
ciekawych i efektownych akcji. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Szczegółowe wyniki kat. Szkoła Podstawowa:
SP Kamienica Górna – SP Smarżowa  2:0 (25:10, 25:8)
SP Nawsie Brzosteckie – SP Przeczyca  2:0 (25:12, 25:20)
SP Smarżowa – SP Nawsie Brzosteckie  0:2 (17:25, 14:25)
SP Brzostek – SP Kamienica Górna  2:0 (25:9, 25:18)
SP Nawsie Brzosteckie – SP Brzostek:  1:2 (16:25, 25:21, 12:15)
SP Przeczyca – SP Smarżowa  2:1 (22:25, 25:15, 15:5)
SP Brzostek – SP Przeczyca  2:0 (25:8, 25:11)
SP Kamienica Górna – SP Nawsie Brzosteckie  2:1 (20: 25, 25:21, 13:15)
SP Przeczyca – SP Kamienica Górna  0:2 (16:25, 17:25)
SP Brzostek – SP Smarżowa  2:0 (25:8, 25:8)

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek
2. SP Nawsie Brzosteckie
3. SP Kamienica Górna
4. SP Przeczyca
5. SP Smarżowa

Magdalena Kawalec

Grupa „B”
SP Kamienica Górna – SP Brzostek  0:3
SP Smarżowa – SP Brzostek  0:5
SP Smarżowa – SP Kamienica Górna  0:2
Półfinał I 
SP Nawsie Brzosteckie - SP Brzostek  0:1
Półfinał II
SP Grudna Górna - SP Kamienica Górna  1:1 k. 2:0
Mecz o 3. miejsce
SP Nawsie Brzosteckie - SP Kamienica Górna  2:1
Finał 
SP Grudna Górna - SP Brzostek  0:0 k. 0:1

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek
2. SP Grudna Górna 
3. SP Nawsie Brzosteckie 
4. SP Kamienica Górna
5. SP Smarżowa
6. SP Siedliska-Bogusz
7. SP Przeczyca

Magdalena Kawalec

Dokończenie ze str. 38
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GROCH Z KAPUSTĄ
Sanktuarium w Świętej Lipce

W tym roku postanowiliśmy zwiedzić nie-
znany nam region Polski, a mianowicie Mazu-
ry, Warmię i Żuławy Wiślane. Na tym terenie 
znajdują się kościoły wyznania katolickiego, 
ewangelickiego, greckokatolickiego, prawo-
sławnego, baptystów, zielonoświątkowców 
i świadków Jehowy. Pierwszy nasz kwate-
runek to Giżycko – miasto nieduże, pięknie 
położone między jeziorami, kanałami, lasami, 
z przystaniami żeglarskimi, statkami wyciecz-
kowymi itd. Robiliśmy stam-
tąd wypady do Węgorzewa, 
Kętrzyna, Mrągowa, Mikoła-
jek i Świętej Lipki, w której 
pobyt od dawna był moim 
marzeniem. 

Następnie zwiedzaliśmy 
Warmię, kwaterując w Swo-
bodnej nad jeziorem Limajno: 
odwiedziliśmy Dobre Miasto, 
Lidzbark Warmiński, Olsztyn 
i Pieniężno – na więcej nie 
starczyło czasu.

Na Żuławach mieszka-
liśmy w Elblągu w Zespole 
Szkół Gospodarczych, gdzie 
Pracownia Hotelarska dys-
ponowała wygodnymi, nie-
drogimi apartamentami. Zwiedziliśmy Elbląg, 
Malbork, Frombork i trzeba było wracać do 
równie pięknego Brzostku.

Celem dzisiejszego artykułu jest mała 
wieś w pobliżu Kętrzyna, zamieszkała przez 
zaledwie 150 mieszkańców. Sanktuarium to 
także Częstochowa Północy, a tradycja piel-
grzymkowa sięga w tym miejscu XV wieku. 
Rocznie Świętą Lipkę odwiedza około 400 
tys. pielgrzymów. Ciekawe jest to, że kościół 
powstał „w szczerym polu” – wieś o tej nazwie 
powstała znacznie później.

Nie wyobrażałam sobie, że zobaczę aż tak 
piękną bazylikę mniejszą, chociaż odwiedziłam 
różne kościoły, katedry, kolegiaty. Bazylika 
jest położona w dolinie, więc można ją podzi-
wiać dopiero z bliska. Wzrok przyciąga kolor 
elewacji – łososiowy (róż angielski): to taki 
różowopomarańczowy. Zachwyt wzbudza 
już ściana frontowa świątyni, a nawet brama 
wejściowa. (Zdjęcia 1, 2, 3)

Ale wróćmy do historii.
Z początkiem Świętej Lipki związanych 

jest kilka hipotez sięgających roku 1300. Do 
mnie najbardziej przemawia to z podań, gdzie 
w zamku krzyżackim w Kętrzynie pewien 
skazaniec, który popełnił ciężką zbrodnię, 
oczekiwał na wyrok śmierci. W ostatnią noc 
przed egzekucją zwrócił się w gorącej mod-
litwie do Matki Bożej. Maryja ukazała mu 
się i powiedziała, że przybyła ocalić go od 
śmierci. Dała mu kawałek drewna i dłuto 
z poleceniem, aby wyrzeźbił jej wizerunek. 
Przykazała mu, aby po wyjściu z więzienia 
powiesił figurkę na pierwszej napotkanej lipie 
przy drodze z Kętrzyna do Reszla. Skazaniec 

nie umiał rzeźbić, jednak posłusznie zabrał 
się do pracy. Rano figurka Matki Bożej była 
ukończona. Gdy więzień stanął przed sądem, 
zgodnie z poleceniem Maryi pokazał swoje 
dzieło. Sędzia był przekonany, że figurka nie 
mogła zostać wykonana ludzką ręką i miał 
w tym udział Bóg. Nakazał strażnikom uwol-
nić skazańca i oddał mu figurkę. Uwolniony 
po czterech dniach znalazł lipę w miejscu, 
w którym obecnie stoi kościół. Po niedługim 
czasie miejsce zasłynęło cudami. Wiele osób 
przychodziło zobaczyć figurkę na lipie.

Okoliczne miasta zapragnęły mieć ją u sie-
bie. Proboszcz z Kętrzyna z procesją po mod-
litwie i kazaniu zdjął figurkę z lipy i wśród 

śpiewów zawiózł do miasta, gdzie umieścił 
ją na głównym ołtarzu. Jednak następnego 
dnia nie było jej w świątyni. Stała na drzewie, 
a pasterze i zwierzęta adorowali ją. Pomimo 
kilkakrotnego procesjonalnego przenosze-
nia za każdym razem wracała ona na lipę. 
Zrozumiano, że Matka Boża chce być czczo-
na w tym miejscu i zbudowano tam kaplicę. 
Prawdopodobnie korona drzewa wystawała 
przez otwór w dachu. Gałęzie były zielone 
przez cały rok i nie przepuszczały deszczu.

Ostatni wielki mistrz krzyżacki za radą 
Marcina Lutra rozwiązał zakon krzyżacki 
i utworzył świeckie księstwo pruskie, zry-
wając tym samym z Kościołem katolickim. 
Od 6 czerwca 1525 r. na terenie Prus wy-
znanie katolickie było zabronione. Starosta 
kętrzyński wraz z gromadą ludzi przybył do 
Świętej Lipki i zburzył doszczętnie kaplicę. 
Figurkę Matki Boskiej utopiono w Jeziorze 
Wirowym, a lipę wycięto. Na zasypanych 
fundamentach kaplicy ustawiono szubienicę, 
mającą odstraszyć wiernych. Pielgrzymowanie 
było zabronione, groziła za to kara śmierci. 
Po blisko stu latach osada została wykupiona 
z rąk protestantów i przekazana pod opiekę 
królowi polskiemu, dzięki czemu można było 
rozpocząć odbudowę kaplicy.

Nowa kaplica miała murowane z cegły 
ściany. Miejsce, gdzie kiedyś stała lipa z cu-
downą figurką, zaznaczono podwyższeniem 
posadzki. Zniszczoną cudowną figurkę za-
stąpiono kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej. 
Kaplicę w 1619 roku przekazano jezuitom, 
którzy w 1639 otrzymali nakaz zbudowania 
nowej, większej świątyni. W 1685 roku prace 

budowlane rozpoczęto. Bagnisty teren, na 
którym miały stanąć fundamenty kościoła, 
wzmocniono, wbijając w niedużej odległości 
od siebie około 10 tysięcy długich pali olcho-
wych okutych na końcach żelazem. Ułożono 
na nich wielkie polne kamienie po to, by pale 
stale były zanurzone w wodzie, a wzniesio-
ne powyżej mury były suche. Konsekracji 
kościoła dokonano w 1693 roku. Krużganki 
otaczające kościół z czterech stron spotyka 
się bardzo rzadko. Ewenementem są również 
kaplice kopułowe we wszystkich narożach.

W 1773 roku papież Klemens XVI zniósł 
zakon jezuitów na całym świecie. Po ogło-
szeniu w Świętej Lipce kasacji zakonu je-

zuitów biskup warmiński 
Ignacy Krasicki mianował 
dotychczasowego superiora 
proboszczem, a pozostałych 
jezuitów jego pomocnikami.

Od 1722 r. do 1909 ist-
niała w Świętej Lipce szkoła 
muzyczna, która kształciła 
od 8 do 12 uczniów, kładąc 
nacisk na śpiew, grę na or-
ganach i kilku innych instru-
mentach.

Podczas wojen napoleoń-
skich na świątynię nałożono 
kontrybucję, na cele wojenne 
zabrano część sreber kościel-
nych. Parafia Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Pan-

ny w Świętej Lipce powstała w 1816 roku. 
W 1932 roku powrócili do niej jezuici nie-
mieccy, a po wojnie, po 150 latach, jezui-
ci polscy (papież Pius VII przywrócił zakon 
w 1814 roku).

Wojsko radzieckie po wkroczeniu do Świę-
tej Lipki 28 stycznia 1945 roku, kwaterowa-
ło w świętolipskim kościele. Żołnierze palili 
w nim ognisko, zdewastowali świątynię, porą-
bali część ławek i zniszczyli organy, w których 
szukali kosztowności.

Po zakończeniu działań wojennych, w 1947 
roku powstała myśl o koronacji świętolip-
skiego obrazu i 11 sierpnia 1968 r. prymas 
Stefan Wyszyński w obecności kardynała 
Karola Wojtyły i biskupa warmińskiego Józefa 
Drzazgi oraz 33 innych biskupów i wielu księży 
poświęcił i nałożył korony. 

Od czasów powojennych w sanktuarium 
nieustannie trwają prace konserwatorskie, 
finansowane głównie z ofiar pielgrzymów 
i turystów. Od 1983 roku świątynia nosi na-
zwę Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny, Matki Jedności Chrześcijan. W 2018 
roku prezydent Andrzej Duda wpisał sanktu-
arium na listę Pomników Historii.

W następnym odcinku opiszę piękno świą-
tyni, dzieła malarzy, rzeźbiarzy, kowali arty-
stów, stolarzy – czyli osób, których boży talent 
został ujawniony i wykorzystany na chwałę 
Bogu i wzbudza ludzki podziw i uznanie. Na 
zwiedzanie świątyni trzeba przeznaczyć cały 
dzień i to koniecznie z przewodnikiem, poza 
sezonem urlopowym czerwiec – wrzesień.

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



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/201944



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/2019 45



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/201946

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE”
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Urszula Kobak (red. nacz.), Paweł Batycki, Marta Król, Maria Kawalec, Magdalena Kawa-
lec, Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, Jacek Samborski (red. techn.), Ewa Szukała, Daniel Wójcik, Justyna 
Zegarowska
Skład zamknięto: 30 czerwca 2019 r.
Druk: Drukarnia PRINTGRAPH w Brzesku Nakład: 900 egz.
Adres redakcji: ul. 20 Czerwca 4, 39-230 Brzostek; tel: 14 683 03 15, E-mail: wiadomosci@brzostek.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Pub-
likując materiał nadesłany, redakcja nie bierze 
odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie ma-
teriałów niezamawianych nie jest równoznaczne 
z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane w 
gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do skracania materiałów oraz do 
korekty w zakresie poprawności językowej.

39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

PSY SZUKAJĄ DOMU
Grono nieszczęśników znów się po-

większa, a ich szanse na znalezienie no-
wego domu najwyraźniej się zmniejszają. 
Czyżby zaczęło brakować ludzi o wielkim 
sercu i z możliwościami przygarnięcia 
bezdomnego zwierzaka?

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 NU-
MERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczegól-
nych 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,

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

2/2019 – mały, biało-brązowy pies zna-
leziony w styczniu 2019 r. w Kleciach,

19/2019 – mała, popielata suka zna-
leziona w marcu Siedliskach-Bogusz,

20/2019 – czarna, podpalana suka 
w wieku około 4 lat, znaleziona w Bą-
czałce w marcu,

27/2019 – czarno-brązowa, średniej 
wielkości suka w wieku ok. 3 lat, zna-
leziona w kwietniu w Grudnej Dolnej,

33/2019 – mała, brązowa suczka znale-
ziona w maju w Grudnej Dolnej,

34/2019 – mała, czarna podpalana suka 
znaleziona w maju w Grudnej Dolnej,

38/2019 – mała, czarna podpalana sucz-
ka znaleziona w czerwcu w Brzostku,

39-2019 – mały, czarny podpalany piesek 
znaleziony w czerwcu w Brzostku,

40/2019 – mała, czarna podpalana sucz-
ka znaleziona w czerwcu w Brzostku,

41/2019 – mała, czarna podpalana sucz-
ka znaleziona w czerwcu w Brzostku,

42/2019 – mały, czarno-biały szczeniak 
znaleziony w czerwcu w Bączałce,

43/2019 – mały, bury szczeniak 
znaleziony w czerwcu w Bączałce.

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

(fotografie na str. 47)



PSY SZUKAJĄ DOMU

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Tomasz Baran z Brzostku

Opisy na str. 46 
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Fot. Szymon Rogaczewski z Woli Brzosteckiej

Fot. Janina Słupek z Brzostku Fot. Antoni Wójcik z Bukowej

Fot. Sylwia Samborska z Januszkowic Fot. Beata Rusztowicz z Opacionki Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Joanna Płaziak z Brzostku

KĄCIK FOTOGRAFICZNY Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal się nimi. Prześlij je 
wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 
na adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych 
oznacza zgodę na ich publikację w „Wiadomościach Brzo-
steckich” w podpisie pod zdjęciem.


