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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
Szanowni Państwo,

dobiegł końca kolejny rok. Myślę, że dla wielu z nas 
pod licznymi względami był to czas szczególny. Dla Gminy 
Brzostek był o tyle istotny, że zrealizowaliśmy rekordowy 
budżet. 

Pomimo wielu trudności zeszłoroczne wydatki zamknęły 
się w kwocie 76.081.616,24 zł, z czego aż 16,7 mln zł to 
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. O wszyst-
kich na bieżąco informowałem na łamach „Wiadomości 
Brzosteckich” oraz za pośrednictwem Facebooka, niemniej 
chciałbym przypomnieć najważniejsze z nich.

Niewątpliwie największą była budowa tzw. łączników 
drogowych Brzostek – WTZ - Nawsie Brzosteckie. W nie-
spełna rok powstała droga o długości 1,3 km spełniająca 
wszelkie standardy (z oświetleniem hybrydowym, chodni-
kami, przejściami dla pieszych oraz dodatkowymi miejsca-
mi postojowymi przy cmentarzu i WTZ) łącząca Brzostek 
z Nawsiem Brzosteckim i ul. Słoneczną. 

Mimo iż całkowity koszt robót budowlanych to przeszło 
5,5 mln zł, to ponad połowa tej kwoty sfinansowana została 
z dotacji rządowej – z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Oprócz tej drogi wykonaliśmy również kilka mniejszych 
inwestycji drogowych – nowe nawierzchnie otrzymały drogi 
m.in. w Zawadce Brzosteckiej, Kamienicy Górnej, Grudnej 
Górnej, Głobikówce, Skurowej i Smarżowej. 

Również w tym roku zakończono i rozliczono bardzo dużą 
inwestycję kanalizacyjną (budowę sieci kanalizacyjnej w Bu-
kowej i części Kleci oraz w Brzostku na ul. Ostafińskiego, 
Węgierskiej, Polnej, Szkotni, 11 Listopada i Przedmieście) 
oraz wodociągową (budowa sieci w Woli Brzosteckiej). 
Całkowity koszt tych zadań to ok. 8,5 mln zł.

Bardzo cieszy mnie fakt, że udało się zmodernizować 
ostatnią placówkę oświatową w Gminie – Szkołę Podsta-
wową w Smarżowej. Gruntowana przebudowa warta prze-
szło 750 tys. zł objęła m.in. wymianę pokrycia dachowego, 
modernizację ogrzewania, wykonanie odwodnienia oraz 
dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prze-
ciwpożarowych. Liczę, że w Nowym Roku uda się wykonać 
ostatni etap prac – elewację. 

Ubiegły rok to również spore inwestycje w modernizację 
i budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych. Powstały 
dwie Otwarte Strefy Aktywności: jedna w Bączałce, a druga 
w Brzostku (w miejsce placu zabaw przy przedszkolu), przy-
gotowaliśmy także teren pod plac zabaw w Woli Brzosteckiej. 
Ponadto, dzięki dotacji z Unii Europejskiej, wykonaliśmy 
również I etap przebudowy stadionu sportowego przy ul. 
Okrągłej w Brzostku obejmujący m.in. wymianę krzesełek, 
uzupełnienia ogrodzeń i ciągów komunikacyjnych.

Drodzy Mieszkańcy, 
30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Brzostku 12 gło-

sami „za” przyjęła uchwałę budżetową na 2020 rok. Ocze-
kiwania i plany są ambitne, niemniej najbliższy rok będzie 
rokiem odpowiedzialnych i niejednokrotnie trudnych decyzji. 
Najważniejszym czynnikiem i zarazem niewiadomą jest dla 
budżetów większości gmin dalszy ciąg reformy oświaty. 
Drugim - równie ważnym - jest możliwość ubiegania się 
w najbliższych latach o środki unijne. Z uwagi na te niewia-
dome przygotowaliśmy budżet zbilansowany. 

Zaplanowane na 2020 rok wydatki wynoszą 61.512.950 zł, 
z czego największą część - 25,5 mln zł stanowią wydatki 
na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne. Drugą ważną 
grupę stanowią wydatki na oświatę i wychowanie: 21 mln zł. 
Pozostałe wydatki to m.in. gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska (ok. 4 mln zł), administracja publiczna (ok. 4 mln 
zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (ok. 1 mln 
zł), kultura fizyczna (ok. 1 mln zł). Pozostała część budżetu 
to wydatki m.in. na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową, ochronę zdrowia i edukacyjną opiekę 
wychowawczą oraz inwestycje. 

Mimo iż tegoroczny budżet nie będzie rekordowy, to 
jednak zawiera sporo ważnych, prorozwojowych zadań. 
Największe to przebudowa dwóch dróg: ul. ks. Józefa Ja-
łowego i ul. Furgalskiego w Brzostku. Na to zadanie mamy 
już podpisaną umowę z wykonawcą. Przebudowa potrwa 
do końca czerwca, a jej koszt wyniesie 1.125.500,00 zł, 
z czego 60% pochodzi z dotacji rządowej.

Znaczącą pozycję w budżecie (ok. 822 tys. zł) stanowią 
środki na opracowanie dokumentacji technicznych wielu 
ważnych zadań:
-  budowa magistrali wodociągowej etap I wraz ze zbiorni-

kami buforowymi, hydrofornią w Zawadce Brzosteckiej 
oraz rozbudową stacji uzdatniania wody,

-  budowa dodatkowego zasilania wodociągu (od SUW 
w Brzostku do zbiorników w Zawadce Brzosteckiej),

- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sani-
tarnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz 
części miejscowości Opacionka,

-  budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w Bukowej „Góry”,

- budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. 
Mysłowskiego,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Brzostku ul. Schedy,
- budowy drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągłą 

w Brzostku,
- wykonanie kładki na potoku Kamienica w Siedli-

skach-Bogusz,
- zagospodarowanie terenu wokół szkół podstawowych 

w Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej 
i Brzostku,

- utwardzenia terenu przy budynku Szkoły Podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim (budowa parkingu),

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Brzostek (w m. Brzostek, Wola Brzostecka, Kamienica 
Górna, Skurowa oraz wzdłuż DK73 – II etap).
Ogółem wartość wydatków na tegoroczne inwestycje 

i zakupy inwestycyjne wynosi 2,8 mln zł. W tej kwocie 
zawierają się również wydatki na II etap odnowienia cmen-
tarza w Bukowej, przebudowę stadionu czy choćby budowę 
dodatkowych studni dla celów wodociągów gminnych. 

Wiemy, że budżet nie zawiera wielu oczekiwanych zadań, 
liczymy jednak na to, że w trakcie jego realizacji uda się 
wprowadzić jeszcze inne, dodatkowe cele. Koncentrować 
się jednak będziemy w bieżącym roku na przygotowaniu 
niezbędnej dokumentacji do planowanych na najbliższe 
lata inwestycji wodociągowych, bo to one stanowią na 
przyszłość absolutny priorytet.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
9 grudnia br. Rada Miejska obradowała na XIV sesji pod 

przewodnictwem Marcina Sasa – Przewodniczącego Rady. 
Realizując przyjęty porządek obrad, Rada Miejska przyjęła 
zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. Zmiany dotyczyły 
zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu 
gminy o kwotę 94 302,00 zł, zmniejszenia planowanych do-
chodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 56 000,00 zł oraz 
przeniesień planowanych wydatków między działami na łączną 
kwotę 24 000,00 zł. Kolejne podejmowane uchwały dotyczyły 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
na poczet budżetu 2020 roku na realizację zadań inwestycyj-
nych. Następnie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Brzostek położonej w Bukowej oraz na nieodpłatne 
przejęcie przez Gminę Brzostek nieruchomości położonych 
w Woli Brzosteckiej.

XV sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 30 grudnia br. Ob-
radom przewodniczył pan Marcin Sas – Przewodniczący Rady. 
Ważnym tematem sesji było uchwalenie budżetu Gminy Brzo-
stek na 2020 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz pozytywną 

opinię Komisji Budżetowej Rady Miejskiej. Przyjęty budżet na 
2020 rok zakłada: dochody na kwotę 62 000 000,00 zł, wydatki 
na kwotę 61 512 949,00 zł, planowaną nadwyżkę budżetu gmi-
ny na kwotę 487 051,00 zł oraz przychody budżetu w kwocie 
2 512 949,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł. 
W kolejnym punkcie obrad uchwalono wieloletnią prognozę 
finansową Gminy Brzostek obejmującą lata 2020 – 2030. 
Następnie Rada Miejska przyjęła zmiany w budżecie gminy na 
2019 rok, które dotyczyły zwiększenia planowanych docho-
dów budżetu gminy o kwotę 246 812,00 zł oraz zwiększenia 
planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 246 812,00 zł. 
W dalszej części obrad podjęto uchwałę dotyczącą wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie kładki na potoku 
Kamienica w Siedliskach-Bogusz”. Kolejną uchwałą radni po-
wołali Radę Społeczną Samodzielnego Gminnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

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

Opracowała S. W.

ZDANIEM MIESZKAŃCÓW GMINY BRZOSTEK
W krótkim sondażu zapytaliśmy mieszkańców, jakie zmia-

ny, według nich, powinny być wprowadzone w gminie 
Brzostek, a co powinno być kontynuowane w 2020 roku. Może 
te wypowiedzi staną się dla naszych włodarzy i inwestorów 
wskazówką do dalszych działań.

 ¾ Zostało wiele zrobione w naszej gminie w poprzednich 
latach. Mamy „Biedronkę”, czasowo nieczynne „Pepco”, dwa 
ośrodki zdrowia. Przybyło sklepów, miejsc parkingowych, 
chodników, dróg, ekologicznego oświetlenia. Powstały 
zewnętrzne siłownie. Zawiązały się nowe Koła Gospodyń 
Wiejskich, stowarzyszenia, strażakom przybyło nowego 
sprzętu. Wiele się dzieje. I tak trzymać! Ale nigdy nie jest 
tak, aby nie mogło być lepiej. Dalej, niestety, brak kawiarni 
i restauracji w Brzostku. A przydałyby się. Oczywiście jest 
superhala sportowa – można zagrać, poćwiczyć, spotkać 
się. Ale nie samym sportem żyje człowiek. Warto byłoby 
zaprosić dziewczynę na kawę – niekoniecznie do domu. 
Od czasu do czasu można by było zaprosić żonę na obiad 
do restauracji. Przydałyby się jeszcze chodniki, nie tylko 
w Brzostku, ale i na wsiach. Priorytetem dla naszych władz 
na pewno jest budowa obwodnicy Brzostku. Zdecydo-
wanie zwiększyłoby to bezpieczeństwo. Czekam też na 
wiejskie wodociągi i przemyślaną edukację ekologiczną 
społeczeństwa naszej gminy, kolejne projekty promujące 
„zieloną energię”. Może to są kierunki na nadchodzący rok?

 ¾ Kontynuacja: Dokończyć chodnik biegnący wzdłuż ulicy 20 
Czerwca, kontynuować oświetlenia ekologiczne. Zmiany: 
odblokować bezpieczne przejście i przejazd koło kapliczki 
i wokół plantów, wnioskować o wstawienie radaru na 
drodze głównej przed wjazdem do rynku, poszerzyć ulicę 
Wąską. 

 ¾ Naszym zdaniem trzeba zadbać o czystość miasta - teraz 
sprzątany jest sam Rynek, ale na ulicach sezonowo zalegają 
liście i piasek z zimowego utrzymania, zarastają chodniki 
ułożone kostką, pobocza dróg nie są wykaszane, a wzdłuż 
dróg leżą foliowe i papierowe opakowania, butelki - cóż, 
społeczeństwo jeszcze nie nauczyło się porządku, nawet 
śmieci nadal trafiają do rzek czy lasu (niestety). Ogólnie 
np. obok mostu koło Biedronki jest bardzo „śmieciowo”, 

również na parkingu na górce Kamieniec przy stadionie, 
gdzie randkuje głównie młodzież. Po drugie brak ogólnodo-
stępnych placów zabaw dla dzieci - przykład fajnego placu 
zabaw dla najmłodszych opisany jest w nr. 10 (paździer-
nik 2019 r. – „Dla młodego coś dobrego”) „Wiadomości 
Brzosteckich” - bardzo by się taki u nas przydał. Po trzecie 
trzeba by zorganizować swoisty wolontariat męski do 
wykonywania nieodpłatnych drobnych i nieco większych 
prac w domach i obejściach osób samotnych - cieknący 
kran, zatkany odpływ, wymiana zamku, przyklejenie płyt-
ki, przyspawanie elementu ogrodzenia itp. Potrzebujący 
zgłaszałby takie zapotrzebowanie u konkretnej osoby lub 
organizacji. Ze spraw grubszych to kontynuowanie wodo-
ciągowania i kanalizowania sołectw, dofinansowywanie 
z funduszy pozagminnych fotowoltaiki i kolektorów sło-
necznych, propagowanie ogrzewania pompami ciepła, aby 
usunąć jak najszybciej „kopciuchy” zatruwające nam życie. 
Ogólnie w Brzostku i sołectwach naszej gminy dużo się 
dzieje i jesteśmy zadowoleni z burmistrza i rady miejskiej.

 ¾ Uważam, że nowym kierunkiem rozwoju, dotychczas zanie-
dbanym, powinna być KULTURA tzw. WYSOKA - obecnie 
organizowane 1-2 profesjonalne koncerty muzyczne w roku 
to zdecydowanie za mało, a innych form nie ma w ogóle. 
Tych braków nie zastąpią amatorskie występy szkolne. 
Wyjątkową okazją ku temu są obchody 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej. Uważam też, że osiągnięcia w rozwoju 
infrastruktury drogowej i innej w Brzostku oraz gminie 
są olbrzymie - to jest wielka zasługa Panów: Burmistrza, 
Zastępcy i Pracowników Urzędu Miejskiego. Należy to 
w sposób wyważony kontynuować, ale bez zaniedbywania 
innych sfer życia społecznego - szczególnie kultury i oświa-
ty, bo zwykle jest taka pokusa władzy, aby „zaoszczędzić” 
właśnie na wysokiej kulturze i powszechnej edukacji.

 ¾ Gmina powinna zatroszczyć się o pozyskanie nowych in-
westorów, a co za tym idzie, zwiększyć liczbę miejsc pracy. 
Komunikacja miasta się poprawiła, więc zdecydowanie 
trzeba pójść w kierunku zachęty dla inwestujących, aby 
wybrali właśnie naszą lokalizację. Może pomoc przy plano-
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waniu inwestycji, a może częściowe zwolnienie z podatku 
na początek działalności? Co powinno być kontynuowane? 
Myślę, że poprawa nawierzchni oraz budowa nowych dróg 
i chodników. O takich luksusach, jak miejska woda czy 
kanalizacja nie wspomnę (ulica Słoneczna - największa 
w Brzostku, takich nie ma). Większy nacisk kładłbym na 
sport i promocję aktywnego spędzania czasu w naszej 
gminie - od maluchów - po seniorów. 

 ¾ Bardzo lubię moje miasto i cieszę się że mogę wziąć udział 
w tym sondażu, bo to właśnie my, mieszkańcy, dostrzega-
my najlepiej potrzeby naszego miasta. Myślę, że w rynku 
konieczna jest sygnalizacja świetlna, ponieważ na drogach 
jest bardzo duży ruch i niekiedy ciężko przejść przez ulicę. 
Gdzieś w okolicach cmentarza, kościoła przydałyby się 
szalety WC, ponieważ wiele osób przyjezdnych pyta o nie, 
a toalety za gminą są w takim miejscu, że ludziom obcym 
ciężko je znaleźć. Wydaje mi się, że kino z prawdziwego 

zdarzenia cieszyłoby się sporym zainteresowaniem miesz-
kańców, no i paczkomat na dużym parkingu, jak to było 
planowane, jest niezbędny. Chętnie widziałabym w naszym 
mieście kawiarnię, gdzie można wypić kawę ze znajomymi, 
a może nawet małą restaurację.

 ¾ Jakie zmiany w 2020 roku w Brzostku? Zasadniczo żadne, 
chyba że uzasadnią je ,,nadzwyczajne okoliczności”. Moim 
zdaniem należy kontynuować kierunki działań, które zostały 
zaprezentowane i zadeklarowane przez lokalnych samo-
rządowców i parlamentarzystów w kampanii wyborczej. 
Należy ich rozliczyć z realizacji obietnic pod koniec kadencji. 
Według mnie powinno się poprawić promocję Brzostku 
na zewnątrz, bo jest bardzo słaba. W tym zakresie duże 
możliwości miałyby lokalne firmy transportowe, które na 
swoich tirach mogłyby mieć duże napisy jak np. Omega 
PILZNO. Tam się nie wstydzą nazwy Pilzno. Miło by było 
zobaczyć w Europie czy w Azji wielką ciężarówkę z rzuca-
jącym się w oczy napisem BRZOSTEK.

Opracowała Urszula Kobak.

ROBERT KOLBUSZ PODBIŁ ŚWIAT
W ostatnich czasach rzadko można spot-

kać takich ludzi jak Robert Kolbusz. Na 
co dzień znany wszystkim z brzosteckiego 
sklepu, wieczorami przeistacza się w karatekę 
z czarnym pasem…

Któż by pomyślał, że w takim skromnym 
i pracowitym człowieku tkwi tak wielka wola 
walki. Walki o dzieci i młodzież. Dzięki temu, 
że od lat prowadzi brzostecki klub karate, daje 
tutejszemu młodemu pokoleniu szansę na wy-
robienie sobie charakteru i kondycji fizycznej. 
Dzięki tym zajęciom wyrastają ludzie, którzy 
umieją się obronić. Potrafią kontrolować swoją 
siłę i wiedzą, kiedy można jej użyć. Przestrze-
gają wpojonych przez trenera zasad współist-
nienia w grupie.

Na zajęcia w klubie karate każdy może się 
zapisać. Nie ma selekcji, nikt nie usłyszy, że 
się nie nadaje, bo jest za słaby lub nie osiągnął 
wymaganego wyniku. Później już tylko siła 
woli i regularne treningi prowadzą do tego, że 
w klubie, w tak małym ośrodku jak Brzostek, 

wyrastają niekwestionowani mistrzowie na 
skalę kraju i świata. Warto podkreślić, że zna-
czenie sukcesu wzmacnia to, że Brzostek jest 
maleńkim miasteczkiem, które mierzy się 
z potężnymi klubami wielkomiejskimi. Po-
dobnie rzecz wygląda w przypadku zawodów 
sportowych – o ile bardziej cieszy zwycięstwo 
szkoły, która liczy kilku lub kilkunastu uczniów 
w roczniku i nauczyciel wychowania fizycz-
nego „nie ma w czym wybierać”.

Robert Kolbusz to prawdziwy pasjonat. 
Żyje tym, co robi. Nigdy nie wykorzystuje 
klubu karate dla własnej kariery. Promuje 
sukcesy dzieci i młodzieży, a nie swoje. Dla-
tego wszystkich (nie licząc tych, którzy mu 
zazdroszczą) cieszą złote, srebrne i brązowe 
medale przywożone przez młodych karate-
ków z turniejów ogólnopolskich i międzyna-
rodowych. Robert Kolbusz swoją cichą pracą 
rozsławia Brzostek na cały świat. Chwała 
mu za to!

U. Kobak

UMOWA PARTNERSKA BRZOSTEK – PLISZKI
6 grudnia 2019 roku w Jasiel-

skim Domu Kultury pod-
pisano umowy o współpracy 
partnerskiej między gminami 
polskimi i ukraińskimi. Wśród 
zawierających porozumienia była 
także Gmina Brzostek. Burmistrz 
Wojciech Staniszewski i Głowa 
Hromady Pliski Marina Wirko 
podpisali porozumienie, które 
pozwoli obu gminom współpra-
cować w obszarach sportu, edu-
kacji, kultury i wymiany młodzieżowej. Otwiera ono również 
możliwość współpracy w realizacji projektów U-LEAD, które 
w najbliższych latach realizowane będą na Ukrainie ze środków 
UE. Warunkiem udziału w tych projektach dla gmin ukraińskich 
jest posiadanie umowy partnerskiej z samorządami krajów nale-
żących do UE. Gmina Brzostek spełnia ten wymóg, mamy więc 
nadzieję, że współpraca przyniesie efekty obu samorządom. 

Ukraińska Hromada Pliski znajduje się w ob-
wodzie czernihowskim około 150 km na pół-
nocny wschód od Kijowa. Jest terytorialnie 
dwa razy większa od naszej gminy (liczy ponad 
250 km kw. powierzchni), jednak ludnościo-
wo jest znacznie mniejsza, posiada bowiem 
niespełna 2500 mieszkańców. Pliszki – bo 
tak brzmi po polsku nazwa tej miejscowości 
– to gmina rolnicza, ale jej wizytówką jest 
klub piłkarski „Jednost” Pliski, który występuje 
w ukraińskiej drugiej lidze amatorskiej, liczymy 
zatem na dobrą współpracę także z naszymi 

klubami sportowymi. 
Uroczyste podpisanie umowy poprzedził koncert muzyczny 

uczniów ukraińskiej Dziecięcej Szkoły Muzycznej im. Natha-
na Rakhlina ze Snowska. Młodzież ta została zaproszona na 
koncerty do Polski przez delegację Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki w Jaśle. Mogliśmy ją oglądać także w Brzostku.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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KONCERT MŁODZIEŻY ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ 
Z UKRAIŃSKIEGO SNOWSKA
W maju br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki został za-

proszony do obwodu czernihowskiego oraz do Kijowa 
na wizytę studyjną. W ramach przewidzianych programem 
spotkań odwiedziliśmy miasto Snowsk, w którym zaproszono 
nas do tamtejszej szkoły muzycznej. Ujęci pięknym koncertem, 
a także umiejętnościami młodych muzyków postanowiliśmy 
zaprosić ich do Polski. 

Od 1 do 8 grudnia snowska młodzież przebywała 
w samorządach, które tworzą Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. 
Dla niektórych młodych ludzi z Ukrainy był to pierwszy wy-
jazd za granicę, ale byli i tacy, którzy mieli za sobą koncerty 
w Polsce, na Węgrzech czy w Turcji. W brzosteckim domu 
kultury oprócz znanych światowych standardów jak chociażby 
„Marsz turecki” Mozarta czy „Czardasz” Montiego zagrano 
także ukraińskie piosenki ludowe typu „Jechaw kozak za Du-
naj” czy „Pidmanula”. Wykonano także fragmenty popularnej 
muzyki rozrywkowej. Wypełniona do ostatniego miejsca sala 
bardzo ciepło przyjęła młodych muzyków, klaszcząc w rytm 
granych utworów i nagradzając brawami. Szczególnie ciepło 
przyjęto młodego ksylafonistę Dymytra Ilienkę, który porywa-
jąco zagrał wspomnianego już „Czardasza” Montiego. Tuż po 
koncercie jednej z członkiń zespołu zepsuł się zamek w bucie. 
Nieoceniony Daniel Wójcik, mimo późnej pory, udał się do 
pana Michalika, a ten, na nic nie zważając, naprawił zepsuty 
but, za co pragnę mu bardzo podziękować. Ponieważ były to 
jedyne buty, jakie dziewczyna miała ze sobą tu w Polsce, dwóch 
panów związanych Urzędem Miejskim w Brzostku zdobyło się 
na piękny gest. Ponieważ następnego dnia młodzież jechała na 
wycieczkę do Krakowa, złożyli się obaj po 100 zł i podarowali 

te pieniądze z prośbą, by kupiła sobie jeszcze jedne 
buty. Nie podaję nazwisk owych darczyńców, bo 
wiem, że gest był z serca, a nie dla wiedzy innych i to 
szczególnie należy docenić. Po koncercie młodzież 
jeszcze długo udzielała wywiadu dla TV Brzostek, 
korzystając z pomocy Weroniki Wiśniewskiej, która 
tego dnia pracowała jako tłumacz. 

Przed koncertem młodzi muzycy udali się do 
Szkoły Podstawowej w Brzostku. Nic tak nie zbliża 
narodów jak młodzi ludzie. Były wspólne rozmowy, 
prezentowano tańce, wymieniano się kontaktami na 
FB i Instagramie. Jedyny problem to cyrylica, której 
nasza młodzież kompletnie nie zna, ale jakoś temu 
zaradzimy… Po wizycie w szkole miało miejsce jeszcze 
jedno przejmujące zdarzenie. Młodzież udała się do 
kwiaciarni, gdzie pracuje pani Lubow Wiśniewska 
i zaśpiewali jej piękną kolędę Leontowicza „Szcze-
dryk”, która trafiła do USA sto lat temu i długo była 
tam uznawana za narodową kolędę amerykańską. 

Miałem łzy w oczach i chyba nie 
tylko ja, kiedy na głosy muzycy 
śpiewali ją pani Wiśniewskiej. 
Zwyczaj ukraiński nakazuje, by ta-
kim kolędnikom podarować jakieś 
smakołyki i właśnie dwie torby 
słodyczy i owoców przyniosły na 
koncert pani Lubow i Weronika…

Kilka dni po koncercie otrzy-
małem informację od mojego 
odpowiednika w ukraińskim 
Snowsku z zaproszeniem w okre-
sie letnim dla naszej młodzieży. 
Myślę, że to może być dla naszych 
uczniów bardzo ciekawe i eduka-
cyjne wydarzenie. W tamtejszym 
letnim „Taborze” wybudowanym 
ze środków UE spotyka się mło-
dzież nie tylko z Ukrainy, ale 
i z Białorusi.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

 Koncert w Brzostku

W Szkole Podstawowej w Brzostku

Owacje na stojąco po koncercie w Brzostku

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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„ROZUMOWSKIE SPOTKANIA”
Międzynarodowa konferencja samorządowa w ukraińskim Czernihowie

W dniach 11-13 grudnia 2019 roku w ukraińskim Czerniho-
wie odbyła się międzynarodowa konferencja samorzą-

dowa finansowana ze środków niemieckiej fundacji Zeidlera. 
Poświęcona była problematyce podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników samorządowych, współpracy regionalnej, a także 
możliwościom, jakie daje współpraca z UE. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele z Polski, Ukrainy, Białorusi oraz członko-
wie Korpusu Pokoju z USA. Jednym z zaproszonych prelegentów 
był wiceburmistrz Adam Kostrząb, który przedstawił naszym 
partnerom mechanizmy finansowania inwestycji ze środków 
UE. Ponad 50 samorządowców - w tym przedstawiciele Urzędu 
Prezydenta Ukrainy oraz ukraińskiej Rady Najwyższej - z zain-
teresowaniem wysłuchali wystąpienia wiceburmistrza, zadając 
wiele pytań i prosząc o uszczegółowienie wielu zagadnień. 
Gratuluję panu Adamowi Kostrząbowi wystąpienia i wiedzy, 
którą zaimponował uczestnikom konferencji. Jest wielką przy-
jemnością słuchanie ludzi, którzy „wiedzą, o czym mówią, a nie 
mówią, co wiedzą”. 

Korzystając z krótkiego urlopu i zaproszenia organizatorów, 
pozwoliłem sobie na koszt własny pojechać także do Czer-
nihowa. Byłem pod wrażeniem kompetencji i zaangażowania 

tamtejszych samorządowców, w tym także przedstawicieli 
Białorusi. Odnosimy czasami mylne wrażenie, że wszystko, 
co jest na wschód od Polski, funkcjonuje na zasadach półpro-
fesjonalnych, niejasnych, podszytych korupcją. Jakkolwiek 
zdarzają się oczywiście takie przypadki, to ich generalizowa-
nie jest brakiem jakiejkolwiek wiedzy o tamtym samorządzie, 
a także o tamtejszych mieszkańcach. W przytłaczającej części 
to profesjonaliści zainteresowani możliwościami i rozwiązania-
mi, jakich dostarcza dzisiejszy świat. To świetni obserwatorzy, 
którzy podglądając rozwiązania innych, wdrażają je u siebie 
i starają się je dopasować do wymogów własnego otoczenia. 
Wielu z nich, korzystając z możliwości, podróżuje po całym 
świecie, zna języki i chce wiedzieć, jak dzisiaj funkcjonuje 
nowoczesny samorząd. 

Jeszcze raz gratuluję wiceburmistrzowi Kostrząbowi wy-
stąpienia na konferencji oraz swobody, z jaką posługuje się 
językiem angielskim. Z radością patrzyłem na profesjonalizm, 
jaki zaprezentował w Czernihowie, a także na to, jak szybko 
przyswajał sobie język ukraiński. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

BRZOSTECKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
Końcówka starego roku i początek nowego to czas podsu-

mowań. Najlepiej wtedy przymrużyć oko i popatrzeć na to, 
co było, co jest i może będzie w naszej gminie.

Patrz na Wschód
Burmistrz Wojciech Staniszewski znany jest ze swojej fascy-

nacji wschodnimi sąsiadami. Litwa czy Ukraina to częste cele 
prywatnych, a ostatnio i oficjalnych wypadów, o czym sam 
na bieżąco informuje mieszkańców. Podczas jednej z takich 
wizyt zachwycił się tańczącymi dziećmi. Z tego zachwytu tak 
wstrząsnął swoim kozackim osełedcem, iż mu oczy przysłonił 
i nie zauważył, że i nasze dzieci są w tym świetne, co potwierdzą 
ci, co je w tańcu widzieli.

Przypowieść o rolniku
Zobaczył rolnik piękne zboże u sąsiada. Stanął nad swoim 

zasiewem, podrapał się w głowę i z tego frasunku zrodziła 
mu się myśl, którą zaraz w czyn obrócił – podniósł prawicę 
i krzyknął do swojego zboża: „Masz być takie, jak to u sąsiada.” 
Zboże mu odpowiedziało: „To zainwestuj w pole, jeśli chcesz 
mieć plon obfity”. 

Tak jest z rolnictwem, tak z edukacją. Nie ma co liczyć na 
zysk bez poniesienia kosztów.

Zastał Brzostek zielony, a zostawi asfaltowy
Trzeba przyznać Burmistrzowi Staniszewskiemu, że rzetelnie 

zabrał się za drogi w naszej gminie. Remontuje, poprawia i bu-
duje nowe. Na pewno najważniejszymi inwestycjami drogowymi 
obecnego burmistrza są ul. Legionów i oddany w jesieni 2019 r. 
łącznik ul. Mysłowskiego przez WTZ do Nawsia Brzosteckiego. 
Niewątpliwie poprawiło to infrastrukturę w naszej gminie. Sam 
Brzostek nabrał wyglądu bardziej miejskiego. Bezdyskusyjnie 
można nadać w tej dziedzinie naszemu Burmistrzowi przydo-
mek… Wojciech Wielki. Albo Wojciech Budowniczy.

Gdzie się podziać?
Z nowej drogi najbardziej niezadowoleni są chyba brzostec-

cy wielbiciele trunków spożywanych grupowo na powietrzu, 
ponieważ został im odebrany przytulny, od lat odwiedzany 
kącik przy ścieżkach poniżej Orlika. 

Komendant Mirosław Więcek potwierdził, że przy komisaria-
cie policji jest całkiem zaciszne miejsce, jak dotąd wolne 

Kino nieme
Boże Narodzenie to sezon na życzenia. Zajrzeliśmy na oficjal-

ną stronę gminy Brzostek, a tam filmik z życzeniami świątecz-
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nymi. Burmistrz po raz kolejny poczuł się wizjonerem i wcielając 
się w postać reżysera, przetopił pomysł na ponadtrzyminutowy 
film. Staniszewski sięgnął do historii i zrealizował swe dzieło 
wspólnie z TV Brzostek w konwencji kina niemego, przechodząc 
w zakończeniu do lakonicznej wypowiedzi bohaterów. Sam też 
zagrał w nim główną rolę. Człowiek orkiestra! Jak to w filmie 
niemym, tak i w tym wszystko działo się w przyspieszonym 
tempie, aż przerażenie ogarniało – czy ten czas w Nowym 
Roku też tak szybko będzie biegł, a Burmistrz będzie jeszcze 
szybciej mówił?? Stanisław Król występujący tuż przed napi-
sami końcowymi także miał jakąś taką markotną minę. Panie 
Stanisławie, proszę się nie martwić – ostatni będą pierwszymi!

Niektórzy widzą też duże podobieństwo filmiku do znanego 
serialu „Benny Hill”. Ilu mieszkańców, pewnie tyle interpretacji.

Światłość widzę
Burmistrz stawia na oświecenie, tj. na oświetlenie naszej 

gminy. Coraz więcej lamp pojawia się nie tylko w samym 
Brzostku, ale też i w innych miejscowościach. Należy go chwa-
lić za to, że wkrótce mieszkańcy nie będą musieli błąkać się 
w ciemnościach.

Postęp w urzędzie 
Dawniej, kiedy przychodziło się do urzędu, szef siedział 

z nosem w gazetach. Papier szeleścił, oczy skakały z artykułu na 
artykuł. Teraz jest zupełnie inaczej. Szef wpatruje się w monitor 
laptopa i z wypiekami na twarzy wiedzie żywot Facebookowy. 
Od razu widać postęp. Cyfryzacja w urzędzie nastąpiła.

Opozycja
Już od roku, odkąd lud wybrał miłościwie nam panującego 

Burmistrza, opozycja przybrała formę przetrwalnika. Lepiej 
przycichnąć, uśpić czujność przeciwnika i zbierać siły. Trzeba 
jakoś przetrzymać niekorzystne warunki. Pewnie z tego względu 
tak się jakoś nudno zrobiło…

U. Kobak

28. FINAŁ WOŚP
Przed nami kolejny Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznego 28. 
Finału jest pozyskanie środków „Dla zapew-
nienia najwyższych standardów diagnostycz-
nych i leczniczych w dziecięcej medycynie 
zabiegowej”. Już 12 stycznia w niedzielę 
od godziny 8.00 wolontariusze rozpoczną 
zbiórkę do puszek. Od godz. 15.00 zapra-
szamy do Domu Kultury w Brzostku, gdzie 
rozpocznie się blok imprez kulturalno-
-rozrywkowych przygotowany przez 
przedszkolaków i uczniów szkół z te-
renu gminy Brzostek oraz zespołów 
działających przy CKiCz w Brzostku. 
Odbędzie się także pokaz Dziecię-
cej Drużyny Pożarniczej „OGNIKI”, 
utworzonej przy OSP Siedliska-
-Bogusz, a także prezentacja 
działalności OSP w Brzostku. 
Prowadzone będą również licy-
tacje przekazanych przedmio-
tów. Całe wydarzenie zakoń-
czy się światełkiem do nieba 
o godz.20.00. Wszystkich, 
którzy zechcą włączyć się 
w tę wspaniałą akcję, za-
praszamy już dziś.

J.Z.
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SZOPKA BOŻONARODZENIOWA – TRADYCJA, 
KTÓRA ŁĄCZY POKOLENIA 
Szopka bożonarodzeniowa jest ważnym symbolem, który 

stanowi element kulturowy. W okresie świątecznym pod 
każdą choinką w polskim domu możemy znaleźć niewielką 
szopkę upamiętniającą ważne wydarzenia, które pragniemy 
uczcić. Możemy zadać sobie pytanie, od czego zaczęła się ta 
piękna tradycja? 

Tradycja szopek bożonarodzeniowych sięga czasów 
średniowiecza i składała się z żywych zwierząt i ludzi. Do 
Polski trafiła prawdopodobnie za sprawą zakonników bernar-
dynów. Do naszego kraju dotarły one pod koniec XIII wieku. 
Pierwszymi śladami tego zwyczaju są pochodzące z wieku 
XIV figury Matki Boskiej i Świętego Józefa, które zachowały 
się w Krakowie w Klasztorze Sióstr Klarysek przy kościele św. 
Andrzeja. Z upływem lat tradycja tworzenia ozdobnych szopek 
trafiła pod strzechy. Każda rodzina w okresie świąt Bożego Na-
rodzenia stawia pod choinką lub w innym widocznym miejscu 
szopkę. Obecne szopki bożonarodzeniowe stanowią piękną 
ozdobę podkreślającą uroczysty charakter obchodzonych 
świąt. Współcześnie szopki bożonarodzeniowe znajdziemy 
w każdym kościele. 

W Polsce co roku odbywają się również liczne konkursy 
na najpiękniejszą szopkę, które są organizowane na ogromną 
skalę obejmującą całą Polskę. Szopkę możemy zakupić w wielu 
sklepach, jednak wato sięgnąć do tradycji i wykonać taką szopkę 
własnoręcznie. Szopka bożonarodzeniowa stała się wyjątko-
wo ważnym elementem każdych świąt Bożego Narodzenia. 
Postawiona w widocznym miejscu przypomina o wartościach 
w naszym życiu, jednocześnie stanowiąc niepowtarzalną ozdobę 
domu. Do ich budowy angażują się wszyscy: dzieci, młodzież 
i osoby starsze. Jest to doskonały sposób na integrację rodzin, 
aby miały okazję spędzić więcej czasu razem. W każdym domu 
powinno znaleźć się miejsce na tak ważną i symboliczną de-
korację, ponieważ symbolizują one pokój, miłość i nadzieję 
poprzez pojawienie się Dzieciątka Jezus w żłóbku.

Tradycja i pomysłowość wykonywania szopek nie jest obca 
biorącym od lat udział w konkursie Szopek Bożonarodzenio-

wych organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dębicy. 
Organizatorem eliminacji gminnych od 14 lat jest Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. W tegorocznej edycji 
otrzymaliśmy 23 prace, które zostały ocenione na etapie 
gminnym przez komisję konkursową w składzie: Marta Król – 
Kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, Irena 
Czech – Prezes Stowarzyszenia „Nasza Zawadka”, artysta 
z zamiłowania i Danuta Kutyna – Nauczyciel SP w Brzostku, 
pasjonat rękodzieła.

Komisji było bardzo trudno wybrać najpiękniejsze prace, 
bo każda z nich była wyjątkowa i zachwycająca. Widać, jak 
wiele pracy zostało włożone w ich powstanie. Gratulujemy 
niebywale zdolnym Autorom tych pięknych, niepowtarzalnych 
i wzbudzających zachwyt szopek.

Tegoroczne prace także prezentowały ogromną pomysło-
wość ich wykonania. Laureatami w kategorii szkół podstawo-
wych zostali: Aleksander Dobosz z Kamienicy Dolnej, na drugim 
miejscu Julia Zając z Kamienicy Górnej, trzecie miejsce Filip 
Czachara z Przeczycy i wyróżniono pracę Nikoli Kapłon i Patrycji 
Potępy z Przeczycy. Kolejna kategoria, w której biorą udział 
uczestnicy WTZ i ŚDS w Brzostku, przedstawia się następu-
jąco: Justyna Stręk i Jolanta Mroczkowska z WTZ w Brzostku 
na pierwszym miejscu, Bogdan Raś z ŚDS w Brzostku na dru-
giej pozycji i trzecie dla pracy zbiorowej Pracowni kulinarnej 
z ŚDS w Brzostku, wyróżnienie natomiast przyznano Iwonie 
Białas z WTZ w Brzostku. Następna kategoria, czyli szopki 
wykonywane rodzinnie: uznanie za pomysłowość i naturalność 
materiałów wykorzystanych do zrobienia szopki zyskała praca 
rodziny Deców z Kamienicy Górnej, na drugim miejscu znala-
zła się Lena Nowak z dziadziem Stasiem z Kamienicy Górnej, 
a trzecie rodzina Czerneckich z Grudnej Górnej, wyróżnienie 
otrzymał Artur Stasiowski z mamą Zosią z Kamienicy Górnej. 
Zwycięskie szopki (I i II miejsca) zostały przekazane na elimi-
nacje powiatowe do Dębicy i nie można tutaj nie wspomnieć, 
że nasze brzosteckie szopki corocznie zdobywają wysokie 
lokaty i co roku jest ich więcej wśród wyróżnionych. Być może 
i tym razem zostaną nagrodzone, czego serdecznie życzymy 
i trzymamy kciuki.

 Celem konkursu było kultywowanie tradycji chrześcijańskiej, 
wspomnienie i upamiętnienie narodzin Jezusa Chrystusa, jak 
również integracja rodziny. Prace konkursowe powstały przy 
współpracy dzieci, rodziców, dziadków. W wystawionych 
szopkach widać ogromne zaangażowanie i wysiłek włożony 
w ich przygotowanie. Gratulacje za niezwykłą pomysłowość 
należą się wszystkim biorącym udział w konkursie.

Justyna Zegarowska
CKiCz Brzostek

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

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłoszenia 
w jednym numerze:

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

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane w przy-
padku wolnego miejsca na stronach kolorowych.
 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują opłaty 
za ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.
 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie 
miesięcznika.
 ¾ Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce 
gazety.
 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki 
za zamieszczenie reklamy.
 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyj-
nych gminy.

Fot. Paweł Batycki
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PROJEKT BAKCYL W NASZYCH SZKOŁACH
W listopadzie i grudniu 2019 r. uczniowie najstarszych klas 

szkół podstawowych w Grudnej Górnej, Siedliskach-
-Bogusz oraz w Kamienicy Dolnej wzięli udział w lekcjach 
realizowanych w ramach projektu „Bankowcy dla Edukacji 
Finansowej Młodzieży, BAKCYL”.

Zajęcia z bankowości zatytułowane: „Twoje pieniądze” oraz 
„Od oszczędzania do inwestowania” poprowadziła Małgorzata 
Kwaśnicka, pracownik Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, 
w towarzystwie Moniki Ryby. Nad całością przedsięwzięcia 
czuwał dyrektor Piotr Woźniak.

Celem projektu jest między innymi 
wprowadzenie uczniów w bezpiecz-
ną przyszłość finansową związaną 
z korzystaniem z bankowości inter-
netowej, w tym z użyciem komputera 
i telefonu. Wolontariuszki „BAKCYLA” 
przekazały młodym ludziom wiedzę 
finansową i umiejętności wykorzy-
stywania usług finansowych tak, aby 
ułatwić im świadomy i pomyślny start 
w dorosłe życie w nowoczesnym spo-
łeczeństwie.

Projekt ,,BAKCYL” wprowadza ucz-
niów w świat finansów, aby na starcie 
w dorosłość potrafili wykorzystać od-
powiednie dla siebie usługi finansowe 
i zabezpieczyć własne potrzeby na 
przyszłość. Celem programu jest tak-
że wzrost wiedzy z zakresu ekonomii 
i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Okazało się, że zagadnienia zwią-
zane z bankowością są dla uczniów 

bardzo ciekawe. Uczniowie żywo i aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach, co podkreśliły prelegentki. Przeprowadzone lek-
cje zostały przez uczniów wysoko ocenione. Informacje były 
podane w postaci ciekawej prezentacji, pełnej zaskakujących 
i zabawnych przerywników. 

Każda z lekcji zakończyła się quizem na temat podstawo-
wych problemów dotyczących bankowości opracowanym na 
wzór gry „Milionerzy”. 

R. Wadas

W Szkole Podstawowej w Grudnej Górnej

SERCE NA DŁONI
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 
z jakim tej pomocy się udziela”.

Jan Paweł II

10 grudnia 2019 r. w Domu Kultury „Kosmos” odbyła się ko-
lejna edycja Gali Wolontariatu Ziemi Dębickiej. Podczas 

uroczystości wyróżnione i nagrodzone zostały osoby z terenu 
powiatu dębickiego, które aktywnie angażują się w pomoc 
drugiemu człowiekowi.

Podczas gali wystąpili m.in. młodzi artyści ze Szkoły Tańca 
i Ruchu „Soul Dance”, a Dziecięcy Teatr ,,Fantazja” z Miejskiego 
Ośrodka Kultury zaprezentował bajkę ,,Jak dwie krople wody”. 
Prelekcję „Wolontariat we współczesnym świecie” wygłosił 
Bartosz Mateja. Po części artystycznej zostały ogłoszone 
wyniki konkursu „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2019”. Mamy 
zaszczyt poinformować, że ze Szkoły Podstawowej w Nawsiu 
Brzosteckim nominowano trzy osoby: Małgorzatę Dunajską, 
Marcelinę Jędrzejczyk oraz Aleksandrę Radelczuk, które były 
zaangażowane we wszystkie akcje charytatywne organizowane 
przez szkolny Klub Wolontariatu „Serce na dłoni” w ubiegłym 
roku szkolnym. 

W kategorii ,,uczeń szkoły podstawowej” kapituła kon-
kursu przyznała 5 wyróżnień, z których trzy otrzymały nasze 
uczennice!

Przyznany tytuł jest symbolem uznania za troskę i zaanga-
żowanie w pomoc na rzecz potrzebujących, a także okazją do 
szerzenia idei wolontariatu. Wolontariat jest doskonałą szkołą 

charakteru. Uczy empatii i troski o dobro drugiego człowieka, 
pracy w zespole oraz życia wśród ludzi i dla ludzi.

Szkolnym kołem niezmordowanie od kilku lat kieruje Marze-
na Grygiel wspomagana przez Marzenę Dunajską oraz innych 
nauczycieli i pracowników szkoły. W tym miejscu należy wspo-
mnieć, że działania inicjowane i realizowane przez uczniów nie 
dawałyby takiego efektu, gdyby nie aktywne wsparcie rodziców 
naszych uczniów - za co im serdecznie dziękujemy.

Urszula Wojnarowska
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„POMAGAM CHORYM DZIECIOM”

KONCERT CHARYTATYWNY W SIEDLISKACH-BOGUSZ 2019
„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, 
zatacza koło i wraca do nas”.

Flora Edwards

Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Siedliskach-
-Bogusz 5 grudnia odbył się koncert charytatywny pod 

hasłem „Pomagam chorym dzieciom”, zorganizowany przez 
Szkolne Koło Wolontariatu. W organizację koncertu, jak zwykle 
zaangażowała się cała społeczność szkolna oraz rodzice. Data 
koncertu nie jest przypadkowa, gdyż 5 grudnia to Międzynaro-
dowy Dzień Wolontariusza, dlatego każdy w tym dniu mógł zo-
stać wolontariuszem i bezinteresownie pomóc potrzebującym.

Na uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie sąsiednich 
szkół, które nie tylko hojnie wsparły inicjatywę, ale też uświet-
niły koncert występami artystycznymi. W koncercie licznie 
uczestniczyli mieszkańcy Siedlisk-Bogusz oraz okolicznych 
miejscowości, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy 
szkoły, a także wielu ludzi, którym los chorych dzieci nie jest 
obojętny. Podczas koncertu odbywał się kiermasz słodkości 
oraz ozdób świątecznych i wielu innych, atrakcyjnych przed-
miotów wykonanych własnoręcznie przez uczniów i rodziców 
czy też ofiarowanych przez sponsorów. Jak zawsze wielkie 
zainteresowanie oraz emocje wywołały licytacje pozyskanych 
od sponsorów wielu atrakcyjnych darów, na które licytujący 
nie żałowali pieniędzy, rozumiejąc doskonale ideę pomagania. 

Podczas koncertu zebrano 15 166, 11 zł. Dochód z koncertu 
przeznaczony będzie na leczenie, rehabilitację i wszelką pomoc 
chorym dzieciom z terenu gminy Brzostek, którym ta pomoc 
jest potrzebna każdego dnia, a jak powiedziała św. Katarzyna 
ze Sieny: „Natychmiast” to najlepszy czas na czynienie dobra!

Organizatorzy koncertu składają serdeczne podziękowania 
zarówno sponsorom, jak też wszystkim uczestnikom koncertu, 
wszystkim ludziom dobrej woli za hojność, zrozumienie i dobroć.

Sponsorzy i darczyńcy:
1. Pani Danuta Wójcik – wnuczek Antoni Smołucha
2. Cukiernia - Państwo Renata i Zbigniew Golec
3. Firma Taurus z Pilzna
4. Sklep Pasma-Med z Brzostku - Pani Dorota Ligęzka
5. Ochotnicza Straż Pożarna z Siedlisk-Bogusz 
6. Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz
7. Firma Wafelek - Pan Zbigniew Szczuciński
8. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzostku

10. Pani Albina Solecka z Kleci
11. Studio Urody „ODNOWA” z Brzostku - Pani Dominika 

Drzyzga
12. Sklep spożywczy w Brzostku - pani Lucyna Zięba
13. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Brzost-

ku – Kleciach
14. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, Szkolne Koło Wolonta-

riatu ze Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim
15. Dyrekcja, nauczyciel, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Kamienicy Górnej
16. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Kamienicy Dolnej
17. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Gorzejowej
18. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Smarżowej
19. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Januszkowicach
20. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Grudnej Górnej 
21. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Brzostku
22. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze Szkoły Pod-

stawowej w Siedliskach-Bogusz 
23. Pan Sławomir Rączka z Brzostku
24. Pani Ewelina Szela
25. Pani Iwona Juszczyk z Brzostku
26. Koło Gospodyń Wiejskich z Siedlisk-Bogusz 
27. SGPZOZ w Brzostku
28. MGOPS w Brzostku
29. „Gimdziupla” - Gazetka Szkoły Podstawowej w Siedli-

skach-Bogusz 
30. Raś-Bud z Kleci - Pan Piotr Raś
31. Klub Sportowy WISŁOKA – Dębica
32. Pani Wioletta Czyż
33. Pan Konrad Kopacz – ELKOM – Bączałka
34. Anonimowi darczyńcy
35. Pani Małgorzata Kudłacz
36. Pani Małgorzata Smołucha
37. Salon Odnowy HEAVEN – Pani Agnieszka Kolbusz
38. Perfekt CLIN – Profesjonalne czyszczenie tapicerek – Pan 

Daniel Michoń
39. Salon Fryzjerski – STUDIO FRYZUR – Rynek 38 Brzostek
40. Pani Agnieszka Nowicka

Szkolne Koło Wolontariatu

Fot. Paweł Batycki
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII
W bieżącym roku uczniowie z województwa podkarpackie-

go rozpoczynają ferie zimowe w pierwszym terminie, 
czyli od 13 do 26 stycznia 2020. Ten czas powinien dla dzieci 
być okresem pełnym radości i odpoczynku. W dużej mierze 
zależy to od opiekunów i rodziców, gdyż ich zadaniem jest 
zapewnienie podopiecznym bezpieczeństwa.

Pierwszą kategorię zagrożeń stanowią te związane z porą 
roku. Jedną z najbardziej oczywistych rzeczy wydaje się sto-
sowne ubieranie się, ponieważ zbyt lekki ubiór może dopro-
wadzić do przeziębienia, a nawet wychłodzenia organizmu 
(hipotermii). Należy zwracać uwagę dzieci na poruszanie się, 
gdyż nawierzchnia zimą jest śliska i często oblodzona, a wszelkie 
upadki mogą powodować poważne kontuzje. Warto pamiętać 
również o odblaskach, ponieważ wcześnie zapada zmrok, a po-
siadanie elementów odblaskowych pozwala kierowcy szybciej 
zauważyć pieszego oraz zareagować w odpowiednim czasie.

Do wielu sytuacji niebezpiecznych dochodzi w trakcie zabaw 
na śniegu i lodzie. Należy upewnić się, że miejsce, gdzie mają 
zamiar spędzać swój wolny czas dzieci i młodzież, nie stwarza 

żadnych zagrożeń, np.:
- zjazd na sankach w miejscach oddalonych od zbiorników 
wodnych i dróg,
- zachowywanie bezpiecznej odległości,
- zakaz wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne i rzeki (lód 
miejscami może być bardzo cienki),
- jazda na łyżwach tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach,
- unikanie miejsc, gdzie zwisają sople lodu.

Niektórzy z dorosłych, chcąc zapewnić dziecku niezapo-
mniane wspomnienia, zapominają o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa i m.in. doczepiają sanki do samochodu. Pa-
miętajmy, że może to w najgorszych wypadkach doprowadzić 
nawet do śmierci. Czy te kilka chwil jazdy warte jest takiego 
ryzykowania? Co będziemy czuć, gdy dojdzie do tragedii? 
Istnieją inne alternatywy kuligu. Starajmy się z nich korzystać 
i nie narażajmy zdrowia i życia naszych podopiecznych.

Kolejna kategoria zagrożeń jest często pomijana, ale stanowi 
ona równie istotny aspekt spędzania czasu wolnego przez dzieci 
i młodzież. Coraz częściej młode pokolenia wybierają bierną 

PRZEDSZKOLNA „BAŚŃ ZIMOWA” 
Gdy nadchodzi grudzień w przedszkolu, czas płynie jesz-

cze bardziej intensywnie niż na co dzień. We wszystkich 
grupach wiekowych, jak w pracowni św. Mikołaja, praca wre. 
Rozpoczynamy od ubierania choinek, spotkania ze św. Miko-
łajem, przygotowania świątecznego wystroju każdego przed-
szkolnego wnętrza. 

Nauczycielkom nie brakuje pomysłów na to, jak włączyć 
dzieci w świąteczne przygotowania. Motywują swoich wycho-
wanków do wykonania stroików, kartek bożonarodzeniowych, 
upominków dla najbliższych. Każda praca pozwala dzieciom 
na pokazanie swoich twórczych możliwości. Czas przygoto-
wań do świąt to też śpiewanie, kolędowanie, a także wspólne 
czytanie bajek, baśni i historyjek prosto z nieba, w których 
przekazujemy dzieciom wiedzę o tym, co dobre, a czego robić 
nie należy i o tym, co tak naprawdę jest najważniejsze w tych 
świętach Bożego Narodzenia.

Chcemy, aby ten czas dzieciństwa był beztroski, szczęśli-
wy, żeby był solidnym fundamentem, na którym dzieci będą 
budować i tworzyć, który w przyszłości pozwoli im spełniać 
nawet najbardziej niesamowite marzenia.

Tradycją naszych przedszkolnych spotkań bożonarodzenio-
wych jest przygotowanie przedstawienia przez jedną z grup. 
W tym roku to grupa „Pszczółki” z wychowawczynią Anną 
Furman-Michalak przygotowała inscenizację, a związku z tym, 
że w bieżącym roku szkolnym skupiamy się wnikliwie na tema-
tyce ekologicznej, to w takim właśnie klimacie było dziecięce 
przedstawienie. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Dorota Na-
wracaj, witając przybyłych gości, do których należeli: Zastępca 
Burmistrza Brzostku Adam Kostrząb, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzostku Marcin Sas, Przewodniczący Zarządu 
Miasta Brzostek Daniel Wójcik, Radne Brzostku Barbara Szwe-
da i Agnieszka Maduzia oraz Rada Rodziców Przedszkola z jej 
przewodniczącym Jackiem Miałkowskim. Spotkanie pozwoliło 
poczuć magię zbliżających się dni, a mali aktorzy przypomnieli 
nam dorosłym, że wycinanie drzew nie sprawi, że święta będą 
piękniejsze. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia popłynęły do 
wszystkich życzenia zdrowia i radości, a w nadchodzącym roku 
realizacji planów i zamierzeń.

Anna Furman-Michalak

Fot. Antoni Wajda
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UCZNIOWIE SP W PRZECZYCY 
NA PRZEDSTAWIENIU TEATRALNYM
19 grudnia 2019 r. uczniowie klas młodszych i oddziału 

zerowego z naszej szkoły miały przyjemność oglądać 
przedstawienie teatralne pt. „Dzieci Króla Baśni”. Aktorzy teatru 
ARTENES w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali widzom 
spektakl, którego motywem przewodnim była TOLERANCJA. 
Bohaterowie, trójka dzieci, które nie potrafiły żyć ze sobą 
w zgodzie, tylko ciągle się kłóciły, przezywały i wytykały sobie 
zewnętrzne cechy wyglądu. Król Baśni zamienił je w postaci 
z bajek, by zrozumiały, jak to jest, gdy ktoś uważa nas za kogoś 
gorszego. Pinokio z wielkim nosem, Plastuś z odstającymi usza-
mi i Gruba Dynia wyruszyli w pełną przygód podróż do Krainy 
Króla Baśni, by prosić go o zdjęcie zaklęcia. Po drodze musieli 
zmierzyć się ze Złym Lichem, Złotym Cukierkiem i Wschod-
nim Wiatrem, pokonując ich prawdomównością, zdrowym 
odżywianiem i odwagą. Dzieci z zachwytem śledziły przygody 

bohaterów, którzy stali się grupą prawdziwych, dobrych przy-
jaciół, dla których wspólna zabawa, szacunek i zrozumienie 
stały się czymś naturalnym. Wspaniała gra aktorska, wesołe 
piosenki, piękna scenografia, efekty dźwiękowe i światła la-
serów wzbudziły wiele pozytywnych emocji.

Wartości promowane przez spektakl:
- tolerancja i docenianie inności,
- nieocenianie innych według wyglądu (pozorów),
- niepoddawanie się w trudnych chwilach,
- poczucie troski i opieki ze strony świata dorosłych 

(opiekunów).
Myślę, że spektakl rozbudził u dzieci wrażliwość na drugiego 

człowieka. Nauczył, co to jest tolerancja i dlaczego nie należy 
wyśmiewać się z innych.

Wiesława Skocz

rozrywkę, czyli wirtualną rzeczywistość. Obecnie dostęp do 
różnego rodzaju gier, portali społecznościowych, komunikato-
rów jest ułatwiony, gdyż możemy korzystać z nich nie tylko za 
pomocą komputerów, ale też tabletów czy smartfonów, które 
mogą być zawsze pod ręką. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież 
do 18 roku życia pozostaje pod opieką dorosłych i osoby spra-
wujące pieczę mają prawo skontrolować telefony i komputery 
wychowanków. Pozwoli to uniknąć trudnych sytuacji, gdyż 
powszechne staje się hejtowanie i prześladowanie. Zdarza się 
również, że młodzież w internecie ma kontakt z elementami 
pornograficznymi. Coraz częściej mówi się o pedofilii, co zwią-
zane jest z technologią oraz możliwościami komunikowania 
się (nigdy nie możemy być pewni, kto znajduje się po drugiej 
stronie monitora). Kupując dzieciom gry, zwracajmy uwagę 
na oznaczenia na nich, gdyż nie wszystkie są dostosowane 
do młodszych odbiorców. Najniebezpieczniejsze gry znajdują 
się w internecie, gdyż opiekunowie nie mogą czuwać nad 
ich treściami. W niektórych możliwe jest prowadzenie czatu 
z pozostałymi użytkownikami, co może narażać dzieci na kon-
takt z wulgaryzmami. Znane są również przypadki, gdy obcy 

zdobywali podczas rozmowy informacje dotyczące miejsca za-
mieszkania i znajdujących się w domu przedmiotów, a następnie 
dochodziło do kradzieży. Niektóre z gier stanowią wyjątkowe 
zagrożenie. Polegają one na tzw. challenge’ach (wyzwaniach). 
Początkowo zadania są łatwe do wykonania, ale poziom trud-
ności wzrasta. Dzieci zmuszane są do różnych rzeczy, czasem 
końcowym zadaniem jest nawet popełnienie samobójstwa. 
Skontrolowanie tego, co dzieci robią w wirtualnym świecie, 
może być trudne, ale dla ich bezpieczeństwa należy to robić. 
Pozwoli to zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych 
zjawisk, a czasem nawet może uratować życie.

Pamiętajmy, żeby na feriach zachowywać zdrowy rozsądek 
i nie zapominać o bezpieczeństwie podopiecznych. Również 
gdy jesteśmy świadkiem niebezpiecznych sytuacji, to nie bójmy 
się reagować. Od nas zależy, czy dzieci wrócą z ferii szczęśli-
we i pełne zapału do dalszej nauki. Spędzajmy czas z dziećmi 
i rozmawiajmy z nimi (również o bezpieczeństwie). 

Agata Rakoczy
nauczyciel SP Przeczyca
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Z WIZYTĄ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W BRZOSTKU
Zgodnie z coroczną tradycją uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Brzostku wraz z panią Dyrektor oraz opiekunami 
uczestniczyli w Dniach Otwartych Środowiskowego Domu 
Samopomocy.

Z dużym zainteresowaniem oglądali i podziwiali prezen-
towane przez instruktorów i podopiecznych rękodzieło bo-
żonarodzeniowe. Dzieci zostały także ugoszczone pysznymi 
smakołykami. Dużą atrakcją było uczestniczenie w warsztatach 

kulinarnych „Lukrowane pierniczki”. Pod fachowym okiem pani 
Agnieszki i pana Karola uczniowie dekorowali łakocie, tworząc 
piękne kompozycje i wzory.

Serdecznie dziękujemy Panu Kierownikowi za zaproszenie, 
a wszystkim Osobom, które organizowały to spotkanie, za 
miłe przyjęcie.

BOŻE NARODZENIE W PRZECZYCKIEJ SZKOLE
„Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła, 

Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy, 
By krucha biel opłatka skłóconych godziła, 
A w sercu znów zamieszkał Ten, co w żłobie leży”.

Okres poprzedzający Boże Narodzenie to czas licznych 
spotkań, radości, dobrych życzeń i odpoczynku. Szkoła 

Podstawowa w Przeczycy wpisuje się w tę piękną polską tra-
dycję, wnosząc cenne wartości wychowawcze wśród uczniów 
i organizuje spotkania wigilijne pielęgnowane tu od lat. 

19 grudnia 2019 roku na taką uroczystość zostali zaproszeni 
goście: Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, Pani Kie-
rownik CUW, sołtysi, radny, zarząd Stowarzyszenia „Rozwój 
przez Edukację”, Rada Rodziców, nauczyciele oraz społeczność 
szkolna.

„Rodzinne spotkanie, rodzinne święta, w których magiczna 
jest moc zaklęta. Bo wigilijny świąteczny czas, najlepsze myśli 
budzi w nas.” Nasi uczniowie tymi słowami rozpoczęli ten 
magiczny czas, przedstawiając piękno bożonarodzeniowych 
tradycji i obrzędów. W udekorowanej świątecznie sali na 
niebieskim tle znalazła się piękna szopka origami, z boku sali 
ozdobę stanowił stół z szopkami bożonarodzeniowymi przy-
gotowanymi na konkurs przez naszych uczniów. W przerwie 
występu odbył się minikoncert kolęd, popisy solistów na gi-
tarze i skrzypcach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych 
świąt, uczniowie z klas V i VI naszej szkoły zgodnie z tradycją 
wystawili w tym dniu jasełka bożonarodzeniowe pt. „Bóg się 
rodzi”. W specjalnie przygotowanych strojach oraz w pięknej 
scenografii młodzi aktorzy przedstawili sceny narodzin Chry-
stusa. Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć 
historię narodzin Zbawiciela oraz włączyć się w kolędowanie. 
Śpiew pastorałek i kolęd przypomniał wszystkim o zbliżających 
się świętach Bożego Narodzenia. Kiedy część artystyczna do-

biegła końca, występujący aktorzy otrzymali gromkie brawa. 
Występ był niezwykłym przeżyciem zarówno dla aktorów, jak 
i nauczycieli oraz zaproszonych gości. Uczniowie swym pięknym 
występem podbili serca publiczności. Niejednej osobie zakręciła 
się łza w oku. Tym miłym akcentem uczniowie wprowadzili nas 
w okres najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych Świat Bożego 
Narodzenia. (Fotografie na s. 17. – dop. red.)

P.o. dyrektor placówki podziękowała uczniom oraz paniom: 
Urszuli Przybyło i Barbarze Nowak za przygotowanie występów, 
a wszystkim zgromadzonym złożyła świąteczne i noworoczne 
życzenia. Pan Burmistrz również złożył wszystkim serdeczne 
życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
to, iż w tej małej szkole jakość pracy oraz sprawność organi-
zacyjna jest na wysokim poziomie, zaś klimat, jaki towarzyszy 
wszystkim działaniom, jest motywacją do pracy. Dużą rolę 
w tych działaniach odgrywa całe grono pedagogiczne i każdy 
sukces – jest ich wspólnym sukcesem.

Podsumowaniem całości – jako że było to spotkanie wi-
gilijne, było łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Dobre 
życzenia są rodzajem błogosławieństwa, dlatego życzono sobie 
nawzajem długo i serdecznie, a wypowiadane słowa trafiały 
dokładnie w potrzeby serc. Był to moment najbardziej wzru-
szający, a potem wspólne kolędowanie i kolacja przygotowana 
przez nauczycieli, bo stół wigilijny buduje i wzmacnia ludzką 
wspólnotę, a niezwykły klimat świąt Bożego Narodzenia sprzyja 
refleksji, wspomnieniom i rozmowom. W ostatnich dniach 
nauki z sal lekcyjnych rozchodziło się piękne kolędowanie. 
Uczniowie urządzali sobie wigilię z wychowawcami, łamali się 
opłatkami, składali życzenia, spożywali przygotowane przez 
rodziców smakołyki.

Halina Lejkowska

Opiekunowie
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Z PAMIĘTNIKA MŁODEGO CZŁOWIEKA 
Część III

PREQUEL
Tak naprawdę nigdy nie wiesz, w którym momencie zaczy-

nasz tracić zmysły. Staczasz się w otchłań i tracisz kontakt 
z rzeczywistością bardzo powoli – to tempo nie pozwala Ci 
odkryć granicy pomiędzy normalnością. Zaciskasz w pięści 
palce nienawiści, które chciałbyś wypuścić z impetem, jak 
wygłodniałe demony spragnione zagubionych dusz. Oczy 
zwrócone ku górze iskrzą się jak biała dama w komnatach 
zamku i staczają ku nienormalnościom, ku obłędzie, szczytują 
zwrócone ku górze, pragnąc ukojenia. Odpowiedz mi! Czemu 
ona była winna? Dlaczego? Nie musiało tak być! Gdzie rozum? 
Gdzie sens? Gdzie litość? Gdzie życie?

DZIEŃ I
Biegniesz pomiędzy ulicami jak zagubiony, zdesperowany, 

niespokojny lis – uciekasz. Tak, uciekam, uciekam, brakuje mi 
już tchu. Nie mogę oglądać się za siebie, nie mogę oglądać się 
za siebie, nie mogę oglądać się za siebie. W imię Ojca i Syna – 
nie mogę oglądać się za siebie. Klatki, rozmyte obrazy, obłęd, 
oddech, brak powietrza, zawroty, lęk – nie, to tylko krew na 
mojej koszuli, tak tylko krew na mojej koszuli, jedynie krew 

na mojej koszuli, po prostu krew na mojej koszuli... A! Nie! To 
krew! Na mojej koszuli! Nie mogę, nie potrafię... Gdzie jestem? 
Co się stało? To tylko krew na mojej koszuli. Tylko krew na 
mojej koszuli... Tylko krew na mojej… In nomine Patris, et Filli, 
et Spiritus Sancti.. Krew!!!

DZIEN II
Ubrałem sutannę dnia codziennego. Budzę się rano jak nowo 

narodzony. Nie pamiętam nic. Telewizor bredzi krwią, brudząc 
mi podłogę. Ocieram się o prawdę, nie rozumiejąc ani słowa. 
Matko Chrystusowa.

Matko Kościoła…
Matko Zagubionych…
Gdzie byłem wczorajszej nocy? Co się ze mną działo? Myśli 

nieposkładane przekomarzają się, nie dając dojść do głosu 
żadnej z nich. Patrzę w białą, czystą plamę, niewinnie szukając 
ścieżki życia. Pająk daje drogowskazy. Ustawiając białe szlabany, 
wytycza ścieżkę przetrwania. Nie mogę złapać się w tę sieć, bo 
jej lepkie macki owiną się wokół mnie i nie pozwolą swobodnie 
czuć, działać, myśleć. Zaczynam powoli sobie przypominać. To 
wszystko działo się tak szybko. Nie mogę nadążyć za myślami. 

SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOSTKU 
W POWIATOWYM PRZEGLADZIE TEATRALNYM  
„SCENA MŁODYCH”
Każde spotkanie z teatrem, nawet tym szkolnym, to świę-

to, niezapomniana przygoda dla aktora, reżysera, widza. 
Sztuka zmusza do refleksji, śmiechu, żalu, płaczu. Takich właś-
nie doznań dostarczył nam w tym roku Powiatowy Przegląd 
Teatralny pod hasłem „Scena młodych” zorganizowany przez 
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury w Jaśle. Konkurs pod honorowym patronatem 
Starosty Jasielskiego oraz Burmistrza Kołaczyc daje młodym 
aktorom i ich opiekunom szansę prezentacji artystycznych 
dokonań. Dowodzi, że w szkołach rozwija się zainteresowania 
i pasje, a uczniowie są utalentowani, ambitni i chętnie „bawią 
się” w teatr.

Celem przeglądu, który odbył się 4 grudnia 2019 roku w Jaśle, 
było prezentowanie warsztatowych umiejętności teatralnych, 
rozwijanie aktorskich pasji, umiejętności adaptacyjnych oraz 
rozbudzanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie sztuki aktor-
skiej. W pokazach przedstawić można było różnorodne formy 
teatralne – widowiska, montaże słowno-muzyczne, spektakle. 
Czas zmykał się w ramy od 10 do 20 minut. W przeglądzie za-
prezentowały się grupy ze Szkoły Podstawowej w Bieździedzy, 
I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Jaśle, Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. 
Wśród tak doborowego, znakomicie przygotowanego towa-
rzystwa, prezentującego różnorodne formy teatralne, znalazła 
się też brzostecka podstawówka. Jury w składzie: Andrzej 
Papciak Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Jaśle, Helena Gołębiowska Dyrektor Jasielskiego Domu 
Kultury, Małgorzata Piotrowska Wicedyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury w Jaśle, oceniało dobór tekstów ze specjalnym 
uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych, cieka-
we rozwiązania inscenizacyjne, środki wyrazu artystycznego 
– ruch słowo, muzyka, kostiumy. 

Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich sześciu spek-
takli wyraziła uznanie dla młodych artystów i ich opiekunów. 
Przewodniczący jury zwrócił uwagę na wysoki poziom tego-

rocznego przeglądu teatralnego. Gratulując wszystkim przy-
byłym, wyróżnił trzy szkoły - Szkołę Podstawową w Brzostku, 
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Liceum Ogólnokształcące 
w Kołaczycach. W kategorii najlepszy aktor przyznano trzy 
nagrody indywidualne za najciekawsze kreacje. Laureatami 
zostali Aldona Rams, uczennica klasy VIIIb Szkoły Podstawowej 
w Brzostku, Seweryn Bonarek z klasy VIIa Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku oraz uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 
w Jaśle. Jako społeczność szkoły jesteśmy dumni, szczęśliwi 
i wzruszeni faktem, że aż dwie nagrody spośród trzech w ka-
tegorii najlepszy aktor, trafiły do rąk naszych uczniów.

Szkolny teatr to ważna rozmowa o niebanalnych sprawach, 
to wspaniała lekcja, która zapada głęboko w pamięć. Dzię-
kujemy bardzo naszym artystom: Oliwii Przebiędzie, Oliwii 
Halz, Mateuszowi Nowakowi, Aldonie Rams oraz Sewerynowi 
Bonarkowi za ich zapał, wkład pracy, wspaniałą grę na scenie 
oraz reprezentowanie Szkoły Podstawowej w Brzostku na tak 
wysokim poziomie. Składamy również serdeczne podzięko-
wania dyrekcji szkoły za okazaną pomoc. Organizatorom za 
bardzo miłe przyjęcie, wspaniałą atmosferę, cenne nagrody 
i profesjonalne przeprowadzenie spotkania ze sztuką. 

Niech magia teatru trwa!
E. Hipszer i J. Oprządek



Fot. Paweł Batycki

PROJEKT „BAKCYL” W SZKOŁACH s. 11
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KONCERT „POMAGAM CHORYM DZIECIOM” s. 12



KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH



KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH Fot. Paweł Batycki
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UKRAIŃSKIE AKCENTY

Koncert młodzieży ze Snowska w brzosteckim domu kultury

Koncert w Jaśle Podpisanie umowy partnerskiej Brzostek - Pliszki

Fot. Paweł Batycki

Fot. Antoni Wajda
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WIGILIA W BRZOSTECKIM KOLE GOSPODYŃ
 Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie 

C.K. Norwid „Opłatek”

Wigilia (z łac. vigilia- czuwanie) uchodzi, niewątpliwie za 
najbardziej nastrojowy i niezwykle ważny dzień w roku, 

który znakomicie łączy ludzi, nie tylko w rodzinie, ale i w lo-
kalnym środowisku oraz całym kraju, o czym świadczy choćby 
powyższy cytat. W dawnych czasach był to niezwykle magiczny 
dzień pełen różnorodnych wróżb, wierzeń i symboli. Uroczystą 
kolację tego dnia przyjęło się nazywać wilią, postnikiem, bożym 
obiadem, niekiedy także gwiazdką, a po staropolsku Godami. 

Dlatego też nikogo nie powinno dziwić, że organizacja 
wieczoru wigilijnego na stałe 
wpisała się do rocznego ka-
lendarza imprez brzosteckiego 
koła. Nie mogło go zabraknąć 
i w tym roku. To niecodzienne 
spotkanie, które poprzedziły 
dwudniowe przygotowania 
tradycyjnych potraw, a oby-
czaj mówi, że powinno ich 
być dwanaście, odbyło się na 
tydzień przed świętami Boże-
go Narodzenia i miało jakże 
uroczysty charakter. Oprócz 
członkiń z koła i Caritasu (ok. 
40 osób) wzięli w nim udział 
lokalni notable jako zaprosze-
ni goście, pośród których nie 
zabrakło proboszcza brzoste-
ckiej parafii Ks. Marka Mnicha, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Sasa, Przewodniczą-
cego Zarządu Miasta i zarazem radnego powiatu dębickiego Da-
niela Wójcika oraz dyrektorki Szkoły Podstawowej w Brzostku 
Marii Salachy. Ich obecność dodawała uroczystości swoistej 
rangi, a słodycze, którymi obdarowali wszystkich zebranych z ra-
cji gwiazdkowego charakteru imprezy oraz ciepłe słowa zagajeń 

i życzeń stworzyły klimat niezwykłej serdeczności. Po powitaniu 
gości przez przewodniczącą zarządu Kazimierę Gotfryd, Pro-
boszcz dokonał uroczystego otwarcia, odmawiając stosowne 
modlitwy, po czym poświęcił opłatki, którymi wszyscy zebrani 
się połamali, składając sobie nawzajem życzenia świąteczne. 
A obyczaj głosi, że „dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek 
chleba w przyszłym roku oraz symbolizuje zgodę, wybaczenie 
i puszczanie w niepamięć wszystkich urazów.” Przy tym jakże 
wymownym obrzędzie wszyscy zebrani utworzyli zamknięty 
krąg, biorąc się za ręce i zaśpiewali dobrze znaną w środowisku 
tradycyjną pieśń: „Życzymy, życzymy…” Po tej sugestywnej 
ceremonii nadszedł moment na degustację przygotowanych 
potraw wigilijnych. A żeby zwyczajowi stało się zadość, na 
stole najsampierw zagościł barszcz czerwony z uszkami z far-
szem grzybowym, bowiem od dawna wierzono, że „buraki 

zapewniają długowieczność 
i urodę, zaś grzyby zdrowie”. 
W dalszej kolejności można 
było skosztować tradycyjnej 
kapusty z grochem, ponie-
waż „według starych wierzeń 
chroni ona od złego, a potra-
wy z niej przyciągają dosta-
tek.” Warzywo to wchodzi też 
w skład gołąbków i pierogów, 
których to dań również nie 
mogło zabraknąć na wigilijnym 
stole. Były również i pierogi ze 
śliwkami suszonymi, ponieważ 
owoce te „odpędzają złe moce 
i są środkiem na długowiecz-
ność”. Natomiast groch i fasola 
„to od niepamiętnych czasów 
symbole płodności zarówno 

w domu, jak i w zagrodzie”. Zaś ryby animizują wszelką obfi-
tość, więc dorsz podany z ziemniakami i kapustą był również 
daniem jak najbardziej właściwym. Nie obyło się też bez kom-
potu ze suszu, no i ciasta, w którego skład wchodziły: i mak 
– symbol odrodzenia, i orzechy, które „wzmacniają zdolności 
intelektualne oraz od wieków symbolizują tajemnicę, pieniądze 

i płodność”, a także miód (zawarty 
w cieście piernikowym), który jest 
„jadłem niebiańskim zapewniającym 
boską miłość”. O te typowo wigilijne 
potrawy postarały się kobiety za-
równo z koła, jak i z Caritasu, które 
bardzo licznie wstawiły się do po-
mocy, nie szczędząc czasu i sił, by 
przygotować wieczerzę wigilijną na 
miarę dawnych tradycji, kultywowa-
nych od wieków przez brzosteckie 
gospodynie, za co zarząd koła ser-
decznie im dziękuje. A po degustacji 
wspomnianych potraw wszyscy ze-
brani zaśpiewali tradycyjne kolędy, 
wspominali dawne czasy, spędzając 
wolny czas w niezwykle podniosłym 
świątecznym nastroju.

Uważam, że był to przedsmak 
prawdziwej Wigilii, która w naszych 
domach miała odbyć się dopiero za 
kilka dni. I dobrze się stało, że to jak-
że liryczne spotkanie miało miejsce 
właśnie przed świętami.

E.M.
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Dokończenie ze str. 16

NA JAKUBOWYM SZLAKU…
Z Piotrem Damasiewiczem znamy się od dzieciństwa, wspól-

nie spędzaliśmy wakacje, na które wraz z mamą, siostrami 
Sylwią i Anitą przyjeżdżał do Brzostku na Równie do swojej 
babci Wiktorii Gonery. Bywał także z okazji świąt i różnych 
uroczystości rodzinnych. Podczas tych przyjazdów zawsze 
towarzyszyła mu trąbka (chociaż gra na wielu instrumentach 
dętych i klawiszowych). W letnie wieczory słuchaliśmy jego 
koncertów, a dźwięk wygrywanych melodii niósł się daleko po 
całej okolicy. Z wykształcenia muzyk, kompozytor i trębacz, 
absolwent dwóch Akademii Muzycznych – w Bydgoszczy 
i Katowicach. Zdobywca Fryderyka 2012 w kategorii jazzowy 
debiut roku za album nagrany z orkiestrą Aukso, założyciel 
Power of the Horns, wizjoner i animator sztuki, bandlider, 
dyrygent, aranżer i kompozytor, uczestnik programu Take 
Five Europe, laureat licznych nagród i wyróżnień. Realizator 
wielu projektów muzycznych: Hadrony (z udziałem orkiestry 
kameralnej), Mnemotaksja (muzyka kontemplacyjna), Venn 
Circle (eksperyment), Quintet (od jego nazwiska). Reprezentant 
Polski w międzynarodowych platformach Take Five Europe 
i Jazz Plays Europe, laureat licznych nagród fonograficznych 
i kompozytorskich. Jego płyty od kilku lat są w ścisłej czołówce 
wydawniczej w Polsce. W swojej twórczości sięga do języka 
jazzu, XX-wiecznej muzyki klasycznej, muzyki najnowszej, 
w tym europejskiej muzyki improwizowanej. W maju zosta-
wił na pół roku muzyczny biznes i ruszył pieszo na niezwykłą 
pielgrzymkę – zaplanowaną na ponad pół roku wyprawę do 
Santiago de Compostela, czyli miejsca, gdzie wedle legendy 
znajduje się ciało św. Jakuba - Większego Apostoła. 

Piotr Damasiewicz wyruszył na szlak 13 maja w Korczo-
wej, tj. na granicy polsko-ukraińskiej. „Chcę dokonać tego jako 
pielgrzym-muzyk, kompozytor i jednocześnie badacz. W planie 
mam zagrać i zarejestrować blisko 100 koncertów moich autorskich 
impresji w ciągu 5 miesięcy w wybranych ośrodkach sakralnych 
znajdujących się na szlaku Via Regia” – mówił Piotr. Obecnie na 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przygotowuje rozprawę 
doktorską z zakresu instrumentalistyki. Będzie ona dotyczyła 
zagadnień brzmienia i akustyki miejsc sakralnych w kontekście 
współczesnego wykonawstwa instrumentalnego. Jako przed-
miot badań Piotr wybrał istniejącą od ponad tysiąca lat drogę, 
która jest jednym z najważniejszych europejskich szlaków 
kulturowych oraz chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, 

obok tych prowadzących do Rzymu i Jerozolimy. „Chcę poprzez 
tę wędrówkę propagować ten wielokulturowy szlak i znaczenie 
skupienia duchowego poprzez muzykę i dźwięk. Jest to projekt 
muzyczno-badawczy, który wchodzi w poczet mojej pracy stypen-
dialnej i doktorskiej. Będę wędrował pieszo. Należę do Polskiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg Św. Jakuba. Chciałbym poprzez 
moje nagrania przybliżyć „słuchowo” miejsca sakralne na tym 
szlaku i podkreślić jego wielokulturowe znaczenie”. Koncerty, 
które Piotr dawał na trasie w parafiach, które go zapraszały, 
były rejestrowane i są częścią opublikowanych przykładów 

i opisów wybranych świątyń opracowanych w ramach projektu 
stypendialnego obejmującego badanie muzyczne szlaków św. 
Jakuba. Trasa z Korczowej do Santiago de Compostela to ok. 
4180 km, które Piotr pokonał pieszo, docierając do celu swej 
wędrówki 19 listopada. 

Co prawda Brzostek nie znajdował się na szlaku Jakubowym, 
ale wędrując z Pilzna do Tuchowa, nie wyobrażał sobie nie być 
w miejscu, które jest tak bliskie jego sercu. Dlatego 27 maja 

Poczekajcie! Tu. Tam. Jak? Tak. Dlaczego? Nie wiem. Po co? 
Nie wiem. Kiedy? Nie wiem. Rozwiązanie przemyka między 
wierszami niepostrzeżenie, nie pozwalając na identyfikację. 
Czy uzyskam odpowiedź na pytanie?

DZIEN III
Budzę się naćpany wschodem słońca, jak bezimienny twór 

ludzkiej egzystencji. Chciałem sobie pomóc… Tylko jak można 
pomóc osobie, która nie wie, kim jest? Zdarzenia mydlą się, 
dając pozorny seans, ale szybko znikają, pękając jak przebite 
wnętrzności, pozostawiając po sobie plamę nicości, której 
odczytanie jest niemożliwe. Czekaj. Chwila. Chyba. Coś. Nie. 
Nie wiem. A może. Coś. Chyba. Tak! Pamiętam! Nie... Nie 
chce... Nie chce pamiętać... To nie może być... Nie! To nie ja! 
Nie! Z pewnością nie ja! Ja ją kochałem... 

DIES IRAE
Wilki wyją razem ze mną symfonię losu. Księżyc w nowiu 

wtóruje mi, pieniąc się na ludzkie nieszczęście. Ziści nam, spu-
ści nam.. Zrozumiałem, że to ja.. Nie szukaj urazy, nie czekaj 
poklasku, złóż na ołtarzu grzech zniewolenia!

AMEN
Zobaczyłem w lustrze nieszczęście człowieka. Widzę w lu-

strze nieszczęście człowieka. Chce być ślepy na lustro. To tylko 
zdradzieckie kawałki szkła, które wysysają z nas resztki życia. 
Powinno się je oblewać oczyszczającym płynem, by mgła, która 
je pokrywa, zniknęła niczym poranny oddech. Odejdź tam, skąd 
przybyłaś. Odejdź zdradziecka miłości – ciebie już nie ma... 
Zabito Cię na bezludnych stepach ludzkich uczuć. Zginęłaś 
i giniesz na oczach nas – na oczach wszystkich ludzi. Wielu 
z nas doświadczyło tego, co niewielu doświadczy ze względu 
na marne szanse zrozumienia drugiego człowieka, a zbyt wielkie 
ambicje zrozumienia świata kosztem istoty ludzkiej... 

POSTSCRIPTUM
Tańczę walca, trąbiąc na nosie „dance macabre” i śmiejąc się 

w twarz wszystkim twarzom, które do tej pory mnie prześla-
dowały i próbowały udowodnić, że są jedyną na świecie war-
tością wartą zgłębienia. Nie śmierć jest w życiu najważniejsza. 
Nie śmierć wyznacza standardy. Jeśli myślisz, że śmierć jest 
zbawieniem, to nie wiem, jak można Cię zbawić... Tu i teraz 
czasem bierze górę nad zmysłami, dlatego ten wątek pomieszał 
kadzidło i mirrę, by stworzyć mieszankę idealną, która uwolni 
zmysły nawet najbardziej zbłąkanego wędrowca…

Cris
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Katedra św. Jakuba - Santiago de Compostela, Hiszpania

Z mamą Marią, rodziną Kmiecików oraz sąsiadami

Z mamą Marią na szlaku

Z Kościoła parafialnego z Brzostku

zboczył trochę z trasy, by odpocząć u wujostwa, rodziny Kmie-
cików z ul. Równie. Na ten czas przyjechała z Wrocławia jego 
mama, Maria, by spotkać się z synem i rodziną „dzisiaj niezapo-
mniane chwile, wizyta u rodziny, przyjaciół, groby bliskich, rzeka 
i wspólna kolacja. Niezapomniane chwile być tutaj jako pielgrzym”. 
Ci, który byli 28 maja w kościele parafialnym, mogli posłuchać 
po Mszy św. jego solowego koncertu na trąbce. Po wspólnej 
kolacji następnego dnia rano wyruszył w dalszą drogę, wracając 
na szlak… Jak mówił, jego Camino de Santiago, to droga łącząca 
kilka wymiarów: przeżycia osobiste, duchowe z artystycznymi. 

100 solowych koncertów w 100 świątyniach w Polsce, Niem-
czech, Francji i Hiszpanii. Te wydarzenia, symbole, przeżycia 
i fakty udało się w przedziwny sposób połączyć w jedną, spójną 
całość – album Polska, wydawnictwo firmowane przez Piotra 
Damasiewicza i Power of the Horns Ensemble. Szczegóły trasy 
i relacje z koncertów i spotkań z ludźmi można zobaczyć na 
stronie internetowej Facebooka: Piotr Damasiewicz on the 
Way of St. James / Korczowa-Santiago de Compostela. 

Monika Wąsikowska
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 35) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? 
fot. s. 35) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 stycznia 2020 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
styczeń 2020

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej styczeń 2020 
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
styczeń 2020

POZIOMO: 4) Mieczysław, właśc. M. Fogiel (1901-90), popularny piosen-
karz. 7) Największa małpiatka z rodziny lemurów; Madagaskar. 13) Po-
pularny napar 15) Brat Mojżesza 16) Atol na Polinezji, miejsce fr. 
doświadczeń z bronią jądrową. 17) Danina, podatek; okup; zdzierstwo, 
wygórowana opłata. 18) Leśny ptak, poluje nocą 19) Rozsądek, prze-
zorność. 20) Część bielizny damskiej, rodzaj spódniczki noszony pod 
suknią. 21) Ciałka krwi (np. leukocyty, erytrocyty). 22) Trep, drewniak, 
but. 26) Wystawa przed sklepem. 29) Włókno z Torunia 30) List bez 
podpisu, często oszczerczy. 31) Kot - kocisko, pies - ? 34) Okręt Ar-
gonautów. 35) (VI w. p.n.e.), bajkopisarz grecki. 36) Imię żeńskie - 25 
X 38) Mit. gr.: bogini księżyca, siostra i małżonka Heliosa. 40) miasto na 
Żuławach Wiślanych 45) 49 stan USA 46) Góry i zwornik w Beskidzie 
Żywieckim; wys. 1207 m. 47) Podśpiewywanie; śpiewanie półgłosem 
lub śpiewanie samej melodii. 48) Czterech instrumentalistów. 49) Po-
danie, ukazanie motywów, pobudek; uzasadnienie czegoś; umotywowa-
nie. 50) Słynny wodospad 51) Dolina górska wyżłobiona przez potok

PIONOWO: 1) Jacques (ur. 1932), polityk fr.; 1986-88 premier; od III 1977 mer 
Paryża. 2) Łączenie się wyrazów w związki frazeologiczne. 3) Żona maharadży, 
księżna. 4) Dawniej: kościół parafialny. 5) Kochanek mężatki. 6) Cienka na opa-
trunki 7) Substancja plastyczna wytwarzana przez pszczoły. 8) Bawół z Celebe-
su 9) Uchwyt ślusarski zakładany na obrabiarce. 10) „zwis męski” 11) Tkanina 
jedwabna 12) Przestarzale, dziś często żartobliwie albo ironicznie: poślubienie 
kogoś; małżeństwo. 14) Przepływa przez Lizbonę 23) Jednostka indukcyjności 
w układzie SI. 24) producent jogurtów 25) Kamień szlachetny lub półszla-
chetny, z wypukłym reliefem. 26) Programowe przemówienie premiera lub 
ministra. 27) Imię żeńskie; 28 III, 31 V, imię Dulskiej z powieści 28) Miasto 
we Włoszech nad Adriatykiem. 30) Rauno (ur. 1938), fiń. kierowca rajdowy, 
zwycięzca Rajdu Monte Carlo. 32) Rzemiosło zajmujące się naprawą i wyrobem 
obuwia. 33) Komedia mówiono-śpiwano-tańczona. 37) Dawna złota moneta 
angielska. 39) Prorok za czasów króla Achaba. 41) Zmora aktora. 42) Sir Walter 
(1771-1832), szkoc. poeta i powieściopisarz; „Rob Roy”, „Ivanhoe”. 43) Z klam-
ką. 44) Część Beskidów Zachodnich. 45) Rajd Paryż-...

Fot. Paweł Batycki
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Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Mewowate
Fotograficzna zagadka geograficzna: Brzostek
Hasło krzyżówki: Rok za rokiem jak woda potokiem

Nagrodę książkową wylosowali: Irena Wójcik z Brzostku 
(krzyżówka), Ewa Sienkowska z Brzostku (zagadka przyrod-
nicza), Kinga Winiarska z Opacionki (zagadka geograficzna).

CZYTAJ!
Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt. 

Charlotte Link „Sześć lat”. Pożegnanie z siostrą.
Sześć lat to pierwsze niebeletrystyczne dzieło 

Charlotte Link, dające wgląd w jej życie. To najbar-
dziej osobiste dzieło pisarki, w którym w przejmu-
jący sposób opowiada o chorobie i śmierci swojej 
siostry Franziski i opisuje kilkuletnie zmagania 
z lękiem przed utratą najukochańszej osoby. Po-
wieść ukazuje codzienność niemieckich szpitali, 
na którą skazani są chorzy na raka oraz ich bliscy, spotkania ze 
wspaniałymi, zaangażowanymi lekarzami, ale także z takimi, 
których zachowanie sprawia, że ciarki przechodzą po plecach. 
To także apel o to, by nigdy nie porzucić nadziei, bo tylko ona 
daje siłę do walki. 

Marek Klat „Kamerdyner”. Miłość i wojna.
Świat, którego już nie ma. Zakazana miłość 

wciągnięta w wir globalnej polityki. Poplątane 
losy Kaszubów, Prusaków oraz tych, którzy przy-
bywają na Pomorze z głębi Niemiec i odradzają-
cej się Rzeczypospolitej ukazane na przestrzeni 
pięciu dekad. Nieznana brutalna zbrodnia. Ka-
merdyner to powieść, jakiej w Polsce od lat nie 
było. Napisana z rozmachem, pełna małych wzruszeń, wierna 

faktom historycznym.
Ona – niemiecka panna z bogatego domu. On – kaszubski 

chłopak, który po śmierci rodziców trafia na wychowanie do 
pruskiego dworu. Ich miłość musi być burzliwa. I jest. Tak samo 
jak wielka historia, na której tle się rozgrywa. Narastają konflikty 
między narodami, wybucha I wojna światowa i kształt Europy 
ulega zmianie. Kim jestem? – to pytanie dręczy Mateusza. Pola-
kiem czy Niemcem? Synem koniuszego czy jaśnie pana? Bratem 
pięknej Marity von Krauss czy zakochanym w niej Kaszubem?

Joanna Pypłacz „Mechaniczna ćma”
„…Jerzy podszedł do drugiego okna i nie-

znacznie rozsunął kotary. - Ludzie są jak owady 
– stwierdził, spoglądając na pogrążoną w mro-
ku Rudawę. - W pogoni za światłem jesteśmy 
skłonni rozbić się o szybę albo pofrunąć prosto 
w płomienie tylko po to, żeby za chwilę spaliły 
nas żywcem. - To prawda – zgodził się Lach-
mayer. - Czasem nawet wyobrażam sobie, że dusza ludzka 
ma kształt ćmy…”

Mechaniczna ćma to powieść osadzona w realiach Krakowa 
z przełomu XIX i XX wieku. Pisarka eksploruje w niej – wraz 
z czytelnikiem – tajemniczy labirynt ludzkich pragnień i obsesji 
oraz nieuchwytnych demonów, jakie czyhają na drodze do 
ich realizacji.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

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

  
Ryby
Idzie wędkarz przez las z dwoma wiadrami pełnymi ryb, 

gdy nagle spotyka strażnika. 
– Udany połów. Mam nadzieję, że ma pan kartę wędkarza? 
– Nie mam, ale to są moje rybki z akwarium. 
– Rybki z akwarium? 
– Wpuszczam rybki do wiaderka, idę nad jezioro, wy-

puszczam je, żeby sobie popływały i kiedy klasnę dwa razy, 
wracają do wiaderek. 

Strażnik nie uwierzył, więc obaj idą nad jezioro. Wędkarz 
wypuszcza wszystkie ryby do wody i czeka. Mija piętnaście 
minut i nic. Zniecierpliwiony strażnik pyta: 

- No i co? Niech pan je woła! 
– Kogo? 
– Rybki! 
– Jakie rybki?

  
Rozmowa małżeńska 
- Aniu, wczoraj czytałem tyle książek o wadach palenia 

i picia, że postanowiłem to rzucić… 
- Palenie czy picie? 
– Czytanie…

  

WIELKIE SŁOWA 
POTRAFIĄ POMÓC 
fb.com

 ¾ Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotykasz się z ludź-
mi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. 
Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś 
sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.

 ¾ Ci, którzy czytają, poszerzają swoją świadomość, 
a zmniejsza się im ego. Tym, którzy nie czytają, puchnie 
ego i kurczy się świadomość. /O. Tokarczuk/

 ¾ Naucz się patrzeć na świat, ludzi i wydarzenia z różnych 
perspektyw, a oszczędzisz sobie złości, smutku oraz żalu.

 ¾ Trzeba się przecisnąć przez sądy, którymi inni nas uci-
skają, ale ze wszystkich sił bronić się, by innych nie 
osądzać. /o. A. Pelanowski/

 ¾ Wszystko, co irytuje nas w innych, może nas doprowa-
dzić do zrozumienia siebie samych. /C. Jung /

 ¾ Człowiek musi być wystarczająco dojrzały, aby przyznać 
się do własnych błędów, wystarczająco inteligentny, aby 
coś z nich wynieść i wystarczająco silny, by je naprawić. 
/J. C. Maxwell/ 

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 GRUDNIOWEGO NUMERU
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GMINY BRZOSTEK 
POD PATRONATEM BURMISTRZA BRZOSTKU
Mikołajkowe szaleństwo w Hali Widowiskowo-Sportowej 

w Brzostku rozpoczęliśmy 5 grudnia. Wszystko za sprawą 
młodych piłkarek i piłkarzy z klas IV-VI szkół podstawowych. 
W organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzost-
ku piłkarskich zmaganiach wzięły udział wszystkie szkoły 
podstawowe z terenu Gminy Brzostek. 10 (właśnie tyle szkół 
liczy gmina) drużyn podzielonych zostało w wyniku losowania 
na dwie grupy, w których rywalizacja toczyła się systemem 
każdy z każdym, po czym awans do półfinału uzyskiwały dwa 
najlepsze teamy poszczególnych grup. W grupie „A” zagrały: 
SP Januszkowice, SP Kamienica Dolna, SP Kamienica Górna, 
SP Przeczyca oraz SP Nawsie Brzosteckie, grupa „B” natomiast 
przedstawiała się następująco: SP Siedliska-Bogusz, SP Grudna 
Górna, SP Brzostek, SP Gorzejowa, a także SP Smarżowa. Od 
pierwszego gwizdka u każdej drużyny dało się zauważyć duże 
zaangażowanie oraz chęć zwycięstwa. Mecze fazy grupowej 
przyniosły wiele emocji, niejednokrotnie mecze kończyły się 
remisem, bądź o zwycięstwie decydowała zaledwie jedna 
bramka. Po rozegraniu wszystkich 20 meczów fazy grupowej 
awans do półfinałów w grupie A uzyskały SP Januszkowice 
oraz SP Kamienica Dolna, z grupy B zaś SP Brzostek oraz SP 
Grudna Górna. Pierwszy półfinał dostarczył kibicom wiele 
emocji. Po 8 minutach gry na tablicy widniał wynik 0:0, a to 
oznaczało, że o awansie do wielkiego finału zadecydują rzuty 
karne. W tych nieznacznie lepsi okazali się zawodnicy SP 
Grudna Górna którzy pokonali SP Januszkowice 3:2, zostając 
jednocześnie pierwszym finalistą rozgrywek. W drugim pół-
finale do walki stanęły teamy SP Brzostek oraz SP Kamienica 
Dolna. Tym razem także nie obyło się bez emocji, jednak to 
zawodnicy SP Brzostek ostatecznie okazali się lepsi, pokonując 
rywala 4:0 i to właśnie oni jako drudzy weszli do wielkiego 
finału. W meczu o III miejsce zmierzyły się zatem zespoły SP 
Januszkowice oraz SP Kamienica Dolna. Tutaj lepsi okazali się 
uczniowie SP Januszkowice, pokonując przeciwników 3:0. Po 
krótkiej przerwie na boisko wkroczyli finaliści tegorocznych 
rozgrywek, a więc SP Brzostek, a także SP Grudna Górna. Wy-
nik do samego końca był sprawą otwartą, gdyż po 7 minutach 
gry na tablicy widniał wynik 0:0. W ostatniej minucie meczu 
niesieni dopingiem kibiców gospodarze, za sprawą Wiktora 
Kolmana, objęli prowadzenie 1:0, którego już do końca me-
czu nie oddali i to oni po ostatniej syrenie mogli cieszyć się 
z ostatecznego triumfu. Po zakończeniu sportowych zmagań 
nadszedł czas na wręczenie nagród. Miejsca 1-3 honorowane 
były okazałymi pucharami, a zawodnicy dodatkowo zostali 
nagrodzeni medalami. Poza tym każda z drużyn otrzymała 

pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło także wyróżnień indy-
widualnych – królem strzelców został Wiktor Kolman z SP 
Brzostek, natomiast najlepszym bramkarzem wybrano Pawła 
Stasiowskiego z SP Januszkowice. Wręczenia wszystkich nagród 
dokonał Kierownik OSiR Brzostek Andrzej Piękoś. Nie, nie, 
Św. Mikołaj o nas nie zapomniał! Niestety, z nadmiaru obo-
wiązków nie mógł zaszczycić nas swoją obecnością, zostawił 
jednak słodki poczęstunek, który pracownicy OSiR Brzostek 
przekazali zawodnikom oraz kibicom… 

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki:
GR „A”
SP Kamienica Dolna – SP Nawsie Brzosteckie  1:0
SP Kamienica Górna – SP Przeczyca 0:0
SP Nawsie Brzosteckie – SP Kamienica Górna 1:0
SP Januszkowice – SP Kamienica Dolna  2:0
SP Kamienica Górna – SP Januszkowice  1:0
SP Przeczyca – SP Nawsie Brzosteckie 0:1
SP Januszkowice – SP Przeczyca  1:0
SP Kamienica Dolna – SP Kamienica Górna  0:0
SP Przeczyca – SP Kamienica Dolna  0:2
SP Nawsie Brzosteckie – SP Januszkowice  0:0
GR „B”
SP Grudna Górna – SP Smarżowa  1:0
SP Brzostek – SP Gorzejowa 4:0
SP Smarżowa – SP Brzostek  0:2
SP Siedliska-Bogusz – SP Grudna Górna  0:0
SP Brzostek – SP Siedliska-Bogusz  5:0
SP Gorzejowa – SP Smarżowa  0:0
SP Siedliska-Bogusz – SP Gorzejowa  0:1
SP Grudna Górna – SP Brzostek  0:2
SP Gorzejowa – SP Grudna Górna 1:2
SP Smarżowa – SP Siedliska-Bogusz  1:1

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek
2. SP Grudna Górna
3. SP Januszkowice 
4. SP Kamienica Dolna 
5. SP Nawsie Brzosteckie
6. SP Kamienica Górna 
7. SP Gorzejowa
8. SP Smarżowa, SP Siedliska-Bogusz
9. SP Przeczyca 

Paulina Szymańska 
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ 
DZIEWCZĄT – CZWÓRKI
6 grudnia w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 

w Brzostku po raz kolejny odbył się Mikołajkowy Turniej 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt z klas IV – VI. W turnieju wzięło 
udział 6 szkół z terenu Gminy Brzostek (SP Brzostek, SP Gorze-
jowa, SP Nawsie Brzosteckie, SP Kamienica Górna, SP Januszko-
wice, SP Grudna Górna). Zawody zostały rozegrane systemem 
„każdy z każdym”. Rozgrywane mecze stały na bardzo wysokim 
poziomie, dostarczały wielu ciekawych akcji oraz siatkarskich 
wymian. W grze można było zobaczyć zaangażowanie, a także 
poświęcenie w walce o każdy punkt. Turniej rozgrywany był na 
wysokim, wyrównanym poziomie, a poszczególne spotkania 
niejednokrotnie kończyły tie-break. Wszystkim uczestnikom 
turnieju należą się słowa uznania za udział w zawodach, zaan-
gażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za ducha fair-play, 
w jakim rozgrywane były zawody. Najlepszą drużyną okazała się 
Szkoła Podstawowa z Brzostku, która podczas całego turnieju 
wygrała wszystkie spotkania. Na drugim miejscu uplasowała 
się szkoła z Gorzejowej, zaś brązowe medale wywalczyły 
zawodniczki z Nawsia Brzosteckiego. Nagroda indywidualna 
powędrowała do Wiktorii Wójcik (SP Gorzejowa) Wręczenia 
nagród dokonał Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Wszystkim 
uczestnikom oraz kibicom dziękujemy za przybycie, sportową 
rywalizację oraz wiele ciekawych i efektownych akcji. Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Szczegółowe wyniki:
SP Gorzejowa – SP Grudna Górna  2:0 (15:1, 15:4)
SP Brzostek - SP Nawsie Brzosteckie  2:0 (15:9, 15:7)
SP Kamienica Górna – SP Januszkowice  2:1 (15:11, 6:15, 15:8)
SP Gorzejowa - SP Kamienica Górna  2:0 (15:7, 15:4)
SP Januszkowice - SP Brzostek  0:2 (9:15, 8:15)
SP Nawsie Brzosteckie - SP Grudna Górna  2:0 (15:8, 18:16)
SP Nawsie Brzosteckie - SP Januszkowice  2:1 (15:8, 11:1, 15:13)
SP Grudna Górna - SP Kamienica Górna  0:2 (10:15, 8:15)
SP Gorzejowa - SP Nawsie Brzosteckie  2:0 (15:11, 15:12)
SP Januszkowice - SP Grudna Górna  1:2 (16:18, 15:11, 11:15)
SP Brzostek - SP Kamienica Górna  2:0 (15:4, 15:9)
SP Gorzejowa - SP Januszkowice  2:0 (15:6, 15:7)
SP Grudna Górna - SP Brzostek  0:2 (14:16, 10:15)
SP Kamienica Górna - SP Nawsie Brzosteckie  1:2 (9:15, 15:11, 11:15)
SP Gorzejowa - SP Brzostek  2:0 (10:15, 11:15)

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek
2. SP Gorzejowa
3. SP Nawsie Brzosteckie
4. SP Kamienica Górna
5. SP Januszkowice 
6. SP Grudna Górna

Magdalena Kawalec 

PRZEPRASZAMY
Pana Zbigniewa Górkę 

za naruszenie mienia oraz pomó-
wienia, obraźliwe słowa i obelgi 
poniżające Jego godność.

Agata i Andrzej Staniszewscy

BIBLIOTEKA NA LUZIE
Dla każdego, kto ma ochotę 

spędzić ferie w bibliotece, 
proponujemy: literaturę pięk-
ną i popularno-naukową dla 
dorosłych, młodzieży i dzieci, 
bogaty wybór czasopism. 

Nasz katalog elektroniczny 
jest dostępny na stronie www.brzostek.pl. Bezpłatny 
internet dla Czytelników i innych osób zainteresowa-
nych. Zapraszamy miłośników gier planszowych i puzzli. 

Przyjdź i przekonaj się, jak to wszystko wciąga.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 1/202028

GROCH Z KAPUSTĄ 
Lekarzu, ulecz się sam

Rozmawiając niedawno z lekarzem z kilkunastoletnim stażem 
pracy, dowiedziałam się, że ogólnie pacjenci dzielą się na jatylki 
i bomisie. Jatylki to tacy, którzy łapiąc lekarza np. na korytarzu, 
mówią: „ ja tylko chcę zapytać…,. ja tylko chcę się dowiedzieć…, 
ja tylko proszę o…, ja tylko zajmę chwilkę…, itp.” A bomisie to 
tacy, którzy również łapiąc lekarza np. na korytarzu, mówią: 
„bo mi się należy…, bo mi się skończyło…, bo mi się wydaje…, 
bo mi przysługuje…, bo ja nie pozwolę… itp.”

Niewątpliwie lekarze nie mogą pracować „na akord”, muszą 
być wypoczęci i spokojni, aby np. nie popełnić błędu, wycinając 
zdrową nerkę zamiast chorej czy przepisując leki na nadczyn-
ność tarczycy zamiast na niedoczynność. Niby wszyscy mamy 
prawo do błędu, ale lekarze są jakby z niego wyjęci. Może 
dlatego zaczyna brakować chirurgów, ortopedów, kardiologów, 
pediatrów itp.

Zimowe słotne, ciemne i ponure miesiące sprzyjają przezię-
bieniom i grypie, dlatego o tej porze roku częściej odwiedzamy 
lekarzy. O ile w naszej gminie nie ma problemu z wizytą u lekarza 
pierwszego kontaktu, to z wizytą u specjalisty jest już gorzej 
– co prawda i tak jesteśmy jako mieszkańcy zadowoleni, bo 
przyjmuje również kilku specjalistów. Ale chorób jest mnóstwo 
i często jesteśmy zmuszeni rejestrować się w przychodniach 
w innych miastach. Ja korzystam z porad kilku specjalistów 
w przychodni w Jaśle i mam w związku z tym parę spostrzeżeń. 
Otóż bardzo sprawnie działa tam rejestracja pacjentów – telefon 
jest odbierany prawie natychmiast, można się zarejestrować do 
wybranego lekarza, można uzgodnić termin wizyty, podawany 
jest również czas (godzina) wizyty. W razie odwołania dyżuru 
przez specjalistę rejestracja w przychodni telefonicznie kontak-
tuje się z pacjentem i proponuje inny termin lub innego lekarza.

Problem zaczyna się pod gabinetem lekarskim – pacjenci 
nie są przyjmowani zgodnie z godzinnym rozkładem rejestracji, 
kolejki pilnują sami pacjenci, wchodząc zgodnie z kolejnością 
przybycia pod drzwi gabinetu lekarskiego. Stwarza to duży 
bałagan – pacjenci np. z godziny 13.00 zgłaszają się o 8.00, 

a ci z 8.00 czekają do 13.00. I tu nie wiem – czy z rejestracji 
trafiają do lekarza kartoteki nieułożone według godzin, czy 
lekarz po wejściu dowolnego pacjenta szuka w stosie odpo-
wiedniej kartoteki?

Konsekwentne przestrzeganie godzin rejestracji znacznie 
ułatwiłoby życie pacjentom – przecież niektórzy zwalniają się 
z pracy na określony czas wizyty!

I tu mam drugie zastrzeżenie do pracy lekarzy specjalistów – 
otóż mają pracować od godziny np. 7.00, a do pracy przychodzą 
na 7.30 czy nawet na 8.00; tak więc już na początku przyjęć 
jest kilkuosobowy poślizg. Czy odpracowują spóźnienie? Nie, 
pracę kończą zgodnie z rozkładem na drzwiach, samowolnie 
skracając płatny przecież czas pracy.

Następny sposób na skrócenie kolejek do specjalistów jest 
taki, aby po zdiagnozowaniu pacjenta, dobraniu leków, spraw-
dzeniu skuteczności ich działania na dane schorzenie odesłać 
pacjenta do dalszego prowadzenia do lekarza rodzinnego, który 
tylko w razie konieczności ponowi zalecenie wizyty u specjalisty.

Jak to działa w praktyce? Otóż po wizycie u specjalisty pa-
cjent „na wszelki wypadek” od razu rejestruje się na następną 
wizytę – no bo jak będzie potrzebna, to będzie czekał długi 
czas lub będzie zmuszony odbyć płatną prywatną wizytę.

Kolejki do chirurgów można znacznie skrócić, pozwalając 
wykonywać drobne zabiegi chirurgiczne, usuwanie szwów, 
nacinanie ropni itp. wysoko kwalifikowanym pielęgniarkom – 
asystentkom tych lekarzy. Nieco trudniejsze przypadki oceni 
chirurg w trakcie zabiegu.

Sądzę, że działalność służby zdrowia można znacznie po-
prawić poprzez lepszą organizację, dyscyplinę, konsultację 
z młodszymi lekarzami czy rezydentami, bo same podwyżki 
wynagrodzenia niewiele ją usprawnią. To będzie worek bez dna. 
Ale od czego jest ministerstwo zdrowia i często zmieniający się 
ministrowie? Jakoś w innych krajach sobie z tym poradzono, 
więc może skorzystać z ich doświadczeń?

Janina Słupek

Stanisław Łukasik

ŻYCIE NA 
KRAWĘDZI CZASU 
– FRAGMENTY
Na krawędzi śmierci

Oprzątanie koni, a zwłaszcza ich czysz-
czenie zabrało mi sporo czasu i wysił-

ku, przy którym rozgrzałem się na dobre. 
Zakończyłem je przyniesieniem dwóch 
wiader wody dla napojenia koni w po-
łudnie. Wiedziałem, że skończył się mój 
zapas opału w kuchni i wykorzystałem już 
złożony w ukryciu susz. Przed południem 
muszę nazbierać suchych gałęzi i przygo-
tować opał na wieczór pod zadaszeniem 
paleniska kuchni. W obronie przed na-
tarczywością myśli o tym co mnie czeka 
po oddaniu się z końmi w ręce Niemców, 
całą moją uwagę koncentrowałem na dniu 
dzisiejszym i na wspomnieniach odpu-
stowych w Małej na św. Michała oraz 

na odwiedzinach dziadka Jakuba i wu-
jostwa Andreasików Zalasem w Brzezi-
nach. Poszukiwanie gałęzi na opał stawa-
ło się coraz mniej efektywne, ponieważ 
w pobliżu wąwozu wyzbierałem już dość 
dokładnie. W kierunku północnym nie 
chciałem przekraczać ścieżki, którą wojsko 
chodziło na linię frontu i z powrotem na 
zaplecze. Na wschodni brzeg strumienia 
nie przechodziłem dotąd w obawie przed 
niebezpiecznie bliską linią frontu. Ponad-
to rozmowy niemieckie, które ostatnio 
słyszałem w lesie na zboczu wzniesienia 
po drugiej stronie strumienia wzmagały 
moją czujność nawet podczas nabierania 
i przenoszenia wody ze strumienia. Aby 
uzbierać potrzebną mi ilość gałęzi po-
szedłem z płachtą w kierunku zachodnim, 
bliżej drogi z Grudnej Dolnej w kierunku 
północnym przez Głobikową.

Zbierając gałęzie nagle usłyszałem 
odgłosy rozmowy. Ukryłem się za pniem 
świerka porośniętego gałęziami do ziemi 
i nasłuchiwałem w którym kierunku pójdą 
rozmawiający. Oczywiście słyszałem roz-
mowę niemiecką. Odgłosy przesuwały się 

od drogi w kierunku domku Skóry. Pomy-
ślałem, pewnie idą do zagrody Szydłow-
skiego, gdzie ich już słyszałem, a później 
widziałem. Tym razem rozmawiających 
ciągle jeszcze nie widzę ale słyszę, że za-
trzymali się na skraju lasu koło domku 
Skóry. Zostawiłem płachtę z niewielką 
ilością uzbieranych gałęzi i wycofałem się 
bliżej ziemianki z końmi, ale po przeciwnej 
stronie wąwozu. Tu z ukrycia nasłuchiwa-
łem odgłosy rozmowy i po chwili byłem 
już pewny, że rozmawiający idą w stronę 
wąwozu. Z ukrycia widziałem przeciw-
legły brzeg wąwozu. W jego zagłębie-
niu mieściło się zamaskowane palenisko 
kuchni, a poniżej zamaskowana ziemianka 
z końmi. Natomiast nie widziałem dna 
wąwozu. Jeśli Niemcy wejdą do wąwozu 
to nie zobaczę ich jak będą przechodzić, 
ale oni na pewno zauważą obydwa masko-
wania. Z ulgą stwierdziłem, że idą bardzo 
powoli po przeciwnej stronie wąwozu. 
Wreszcie zobaczyłem pierwszego, który 
jakby wycinał przejście w plątaninie krze-
wiastej roślinności poszycia leśnego. Ze 
zdziwieniem pomyślałem, po co oni się 
tutaj pchają? Odpowiedź miałem poznać 
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już za chwilę. Tymczasem zobaczyłem 
następnych trzech wojskowych, którzy 
zatrzymali się naprzeciwko dwóch gru-
bych świerków, gdzie między nimi wy-
chodził kominek paleniska kuchni. Każdy 
coś niósł na plecach, ale nie wyglądało to 
na wojskowe plecaki. Za chwilę do tych 
trzech dołączył czwarty, także z dziwnym 
bagażem zwisającym na ramionach niby 
torby. A więc jest ich już pięciu. Pierwszy, 
który robił przejście kierował się prosto na 
ziemiankę z końmi. Struchlałem ze stra-
chu. Chyba wyczuł ostrą woń świeżych 
odchodów końskich albo z gnojowiska bo 
zatrzymał się i rękami dawał jakieś znaki. 
Jednocześnie przyjął postawę strzelecką 
z pistoletem maszynowym w ręce. Tak 
samo z bronią w ręku gotową do strzału 
dołączyli do niego pozostali. Chwilę ge-
stykulowali po czym zdjęli to co mieli na 
plecach, nadal trzymając broń gotową do 
strzału. Trzech ruszyło naprzód wolnym 
krokiem. Środkowy szedł prosto na zie-
miankę z końmi. Dwaj boczni rozchodzili 
się jeden w prawo od brzegu, drugi w lewo 
ku brzegowi wąwozu. Na krawędzi wąwo-
zu zatrzymał się. Moje napięcie nerwowe 
osiągnęło taki stopień, że traciłem ostrość 
widzenia. Migotanie czarnych plam przed 
oczami rozmazywało mi obraz. Leżąc 
przecierałem ręką oczy i w tym momen-
cie zobaczyłem jak środkowy żołnierz 
upadł. Niemal natychmiast rozległa się 
seria strzałów. Podskoczyłem jak rażony 
apopleksją i straciłem przytomność. 

Do mojej świadomości zaczęły docierać 
głośne słowa wypowiadane po polsku. 
„Kto ukrywa się z końmi niech wyjdzie bez 
broni z podniesionymi rękami”. Za chwilę 
ponownie. „Kto się ukrywa niech wyjdzie 
z podniesionymi rękami, a nie zastrzelimy go”. 
Instynktownie wstałem podniosłem ręce 
do góry i podszedłem na krawędź wąwo-
zu. W dole stało trzech wojskowych. Je-
den z nich zwrócony twarzą w moją stro-
nę, z lufą karabinu skierowaną na mnie, 
syknął “Achtung!”. Natychmiast odwrócił 
się drugi i powiedział po polsku. Zejdź 
powoli do nas z podniesionymi rękami. 
Kiedy stanąłem przed nimi, jeden z nich 
dokładnie mnie obmacał. Przy sobie mia-
łem tylko cyganek, który wyjął z kieszeni 
bluzki i podał go podoficerowi w stopniu 
kaprala (Stabsgefreiter). Pozwolono mi 
opuścić ręce i tłumacz przekazywał mi 
po polsku pytania, które zadawał pod-
oficer, a moje odpowiedzi przekazywał 
podoficerowi po niemiecku. Pierwsze 
pytania odnosiły się do wstępnych wy-
jaśnień. Skąd się tu wziąłem? Od kiedy 
przebywam? Czy wiedziałem o ewakuacji 
mieszkańców wsi? Z kim utrzymywałem 
łączność? Skąd brałem paszę dla koni 
i żywność dla siebie? Itd. Na część pytań 
miałem wcześniej przemyślane odpowie-
dzi. Reszta odpowiedzi była całkowicie 
zgodna z faktami. Wstępne przesłuchanie 
podoficer zakończył poleceniem bym wy-

prowadził konie z ziemianki i przywiązał 
je do drzewa. Do ziemianki wchodziłem 
z niepokojem czy konie nie są zranio-
ne serią strzałów oddanych z automatu. 
Rzeczywiście zobaczyłem konie bardzo 
wystraszone. Najpierw podszedłem do 
kasztanki i starałem się ją uspokoić, ale 
podoficer przynaglał bym wychodził 
z końmi. W zdenerwowaniu nie mogłem 
sobie poradzić z rozwiązaniem zaciśnięte-
go węzła postronka do drewnianego haka, 
do którego przywiązana była kasztanka 
i to przekazałem tłumaczowi. Wtedy on 
wszedł do ziemianki, podał mi nóż bym 
przeciął postronek i wyprowadził konia. 
Ucięta część postronka była za krótka bym 
mógł przywiązać kasztankę do drzewa. 
Widząc to podoficer kazał przynieść bę-
ben z kablem jednemu z dwóch żołnierzy, 
którzy zostali na brzegu wąwozu. Zaraz po 
przyniesieniu polecił żołnierzowi wrócić 
na brzeg i nadal prowadzić obserwację. 
Z bębna odwinął dość długi kawałek kab-
la, odciął go i na jego końcu zrobił pętlę. 
Za pośrednictwem tłumacza polecił mi 
przewlec końcówkę kabla przez kółko 
kantara i zrobioną pętlę, zaciskając prze-
wleczkę na kółku. Oczywiście sposób ten 
dobrze znałem i często stosowałem jako 
bardziej praktyczny i skuteczniejszy niż 
robienie węzła. Na zamocowanym kablu 
do kantara przywiązałem kasztankę do 
drzewa. W ten sposób przywiązałem też 
gniadą.

Do opróżnionej ziemianki weszli pod-
oficer z żołnierzem, a tłumacz został ze 
mną na zewnątrz przy koniach. Patrząc 
na konie zauważyłem, że kasztanka jest 
dziwnie niespokojna. Podszedłem do niej 
i zobaczyłem w szczycie jej kłębu mokrą 
sierść. Delikatnie pogładziłem to miejsce 
dłonią i zobaczyłem na niej krew, a kasz-
tanka cofnęła się, chyba pod wpływem 
bólu. Pokazałem tłumaczowi skrwawioną 
dłoń i powiedziałem mu, że kasztanka jest 
ranna. Ten by zobaczyć ranę zamierzał 
podejść obok gniadej. Spostrzegłem, że 
gniada skuliła uszy gotowa zaatakować 
zębami. Natychmiast ostrzegłem tłumacza 
by ominął gniadą, ponieważ jest narowista 
i może go ugryźć albo kopnąć. Posłuchał 
ostrzeżenia, ominął gniadą i po oglądnię-
ciu rany kasztanki stwierdził, że rana jest 
niegroźna bo pocisk przeciął tylko skórę 
na kłębie i nie uszkodził kości kręgosłu-
pa ani łopatki. Bardzo ucieszyła mnie ta 
wiadomość.

Radość trwała tylko moment bo z zie-
mianki wyszedł podoficer z żołnierzem. 
W ręce podoficera zauważyłem moją 
książeczkę do nabożeństwa. Od razu po-
myślałem, przeszukiwali ziemiankę i teraz 
na pewno będą pytania z tym związane. 
Nieoczekiwanie zapytano mnie o paleni-
sko, na którym gotowałem sobie jedze-
nie. Wskazałem ręką widoczne opodal 
maskowanie paleniska, do którego była 
już udeptana ścieżka przeze mnie. Zrozu-

miałem jak podoficer polecił tłumaczowi 
by mnie dobrze pilnował, a w przypadku 
próby ucieczki niech mnie zastrzeli i za-
raz z żołnierzem poszli do wskazanego 
paleniska leśnej kuchni. Gdy zniknęli pod 
zadaszeniem tłumacz ostrzegł mnie bym 
nie próbował ucieczki bo będzie musiał 
mnie zastrzelić. Taki otrzymał rozkaz. Na 
to ja zapytałem. Co ze mną się stanie? 
Nie pytaj mnie o nic i nie mów do mnie 
podczas nieobecności dowódcy. Przera-
ziła mnie ta odpowiedź. Nakaz milczenia 
uruchomił lawinę dramatycznych myśli. 
Z przeczytanego ogłoszenia o ewakuacji 
mieszkańców przyfrontowych terenów 
wiedziałem, że podlegam rozstrzela-
niu. Może lepiej podjąć ucieczkę i niech 
mnie zastrzeli tłumacz albo ci na brzegu, 
a bynajmniej nie będę wiedział kiedy? 
A może uwierzą, że jestem służącym i nie 
z własnej woli zostałem z końmi w lesie 
na terenie ewakuowanym? Zresztą tak czy 
owak nie z własnej woli ukrywałem się 
z końmi w lesie i trzeba było mi mówić od 
razu całą prawdę. Uczucie grozy wprawiło 
mnie w odrętwienie fizyczne. Nie byłem 
w stanie ruszyć ręką ani nogą.

Stan mojego bezwładu natychmiast 
ustąpił, kiedy podoficer po powrocie 
z kuchni stwierdził, za pośrednictwem 
tłumacza, że kłamałem w odpowiedziach 
na jego pytania. Ty nie jesteś służącym 
wieśniaka lecz szpiegiem rosyjskim. Jed-
nocześnie wyjął z kieszeni moją książecz-
kę do nabożeństwa i zapytał. Co oznaczają 
wykonane w niej szyfrowane znaki i za-
łamania kartek w kilku miejscach? Odru-
chowo zrobiłem dwa kroki w kierunku 
podoficera by wyjaśnić mu moje znaki 
w książeczce. W tym żołnierz stojący 
obok krzyknął. “Halt!” Stanął w rozkroku 
gotów do strzału. Instynktownie złapałem 
za lufę karabinu by nie była wymierzona 
we mnie, a żołnierz błyskawicznie wyrwał 
mi lufę, złapał za nią i kolbą uderzył mnie 
w głowę. Uczułem silny cios i upadłem 
nieprzytomny. Świadomość odzyskałem 
po chlustach zimnej wody z wiadra wyko-
nanych przez tłumacza. Powiedział mi on 
bym zachowywał się spokojnie, bo inaczej 
zginę. Pomógł mi wstać, a widząc, że nie 
ustoję o własnych siłach, podprowadził 
mnie pod drzewo bym się o nie oparł. 
Bardzo bolała mnie głowa, a przed oczami 
migotały mi czarne i czerwone plamki. 
Zauważyłem, że poza tłumaczem jest 
tylko żołnierz, który nadal stoi w rozkroku 
z karabinem gotowym do strzału. Nie ma 
już podoficera. Bębna z kablem też nie 
widzę. Niemal jednocześnie usłyszałem 
głośną rozmowę. Spojrzałem w kierun-
ku słyszanej rozmowy i zobaczyłem na 
brzegu wąwozu podoficera, który trzymał 
słuchawkę telefoniczną przy uchu i mówi 
do niej. Zrozumiałem, że podoficer z czte-
rema żołnierzami to łącznościowcy, którzy 
układając kabel telefoniczny przypadkiem 
weszli na moją kryjówkę z końmi.

cdn.
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Brzostek-ulice: Stara Droga, 11 Listopada, Schedy, 
Rynek, Wąska, Szkolna, Węgierska, Ogrodowa, Poła-
czówka, Południowa, Słoneczna, Ks. Ostafińskiego, 
Równie, 20 Czerwca, Mickiewicza, Targowa

2 styczeń, 6 luty, 
5 marzec, 2, 16 kwiecień, 
7, 21 maj, 4, 18 czerwiec

Brzostek-ulice: Okrągła, Szkotnia, Przedmieście, Polna, 
Gryglewskiego, Furgalskiego, Ks. Jałowego, Winia-
rza, Woronieckiego, Ks. Niezgody, Królowej Jadwigi, 
Łukasiewicza, Mysłowskiego, Zielona, Żydowska

3 styczeń, 7 luty, 
6 marzec, 3, 17 kwiecień, 
4, 15 maj, 5, 19 czerwiec, 

Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka 
8 styczeń, 5 luty, 
4 marzec, 1 kwiecień, 
6 maj, 3 czerwiec

Zawadka Brzostecka, Kamienica Dolna 
20 styczeń, 17 luty, 
16 marzec, 20 kwiecień, 
18 maj, 15 czerwiec, 

Klecie, Bukowa 
21 styczeń, 18 luty, 
17 marzec, 21 kwiecień, 
19 maj, 16 czerwiec, 

Januszkowice, Opacionka 
15 styczeń, 19 luty, 
18 marzec, 15 kwiecień, 
20 maj, 17 czerwiec, 

Przeczyca, Skurowa, 
/Klecie, Bukowa Zawodzie/

27 styczeń, 24 luty, 
23 marzec, 27 kwiecień, 
25 maj, 22 czerwiec

Gorzejowa, Siedliska-Bogusz 
28 styczeń, 25 luty, 
24 marzec, 28 kwiecień, 
26 maj, 23 czerwiec

Smarżowa, Głobikówka 
22 styczeń, 26 luty, 
25 marzec, 22 kwiecień, 
27 maj, 24 czerwiec

Grudna Górna, Grudna Dolna 
23 styczeń, 27 luty, 
26 marzec, 23 kwiecień, 
28 maj, 25 czerwiec

Kamienica Górna, Bączałka 
24 styczeń, 28 luty, 
27 marzec, 24 kwiecień, 
22 maj, 26 czerwiec

HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek

1.01.2020 r. - 30.06.2020 r.
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WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 stycznia na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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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
Takie pieskie jest to życie. 

Już któryś miesiąc, rok ocze-
kiwania na dobrą duszę, która 
by przyjęła porzuconego psa. 
A tu wciąż posucha. Nawet 
nie pomogło Boże Narodze-
nie, kiedy LUDZIE najczęściej 
mają LUDZKIE odruchy. Po-
zostaje czekać dalej.

DZIĘKUJEMY OSOBOM, 
KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘ-
ŁY DO SWOICH DOMÓW 
ZAGUBIONE LUB WYPĘ-
DZONE PSY.

SZUKAMY NOWYCH 
WŁAŚCICIELI DLA PRZED-
STAWIONYCH W TYM NU-
MERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o po-
szczególnych pieskach:

9/2018 – dość duży pies (zgło-
szono, że po wypadku) znaleziony 
w lutym w Kamienicy Dolnej,

26/2018 – pies średniej wiel-
kości, 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, znale-
ziona w Bączałce w marcu,

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

42/2019 – niewielki, młodyy 
czarno-biały pies znaleziony 
w czerwcu w Bączałce.

Psy można obejrzeć w Brzost-
ku przy lecznicy weterynaryjnej 
Kazimierza Kłęka.

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



Zagadka geograficzna

Co to za miasto? 

Zagadka przyrodnicza

Co to za gatunek?

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ s. 26

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ s. 27

Z WIZYTĄ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY s. 15

Fot. Jaromir Hunia




