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Drogi Czytelniku, wybierz sobie podpis, który najbardziej Ci odpowiada: „Wycinka lasu rozpoczęta”, „Czarna godzina dla 
świerków”, „Brzostek wychodzi z lasu”, „Wreszcie widać kapliczkę”, „Szkoda starych drzew”, „To na rynku jest kapliczka??”, 
„Chcemy tu więcej miejsc parkingowych”, „Rynek przejrzał”.
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Wyłoniono Wykonawcę w postępowaniu przetar-
gowym na odnowienie cmentarza wojennego w Buko-
wej. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środ-

ków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. URB Grzegorz Dziedzic z Tarnowa zaoferował 
wykonanie prac za kwotę 271.830,00 zł, z czego aż 173 tys. zł 
pochodzi z operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyj-
nego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”. Prace wykonane zostaną w dwóch etapach. 
W ramach pierwszego wykonana zostanie konserwacja pomnika 
i 28 cokołów betonowych wraz z krzyżami i tabliczkami, odtwo-
rzenie 22 mogił i konserwacja kapliczki. W drugim etapie zostaną 
odtworzone alejki i ogrodzenie cmentarza.

2. Rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków dla 
dzieci uczęszczających do Przedszkola w Brzostku. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, usługę tę będzie świadczyła Fundacja Rozwoju 
Społeczności Lokalnej „CARPE DIEM” z Sowiny.

3. 23 lipca w Urzędzie Miejskim w Brzostku odbyło się robocze 
spotkanie z sołtysami. Podczas spotkania omówiono m.in. sprawy 
związane z bieżącym utrzymaniem dróg, wykaszaniem poboczy, 
żwirowaniem, pracą koparki oraz poprawą estetyki naszych so-
łectw. Ważnym punktem spotkania było również przygotowanie 
do zimowego utrzymania dróg.

4. W Grudnej Dolnej, Januszkowicach oraz Zawadce Brzosteckiej 
pojawiły się nowe wiaty przystankowe. W najbliższym czasie 
wykonane zostanie podłoże z kostki brukowej oraz zamontowa-
ne zostaną kosze na śmieci. Zakup i montaż wiat został sfinanso-

wany z budżetów poszczególnych sołectw, natomiast pozostałe 
prace z budżetu Gminy.

5. Pan Leszek Bieniek - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Brzostku Sp. z o.o. informuje mieszkańców Woli Brzoste-
ckiej, że od 18 lipca br. wykonywane są podłączenia budynków 
mieszkalnych do istniejącej sieci wodociągowej. Aby przyłączyć 
budynek do sieci, należy: 
1. Złożyć wniosek o wydanie warunków na wykonanie włącze-

nia do sieci wodociągowej (wniosek do pobrania w siedzibie 
ZGK – ul. Szkotnia 22 w Brzostku),

2. Uzgodnić z upoważnionymi pracownikami Zakładu trasy 
przyłącza (zgodnie z projektem przyłącza),

3. Ustalić termin wykonania przyłącza, włączenia do sieci wo-
dociągowej oraz odbioru wykonanych robót,

4. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
przyłącza,

5. Dokonać opłat związanych z wykonaniem przyłącza wodo-
ciągowego, włączenia do sieci oraz odbiorem (wodomierz 
dostarcza ZGK) na podstawie wystawionej faktury VAT,

6. Podpisać z ZGK umowę na dostawę wody (wymagany do-
kument własności oraz do wglądu dokument tożsamości),

7. Po podpisaniu umowy nastąpi włączenia Odbiorcy do sieci 
wodociągowej.

8. Wszystkie koszty związane z robotami wynikającymi z wykona-
nia przyłącza do sieci wodociągowej ponosi Odbiorca. Szcze-
gółowe informacje nt. przyłączy można uzyskać w siedzibie 
ZGK w Brzostku Sp. z o.o. ul. Szkotnia 22, tel. 14 68 30 120.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

OD REDAKCJI
Tak ma być, jak ja chcę!
Świerki przy kapliczce to najbardziej gorący 

temat w Brzostku w ostatnich dniach. Nawet 
sprawa szkół zeszła na dalszy plan. Środowisko 
natychmiast się podzieliło. Jedni odetchnęli 
z ulgą, że wreszcie ktoś zabrał się za chaszcze 
w samym centrum miasteczka przysłaniające 
zabytkową kapliczkę i kilka budynków. Inni pa-
trzą z nadzieją, że już zaczyna się rewitalizacja 
rynku szpecącego całą miejscowość. Jeszcze 
inni liczą na nowe parkingi. Część mieszkań-
ców, zajadłych wrogów burmistrza, wycinkę 
świerków z błyskiem w oku wykorzystuje do 
kolejnej nagonki na włodarza Brzostku. Są też 
tacy, co niemalże siłą lub krzykiem próbują 
narzucić swoje zdanie, bo „tak ma być, jak ja 
chcę, ja wiem najlepiej”. Wprawdzie rynek jest 
nasz, brzostecki, ale ktoś za niego odpowiada 

i musi o niego dbać, stosując się do obowiązu-
jących przepisów. Wielu z nas jednak chciałoby 
decydować nawet o tym, co sąsiad może robić 
na swojej działce, nie wspominając już o rynku. 
Wszyscy garną się do rządzenia, ale nikt nie 
chce brać odpowiedzialności. Szkoda tylko, że 
tym walczącym o zagrażające bezpieczeństwu 
świerki nie przeszkadza, że rynek jest okupo-
wany przez lokalnych pijaczków, że krzewy 
przy kapliczce brązowieją od ludzkiego moczu, 
że schody i kostka się sypią, że pani sprząta-
jąca nie nadąża ze zbieraniem śmieci i że nie 
jest to obraz, który w oczach przejezdnych 
pozostawia miłe wrażenie. 

Podobnie było z niedawno toczoną „wojną 
biedronkową” czy ze sporami o nową drogę 
(ul. Legionów). Ci, co najgrubsze kołki ciosali 
na głowie burmistrza, pierwsi popędzili na 
zakupy do Biedronki i jeżdżą ul. Legionów, 
mimo że tak jej nie chcieli.

Cechuje nas wielka niechęć do zmian. Niech 

będzie tak, jak zawsze było. Dotyczy to nie 
tylko sfery zewnętrznej. Tym odznacza się 
też nasza mentalność, która popadła w zastój. 
Szczelnie zamykamy wszystkie okna, by nie 
dotarł do nas powiew świeżości, nowości. Tak 
nas widzą mieszkańcy północnej czy centralnej 
Polski: „Zacofany koniec świata, gdzie panuje 
jeszcze głęboki feudalizm” (oględnie rzecz 
ujmując). To stwierdzenie odnosi się nie tylko 
do Brzostku, ale i całego Podkarpacia. Czasami 
trzeba im przyznać rację, zwłaszcza jeśli obiek-
tywnie przyjrzymy się przyczynom lokalnych 
konfliktów, kiedy spora część brzostowian 
broni się przed budową nowych dróg, centrów 
handlowych, przed odnowieniem rynku, przed 
zmianami w oświacie, przed uzdrowieniem 
demokracji. 

U. Kobak
PS
Pozdrowienia dla naszego Przodka, który 

sadził te świerki    (czyt. s. 4)
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
18 lipca br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na VIII 

sesji pod przewodnictwem Pana Marcina Sasa – Prze-
wodniczącego Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, Rada 
Miejska w Brzostku uchwaliła zmiany w budżecie Gminy na 
2019 rok. Dochody i wydatki budżetu zostały zwiększone 
o kwotę 109 164,90 zł. Uzyskane dochody przeznaczono na 
budowę parkingu w Brzostku przy ul. Królowej Jadwigi w wy-
sokości 65 714,90 zł, na dotację dla OSP Grudna Górna jako 
uzupełnienie wkładu własnego do przyznanej dotacji z KPPSP 
w Dębicy kwotę 9 450,00 zł, na budowę pomnika w Brzostku 
przy ul. Legionów 30 000,00 zł oraz na opracowanie opinii 
konserwatorskiej w wysokości 4 000,00 zł. Następna uchwała 
dotyczyła zmiany planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo 
oświatowe, na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. 

Kolejną uchwałą przyjęto tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć nauczycieli przedszkola/oddziałów przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze w wymiarze 25 godzin. Następną uchwałą zmienio-
no sposoby naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu/
oddziale przedszkolnym. W dalszej części obrad radni podjęli 
uchwały dotyczące przyjęcia i ogłoszenia tekstów jednolitych 
statutów jednostek pomocniczych Gminy Brzostek – Miasta 
Brzostek oraz poszczególnych sołectw. Kolejna podjęta uchwała 
dotyczyła przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej 
Dolnej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na 
gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej.

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

Opracowała S. W.

WOKÓŁ ZMIAN NA RYNKU W BRZOSTKU
„…Drzewa o numerach 28-34 w związku z możliwym wy-

stąpieniem zgnilizny korzeni w połączeniu z płytkim systemem 
korzeniowym oraz wysokością blisko 20 metrów stanowią 
realne zagrożenie powstania złomów bądź wywrotów, które 
mogą zostać spowodowane nagłymi zdarzeniami pogodowymi, 
proponuje się przeznaczyć do wycinki…”

Tak brzmi fragment opinii dendrologicznej, jaka została 
przygotowana dla Urzędu Miejskiego w Brzostku w sprawie 
stanu i jakości drzew, które znajdują się na brzosteckim rynku. 
Drzewa o numerach 28-34 to oczywiście ścięte ostatnio świerki, 
które zajmowały miejsce przed kapliczką. W związku zatem 
z możliwością, że podczas burzy lub wietrznej pogody drzewa te 
mogłyby się złamać lub ulec wyrwaniu z korzeniami, postano-
wiliśmy je usunąć. Ewentualne bowiem straty materialne, jakie 
mogłyby powstać na skutek złamania drzewa, a nie daj Boże, 
czyjeś trwałe kalectwo czy nawet śmierć, powodowałyby, że 
odpowiedzialność za to spadłaby na brzostecki Urząd Miejski.

Stanowczo dementuję pogłoski jakoby:
1. Rozpoczynały się prace rewitalizacyjne.

Jest to nieprawda, bowiem Rada Miejska nie wyraziła jak 
dotąd zgody na ich otwarcie. 
2. Ścięto drzewa, które zostały zasadzone przez naszych 

przodków.
Jest to kompletna bzdura, bowiem trudno uznać „przodkiem” 
pana Andrzeja Cholewiaka. Jako pracownik gminy w latach 
90. posadził te świerki na polecenie pani Lucyny Pruchnik, 
jednakowoż ani on, ani pani Pruchnik na dzień dzisiejszy nie 
spełniają nawet brzegowych warunków, by móc uznać ich 
naszymi „przodkami”. Jeśli już wymyśla ktoś bzdurę, to niech 
ona będzie chociaż odrobinę wiarygodna.

3. Planowany do rewitalizacji rynek ma być pozbawio-
ny drzew.

Jest dokładnie odwrotnie. Planowana jest taka sama ilość 
nowych nasadzeń jak obecnie, a dodatkowe założenie jest 
takie, że jeśli przyjdzie do prac rewitalizacyjnych, to nowe 
nasady będą zakupione w postaci większych drzew, by nie 
trzeba było czekać latami, aż one urosną. Czynimy także 
starania o to, by niektóre z obecnych drzew na rynku, które 
dendrolog ocenił jako zdrowe, pozostawić nadal, jednak 
ostateczna decyzja w tej sprawie nie należy do nas. Szansa 
na utrzymanie np. kasztanowca jest bardzo duża.
Drodzy Państwo!

Wielokrotnie już apelowałem o rozsądek w sprawie rewi-
talizacji. Robimy, co w naszej mocy, by efekt końcowy był jak 
najlepszy. Jednak nie pojmuję, dlaczego do niektórych ludzi 
nie dochodzi, że nad całością czuwa konserwator zabytków 
i finalnie on decyduje o tym, jak będzie rynek wyglądał. Nic tutaj 
nie pomoże uchwała Rady Miejskiej, stanowisko burmistrza, 
podpisy i wola wyrażona na zebraniu mieszkańców czy nawet 
opinie Zarządu Gminnego PiS, bo i takie pomysły słyszałem. My 
możemy jedynie podjąć uchwałę, że robimy rewitalizację albo 
nie robimy. I praktycznie tyle. Nie mają też sensu ataki słowne 
na moją osobę, a taki miał miejsce ostatnio na parkingu obok 
Biedronki. Nie każdy mnie lubi, nie każdy mnie popiera, ale 
każdego obowiązuje odrobina kultury i dobrego tonu, zwłasz-
cza w sytuacji, gdy byłem razem z żoną. Nie przystoi kobiecie, 
którą uważałem za grzeczną i taktowną, takie zachowanie. Jeśli 
nawet nie darzy mnie szacunkiem jako osoby, tu wypadałoby 
szanować urząd, jaki sprawuję i hamować emocje w miejscach 

publicznych. Przekazałem tej pani informację, że to 
stanowisko nie jest dożywotne, więc może kolejny 
burmistrz okaże się dla tej pani bardziej akceptowal-
ny. Całe zajście było dla mnie mocno niekomfortowe 
i kłopotliwe, gdyż dotąd jeszcze nic takiego mi się nie 
przytrafiło. Natomiast nie ma ono żadnego wpływu 
na to, jak pracuję. Nie zostałem tutaj przywieziony 
przez nikogo „w teczce”. Wygrałem dwa razy wybory 
i to nie z „papierowymi” kandydatami, zdobyłem za-
ufanie mieszkańców. Ten sposób zarządzania gminą 
w ostatnich wyborach został uznany za właściwy, więc 
robię to, co do mnie należy. I nie jest to mój „akt łaski”, 
gdyż płaci mi za to podatnik, bym pilnował gminnego 
majątku i właściwie nim gospodarował. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Najwięcej kolizji drogowych notuje się na ulicy Słonecznej w Brzostku

CZY GMINA BRZOSTEK JEST BEZPIECZNA?
O bezpieczeństwie w naszej gminie oraz 

o pracy brzosteckich policjantów mówi Ko-
mendant Komisariatu w Brzostku pod-
insp. Mirosław Więcek.

Czy gmina Brzostek jest gmina bezpieczna? 
Tak sformułowane pytanie wymaga wydania 

oceny, czy jest bezpiecznie w gminie Brzostek, 
a ja nie czuję się do tego upoważniony. Mogę natomiast podać 
dane statystyczne, które odzwierciedlają stan bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie gminy Brzostek. 

Dane statystyczne z 2018 r. 
Kategorie przestępstw Stwierdzone % wykrywalności
Przestępstwa kryminalne 65 80
Bójka i pobicie 1 100
Uszczerbek na zdrowiu 7 50
Kradzież cudzej rzeczy 10 69
Kradzież z włamaniem 7 16
Uszkodzenie rzeczy 2 50
Ustawa o narkomanii 2 100
Wypadki drogowe 24 94,7
Kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości 17 100

Przestępstwa przeciwko rodzinie 26 100

Na podstawie powyższych danych każdy może sam ocenić, 
czy gmina Brzostek jest bezpieczna. 

Jakie są najniebezpieczniejsze miejsca w naszej gminie? 
Nie można wskazać jakiegoś konkretnego miejsca na terenie 

gminy Brzostek, które należałoby określić jako szczególnie nie-
bezpieczne. Włamania są dokonywane najczęściej do opuszczo-
nych, niezamieszkanych domów stojących w oddaleniu od innych 
posesji, sporadycznie do zamieszkanych budynków w czasie, gdy 
ich właścicieli nie ma w domu. Kradzieże cudzej rzeczy, uszkodze-
nia rzeczy, wypadki drogowe są notowane na terenie całej gminy 
Brzostek. Jeśli chodzi o kolizje drogowe, to daje się zauważyć, 
że znacząca ilość takich zdarzeń jest notowana na ul. Słonecznej 
w Brzostku. Jest to wąska ulica i dochodzi na niej do bocznych 
zderzeń lusterkami zewnętrznymi. W takich sytuacjach kierujący 
obu pojazdów ponoszą winę za spowodowanie kolizji drogowej. 

Kto najczęściej dopuszcza się czynów niezgodnych z prawem? 
Nie można wskazać jakiejś konkretnej grupy osób dokonującej 

przestępstw ze względu na wiek czy zatrudnienie. Natomiast 
znaczna ilość przestępstw jest dokonywana przez osoby w sta-
nie nietrzeźwości. Mam tu na myśli przede wszystkim przestęp-
stwa znęcania się nad rodziną. 

Jaki jest odsetek spraw rozwiązanych przez brzosteckich poli-
cjantów? 

W tym pytaniu przypuszczam, że chodzi o sprawy wykryte. 
Otóż wszystkie sprawy, które zostały wykryte, zostały wyjaśnione 
przez policjantów Komisariatu Policji w Brzostku. 

Z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się nasi policjanci? 
W 2018 r. odnotowano 4 przestępstwa przeciwko policjan-

tom, tzn. sprawcy dopuścili się naruszenia nietykalności cieles-
nej funkcjonariuszy lub ich znieważenia w czasie wykonywania 
przez nich obowiązków służbowych. Do tych sytuacji dochodziło 
w czasie podejmowanych interwencji domowych związanych 
z przemocą w rodzinie, gdzie agresja sprawców obracała się prze-
ciwko policjantom. Pewnym utrudnieniem w pracy policjantów jest 
również brak możliwości udowodnienia sprawcom popełnienia 
czynów zabronionych, w szczególności wykroczeń o charakterze 
porządkowym. Wynika to z tego, że osoba zgłaszająca chce za-
chować anonimowość, a jest jedynym świadkiem wykroczenia. 

Od czego zależy liczba patroli w ciągu dnia? Dlaczego nie ma 
patroli pieszych, np. w obrębie Rynku w Brzostku i jego okolicach? 

Liczba patroli kierowanych do służby wynika z aktualnego 
stanu kadrowego, a zatem liczby policjantów pozostających 
w danym momencie w pełnej dyspozycji i gotowości do pełnienia 
służby. Patrole piesze nie są organizowane. Wynika to z faktu, 
iż nie ma możliwości zaplanowania służby typowo patrolowej. 
Planowane są służby patrolowo-interwencyjne, policjanci kiero-
wani są do obsługi wszystkich interwencji i zgłoszonych zdarzeń 
kryminalnych, do jakich dochodzi na terenie gminy Brzostek 
i gminy Jodłowa. Wykorzystanie radiowozu w służbie umożli-
wia policjantom podjęcie interwencji w czasie pozwalającym na 
skuteczne działanie. 

Czy brzostecka Policja podejmuje jakieś działania względem dzieci 
i ich rodziców, które jeżdżą samochodami zwłaszcza po drogach 
gminnych bez prawa jazdy lub względem młodzieży jeżdżącej na 

motocyklach na terenie zabudowanym z wybitnie nad-
mierną prędkością?

W sytuacji, gdy zostanie ujawniony nieletni sprawca 
czynu polegającego na kierowaniu pojazdem mecha-
nicznym bez prawa jazdy, sprawa zostaje przekazana 
do sądu rodzinnego. Osoby poruszające się z nadmierną 
prędkością są karane grzywnami w drodze mandatu 
karnego lub kierowane są wobec nich wnioski o uka-
ranie do sądu. W ujawnianiu osób, które przekraczają 
dozwoloną prędkość, wiodącą rolę odgrywają policjanci 
ruchu drogowego KPP w Dębicy. Ponadto dzielnicowi 
z komisariatu organizują spotkania w szkołach, podczas 
których realizują zadania z zakresu profilaktyki społecznej, 
poruszając zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
w ruchu drogowym oraz omawiają konsekwencje prze-
kraczania przepisów. 

Dziękuję.
Wywiad z Komendantem Mirosławem Więckiem 

przeprowadziła Urszula Kobak.

„Być policjantem to misja, a nie praca”.
Carlos Ruiz Zafón

Odwagi, wytrwałości, spokojnych miesz-
kańców i użytkowników dróg publicznych, 
sukcesów w rozwiązywaniu spraw oraz 
szacunku i zaufania ze strony społeczeń-
stwa naszym Policjantom z okazji 100-lecia 
powstania Policji Państwowej życzy

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 8/20196

KIEDY POLICJANT MOŻE SIĘ OŻENIĆ?
Warunki zawierania związków małżeńskich i kilka 
innych ciekawostek z okazji 100-lecia powstania 
Policji Państwowej 

Policja Państwowa powstała na mocy Ustawy z dnia 24 
lipca 1919 r. o Policji Państwowej. Oto kilka artykułów 
z wymienionej ustawy:

Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej 
Art. 1. Policja jest państwową organizacją służby 

bezpieczeństwa.
Art. 2. Policja państwowa jest organem wykonawczym 

władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie 
ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Organizacja policji.
Art. 4. Policja jest organizowana i wyszkolona na wzór 

wojskowy i podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Art. 10. Funkcjonarjusze policji dzielą się na wyższych 

i niższych. Zasadnicze płace wyższych funkcjonarjuszów 
policji odpowiadają płacom kategorii urzędniczych.

Płace zatrudnionego w biurach policji personelu biu-
rowego normują się stosownie do etatów urzędników 
i funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wyżsi funkcjonarjusze
Komendant Główny kategorja IV.
Zastępca Komendanta Głównego Va, Vb.
Komendant Okręgowy Va, Vb, VI.
Zastępca Komendanta Okręgowego VI, VII.
Komendant Powiatowy VII, VIII, IX.
Zastępca Komendanta Powiatowego VIII, IX, X.
Komisarz VIII, IX, X.
Zastępca Komisarza IX, X.
Naczelnik Urzędu Śledczego Vb, VI, VII, VIII.

Inni wyżsi funkcjonarjusze otrzymują kategorię płacy 
i nazwę stosownie do pełnionych funkcji.

Niżsi funkcjonarjusze:
Starszy przodownik.
Przodownik.
Starszy posterunkowy.
Posterunkowy. 
Warunki przyjęcia do policji.
Art. 26. Warunkiem przyjęcia do policji jest:
1) obywatelstwo polskie,
2) nieskazitelna przeszłość,
3) wiek od 29 do 45 lat,
4) zdrowa i silna budowa ciała oraz wzrost odpowiedni,
5) znajomość języka polskiego w piśmie i w słowie, 

i umiejętności liczenia.
Art. 27. Kandydaci na wyższych funkcjonarjuszów policji 

muszą prócz warunków zdrowia i moralności posiadać 
wykształcenie: do zastępcy komendanta okręgowego 
włącznie — conajmniej świadectwo z ukończenia śred-
niego zakładu naukowego, na komendantów okręgowych, 
zastępcę głównego komendanta i głównego komendanta 
— wykształcenie wyższe.

Oficerowie rezerwy, o ile nie posiadają wyższego wy-
kształcenia, mają prawa kandydatów z wykształceniem 
średnim.

Starsi przodownicy, nie mający wykształcenia średniego, 
w uznaniu zasług i zdolności mogą awansować na wyższe 
urzędy, o ile złożą odpowiedni egzamin.

Art. 28. Wszyscy funkcjonarjusze policji muszą ukończyć 
specjalne szkoły.

Art. 29. Nominację do policji poprzedza półroczna służba 
próbna. Służba próbna zalicza się do czasu służby w policji.

Art. 30. Każdy nowowstępujący do policji funkcjonarjusz 
musi złożyć przysięgę według załączonej roty.

ANEKS DO ART. 30 USTAWY O POLICJI PAŃSTWOWEJ
Rota przysięgi służbowej.
„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powie-

rzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz 
dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy 
zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; 
wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, 
przepisów prawa strzedz pilnie, obowiązki swoje spełniać 
gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać do-
kładnie, tajemnicy urzędowej dochować.

Tak mi Panie Boże dopomóż.”

Policjanci musieli sprostać licznym wymaganiom. Na-
wet założenie rodziny nie było dla nich prostą sprawą, 
o czym świadczą fragmenty poniższego rozporządzenia, 
które dokładnie określało, jakie warunki powinien spełnić 
policjant, który chciał zawrzeć związek małżeński.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w spra-
wie zawierania związków małżeńskich przez funkcjo-
narjuszów Policji Państwowej z dnia 28 lipca 1928 r. 
(fragmenty):

§ 1. Na zawarcie związku małżeńskiego funkcjonarjusz 
policji w stanie czynnym i nieczynnym winien uzyskać 
zezwolenie władzy przełożonej stosownie do poniższych 
przepisów.

§ 2. Zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego 
oficerom policji udziela Komendant Główny Policji 
Państwowej.

Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego może 
otrzymać oficer Policji Państwowej pod warunkiem:

a) ukończenia 24 lat życia,
b) nieposzlakowanej opinii narzeczonej.
§ 3. Zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego 

szeregowym policji udziela właściwy komendant 
wojewódzki Policji Państwowej. Szeregowym 
niepodlegającym komendantom wojewódzkim zezwolenia 
udziela Komendant Główny Policji Państwowej.

Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego może 
otrzymać szeregowy Policji Państwowej pod warunkiem:

a) ukończenia 24 lat życia,
b) przesłużenia trzech lat w Policji Państwowej,
c) nieposzlakowanej opinii narzeczonej.
§ 5. O ile procent szeregowych żonatych oraz wdowców 

i rozwiedzionych mających na utrzymaniu dzieci, przekracza 
w pewnym okręgu wojewódzkim 75% ogólnego stanu 
etatowego szeregowych tego okręgu, to Komendant 
Główny Policji Państwowej może zabronić wydawania 
zezwoleń na małżeństwo szeregowym w tym okręgu, 
wstrzymując jednocześnie obsadzanie etatów w tymże 
okręgu przez szeregowych wymienionych kategoryj. Zakaz 
taki wydawany jest do odwołania, a traci swą ważność 
automatycznie z chwilą obniżenia się liczby szeregowych 
wymienionych kategoryj niżej 75%.

§ 7. Samowolne zawarcie przez funkcjonarjusza Po-
licji Państwowej związku małżeńskiego bez zezwolenia 
właściwego komendanta pociąga za sobą w stosunku do 
winnego funkcjonarjusza odpowiedzialność dyscyplinarną.

Przywołane akty prawne są dostępne w Internetowym Systemie 
Aktów Prawnych (ISAP). W cytowanych fragmentach ustawy i roz-
porządzenia zachowano oryginalną pisownię.

Redakcja
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SZKOŁO BRZOSTECKA, DOKĄD ZMIERZASZ?
Wakacyjny spokój zapanował w szkołach. Młodzież po 

rocznym trudzie intelektualnym odpoczywa, ale czy na pewno 
ten odpoczynek jest spokojny? Czy nie ma trwogi – co z nami 
będzie – jak dostać się do wybranej, wymarzonej szkoły? A ro-
dzice? – co oni teraz przeżywają razem ze swoimi pociechami. 
Oddali swoje dzieci w ręce wytrawnych pedagogów, zdałoby 
się powiedzieć świetnych polonistów, matematyków. Dobrze 
wyedukowanych nauczycieli języka angielskiego. A tu grom 
z jasnego nieba – brzostecka podstawówka zajęła niechlubne 
ostatnie miejsce w powiecie dębickim akuratnie z tych wiodą-
cych dziedzin nauki. Po przeczytaniu tych wiadomości ogarnęła 
mnie trwoga, a potem ogromna złość – jak mogą tegoroczni 
absolwenci być tak nieprzygotowani do dalszej edukacji, do 
dalszego życia. Po pierwszych emocjach ogarnęły nas, emery-
tów – a mam kontakt nie tylko z brzosteckimi nauczycielami 
starszych pokoleń – żal i ogromny niepokój. Jak można było 
przez wiele lat bawić się w politykę, szukać własnych sukcesów 
w wyborach do różnych partii, byleby być wyżej i mieć pełniejszą 
kieszeń pieniędzy. Nie taka jest rola pedagoga, nauczyciela, 
a przede wszystkim dyrektora placówki oświatowej. Wiel-
kość pedagogów mierzy się sukcesami uczniów, a polonista, 
matematyk ma tutaj najwięcej do zrobienia i do powiedzenia. 
Młodzież bardzo szybko „rozgryza”, kto jest kto i co może, a co 
nie może robić złośliwego danemu pedagogowi. Dlatego młode 
koleżanki i koledzy nauczyciele, szanujcie się nawzajem, dbaj-
cie o własną edukację, ale przede wszystkim kochajcie dzieci, 
które edukujecie, szanujcie rodziców, twórzcie spójne grona 
pedagogiczne, które nie rozerwie żaden nawiedzony „ktoś”, 
kto nagle znajdzie się w ekipie kierującej placówką – a zresztą 
moje skromne pytanie brzmi – gdzie byliście, kiedy trzeba było 
wybrać spośród was osobę na kierowniczą funkcję? Czyżby 
nie było wśród was odpowiedniego kandydata – nie wierzę 
w to, bo przecież przed laty byłam waszym wychowawcą, 
nauczycielem, polonistą, muzykiem, harcerzem i bardzo do-
brze znam wasze możliwości intelektualne. To brak zgrania 
i jedności spowodowane różnymi nie zawsze dydaktycznymi 
wymogami rozbił was i podzielił. I pamiętajcie, że my – wasi 
nauczyciele emeryci – też czekamy na słowo od was i na spot-
kanie z młodzieżą w ukochanej brzosteckiej szkole, która była 
dla nas najwspanialszym miejscem egzystencji – bo przez 20 
lat życia na emeryturze nikt nie zaprosił nas ani raz do szkoły. 
Wyjątkiem był dyrektor Berek, który na święto nauczyciela, 
zaprosił w ubiegłym roku wszystkich emerytów. Dziękujemy!

Razem z Wami i pokoleniami wcześniejszymi i późniejszy-
mi tworzyliśmy nasz wspólny dom edukacyjny, ale nigdy nie 
zdarzyło się, aby Brzostek nie wiódł prymu w edukacji. Dziś 
jest nam po prostu żal młodzieży, która uwierzyła w moc 
dydaktyki brzosteckiej podstawówki i została tylko z nikłymi 
efektami dydaktycznymi.

A wy, rodzice, co na to? Bądźcie sojusznikami twórczego 
nauczyciela. Nie opowiadajcie – na co dziecku ta trudna 
wiedza i tak trzeba jechać na zachód – ja pytam, po co 
opuszczać naszą piękną Ziemię Brzostecką, skoro tutaj przy-
jeżdżają przybysze, budują coś, otwierają i dorabiają się. Skoro 
nasze zdrowe pola można byłoby zamienić w ekologiczne 
warzywniki, pola uprawne, hodowle kóz, owiec, drobiu, 
rodzinne gospodarstwa wyrabiające sery, dżemy itp. oraz 
inne jeszcze działy gospodarowania – a przecież młodzi 
otrzymują na ten cel pomoc od państwa i Unii Europejskiej 
właśnie z Zachodu. Niekoniecznie wyjazd w nieznane i całe 
kieszenie euro dają szczęście.

Szanowni uczniowie brzosteckiej podstawówki, weźcie 
sobie do serca moją prośbę i pokażcie nie tylko Panu Burmi-
strzowi, że potraficie osiągać takie same rezultaty jak Wasi 
koledzy z Przeczycy – brawo Grono Pedagogiczne, brawo 
Pani Dyrektor, jesteście wzorem, że dobra praca z uczniem 

daje dobre rezultaty, że współpraca z Rodzicami jest niezbęd-
na w zdobywaniu dobrych wyników z edukacji dzieci i brawo 
Grono Pedagogiczne, że jesteście integralną grupą twórczą 
– bierzcie z nich przykład.

Brzosteccy pedagodzy, bierzcie wzór z ościennych gmin, 
które dzisiaj osiągają sukcesy dydaktyczne, wystarczyło, że 
całe Grono Pedagogiczne poczuło chęć wspólnego działania, 
nowi dyrektorzy twórczo współpracują z Radą Pedagogiczną 
i rodzicami, a efekt końcowy – wyniki z egzaminów i miejsce 
lokaty – jest świetne. I nie wiem, czy ta jodłowska szkoła ma 
projektor multimedialny z dostępem do Internetu – czy też 
nie ma. Wiem na pewno, że chęć dydaktyczna nauczycieli, 
umiejętność współpracy z rodzicami, a przede wszystkim nowe 
i ciekawe metody nauczania wyzwalają u młodzieży dobre 
efekty pracy, czego dowodem są wyniki nauczania.

Chcę jeszcze przypomnieć, że brzostecka podstawówka 
wiodła prym w oglądalności pokazowych – otwartych – lekcji 
z języka polskiego, historii, biologii, muzyki – młodzież bardzo 
aktywnie uczestniczyła w tych lekcjach, a gremium młodych 
nauczycieli – z całego województwa tarnowskiego z dyrektorem 
Oddziału Doskonalenia Nauczycieli dr. Marianem Morawczyń-
skim i metodykami oglądało lekcje, a potem młodzi nauczy-
ciele redagowali wnioski, pisali wspólny konspekt i wracali do 
swych szkół pełniejsi o nową wiedzę metodyczną. A ponadto 
nauczyciel był zobowiązany do permanentnego doskonalenia 
zawodowego. Uczestniczył czynnie w zespołach samokształ-
ceniowych, konferencjach metodycznych, w zespołach kon-
kursowych itp. chociaż też kończył studia magisterskie. Nadzór 
dyrektora szkoły też był – myślę – trochę inny. Hospitacje 
zapowiedziane, niezapowiedziane z rozmową przedhospitacyjną 
czy pohospitacyjną z zapisem uwag. To była rzetelność oceny. 
A dzisiaj? – czy aby nie były to pewne niekończące się układy, 
w których „swoi” są cacy, a inni nie mają żadnej możliwości 
„przebicia” się. Nie wierzyłam, że kiedykolwiek napiszę taki 
artykuł o mojej ukochanej szkole, w której pracowałam 34 
lata – cóż życie zmusiło mnie do takiej reprymendy. Dokąd 
zmierzasz, brzostecka podstawówko?

Wszystkich, których dotknęłam może niesłusznie, ale wg 
mnie koniecznie, przepraszam. Na koniec przypominam Asnyka: 
„… ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, … na nich się jeszcze 
święty ogień żarzy…”, może jednak trzeba postawić na twórczą 
pracę ucznia, nie zapominając o postępie technologicznym 
i wykorzystując efektywnie urządzenia wspomagające dydak-
tykę. Czego serdecznie życzę.

Zuzanna Rogala

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
Ks. Jan Twardowski

PODZIĘKOWANIE
Składamy podziękowania bliższej i dalszej Rodzinie, 

Przyjaciołom, Przedstawicielom samorządu lokalnego, 
Pracownikom Ośrodka Zdrowia w Brzostku, Przedsta-
wicielom różnych instytucji, Sąsiadom oraz Wszystkim 
tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli we 
Mszy św. pogrzebowej

Śp. Józefa Rosia.
Dziękujemy za słowa wsparcia, modlitwę, intencje 

mszalne oraz kwiaty i wieńce
Rodzina 
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JAK TO DRZEWIEJ BYWAŁO
Takie to już jest to życie ludzkie, że trzeba kilkanaście lat 

poświęcić na chodzenie do szkoły. Nie ma uproś, ubłagaj. 
Ani rodzic, ani dziecko w wieku „poborowym” przed tym się 
nie wywinie.

Niechęć do chodzenia do szkoły, a zwłaszcza niechęć do 
samej nauki jest tak stara jak przymus szkolny. Już dawno 
minęły czasy, kiedy dzieci marzyły o tym, by móc pobierać 
nauki. Zwłaszcza te z biedoty, z rodzin chłopskich czy ro-
botniczych. Wiele z nich nie chciało przez cały swój żywot 
patrzeć w przysłowiowy „krowi ogon”, czy harować u bogacza 
za marne grosze. Nauka to był luksus. Jeszcze po wojnie, jak 
wspominają starsi mieszkańcy naszej gminy, wszyscy doceniali 
możliwość darmowego kształcenia. Jako już dorośli chodzili 
do szkoły, by nauczyć się pisać, czytać i liczyć. Nikt nie chciał 
być analfabetą. Nauczyciel wtedy był jak „guru”, bo posiadał 
wiedzę niedostępną dla prostych ludzi z racji braku lub ni-
kłych innych źródeł informacji. Był przewodnikiem po nowej, 
powojennej rzeczywistości. Nauczyciel z tego powodu należał 
do elity lokalnej społeczności, cieszył się powszechnym sza-
cunkiem. W domach rodzice wpajali swoim dzieciom, że mają 
chodzić do szkoły, uczyć się i słuchać nauczyciela. Kiedy coś 
„przeskrobały”, oprócz kary w szkole, spotykała je druga kara 
w domu. Z biegiem lat wszyscy przyzwyczaili się do tego, że 
szkoła jest powszechnie dostępna, a kształcenie bezpłatne. 
Przewrotna natura ludzka nie ceni tego, co za darmo, a jeszcze 
pod przymusem. Przestało się chcieć uczyć. Na wsiach szkoły 
były dobrym miejscem ucieczki przed robotą w polu, przynaj-
mniej przez parę godzin dziennie nie trzeba było wykonywać 
ciężkich prac polowych czy gospodarskich. Wtedy jeszcze tlił 
się szacunek do nauczyciela, bo ten wciąż dzielił się swoją 
wiedzą, jeśli tylko chciało się z niej skorzystać. Wcale to nie 
były takie różowe czasy dla ucznia – kary, zwłaszcza fizyczne 
stosowano na porządku dziennym: klęczenie w kącie z rękami 
wyciągniętymi do góry, klapsy tam, gdzie się plecy kończą, aż 
nieraz kurz się unosił z ubrań, szarpanie za odzież, ciągnięcie 
za uszy lub co bardziej bolało - za włosy nad uszami, bicie 
linijką itd. A w domu powtórka. Zdarzało się też wyzywanie 
uczniów, ośmieszanie, wykpiwanie, jak np. nazywanie przy 
całej klasie chorowitego dziecka, „zdechlakiem”. Nikt jednak 
nie przychodził z pretensjami do nauczyciela czy dyrektora, bo 
wtedy jeszcze pokutowało przeświadczenie, że nauczyciel ma 
zawsze rację. Ci, co się nie chcieli uczyć, szli do szkół zawo-
dowych, reszta na miarę swoich możliwości chłonęła wiedzę, 
bo żeby być przyjętym do liceum czy technikum, trzeba było 
zdać egzamin pisemny i ustny w wybranej szkole, przed obcymi 
nauczycielami. Dobry wynik z egzaminu decydował o dalszych 
losach edukacyjnych. Nikt się wtedy nie przejmował uczniow-
skimi dysfunkcjami – dysleksją, dysortografią, dysgrafią czy 
dyskalkulią. Dysgrafię (nieczytelne pismo) eliminowano w bar-
dzo prosty sposób – biciem „po łapach” za brzydkie pisanie 
i ocenami niedostatecznymi. Zresztą – nie uczysz się, to się nie 
przechodzisz – prosta zasada. Drugoroczni uczniowie byli na 
porządku dziennym. Nauczycieli przez długi czas brakowało. 
Przyjmowano więc do pracy młodych ludzi po liceach albo 
studiach niepedagogicznych, którzy dopiero później uzupeł-
niali kwalifikacje. Mimo wszystko zawsze więcej wiedzieli 
od uczniów, bo ci nie mieli wtedy dostępu do internetu, do 
opracowań naukowych, więc skazani byli na podążanie za „mi-
strzem”, czyli nauczycielem. Nauczyciel, jeżeli miał gruntowną 
wiedzę (a w taką wyposażały go studia zawodowe lub 5-letnie 
studia magisterskie w systemie stacjonarnym) i umiejętność jej 
przekazywania oraz powołanie do pracy z młodzieżą, potrafił 

ją porwać za sobą i otworzyć bramy do dalszego kształcenia. 
Nauczyciele uczyli z tych samych podręczników przez kilka 
lub kilkanaście lat, mieli zdecydowanie mniej „papierów do 
wyprodukowania”, a co za tym idzie – więcej czasu dla ucznia. 
Dawniej wśród pedagogów też zdarzały się konflikty. Były 
przypadki podrywania autorytetu kolegi czy koleżanki w oczach 
uczniów. Nieraz słyszało się na lekcjach, że „tylko ja was dobrze 
przygotuję do egzaminu, pani X nie umie tego robić”. Słyszało 
się też o walkach o władzę wśród nauczycieli, widziało się, jak 
niektórzy z nich szczególnie przymilali się ówcześnie rządzącej 
partii politycznej. Oszukiwano w konkursach przedmiotowych, 
co zdecydowanie zmniejszało szanse uczniów z prowincji. 
Wcale tak pięknie nie było. Nie ma co idealizować przeszłości, 
bo żyją jeszcze i nauczyciele, i uczniowie, którzy pamiętają, jak 
to drzewiej w szkołach bywało.

Pod koniec lat 90. wszystko zaczęło się zmieniać. Wprowa-
dzenie zasady, że w szkołach podstawowych czy gimnazjach 
wystarczy podejść do egzaminu, żeby go zaliczyć,  pozbawiło 
nauczycieli jednego z ważniejszych narzędzi motywacji. Można 
było zdobyć 0 punktów i ukończyć szkołę. Zaczęto likwidować 
tzw. zawodówki i nagle wszyscy, bez względu na możliwości 
intelektualne, nabrali chęci do kształcenia się w szkołach koń-
czących się maturą. Szkoły średnie natomiast obniżyły wyma-
gania w naborze, ponieważ za każdym uczniem szły pieniądze. 
Podobnie stało się na uczelniach. Dodatkowo szkoły wyższe 
zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu i wszyscy, nawet nie 
opuszczając powiatu albo własnego miasteczka, mogli zostać 
magistrami. To odnosiło się też do szkół przygotowujących 
kadrę pedagogiczną. I tak nauczycielami z łatwością zostawali 
głównie ci, którzy chcieli mieć długie wakacje, wśród nich 
zdarzały się „rodzynki” z powołaniem. Poziom kształcenia na 
uczelniach, zwłaszcza w systemie zaocznym, pozostawiał i wciąż 
pozostawia wiele do życzenia. Świat w szybkim tempie diame-
tralnie się zmienia, powstały nowe technologie, co wpłynęło 
na zmianę oczekiwań wobec systemu kształcenia. Niestety, 
polskiej edukacji trudno jakoś otrząsnąć się ze starych, tych 
nie zawsze dobrych nawyków, i stawić czoła współczesności. 
Musimy wszyscy więcej wymagać od siebie – począwszy od 
organów ustawodawczych, wykonawczych, poprzez organy 
prowadzące i sprawujące nadzór, poprzez nauczycieli, rodzi-
ców, a skończywszy na uczniach. Nie wystarczy wspominać, 
jak dawniej było wspaniale, nie wystarczy krytykować, trzeba 
myśleć, wyciągać wnioski z błędów, konfliktów, poszukiwać 
nowych rozwiązań i wprowadzać je w życie, żeby było lepiej. 

Bo to z człowiekiem już tak jest, że:
Cłek zyje sobie samemu na sprzycność. Niby Grecy nazwali to 

„dialektykom”. Tyz piyknie. „Dialektyke” mozes uwidzieć gołym 
okiem, kie Jasiek, Władek i Józek sóm jest przynapici. Kie sie 
Jasiek przynapije, to go gorzołka ciągnie w dół. Kie sie Władek 
przynapije, to gorzołka ciągnie go na bok. A Józka zaś gorzołka 
ciągnie do zadku. Kie sie nojdóm syćka pijani, to sie poobłapiajom 
i trzymajóm sie wroz. Tak se idóm. I choć kozdy z osobna ni może 
sie na nogach utrzymać, to razem sie trzymajom. Idom śpiewa-
jęcy sobie samym na sprzycność. I to sie nazywo „pojednaniem 
w sprzycności”. Jędrek z Pyzówki tyz to wywiód jako tyn Heraklit, 
a spisoł ks. Józef Tischner w „Historii filozofii po góralsku”.

Teraz pasowałoby, żeby wszystkie strony zainteresowane 
sprawami oświaty tak się „poobłapiały” i razem szły mocnym 
krokiem, wykorzystując wszelkie „sprzycności” do poprawy 
jakości edukacji. Hej!

U. Kobak
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SZTANDAR DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY
W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które 

zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym 
wydarzeniem dla młodzieży, rodziców, dyrekcji, grona peda-
gogicznego i pracowników było poświęcenie i nadanie naszej 
szkole sztandaru. Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość 
odbyła się 19 czerwca 2019 roku, jednocześnie łącząca się z za-
kończeniem roku szkolnego 2018/2019. O godzinie 9.00 cała 
społeczność szkolna, poczet sztandarowy i zaproszeni goście 
zgromadzili się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wnie-
bowziętej w Przeczycy. Podczas Mszy 
Świętej, którą celebrowali: ks. Proboszcz 
Marek Marcićkiewicz i ks. Katecheta Ra-
fał Żelazny, został poświęcony Sztandar 
Szkoły. Ks. Proboszcz, przedstawiając 
sztandar jako symbol nauki, pracy dla 
dobra naszej ojczyzny oraz przynależności 
uczniów i nauczycieli do szkoły, pokreślił, 
że dzisiejsze wydarzenie nosi znamiona 
uroczystości religijnej, patriotycznej i hi-
storycznej. Po Mszy Świętej wyprowa-
dzono sztandar, za którym uczestnicy 
uroczystości udali się na teren szkoły. 
O godzinie 10.00 na dziedzińcu szko-
ły przy pięknej pogodzie rozpoczęła się 
uroczysta ceremonia nadania sztandaru 
naszej szkole. Dyrektor Joanna Przewoź-
nik przywitała w imieniu społeczności 
szkolnej wszystkich zgromadzonych gości, 
m.in. przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Brzostku Marcina Sasa, radnych, soł-
tysów wsi Przeczyca i Skurowa, księży, 
Radę Rodziców, nauczycieli i uczniów oraz przedstawicieli 
Stowarzyszenia ,,Rozwój przez Edukację”, które ufundowało 
Sztandar Szkoły. Pani dyrektor w przemówieniu podkreśliła, 
że dzisiejszy dzień jest bardzo szczególny w historii naszej 
szkoły. Wyraziła wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół 
i sympatyków szkoły, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą 

uroczystość. Nadszedł moment, na który cała społeczność 
szkolna czekała z niecierpliwością. Rozpoczęła się ceremonia 
nadania sztandaru szkole. Na początku uroczystości uczenni-
ca Kinga Szymańska przedstawiła krótki opis historii naszej 
szkoły. Następnie uczeń Bartłomiej Gonet przypomniał syl-
wetkę patrona naszej szkoły ks. dr. Józefa Jałowego połączoną 
z prezentacją multimedialną. Później uczennica Aleksandra 
Sury opisała wygląd sztandaru. Płat sztandaru stanowi tkanina 
w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. Przy-

mocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna 
toczonego, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła 
w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono 
złotymi frędzlami. Główna strona sztandaru (awers) posiada 
szafirowe tło. Znajduje się na niej nazwa oraz imię szkoły. 
W czterech rogach umieszczone są złote lilie symbolizujące 

szlachetność, czystość i sprawiedliwość. Centralne miejsce 
zajmuje tarcza szkolna przedstawiająca kaganiec wykoń-
czony wieńcem laurowym. Rewers sztandaru jest w kolorze 
ecru. Na tle w centrum umieszczono symbol narodowy tj. 
wizerunek orła białego z głową ozdobioną złotą koroną 
zwróconą w prawo. Zarówno nad godłem państwowym, 
jak i pod nim widnieje, w kolorze złotym, historyczny napis 
mieszczący się na budynku szkoły: ,,SZANUJ PRZESZŁOŚĆ, 
PRZYSZŁOŚĆ ODDAJ BOGU. UCZCIWIE PRACUJ NA RO-
DZINNYM PROGU”.

Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez 
uczniów naszej szkoły ślubowania na sztandar. Tekst przysięgi 
przeczytał uczeń Kacper Pruchnik. Następnie głos zabrał 
przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku Marcin Sas, pod-
kreślając, iż uroczystość nadania sztandaru to znak tożsamości 
szkoły i symbolu idei, którym ona służy. Na zakończenie pani 
dyrektor podziękowała w imieniu całej społeczności szkolnej 
Stowarzyszeniu ,,Rozwój przez Edukację” za ufundowanie 
sztandaru szkole oraz przybyłym gościom za uświetnienie 
tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Ponadto 
podziękowała nauczycielom i uczniom za włożony wysiłek 
w przygotowanie tej uroczystości, która odbyła się w tak 
wspaniałej atmosferze. Ostatnim punktem uroczystości było 
zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek. Uroczystość 
przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając 
niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wra-
żeń. Była przepiękną lekcją historii. Z pewnością na długo 
pozostanie w naszych sercach. 

Agata Rachowicz

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 przypadku wolnego miejsca na stronach kolorowych.

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

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie 
miesięcznika.

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

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

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organi-
zacyjnych gminy.
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PODSUMOWANIE PROJEKTU „RÓWNAĆ SZANSE 2018” 
ŚWIĘTEM DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
JANUSZKOWIC I OPACIONKI

„Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć 
to na etapy”

Henry Ford

 28 czerwca 2018 roku w godzinach popołudniowych 
w Domu Strażaka w Januszkowicach miało miejsce niecodzien-
ne spotkanie młodzieży i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach na czele z dyrektor 
szkoły mgr Ewą Ziają, przedstawicieli gminnych i miejscowych 
władz samorządowych w osobach: Daniela Wójcika Radnego 
Rady Powiatu, Bolesława Pieniądza Sołtysa Januszkowic, 
Ryszarda Chajca Radnego Gminy Brzostek, Marii Boroń Prze-
wodniczącej KGW Januszkowice, Bożeny Przewoźnik Prze-
wodniczącej KGW Januszkowice, Ks. Stanisława Mirka, Lidii 
Kolbusz Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Januszkowicach, Zbigniewa Kowalskiego 
i Tadeusza Boronia - Członków Rady Sołeckiej Januszkowice, 
Krystyny Zegarowskiej Członka Rady Sołeckiej Opacionka, 
Pawła Batyckiego – przedstawiciela lokalnych mediów oraz 
mieszkańców Januszkowic i Opacionki. 

Spotkanie to miało na celu uroczyste podsumowanie działań 
projektowych, które wynikały z realizowanego przez grupę 
młodzieży ze szkoły w Januszkowicach projektu pt. ,,KULTU-
RALNI & LOKALNI” w ramach Programu RÓWNAĆ SZANSE 
2018 POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI 
działającej na rzecz dzieci i młodzieży. Projekt ten realizowany 
był w ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania 
Edukacji „Nasza Przyjazna Szkoła”działającego przy Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach. 
Pragniemy zaznaczyć, że był to już kolejny realizowany przez 
nas projekt Programu ,,RÓWNAĆ SZANSE”. Koordynatorem 
obu projektów był Dariusz Dziedzic, a opiekunkami Katarzyna 
Pietrucha-Nowak i Marta Karmelita. Projekt skierowany był 
do młodzieży z klasy siódmej i ósmej oraz klasy III gimnazjum 
zainteresowanej podejmowaniem różnych działań w miejscu 
swojego zamieszkania, interesującej się problemami swojej 
społeczności lokalnej, chcącej kulturalnie wzbogacić jej życie 
oraz nabyć umiejętności przydatne do funkcjonowania we 
współczesnym świecie, takie jak: przedsiębiorczość, otwartość, 
skuteczność, operatywność, kreatywność itp.

Nasze działania skierowane były w stronę najbliższego 
otoczenia i miały na celu:

- poznanie blasków i cieni życia mieszkańców własnych 
miejscowości, tj. Januszkowic i Opacionki,

- poznanie nowych ludzi,
- nabycie różnych nowych umiejętności,

- dowartościowanie się,
- poznanie swoich mocnych i słabych stron,
- uczestniczenie w ciekawych wyjazdach i spotkaniach,
- współtworzenie kultury i obcowanie z jej wytworami.
Działaliśmy od lutego do czerwca. W tym czasie:
- uczestniczyliśmy w wyjeździe do Krakowa, podczas którego 

w Teatrze im. Juliusza Słowackiego obejrzeliśmy przedstawienie 
teatralne w wykonaniu wybitnych krakowskich aktorów oraz 
wzięliśmy udział w warsztatach teatralnych zorganizowanych 
dla nas przez pracowników tego teatru,

- w ramach wymiany doświadczeń spotkaliśmy się z inną 
grupą projektową Programu ,,Równać Szanse” - ,,Włóczykijami” 
z Bolestraszyc i razem z nimi poznaliśmy przepiękne miasto, 
jakim jest Przemyśl,

- przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami Opacionki 
i Januszkowic na temat blasków i cieni ich życia,

- na podstawie pozyskanych informacji oraz własnych 
spostrzeżeń i doświadczeń stworzyliśmy scenariusze scenek 
dramatycznych, w których zawarliśmy zgromadzoną wiedzę,

- przygotowaliśmy dekorację i rekwizyty do występu oraz 
zorganizowaliśmy spotkanie finalizujące projekt, podczas któ-
rego miał miejsce nasz występ.

Występ ten w swojej treści odzwierciedlał problemy, z jakimi 
borykają się mieszkańcy Opacionki i Januszkowic, ale również 
pokazywał, jak w przeciągu ostatnich lat zmieniło się na lepsze 
ich życie.

Pragniemy dodać, że z funduszy projektowych oraz z fun-
duszy pozyskanych od sponsorów zakupiliśmy wysokiej klasy 
sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, zorganizowaliśmy wyjazdy 
do Krakowa i Przemyśla oraz przygotowaliśmy finalne spotka-
nie. W tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim zaproszonym Gościom, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością, naszym lokalnym sponsorom – ludziom o wielkich 
sercach, którzy zechcieli nas wesprzeć. Należą do nich:

- Ryszard Chajec Radny Gminy Brzostek,
- lokalni przedsiębiorcy: Jan Wesołowski, Mariusz Jędrusik, 

Zbigniew Szczuciński, Krzysztof Pruchnik,
- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickie-

wicza w Januszkowicach,
- Sołectwo Januszkowice,
- Sołectwo Opacionka,
- Eugeniusz Stasiowski, który ofiarował materiał oraz pomógł 

wykonać drewniany płot - niezbędny element wystroju sceny.
Bezpośrednio po występie miało miejsce wspólne spotkanie 

przy ciastku, kawie i herbacie, którego celem była międzypo-
koleniowa wymiana doświadczeń życiowych oraz dyskusja 
przepełniona troską o przyszłość naszej społeczności lokalnej. 
Jesteśmy przekonani, że projekt ten zaszczepił w nas potrzebę 
,,brania w swoje ręce” losów naszej małej Ojczyzny.

Uczestniczka Projektu
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DEBATOWALI PO RAZ CZWARTY
Są cztery pory roku, cztery strony świata, byli też czterej 

pancerni, Adam Małysz cztery razy wygrywał Mistrzostwa 
Świata i Kryształową Kulę, a szczęście ma nam dać znalezienie 
czterolistnej koniczynki. 

Liczba cztery ma zatem wiele symboli i skojarzeń w kulturze. 
Jeśli mam być szczery, to ze wszystkich części Gwiezdnych Wo-
jen najbardziej podobała mi się ta czwarta (to znaczy, pierwsza 
w kolejności powstawania), a z Harry’ego Pottera najbardziej 
też lubię tę czwartą – „Czarę Ognia”. Można by tak bez końca, 
ale nie o to w tym artykule chodzi.

W 2019 roku po raz czwarty grupka zapaleńców zorgani-
zowała turniej debat oksfordzkich „Młodzi Mają Głos!”, po-
przedzony cyklem szkoleń. Po raz pierwszy w historii młodzież 
szkół podstawowych szkolili absolwenci projektu – Martyna 
Pietruszewska i Maria Szydłowska, wspomagani przez swoich 
starszych kolegów z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców 
– Aleksandrę Wendel, Krzysztofa Bułę i Jakuba Kozłowskiego. 

Tak się składało przez te wszystkie lata, że w każdym roku 
debaty wygrywała inna szkoła. W pierwszej edycji były to Sied-
liska-Bogusz, w drugiej triumfowała szkoła z Pilzna, w trzeciej 
z Nawsia Brzosteckiego, a teraz szkoła z Brzostku. Po raz kolejny 
można było się przekonać, jak ważna w osiągnieciu sukcesu jest 
zgrana drużyna, atmosfera w zespole i wzajemne wsparcie. Te 
wszystkie cechy dało się zauważyć w szkołach, które zmie-
rzyły się w wielkim finale. Zespół z Januszkowic zmierzył się 
w nim na słowa ze szkołą w Brzostku, a teza wielkiego finału 
brzmiała „Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich”. 
Po pasjonującej walce czwórka dziewczyn ze szkoły imienia 
Adama Mickiewicza musiała uznać wyższość szkoły z Brzostku, 
w której wyróżniał się najlepszy mówca całej IV edycji „Młodzi 
Mają Głos!” – Mateusz Nowak. To dokładnie ten mówca, który 
we wcześniejszych debatach tak wypowiadał się o brzmieniu 
języka szwedzkiego: „Bez teorii (znajomości języka) te zdania 
po szwedzku są tylko zbitką sylab, które dźwiękiem przypo-
minają spadające kaloryfery ze schodów”. Myślę, że Miodek 
z Bralczykiem by się nie powstydzili takich skojarzeń. 

Wyniki wynikami, ale nie one w tej całej debatanckiej zabawie 
są najważniejsze. Nasi absolwenci, którzy nadal debatują na 
ogólnopolskim szczeblu, w prywatnych rozmowach podkreślają, 
że debaty dały im pewność siebie, pewność swoich poglądów, 
wyrażania myśli. Wielu z nich dostało się na wymarzone studia, 
są aktywnymi działaczami w organizacjach prospołecznych, 
realizują swoje pasje z podniesioną głową i są godnymi repre-
zentantami Gminy Brzostek, Jodłowa i Pilzno w wielkim świecie. 

Z racji tego, że ja, jako Bartek Ziaja, idę w ślady jednego 
z trzech tenorów brzosteckich debat, Dominika Surdela i odcho-
dzę z projektu, to chciałem sobie pozwolić na trochę prywaty 
i podziękować tym, bez których nie mógłbym realizować tego 
projektu. Dziękuję zwłaszcza Dominikowi, Ewie Juszkiewicz 
i burmistrzowi Brzostku, Wojciechowi Staniszewskiemu, bez 
którego wsparcia na pewno projekt nie przybrałby aż tak dużych 
rozmiarów i nie przyniósł tak wymiernych efektów. To dzięki tym 
osobom i ich zaangażowaniu udało się nawiązać dobrą współ-
pracę z Gminą Jodłowa i Gminą Pilzno, która trwała trzy edycje. 
Dziękuję serdecznie szkołom za zaangażowanie, a opiekunom za 
pomoc w przygotowaniu młodzieży do debat. Dziękuję wszyst-
kim radnym, tak samo tym miejskim, jak i powiatowym, a także 
tym, którzy przez te cztery lata nigdy nie odmawiali mi zasiadania 
w Loży Mędrców. Dziękuję także moim debatanckim przyjacio-
łom z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców i z Tarnowskiej 

Ligi Debatanckiej, na 
czele z Marcinem Le-
wandowskim, za to, 
że zawsze służyli nam 
pomocą i dobrą radą.

Ja odchodzę, ale 
mam nadzieję, że 
projekt będzie trwał 
do końca świata 
i jeden dzień dłużej, jak 
mówił pewien słynny 
pan w czerwonych 
oku la rach .  Mam 
nadzieję, że debaty 
przyczynią się do tego, 
że wyrośnie w naszym 
środowisku jeszcze 
wiele osób „Kutych na 
CZTERY nogi” 

Bartek Ziaja – koordy-
nator projektu
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WAKACJE Z DUCHAMI
Burmistrz Wojciech Staniszewski znany jest jako miłośnik 

historii lubiący wędrować śladami przodków, których duchy 
unoszą się nad miastami, nad rzekami, nad polami bitew… 
Wszędzie tam Wojciech Staniszewski chce pozostawić odcisk 
swojej stopy. Gdzie tym razem zew krwi go zaprowadził?

Gdzie Pan Burmistrz spędził urlop wypoczynkowy? 
Tydzień spędziłem w Brzostku, zaglądając do urzędu, a drugi 

tydzień w Jaremczy w Karpatach Wschodnich na Ukrainie.

Dlaczego wybrał Pan właśnie te okolice?
Od lat interesuję się Huculszczyzną i jej kulturą, bardzo się 

cieszę, że udało mi się zainteresować nią także moją żonę.

Co warto tam zobaczyć? 
Huculszczyzna jest niepowtarzalna. Huculi to pobratymcy 

naszych Łemków oraz Bojków. Prezentują oni kulturę góralską 
przejawiającą się tak w obyczaju, jak i charakterystycznym stroju 
i sposobie bycia. Znana od dawna jest także pokucka ceramika, 
która do dziś jest używana na Huculszczyźnie. Społeczność 
huculska przeszła bardzo ciekawą drogę, była bowiem przez 
lata odporna na jakiekolwiek zmiany z zewnątrz, a otworzyła 
się na świat dopiero w XIX wieku. Atutem tej części Ukrainy są 
piękne góry, które przypominają nasze bieszczadzkie połoniny, 
ale przy Czarnohorze nasze Bieszczady to - jak mówiła moja 
znajoma - „krzaczki”. Zainteresowanie tym regionem zamknię-
tym wodami rzek Prut i Czeremosz zaczęło się jeszcze w XIX 
wieku. W drugiej połowie tego stulecia pojawiły się w Jaremczy 
i Worochcie pierwsze pensjonaty, letniska oraz sanatoria, bo-
wiem okolica sprzyja leczeniu chorób płuc. Tak jak Zakopane 
stało się mekką Krakowa, tak dla Lwowa i Stanisławowa rolę tę 
pełniły właśnie Jaremcze i Worochta. W tej ostatniej powstała 
pierwsza skocznia narciarska, o 3 lata wyprzedzając Zakopane. 
Do dziś jest tam podupadły już wprawdzie, ale funkcjonujący 
jeszcze kompleks sportów zimowych. Przy otwarciu tejże 
skoczni rozegrano zawody sportowe, w których w klasyfikacji 
„open” wygrała… kobieta - niejaka Ewa Zientkiewiczowa. Co 
ciekawe, jej mąż poległ w kampanii francuskiej 1940 roku wraz 
z bratem prababci mojego syna Piotra. 

Jakie inne ciekawostki łączą się z tamtymi terenami?
Z ciekawostek warto wspomnieć, że w Worochcie w letnisku 

„Warszawianka” Kornel Makuszyński pisał „Szatana z siódmej 
klasy”. W Jaremczy natomiast przedwojenny premier Kazimierz 
Bartel posiadał swój dom letniskowy, gdzie przyjmował przy-
jaciół oraz różnych dostojnych polityków. Osobliwością tego 
rejonu była zbudowana w końcu XIX wieku przez Stanisława 

Rawicza Kosińskiego kolej ze Stanisławowa do Woronienki 
biegnąca przez Jaremcze i Worochtę. Któż dziś wie, że kolej, 
która biegnie z Klagenfurtu do Triestu, ma na swojej trasie 
most kamienny wzorowany właśnie na tym w Jaremczy nad 
Prutem? Ciekawostką huculską są też pisanki, które mają swoje 
niepowtarzalne wzory i figury geometryczne. Ale próżno szukać 
ich na ukraińskich bazarach, no może za wyjątkiem drewnia-
nych. Produkuje je tylko Muzeum Pisanki w Kołomyi, które 
naprawdę warto odwiedzić. Wszak przed wojną w każdym 
zacnym domu winny być pisanki właśnie z Kołomyi i palmy 
wielkanocne z Wilna. 

Co najbardziej utkwiło Panu w pamięci?
Zadzwonił do mnie mieszkaniec gminy, kiedy akurat jecha-

liśmy do miejscowości Kuty, gdzie przez most na Czeremoszu 
we wrześniu 1939 roku uciekł do Rumunii polski rząd. Akurat 
byłem na najbardziej chyba „masakrycznej” nawierzchni drogo-
wej w tej części Europy, kiedy w pewnym momencie dostałem 
MMS ze zdjęciem dziury na moście w Nawsiu Brzosteckim 
z zapytaniem: „Kiedy to będzie zrobione”? Wyszedłem z samo-
chodu i zrobiłem zdjęcie drogi, którą jechaliśmy, a znajomemu 
żartobliwie odpisałem, że wtedy, kiedy cały most (którego 
notabene dziś nie ma) tak będzie wyglądał… 

Z czego wynika fascynacja Pana Burmistrza wschodnimi są-
siadami Polski?

Józef Piłsudski kiedyś powiedział: „Polska to obwarzanek: 
kresy urodzajne, centrum – nic”. Nie do końca zgadzając się 
z twierdzeniem Marszałka, myślę, że zawsze dla miłośników 
historii kresy będą „obszarem tęsknot”. To właśnie tutaj, na 
kresach miały miejsce największe bitwy, największe wydarzenia 
historyczne. To Polacy wespół z innymi nacjami budowali Wilno, 
Grodno, Lwów czy Stanisławów. Szkoda, że podszyta głupotą 

polityka tak bardzo zniszczyła to, co 
wspólne. Ileż to przecież wspaniałości 
zachwycałoby dziś każdego, gdyby do 
dziś przetrwały np. Belmont…

Jakie są Pana plany turystyczne na 
następny lub kolejne urlopy? 

Moje plany nie są nigdy aż tak 
długofalowe, najczęściej kilka dni 
wcześniej pytam moją żonę, czy nie 
ma ochoty pojechać np. do Wilna 
lub Lwowa i zwykle tam jedziemy, 
ale wspominając o Belmoncie, miał-
bym ochotę jeszcze raz wybrać się na 
Białoruś, np. szlakiem Mickiewicza od 
Zaosia przez Świteź do Nowogródka…

Wywiad przeprowadziła 
Urszula Kobak.

Widok na Karpaty Wschodnie

„Ubytki” na drodze Kosów - Kuty

Więcej fotografii na s. 43.
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MUZYCZNE POWITANIE LATA
30 czerwca br. na scenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 

zaprezentowali się wokaliści oraz instrumentaliści uczęszczający 
na zajęcia wokalne i instrumentalne prowadzone przez Paulinę Ziębę 
i Krzysztofa Tyburowskiego. Wykonawcom towarzyszył tradycyjnie 
zespół TAKE FIVE. Wydarzenie szczególne, bo o ile wokalistów 
(przynajmniej część z nich) mogliśmy podziwiać kolejny raz, tak dla 
instrumentalistow był to debiut sceniczny. Publiczność jak zwykle 
dopisała, co świadczyć może o tym, że jest zapotrzebowanie na tego 
typu eventy.

„Muzyczne Powitanie Lata” - tak brzmiał tytuł koncertu. Z pew-
nością nie był przypadkowy, bo kilka dni wcześniej powitaliśmy 
kalendarzowe lato, które każdemu kojarzy się z wakacjami, a skoro 
wakacje to szereg przyjemności, więc i koncert był lekki i przyjemny. 
Utwory dosyć proste (z reguły znane i lubiane, tzw. hity) nieprzesycone 
warstwą instrumentalną, a aranżacje niewymagające od słuchacza 
zaangażowania.

 Gwiazdą wieczoru byli uczniowie, więc warto im poświęcić kilka 
słów. Może na początek instrumentalisci. Po proporcjach widać, że 
większą popularnością cieszy się gitara (przynajmniej taki wysunąłem 
wniosek). Każdy z instrumentalistow jak na akompaniatora przystało, 
wykazał się dojrzałością i w zależności od charakteru utworu oraz 
funkcji mu powierzonej w zespole, akompaniament był bardziej lub 
mniej rozbudowany (w końcu gra się zespołowo, a nie solo, więc jak 
to mówią w branży muzycznej „im mniej zagrasz, tym lepiej”). Z pew-
nością potencjał drzemie w każdym z nich i tylko czekać, aż scenę 
CKiCz zdominuje młodzież i bardzo dobrze, niech się dzieje coraz 
więcej. Niektórych wokalistów słyszeliśmy już kolejny raz i nietrudno 
zauważyć, że głos młodych artystów cały czas się rozwija, technika 
ulega polepszeniu – brawo. Pojawili się również debiutanci, im również 
serdecznie gratuluję, szczególnie małej Amelce, że przezwyciężyła 

stres i nie poddała się mimo kłopotów ze złapaniem tonacji. Warto 
również zaznaczyć, że piosenki były śpiewane nie tylko w języku 
polskim, ale też angielskim i hiszpańskim, co stanowiło dodatkowe 
wyzwanie. Reasumując, koncert uważam za udany i podejrzewam, 
że z roku na rok będzie coraz lepiej.

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że gmina Brzostek posiada wie-
le utalentowanych muzycznie osób (o czym świadczą tego typu 
inicjatywy), a co najważniejsze te talenty mają szanse rozwijać się 
dzięki takim zajęciom, jakie prowadzone są w CKiCz. Gorąco zachę-
cam dzieci i młodzież, by korzystały z tej możliwości i nie dały się 
wciągnąć w świat Internetu, smartfonów, a rodziców, by umożliwiali 
swoim dzieciom rozwój i chronili je przed wirtualną rzeczywistością, 
bo przecież żyjemy w „realu”, a nie na Facebooku, Instagramie etc. 

Uczestnik koncertu

PIKNIK RODZINNY „POWITANIE LATA” 
W SIEDLISKACH-BOGUSZ
Lato kojarzy się nam z wakacjami, wy-

poczynkiem i brakiem obowiązków 
szkolnych. Jak można w sposób zdrowy 
i ciekawy spędzać wolny czas, dowie-
dzieliśmy się na pikniku rodzinnym, który 
odbył się 7 lipca 2019 r. w Siedliskach-
-Bogusz. 

Organizatorami tego wydarzenia były 
członkinie działającego w naszej wsi Koła Go-
spodyń Wiejskich, zarząd Klubu Sportowego 
Siedliska-Bogusz oraz druhowie miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Najpierw na 
stadionie emocjonowaliśmy się rozgrywka-
mi w piłce nożnej, gdzie o puchar Sołtysa 
wsi Bogdana Stanka walczyły drużyny nowo 
powstałego Klubu Sportowego, tj. drużyna 
dziewcząt i dwie drużyny chłopców: drużyna 
składająca się z przyjaciół Klubu oraz straża-
ków OSP Siedliska-Bogusz. Po pełnych emocji 
rozgrywkach przy wsparciu licznie przybyłych 
kibiców najlepszą drużyną okazała się drużyna 
chłopców KS Siedliska-Bogusz nr 1, drugie 
miejsce zajęli strażacy, drużyna chłopięca KS 
Siedliska-Bogusz nr 2 wywalczyła III lokatę, 
drużyna dziewcząt uplasowała się na IV miej-
scu. Członkowie Klubu Sportowego przed 
rozgrywkami otrzymali piękne, nowe stroje 
sportowe, za które serdecznie dziękujemy ich 
sponsorowi –  właścicielowi firmy budowlanej 

Mar-Bud Mariuszowi Staniszewskiemu. 
Dziękujemy również Danielowi Wój-
cikowi, który na bieżąco komentował 
przebieg meczu oraz Wiesławowi  La-
dzie - Prezesowi Podokręgu Piłki Nożnej 
w Dębicy, który zaszczycił nas swoją 
obecnością. Po wręczeniu wszystkim 
drużynom pamiątkowych pucharów 
zawodnicy udali się na plac rekreacyj-
ny, gdzie członkinie KGW przygoto-
wały poczęstunek i gdzie odbywała się 
dalsza część imprezy. Dzięki wsparciu 
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji 
przy ZS w Siedliskach-Bogusz najmłodsi 
przez cały czas trwania pikniku mogli 
za darmowo korzystać z dmuchanej 
zjeżdżalni, co dało im wiele radości. 
Przez trzy godziny bawiliśmy się w tra-
dycyjne gry i zabawy, m.in. „Ole, ole 
Janko klęknij na kolanko”, „Ojciec Wir-
giliusz”, „Jawor, jawor”, „Ta Dorotka”, 
„Rolnik sam w dolinie” , „Klasy”, „Guma”, 
„Dwa ognie”. Była to realizacja zadania 
publicznego Jasiek kopie „zośkę” , Ewka 
puszcza „bąka” – porzućmy ekrany, wyjdźmy 
na podwórka, czyli gry i zabawy podwórko-
we z dawnych lat dofinansowanego przez 
Gminę Brzostek i zrealizowanego w ramach 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2019. 
Pomysłodawcą i autorką tego projektu była 
Krystyna Traciłowska, która na zajęciach 

Dokończenie na str. 14

fot. Paweł Batycki
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Dokończenie ze str. 13

WIEJSKIE KLUBY TAŃCA W NAWSIU BRZOSTECKIM
Czyli jak bawili się nasi przodkowie…

W Nawsiu Brzosteckim odbyła się, 6 lipca, kolejna wiejska potań-
cówka. A zaczął ją, tańcząc ze swoją partnerką, wielki pasjonat 

tradycyjnej muzyki pogórzańskiej, pan Kazimierz. Niby zwykły począ-
tek zabawy, pierwsza para wchodzi na parkiet i w jej ślad idą kolejne. 
Nieco ponad sto lat temu coś takiego byłoby zupełnie nie do przyjęcia.

Potańcówka zaczynała się od okółki. Jeden z mężczyzn stawał 
przed orkiestrą i wzywał z nazwiska poszczególnych chłopów do 
tańca, a kiedy skończył, mówił „reszta plac”. Dopiero teraz wszyscy, 
którzy zostali wezwani, zaczynali tańczyć w półkolu. Gdyby jakiś 
niewywołany mężczyzna dołączył wtedy do tańczących, to już na 
samym starcie wywiązałaby się bitka. Po takim rozpoczęciu do tańca 

zaczynały dołączać także i kobiety.
Tańcząc i śpiewając na III Wiej-

skich Klubach Tańca w Nawsiu 
Brzosteckim, patrzymy na każdego 
z grajków tak samo. Każdy gra na 
jakimś instrumencie i jest ważną 
częścią zespołu. Zespoły „Kurasi” 
i „Tarnowcoków”, które przyszło 
nam gościć, to liczne, rodzinne 
kapele, a przegląd instrumentów, 
na jakich grają, jest bardzo duży. 
Jeszcze wiek temu coś takiego 
byłoby nie do pomyślenia.

Zespoły ludowe z naszego tere-
nu składały się w dawnych czasach 
najczęściej z trzech, czterech osób. 
Skrzypka – prymisty, jednego lub 

dwóch sekundzistów i basisty. Każdy instrument miał także swoją 
cenę, najwyżej cenione były skrzypki, a najmniej basy. W dawnych 
czasach krążył nawet żart, że jak kapelę zapraszano do stołu, to 
gospodarz pytał, „czy basistę też?”…

Jeśli teraz podoba nam się muzykowanie jakiejś kapeli, to pod-
chodzimy do stołu i kładziemy tam jakiegoś polskiego króla. Zespół 
zagra wtedy pewnie jakąś dedykację albo ulubione melodie darczyńcy. 
W dawnych czasach obyczaj ten był dużo bardziej skomplikowany.

Kiedyś, gdy orkiestra podobała się bawiącym, to w zwyczaju było 
wrzucanie monet do pudła w kontrabasie. Pod koniec zaboru austria-
ckiego ludzie coraz częściej zaczęli używać jako środka pieniężnego 
banknotów, które ciężko było później wyciągać z wnętrza instrumentu. 
Wycinano wówczas w spodniej płycie dużych basów, małe drzwiczki, 
które były otwarte podczas wesel i innych zabaw. Biesiadnicy mogli 
wówczas bez obaw rzucać datki dla muzykantów.

Tak było, drogi Czytelniku, sto lat temu. Wiele z tych zwycza-
jów już zanikło, a wiedzą o nich tylko najstarsi seniorzy i wielcy 
pasjonaci muzyki ludowej. Do takich można z pewnością zaliczyć 
Kubę Zastawnego, współtwórcę Wiejskich Klubów Tańca w Nawsiu 
Brzosteckim i stowarzyszenie Wiejskie Kluby Tańca. To dzięki ich 
pasji tworzymy razem w naszej miejscowości to niezwykłe święto 
ludowe już trzeci rok. Tym razem po raz pierwszy, z inicjatywy radne-
go powiatowego Mateusza Domaradzkiego udało się nam pozyskać 
środki na organizację wiejskiej potańcówki ze środków Starostwa 
Powiatowego w Dębicy. Miło, że komisja pozytywnie rozpatrzyła 
nasz wniosek i dostrzegła unikatowy charakter tego wydarzenia. 
Podziękowania należą się także gminie Brzostek za udostępnienie 
sprzętu nagłaśniającego, ławek, a także grilla. 

Oprócz świetnej muzyki i tańców są dwie rzeczy, które łączą wiejskie 
potańcówki sprzed wieku z tymi obecnie. Pierwszą z nich są pierogi. 

Sto lat temu również je jedzono, chociaż na pewno nie były one 
tak smaczne, jak te robione obecnie przez Panie z Koła Gospo-
dyń w Nawsiu Brzosteckim. Waszymi pierogami ludzie zajadają 
się od Dębicy aż po Jasło i wszędzie chwalą. O drugiej rzeczy 
wspólnej, która łączy przeszłość z teraźniejszością, wspomnieć 
mi nie wypada. Po niej tylko twarze rumienieją, nogi w tańcu 
jakoś lepiej chodzą, a kobiety są jeszcze piękniejsze. 

Już 18 sierpnia w Nawsiu Brzosteckim kolejna impreza. Tym 
razem będziemy bawić się na V Pikniku Rodzinnym. Pierogów 
i dobrej zabawy na pewno nie zabraknie. Wszak okazja jest nie 
byle jaka. W tym roku obchodzimy prawie okrągłą, 625. rocznicę 
powstania Nawsia Brzosteckiego.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu serdecznie dziękuję Kubie 
Zastawnemu, liderowi Kapeli Zastawnych, który jest kopalnią wiedzy 
w temacie muzyki ludowej.

Bartek Ziaja

Zespołu Folklorystycznego „Mali Boguszanie” przypomniała nam 
dawne gry i zabawy, które są naszym dziedzictwem narodowym, ale 
które z upływem lat ulegają zapomnieniu. W czasie pikniku „Mali 
Boguszanie” byli dziecięcymi liderami i zachęcali przybyłe dzieci do 
wspólnej zabawy, wsparciem dla nas były Animatorki z „Tęczowej 
Doliny”, które fantastycznie prowadziły zabawy. Dzieci otrzymały 
rekwizyty do zabaw czy gier, np. skakankę, hula-hoop, piłkę „zośkę” 
itp. Zwycięzcy konkursów zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami 
zakupionymi przez KGW. Dodatkowo dla najmłodszych uczestników 
za fundusze pozyskane z projektu, a także od sponsorów zakupiono 
słodycze, lody, napoje oraz poczęstunek dla zawodników turnieju. 

W imieniu organizatorów oraz Zespołu „Mali Boguszanie” serdecz-
nie dziękujemy za wsparcie finansowe: Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej w Brzostku, firmie budowlanej Mar-Bud Mariusz Staniszewski, 
firmie Ogro-trans, Biuru rachunkowemu Małgorzata Bielatowicz, 
Sklepom K. Siedlecka i J. Jędrzejczyk.

Piknik zakończył się kąpielą w pianie, którą przygotowali dla nas 
strażacy OSP Siedliska-Bogusz. Oni też podczas pikniku uczyli nas 
zasad udzielania pierwszej pomocy, prezentowali sprzęt strażacki 
i opowiadali o misji Straży Pożarnej.   

Nad sprawną organizacją całości czuwała Agnieszka Kumięga – 
przewodnicząca KGW, która koordynowała wydarzenie. Dziękujemy 
za organizację pikniku bardzo aktywnie działającym Paniom z KGW, 
Gabrieli Szydłowskiej za opracowanie afiszy promujących piknik, 
druhom OSP za pomoc w przygotowaniu wydarzenia, Bogdanowi  
Stankowi – Sołtysowi naszej wsi.

Był to dla nas dzień pełen atrakcji i cennych wskazówek, co moż-
na robić w wolnym czasie. Jesteśmy przekonani, że warto odejść 
od ekranów telewizorów czy telefonów i spędzić czas na świeżym 
powietrzu, grając w piłkę nożną z rówieśnikami czy organizować gry 
i zabawy tradycyjne z dawnych lat.

 Liliana, Marcin Jędrzejczyk - „Mali Boguszanie”
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V PIKNIK RODZINNY W ZAWADCE BRZOSTECKIEJ
Jak lipcowa sobota, jak Zawadka Brzostecka, jak udana zabawa na 

świeżym powietrzu w gronie rodzinnym - to oczywiście tematyczny 
piknik – w tym roku głównym przesłaniem było „Bądź eko...” bardzo 
szeroko rozumiane.

Organizatorami, jak co roku, było Stowarzyszenie „Nasza Zawadka” 
na czele z prężnie działającą Panią Prezes Ireną Czech, Rada Sołecka 
z Sołtysem Marcinem Sasem, a także OSP Zawadka Brzostecka pod 
wodzą Prezesa Andrzeja Gila.

Wspaniała słoneczna pogoda tym razem była naszym supersprzy-
mierzeńcem, a na moc różnorodnych atrakcji nikt nie mógł narzekać. 
Szeroka oferta animacji dla dzieci, zabawy z nagrodami, konkursy eko, 
gry zręcznościowe, a także dmuchane zjeżdżalnie czy przejażdżki konne 
zaprzęgiem z kucyków sprawiły, że nasi najmłodsi mieszkańcy wraz 
z rodzicami świetnie się bawili, a i przy okazji przemyciliśmy sporo 
treści ekologicznych, jak zadbać wspólnie o naszą przyrodę. Inwe-
stowanie w edukację, zwłaszcza tych najmłodszych, jest bezcenne...

Dla trochę starszej młodzieży ciekawe były pokazy z zaprzyjaźnio-
nej jednostki OSP Brzostek prowadzone przez Rafała Godniaka oraz 
III Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej – tym razem, niestety, bez 
wygranej zawadzkiej pary braci Sobczyk – ale turniej stał na bardzo 
wysokim poziomie sportowym, frekwencyjnym, a także emocjonal-
nym. Brawo dla wszystkich zawodników, zwycięzców, ale także i dla 
kierownictwa Ośrodka Sportu i Rekreacji z Panem Kierownikiem 
Piękosiem za jak zwykle perfekcyjne przeprowadzenie zawodów.

Dla seniorów przy współpracy z Panią Kierownik Anną Klich 
z SGPZOZ z Brzostku przeprowadziliśmy wraz z firmą SŁUCH- MED 
bezpłatne badanie słuchu, które cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Oczywiście, cały czas był czynny bufet, gdzie Panie ze Stowarzysze-
nia zadbały o podniebienia naszych gości, serwując przepyszne ciasta 
domowej roboty, prouzioki, tradycyjny chleb ze smalcem i ogórkiem 
kiszonym, wspaniały żurek z kiełbaską, a hitem, jak co roku, był bigos 
á la Czechowa podawany z tradycyjnego wojskowego kociołka przez 
naszych niezastąpionych kucharzy Jana i Józka. Strażacy z OSP czuwali 
nad bezpieczeństwem całej imprezy, przy okazji grillując smakołyki, 
a dla chętnych znalazło się też zimne piwo.

Bogaty program imprezy prowadzonej jak zwykle przez Dominika 
Surdela i Marcina Sasa rozkręcał się z każdą godziną, oferując coraz to 
nowe atrakcje. Tłum gęstniał pod sceną, gdy swój występ rozpoczęła 
nasza muzyczna gwiazda wieczoru – kapela „Do Oporó” z Pilzna pod 
dyrekcją kapelmistrza Łukasza Chorążaka. Zespół ten istniejący od 
2015 roku mocno zaznaczył swoje miejsce na podkarpackiej, ale 
i także europejskich scenach, wielokrotnie będąc nagradzanym na 
festiwalach i konkursach. W Zawadce zaprezentował ponadgodzinny 
profesjonalnie i bogato instrumentalnie oraz wokalnie przygotowany 
występ. Nie zabrakło mazurków, oberków i tradycyjnych przyśpiewek 
ludowych z Podkarpacia, Małopolski czy Sądecczyzny. Kapela dała 
prawdziwy popis swojego kunsztu, co doceniła licznie zgromadzona 
publiczność, nagradzając ich gromkimi brawami. Warte podkreślenia 
jest to, że skład zespołu tworzą młodzi wykonawcy, co dobrze wróży 
naszemu folklorowi przekazywanemu z pokolenia na pokolenie.

Wiele emocji dostarczyło również losowanie cegiełek wraz z na-

grodami głównymi przekazanymi od naszych sponsorów – zawsze 
to jest jednak niewiadoma, ot, ślepy los.

Dobrze już zmierzchało, gdy rozpoczęła się zabawa taneczna 
pod gwiazdami z muzyką na żywo rodzimego brzosteckiego zespo-
łu BEL-CANTO. Momentami podłoga pękała w szwach, a świetnie 
prowadzona zabawa i taneczne kawałki muzyczne podrywały do 
tańca absolutnie wszystkich. Zabawa potrwała do 3.00 w nocy na 
profesjonalnie przygotowanej podłodze przez druhów OSP – wielkie 
dzięki za włożony trud.

W miłym i kulturalnym towarzystwie dostrzec można było wielu 
mieszkańców całej Gminy, ale też i mieliśmy gości choćby z Rzeszowa, 
Krakowa, Tarnowa czy Pilzna. Piknik co roku zatacza coraz szersze 
kręgi, pozytywnie wpisując się w krajobraz lipcowego kalendarza im-
prez w naszej malutkiej wsi, a frekwencja tym razem była wyjątkowa.

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się 
do realizacji tego projektu, Stowarzyszeniu „Nasza Zawadka”, Radzie 

Sołeckiej, OSP Zawadka, OSP Brzostek, OSP Siedliska-Bogusz, Panu 
Burmistrzowi Wojciechowi Staniszewskiemu, Panu Prezesowi ZGK 
Leszkowi Bienkowi, Pani Marcie Król, TV Brzostek - bez Was – to by 
się nie udało...

Jest też wielu cichych bohaterów, którzy zawsze pomagają bezin-
teresownie naszym inicjatywom, a nie są w pierwszym rzędzie – jeśli 
to czytacie, a jest Was wielu – wielki szacunek i podziękowania...

Pragnę też wymienić coraz szersze grono naszych Sponsorów 
i Darczyńców z Zawadki, Brzostku, Pilzna czy Dębicy, którym nie jest 
obojętna nasza mała ojczyzna – Zawadka Brzostecka:

MET-CHEM Wojciech Świerczek, Marcela Marek Wojnar PMS 
INTERNATIONAL, WO-CAR Wojciech Ochab, BELLA – Barbara 
Węgrzyn, TAURUS Stanisław Jarosz, LIMBA – Aleksander Sas, OR-
LEN Lemek Elżbieta i Zbigniew, HITPOL P. Cieślikowscy, JUBILATKA 
Andrzej Barszcz, Bank BSR w Brzostku, TEAM PETER Piotr Berek, 
Stanisław Sobczyk – usługi transportowe, Kłęk Grzegorz MIKRO-
KOSM, BUDROL – Leszek Dziedzic, EGE – Ewelina Słodyka, piekarnia 
KRUKIEREK, Barbara Dziedzic, Dorota Ligęzka PASMOMED, Danuta 
Czekaj MAJA, Henryka Kolbusz, Halina Golec, Artur Potrzeba, Drozd 
Małgorzata DELIKATESY CENTRUM, Mariusz Cisoń, Jacek Pieniądz, 
Bogdan Szukała, Renata Golec, Adam Kalina, Prokulewicz Anna SKIFF, 
Sylwia Kochan, Anna i Waldemar Klichowie, Pankiewicz Wacław – 
NADLEŚNICZY, EL DESPERADO – Tomasz Trojan, MARBET Maria 
Grzesiakowska, MUILBUD Mateusz Źwięk, Wojciech Wojdyła, EMATIK 
Mateusz Nosal, Marcin Moraniec, JANPOL, WOJT BUD, ART DEKO 
Agnieszka Urzedowska, Dawid Nawracaj, GOLD SKIN, Państwo Li-
sak, Łukasz Oprządek, Edyta Tomasz Czerwińscy, NOWE BINOKLE, 
MS RUSZTOWANIA Adam Sienkowski, Państwo Witalis, DOBOSZ 
SERWIS, Państwo Wojnarowscy, Stanisław Jedrzejczyk, AQUA KAN 
Andrzej Dorota Noga...

Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie na-
szej inicjatywy – to dla nas wiele znaczy, że jak zawsze możemy na 
Państwa liczyć…

Marcin Sas
Sołtys Zawadki Brzosteckiej

fot. Jakub Batycki, Nina Wodzisz



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 8/201916

CO SIĘ DZIAŁO PODCZAS „KULTURALNEGO LATA 2019”?
Wakacje to najbardziej wyczekiwany czas w całym roku. Odpo-

czywamy od nauki, relaksujemy się, a także przeżywamy niesa-
mowite i pamiętne chwile. O takie właśnie chwile zadbało Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, przygotowując wakacyjną ofertę 
pn. „Kulturalne Lato 2019”. Czas, niestety, nieubłaganie upływa i tak 
dotarliśmy prawie do końca letniego programu. Prawie, bo jesz-
cze w sierpniu czeka nas rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
„W obiektywie - światłem malowane”. 

Czas na małe podsumowanie. „Kulturalne Lato” rozpoczęliśmy 30 
czerwca „Muzycznym Powitaniem Lata”, czyli koncertem uczestników 
zajęć muzycznych i wokalnych odbywających się przy CKiCz w Brzost-
ku oraz zespołu TAKE FIVE. Podczas koncertu można było również 
obejrzeć wystawę fotograficzną Anny Paściak „Ulotne”. 

W ofercie, którą przygotowaliśmy, nie mogło zabraknąć bezpłatnych 
zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży, jak również do dorosłych. 
Trzytygodniowy cykl aktywnych i twórczych zajęć odbywających się 
w brzosteckim domu kultury dał uczestnikom możliwość spędzenia 
wakacyjnego czasu w sposób aktywny i bezpieczny.

Podczas „Plastycznych wtorków” wraz z instruktor Danutą Kutyną 
rozbudzaliśmy wrażliwość estetyczną, wyobraźnię oraz indywidualne 
zdolności twórcze. Młodzi ludzie z natury są kreatywni, warto więc 
tę wspaniałą zdolność w nich pielęgnować i rozwijać. W czasie zajęć 
plastycznych odkrywaliśmy przyjemność tworzenia, jak również 
cieszyliśmy się z uzyskanych efektów pracy.

W programie „Kulturalnego Lata” pojawiło się także coś dla ciała, 
czyli zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu dla małych i dużych pn. 
„Mamo, tato, poruszajmy się razem”. Była to nowość wśród zajęć ofe-
rowanych przez CKiCz w Brzostku, w których mogły uczestniczyć nie 

tylko dzieci, ale i dorośli. O ciekawą formę i dynamikę zajęć, podczas 
których nie było mowy o nudzie, zadbała instruktorka fitness Żaneta 
Grzesiakowska. Ćwiczenia z elementami tańca były prowadzone pod 
kątem rozciągania i uruchomienia konkretnych grup mięśniowych. 
Innymi słowy ruch na świeżym powietrzu dla całych rodzin i nie tylko 
to doskonały sposób na spędzenia wolnego czasu, czego dowodem 
są uśmiechnięte twarze uwiecznione na fotografiach.

Ważnym punktem w wakacyjnym programie brzosteckiego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa były wyjazdy, na które chętnych nie brakowało. 
W lipcu wybraliśmy się dwukrotnie do kina Helios w Krośnie, gdzie 
poznaliśmy „Sekretne życie zwierzaków 2” oraz obejrzeliśmy nową 
wersję nieśmiertelnego klasyka wśród filmów animowanych - „Króla 
Lwa”. 17 lipca została zorganizowana wycieczka do zabytkowej Ko-
palni Soli w Bochni. Zwiedzanie rozpoczęło się od zjazdu pod ziemię 
ciemnym szybem Campi. Tuż po zjeździe czekała kolejka „Kuba”, 
która zabrała, w dość szybki sposób, uczestników do wnętrza kopalni. 
Zwiedzanie kopalni miało charakter podróży w czasie, w którą zostali 
zabrani uczestnicy, dzięki projekcji multimedialnej trasy turystycznej. 
Za pomocą holograficznych i interaktywnych inscenizacji oraz prze-
strzennych słuchowisk pokazane zostały średniowieczne techniki 
wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia kopalni. 

W opowiadaniu o historii bocheńskiej kopalni przewodnikowi pomagali 
między innymi polscy królowie oraz żupnicy genueńscy. Zwiedzanie 
kopalni zakończyło się pobytem w komorze Ważyn, w miejscu gdzie 
można było się zrelaksować, zaopatrzyć w pamiątki, jak również 
spędzić aktywnie czas.

14 lipca zdecydowanie należał do najmłodszych, choć pogoda 
w niedzielne popołudnie trochę zrobiła nam psikusa, nie zniechęciło 
to rodziców i ich pociech do wspólnej zabawy podczas wakacyjnych 
animacji, adresowanych specjalnie dla nich w ramach „Kulturalnego 
Lata” z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Dzieci z pewnoś-
cią nie mogły narzekać na nudę. Od samego początku o ich dobrą 
zabawę dbało profesjonalne Centrum Animacji Tęczowa Dolina. Dla 
najmłodszych czekała moc atrakcji. Gry i zabawy z nagrodami, tań-
ce, bańki, to wszystko przyciągało dzieci do aktywnego spędzenia 
wolnego czasu. Każdy mógł wrócić do domu z namalowanym na 
twarzy wizerunkiem zwierzaczka czy bohatera kreskówki. Największą 
atrakcją okazało się „tęczowe niebo” oraz proszki holi, które wywołały 
kolorowy zawrót głowy. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy bawili się 
podczas wakacyjnych animacji, z uśmiechem na twarzy wspominają 
spędzony z nami czas.

fot. Nina Wodzisz
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Wszystko, co dobre, niestety, się kończy. Czas szybko zleciał i nic 
dziwnego, bo jak nie ma nudy, to znaczy, że się działo. Mieszkańcy 
naszej gminy i nie tylko bardzo chętnie korzystali z wakacyjnej propo-
zycji spędzenia wolnego czasu przygotowanej przez Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku. Zajęcia wakacyjne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych odbywały się w lipcu dwa razy w tygodniu. W tym roku 
uczestniczyło w nich 50 osób. Wycieczki organizowane w ramach let-
niego programu również cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Z możliwości wyjazdu z nami skorzystało ponad 200 osób. Wakacyjne 
animacje także przyciągnęły do brzosteckiego domu kultury liczną 
grupę dzieci i ich rodziców, gdzie mogły oddać się wesołej i swobodnej 
zabawie. Wszystkie te wspaniałe chwile, które nas spotkały podczas 
„Kulturalnego Lata 2019” można obejrzeć na fotografiach, które udo-

kumentowały tegoroczne lato. A skoro jesteśmy już przy fotografii, 
to zapraszamy na ostatni już punkt wakacyjnego programu. Mowa tu 
o konkursie fotograficznym „W obiektywie - światłem malowane” dla 
mieszkańców naszej gminy z roczników 1999-2006. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. Na zgłoszenia czekamy do 16 sierpnia. 
Więcej informacji można uzyskać w Domu Kultury w Brzostku lub na 
stronie internetowej https://www.facebook.com/CKiCz.Brzostek/. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony z nami 
czas w ramach „Kulturalnego Lata 2019” i zapraszamy już na kolejne 
wydarzenia, które będą organizowane przez Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku.

Nina Wodzisz
CKiCz w Brzostku

KILKA SŁÓW O ZWIERZĘTACH NA TERENIE GMINY BRZOSTEK
Na terenie naszej gminy jest realizowany 

program ochrony zwierząt. 
Obejmuje on dbałość o:

1. Zwierzęta domowe (pies, kot),
2. Zwierzęta gospodarskie (koń, krowa),
3. Również zwierzęta dzikie (dzik, sarna) 
i ptaki (bocian, łabędź), które potrzebują 
doraźnej pomocy.

Gmina jest zobligowana stosowną ustawą 
do nadzoru nad zwierzętami. W tym przypadku została podpisana 
umowa z lekarzem weterynarii Kazimierzem Kłękiem, obejmująca 
całość ww. spraw.

Trudne i powtarzające się sytuacje występują szczególnie w przy-
padku psów. Zaistniały problem ma szeroki zasięg, każda gmina jest 
nim dotknięta. Nacisk położony jest głównie na bezpańskie, wałęsające 
się psy i koty, bo niejednokrotnie, pozbawione opieki, automatycznie 
zagrażają bezpieczeństwu. Często potraktowane szczególnie okrutnie 
przez właścicieli (również szczenięta, kociaki) pozostają na pastwę 
losu w przydrożnych krzakach czy rowach, niejednokrotnie skazane 
na śmierć. Nierzadko zdarza się, że łączą się po kilka i tworzą grupy, 
które, niestety, atakują zarówno ludzi, jak i inne zwierzęta (także 
gospodarskie).

Wprowadzenie odgórnie z urzędu, na całe województwo, obo-
wiązku oznakowania i sterylizacji zwierząt pomogłoby ten problem 
rozwiązać lub przynajmniej ograniczyć. Duża liczba wałęsających się 
psów nie pochodzi z naszej gminy.

Obecnie zaobserwowane bezpańskie zwierzę zostaje zgłoszone do 
Urzędu Miejskiego, skąd stosowna informacja trafia do weterynarii 

i jest przeze mnie weryfikowana. Często po kilku dniach od przywie-
zienia zwierzęcia zostaje znaleziony właściciel, który odbiera swojego 
pupila. Również osoby, którym zginęły psy, zgłaszają do nas taki fakt.

Zwierzęta, które trafiają do gabinetu weterynaryjnego, są pod-
dawane 14-dniowej kwarantannie. Zostaje założona książeczka 
zdrowia i wykonywane są podstawowe zabiegi profilaktyczne: 
szczepienie przeciw wściekliźnie, nosówce, odrobaczanie itp. Zgodnie 
z wytycznymi psy poddawane są sterylizacji lub kastracji. W razie 
potrzeby są leczone. Po tych dniach i wszystkich zabiegach zwierzę 
jest gotowe do adopcji.

Informacja wraz z fotografią podawana jest do publicznej wiado-
mości, a przez media poszukiwany jest opiekun, dom i pełna miska. 
W pomoc przy adopcji zaangażowany jest Urząd Miejski, organizacje 
pozarządowe np. Animals, okoliczne gabinety weterynaryjne i zna-
jomi. Zwierzęta do momentu znalezienia nowego domu przebywają 
w kojcach, pod opieką gabinetu weterynaryjnego, gdzie pod nadzorem 
pracownika można je obejrzeć i uzyskać informacje.

Aby adoptować pupila, trzeba wywiązać się z podpisanych zo-
bowiązań oraz zapewnić mu: miskę z wodą, miskę z pokarmem, 
zadaszenie, kojec o wymiarach minimum 2,5x2,5 m. Jeżeli zwierzę 
ma być przywiązane na łańcuchu, to minimum 3-metrowym i tylko 
12 godzin na dobę.

Kontakt w sprawie adopcji:
Urząd Miejski tel. 14 6830 111
Gabinet weterynaryjny tel. 14 6830 333

Lek. wet. Kazimierz Kłęk

fot. Paweł Batycki
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GŁOS ZZA OCEANU
Kto by pomyślał, że Brzostek, maleńkie 

miasteczko na Podkarpaciu, może być 
bliski komuś, kto nie urodził się w Polsce. 
Jednak zauroczył młodego człowieka, o czym 
świadczy przekazany do redakcji „Wiadomo-
ści Brzosteckich” list, który prezentujemy 
poniżej.

Zagadka 17-latka

Moje serce rozdarte na dwoje,
bo kocham dwie ojczyzny moje.
Tutaj się urodziłem, tutaj wychowałem,
a mały w Polsce Brzostek naprawdę pokochałem.

Tak zakończyłem moją pracę maturalną z geografii.
A teraz od początku: urodziłem się w USA, w domu rozma-

wiam w języku polskim i gdy poszedłem do przedszkola, dzieci 
mówiły inaczej. Było mi ciężko, ale szybko znalazłem kolegów 
i polubiłem ten nowy język. Jako 5-latek zacząłem uczęszczać 
do polskiej szkoły wieczorowej, którą ukończyłem, a w tym 
roku zdałem maturę. Była to moja druga szkoła, bo musiałem 
uczęszczać też do szkoły angielskiej. Tematem pracy maturalnej 
z geografii było opisać wybrane miasto polskie i opowiedzieć 
o nim. Bardzo długo myślałem, które miasto wybrać, bo podczas 
wakacji w Polsce odwiedzałem wiele pięknych miejsc. Jednak ku 
Waszemu zdziwieniu wybrałem Brzostek i jego okolice. Mama 
i rodzina pomogła mi w zbieraniu informacji. Chciałem również 
podziękować Pani Ewie Szukale z Urzędu Miejskiego w Brzostku 

CKiCz w Brzostku zaprasza mieszkańców gminy Brzostek, uro-
dzonych w latach 1999-2006, do wzięcia udziału w konkursie 
fotograficznym „W OBIEKTYWIE - ŚWIATŁEM MALOWANE”.
Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie:
1. Zrób zdjęcie związane z motywem „Światłem Malowane”.
2. Zgłoś je do konkursu fotograficznego.
3. Zawalcz o atrakcyjne nagrody.
Szczegóły konkursu oraz regulamin i załączniki dostępne na 
stronie: https://www.facebook.com/CKiCz.Brzostek/ 

Poszukującym tego co piękne,
a niekiedy ukryte i niedostrzeżone,
życzymy wspaniałej przygody z aparatem!
Powodzenia! 

„W OBIEKTYWIE - ŚWIATŁEM MALOWANE” - KONKURS 
FOTOGRAFICZNY DLA AMATORÓW!

za materiały, które od niej dostałem. Z języka polskiego wybrałem 
temat maturalny o życiu Jana Pawła II. Swoją pracę zatytułowałem 
„Największy z Największych”. Bardzo podoba mi się ta postać, jest 
godna naśladowania. Teraz na pewno znacie już odpowiedź na moją 
zagadkę – płynie we mnie polsko-amerykańska krew.

Pozdrawiam mój mały Brzostek, miasto mojej mamy. Życzę 
moim rówieśnikom wiele radości z tego, co robicie i chciałbym, 
aby moje motto życiowe było też Waszym mottem: „Wymagajcie 
od siebie więcej, niż inni od Was wymagają”.

Alexander Lacatus
Mój drugi dom to Brzostek (ul. Słoneczna)



O D P U S T
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ

W PRZECZYCY
w dniach od 14 do 21 sierpnia 2019 r.

Maryjo, naucz nas życia w mocy Bożego Ducha

MARYJO, 
KTÓRAŚ 

W PRZECZYCY
 TRON ŁASKI 

OBRAŁA, 
OBDARZAJ NAS 

SWĄ OPIEKĄ
Codziennie: 

  6.30 – odsłonięcie 

Cudownej Figury 

i Godzinki.

  9.30 – Modlitwa Różańcowa.

17.30 – Koronka do 

Miłosierdzia Bożego.

Środa 14 VIII   Dzień Rycerstwa Niepokalanej.
   7.00 – Msza Św.  z kazaniem, rocznica męczeńskiej śmierci Św. Maksymiliana Kolbe.
10.00 – Msza Św. z kazaniem. 
18.00 – Msza Św. dla Rycerstwa Niepokalanej, Adoracja, Droga Krzyżowa. 
21.00 – Apel Jasnogórski. 

Czwartek 15 VIII   Centralna Uroczystość Odpustowa.
   7.00 – Msza Św. z kazaniem o Wniebowzięciu Matki Bożej. 
   9.00 – Msza Św.  z kazaniem.
11.00 – SUMA ODPUSTOWA – poświęcenie ziół i wieńców żniwnych.
16.00 – Msza Św. z kazaniem.

Piątek 16 VIII   Dzień Czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej.
   7.00 – Msza Św. z kazaniem dla Róż Różańcowych, Przyjaciół Radia Maryja  
      i Czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej.
10.00 – Msza Św. z kazaniem dla Róż Różańcowych, Przyjaciół Radia Maryja  
      i Czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej.
18.00 – Msza Św. dla Straży Pożarnych, Policji, Myśliwych, Leśników,
                Służb Więziennych, Służb mundurowych.

Sobota 17 VIII   Dzień Chorych, cierpiących, w podeszłym wieku, emerytów.
   7.00 – Msza Św. z kazaniem dla chorych, emerytów. Sakrament Namaszczenia chorych.
10.00 – Msza Św. z kazaniem dla chorych, emerytów. Sakrament Namaszczenia chorych.
16.00 – Msza Św. z kazaniem dla chorych, niepełnosprawnych. Namaszczenie chorych.
18.00 – Wieczór uwielbienia. Msza Św. dla młodzieży, dla Wspólnoty Modlitwy  
                o powołania oraz dla wszystkich młodych duchem.

Niedziela 18 VIII   Dzień Błogosławieństwa Dzieci i Rodziców. 
   7.00 – Msza Św. z kazaniem. 
   9.00 – Msza Św. z kazaniem i błogosławieństwem dzieci i rodziców  
11.00 – Suma z kazaniem i błogosławieństwem dzieci i rodziców.
16.00 – Msza Św. z kazaniem i błogosławieństwem dzieci. 

Poniedziałek 19 VIII   Modlitwa za Misje Św. i Misjonarzy.
     7.00 – Msza Św. z kazaniem.
10.00 – Msza Św. dla Przyjaciół Misji Św. i Misjonarzy. Grupy Misyjne.
18.00 – Msza Św. z kazaniem dla Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców. 

Wtorek 20 VIII   Dzień modlitw o powołania.
   7.00 – Msza Św. z kazaniem.
10.00 – Msza Św. dla Ministrantów, Lektorów, Liturgicznej Służby Ołtarza, DSM, Schola.  
18.00 – Msza Św. i Procesja Różańcowa na cmentarzu, modlitwa za zmarłych.

Środa 21 VIII   Dzień dziękczynienia za zebrane plony. Zakończenie odpustu.
   7.00 – Msza Św. z kazaniem dla rolników i pszczelarzy, podziękowanie za zebrane plony.
10.00 – Msza Św. z kazaniem dla rolników i pszczelarzy, podziękowanie za zebrane plony. 
18.00 – Msza Św. z kazaniem dla rolników i pszczelarzy, podziękowanie za zebrane plony.



KONCERT „MUZYCZNE POWITANIE LATA” Fot. Paweł Batycki

„KULTURALNI & LOKALNI” W JANUSZKOWICACH



„BĄDŹ EKO...” - PIKNIK W ZAWADCE BRZOSTECKIEJ Fot. Paweł Batycki, Jakub Batycki, Nina Wodzisz



PIKNIK RODZINNY W SIEDLISKACH-BOGUSZ



NADANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY

WIEJSKIE KLUBY TAŃCA W NAWSIU BRZOSTECKIM



KULTURALNE LATO W CKICZ W BRZOSTKU

IV EDYCJA DEBAT OKSFORDZKICH

Fot. Nina Wodzisz



JUBILEUSZOWA EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

III MISTRZOSTWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

Fot. Kornelia Przewoźnik

fot. Magdalena Kawalec
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TROPEM NIEZWYKŁYCH MIEJSC... - DOM LUDOWY W BRZOSTKU CZ. I
„Sens życia i miara człowieka nie bierze się pustki, lecz z pielęgnowa-
nia tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej; która stanowi o przyszłości 
i wielkości narodu...”

Jerzy Waldorff

Sierpniowe słońce, jakby stanęło w miejscu i sypie na ziemię ogrom-
nym żarem. Cała przyroda, jakby zamarła od tego upału. Trawy, 

te wyższe, nagięły swoje łodyżki i schylają się do ziemi. Listki, jakby 
zamarły, nie mając siły poruszać się. Tylko od czasu do czasu leniwie 
poruszają swoimi blaszkami. Drzewa owocowe ciężko dyszą pod 
ciężarem dojrzewających owoców. Mięsiste śliwy nabrzmiałe soka-
mi trzymają się mocno gałęzi drzew, ale od czasu do czasu słychać 
głośne „klap”, spadają, pękają, ciekną z nich soki, a wokół kłębią się 
chmary owadów, popijających słodki nektar. Guszki i jabłka nachy-
lają z liści radosne, zarumienione „buzie”, 
odbierają rozżarzone promyki słońca, jako 
dary dobroci, wchłaniają je i stają się co-
raz to bardziej większe i dorodne. Jeszcze 
gdzieniegdzie owoc opóźniony brzoskwini 
się zawieruszył. Stoi ociężały i czeka na 
smakosza. Czereśniowe drzewa stoją już 
smutne bez owoców, a nawet liście zmie-
niają zielone kolory i zabarwiają się, jakby 
chciały powiedzieć, że niedługo przyjdzie 
jesień, a wraz z nią „Jesienią, jesienią sady 
się rumienią, czerwone jabłuszka, pomię-
dzy zielenią. Czerwone jabłuszka, złociste 
gruszeczki, świecą się, jak gwiazdy, pomiędzy listeczki”. Rzędy po-
rzeczek są już prawie bezlistne, chociaż jeszcze tu i ówdzie zwisają 
dorodne przysuszone owoce. Gdzieniegdzie jeszcze agrest zaprasza 
na smakowite i już słodkie kuleczki owoców. Maliny też chwalą się 
swoimi darami. Czerwone, soczyste owoce zwisają na dorodnych 
gałązkach. Dostojna aronia spokojnie opuściła konary z koszyczkami 
granatowo-fioletowych owoców. Jeszcze chwila i te owoce będą 
gotowe do zbiorów, a potem do robienia nalewek, soków, dżemów 
czy też suszenia na zimę. Tylko orzechy włoskie i leszczyna stoją 
bogato ozdobione zielonymi kulami z owocem w środku. Od czasu 
do czasu słychać – pac, pac – to spadają pomniejsze orzechy, a pod 
leszczyną ruda wiewiórka biega, zatrzymuje się, staje na dwóch 

łapkach i obgryza zebrane orzeszki laskowe, potem szybko umyka 
w swoje ustronie, aby tam zakopać zimowy pokarm dla dzieci. Przy-
staje, rozgląda się, to znowu biegnie, jakby chciała powiedzieć „Ja 
się zimy nie boję, bo mam w dziuplach pokoje, bo mam w dziuplach 
spiżarnię, wszystkie dzieci nakarmię...” W dali, na miedzy dziki bez 
mocno opuścił w dół gałęzie z kiściami owoców, które jeszcze doj-
rzewają, a za chwilę będą leżeć w słoju zasypane cukrem na syrop 
dla dzieci. Tylko stadko wróbli przysiada i wydziobuje co dojrzalsze 
owoce. W dali od słupków rozciągają się druty, wokół nich kręcą się 

długie wstęgi winogronu. Między liśćmi widnieją okazałe kiście gron 
ciemnofioletowych, różowych i jasnych. Sporo jest tu tych owoców 
i wskazują na dobry zbiór tego roku. 

Urokliwym i bogatym jest ten miesiąc w dary sadów, a one służyć 
będą do ozdób wieńców dożynkowych, które w tym miesiącu będą wite 
i niesione przed ołtarz Maryi Przeczyckiej w „Zielną”, podczas odpustu. 
Jak rokrocznie, każda wioska przyniesie dary plonów w wieńcu i na 
tacę, aby dziękować za dobre urodzaje. Te wieńce później zostaną 
zaniesione i w korowodach ustawione w Domu Kultury w Brzostku. 
Dziś stoi okazały, dobrze utrzymany budynek w parku i służy całemu 
społeczeństwu, niosąc kulturę dla każdego mieszkańca z gminy Brzo-
stek. Ten budynek, jak i każdy inny ma swoją historię, swoich ludzi, 
którzy w nim tworzyli kulturę. Jakie były początki tego obiektu, skąd 
i kto dał początek, czy tylko ten obiekt rozdawał „dobro kulturowe”, 

kto pracował w tym obiekcie...?
Powojenne czasy bardzo integrowały 

nasze społeczeństwo. Po długich latach 
cierpień, strachu, łez i bólu, nastał czas 
wyzwolenia. Wszyscy mieszkańcy naszej 
Ziemi Brzosteckiej wracali z wysiedlenia, 
naprawiali swoje domy, żeby wejść do nich 
z całą rodziną. Ogrom pracy musieli poko-
nać nasi ojcowie, dziadkowie, aby napra-
wić szkody wyrządzone przez okupantów, 
a potem szabrowników. Remontowali też 
zniszczone kościoły, sklepy i inne obiek-
ty użyteczności publicznej. Mieszkańcy 

spragnieni wolności, spokoju i normalności, podążali do kościoła 
brzosteckiego. Jeszcze osmolonego ze spalonym dachem, zniszczo-
nymi oknami, stojącego w rumowisku i gruzach, ale wierzący starzy 
i młodzi szli pokłonić się Stwórcy, podziękować za życie, modlić się 
i śpiewać. Muzyka organowa i pieśni kościelne dodawały mieszkańcom 
otuchy i wiary w lepsze życie. To organista Stefan Czech rzewnymi 
akordami organowymi ściągał na chór i tam rozpoczął pierwszy po 
wojnie pracę kulturalną z kobietami, dziewczętami i mężczyznami. 
Chętnych śpiewaków było wielu, a byli i tacy, którzy ochoczo grali 

na instrumentach dętych i tak do chóru dołączyła się orkiestra dęta. 
Ale to muzyka kościelna nie wystarczała młodym ludziom. Po tygo-
dniu żmudnej pracy, wieczorami zbierali się na uporządkowanych 
podwórkach, dużo ze sobą rozmawiali oraz śpiewali przyśpiewki 
ludowe, biesiadne, popularnie znane sprzed wojny.

Instytucje samorządowe, w tym też dom ludowy, zaczęły działać 
i tak zakupiono pierwsze radio z patefonem na płyty winylowe. Otwo-
rzono tam pierwszą świetlicę, w której pracowała młoda dziewczyna, 
Julia Dziwisz, pięknie śpiewała i malowała obrazy z natury. Nic też 

Brzostecka orkiestra dęta lata 50. z ks. 
Zawadzkim (zdj. ze zbiorów p. G. Tomaszewskiej)

Zespół śpiewający na 2 głosy lata 50. Od prawej stoją Janina Foryś-
Winiarska, Jadwiga Samborska-Urban, powyżej Julia Dziwisz-kier. Domu 

Ludowego, Irena Szczepanik-Łukowicz, Amalia Sikora-Dachowska, 
poniżej od prawej, Alicja Szybowicz-Staniszewska, Maria Przebięda, 

Krystyna Kolbusz-Szukała (zdj. ze zbiorów p. G. Tomaszewskiej)

Kapela brzostecka lata 50. od prawej Mieczysław Strączek, 
Franciszek Zastawny, Maguda ...?, Stefan Tomaszewski, Julian 
Kurcz, Józef Kniecik, dyrygent Józef Rubacha (zdj. ze zbiorów 

p. G. Tomaszewskiej)
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dziwnego, że wokół niej zbierało się sporo młodzieży na dyskusje, 
ale przede wszystkim na słuchanie radia oraz muzyki płynącej z płyt. 
Szybko też powstał pierwszy mały zespół wokalny, a sobotnie wieczory 
wypełnione były tzw. potańcówkami. Czasem przyjeżdżali działacze 
z powiatu i prowadzili agitację młodzieży do organizacji młodzieżowej 
Związku Młodzieży Polskiej, potem Związku Młodzieży Wiejskiej oraz 
do partii, ale młodzi ludzie przychodzili do świetlicy, przede wszystkim 
śpiewać i tańczyć. Tutaj też przygotowywali występy artystyczne 
związane z różnymi świętami państwowymi, a tych w tamtych czasach 

było wiele. Młodzież szkolna oprócz twardej nauki, obłożona była 
wieloma akademiami, apelami, pracami społecznymi, ale wszystko 
to było rytmicznie przygotowywane i przedstawiane społeczeństwu.

Oprócz świetlicy dobrze prosperowały Gminna Spółdzielnia „Sa-
mopomoc Chłopska” oraz działał chór z orkiestrą prowadzony przez 
Józefa Rubachę, a należeli do tego zespołu pracownicy Gminnej 
Spółdzielni, jak również młodzież ucząca się w średnich szkołach 
z Brzostku. Ten zespół rozwijał się znakomicie, dyrygent uczył wielu 
pieśni ludowych, popularnych, państwowych, które śpiewane były 
na 4 głosy tak, że bardzo szybko znany był nie tylko w gminie, ale 
także w powiecie, a nawet w województwie. W sali GS-u w dawnym 
sądzie – organizowano sobotnie potańcówki, a nawet bal sylwestrowy, 
gdyż nie było jeszcze miejsca z większą salą i ze sceną.

Do Brzostku – od czasu do czasu – przyjeżdżało kino objazdowe 
i wyświetlane były filmy zwykle radzieckie, ale także zdarzały się 
i polskie zekranizowane działa literackie. Na tę rozrywkę przychodził 
tłum ludzi, każdy przynosił sobie krzesło i wpatrywał się w zawie-
szony ekran, najpierw oglądając kronikę filmową, a potem właściwy 
film. Czas oglądania filmów w objazdowym kinie był ucztą duchową 
ludności, która jeszcze świeciła lampą naftową, nie było też radia, 
ani innych urządzeń technicznych. Młodzież garnęła się do wiedzy 
i korzystała z wszystkich możliwych środków pomocy naukowej, a taką 

też były kroniki filmowe. I chociaż nasycone były wielką propagandą 
socjalistyczną, to między wierszami można było poznać i odczytać 
wydarzenia tamtych czasów. Starsza młodzież dojeżdżała do szkół 
średnich w sąsiednich miastach: Kołaczyce, Jasło, Dębica. Autobu-

sów było sporo, ale też turystów było jeszcze więcej, autobusy były 
zdezelowane i często młodzież oczekiwała godzinami na następny 
pojazd albo szła pieszo – często z Kołaczyc całe grupy brzosteckich 
szkolników przychodziły do domu pieszo. Po takich ciężkich dniach 
w sobotę wieczorem i w niedzielę młodzi ludzie chcieli odpocząć 
godziwie – przy dźwiękach muzyki śpiewać, potańczyć. Zbierali się 
w świetlicy, w sali GS-u – dawnym sądzie – i tam odreagowywali 
trudy minionego tygodnia.

Przy obecnej ulicy 20 Czerwca w Brzostku stał budynek gminny, 
ale po wojnie był zniszczony i nie nadawał się do użytku. Jednak mocą 
Rajców brzosteckich powoli był odbudowywany, bo też i była potrzeba 
organizowania spotkań mieszkańców Brzostku, przedstawicieli władz 
gminnych i gromadzkich z pracownikami rodzących się zakładów 
pracy, z rolnikami i młodzieżą. Odbudowa tego domu była trudną 
inwestycją, gdyż głównie opierała się na czynach społecznych. Dużą 
rolę w tym dziele odbudowy Domu Ludowego odegrał Jan Kolbusz, 
długoletni przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Brzostku. 
Potrzeba domu na użytek społeczny – zebrania, akademie, imprezy 
dla całej społeczności – była duża. Z ochotą w remoncie brała udział 
młodzież zrzeszona w Związku Młodzieży Polskiej, a potem w Związku 
Młodzieży Wiejskiej, strażacy, pracownicy GS i innych zakładów pracy 
otwieranych na naszym terenie. Stary budynek został podniesiony 
do góry oraz dobudowano 
część frontalną, otynkowa-
no i do tego domu ludo-
wego wprowadzono kino 
„Przyszłość” i bibliotekę 
publiczną.

Od 1953 roku było tzw. 
kino objazdowe. Filmy wy-
pożyczano z Wojewódz-
kiego Zarządu Kin w Rze-
szowie, a kierownikiem 
był Jan Czech. Po 1957 
roku wraz z elektryfikacją 
w Brzostku dom ludowy 
był starannie remonto-
wany i modernizowany 
do potrzeb wyświetlania 
filmów. Funkcję kierowni-
ka domu ludowego pełniła 
Julia Dziwisz, która była 
również świetlicową, a jej 
praca z młodzieżą dawała 
dobre efekty. Organizo-
wała występy artystyczne 
z młodzieżą brzostecką. 
Uświetniała akademie 

Chór Gminnej Spółdzielni „SCh” w Brzostku. (zdj. ze zbiorów arch. DK)

Chór 4-głosowy i kapela (ze zbiorów p. G. Tomaszewskiej)

Sztuka pt. „Moralność Pani Dulskiej” lata 50. od prawej stoją: 
Julia Dziwisz, Józef Kukułka, Jadwiga Samborska-Urban, Maria 
Piłat-Stasiowska, Stanisław Cholewiak, od prawej siedzą Zofia 
Osmulska, Aleksander Czechowski, p. Wiktoria Traciłowska-

reżyser, Janina Foryś-Winiarska, od prawej na podłodze siedzą: 
Kazimierz Wojnar, Bronisława Jantoń, Genowefa Mikrut-

Tomaszewska, Helena Kalina-Serwińska

Aleksander Czechowski przy aparatach 
projekcyjnych w kinie „Przyszłość” (zdj. 

ze zbiorów p. E. Czechowskiej)
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państwowe, których w tamtych latach było sporo, przygotowywała 
akademie 1-majowe z przemarszem młodzieży szkolnej i pracowników 
brzosteckich zakładów pracy przez rynek. Barwne pochody z muzyką, 
śpiewem, flagami państwowymi, kwiatami, kończyły swoje przemarsze 
w domu ludowym, w którym występy trwały czasem kilka godzin.

Remont domu ludowego trwał do 1968 roku, a po jego zakończeniu 
otworzono kino „Przyszłość”, którego kierownikiem została Helena 
Krzyżak, a kinooperatorem Aleksander Czechowski oraz Edward Krza-
nowski. Wyświetlano filmy we wtorki i środy oraz soboty i niedziele. 
Oglądalność filmów była znakomita, a największą popularnością 
wśród dzieci i młodzieży cieszyły się niedzielne poranki filmowe. Po 
przejściu Edwarda Krzanowskiego do Wojewódzkiego Kina „Krakus” 
w Tarnowie, do pracy przyszedł Jerzy Szybowicz, a kino podlegało 
Zarządowi Okręgowemu Przedsiębiorstwu Rozpowszechniania Filmów 
w Krakowie. Po 1985 roku, kiedy zainteresowanie filmami było coraz 
mniejsze – telewizory i odtwarzacze video prawie w każdym domu 
zastąpiły oglądalność filmów w kinie – a utrzymanie kina stało się 
nierentowne, zawieszono wyświetlanie filmów. 

W domu ludowym, a właściwie to już w przemianowanym obiek-
cie na Gminny Dom Kultury, rozpoczęła się działalność różnych 
dziedzin kultury. Bardzo ofiarnie pracowali instruktorzy: malarstwa 
i dekoracji p. Ewa Samborska, muzyki, śpiewu i tańca p. Zuzanna 
Rogala, robótek ręcznych i nowinek technicznych p. Jadwiga Batycka. 

Pracowała też grupa teatralna, która wystawiała sztuki: „Dzikie ła-
będzie”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek” dla dzieci. Z młodzieżą 
pracowała p. Zuzanna Rogala, a z dorosłymi nowy kierownik domu 
kultury P. Ofiarski, który prowadził także sekcję tańca artystycznego 
oraz tańca ludowego. Sam szył stroje ludowe oraz stroje potrzebne 
do sztuk teatralnych, wystawianych na brzosteckiej scenie. Zainte-
resowanie tymi zajęciami było bardzo duże, a do najbardziej aktyw-
nych wymienić trzeba: Ryszarda Sieńkowskiego i jego brata Kazimie-
rza, Kazimierza Nawracaja, Stanisławę Oprządek, Krystynę Jopek, 
Ryszardę Kobak, Franciszka Ptaka i wiele, wiele innych nauczycieli, 
urzędników i uczącej się młodzieży w szkołach średnich i wyższych. 
Najbardziej ochoczo oglądali mieszkańcy gminy komedie np.: A. Fre-
dry „Śluby panieńskie” , Bałuckiego „Grube ryby”, ale także chętnie 
oglądano poważne dramaty takie, jak: „Niemcy” L. Kruczkowskiego 
czy „Wysoka ściana” J. Zawieyskiego. Do tych utworów scenicznych 
samodzielnie przygotowywano oprawę graficzną sceny czy też stroje.

Sekcje taneczne przygotowywały tańce takie, jak: walc angielski, 
tango, fokstrot, cha-cha, rock&roll, itp. Tutaj popisową parą byli Zofia 
Krzanowska i Stanisław Kolbusz, którzy z popisem tańców zawędrowali 

aż do Pragi. Duża grupa młodzieży starszej ćwiczyła suitę rzeszowską, 
którą z wielkim zaangażowaniem tańczyła młodzież Zbiorczej Szkoły 
Gminnej w Brzostku prowadzona przez p. Zuzannę Rogalę. Warto 
nadmienić, że na próby bardzo chętnie przychodziła młodzież nie 
tylko z Brzostku, a także z Kołaczyc. Do wyróżniających się w tańcu 
rzeszowskim należeli między innymi: Lucyna Piątek, Marta Czechow-
ska, Wacław Lisowski, Robert Piłat, Wojciech Staniszewski, Zofia 
Samborska, Anna Szybist, Jerzy Piłat, Janusz Szukała, Tadeusz Nowak, 
Małgorzata Rozwadowska i wiele innych dorastających dziewcząt 
i chłopców. Wtedy doskonałym akordeonistą byli uczniowie: Leszek 
Kolbusz, Henryk Cisoń, Wojciech Pietrucha, Paweł Kruszyna – z tych 
chłopców wyrosły wielkie talenty, które tworzyły własne kapele 
ludowe tak, jak Henryk Cisoń działający do dziś w Brzyskach. Nie-
którzy talenty taneczno-śpiewacze rozwijali w studenckich zespołach 
muzycznych: Anna Żyra w zespole nowohuckim w Krakowie, Stanisław 
Kolbusz w zespole „Promni” na SGGW w Warszawie, Robert Rogala 
w „Słowiankach” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pięk-
nymi głosami wyśpiewywały chóry szkolne i były przyczynkiem do 
zdobywania nagród na konkursach powiatowych i wojewódzkich. 
W tej dziedzinie wyróżniały się osoby: Jolanta i Halina Fugiel, Bożena 
Staniszewska, Ryszarda Staniszewska, Zofia Wal, Zofia Juszkiewicz, 
Renata Żyra, Joanna Rogala, Agata Nosal i wiele, wiele innych osób. 
Co cztery lata zwykle zmieniali się członkowie zespołów i trzeba 
było pilnie dbać o to, aby rotacja nie była widoczna przez widza. 
Zwykle na próbach było wiele osób, a z nich wybierałyśmy najbar-
dziej śpiewnych „artystów”. Była to praca bardzo żmudna – zwykle 
na zajęciach bywało 60 chórzystów, 16 tancerzy, 4 grajków - próby 
przed występami odbywały się na scenie. Deski sceniczne pyliły 
kurzem, dziewczynki skrapiały deski wodą i dopiero można było 
śpiewać i tańczyć. Scena nie była też oświetlona dobrze, a kurtynę 
zasuwały dwie osoby ciągnące dwie kotary. A w szkołach próby były 
prowadzone na korytarzach, czasem nie można było wejść na salę 
gimnastyczną, gdyż ciągle były zajęcia sportowe prowadzone przez 
nauczycieli. Jednak młodzież bardzo ochoczo brała udział w różnego 
rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, a dom kultury dźwięczał śpiewem, 
muzyką, rytmami ludowych tańców, tętnił śmiechem i gromkimi 
brawami. Schyłek lat sześćdziesiątych i lata siedemdziesiąte, pomimo 
tego że i kultura podlegała ostrej cenzurze, to jednak pomimo tego 
można było zrobić bardzo dużo i bardzo dobrze rozwijać myśl kultu-
ralną, z pietyzmem rozwijać folklor, śpiewać, tańczyć, grać, recytować 
piękną polską lirykę, a tym samym rozwijać naszą małą Ojczyznę, bo 
dotąd naród żyje, dokąd jego muzyka i język żyje. Z wielką troską 
pielęgnowaliśmy nasze obyczaje, poznawaliśmy brzosteckich przed-
stawicieli – działaczy kultury i z nich braliśmy wzór, a dom ludowy 
był zawsze tym wielkim miejscem patriotycznej zadumy i rozwijania 
coraz to bardziej dokładnie rodzących się talentów muzycznych, 
recytatorskich, plastycznych, humanistycznych. Ważne miejsce w tej 
działalności zajmowali i zajmują instruktorzy domu kultury, ludzie, 
którzy całym sercem pokochali Małą Ojczyznę i z wielkim oddaniem 
otaczali pamięcią nasze tradycje.

Zuzanna Rogala

Zespół wokalno-muzyczny działający w Domu Ludowym Lata 70. 
(zdj. ze zbiorów arch. DK)

Jadwiga Batycka z grupą dziewcząt w trakcie zajęć robótek 
ręcznych (zdj. ze zbiorów arch. DK)

Zesspół taneczny działający w Domu Ludowym lata 70. W pierwszej 
parze Alicja Piękoś i Stanisław Kolbusz (zdj. ze zbiorów arch. DK)
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Dokończenie na str. 30

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 43) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? fot. 
s. 43) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 sierpnia 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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ROZWIĄZANIE:

Krzyżówka
sierpień 2019
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Imię i nazwisko, miejscowość

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

POZIOMO: 4) Element skrzydła samolotu. 7) Żołnierz obsługujący 
ręczny karabin maszynowy. 13) Słuchowisko radiowe lub program 
telewizyjny (np. rozrywkowa,szkolna,poetycka). 15) Przeciwnik 
Kwinty 16) Budowla w poprzek rzeki. 17) Miasto na Pojezierzu Ku-
jawskim. 19) Komosa biała. 20) Mieszka w Londynie. 21) Jednost-
ka główna oporu elektrycznego. 22) Określona metoda, forma wyko-
nania, ujęcia czegoś. 29) W zwrotach: taniec na tle kotary; błękitne 
t. nieba. 30) Cenny, rzadko spotykany egzemplarz. 31) Arktyczny 
ptak, krzywonos. 33) Harrison, aktor - "Gwiezdne wojny", "Ściga-
ny" 34) Bałkańska stolica. 35) Bezbarwne kryształy do tamowania 
krwi. 37) Tekst napisany ręcznie; także maszynopis autorski przed 
oddaniem do druku. 42) Młode wadery. 46) Kobieta zajmująca się 
bez odpowiednich uprawnień leczeniem ludzi. 47) Pantofle, mające 
zamiast przyszywki paski ze skóry. 48) Mechanizm w piaście tylnego 
koła roweru. 49) Burt (ur. 1913), amer. aktor filmowy; "Ostatnia 
walka Apacza", "Zawodowcy". 50) Giza z "Limo". 51) Boczny, mały 
pokój służący zwykle za sypialnię.

PIONOWO: 1) Maria (1923-77), wł. śpiewaczka operowa, światowej sławy 
sopran. 2) Łodyga traw lub zbóż. 3) W nim gałka oczna. 4) Tektura nasy-
cona masą smołową lub asfaltową, używana do krycia dachów, do izolacji 
(p. asfaltowa, bitumiczna). 5) Stolica i port Ghany; Accra. 6) Płynny tłuszcz 
otrzymywany z ryb i ssaków morskich, zawierający dużo jodu i witamin (gł. 
A i D). 7) Imię męskie - 11 X; Karewicz, Zegadłowicz, Zola 8) Jusis, piosen-
karka 9) Sprężysty ... defilujących żołnierzy lub śmiały ... naprzód 10) Eu-
ropejska waluta. 11) Dawniej: sklep, szczególnie sklep z towarami jednej 
branży. 12) Obszar wodny lub jego część. 14) Silna toksyna 18) Reklamo-
wany proszek. 23) Model volkswagena, mniejszy od golfa. 24) Żartobliwie: 
para małżeńska, małżeństwo. 25) np. Hera, Atena. 26) Felicjan; bohater 
komedii "Moralność pani Dulskiej" G. Zapolskiej; mąż Anieli. 27) Miasto na 
Mazowszu 28) Pasażerski port lotniczy Krakowa. 31) Autor złotych my-
śli. 32) Wronie gadanie. 36) Rolnicze zabiegi. 38) Tablica reklamowa sklepu, 
firmy. 39) Byle jaka rzeka. 40) Tandeta, coś o małej warości, coś bezwartoś-
ciowego. 41) Jednostka soli albo honoru. 42) Ognisko góralskie. 43) Nie 
epik. 44) U Wańkowicza na kraterze. 45) Szklana osłona.

27 28 29 30 31 32 33 34 35

DO CZEGO TO SŁUŻYŁO?

RUSZ GŁOWĄ
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Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Puszczyk uralski
Fotograficzna zagadka geograficzna: Warszawa
Hasło krzyżówki: Droga do prawdy wiedzie przez błędy.

Nagrodę książkową wylosowali: Teresa Baran z Przeczycy 
(krzyżówka), Robert Sypień z Brzostku (zagadka przyrodnicza), 
Katarzyna Boroń z Kleci (zagadka geograficzna).

UWAGA! 
Czytanie uzależnia i grozi posiadaniem własnego zdania.
Biblioteka zaprasza!
Biblioteka poleca:
A.M. Homes „Córka kochanki”

A.M. Homes została oddana do adopcji, zanim się 
urodziła. Jej biologiczna dwudziestodwuletnia matka 
miała romans z dużo starszym, żonatym mężczyzną. 
Książka jest niezwykle ciekawą opowieścią o tym, co 
wydarzyło się trzydzieści lat później, kiedy biologiczni 
rodzice zaczęli jej szukać. Ta książka to odważne, głęboko poruszające 
rozważania nad tożsamością i rodziną. Śmiała, wzruszająco i zadzi-
wiająco dowcipna.

Magdalena Majcher „Matka mojej córki”
Nina w wieku szesnastu lat przeżyła pierwszą 

miłość i… zaszła w ciążę. Teraz niechętnie przyjeżdża 
do rodzinnej Czeladzi. Życie zmusza ją jednak do 
porzucenia kariery w bankowości i powrotu do domu. 
Musi uporać się nie tylko ze śmiercią ojca, ale również 
z własną przeszłością. Czy Nina znajdzie w sobie 
odwagę, by stanąć oko w oko z prawdą? Czy potrafi 
naprawić błędy z przeszłości i stać się matką dla swojego dziecka?

Ksawery de Montepin „Żebraczka spod kościoła 
świętego Sulpicjusza”

Hrabia Emmanuel d’Areynes, stojąc u progu śmier-
ci po ataku apopleksji, myśli już tylko o rozporzą-
dzeniu swoim majątkiem tak, by nie dostał się on 
w niepowołane ręce: pruskiego najeźdźcy lub męża 
bratanicy – cynicznego rozpustnika i hulaki, Gilberta 
Rollina. Bratanek hrabiego, młody i nieskazitelny 
ksiądz Raul, przychodzi z pomocą w sporządzeniu testamentu w taki 
sposób, aby kapitał został zabezpieczony dla mającego się narodzić 
dziecka Gilberta i Marii Henryki. Joanna Rivat niedawno wyszła za mąż. 
Teraz wiedzie ubogie, lecz szczęśliwe życie u boku kochającego męża, 
Pawła, z którym spodziewa się dziecka. Gdy wojska pruskie podchodzą 
pod Paryż i zwykli obywatele muszą stanąć do walki, a ludzka podłość 
upomina się coraz bardziej o zabezpieczenie własnych interesów, losy 
mieszkańców zaczynają się krzyżować w zdumiewający sposób, który 
zapoczątkuje ciąg niebezpiecznych intryg.

Jest to powieść francuska z XIX wieku, której akcja rozgrywa się 
w realiach wojny francusko-pruskiej oraz rządów Komuny Paryskiej 
i wersalczyków.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

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

 fb.com

W 25. rocznicę ślubu para spożywa uroczysty obiad w mil-
czeniu. W pewnej chwili żona mówi do męża:
- Wiesz, jak sobie pomyślę, że to już 25 lat minęło, to mi się 
ciepło robi koło serca. 
- Nie truj – mówi mąż – po prostu biust ci wpadł do zupy.

  
Z drzwi gabinetu lekarskiego wypada facet kopnięty przez 
zdenerwowanego lekarza. 
- Następny proszę! – woła lekarz. 
- Pan doktor chyba dziś nie w humorze, może przyjdę jutro 
– mówi następny pacjent. 
- Och nie! Po prostu tamten facet, którego od dziesięciu lat 
leczę na żółtaczkę, dopiero dziś powiedział, że jest Chiń-
czykiem.

  
Męska solidarność
Pewnego dnia mąż nie wrócił do domu na noc. Następnego 
dnia powiedział żonie, że spał u kolegi. Żona zadzwoniła do 
dziesięciu jego najlepszych przyjaciół. Ośmiu potwierdziło, 
że spał, a dwóch, że jeszcze jest.

  

MOCNE SŁOWA
fb.com

 ¾ Nie możesz zmienić świata, który jest projekcją, ale 
możesz zmienić swój umysł, który jest projektorem.  
/Byron Katie/

 ¾ Szczytów nie zdobywa się, pokonując innych, tylko 
walcząc z samym sobą.

 ¾ Krytykuj moje życie wtedy, gdy Twoje będzie dawało 
dobry przykład.

 ¾ Nie zmieniaj się dla kogoś. Pracuj nad sobą, tylko dla 
siebie. To Ty masz popatrzeć w lustro i widzieć to, kim 
jesteś, a nie marionetkę uszytą z ludzkich upodobań.

 ¾ Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego że była zła, 
lecz dlatego że jest martwa. /A. de Mello/

 ¾ Jeśli ktoś o Tobie mówi źle, Ty milcz. Bo w życiu, nie 
chodzi o to, by dorównać do czyjegoś niskiego poziomu, 
ale o to by być ponad nim…

 ¾ Nie próbuj odbudować czegoś, co Cię zniszczyło. Od-
buduj Siebie!

 ¾ Nie skupiaj się na jednej rzeczy, której Ci brakuje, ale 
na 99, które masz.

Wybrała Maria Kawalec
Wybrała Maria Kawalec

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zwraca się z prośbą o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z naszych książek i zalegają one na Twojej półce,  
koniecznie zwróć je do biblioteki.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LIPCOWEGO NUMERU
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KĄCIK 
WĘDKARSKI 
Podziękowania

Podziękowania Wszystkim Tym, któ-
rych pominęliśmy w poprzednim numerze 
„Wiadomości Brzosteckich”: Pani Marioli 
Mikuś, pielęgniarce, która czuwała nad 
zdrowiem i bezpieczeństwem zawod-

ników, Panu Markowi Przewoźnikowi Firma Jubilerska „RUBICELLO” 
w Brzostku, Firmie „MEUS” Brzeżanka pow. Strzyżów: zanęty, przynęty, 
pelety, kulki i wiele innych artykułów wędkarskich. Należy też podzię-
kować kol. Ani, Robertowi i Igorowi, dalej Mirkowi, Wiesławowi, Kubie, 
Zdzisławowi i wielu innym. Dziękujemy i przepraszamy wszystkich, 
którzy pomagali i zaangażowali się w organizację zawodów z okazji Dnia 
Dziecka, a nie byli wymienieni. 

Węgorz w naszych wodach
Od jakiegoś czasu między nami, wędkarzami, krążą informacje o spo-

rym węgorzu w naszych wodach. Węgorze łowi się od połowy kwietnia, 
kiedy temperatura wody wzrasta do minimum 12 stopni C, aż do połowy 
października (w naszych wodach węgorz okres ochronny ma od 1 grudnia 
do 31 marca, można zabrać tylko 2 sztuki na dobę, wymiar ochronny 
do 60 cm). Najbardziej sprzyjającym miesiącem na łowienie tej ryby 
jest sierpień i wrzesień, bo w pozostałych miesiącach spada stopniowo 
z różnych powodów aktywność węgorzy. Na przykład lipiec jest słabym 
miesiącem żerowania węgorza, ponieważ w wielu zbiornikach i na małych 
rzekach zaczyna brakować tlenu i ryby przez to stają się leniwe i ospałe. 
W tym czasie najlepszymi miejscami na połów tej ryby byłyby wpływy 
cieków wodnych, gdzie woda jest dobrze natleniona. Natomiast ryba 
unika odcinków z szybkim nurtem, zimnych rwących rzek . Do połowu 
węgorza najlepiej sprawdzi się wędka gruntowa o długości 3-3,5 m 
o ciężarze wyrzutu do 80 g, kołowrotek najlepiej z wolnym biegiem 
nawinięty plecionką o średnicy 0,12 - 0,18 mm bądź żyłka 0,30 mm, 
ciężarki o zróżnicowanej masie i mocy, przypon o długości 40-50 cm 
połączony z linką główną dobrym krętlikiem, na koniec dość duży haczyk. 
Każdy z nas ma swoją metodę na węgorza, ilu wędkarzy tyle pomysłów. 
Ja jednak mógłbym zaproponować martwe rybki i wykonanie z nich 
filetów, to sprawdzona metoda na dużą rybę wśród wielu wędkarzy. 
Życzymy dużych okazów i zapraszamy na FB. „Koło Wędkarskie 34 
Wisłoka Klecie”, aby zaprezentować swoje wyniki.

Społeczna Straż Rybacka
W poszukiwaniu nowych, ciekawych miejsc na wędkowanie wielu 

z nas jest świadkami kłusownictwa, nielegalnych skła-
dowisk odpadów. Aby chodź trochę zapanować nad 
tymi problemami, Zarząd Koła postanowił przywrócić 
SSR Społeczną Straż Rybacką. Nadal trwa nabór do 
Straży Rybackiej, chętnych prosimy o zgłaszanie się 
pod nr +48730303000 lub +48511208400. Może 
w ten sposób ochronimy środowisko. 

Czyszczenie stawu
Jakiś czas temu do Kolegi Jerzego Oklejewicza, 

Prezesa Koła 34, wpłynęło zapytanie o możliwość 
zamknięcia dwóch brzegów stawu nr 3 od strony ry-
baczówki w godzinach porannych. Celem zamknięcia 
stawu była próba oczyszczenia go z nadmiernej ilości 
glonów i innej zbędnej roślinności. Całym przedsię-
wzięciem kierował Kolega Łukasz Rakowski, który 
zorganizował grupę wędkarzy i innych osób do pomocy 
przy oczyszczaniu. Mimo szczerych chęci i zaangażo-
wania prace nie przyniosły zamierzonych celów, co 
nie znaczy, że panowie złożyli broń.

Zbigniew Bogdan
Sekretarz koła 34 
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SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 42
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.

Biologizacja gospodarstw rolnych najlepszym sposobem na muchy

Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, jakim dużym problemem 
lub niedogodnością jest brzydki zapach na wsi powstający przy ho-
dowli zwierzęcej, a także ogromna liczba much, które są uciążliwe 
i przenoszą choroby. My jednak wiemy, że to już nie jest problem. 
Z wszystkimi tymi problemami można poradzić sobie w bardzo łatwy 
i dosyć tani sposób, a co najważniejsze, niedogodności te oraz wiele 
innych znikają na zawsze.

Sposobem na to jest higienizacja budynków gospodarczych przy 
użyciu do tego całkowicie naturalnych probiotyków oraz urządzenia 
do zamgławiania, które każdy może nabyć na własność. Czy taka tech-
nologia powinna znaleźć się w Twoim gospodarstwie i zlikwidować raz 
na zawsze nieprzyjemny zapach i muchy?

Higienizacja gospodarstw – ekologiczna przyszłość hodowli
Rosnąca samoświadomość ekologiczna społeczeństw, zwiększające 

się zapotrzebowanie na zdrową, ekologiczną żywność, dbałość o własne 
zdrowie i życie niejako wymusza stosowanie w coraz większych ob-
szarach ludzkiej działalności technik, środków i działań jak najbardziej 
naturalnych, ekologicznych, prozdrowotnych. Obszarem do tego naj-
bardziej predestynowanym, by w pierwszej kolejności tu zastosować 
te działania, jest rolnictwo. O wadze tego problemu świadczy fakt, że 
wspólna polityka rolna UE ma zapewnić 500 milionom konsumentów 
żywność i w dłuższej perspektywie bezpieczeństwo żywnościowe, 
a rolnikom, których w 27 państwach członkowskich Unii żyje ponad 
14 milionów – godziwe życie. To rolnicy, prawdziwi gospodarze ziemi, 
odpowiadają za utrzymanie w zdrowiu i dobrym stanie gleb, dobrostanu 
zwierzęcego, różnorodności biologicznej i bogactwa krajobrazów. Nie 
jest też do końca prawdą, że rolnictwo dotyczy tylko wsi, a problem 
chemizacji dotyczy tylko rolnictwa. Nie da się dziś precyzyjnie wy-
znaczyć granicy pomiędzy tym, co gospodarcze a tym, co społeczne, 
między tym, co technologiczne a tym, co kulturowe. Dlatego też coraz 
większego znaczenia nabiera biologizacja rolnictwa, jako alternatywa 
dla jego chemizacji, która spowodowała i powoduje niszczenie natu-
ralnych zasobów ziemi. Termin „biologizacja” został ukształtowany 
w Polsce przez prof. Lesława Zimnego z Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu i oznacza on zastosowanie naturalnych, korzystnych 
zjawisk biologicznych rządzących procesami zachodzącymi w organi-
zmach żywych, do innych dziedzin, w tym do produkcji żywności we 
wszystkich jej profilach. Narzędziem biologizacji jest upowszechniana 
na coraz większą skalę probiotechnologia. Jest to sposób wytwarzania 
i korzystania z kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, ich me-
tabolitów i innych naturalnych komponentów, w rolnictwie i ochronie 
środowiska.

Probiotechnologia znajduje zastosowanie w: użyźnianiu gleby 
i polepszaniu rozkładu resztek pożniwnych, chowie zwierząt i poprawie 
ich dobrostanu, w uprawie roślin do zwiększenia wydajności i poprawy 
ich kondycji, gospodarce magazynowej w celu zabezpieczenia przed 
pleśnieniem magazynowanych płodów rolnych w tym również słomy 
i siana, przyspieszaniu fermentacji odchodów i polepszaniu ich jakości 
jako nawozów. Praktycznym przykładem stosowania probiotyków 
w hodowli jest higienizacja obory do hodowli bydła, co uznane jest 
jako bardzo dobry środek na muchy w oborze. Najskuteczniejszym 
sposobem, by zasiedlić oborę pożytecznymi zespołami mikroorgani-
zmów, które wypierają z niej organizmy szkodliwe, jest zamgławianie, 
czyli odpowiednik oprysku na muchy w oborze. Wykorzystuje się do 
tego preparat Em Farma, który jest stosowany w formie delikatnego 
zamgławiania przez pierwszy tydzień codziennie, a z chwilą ustabili-
zowania się populacji pożytecznych bakterii w pomieszczeniu, w ciągu 
kolejnych dni jest stosowany jako uzupełnienie 1-2 razy w tygodniu.

Jakie są korzyści z zastosowania tego typu preparatów w hodowli 

krów i jak dzięki temu można pozbyć się much w oborze?
- Następuje neutralizacja odoru powstającego z odchodów, 
- Zmniejsza się ilość grzybic i egzem, 
- Poprawia się zdrowotność i wigor zwierząt, 
- Zmniejsza się zużycie leków i antybiotyków, 
- Zmniejsza się ilość upadków i biegunek u zwierząt, 
- Wzrasta poziom zacieleń do 1,2 dla jałówek i 1,7 dla krów, 
- W mleku obniża się poziom komórek somatycznych i bakteryjnych 

grubo poniżej norm, 
- Całkowicie giną muchy i inne szkodliwe insekty zasiedlające oborę, 
- Poddany fermentacji i uszlachetnieniu obornik i gnojowica mogą 

być wykorzystane w biogazowniach, ponieważ nie zawierają chemii. 
Higienizacja kurników
To kolejny przykład na skorzystanie z potęgi probiotycznej mikroflory, 

specjalnie skomponowanych zespołów wielu szczepów różnorodnych 
pożytecznych mikroorganizmów. Tu z kolei największy wpływ na po-
wodzenie w chowie drobiu ma stężenie szkodliwych gazów w kurniku, 
takich jak dwutlenek węgla, amoniak, a szczególnie siarkowodór. Tra-
dycyjne metody ograniczenia ich zawartości w powietrzu kurnika, takie 
jak wietrzenie, stosowanie chemicznych substancji pochłaniających 
czy substancje maskujące lub odwaniacze trawienne, nie likwidują 
przyczyn ich powstania, tylko powodują przeniesienie problemu do 
środowiska naturalnego. To z kolei zwiększa zagrożenie kwaśnymi 
deszczami, utrudnia życie okolicznym mieszkańcom i co najważniej-
sze, w ściółce kurnika dalej zachodzą nieprzyjazne dla zdrowia kur 
procesy, stanowiące doskonałe siedlisko dla mikroflory chorobotwór-
czej, wzrasta wilgotność powietrza w kurniku, wilgotnieje upierzenie, 
gnije materia organiczna i w efekcie wzrasta śmiertelność kur i spada 
produkcja. W związku z tym należy zwrócić się w kierunku metod, 
które zlikwidują przyczynę powstawania niekorzystnych czynników 
oraz uzdrowią środowisko. Dlatego też coraz chętniej jako metoda 
najbardziej efektywna, stosowana jest biologizacja kurników. Stoso-
wanie zespołu probiotyków poprawia współczynnik azotu zużytego 
przez drób, a ich odchody fermentują, co w konsekwencji spowoduje, 
że będą one zawierały mikroorganizmy fermentacyjne, nie gnilne 
czy chorobotwórcze. Bakterie fotosyntetyczne są w stanie oddzielić 
wodór od cząsteczek amoniaku, siarkowodoru i węglowodorów, tlen 
z cząsteczek tlenku i dwutlenku węgla oraz dokonać syntezy cukrów. 
Bakterie kwasu mlekowego unieszkodliwiają mikroorganizmy choro-
botwórcze, bądź uniemożliwiają ich rozwój. Dlatego też najbardziej 
racjonalnym rozwiązaniem jest zaszczepienie kurnika ProBioEmami 
na każdym etapie hodowli: od czyszczenia, poprzez oprysk przed 
zasiedleniem piskląt i w trakcie ich wzrostu. Dzięki temu następuje 
zahamowanie organicznego rozkładu ściółki, eliminacja szkodliwych 
gazów oraz wypieranie chorobotwórczej mikroflory.

Jest doskonałym sposobem na pozbycie się much z kurnika. Racjonal-
ne skorzystanie z potencjału probiotechnologii jest gwarancją obniżenia 
kosztów, poprawę odporności stada, a poprzez proste zabiegi w postaci 
oprysków, zamgławiania i dodawania probiotyków do paszy, można 
przywrócić tej produkcji cechy sprzyjające środowisku, hodowanym 
ptakom i człowiekowi, a hodowcy zapewnić zwiększenie rentowności.

Podobne korzystne efekty stosowania biopreparatów można rów-
nież zaobserwować w przypadku hodowli świń, królików, ryb i innych 
zwierząt hodowlanych. Muchy w chlewni są ogromnym problemem 
i nie lada wyzwaniem i tu też z pomocą przychodzi higienizacja pod 
postacią zamgławiania. Ponieważ najbardziej reprezentatywna i naj-
bardziej przebadana, jeżeli chodzi o korzystne działanie probiotyków, 
jest hodowla krów, największe efekty wykazywane są z tego właśnie 
działu hodowli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego obecnego 
i przyszłych pokoleń, stosowanie biopreparatów staje się wręcz nie-
zbędne. A ponieważ w najbliższych latach czeka nas znaczny wzrost 
światowego popytu na żywność, to Polska jako znaczący producent 
zdrowej, smacznej i wysokiej jakościowo żywności, będzie odgrywać 
istotną rolę w zaspokajaniu tego popytu. 

Opracował Janusz Kolbusz
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Sezon piłkarski 2018/2019 za nami. 
Drużyna seniorska LKS Brzosto-

wianka Brzostek zakończyła zmagania 
na 7. miejscu w tabeli dębickiej B kla-
sy. Dziewięć meczów zakończyło się 
zwycięstwem, dziewięć porażką, dwa 
remisem. 

Juniorzy młodsi po bardzo dobrej grze 
na wiosnę zakończyli sezon na mocnym, 
drugim miejscu, tylko o punkt ustępując 
drużynie z Golemek. Gdyby nie poraż-
ka w ostatnim meczu z LKS Stasiówką 
0:2 udział w meczach barażowych o awans 
do wyższej klasy rozgrywkowej byłby pew-
ny. Końcem czerwca podopieczni trenera 
Janusza Kaczówki po wewnętrznym meczu 
sparingowym na stadionie OSiR w Brzostku 
mieli zakończenie sezonu w postaci kieł-
basek z grilla i poczęstunku. Trenerowi 
Januszowi Kaczówce, który po sezonie 
zakończył pracę w „Brzostowiance”, składa-
my serdeczne podziękowania za wszystkie 
spędzone lata w naszym klubie oraz ży-
czymy dalszych sukcesów w trenowaniu. 

Zarząd klubu pragnie serdecznie po-
dziękować wszystkim, którzy pomagali 
w organizacji treningów, turniejów i me-
czów, zawodnikom i zawodniczkom za 
zaangażowanie, wysiłek i „pozostawione 
zdrowie” na boisku, trenerom za profesjo-
nalizm, rodzicom za to, że posyłają swoje 
pociechy na treningi oraz wolontariuszom 
i sponsorom na czele z Gminą Brzostek za 
dofinansowania.

Po krótkiej, lipcowej przerwie wakacyj-
nej zapraszamy wszystkich na treningi, aby 
dobrze przygotować się do nowego sezonu 
2019/2020. Szczegółowe informacje u tre-
nerów oraz na stronie LKS Brzostowianka 
Brzostek na Facebooku. 

PIŁKARZE ZAKOŃCZYLI SEZON
Terminarze:

Sezon: 2019/2020
Rozgrywka : Dębica: B1 Junior Młodszy Grupa 1
Kolejka Mecz Data Godzina

1. Strzelec Frysztak - Brzostowianka Brzostek 21/08/2019 17:00
2. Brzostowianka Brzostek – SP Straszęcin 28/08/2019 17:00
3. Sokół Krzywa - Brzostowianka Brzostek 04/09/2019 17:00
4. Brzostowianka Brzostek – Plon Klęczany 11/09/2019 17:00
5. Piast Wolica Piaskowa - Brzostowianka Brzostek 18/09/2019 17:00
6. Brzostowianka Brzostek – LKS Stasiówka 25/08/2019 17:00
7. LKS Łopuchowa Łączki Kucharskie - Brzostowianka Brzostek 02/10/2019 16:00
8. Brzostowianka Brzostek – Lechia Sędziszów Małopolski 09/10/2019 16:00
9. Kamieniarz Golemki - Brzostowianka Brzostek 16/10/2019 16:00

10. Brzeźnica - Brzostowianka Brzostek 23/10/2019 16:00
11. Brzostowianka Brzostek – Victoria Ocieka 30/10/2019 15:00

*- terminy meczów mogą ulec zmianie 

Sezon: 2019/2020, Klasa B grupa: Dębica II 
Kolejka Mecz Data

1. Łęki Górne - Brzostowianka Brzostek 01/09/2019
2. Brzostowianka Brzostek – Apollo Dulcza Mała 08/09/2019
3. Jamnica Dulcza Wielka - Brzostowianka Brzostek 15/09/2019
4. Brzostowianka Brzostek – Hetman Dąbrówka Wisłocka 22/09/2019
5. Dragon Korzeniów - Brzostowianka Brzostek 29/09/2019
6. Brzostowianka Brzostek – Dąbrówka Stara Jastrząbka 06/10/2019
7. Dąb Żdżary - Brzostowianka Brzostek 13/10/2019
8. Baszta Zawada - Brzostowianka Brzostek 20/10/2019
9. Brzostowianka Brzostek – Orły Borowa 27/10/2019

*- terminy meczów mogą ulec zmianie 

Prezes Zarządu LKS Brzostowianka Brzostek 
Mirosław Szukała 
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JUBILEUSZOWA EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
Jubileuszowa, 10. edycja Amatorskiej Ligi 

Piłki Nożnej Gminy Brzostek dobiegła 
końca. Organizatorem zmagań był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Brzostku. Imprezę swoim 
patronatem objęli Burmistrz Brzostku Woj-
ciech Staniszewski oraz Prezes Podokręgu 
Piłki Nożnej w Dębicy Wiesław Lada. Patronat 
medialny nad rozgrywkami objęły „Wiadomo-
ści Brzosteckie”. 

Rozgrywki odbyły się na obiektach wybu-
dowanych w ramach programu „Moje Boisko - 
Orlik 2012” w Brzostku. W piłkarskich zmaga-
niach udział wzięło 8 drużyn podzielonych na 
dwie grupy, w których rywalizacja toczyła się 
systemem każdy z każdym. Już pierwsze me-
cze fazy grupowej obfitowały w spore emocje 
i zapowiadały interesującą walkę o awans do 
dalszej części rozgrywek. Tak też było… Przed 
rozpoczęciem decydującej kolejki rozgrywek 
w grupie A trzy zespoły liczyły się jeszcze 
w walce o awans do półfinału. Ostatecznie, 
po bardzo imponującym zwycięstwie (10:3) 
nad drużyną Siedlisk, ekipa KD Przeczyca 
zapewniła sobie awans z 1. miejsca. Druga 
lokata, pomimo porażki w ostatnim meczu 
z Coco Jambo, dzięki lepszemu stosunko-
wi bramkowemu przypadła LKS Brzo-
stowiance Brzostek. Jeszcze ciekawsza 
jednak wydawała się sytuacja w grupie 
B, gdzie do ostatniej kolejki wszystkie 
drużyny pozostawały w walce o awans. 
Jako pierwszy z marzeniami o półfinale 
pożegnał się zespół WKS Nawsie Brzo-
steckie, ulegając 1:11 drużynie Siwy Dym 
Jodłowa. W ostatnim meczu fazy grupo-
wej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Gminy 
Brzostek do bezpośredniej walki o awans 
stanęły ekipy DzikiTeam i KS-BIT. Po bar-
dzo zaciętej, ambitnej i pełnej zwrotów 
akcji batalii lepsi okazali się zawodnicy 
drużyny DzikiTeam, zwyciężając 3:2. Wy-
nik ten pozwolił im na zajęcie 2. miejsca 
w grupie, ustępując tylko niepokona-
nemu dotychczas zespołowi Siwy Dym 
Jodłowa. Po rozgrywkach fazy grupowej 
przyszedł czas na walkę o najwyższe tro-
fea. Pary półfinałowe przedstawiały się 
następująco: KD Przeczyca – DzikiTeam 
oraz Siwy Dym Jodłowa – LKS Brzosto-

wianka Brzostek. W pierwszym meczu KD 
Przeczyca bardzo pewnie (10:1) pokonała ry-
wali i to właśnie oni jako pierwsi zameldowali 
się w wielkim finale. Drugi mecz dostarczył 
kibicom znacznie więcej emocji. Po upływie 
regulaminowych 30 minut na tablicy widniał 
wynik 2:2. Oznaczało to zatem, że decydujące 
o wejściu do finału będą rzuty karne. W tych 
lepsza okazała się LKS Brzostowianka i to 
jej zawodnicy mogli cieszyć się z awansu. 
Zarówno mecz o 3. miejsce, jak i wielki finał 
były dla drużyn możliwością zrewanżowania 
się za wyniki meczów grupowych. W walce 
o najniższy stopień podium Siwy Dym Jod-
łowa ponownie okazał się lepszy od drużyny 
DzikiTeam (8:4). Mecz finałowy był szansą 
dla KD Przeczyca na odwet za porażkę (1:4) 
w grupie z LKS Brzostowianką Brzostek. Po 
kilku efektownych akcjach obu zespołów 
bardziej skuteczni okazali się zawodnicy KD 
Przeczyca, którzy zwyciężyli 3:1. 

Wszyscy zawodnicy biorący udział w te-
gorocznych rozgrywkach nagrodzeni zostali 
pamiątkowymi medalami. Drużyny, które upla-
sowały się na podium, dodatkowo otrzymały 
bony do wykorzystania w sklepie sportowym 

Winter-Sport. Co więcej – zwycięz-
cy uhonorowani zostali również 
pamiątkowymi statuetkami. Poza 
nagrodami zespołowymi organiza-
torzy nagrodzili najlepszych zawod-
ników. Królem strzelców okazał 
się Bartłomiej Miazga (Siwy Dym 
Jodłowa), strzelając 14 bramek, 
najlepszym bramkarzem został Do-
minik Wójcik (LKS Brzostowianka 
Brzostek), natomiast najbardziej 
wartościowym zawodnikiem tur-
nieju – MVP – wybrany został 
zawodnik KD Przeczyca – Kamil 
Porębski. Dodatkowo każdy z wy-
różnionych zawodników otrzymał 

nagrodę rzeczową ufundowaną przez wice-
prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 
Wiesława Ladę. Nagrody wręczał Kierownik 
OSiR-u w Brzostku Andrzej Piękoś, Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Marcin Sas oraz Prezes 
Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy Wiesław 
Lada. Gratulujemy zwycięzcom, a także dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz 
zapraszamy do wzięcia udziału w następnej 
edycji. 

Poniżej przedstawiamy ligę w matema-
tycznym skrócie oraz szczegółowe wyniki.

2 bramki samobójcze 
14 bramek zdobył król strzelców
16 meczów zostało rozegranych w ra-
mach ALPNGB
30 bramek zdobyła drużyna, która triumfowała 
w rozgrywkach
77 zawodników wzięło udział w rozgrywkach
108 – tyle bramek strzelono przez cały czas 
trwania zawodów
∞ sportowej walki, wysiłku, zaangażowania 
oraz dostarczonych emocji

I kolejka
KD Przeczyca 6:2 Coco Jambo 
DzikiTeam 0:4 Siwy Dym Jodłowa 
Siedliska 1:4 LKS Brzostowianka Brzostek
WKS Nawsie Brzosteckie 0:3 KS-Bit

II kolejka
KD Przeczyca 1:4 LKS Brzostowianka 
Brzostek
Coco Jambo 2:1 Siedliska 
DzikiTeam 3:3 WKS Nawsie Brzosteckie
Siwy Dym Jodłowa 7:2 KS-Bit

III kolejka 
Coco Jambo 3:1 LKS Brzostowianka Brzostek
WKS Nawsie Brzosteckie 1:11 Siwy Dym Jodłowa
KD Przeczyca 10:3 Siedliska
DzikiTeam 3:2 KS-Bit

Półfinały
KD Przeczyca 10:1 DzikiTeam
Siwy Dym Jodłowa 2:2 (k.3:1) LKS Brzostowianka Brzostek

Mecz o 3. miejsce 
DzikiTeam 4:8 Siwy Dym Jodłowa 

Finał 
KD Przeczyca 3:1 LKS Brzostowianka Brzostek 

Tabela 
I miejsce KD Przeczyca
II miejsce LKS Brzostowianka Brzostek
III miejsce Siwy Dym Jodłowa
IV miejsce DzikiTeam
V miejsce Coco Jambo
VI miejsce KS-Bit
VII miejsce WKS Nawsie Brzosteckie
VIII miejsce Siedliska 

Paulina Szymańska

fot. Kornelia Przewoźnik
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GROCH Z KAPUSTĄ 
Święta Lipka – uczta dla ducha, oczu i ucha

Święta Lipka to wieś w północno-wschodniej części Polski, 
w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kę-

trzyńskim, w gminie Reszel. Odwiedziłam ją 7 czerwca 2019 
roku. Przed świątynią znajduje się parking dla autokarów oraz 
dalej dla samochodów osobowych. Już wjeżdżając na par-
king, nie mogłam ode-
rwać oczu od jej piękna. 
Sanktuarium jest nazy-
wane perłą polskiego 
baroku. Kamień węgiel-
ny pod świątynię został 
poświęcony 1 listopada 
1687 roku. Na potrzeby 
budowy kościoła zbu-
dowano cegielnię, piec 
do wypalania wapna, 
mieszkania dla robot-
ników, stajnie i szopy. 
Kościół konsekrowano 
15 sierpnia 1693 roku. 
Zamówiono kamienne 
gzymsy, bazy i kapite-
le do fasady kościoła, 
następnie wykonano 
ławki, konfesjonały 

i ołtarze boczne. Obecny główny ołtarz postawiono w 1714 
roku, a kościół wzbogacono o tabernakulum, organy i freski. 
Krużganki otaczające kościół z czterech stron spotyka się bardzo 
rzadko – ich budowę zakończono w 1708 roku.

Ewenementem są również kaplice kopułowe we wszyst-
kich narożach. Po północnej stronie krużganku urządzono 
ozdobny ogród.

Na części frontowej ustawiono kamienne figury przedsta-
wiające przodków Chrystusa od Abrahama do św. Józefa. Dwa-
dzieścia osiem figur ustawiono na dachu krużganku w dwóch 
szeregach, a szesnaście we wnękach kaplic frontowych. Na 
dziedzińcu wewnątrz krużganku znajdują się w narożach czte-
ry kamienne posągi. Są to: 
figura Niepokalanej, krucy-
fiks, figura św. Anny i figura 
św. Józefa.

Brama główna prowadzą-
ca na dziedziniec wewnętrz-
ny jest arcydziełem sztuki 
kowalskiej – wykonywał ją 
przez ponad 3 lata kowal 
z Reszla. Ma 7 metrów wy-
sokości i waży około tony. 
Bramę zdobią skręcone li-
ście akantu (pośród 3 tysię-
cy liści nie ma dwóch takich 
samych). Pomalowano ją na 
kolor zielony.

Kościół jest trójnawową 
bazyliką na planie prosto-Krużganki Brama główna

III MISTRZOSTWA GMINY BRZOSTEK W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ ZA NAMI 
Po raz kolejny Zawadka Brzostecka gościła zawodników, którzy 

walczyli w III Mistrzostwach Gminy Brzostek w Siatkówce 
Plażowej. Impreza została zorganizowana przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Brzostku oraz Sołectwo Zawadka Brzostecka. Turniej 
tym razem odbył się w sobotę (20.07) i rozpoczął się o godzinie 
13.00. Uczestniczyło w nim 9 par z terenu gminy. Już w pierwszych 
pojedynkach widać było, że każdej parze zależy na zwycięstwie. 
Zawodnicy dawali z siebie wszystko. Do sporej niespodzianki doszło 
w drugiej serii spotkań, gdzie para Golec Sz./ Kolbusz M. po bardzo 
zaciętym pojedynku wygrała na przewagi z obrońcami tytułu braćmi 
Sobczyk. Wiadomo już było, że zawodnicy z Zawadki Brzosteckiej 
nie zwyciężą w Mistrzostwach trzeci raz z rzędu. W decydującym 
o zwycięstwie starciu spotkały się pary, które w ubiegłym roku 
zdobyły miejsca na podium Lisak K./Lisak Ł. (3. miejsce) oraz 

Mroczkowski P./ Bik Ł. (2. miejsce). Finał został rozegrany do 
dwóch wygranych setów. Od początku para Mroczkowski P./ Bik 
Ł. pewnie wypracowała sobie przewagę, której nie oddali do końca 
spotkania i po ostatnim punkcie mogli cieszyć się ze zwycięstwa 
w całym turnieju. W meczu o trzecie miejsce po raz drugi na tej 
imprezie zagrały pary Golec Sz./ Kolbusz M. i Sobczyk M./ Sobczyk 
D. Również i to spotkanie przyniosło wiele emocji, a o zwycięstwie 
musiała zadecydować rywalizacja na przewagi. Z tej wojny nerwów 
zwycięsko wyszli tym razem zawodnicy z Zawadki Brzosteckiej, 
którzy wygrali 26:24 i mogli świętować zdobycie 3. miejsca. Po 
meczu finałowym najlepsze pary otrzymały pamiątkowe statuetki 
i medale. Nagrody wręczał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś oraz 
sołtys Zawadki Brzosteckiej Marcin Sas. Cały turniej przebiegł 
w miłej atmosferze, słoneczna pogoda sprzyjała rozgrywkom, 

a licznie zgromadzeni kibice 
wraz z zawodnikami stworzyli 
fantastyczne widowisko. 
Gratulujemy zwycięzcom, 
a pozostałym zawodnikom 
dziękujemy za udział i do 
zobaczenia za rok!

Klasyfikacja końcowa:
1. Mroczkowski P. / Bik Ł.
2. Lisak K. / Lisak K.
3. Sobczyk M. / Sobczyk D.
4. Golec Sz. / Kolbusz M.
5-6. 
Lisak. D. / Dobosz W.
Szymański K. / Strojek D.
7-8.
Sękiewicz D. / Bielecki M.
Sołtys R. / Siwek K.
9. Nowicki Sz. / Łukasik K.

Magdalena Kawalec
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kąta. Wieże mają 53 metry wysokości, 
a same mury 29. Na fasadzie znajduje 
się 5 figur kamiennych. W niszy środ-
kowej ustawiono drzewo upamiętnia-
jące lipę z figurą Matki Boskiej, która 
w średniowieczu stała w miejscu kościoła. 
Powyżej na gzymsie stoją dwumetrowej 
wielkości figury św. Apostołów Piotra 
i Pawła, a w niszach wież pierwsi jezuici: 
św. Ignacy Loyola i św. Franciszek Ksa-
wery. Autorem tej wspaniałej fasady był 
prawdopodobnie budowniczy kościoła 
Jerzy Ertli.

Do wnętrza bazyliki prowadzą trzy 
wejścia. W nawie głównej po lewej stro-
nie od wejścia znajdują się ołtarze bocz-
ne: św. Stanisława Kostki, św. Józefa, 
ołtarz Matki Boskiej Bolesnej oraz kaplica 
św. Ignacego Loyoli, po prawej: św. Mi-
chała, św. Anny, ołtarz Ukrzyżowanego 
oraz kaplica św. Franciszka Ksawerego.

Pięciokondygnacyjny ołtarz główny 
w prezbiterium został wykonany z lipy 
i drewna orzechowego w latach 1712 – 
1714. Ma 19 metrów wysokości i zajmuje 
całą szerokość prezbiterium. 

W ołtarzu znajdują się trzy obrazy: gór-
ny – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, środkowy – Nawiedzenie Naj-
świętszej Maryi Panny oraz dolny – to 
wizerunek Matki Bożej Świętolipskiej. 
Jest to kopia Matki Bożej Śnieżnej o wy-
miarach 208 na 147 cm. Obraz jest nieco 
mniejszy od ramy, dlatego został powięk-
szony przez nałożenie srebrnej blachy ze 
wstęgowym ornamentem. W 1719 roku 
złotnik wykonał srebrną, bogato zdobioną 
sukienkę. Po bokach znajduje się 12 rzeźb 
świętych. Na drzwiczkach tabernakulum 
została przedstawiona scena spotkania 
Chrystusa z uczniami w Emaus, powyżej 
natomiast Ostatnia Wieczerza. Stół, przy 
którym Jezus Chrystus i uczniowie zasia-
dają do niej, stanowi jednocześnie tron do 
wystawiania monstrancji z Najświętszym 
Sakramentem.

Ambona to również arcydzieło wyko-
nane z drewna orzechowego, jest pokryta 

13 płycinami ilustrującymi sceny biblijne 
i rzeźbami, a całość wieńczy postać Maryi 
z lilią w ręce, depczącej głowę węża.

Naprzeciwko ambony stoi lipa z fi-
gurką Matki Bożej. Wedle tradycji jest 
to miejsce, w którym w średniowieczu 
rosło drzewo z umieszczoną tam rzeźbą. 
Imitację lipy ustawiono tu w 1728 roku. 
Pień wykonano z drewna, gałęzie są gip-
sowane i pokryte metalowymi listkami. 
Figurkę wykonano ze srebrnej blachy 
na tle owalnej tarczy ze srebrnymi pro-
mieniami i 12 gwiazdami otaczającymi 
głowę Maryi.

Freski w kościele wykonał Maciej Jan 
Mayer techniką malowania na świeżym 
tynku. Pierwsza seria fresków jest po-
święcona Matce Bożej. Na sklepieniu naw 
bocznych znajduje się cykl chrystologicz-
ny. Malując wnętrze kościoła, na dużą 
skalę zastosował malarstwo iluzjonistycz-
ne, które zaciera granice między obrazem 
a architekturą rzeczywistą. W polu nad 
organami namalowana jest fikcyjna kopu-
ła w widoku skośnym. W rogu sklepienia 

malarz umieścił swój autoportret.
Organy zbudowano w latach 1719 

– 1721. Aktualnie instrument ma 40 
głosów i około 3000 piszczałek oraz 
największą w Polsce liczbę ruchomych 
figur. Mechanizm uruchamiający figurki 
włączany jest podczas prezentacji or-
ganów. Pod koniec II wojny światowej 
organy zostały zniszczone przez kwa-
terujących tu żołnierzy rosyjskich – wy-
łamano w nich piszczałki i uszkodzono 
rzeźby. W latach 60. XX wieku uzupeł-
niono brakujące elementy. W 1970 roku 
Brat Waldemar Strzyżewski ponownie 
uruchomił figurki. Koncert organowy to 
prawdziwa uczta dla ucha i oka.

Muzeum Jezuitów zostało otwarte 
w 1969 roku, obecnie ma lokalizację 
w budynku obsługi ruchu turystyczne-
go. Składa się z siedmiu sal wystawo-
wych: na parterze prezentuje archeologię 
i ikonografię biblijną, dzieje Sanktuarium 
Świętolipskiego, rzeźby, sprzęty litur-
giczne, portrety dobrodziejów, rękopisy, 
starodruki, dary z terenów misyjnych oraz 
osobisty księgozbiór św. Jana Pawła II 
– około 1000 książek i albumów przy-
wiezionych z apartamentów papieskich 
w Watykanie do Świętej Lipki po jego 
śmierci.

Wśród zwiedzających w czerwcu było 
dużo dzieci z „zielonych szkół”, bardzo 
dużo turystów z Niemiec w wieku 50-
70 lat oraz sporo pielgrzymek polskich 
emerytów. Oprócz zwiedzania uczestni-
czyliśmy we Mszy św. o godz. 12.00 oraz 
wysłuchaliśmy dwóch piętnastominuto-
wych prezentacji (krótkich koncertów) 
organowych, kiedy to mieliśmy możliwość 
podziwiania brzmienia różnych piszcza-
łek oraz oglądania figurek organowych 
w ruchu.

Zachęcam, aby kto tylko może, na-
wiedził Sanktuarium Maryjne w Świę-
tej Lipce.

Janina Słupek

Ołtarz główny

Wizerunek Matki Bożej Świętolipskiej

Lipa z figurą Matki Bożej

Organy
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WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 sierpnia na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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CENOWY ZAWRÓT GŁOWY
STAŁY RABAT DO 45% NA OKNA PCV

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

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

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

« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

PSY SZUKAJĄ DOMU
Poszukujemy nowego domu dla ósemki nieszczęśników. 

Może w sierpniu los się do nich uśmiechnie?

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

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

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach:
6/2018 - średniej wielkości czarna suka znaleziona w styczniu 

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

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

leziony w lutym w Kamienicy Dolnej,

26/2018 – pies średniej wielkości, czarny z białymi łapkami, 
zabrany w marcu ze Skurowej,

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

20/2019 – czarna, podpalana suka w wieku około 4 lat, 
znaleziona w Bączałce w marcu,

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

42/2019 – mały, czarno-biały 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. 43)



PSY SZUKAJĄ DOMU Opisy na str. 42 

 ◦ 8/2018

 ◦ 42/2019

 ◦ 26/2018

 ◦ 2/2019  ◦ 20/2019

 ◦ 9/2018 ◦ 6/2018

 ◦ 27/2019

Zagadka geograficzna Co to za miasto? 

Zagadka przyrodnicza

Co to za gatunek?

Jaremcze i Worochta na Ukrainie - warto zwiedzić

Skocznia narciarska w WorochcieRzeka Prut w Jaremczy

Pensjonat „Warszawianka” w Worochcie, gdzie Makuszyński 
pisał „Szatana z 7 klasy”

Jaremcze Wodospad na rzece Prut w Jaremczy

fot. Ewa Święch



Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Fot. Joanna Płaziak z Brzostku

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Grzegorz Stasiowski

Fot. Kacper Osak z Bukowej

Fot. Dagmara Płaziak z Kleci
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Fot. Stanisław Szukała z Brzostku


