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Burmistrz Brzostku informuje
W ostatnim numerze „Wiadomości Brzoste-

ckich” rubrykę „Burmistrz informuje” w ca-
łości poświęciłem podsumowaniu wykonania 

budżetu Gminy Brzostek za 2019 rok oraz przedstawiłem 
główne założenia tegorocznego budżetu. W związku z tym 
jestem Państwu winien kilka istotnych informacji: 
1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 106118 Głobi-

kówka – Grudna Dolna w miejscowości Grudna Dolna” 
w km 0+200 – 1+194 (994 mb) znalazło się na liście zadań 
rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych na rok 2020. W przypadku przyznania 
dofinansowania zadanie to zostanie zrealizowane w tym 
roku w miesiącach maj - wrzesień. 
Inwestycja polegać będzie na przebudowie najbardziej 
zdegradowanego odcinka drogi (ok. 1 kilometr) do para-
metrów klasy technicznej D z jezdnią o szerokości 3,5 m 
(z mijankami o szerokości 5 m). Odwodnienie drogi zapro-
jektowano przydrożnymi rowami ziemnymi. Przewidywany 
całkowity koszt robót budowlanych to 957 tys. zł, z czego 
60% to dotacja rządowa.
W chwili obecnej niecierpliwie czekamy na zatwierdzenie 
list rankingowych przez Premiera.

2. W grudniu ubiegłego roku w Kamienicy Dolnej utwardzony 
został teren przy siłowni plenerowej. Prace wykonała firma 
Nor-Bruk Łukasz Rakowski z Kamienicy Dolnej za kwotę 
17.000,00 zł.

3. Również w grudniu ubiegłego roku zakończony został 
I etap prac związanych z modernizacją Szkoły Podstawo-
wej w Smarżowej. Główny zakres prac obejmował roboty 
związane z dostosowaniem budynku do przepisów prze-
ciwpożarowych (zamontowano klapy oddymiające, drzwi 
i okna przeciwpożarowe). Przebudowano ponadto wejście 
do budynku, toaletę, wykonano nowe pokrycie dachowe, 
izolację fundamentów oraz wymieniono piec. Przy okazji 

udało się pozyskać dodatkowe pomieszczenie na cele dy-
daktyczne. Prace wykonała firma Ecoresbud Sp. z o.o. z Jasła 
za kwotę 788 tys. zł . II etap prac przewiduje docieplenie 
i elewację – na ten zakres prac będziemy starać się uzyskać 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

RADNYM SIĘ BYWA, A CZŁOWIEKIEM SIĘ JEST
14 stycznia 2020 roku na cmentarzu parafialnym w Brzostku pożegnaliśmy śp. Jana Sar-

neckiego. Przegrał walkę z chorobą, z którą zmagał się od kilku lat. Był sołtysem w Kleciach, 
radnym i urodzonym samorządowcem. Nikt lepiej niż On nie znał problemów mieszkańców. 
Na swoim motorku przemierzał w każdym tygodniu całą wieś, by na bieżąco wiedzieć, gdzie 
i u kogo potrzebna jest pomoc lub interwencja. Żył też sprawami gminy i każdą inwestycją, 
jaka trwała lub była planowana. Był w tej grupie radnych, którym dziś zawdzięczamy takie 
projekty jak chociażby ulica Legionów w Brzostku. Bez jego pomocy nie cieszylibyśmy się 
dzisiaj tą drogą. Był radnym, który zawsze wiedział, co dzieje się w gminie, zawsze wiedział, 
co powiedzieć mieszkańcom i zawsze znalazł czas, by się dowiedzieć, jakie mamy plany na 
przyszłość. Miał tę wspaniałą cechę, że nawet w sporze potrafił rozmawiać i szukać porozu-
mienia. Kiedyś powiedział do mnie mądre zdanie: „Radnym się bywa, a człowiekiem się jest…”

Odpoczywaj, Jasiu, w pokoju, jesteśmy Ci wdzięczni za pracę i za to, co zrobiłeś dla 
naszego samorządu…

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Niezrealizowany (dotąd) projekt sprzed stu lat

O ROZSZERZANIu gRANIC BRZOSTKu
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości debatowano, 

jak przyśpieszyć rozwój miast w Małopolsce. Jednym 
z pomysłów było powiększenie ich obszaru, co miało umożliwić 
szybszą rozbudowę. Ośrodki te bowiem „dusiły” się  w dawnych 
granicach, wytyczonych zazwyczaj w okresie średniowiecza. 
Akcję zainicjował w 1921 r. Tymczasowy Wydział Samorządo-
wy we Lwowie, kierując okólnik w tej sprawie do wydziałów 
powiatowych. Wniosek taki trafił również do Pilzna, które było 
siedzibą powiatu. Powstała wówczas koncepcja, by powiększyć 
teren miast Pilzna i Brzostku. W przypadku Pilzna projekt ten 
udało się zrealizować poprzez włączenie w jego granice wiosek: 
Dulczówki i Pilźnionka. Wzrosła w ten sposób liczba mieszkań-
ców, co uratowało Pilzno przed utratą praw miejskich w 1934 r. 
W przypadku Brzostku przygotowano ambitną koncepcję przy-
łączenia do miasta Zawadki Brzosteckiej, Kleci i części Nawsia 
Brzosteckiego. Początkowo sprawa rozwijała się korzystnie. 
W relacji Wydziału Powiatowego w Pilźnie do Lwowa z 2 VIII 
1921 r. czytamy: 

„Rada Gminy w Zawadce 
propozycję przyłączenia się 
do miasta Brzostku przyję-
ła przychylnie, jak świadczy 
załączone pismo Zwierzch-
ności gminnej z 20 VII br. L. 
79. Gmina Zawadka, licząca 
około 300 mieszkańców, te-
rytorialnie łączy się z miastem 
Brzostkiem. Gdyż odległą jest 
od centrum miasta najwyżej 
o 1 ½ km, a południowa część 
gminy przytyka z domostwami 
do samego miasta Brzostku. 
Gmina Zawadka nie posiada 
własnej szkoły – obecnie dzieci 
uczęszczają do szkoły w Brzostku: gmina ta jest jedną z naj-
mniejszych i bardzo słabo tak pod względem administracyjnym 
jak i siły podatkowej notowana – komunikację z miastem 
stanowi gościniec rządowy”. 

W kolejnej opinii z 8 II 1923 r. starosta powiatowy pisał do 
wojewody krakowskiego, że przyłączenie do Brzostku gmin 
podmiejskich Zawadki, Kleci i części Nawsia Brzosteckiego to 
„rzecz nader wskazana” ze względu na nieznaczną odległość 
i wspólne interesy ekonomiczne i kulturalne. Gminy te „finan-
sowo i intelektualnie są zbyt słabe, by mogły samodzielnie 
podołać należycie w spełnianiu zadań administracji publicznej, 
a przynależność ich do miasta Brzostku będzie z korzyścią dla 
Brzostku jak i dla włączonych gmin wiejskich”. 

Wydawało się, że i Brzostek będzie mógł zyskać nowe tereny, 
które ożywią gospodarkę miasta. Jednak sprawa przeciągnęła 
się, utknęła w lokalnych sporach, a ostatecznie w 1931 r. przy-
łączono do miasta jedynie części pól należących do Kleci (dziś 
rejon ul. Łukaszewicza), Skurowej (pola nad Wisłoką) i Nawsia 
Brzosteckiego (teren przy obecnym ośrodku zdrowia i gimna-
zjum). W konsekwencji przy kolejnej reformie administracyjnej 
w 1934 r. Brzostek, mający zaledwie 1400 mieszkańców, stał 
się gminą wiejską, zachowując wprawdzie prawo używania 
historycznego określenia „miasto”, ale tym samym został zde-
gradowany i stracił możliwość szybszego rozwoju. Po II wojnie 
światowej stał się wioską. Pilzno, dzięki wspomnianemu roz-
szerzeniu granic, wyszło z tych zmian obronną ręką. 

Kolejne rozszerzenie granic Brzostku nastąpiło na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. (przyłączona 
została Okrągła), a następne miało miejsce w latach 2001-
2002 – wówczas zabiegali o to mieszkańcy przysiółków Role 

i Ćwierci (dziś rejon ulicy Słonecznej i Południowej). Ostatnia 
zmiana granic wywołała sporo dyskusji w Radzie Gminy, ale 
ostatecznie – dzięki determinacji zainteresowanych miesz-
kańców – projekt został zrealizowany. Brzostek powiększył 
wówczas swoje terytorium o 23% z 717 ha do 882 ha, a liczba 
ludności wzrosła o 230. 

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem dla Brzostku było od-
zyskanie praw miejskich, co nastąpiło 1 I 2009 r. Wówczas 
starania te wywoływały spore emocje i nie brakowało przeciw-
ników tych zmian. Dziś chyba nikt już nie kwestionuje trafności 
podjętej decyzji. Co prawda nie nastąpił „cud gospodarczy”, 
ale odzyskanie statusu miasta było istotne, chociażby przy 
trwających staraniach o budowę obwodnicy. Jeśli w końcu ona 
powstanie, to w kręgu gospodarczego oddziaływania Brzostku 
znajdą się wioski położone po lewej stronie Wisłoki (Błażkowa, 
Dębowa). Tereny przy obwodnicy zapewne staną się bardzo 
atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Większy Brzostek 

to lepsza perspektywa rozwoju 
dla całej gminy. 

Może warto wrócić do po-
zostałych, niezrealizowanych 
pomysłów sprzed stu lat? 
Zawadka Brzostecka prak-
tycznie jest ściśle związana 
z Brzostkiem, stanowi nieja-
ko jego przedmieście. Dzieci 
stamtąd uczęszczają do szkoły 
w Brzostku, ludność leczy się 
w miejscowym ośrodku zdro-
wia, mieszkańcy wybierają rad-
nego wspólnie z mieszkańcami 
Brzostku. Przyłączając się do 
miasta, Zawadka mogłaby za-
chować status dzielnicy i swoją 

nazwę. Mieszkańcy zyskaliby natomiast w przypadku po-
dejmowanych inwestycji automatyczne odrolnienie pól, bez 
ponoszenia dodatkowych opłat (zasada ta obowiązuje w mia-
stach). Brzostek powiększyłby liczbę ludności, przekraczając 
barierę trzech tysięcy. Tereny podmiejskie zintegrowałyby się 
bardziej z miastem. 

Temat rozszerzenia granic Brzostku z pewnością będzie po-
wracał w toczących się dyskusjach. Powinien dotyczyć również 
terenów przy granicy z Nawsiem Brzosteckim, gdzie w naturalny 
sposób postępuje rozbudowa miasteczka, wytyczane są nowe 
ulice. Rzecz jasna, znajdą się również przeciwnicy tego pomysłu. 
Przypomnijmy im, że dzięki rozszerzeniu granic miasta w 1931 r. 
istnieje dziś w Brzostku ośrodek zdrowia i budynek gimnazjum 
(obecnie szkoła podstawowa). Wówczas wielu było krytyków 
poszerzenia granic, ale bez tamtych decyzji o rozwoju miasta 
nie mogło być mowy. 

Potrzebę rozszerzenia granic miast dostrzegają ich włodarze 
z terenu Podkarpacia. Prasa donosi, że Głogów Małopolski 
został właśnie powiększony poprzez przyłączenie trzech wio-
sek. Liczył wcześniej 14 km kw., a powierzchnia jego wzrośnie 
do 21 km kw. Brzostek ma zaledwie 8,8 km kw. To zbyt mała 
powierzchnia, by mógł się rozwijać. Sąsiednie Pilzno, dzięki 
przyłączeniu Dulczówki i Pilźnionka, liczy 16 km kw., posiada 
większą liczbę mieszkańców i odgrywa ważniejszą rolę w po-
wiecie. 

Większy Brzostek, to lepsza perspektywa jego rozwoju, 
to zwiększenie wpływów gminy, poprawa warunków życia 
mieszkańców. Oby znów, jak przed stu laty szanse nie zostały 
zmarnowane. 

Ks. Bogdan Stanaszek

Fot. Paweł Batycki
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WOJCIECH STANISZEWSKI O uKRAINIE
W ostatnich miesiącach mieszkańcy Brzostku dużo dysku-

towali na temat Ukrainy w związku z podpisaniem przez 
Burmistrza Brzostku umów współpracy z miastem Baturyn 
i gromadą Pliszki. Pojawiło się mnóstwo pytań dotyczących 
relacji ze wschodnim sąsiadem kierowanych do włodarza 
naszej gminy. Poniżej Burmistrz Wojciech Staniszewski od-
powiada na te, które się najczęściej powtarzały.

„Burmistrz jeździ na Ukrainę, bo tam prowadzi podejrzane 
interesy…”

WS: Już nie reaguję na takie bzdury, zdążyłem się przyzwy-
czaić do znakomitej większości plotek na mój temat, ale nie 
ukrywam, że czasami ciągle udaje się ich autorom zaskoczyć 
mnie swoją kreatyw-
nością. W tym przypad-
ku powiem tylko, że od 
dwudziestu lat jeżdżę 
na Litwę, Ukrainę, Bia-
łoruś i czasami do Rosji. 
Dla tych, którzy mnie 
długo znają, nie są to ja-
kieś zdumiewające rze-
czy, a ponieważ przez 
ten czas nikt mnie nie 
aresztował, to można 
wysnuć z tego - gra-
niczący z pewnością 
wniosek - że nie prowadzę tam żadnych podejrzanych inte-
resów. Uprzedzam jednocześnie kolejny atak, mianowicie jeżdżę 
tam za swoje pieniądze i w ramach własnego urlopu. Tylko raz 
musiałem zrobić wyjątek, ale wynikał on z faktu, że jechaliśmy 
większą grupą włodarzy i na zaproszenie naszych ukraińskich 
partnerów. Natomiast wszystkie pozostałe wyjazdy na Litwę 
i Ukrainę Wojciech Staniszewski finansuje z własnych środków, 
a nie jest to takie tanie. Wyjazd np. do Bujwidze na Litwie to 
ponad 1 tys. złotych. Lwów jest na szczęście znacznie tańszy. 

A dlaczego właśnie tam? 
WS: Ja po prostu od małego dziecka interesuję się historią, 

zwłaszcza wiekiem XVII, a to czas wielkich wojen Rzeczpospo-
litej. Nie wyobrażam sobie, jak można się interesować takim 
tematem, nie będąc w Wilnie, Birżach, Kiejdanach, Kamieńcu 
Podolskim, Chocimiu, Buczaczu i wielu innych miejscach. Inte-
resuję się także historią Lwowa i Wilna, zwłaszcza to ostatnie 
miasto ze swoimi urokliwymi zaułkami jest mi szczególnie 
bliskie. Chodzić po miejscach, gdzie bywał Mickiewicz, być 
na mszy w kościele, w którym organistą był Moniuszko, oglą-
dać miejsce, gdzie więziono Filomatów i Filaretów, katedrę, 
w której po wielkiej powodzi w 1931 roku opadająca woda 
odsłoniła skrywaną w mrokach dziejów tajemnicę pochówków 
królewskich: Aleksandra Jagiellończyka, Barbary Radziwiłłówny, 
Władysława IV i Elżbiety Habsburżanki to szczególne uczucie, 
nie wspominając o modlitwie w Ostrej Bramie.

Ale we Lwowie bywa pan równie często.
WS: Zgadza się. Architektura tego miasta jest zniewalająca, 

a do tego to miejsce szczególne dla nas, nie tylko ze względu 
na Cmentarz Orląt czy Łyczaków, ale chociażby ze względu na 
lwowską szkołę matematyczną skupioną wokół Banacha i ab-
solwenta jasielskiego gimnazjum Hugona Steinhausa, który – co 
ciekawe - jako Żyd ukrywał się w czasie wojny pod Grybowem 
u kolegi mojego pradziadka z parlamentu wiedeńskiego posła 
Cielucha. Zresztą skoro wspominam o lwowskiej szkole mate-
matycznej, to któż dziś pamięta, że niejaki Stanisław Ulam, który 
wraz z pozostałymi matematykami zapisywał na kawiarnianych 
serwetkach zadania w „Szkockiej” przy ulicy Akademickiej, to 

jeden z konstruktorów amerykańskiej bomby wodorowej… 
Do tego Wesoła Lwowska Fala, Szczepcio i Tońko, fabryka 
Baczewskich, słynna restauracja Atlas, cukiernia u Zalewskich, 
ale również Zbigniew Herbert, ówczesne skandalistki Maria 
Konopnicka i Gabriela Zapolska, które oceniane dzisiejszymi 
standardami, zapewne nie miałyby tak znaczącego miejsca 
w naszej historii literatury. Całymi dniami można się włóczyć 
po tym mieście i ciągle odnajdywać w nim coś ciekawego…

Czy czuje się pan bezpiecznie na Ukrainie?
WS: Odpowiem przewrotnie. W Polsce pracuje milion 

Ukraińców. To ogromna populacja. Czy mamy z nimi jakieś 
problemy? Przy takiej liczbie pracujących u nas sąsiadów 

ze wschodu to mam wraże-
nie, że częściej są problemy 
z naszymi pracodawcami, 
którzy nie zawsze należycie 
wywiązują się ze swoich zo-
bowiązań. Zresztą mieszka 
u nas w Brzostku rodzina, 
w połowie Polacy, w poło-
wie Ukraińcy. Czy można im 
cokolwiek zarzucić? Chętnie 
bym widział w każdej rodzi-
nie tak dobrze wychowane 
dziecko jak w przypadku tych 
Państwa. Oczywiście, jeśli 

ktoś prowokuje, to naraża się zarazem na niebezpieczeństwo. 
Jak wspomniałem, jeżdżę tam ponad 20 lat i nigdy nic mi się 
nie przydarzyło. 

Ale podnosi się często u nas sprawę mordów UPA na Wołyniu 
i w Galicji Zachodniej.

WS: Nie widzę powodu, dla którego o ciężkich i trudnych 
sprawach nie powinniśmy rozmawiać z naszymi ukraińskimi 
partnerami. Nie ma nigdy dobrych relacji, jeśli zamiata się 
problemy pod dywan. Jednak nie może być tak, że przeszłość 
wyznacza nam kierunek naszych wzajemnych relacji. Wspól-
na historia wydaje się to szczególnie potwierdzać. Od ponad 
X wieków sąsiadujemy razem. Mieliśmy całą masę konfliktów, 
wojen, wzajemnych mordów. Akurat o Wołyniu i Galicji Za-
chodniej wspominamy najczęściej z racji tego, że to nieodległa 
przeszłość, żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają te straszliwe 
czasy. Ale też warto pamiętać, że i w naszym przypadku wiele 
było nieprawości, traktowania „Rusinów” czy potem Ukraińców 
jako parobków, jako gorszych. Któż dziś pamięta list hetmana 
Koniecpolskiego do Władysława IV, który pisał, że trzeba ka-
rać kozaków „na żonach i dzieciach, bo lepiej, żeby pokrzywa 
w tym miejscu rosła, niż nieprzyjaciele Jego Królewskiej Mości 
tam się rodzili…”. I to pan hetman robił. Nie on zresztą jedyny. 
Ta nasza historia jest trudna i pogmatwana, ale czyż mamy 
dalej iść tą drogą??? Łyżeczką odmierzać sobie wzajemnie 
nieprawości? Nie wolno zapominać o tym, co było, ale nie 
można żyć przeszłością. Trzeba też pamiętać, że inną sprawą 
są deklaracje na poziomie rządowym, a inną normalne, ludz-
kie relacje. Bardzo miłym akcentem był kiedyś film młodych 
Ukraińców, w którym przepraszali za zbrodnię wołyńską. War-
to też docenić dzisiejszy czas, bowiem Polska ma doskonałą 
prasę na Ukrainie, nie pamiętam, by kiedykolwiek tak dobrze 
i przyjaźnie się do nas tam odnoszono. Dawną obojętność czy 
podejrzliwość zastąpiła otwartość i wdzięczność za polityczne 
wsparcie aspiracji ukraińskich na arenie międzynarodowej. Na 
szczęście w tej sprawie jak w niewielu innych ciągle mówimy 
jednym głosem, tak w sferach rządowych, jak i opozycyjnych. 

Dokończenie na str. 5

Kijów z widokiem na Dniepr
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Czy pańskim zdaniem mamy jakieś inne elementy, które nas 
łączą z Ukrainą, czy tylko potrzeba geopolityczna polegająca na 
oddzieleniu nas od Rosji ?

WS: Geopolityka to oczywiście bardzo ważna sprawa, bo 
niepodległa Ukraina to większe bezpieczeństwo od Rosji. Ale 
na co dzień nie zwracamy uwagi na to, jak nas wiele łączy. Ja 
twierdzę, że z naszych wszystkich sąsiadów najwięcej łączy 
nas z Ukrainą właśnie. Podobny język - wystarczy dosłownie 
kilka dni przebywać pośród naszych wschodnich sąsiadów, 
a rozumieć będziemy większość prostych zdań. Mamy bardzo 
podobną kuchnię, bardzo podobne zwyczaje. Różni nas nato-
miast religia, chociaż w Polsce również mamy wielu wiernych 
wyznania prawosławnego, trochę moda, bo w niej na Ukrainie 
jest większy wpływ kultury orientalnej, co widać także w ar-
chitekturze i sztuce.

W ubiegłym roku podpisał pan dwie umowy współpracy. Jedną 
z miastem Baturyn, drugą z wiejską gromadą Pliszki. 

WS: Tak, w maju 2019 roku w Pałacu Rozumowskiego w Ba-
turynie wraz z moim ukraińskim odpowiednikiem Leonidem 
Duszą podpisaliśmy umowę o współpracy. Bardzo sobie to 
cenię, bowiem Baturyn to jedno z najbardziej rozpoznawalnych 
historycznie miast na Ukrainie, stolica Hetmanatu, miejsce 
związane z legendarnym Iwanem Mazepą. Bardzo liczymy na 

współpracę zwłaszcza w obsza-
rze kultury, edukacji. Bardzo bym 
chciał, by Brzostek stał się w Pol-
sce miastem, które promuje Batu-
ryn. Warto zwrócić uwagę, że jest 
on u nas niemal nieznany, a po-
czyniono tam w ostatnich latach 
wspaniałe inwestycje w zakresie 
rekonstrukcji fortyfikacji, odnowy 
pałacu Rozumowskiego i innych 
pamiątek z okresu świetności 
miasta. Baturyn rozwija się także 
jako miasto turystyczne pięknie 
położone nad rzeką Sejm. Nasi 
partnerzy, rozmawiając z Polaka-
mi, zawsze z humorem dodają, że 

jeśli ktoś chce być w sejmie, to 
najlepiej w Baturynie!

Natomiast inny charakter bę-
dzie miała współpraca z wiej-
ską gminą Pliszki. Końcem roku 
podpisaliśmy wspólnie umowę 
z głową tamtejszej gromady Ma-
riną Wirko i od samego początku 
nastawiamy się na współpracę 
w obszarze sportu, bowiem dys-
ponują oni wspaniałym obiek-
tem sportowymi oraz drużyną 
piłkarską „Jednost’”, która bierze udział w rozgrywkach na 
poziomie ukraińskiej II ligi. Co ważne, mają także drużynę 

żeńską. Jesteśmy również zainteresowani współpracą między 
szkołami w Pliszkach i Przeczycy, bowiem obie placówki charak-
teryzuje dbanie o tradycję i obyczaj. Już w kwietniu planujemy 
zorganizować pierwsze warsztaty wielkanocne.

Wieść gminna niesie, że w szkołach w Brzostku i Przeczycy 
będzie możliwość nauki języka ukraińskiego…

WS: Zgadza się, od marca mamy w planie takie zajęcia, któ-
re poprowadzi Weronika Wiśniewska. Oczywiście będą one 
miały charakter zajęć nadobowiązkowych. Podobnie będzie 
z nauką języka polskiego w Baturynie i Pliszkach. Zauważyliśmy, 
że głównym problemem dla naszej młodzieży w kontaktach 
z rówieśnikami z ukraińskiego Snowska była kompletna nie-

znajomość liter ukraińskich. Wszyscy starsi mieszkańcy, którzy 
uczyli się dawniej języka rosyjskiego, nie mają z tym proble-
mów, natomiast dla naszej młodzieży tamtejszy alfabet, to 
jakiś kompletny „kosmos”. Uważam, że warto go poznać nawet 
wtedy, jeśli kogoś Ukraina i Rosja nie pociąga. Trzeba pamiętać, 
że cała Europa wschodnia to gigantyczny rynek, znajomość 

Dokończenie ze str. 4

Ławra Peczerska w Kijowie

Pałac hetmana Rozumowskiego w Baturynie

 Fortyfikacje Baturyna

 Rzeka Sejm

Pliszki. Stadion zespołu piłkarskiego

Dokończenie na str. 6

Logo gromady Pliszki
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języka ukraińskiego to auto-
matycznie ogromne ułatwie-
nia w komunikacji w języku 
rosyjskim, nie wspominając 
o języku białoruskim, który 
jest bardzo podobny do pol-
skiego i ukraińskiego. Znajo-
mość języka staje się w ten 
sposób ogromnym atutem 
na rynku pracy. Umówili-
śmy się również z naszymi 
partnerami, że w okresie 
wakacyjnym będziemy robić 
darmową dla uczniów letnią 
szkołę językową. Będzie ona 
trwać około tygodnia w Pol-
sce i tygodnia na Ukrainie 
oparta na zasadzie, że w Pol-
sce mówimy po polsku, na 
Ukrainie po ukraińsku. To-
warzyszyć ma temu jeszcze 
jeden pomysł. Chcemy, by 
młodzież ukraińska mogła 
zwiedzić Kraków, a polska 
Kijów i ten element mamy już ustalony z naszymi ukraińskimi 
partnerami. Zwłaszcza dla naszej młodzieży praktycznie nieod-
płatna możliwość zwiedzania Kijowa z bajkowymi barokowymi 

(cebulastymi) kopułami słynnych cerkwi i soborów wydaje się 
bardzo atrakcyjna. To stare miasto Rusi Kijowskiej położone 
nad pięknym Dnieprem jest dwa razy większe od Warszawy. 
Wspaniała Ławra Peczerska, w której spoczywa m. in. słynny 

kronikarz Nestor - odpowiednik naszego Galla Anonima - 
funkcjonowała na długo przed tym, kiedy na arenę dziejów 
weszli Mieszko I i Bolesław Chrobry. W Kijowie znajduje się 
też słynny Sobór Sofijski, który stał się wzorcem dla architek-
tury cerkiewnej na całej Rusi. Pewno nawet nie wiemy o tym, 
że cerkwie, które oglądamy także u nas, budowano w oparciu 
o wzór, którym była właśnie kijowska „Sofia”.

Na budynku naszego domu kultury jest tablica poświęcona 
ofiarom pacyfikacji Brzostku, wśród nich pański dziadek i jego 
brat. W tym zdarzeniu wspólnie z Niemcami brali udział także 
żołnierze ukraińscy. Jak pan to skomentuje?

WS: Powiem więcej, żołnierze ukraińscy czynnie uczestni-
czyli w egzekucji moich bliskich w Lesie Grabińskim w Iwoniczu 
i to jest udokumentowane, i dla mnie bardzo bolesne. Ale jak 
mówiłem wcześniej, historia nie może wyznaczać nam przyszło-
ści. Nie może czyn mniejszej lub większej garstki ludzi wpływać 
na ocenę całego narodu. Cenię moich rodziców, a zwłaszcza 
mojego tatę za to, że nigdy nie padały u nas antyukraińskie 
hasła. Nigdy nie obciążano za to, co się stało w 1944 roku 
wszystkich Ukraińców. Zresztą nigdy nie było w naszym domu 
miejsca na wrogość ani do Żydów, ani do Ukraińców, ani do 
żadnych innych nacji. W moim domu zawsze ludzi dzielono 
na mądrych i głupich i to był jedyny podział, jaki pamiętam. 
Natomiast zawsze był dla mnie ekscytujący model życia na 
wsiach kresowych, gdzie wspólnie mieszkali Polacy i Ukra-
ińcy. Na jednym końcu wsi był kościół, a na drugim cerkiew. 
Mieszkańcy między sobą zawierali małżeństwa, wypracowując 
zasadę, że jeśli ojciec był prawosławny, a matka katoliczka, to 
synowie z takiego małżeństwa chodzili do cerkwi, a córki do 
kościoła i odwrotnie, jeśli ojciec był katolikiem, a matka pra-
wosławna, to synowie chodzili do kościoła, a córki do cerkwi. 
Wzajemnie zapraszali się na święta, żyli w zgodzie i wzajem-
nym poszanowaniu. Niestety, nacjonalizm ma to do siebie, że 
uwalnia demony. Takie właśnie uwolniono na Kresach w latach 
40. z tak dramatycznym skutkiem, że nawet mieszane rodziny 
polsko-ukraińskie padły jego ofiarą. O tych sprawach trzeba 
pamiętać, ofiarom należy się pamięć, hołd i szacunek, ale nie 
możemy dopuścić do tego, by przyszłość budować tylko na tym, 
co było. Dlatego z radością patrzyłem, jak ostatnio w brzoste-
ckiej podstawówce młodzi ludzie z Polski i Ukrainy rozmawiali 
ze sobą nie o wzajemnych animozjach, a o muzyce, o modzie, 
o zwyczajach, o tańcu, o tym, jak wyglądają ich szkoły, czego 
się uczą i jak spędzają czas. Pora najwyższa, by po wiekach 
konfliktów zacząć wspólnie sąsiadować tak, jak pisał w wierszu 
„Do Polaków” ukraiński pisarz, malarz i poeta Taras Szewczenko: 
„Podaj rękę kozakowi i serce swe do niego przychyl i razem 
w imię Chrystusowe odbudujemy raj nasz cichy”… □

Dokończenie ze str. 5

Sobór Sofijski

Ławra Peczerska w Kijowie

OD REDAKCJI
Dokładnie 1 lutego, tuż przed świtem, 

rozśpiewał się kos. Najpierw nieśmiało, 
od czasu do czasu, jakby próbował skalę 
głosu. Później coraz odważniej i głośniej. 
Po chwili dołączyło do niego drobniejsze 
ptactwo, radośnie ćwierkając i piszcząc. 
Dobrze, że wypasione koty jeszcze nie 
poczuły wiosny i wolą grzać się na piecu niż 
polować. Wszystko się w tej pogodzie po-
mieszało. Trawa się zieleni, muchy w słońcu 
latają. Tu i ówdzie bielą się przebiśniegi.

Skoro tegorocznej zimie dotychczas nie 
chciało się mrozić i śnieżyć, to niech lepiej 
sobie już to odpuści w tym sezonie. Może 
zaczynać się wiosna, zwłaszcza że nikomu 
nie uśmiecha się jeździć po śliskich drogach. 
Byłoby to też z korzyścią dla środowiska, bo 

mniej zanieczyszczeń poszłoby z dymem 
w powietrze, którym czasem naprawdę 
ciężko oddychać, mimo że nie mieszkamy 
na terenie uprzemysłowionym. Poza tym 
wiosna zazwyczaj przynosi lepsze nastro-
je. W ciepłym słońcu nabieramy energii 
jak jaszczurki i chce się nam żyć, chce się 
nam działać, a dzięki temu mamy mniej 
czasu na śledzenie innych, na obmyślanie 
intryg i plotkowanie lub hejtowanie. Może 
warto by było wznieść się ponad to, co nas 
czyni ludźmi samolubnymi, zazdrosnymi, 
zgorzkniałymi, wiecznie niezadowolo-
nymi i którym ciągle mało. Malkontenci 
wszystkich krajów łączcie się! I radujcie 
się choć z tego powodu, że tworzycie tak 
liczną grupę. Załóżcie Klub Narzekania 
i Krytykowania Wszystkich. A my, którzy 
nie czujemy się przynależni do tego grona, 
cieszmy się, że jesteśmy zdrowi, że żyjemy, 

bo nie wszystkim jest to dane. Cieszmy się, 
że wcale nie jest nam tak źle. Nauczmy się 
czerpać radość z najdrobniejszych rzeczy, 
jak choćby ze śpiewającego kosa czy kwiat-
ków kwitnących w lutym. 

Tym optymistycznym akcentem zachę-
camy Państwa do zagłębienia się w lekturze 
lutowego numeru „Wiadomości Brzoste-
ckich” – jak widać – bardzo kolorowego. 
Ponieważ w styczniu było mnóstwo cie-
kawych imprez kulturalnych, chcieliśmy je 
obszernie upamiętnić na łamach naszego 
czasopisma. Może za kilkadziesiąt lat ktoś 
sięgnie po starą gazetę i wzruszy się, gdy 
zobaczy siebie jako ucznia z przejęciem 
występującego w jasełkach czy w innych 
uroczystych akademiach lub insceniza-
cjach. I ze łzami w oczach wspomni – to 
były czasy…

U. Kobak 
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Czy dobrze znasz swój język ojczysty?

SPRAWDŹ SIĘ!

21 lutego świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego. Nasz do łatwych nie należy, za to jest bardzo 

bogaty, co pomaga nam m.in. w wyrażaniu uczuć. Na przykład 
dziecko to też dzieciątko, dziecina, dziecinka, dzidziuś, dzidzia, 
dzieciak, dzieciaczek, dzieciaczyna, dzieciaczysko, dziecię, 
dzieciuch (dzieciucha bardziej używa się w odniesieniu do 
dziecinnego dorosłego). O dziecku można też powiedzieć: 
krasnalek, kruszynka, maleństwo, maluch, maluszek, mikrus, 
skrzat, bączek, berbeć, brzdąc, malizna, szkrab, pędrak itd. 

Język polski to nasze narodowe bogactwo. Jednak coraz 

mniej doceniamy własny język. Imponuje nam angielszczyzna 
i inne obce języki. Nasz zasób słów jest coraz uboższy. Czytanie 
książek to już niemal czarna magia, ponieważ nie rozumiemy 
coraz więcej polskich wyrazów. Frazeologia, a zwłaszcza przy-
słowia pomału odchodzą w zapomnienie. Nie zastanawiamy 
się także, czy formy językowe, jakimi się na co dzień posłu-
gujemy, są poprawne. Po prostu obojętna jest nam czystość 
i poprawność języka polskiego. „Po co mi to?” – to bardzo 
częste pytanie zadawane przez uczniów. Jednak teraz, kiedy 
nie musimy przelewać krwi za naszą ojczyznę, przynajmniej 
w zakresie dbałości o nasz ojczysty język wykażmy się choć 
trochę patriotyzmem.

Proponujemy Państwu sprawdzenie własnych umiejętności 
językowych w prostym teście, w którym trzeba wybrać, która 
forma lub które znaczenie jest poprawne:

1. Tytuł książki zapisujemy w:
a) Cudzysłowie,
b) Cudzysłowiu.

2. Na obiad zjem:
a) Kotlet,
b) Kotleta.

3. Okrągły, soczysty owoc egzotycz-
ny to:
a) Pomarańcz,
b) Pomarańcza.

4. Szkoła Podstawowa
a) Imienia Komisji Edukacji Naro-

dowej w Brzostku,
b) Imieniem Komisji Edukacji Na-

rodowej w Brzostku.
5. Z rozmarzeniem popatrzyłem na:

a) Tą dziewczynę,
b) Tę dziewczynę.

6. Jestem z:
a) Brzostku,
b) Brzostka.

7. Jadę do:
a) Częstochowy,
b) Częstochowej.

8. Lubię i:
a) Umię czytać,
b) Umiem czytać.

9. Od razu po przyjeździe:
a) Poszedłem do sklepu,
b) Poszłem do sklepu.

10. Piękne widoki w:
a) Zakopanym,
b) Zakopanem.

11. W Polsce jest wielu 
a) Chrześcijan,
b) Chrześcijaninów.

12. Ksiądz odprawił 10
a) Mszów,
b) Mszy.

13. Widziałam w kuchni:
a) Mysz,
b) Myszę.

14. Nie widziałeś mojego:
a) Długopisu,
b) Długopisa?

15. Rozgrzej się:
a) Kakao,
b) Kakaem.

16. Zapomniałem:
a) Wziąść drugie śniadanie,
b) Wziąć drugie śniadanie.

17. Koncert odbył się:
a) Na sali gimnastycznej,
b) W sali gimnastycznej.

18. Czy wyrazy „przeto” i „więc” zna-
czą dokładnie to samo?
a) Tak,
b) Nie.

19. Czy wyrazy „kary” i „czarny” znaczą 
dokładnie to samo?

a) Tak,
b) Nie.

20. Czy wyrazy „kajet” i „zeszyt” zna-
czą dokładnie do samo?
a) Tak,
b) Nie.

21. Czy wyrazy „motor” i „silnik” zna-
czą dokładnie to samo?
a) Tak,
b) Nie.

22. Zwrot „potępić w czambuł” znaczy:
a) Potępić wszystkich bez wyjąt-

ku,
b) Zmniejszyć rygor.

23. Zwrot „smalić cholewki” znaczy:
a) Palić stare buty w piecu,
b) Ubiegać się o względy kobiet.

24. Zwrot „mieć lepkie ręce” znaczy:
a) Nigdy się nie myć,
b) Być złodziejem.

25. Uzupełnij przysłowie: Kto ma księ-
dza w rodzie, temu ……. nie dobodzie.
a) Smutek,
b) Bieda.

26. Uzupełnij przysłowie: Ni pies, ni 
……. .
a) Wydra,
b) Lis.

Poprawne odpowiedzi podajemy na s. 31 
Prawda, że test był łatwy?

U. Kobak

PIERWSZY lEKARZ REZYDENT W SgPZOZ BRZOSTKu
Po pozytywnej rekrutacji w Systemie Monitorowania Kształ-

cenia i decyzji komisji Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego w Warszawie, Samodzielny Gminny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku jako jedna 
z dwóch placówek w powiecie dębickim uzyskał akredytację 
i został wpisany na listę jednostek akredytowanych Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego na prowadzenie 
specjalizacji w ramach medycyny rodzinnej w liczbie dwóch 
miejsc. Kształcenie w ramach rezydentury lekarzy jest reali-
zowane na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia. Jako 
kierownik jestem dumna z pracy całego zespołu, który dzięki 
ciężkiej pracy sprostał tak wysokim wymaganiom, przez co 

staliśmy się placówką nie tylko leczniczą, ale także szkoleniową.
W związku z akredytacją już od 31 stycznia 2020 r. lekarz 

Monika Gil zaczęła pracę jako pierwszy lekarz rezydent, który 
łączy z naszą placówką plany zawodowe na przyszłość. Dla 
naszych pacjentów jest to dodatkowy komfort, ponieważ Pani 
Doktor, pracując wcześniej w naszym ośrodku zdrowia, cieszyła 
się dużym zaufaniem i sympatią.

O skierowaniu kolejnego rezydenta do naszego zakładu 
zdecyduje Wydział Polityki Społecznej przy Podkarpackim 
Urzędzie Wojewódzkim.

Anna Klich
Kierownik SGPZOZ w Brzostku
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JEZuSA NARODZONEgO WSZYSCY WITAJMY!
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy! Tymi słowami zaczął 

się już szósty „Koncert kolęd” w naszej gminie - koncert 
niezwykły, wzruszający, a przede wszystkim inny niż te, które 
miały miejsce do tej pory. 

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że frekwencja przerosła 
chyba oczekiwania samych organizatorów. Ten fakt cieszy 
podwójnie, ponieważ po pierwsze mieszkańcy z roku na rok 
dają wyraźny sygnał, że jest w naszej gminie deficyt wydarzeń 
kulturalnych tego typu, a po drugie widać, że te koncerty kolęd, 
które były do tej pory, trzymały poziom i grono odbiorców 
z roku na rok nie bez powodu się powiększa. Zaczynajmy!

Petarda, jaką wykonawcy odpalili przy pierwszej kolędzie, 
której tytułem nie bez powodu okrasiłem swój artykuł, zamilkła 
dopiero po ostatniej zagranej nucie. Z żalem to piszę, ale brak 
owacyjnej reakcji publiczności skłaniającej muzyków do po-
nownego wyjścia na scenę był, delikatnie mówiąc, niesmaczny. 
Bijąc brawo, miałem wrażenie, że 3/4 osób ruszyło w stronę 
wyjścia jak tłum w dosyć starym, ale jakże aktualnym skeczu 
kabaretu Ani Mru-Mru „Supermarket”. Dlaczego? 

Repertuar był dosyć świeży i mimo że kilka numerów w wy-
konaniu TAKE FIVE mieliśmy okazję słyszeć, to obsada sprawiła, 
że każdy z nich otrzymał nowe życie. Pomysł na sekcję dętą 

był strzałem w dziesiątkę, a zaproszone dziewczyny wokalnie 
argumentowały, że ich obecność nie była przypadkowa. 

Utwory, które mieliśmy okazję słyszeć, były zróżnicowane. 
Myślę, że większość słuchaczy znalazło gatunek karmiący ich 
preferencje. Każdy z muzyków miał swoje „pięć minut” i mógł 
wykazać się solową partią, a wokalistki oprócz wykonywania 
indywidualnych utworów pojawiały się na scenie w duetach 
i tercetach, ze smakiem doprawiając każdą z kolęd. Według 
mnie na szczególną uwagę zasługuje utwór „Jezus malusień-
ki”, który został zaśpiewany jedynie przy akompaniamencie 
basu (z delikatną nastrojową partią klawisza). To była zupełna 
nowość! Aranżacje pozostałych kolęd albo opierały się na 
opracowaniach, które już znamy (np. te w wykonaniu zespołu 
Enej), albo wychodziły bezpośrednio spod pióra Bartłomieja 
Tyburowskiego, który jest odpowiedzialny za aranże i instru-
mentacje w zespole TAKE FIVE. 

Reasumując myślę, że każda z osób, która była na kon-
cercie, wyszła zadowolona, a Ci co nie przyszli, niech żałują. 
Pragnę im jedynie życzyć – do zobaczenia za rok! Wierzę, że 
marzenia się spełniają. 

Uczestnik koncertu
Fot. Paweł Batycki i Nina Wodzisz
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Fot. Paweł Batycki i Nina WodziszKONCERT KOlĘD W OBIEKTYWIE
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ANIElSKA MISJA W BRZOSTECKIEJ SZKOlE
Pewnego styczniowego południa w Szkole Podstawowej 

w Brzostku zaroiło się od aniołów i diabłów. Malutkie dzieci 
przyprowadzone przez rodziców z rumieńcami na twarzach 
przyglądały się białym i czarnym postaciom uwijającym się 
przed sceną w zimowej konwencji. 

Kilku archaniołów trudniło się zdobieniem choinek, narze-
kając przy tym na współczesne czasy: „Ludziom to się z tego 
dobrobytu wszystko pomieszało. I nadąż tu, archaniele, za 
takimi, co to jak nowego telewizora albo laptopa nie kupią, 
to nie wiedzą, czy Wielkanoc, czy Boże Narodzenie.” W tym 
czasie chóry anielskie sumiennie ćwiczyły nowy repertuar. 

Któryś znowuż narzekał, że musi z moheru aniołka na choinkę 
zrobić, bo się w hipermarkecie pogubił, bo przed świętami to 
centrum wszechświata i tłum niesamowity. Inny się burzył, że 
musi babskie zajęcia wykonywać, bo anielice zamiast gotować 
czy stroić choinki wzięły się za zarządzanie, granie na giełdzie 
i prezesowanie… 

I tak w tradycyjne jasełka zostały wplecione satyrycznie 
ujęte m.in. współczesne wątki feminizmu, mody latania na 
narty w Alpy, pracoholizmu czy wszechobecnych komórek 
(archaniołowie też z nich korzystali, bo „nie można całkiem od-
rzucać cywilizacji”). Później już widzowie mogli obejrzeć wyda-

rzenia związane z rychłymi narodzinami 
Dzieciątka, a więc była efektowna walka 
dobra ze złem, pastuszkowie, święta Ro-
dzina i Trzej Królowie. Scenki przeplatano 
malowniczymi tańcami, śpiewem kolęd 
i pastorałek. Całość dopełniała prezen-
tacja multimedialna. Duże wrażenie robił 
bogaty wystrój sceny oraz świetnie dopa-
sowane stroje. Pomysłodawcą i głównym 
reżyserem całego przedsięwzięcia zatytu-
łowanego „Anielska misja” była Krystyna 
Zdziarska, nauczycielka SP w Brzostku. 
Wspierali ją Elżbieta Ryba-Stanek, Wie-
sław Płaziak, Jolanta Sroczyńska, Joanna 
Oprządek oraz pracownicy obsługi. War-
to nadmienić, że w inscenizacji wzięło 
udział 49 uczniów, którzy starali się jak 
najlepiej wywiązać ze swoich ról. O ich 
zaangażowaniu niech zaświadczą foto-
grafie, które tu zamieściliśmy.

U. Kobak
Fot. Paweł Batycki
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ANIElSKA MISJA W OBIEKTYWIE Fot. Paweł Batycki
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KOlEJNY REKORD WOŚP W BRZOSTKu
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12 stycznia 2020 

roku zagrała po raz 28., by pomóc potrzebującym. To 
największa jednodniowa zbiórka charytatywna w kraju, której 
szaleństwo ogarnia całą Polskę. Każdy finał jest wyjątkowy 
i rozgrzewa jedną z zimowych niedziel. Tegoroczne hasło to 
Wiatr w żagle dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej. Na plaka-
tach pojawiły się kolorowe łódki, które symbolizują płynięcie 
w dobrym kierunku. 28. Finał poświęcony był zbiórce pieniędzy 
dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych 
i leczniczych w dziecięcej me-
dycynie zabiegowej. 

W niedzielę od wczesnych 
godzin rannych tysiące wolon-
tariuszy pojawiło się na ulicach 
Polski z kolorowymi puszkami 
w ręku i mnóstwem czerwo-
nych serduszek. Był to znak, że 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy rozpoczęła koncert. 
Również w Brzostku wolonta-
riusze rozpoczęli zbiórkę pie-
niędzy do puszek, tym roku 
pojawili się także w Kamienicy 
Górnej i Bukowej. To Oni są 
odpowiedzialni za sukces akcji w największym stopniu, w tym 
roku byli to: Magdalena Wołowiec, Marzena Wołowiec, Paulina 
Józefczyk, Aleksandra Szczepkowicz, Kornelia Szczepkowicz, 
Michał Dziadura, Damian Kowalczyk, Kamil Kurcz, Michał 
Dziedzic. W kolorowych puszkach z logo WOŚP mieszkańcy 
naszej gminy umieścili 10.499,08 zł, 20 euro i 50 kurus. 

W tym miejscu nie możemy pominąć faktu, że tym razem 
do brzosteckiego Finału dołączył KEBAB Brzostek, oferując 
naszym bohaterskim wolontariuszom darmowy posiłek.

Nowością w czasie Finału WOŚP były stoiska, które mieś-
ciły się w domu kultury: medyczne 
przygotowane przez pracowników 
Samodzielnego Gminnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku i stoisko dietetyczne 
przygotowane przez Gabinety Die-
tetyczne Bonne Sante z Jasła. Na 
stoisku medycznym panie pielęgniar-
ki wykonywały pomiar ciśnienia krwi, 
badanie poziomu glukozy, spraw-
dzano tętno i wykonywano pomiar 
saturacji. Natomiast pani dietetyk 
z Gabinetu Dietetycznego udzielała 
bezpłatnych konsulta-
cji oraz wykonywała 
badanie składu ciała. 
Nie zabrakło cieka-
wych przepisów, które 
można było otrzymać, 
przygotowano także 
konkurs, gdzie do wy-
grania była dwutygo-
dniowa kuracja pod 
okiem dietetyka.

Kulminacja Finału 
nastąpiła od godziny 
15.00. W sali widowiskowej Domu Kultury w Brzostku licz-
nie zgromadzili się mieszkańcy gminy, aby podziwiać występy 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz wziąć udział w licytacjach, 
które prowadzone były w przerwach występów. Na początek 
wystąpili najmłodsi przedstawiciele naszej społeczności przed-

szkolaki z Przedszkola w Brzostku, w dalszej części programu 
zaprezentowali się uczestnicy zajęć taneczno-ruchowych, czyli 
zespół „ZYGZAKI” z domu kultury. Tę ogromną charytatywną 
akcję, jaką jest WOŚP, wsparli także swoimi występami dzieci 
i młodzież ze: SP w Nawsiu Brzosteckim, SP w Przeczycy, SP 
w Gorzejowej, SP w Brzostku oraz młodzież z ZS CKR im. 
Jana Pawła II w Brzostku. Swoimi profesjonalnymi układami 
choreograficznymi, żywiołową muzyką i piosenkami ożywiali ze-

branych na sali. Odbył się także 
pokaz małych strażaków, czyli 
Dziecięcej Drużyny Pożarniczej 
„OGNIKI”, utworzonej przy OSP 
Siedliska-Bogusz oraz wystąpił 
Zespół Folklorystyczny „Mali 
Boguszanie” z Siedlisk-Bo-
gusz. Nie zabrakło także nie-
strudzonych strażaków z OSP 
w Brzostku, którzy przedsta-
wili multimedialną prezentację 
swojej jednostki, posiadanego 
sprzętu, jak również prowadzo-
nej działalności.

Za dynamiczne i profesjo-
nalne prowadzenie imprezy 
odpowiadały Gabriela Surdel 

i Aleksandra Zięba - niezawodne młode artystki z grupy tea-
tralnej „ArTystokraci” działającej w domu kultury. 

Dużym zainteresowaniem od lat cieszą się licytacje. Wszyst-
kie przedmioty, które są licytowane, otrzymujemy od Fundacji 
WOŚP, sponsorów, jak również od pracowników instytucji, 
osób prywatnych i przedsiębiorców z lokalnej społeczności 
pragnących wspomóc to dzieło. Z roku na rok takich osób 
jest coraz więcej. Tegoroczna kwota, jaką udało się pozyskać 
z licytacji, to 2.405,62 zł., co po zsumowaniu z kwotą z puszek 
wolontariuszy dało 12 904,70 zł, 20 euro, 50 kurus.

Kolejny raz w Brzostku zrezygno-
wano z efektownych pokazów sztucz-
nych ogni symbolizujących „Świa-
tełko do nieba”. Tym też sposobem 
o 20.00 nie rozbłysły fajerwerki na 
brzosteckim Rynku. Bezpośrednio po 
części artystycznej w sali widowisko-
wej domu kultury rozbłysły koloro-
we światła w świetlnym widowisku 
symbolizującym „Światełko do nieba”. 
Tegoroczne widowisko zostało uświet-
nione mistrzowskim układem tanecz-
nym w wykonaniu Emilii Dziedzic, Mar-

tyny Nawracaj, Anny Skalskiej 
i Weroniki Zięby - uczennic SP 
w Brzostku. Było ono nie mniej 
efektowne i kolorowe niż w mi-
nionych latach. 

Słowa podziękowania kieru-
jemy jeszcze raz do wszystkich 
darczyńców, wolontariuszy, na-
uczycieli, artystów, strażaków 
oraz wspaniałej i niezastąpio-
nej publiczności. Składamy 
serdecznie podziękowania za 
wsparcie 28. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie byłoby to wszystko moż-
liwe bez wsparcia ludzi dobrej woli. Za dar wielkiego serca 
dziękujemy!

Justyna Zegarowska
CKiCz Brzostek

Fot. Paweł i Jakub Batyccy
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WIElKA ORKIESTRA ŚWIąTECZNEJ POMOCY W OBIEKTYWIE
Fot. Paweł i Jakub Batyccy
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Im więcej się uczę, tym bardziej widzę, jak mało umiem i wiem.

Aldona i Mateusz – specjaliści nauk przyrodniczych

O Mateuszu Nowaku, uczniu Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku, pisaliśmy już w ubiegłym roku, kiedy został finalistą 

konkursu biologicznego organizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. W bieżącym roku znów będzie repre-
zentował brzostecką szkołę na etapie wojewódzkim tego 
konkursu. Ma duże szanse zdobyć tytuł laureata. Mateusz spró-
bował też swoich sił w kuratoryjnym konkursie chemicznym 
i tu również mu się poszczęściło. W konkursie chemicznym 
na etapie wojewódzkim towarzyszyć mu będzie koleżanka 
z klasy, Aldona Rams, która upodobała sobie fizykę i z tego 
przedmiotu także zakwalifikowała się do najwyższego etapu. 

Obydwoje są zaprzeczeniem stereotypu współczesnego 
ucznia, któremu nic się nie chce, szkoda mu czasu na naukę, 
a emocjonuje się jedynie grami komputerowymi i portalami 

społecznościowymi. Aldona i Mateusz na pewno wiele w życiu 
osiągną, bo oprócz wyjątkowych zdolności, obdarzeni też są 
żądzą wiedzy.

Na słowa uznania zasługują nauczyciele przygotowują-
cy ich do tych konkursów – Janina Wojdyła i Bożena Nycz, 
którym często udaje się „wykrzesać” laureatów z biologii czy 

chemii. Natomiast miłośników 
fizyki do sukcesu prowadzi Ja-
rosław Nycz.

Co skłoniło Aldonę i Mate-
usza do wyboru właśnie tych 
konkursów? Tu wypowiedzą się 
osobiście:

Dokończenie na str. 15
Jarosław NyczBoźena NyczJanina Wojdyła
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„MAlI BOguSZANIE” KulTYWuJą TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
Głównym celem działalności Zespołu Folklorystycznego 

„Mali Boguszanie” jest kultywowanie polskich tradycji ludo-
wych, narodowych i religijnych w dziecięcym wymiarze. Jedną 
z takich, wpisanych na stałe tradycji, są jasełka – widowisko 
o Bożym Narodzeniu. Członkowie zespołu przygotowali i przed-
stawili w dzień Bożego Narodzenia w Kościele Parafialnym 
w Siedliskach-Bogusz montaż słowno-muzyczny opowiadający 
o tym, co działo się w cudowny wieczór wigilijny ponad 2000 
lat temu. Tradycja jasełek nadal żyje w naszej społeczności 
i stanowi stały element uroczystości szkolnych i przedszkol-
nych. Ich wystawianie jest czymś naturalnym i popularnym. 
Inna, niestety, już zanikająca tradycja bożonarodzeniowa, to 
ozdabianie choinek ręcznie wykonanymi ozdobami. Ozdoby 
takie są z pewnością skromną alternatywą dla współczesnych, 
pełnych przepychu i różnorodności ogólnie dostępnych ozdób 
choinkowych. Jednak własnoręczne wykonanie ich daje wiele 
satysfakcji, a ich urok jest niezaprzeczalny. Jest to też doskonała 
okazja do zintegrowania wielu środowisk, o czym przekonała 
się społeczność naszej parafii. Najpierw ozdoby wykonywali 
Mali Boguszanie i ich rodziny, później zaangażowali się wraz 
z nauczycielami uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej 
w Smarżowej oraz dzieci przedszkolne i klas I-III ze Szkoły 
Podstawowej w Siedliskach-Bogusz. Efekt tych działań można 

podziwiać w naszym kościele parafialnym w postaci stroików 
na wzór staropolskich podłaźniczek oraz wielokolorowych 
choinek obok szopki.

Opiekun „Małych Boguszan”
Krystyna Traciłowska

Aldona Rams: Z chemią i fizyką pierwszą 
styczność miałam tak 
naprawdę dopiero w 7. 
klasie. Nigdy wcześniej 
nie interesowałam się 
zagadnieniami połą-
czonymi ściśle z tymi 
dwoma przedmiotami. 
Mimo to już na lek-
cjach organizacyjnych 

wiedziałam, że to jest to. Decyzję o udziale 
w konkursach kuratoryjnych podjęłam po 
zaledwie kilku zajęciach, a więc moje przy-
gotowania do pierwszego etapu rozpoczęły 
się już rok wcześniej. Nie jestem typem na-
ukowca, który spędza kilka godzin dziennie 
z nosem w książkach. Powoli, krok po kroku 
poznawałam nowe zagadnienia. Nieocenio-
na była – i nadal jest – pomoc nauczycieli 
na kółkach zainteresowań. Bez wsparcia 
pani Bożeny Nycz na zajęciach z chemii 
oraz pana Jarosława Nycza podczas na-
uki fizyki nie dałabym rady awansować do 

etapów wojewódzkich. Przede mną jeszcze 
mnóstwo pracy przed marcowym finałem. 
Moja przyszłość z pewnością będzie zwią-
zana z chemią, co do fizyki mam pewne 
wątpliwości. Nie wykluczam jednak żadnej 
możliwości, bo nie sprecyzowałam jeszcze 
swoich planów. 

Mateusz Nowak: Biologia i chemia 
zawsze mnie intereso-
wały, w szczególności 
dzięki mojej siostrze 
i cioci, które zaszcze-
piły we mnie fascyna-
cję tymi przedmiotami. 
Konkursy kuratoryjne 
otworzyły przede mną 
możliwość zagłębienia 

się w te dziedziny oraz dodały do nauki 
smaku rywalizacji. W przyszłości mam też 
zamiar startować w jeszcze innych kon-
kursach, aby dalej rozwijać swoje zainte-
resowania i oczywiście móc poczuć smak 
rywalizacji, bo bez niego nauka nie byłaby 
aż taka wciągająca. Na pewno musiałem 

poświęcić dużo czasu i wysiłku, aby przy-
gotować się do tych konkursów. W tym 
miejscu chciałem w szczególności podzię-
kować też Paniom Janinie Wojdyle i Bożenie 
Nycz, moim nauczycielkom biologii i che-
mii, które pomagają mi przygotować się do 
tych konkursów. Bez nich pewnie w żaden 
sposób nie dostałbym się na tak wysoki 
etap. Szanowne Panie, serdecznie dziękuję! 
Oprócz tego mnóstwo też samodzielnej 
pracy w domu i zagłębiania się w literaturę 
naukową. Gdyby te przedmioty mnie nie 
interesowały, na pewno nie poświęciłbym 
tyle czasu na ich naukę. Biologia i chemia 
ciągle odkrywają przede mną fascynujące 
rzeczy, dzięki którym mogę lepiej poznać 
świat. Im więcej się uczę, tym bardziej widzę, 
jak mało umiem i wiem. To ciągle budzi moją 
ciekawość. Wiążę moją przyszłość z tymi 
przedmiotami, mając nadzieję, że rozwiną 
przede mną niesamowite horyzonty.

Młodym naukowcom życzymy samych 
sukcesów.

U. Kobak

Dokończenie ze str. 14

Fot. Jakub Batycki
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KTO CZYTA – ŻYJE WIElOKROTNIE
Promocja czytelnictwa jest jednym z priorytetów Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, jak i przedsięwzięcia, w którym bierze 
udział Szkoła Podstawowa w Przeczycy. W ramach konkursu 
Wielkiej Ligi Czytelników nasi uczniowie wykonali plakaty 
zachęcające swoich rówieśników do czytania, na których 
wskazywali zalety czytania książek takie jak:

- dostarczanie wiedzy i informacji,
- możliwość odbywania w wyobraźni wędrówek,
- odkrywanie innych światów,
- ćwiczenie pamięci,
- poprawianie humoru,
- rozbudzanie kreatywności,
- wzbogacanie słownictwa,

- uniknięcie nudy.
Cieszymy się, że dzieci i młodzi ludzie doceniają korzyści, 

które niesie ze sobą taki sposób spędzania wolnego czasu. 
Wzmocnienie aktywności czytelniczej wśród uczniów jest 
bardzo ważne. Istnieje wiele różnych gatunków literackich 
i niewątpliwie każdy może znaleźć coś dla siebie. 

Józef Czechowicz stwierdził, że kto czyta – żyje wielokrot-
nie. Kto zaś z książkami obcować nie chce – na jeden żywot jest 
skazany. Rozbudzajmy więc miłość uczniów do książek, aby 
czytanie nie kończyło się na kanonie lektur, ale stawało się 
częścią codziennego życia młodych pokoleń.

Agata Rakoczy

„Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje”. 
Gustaw Flaubert

DZIEń BABCI I DZIADKA W PRZECZYCY
Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, 

jedne z najsympatyczniejszych i najmilszych dni w roku. Bo 
to właśnie Babcie i Dziadkowie są najważniejsi w życiu dzieci. 

Tak naprawdę każdego dnia w roku dziadkowie myślą i trosz-
czą się o swoje wnuki. To właśnie oni potrafią cierpliwie wy-
słuchać zwierzeń i marzeń, które rodzą się w małych główkach 
dzieci. To oni obdarzają je swoją miłością, poświęcają swój czas 
i energię. Bez Dziadków nie mogłaby funkcjonować niejedna 
rodzina. Okazują się bowiem nieocenioną pomocą przy wycho-
wywaniu wnuków, rozpieszczaniu ich, umożliwiając rodzicom 
pogodzenie pracy z obowiązkami domowymi.

Szkoła Podstawowa w Przeczycy upamiętniła to wydarzenie 
30 stycznia 2020 roku, goszcząc w swoich progach zaproszo-
nych gości, którzy przybyli punktualnie o 10.00, gdzie w sali 
gimnastycznej wypatrywały ich podekscytowane i roziskrzone 
oczy wnucząt. 

Seniorów bardzo ciepło i serdecznie przywitała p.o. dyrektor 
placówki Halina Lejkowska.

Następnie uczniowie klasy drugiej pod kierunkiem wy-
chowawcy z przejęciem i wielką tremą prezentowali swoje 
umiejętności, recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. 
Wszyscy dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które 
włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją 

miłość i szacunek oraz podziękować dziadkom za cierpliwość, 
zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który za-
wsze mają dla swoich wnuków. Wzruszenie dostojnych gości 
było ogromne, a ukradkiem ocierane łzy świadczyły o miłości 
i zadowoleniu z ukochanych wnuków, którzy obdarowywali 
swoich najbliższych własnoręcznie przygotowanymi prezentami 
i życzeniami. Do występów dołączyli także starsi uczniowie 
z klasy V i VI, którzy przedstawili tańce współczesne i tańce 

ludowe. Uroczystość wypadła pięknie, 
uczniowie otrzymali gromkie brawa. Na-
stępnie Halina Lejkowska złożyła gościom 
życzenia z okazji tego święta: zdrowia, 
pogody ducha, zadowolenia z wnucząt 
i wielu uśmiechów na twarzy każdego 
dnia. Dziadkowie zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców i na sesję zdjęciową. Był to wspa-
niały dzień, pełen wzruszeń, serdeczno-
ści, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. 
Dziadkowie, żegnając się, potwierdzili, że 
warto było przyjść mimo wielu cierpień, 
które czasem rysowały się na twarzach 
schorowanych osób. Ale czegóż nie robi 
się dla kochanych wnucząt?

Kochanym Babciom i drogim Dziad-
kom jeszcze raz życzymy samych pięknych 
chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni 
ze swych wnuków.

Halina Lejkowska

Fot. Agata Rachowicz
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Fot. Agata Rachowicz

JASEŁKA W BuKOWEJ
Jak co roku, tak i teraz w naszym Domu 

Ludowym w Bukowej przygotowano 
przepiękną inscenizację z okazji świąt 
Bożego Narodzenia. Jasełka opraco-
wane przez Panie Wandę W. i Kata-
rzynę Z. w sposób oryginalny i bardzo 
wymowny przypomniały objawienie 
daru Bożego Narodzenia. Piękna de-
koracja, bardzo starannie dobrane stroje 
Heroda, pazia, aniołów i innych postaci 
występujących w tym przedstawieniu 
przyciągały uwagę oglądających. Panie 
z Koła Gospodyń w Bukowej przygoto-
wały przepyszne dnia tradycyjne i rożne 
przekąski, co podkreśliło świąteczny 
charakter spotkania. Po raz pierwszy 
można było oglądać jasełka na żywo na 
Facebooku na „Twoja Bukowa”.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Bukowej

BABCIE I DZIADKOWIE ŚWIĘTuJą
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Fot. Nina Wodzisz
ACH, CO TO BYŁY ZA fERIE!
Czas zimowego wypoczynku dobiegł 

końca. Z oferty Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku skorzysta-
ło w tym roku wyjątkowo dużo dzieci, 
młodzieży i dorosłych, co oznacza, że 
program, który zaproponowaliśmy, był 
trafiony. Przez dwa tygodnie sporo się 
działo… 

W pierwszym tygodniu ferii, w środę 
(15 stycznia), na scenie brzosteckiego 
domu kultury wystąpili aktorzy Teatru 
Rozmaitości z Gdańska, Adam Gromadzki 
i Martyna Gogołkiewicz, w bajce muzycz-
nej pt. „Zło tańcem zwyciężaj”. Spektakl 
opowiadał o losach gęsiareczki Marysi, 
która za pomocą czarodziejskiego tańca 
uzdrawiała spotkane stworzenia. Podczas 
50-minutowego spektaklu publiczność 
mogła podziwiać barwną scenografię, 
lalki, muzykę, taniec, śpiew, a przede 
wszystkim profesjonalne aktorstwo. 
W warstwie dydaktycznej bajka w spo-
sób szczególny podkreśla wartości zwy-
cięstwa dobra nad złem, potęgę miłości 
oraz konieczność przebaczania innym. Po 
zadowolonych twarzach wychodzących 
widać było, że spektakl spełnił oczekiwa-
nia młodych widzów, jak i tych starszych. 

We wtorki i czwartki młodzi twórcy 
mogli wykazać się swoją artystyczną 
wyobraźnią podczas zajęć techniczno-
-plastycznych prowadzonych przez in-
struktor Danutę Kutynę. W ciągu tych 
dwóch tygodni uczestnicy wykonali 
wspaniałe prace, wykorzystując różne 
techniki manualne. Czwartkowe popo-
łudnia upływały w rytmach energicznej 
muzyki i dzikich pląsów, a to wszystko 
za sprawą instruktor Żanety Grzesia-
kowskiej, która dbała, aby aktywnie i co 
najważniejsze – z uśmiechem na twarzy 
spędzić ten wolny czas. 

W programie feryjnym nie mogło za-
braknąć również wyjazdu. W poniedzia-
łek, 20 stycznia, odwiedziliśmy Krosno 
– polską stolicę szkła. To tu znajduje 
się Centrum Dziedzictwa Szkła, jedyny 
obiekt w naszym kraju, w którym moż-
na zdobyć wiedzę dotyczącą hutnictwa 
i zdobienia tego materiału. Centrum skła-
da się z dwóch obiektów – z budynku 
głównego oraz tzw. piwnic przedproż-
nych. Nasza wycieczka miała okazję po-
dziwiać prezentacje produkcji szkła i na 
żywo oglądać, jak powstają przedmioty 
artystyczne i dekoracyjne, a śmiałkowie 
mogli wydmuchać za pomocą piszczeli 
szklaną bańkę. Kolejną atrakcją było sa-
modzielne wybicie medalu – pamiątki, 
ze szklanej surówki. Mieliśmy także moż-
liwość spróbowania swoich sił w war-
sztatach malowania na szkle, podczas 
których powstało wiele pięknych prac. 
W piwnicach przedprożnych mieszczą 
się przede wszystkim ekspozycje naj-
cenniejszych dzieł szklanej sztuki, które 

zostały wykonane przez najsłynniejszych 
artystów działających lub związanych 
z Krosnem. Znajdują się tam również sale 
interaktywne przedstawiające różnorod-
ne właściwości i zastosowania szkła oraz 
sala „szkła w fizyce”, w której poznaliśmy 
zasady działania m.in. soczewek, kalejdo-
skopów czy światłowodów. Ciekawym 
punktem na mapie tego Centrum, które 
również zwiedziliśmy, jest wielkie malo-
widło anamorficzne (3D) o powierzchni 
80 m kw, które zostało namalowane przez 
Ryszarda Paprockiego i jest jedynym tego 
typu dziełem w Polsce mieszczącym się 
w zamkniętym pomieszczeniu.

Bezpłatne projekcje filmowe to u nas 
nowość! W każdą środę podczas ferii 
w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Brzostku wyświetlaliśmy bajki dla dzie-
ci. Pomysł projekcji przypadł do gustu 
mieszkańcom gminy. Po takim małym 
sukcesie nie poprzestaniemy na feriach. 
Kolejne projekcje dla dzieci, ale i nie 
tylko, już w lutym, na które serdecznie 
zapraszamy.

Na zakończenie „Ferii z Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku” odbył 
się magiczny pokaz oraz warsztaty iluzji 
poprowadzone przez mistrza Łukasza Po-
dymskiego. Podczas występu widzowie 
podziwiali m.in.: manipulacje karciane, 
przekładanie ręki przez lustro, lewitację 
stolika i triki, które wprawiły w zdumienie 
każdego w sali. Była tak-
że okazja, aby wcielić się 
w rolę iluzjonisty i spróbo-
wać swoich sił w wykony-
waniu sztuk magicznych 
podczas warsztatów, które 
odbyły się po pokazie. Kto 
wie, może wśród uczestni-
ków byli przyszli mistrzowie 
sztuki iluzjonistycznej?

Ferie zimowe z Centrum 
Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku już się zakoń-
czyły, ale wspominać bę-
dziemy je do lata. Mamy 
nadzieję, że każdy 
znalazł coś dla sie-
bie i miło spędził 
z nami czas. Za-
praszamy również 
do śledzenia nas na 
stronie interneto-
wej https://www.fa-
cebook.com/CKiCz.
Brzostek/, gdzie 
można znaleźć re-
lacje z wydarzeń 
oraz przyszłe pro-
pozycje kultural-
ne CKiCz.

Nina Wodzisz 
CKiCz Brzostek Bajka muzyczna „Zło tańcem zwyciężaj”

Bajka muzyczna „Zło tańcem zwyciężaj”

Warsztaty iluzji

Pokaz iluzji

Pokaz iluzji
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Warsztaty iluzji

Wyjazd do CDS w KrośnieWyjazd do CDS w Krośnie

Wyjazd do CDS w Krośnie

Warsztaty iluzji

Zajęcia techniczno-plastyczne

Zajęcia techniczno-plastyczne

Zajęcia taneczne
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PODZIĘKOWANIE
Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Szkole Pod-

stawowej w Siedliskach-Bogusz kieruje specjalne podzięko-
wanie dla Pani Dyrektor, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców 
ze Szkoły Podstawowej w Przeczycy za wyjątkowy wkład 
w organizację i przebieg Koncertu Charytatywnego, który 
odbył się 5 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej 
w Siedliskach-Bogusz pod hasłem „Pomagam Chorym Dzie-
ciom”. Serdecznie dziękujemy za mnóstwo prezentów dla 
chorych dzieci, występ młodych artystów i pomoc finansową. 

Opiekun SKW 

ZIMOWE fERIE W ZESPOlE SZKÓŁ CENTRuM KSZTAŁCENIA ROlNICZEgO
IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKu
W pierwszym tygodniu ferii zimowych 2020 r. pełnoletni 

uczniowie uczestniczyli w kursie barmańskim, którego 
celem było m.in.:

 ▪ zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności nie-
zbędnych przy obsłudze gości w barze,

 ▪ poznanie klasyfikacji alkoholi, historii barmaństwa,
 ▪ poznanie technik miksowania, miar barowych,
 ▪ zapoznanie z przyrządami barmańskimi oraz ich zastoso-
waniem, z wyposażeniem barów oraz ich układem funk-
cjonalnym,

 ▪ przedstawienie zasad etyki zawodowej.

Uczniowie zdobyli umiejętność sporządzania drinków alko-
holowych jak również bezalkoholowych oraz ich dekorowania. 
Poznali zasady przygotowania stanowiska pracy oraz podawania 
napojów mieszanych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się komponowanie 
koktajli, ponieważ zadanie barmanów to nie tylko przygoto-
wywanie drinków zgodnie z podanym przepisem, ale przede 
wszystkim wyobraźnia i umiejętności tworzenia oryginalnych, 
smacznych i bogatych w aromaty mieszanek alkoholowych 
bądź bezalkoholowych.

Drugi tydzień ferii przebiegł również pod znakiem realizacji 
dodatkowej oferty edukacyjnej szkoły – szkolenia kursowego.

24 uczniów zgłębiało tajniki sztuki kelnerskiej, realizując 
założenia programowe kursu kelnerskiego, którego celem 
było m.in.:

 ▪ zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych przy 
obsłudze gości,

 ▪ zdobycie umiejętności podawania potraw i serwowania 
napojów,

 ▪ poznanie metod składania serwetek i sprawne modelowanie,
 ▪ zdobycie wiadomości dotyczących wyposażenia zakładów 
gastronomicznych oraz ich układu funkcjonalnego.

Uczestnicy kursu uczyli się organizacji pracy w sali restau-
racyjnej oraz w innych miejscach, gdzie świadczone są usługi 
gastronomiczne, zapoznawali się z rodzajami zastawy stołowej 
i jej wykorzystywaniem. Czas szkolenia wypełniony był także 
nauką doboru i posługiwania się zastawą stołową, jak również 
zapoznaniem z rodzajami i metodami obsługi gości. Uczniowie 
zgłębiali zasady podawania potraw i napojów oraz zagadnienia 
bezpieczeństwa i higieny w miejscu u pracy. 

Uprzejmy i fachowy personel to największy atut zakładu 
gastronomicznego. Pracodawcy poszukują ludzi godnych za-
ufania, lojalnych, umiejących współdziałać w zespole, odpo-
wiednio wykwalifikowanych i jednocześnie sumiennych. Goście 
odwiedzający restaurację oczekują od kelnerów i barmanów 
uprzejmej oraz fachowej obsługi, ale jednocześnie oceniają 
ich postawę i zachowanie. 

Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenia pozytywnie, zdając 
egzaminy teoretyczne i praktyczne, zwiększając tym samym 
swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Teresa Radelczuk
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MICHAŁ DuDEK lAuREATEM I OgÓlNOPOlSKIEgO 
KONKuRSu DlA MŁODZIEŻY  
„MOJA WIZJA ZERO – STRATEgIA PREWENCJI W ROlNICTWIE”

27 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
odbyła się gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu 

dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolni-
ctwie” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Głównym założeniem pierwszej edycji konkursu było 
propagowanie bezpieczeństwa w rolnictwie tj. zmniejszanie 
liczby wypadków i chorób zawodowych poprzez tworzenie 
lepszych warunków pracy i poprawę zdrowia rolników. 
Udział w tegorocznym konkursie polegał na przygotowaniu 
krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia 
Prewencji w Rolnictwie”. Podczas uroczystej gali szczególne 
podziękowania skierowane zostały do dyrektorów szkół za 
zaangażowanie i promocję tematyki konkursu wśród mło-
dzieży. Dyrektor naszej szkoły, Katarzyna Grygiel, otrzymała 
pamiątkowy dyplom od organizatorów. 

Kryteriami oceny prac konkursowych były: zgodność z tema-
tyką konkursu, oryginalność, pomysłowość oraz jakość i walory 
estetyczne utworu. Do Konkursu zakwalifikowano 60 filmów, 
z których Komisja Konkursowa wybrała trzy najlepsze. Po 
prezentacji wyróżnionych filmów młodym autorom zostały 
wręczone dyplomy oraz nagrody. Zaszczytne trzecie miejsce 

przyznano uczniowi naszej szkoły Michałowi Dudkowi. Ser-
decznie gratulujemy wygranej oraz życzymy dalszych sukcesów!

https://www.youtube.com/watch?v=YvFvfboXaLI

MSŁ MŚ

PRZEKAŻ TOMuSIOWI 1% PODATKu
Szanowni Państwo, proszę o wrażliwość i pomoc 

rodzicom Tomasza Żurowskiego z Kleci. 
Justyna i Wojciech borykają się z wieloma prob-

lemami finansowymi związanymi z leczeniem, jak 
również terapią całkowicie niepełnosprawnego, 
czteroletniego synka.

Nadarzyła się ku temu szczególna okazja, bowiem 
rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych. Każdy 
więc może pomóc, przekazując 1% podatku, bądź 
wpłacając nawet symboliczną kwotę. Podatnik 
samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz 
przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocz-
nego. Co ważne, przekazując 1% z własnego PIT, podatnik 
nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, 
którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Jest 

to również moja osobista prośba, gdyż ta bardzo 
trudna i szczególna sytuacja Państwa Żurowskich 
jest mi dobrze znana. 

Aby przekazać Tomusiowi 1% podatku, należy: 
w rubryce KRS wpisać 0000186434, a w rubryce 
cel szczegółowy: Tomasz Żurowski 273/Z. Bądź też 
dokonywać nawet najdrobniejsze wpłaty na konto: 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Słoneczko” 77-400 Złotów, Stawnica 33

Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Tytuł wpłaty: Tomasz Żurowski 273/Z

W imieniu Państwa Żurowskich i swoim z góry serdecznie 
dziękuję. 

 Piotr Wal 
Radny Rady Miejskiej w Brzostku
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Dokończenie na str. 23

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU z inno-
wacją aranżacje florystyczne

Technik architektury krajobrazu pod-
czas nauki zawodu poznaje techniki pro-
jektowania, oznaczenia graficzne, tworzy 
rzuty, przekroje, rysunki martwej natury 
i otaczającego krajobrazu oraz projekty 
ogrodów w programach graficznych. Po-
znaje rośliny ozdobne, ich nazewnictwo 
polskie i łacińskie. Podczas zajęć prak-
tycznych uczeń sadzi kwiaty, krzewy, 
drzewa, zakłada kwietniki, kosi trawę, 
obsługuje sprzęt ogrodniczy.

W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności: 
aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody i zieleni), 
aranżacji florystycznych - projektowania i wykonywania kompo-
zycji kwiatowych (innowacja programowa), dekorowania wnętrz 
materiałem roślinnym, projektowania i wykonywania systemów 
nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), produkcji 
roślin ozdobnych, projektowania, wykonywania i konserwacji 
ogrodów, budowy i urządzania terenów zieleni zgodnie z przy-
gotowaną dokumentacją.

Kwalifikacje zawodowe
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz kon-

serwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe
 ▪ Rośliny ozdobne
 ▪ Podstawy projektowanie architektury krajobrazu
 ▪ Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu

 ▪ Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury 
krajobrazu

Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach projektowych, 
urzędach, w których komórki zajmują się zielenią, w firmach 
zajmujących się projektowaniem zieleni, sklepach ogrodniczych, 
kwiaciarniach, szkółkach roślin ozdobnych.

Architekt krajobrazu może być zatrudniony w biurach, in-
stytucjach, wydziałach architektury i organizacjach społeczno-
-gospodarczych zajmujących się projektowaniem, zagospodaro-
waniem oraz konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni; szkółkach 
roślin i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni; w ogrodniczych 
przedsiębiorstwach usługowych zajmujących się urządzaniem, 
projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni; może też 
prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na 
wydziałach architektury, architektury krajobrazu, ogrodnictwa 
i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań. 
Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rol-
nych oraz korzystania z funduszy UE.

KUCHARZ
Kucharz to osoba zajmująca się za-

wodowo sporządzaniem potraw i na-
pojów, przechowywaniem żywności, 
wykonywaniem czynności związanych 
z ekspedycją potraw i napojów. Stosuje 
różne metody kulinarne, diety, czerpiąc 
z tradycji kształtuje nowoczesne trendy 
żywienia. 

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

Kwalifikacje zawodowe
HGT.02.. Przygotowanie i wydawanie dań
Przedmioty zawodowe
• Technologia gastronomiczna
• Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
• Zasady żywienia
Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach 

gastronomicznych.
Miejscem pracy kucharza są restauracje, bary, stołówki, jad-

łodajnie oraz własne firmy.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 

naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, 
absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom 
technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. 

TECHNIK żYWIENIA I USłUg gASTRONOMICZ-
NYCH podczas nauki nabywa wiedzę z zakresu pla-
nowania i organizacji żywienia, produkcji potraw 
i obsługi konsumenta.

Absolwent jest wyposa-
żony w umiejętności i boga-
tą wiedzę towaroznawczą 
o produktach żywnościo-
wych, zna ich wartość od-
żywczą, umie sporządzać 
i podawać potrawy, kom-
ponuje posiłki i racjonalnie 
układa jadłospisy, planuje 
i organizuje produkcję gastronomiczną, kultywuje narodowe 
i regionalne tradycje kulinarne oraz kształtuje wzorce zdrowego 
żywienia w społeczeństwie. Jest przygotowany do prowadzenia 
działalności gospodarczej

Kwalifikacje zawodowe:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty zawodowe:
 ▪ Technologia gastronomiczna 
 ▪ Zasady żywienia
 ▪ Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 
 ▪ Działalność gospodarcza
 ▪ Usługi gastronomiczne
 ▪ Rachunkowość i finanse w gastronomii
 ▪ Organizacja produkcji gastronomicznej
Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach gastrono-

micznych oraz w zakładach gastronomii otwartej i zamkniętej 
na terenie całego kraju.

Miejscem pracy technika żywienia są zakłady żywienia zbio-
rowego (stołówki, bary, restauracje, pensjonaty, kawiarnie itp.), 
instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba zdrowia (szpi-
tale, sanatoria, placówki sanitarno-epidemiologiczne), organizacje 
ochrony konsumenta, instytucje zajmujące się upowszechnia-
niem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto absolwenci mogą 
prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług 
gastronomicznych: cateringu, agroturystyki itp.
Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być poszerzane poprzez 
kontynuację nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: żywie-
nie człowieka, technologia żywności, dietetyka, towaroznawstwo 
żywności i pokrewnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU
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TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AgROTRONIKI
Technik mechanizacji rol-

nictwa i agrotroniki podczas 
nauki zawodu poznaje zasa-
dy planowania eksploatacji 
i napraw pojazdów, środków 
transportowych, maszyn 
i urządzeń rolniczych. W trak-
cie nauki uczeń nabywa umie-
jętności z zakresu regulacji, 
naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, 
środków transportowych oraz maszyn i urządzeń. Posiada 
umiejętności doboru i konfiguracji systemów elektronicznych 
wspomagających automatyzację prac. Absolwent uzyskuje 
uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. T, a także 
uprawnienia operatora kombajnu zbożowego oraz ma moż-
liwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie 
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych 

w rolnictwie
Przedmioty zawodowe
• Podstawy rolnictwa
• Pojazdy rolnicze
• Maszyny rolnicze
• Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
• Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
• Mechatronika w rolnictwie
• Rysunek techniczny
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Podstawy elektrotechniki
• Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
• Działalność gospodarcza
Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zaj-

mujących się produkcją, obrotem i serwisem ciągników, maszyn 
oraz środków transportowych dla rolnictwa. Dla chętnych or-
ganizowane są też praktyki zawodowe w firmach zajmujących 
się produkcją rolną i ogrodniczą na terenie Unii Europejskiej.

Miejscem pracy technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu 
sprzętem rolniczym, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
pojazdów i maszyn; przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją 
rolną, dystrybucją oraz przetwórstwem. 

Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w zakresie produkcji rolniczej, świadczenia 
usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystry-
bucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. 

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach inżynierii produkcji z zakresu eksploatacji syste-
mów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa precyzyjnego 
i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań. 
Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw 
rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN 
ROLNICZYCH

Mechanik - operator po-
jazdów i maszyn rolniczych 
podczas nauki zawodu po-
znaje zasady obsługi, regu-
lacji, naprawy i eksploatacji 
pojazdów, środków transpor-
towych, maszyn i urządzeń 
rolniczych.

W trakcie nauki uczeń na-
bywa umiejętności z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki 
i oceny stanu technicznego pojazdów, środków transportowych 
oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Posia-
da umiejętności doboru, obsługi i agregatowania pojazdów 
i maszyn. 

W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa 
jazdy kat. B i kat. T, a także operatora kombajnu zbożowego 
oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków 
jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie
Przedmioty zawodowe

• Podstawy rolnictwa
• Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie 
• Pojazdy rolnicze
• Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
• Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
• Maszyny rolnicze
• Rysunek techniczny
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Działalność gospodarcza
• Podstawy elektrotechniki
• Podstawy eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych
Miejscem pracy mechanika-operatora pojazdów i maszyn 

rolniczych są przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolni-
ctwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność 
gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, 
naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych 
do sprzętu rolniczego. 

Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw 
rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, 
absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom 
technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.□

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

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

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

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

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

Dokończenie ze str. 22
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Z PAMIĘTNIKA MŁODEgO CZŁOWIEKA 
Część IV

INITIUM NOVUM
Puk. Puk.. Puk… Pukam do swoich drzwi. Wiatr jęczy jak wy-

głodniały wilk. W oddali słychać szyderczy dźwięk dzwonków, 
który roznosi się po okolicy i ścieli jak wieczorna mgła. Coś się 
kończy, a coś się zaczyna – nie wszystko zawsze przebiega po 
naszej myśli. Gałąź krucha była jak moje serce. Ból ćwiartuje 
moje ciało i potęguje bezradność chwili, bezradność życia, bez-
radność wieczności. Łzy nadaremnie próbują zmyć winę z mojej 
twarzy. Wszystko na nic. Wszystko.. Wszystko… Słyszę krople. 
To nie moje łzy – to łzy aniołów. One płaczą, płaczą nade mną, 
płaczą nad moim życiem, płaczą nad płaczem – nad płaczem 
płaczą, nie widzą szczęścia i go nie zobaczą… Czy to znak? 
Czy pora zacząć nowe życie? Czy warto zacząć nowe życie?

I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...
Ostatni raz do spowiedzi byłem...
Pana Boga obraziłem...
Obraziłem... 
…
Nie ma słów, które potrafią wyrazić krzywdę, którą Ci spra-

wiłem... 
Nie ma grzechu, którego bym się nie dopuścił...
Nie ma czynów, które by wynagrodziły ból, jakiego doznałeś...
Nie ma mądrości, która wylana usprawiedliwiła by mnie...
…
Jezu mój we krwi ran Swoich...
Omyj duszę z grzechów moich...
Obmyj duszę... 
Obmyj...
Duszę...
Obmyj
z grzechów moich...
Obmyj...

KATHARSIS
Początki są zawsze trudne. Lecz nie zawsze mówi się, że 

początek jest najważniejszy. Początek wyznacza cel, daje na-
dzieję, daje siłę, daje moc, daje życie. Każdy początek wymaga 
zaangażowania i tylko to staje się gwarancją grand finale. Jeśli 
mroczna progresja kontrabasu stopniowo ewoluuje i przecho-
dzi w liryczną partię skrzypiec, to tworzy się zwiastun dobrej 
nowiny – suita jaśnieje jak gwiazda betlejemska i prowadzi na 
spotkanie z Panem. W przeciwnym razie będzie drogowskazem, 
którego przebiegły upadły anioł użył jako zanęty na zbłąkaną 
ofiarę, co głosu nie ma i nie dostanie. 

VOX DEI
„Masz w sobie iskrę Bożą…
Umiesz nieść światu radość i śmiech…
…
Czemu tak myślisz?
…
Bo sam Cie stworzyłem…”

INSIgNITUS
Ze zwykłego człowieka stałeś się kolekcjonerem pamiątek. 

Pamiątek, które pozostaną już na zawsze. Pamiątek, które 
będą o sobie przypominać każdego dnia. Pamiątek, które Cię 
naznaczyły. Pamiątek, które wyznaczają ścieżki przeszłości 
prowadzące przez ciemny, zamglony las, w którym za każdym 
drzewem przemyka cień bliżej nieznanej istoty, tak mrocznej, 
że na samą myśl przeszywa Cię niewyobrażalny strach parali-
żujący każdy skrawek Twego ciała. Przemykasz w nim, pragnąc 
być niezauważonym, by nie narazić się na zimny pocałunek 
którejkolwiek z nich. W głowie słychać nieokiełznaną melodię, 
zupełnie pozbawioną choćby szczypty sensu – to obłęd oplata-
jący Cię mackami i ciągnący w dół z zaproszeniem do wspólnej 
podróży, z której z pewnością powrót jest niemożliwy…

Cris

„AKTYWNY BRZOSTEK” uROCZYŚCIE WITA NOWY ROK
„O gwiazdo Betlejemska,
zaświeć na niebie mym.
Tak szukam Cię wśród nocy,
tęsknię za światłem Twym…”

Styczniowa pogoda 2020 roku wkomponowała się w aurę 
jesienną. Tylko ranki i noce są z lekkim przymrozkiem, a pola 
stoją lekko obielone śniegiem. Mgły dość długo pokrywają 
ziemię, a drogi zmrożone i okryte są cienką warstwą błysz-
czącego lodu. Na rynku brzosteckim uboga szopka stoi tym 
razem przy kapliczce, a przy niej rzeźby pasterzy wyglądają jak 
strażnicy czuwający przy bożym żłobku. Kolorowymi światłami 
ozdobiona jest aleja wiodąca do Bożej Dzieciny. A rynek ozdo-
biony został pięknymi światłami umieszczonymi na iglakach, 
wśród których stoi okazały bałwan i „jadący” Mikołaj w saniach 
z reniferami w zaprzęgu. Coroczna świąteczna dekoracja rynku 
wraz z okazałym oświetleniem cukierni, Delikatesów „Centrum”, 
biblioteki, sklepu „Tara”, księgarni i budynków mieszkalnych 
świadczy o dobrym smaku artystycznym i chęci podtrzymy-
wania tradycji świątecznych. Przez rynek przechodzi wiele 
osób. Przejeżdżające pojazdy, w których są dzieci, zatrzymują 
się. Maluchy biegają, stają, to znowu robią zdjęcia, aby mieć 
pamiątkę z okresu świątecznego.

W brzosteckiej remizie strażackiej w dzień 18 I 2020 roku 
jest bardzo gwarno. Na parkingu ani palca nie można wbić, tyle 

przyjechało samochodów osobowych, to wieczór z kolędami 
ściągnął do tego obiektu sporo osób. Są to brzostowianie i nie 
tylko – bukowianie, nawsianie, przeczycanie, a nawet spora 
grupa osób z Siedlisk wraz z gromadką dzieci przebranych 
w stroje pasterzy, aniołków, Trzech Króli, Św. Józefa, Matkę 
Bożego Dzieciątka. Po środku tej grupy młodzieży stał żłobek 
wyłożony siankiem, a na nim leżał mały Jezusek – Boże Dziecię. 
Wkoło stała grupa kolędników, śpiewaków i grajków. A grała 
młodzież na gitarze, na skrzypcach, akordeonie i organach. 
Bardzo okazale reprezentowała się ta artystyczna grupa ze 
Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz wraz z opiekunką 
panią Krystyną Traciłowską.

Przy stołach nakrytych białymi obrusami, jak przystało na 
tę uroczystość – ozdobionymi zgrabnymi stroikami siedzieli 
przybyli goście młodzi, w średnim wieku i starsi, a w rogu 
pomieszczenia błyszczała ozdobiona choinka.

Wieczór kolędowy otworzyła prezeska stowarzyszenia „Ak-
tywny Brzostek” Maria Smoroń, witając burmistrza Brzostku 
p. Wojciecha Staniszewskiego oraz przybyłych gości. Jak tra-
dycja każe, po złożonych życzeniach noworocznych młodzież 
siedliska przedstawiła jasełka. Piękne teksty świąteczne były 
przeplatane kolędami i pastorałkami wykonywanymi solo 
z akompaniamentem instrumentów. Każdy wiersz był recytowa-

Dokończenie na str. 25
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Dokończenie ze str. 24
ny bardzo starannie, a pieśni i piosenki wtórowane były przez 
całą grupę kolędniczą. Były tak „ciepło” śpiewane, że razem 
z dziećmi śpiewało całe gremium zebrane na tej wieczornicy. 
I tak trwał godzinny koncert, a najbardziej wzruszające były 
nie tylko stare, znane nam kolędy, ale także te nowsze: 

„Nie było miejsca dla Ciebie,
w Betlejem w żadnej gospodzie.
I narodziłeś się Jezu,
w stajni w ubóstwie i chłodzie…
…A dzisiaj, czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęku, katuszy,
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy...”
Z tą refleksją kolędową mocniej błyszczą oczy, serce szybciej 

bije, a myśli uciekają do trudnych momentów życia.

To znowu „Mędrcy świata monarchowie” zabrzmiało bar-
dzo refleksyjnie, kiedy to przed ubogim żłobkiem stanęli trzej 
wielcy i bogaci władcy krajów z mirrą, kadzidłem i złotem. 
Liryczne melodie „Cichej nocy”, „Luli, luli, laj”, „Gdy śliczna 
Panna”, „Wśród nocnej ciszy”, brzosteckiej kolędy „Przylecieli 
tak śliczni anieli, wszyscy w bieli, złote piórka mieli” śpiewali 
młodzi artyści siedliscy i bardzo popularne typu „Przybieżeli 
do Betlejem”, a na koniec zaintonowali „Podnieś rączkę Boże 
Dziecię”. Młodzież została uhonorowana przez św. Mikołaja 
upominkami i poczęstunkiem, a spotkanie kolędowe członków 
stowarzyszenia trwało dalej. Piękne życzenia noworoczne 
złożył burmistrz dla wszystkich mieszkańców gminy naszej, 
a każde wystąpienie było okraszone płynnym, harmonijnym 
śpiewem kolęd, których nie było końca. 

Prezes stowarzyszenia p. Maria poinformowała, że zakoń-
czyły się starania rejestracji organizacji „Aktywny Brzostek” 

pozytywnie. Ogłosiła też, iż następne spotkanie 
będzie edukacyjne dotyczące ekologii i pakowania 
odpadków do kolorowych worków oraz organizowana 
będzie wycieczka do krośnieńskiej huty szkła.

Rozmowy towarzyskie okraszone były nie tylko 
kolędami, ale także ludowymi pastorałkami, takimi 
jak, „Oj malutki, malutki”. Na stołach ułożono chleb 
ze skwarkami, proziaki, a do tego kubki czerwonego 
barszczu. Słodkościom wypiekanym w domach nie 
było końca, a były małe rogaliki, serowe z migdała-
mi, paluszki, serniki, rolady, pierniki, ciasto tortowe 
– a wszystko wykonane przez kobiety – członkinie 
stowarzyszenia. Radosne śpiewy, rozmowy, poczę-
stunek, trwały długo. 

Oby nowy rok 2020 był hojny w dobre dary losu, 
a stowarzyszeniu przyniósł ciekawe pomysły twór-
czej pracy.

Zuzanna Rogala
Fot. Paweł Batycki
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OPŁATEK W BRZOSTECKIM KOlE EMERYTÓW I RENCISTÓW
„Już słychać kolędy, już pachnie świętami
Syn Boży się narodził by zamieszkać z nami.
By jedność i zgoda wszędzie panowały
Błogosław nam Jezu, Panie Boże mały”

9 stycznia 2020 r. w brzosteckim domu kultury odbyła 
się uroczystość opłatkowa dla emerytów i rencistów z całej 
gminy zorganizowana przez brzostecki zarząd koła. Jak zwykle 
na spotkanie zaproszono przedstawicieli z sąsiednich współ-
pracujących ze sobą kół z Powiatowego Związku Emerytów 
i Rencistów w Dębicy z nowo wybraną przewodniczącą Grażyną 
Rymut oraz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Pilźnie 
na czele z przewodniczącą Leokadią Gorczycą. Nie zabrakło 
również lokalnych zaproszonych gości dyrektorki szkoły pod-
stawowej w Brzostku Małgorzaty Salachy oraz kierowniczki 
Centrum Kultury i Czytelnictwa Marty Król.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca brzosteckiego koła 
Jadwiga Węgrzyn, która zagaiła, witając wszystkich zebranych 
oraz złożyła noworoczne życzenia zdrowia, wiele sił do pracy 
i dalszej aktywności w 2020 r. Następnie młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku pod kierunkiem pedagogów Gra-
żyny Maziarz i Elżbiety Ryby-Stanek zaprezentowała piękny 
świąteczny program artystyczny, którym niezwykle uświetniła 
uroczystość, za co składamy im serdeczne podziękowania. 
Następnie po wysłuchaniu recytacji wiersza o wieczerzy wi-
gilijnej odśpiewano kolędę, po czym wszyscy wzięli się za 
ręce i zaśpiewali pieśń „Życzymy, życzymy… ”. Potem, jak 

nakazuje tradycja, połamali się opłatkiem, składając sobie 
nawzajem życzenia. W dalszej kolejności uczestnicy zasiedli 
do nakrytych stołów, na których nie zabrakło dań wigilijnych 
przygotowanych przez zarząd koła. Śpiewano tradycyjne kolędy 
i panowała świąteczna atmosfera. Wszystkim, którzy wzięli 
udział w przygotowaniu potraw i pomagali przy obsłudze, 
serdecznie dziękujemy. Zaś emerytom i rencistom życzymy 
dużo zdrowia, wiele radości w życiu, samych szczęśliwych dni 
oraz błogosławieństwa Bożego.

Sekretarz Wanda Szarek

TROPEM NIEZWYKŁYCH – OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W BRZOSTKu

„Bogu na chwałę,
Ludziom na ratunek”

Lutowa aura 2020 roku utwierdza nas w przekonaniu, że jest 
to najzimniejszy miesiąc roku. Cała przestrzeń okryta jest 

puchową pierzynką śniegu, tylko drogi są odśnieżone i jedy-
nie gdzieniegdzie błyszczą delikatnie zamrożoną taflą wody. 
W promykach słońca widnieją kolorowe kropelki, które po 
chwili pod wpływem zimna zamieniają się na grudki i stają się 
delikatną taflą lodu. Cały rynek brzostecki otulony jest bielą, a po 
chodnikach spokojnie idą starsze osoby, zaś dzieci biegają i od 
czasu do czasu obrzucają się białymi kulami śniegowymi. Drze-
wa – a jest ich na rynku coraz mniej – stoją nagie, tylko świerk 

koło kapliczki zatrzymał na gałęziach płatki śniegu, z których 
od czasu do czasu spadają drobne gwiazdki śniegowe. Rabata 
kwiatowa stojąca na środku rynku, ozdobiona jest małym bał-
wankiem śniegowym, a wokół niego biegają małe dzieci odziane 
w grube, ciepłe czapeczki, rękawice, ocieplane spodnie i kurtki, 
a na nogach mają wytworne zimowe buciki. Jak to dobrze, że 
w obecnych czasach przemysł odzieżowy zdąża za potrzeba-
mi ludności i nie trzeba z podziwem patrzeć na zagraniczne 
ubrania, bo i nasze polskie są piękne, wygodne, jak te dawniej 
z „zachodu”. Nie widać starszych ludzi, boją się śliskiej drogi 
i konsekwencji upadku. Jednak najczęściej ze sklepu wychodzą 
kobiety w średnim wieku, też gustownie i elegancko odziane, 
w wymyślnych czapkach, kapelusikach, beretkach, w strojnych 

Jednostka OSP Brzostek obecnie
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kurtkach i tęgich masywnych butach. Zatrzymują się, rozmawiają, 
a po chwili wsiadają do swoich samochodów i odjeżdżają. Są też 
i takie panie, które z torbami pełnymi zakupów śpieszą pieszo 
do domu. Tu i ówdzie przystają mężczyźni, tworząc grupki, raźno 
rozmawiają, gestykulują rękoma, uśmiechają się, a po chwili już 
ich nie ma. Niebo jest jasne, popielatoszarawe, pełne drobnych 

chmur. Jest to znak, że za chwilę będzie śnieżyca, to i dobrze, 
bo w polach uprawnych potrzebna jest wilgoć, a jesień była 
dosyć sucha. Chodniki brzosteckie błyszczą delikatnym lustrem 
cienkiego lodu, tylko tu i ówdzie zabezpieczone są przejścia 
piaskiem. Cała ulica Mickiewicza jest przyjazna pieszym, a wokół 
domu kultury, bardzo starannie widniej oczyszczony chodnik, za 
nim zaś jest obszerna nowoczesna remiza strażacka z dużymi 
garażami, z salą konferencyjną i innymi pomniejszymi salami. 
W tym nowoczesnym budynku, tzw. strażnica albo remiza, 
wszystko jest nowoczesne i bardzo funkcjonalne. Budynek 
ten został oddany do użytku w 2008 roku i w tym też roku 
został poświęcony przez byłego proboszcza parafii brzosteckiej 
ks. dr. Jana Cebulaka, który ufundował brzosteckim strażakom 
figurę św. Floriana - opiekuna strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna należy do najstarszych organizacji 
nie tylko na naszej brzosteckiej ziemi, ale także w całej Polsce. 
Od zawsze organizacja ta była skuteczna w walce z plagą po-
żarów, klęską wylewu Wisłoki, Gogołówki, Kamienicy i pomocy 
w przenoszeniu całego dobytku z zalanych gospodarstw, w walce 
z wichurami zrywającymi zadaszenia, a nawet wywalającymi całe 
zabudowania i to nie tylko te drewniane, ale także budowane 
z bloków i płyt budowlanych. Strażacy byli także pomocni w li-
kwidowaniu przyczyn innych jeszcze klęsk przyrody.

Miasteczko nasze, o czym dowiadujemy się z nielicznych 
zapisów historycznych, ulegało w przeszłości pożodze og-
nia. Po najeździe Rakoczego z Brzostku pozostały tylko ruiny 
i zgliszcza, a nieliczni mieszkańcy „tułacze” przeżyli, uciekając 
nad Wisłokę, jeziora i stawy, ukrywając się w szuwarach i na 
mokradłach. Z czasopisma krakowskiego „Czas” dowiadujemy 
się, że rok 1890 był niezwykle tragiczny dla naszego miasteczka, 
gdyż 5 sierpnia tego roku, podczas jarmarku w gorzelni Spreta 
wybuchł pożar, który był tak silny, że strawił połowę miastecz-
ka. Wtedy to spłonęło pięćdziesiąt domów i stodół, pełnych 
żniwnych zbiorów oraz domów użyteczności publicznej: urząd 
gminy, poczta z telefonem i telegrafem, z którego to urzędu 
poczmistrzowi udało się uratować księgi. Jednak ogień roz-
przestrzeniał się tak szybko, że nie tylko strażacy brzosteccy, 
ale także z ościennych miejscowości: Kołaczyc, Jasła i Pilzna, 
nie zdołali dużo uratować. Powodem był tutaj brak wody oraz 
bardzo prymitywne urządzenia pożarnicze. A po dwóch dniach 
wybuchł drugi pożar w browarze nawsieńskim i ten strawił dru-
gą połowę naszego drewnianego miasteczka. Ogień przenosił 
się bardzo szybko z zabudowań i zajmował zabudowania dalej 

i dalej, gdyż budynki były ciasno budowane, a uliczki były bardzo 
wąskie, zaś pomiędzy budynkami stały stodoły pełne zżętych 
zbóż i suchej słomy. Losem brzosteckich pogorzelców przejęły 
się nie tylko ościenne plebanie, zbierając dary dla pogorzelców, 
ale także sam cesarz Franciszek Józef, który ze swych prywat-
nych dochodów przesłał pięćset złotych reńskich. Za kilka lat 

znowu wybuchł pożar w Brzostku, a w jego płomieniach zginął 
Stanisław Trześniowski, zacny rajca brzostecki, hojny darczyńca 
miejski, który ratując stodołę pełną ziarna, sam w niej spłonął, 
a jego zwłoki „wygrzebał” z ognia ówczesny kierownik straży 
pożarnej, Andrzej Tułecki.

I tak od zarania wieków zdarzały się klęski żywiołowe, nie 
tylko w naszej miejscowości, a uzależnione były od sposobu 
budowania osiedli, materiału budowlanego, umiejętności bu-
dowlanych, itp. Ale także zawsze były grupy mieszkańców, które 
chciały i umiały pomagać poszkodowanym, w myśl modlitwy 
strażaków: „Gdy obowiązek wezwie mnie tam wszędzie, gdzie 
się pali, Ty mi, o Panie, siły daj, bym zawsze życie ludzkie ocalił, 
swe powołanie pełnić chcę i wszystko z siebie dać. Sąsiadów, 
bliźnich w biedzie strzeż…” 

Ważne znaczenie dla rozwoju straży pożarnej miała ustawa 
z 1891 roku o tzw. policji ogniowej, która zmuszała władze 
miasta do organizacji straży pożarnej. W Brzostku już wtedy 
działała grupa mężczyzn, tzw. straż pożarna, wyposażona była 
w bardzo prymitywne narzędzia gaśnicze takie, jak: bosaki, 
wiaderka, toporki, siekierki, sikawki. Byli oni także wyposażeni 
w jednolite mundury strażackie. W tamtych czasach mundur 
trochę „wojskowy” był największym marzeniem dla każdego 
chłopca. Dlatego dorosłych mężczyzn też było sporo, jeździli 
oni na szkolenia strażackie do Jasła, Pilzna, Krakowa, a potem 
składali przyrzeczenia: „Ja nowo zaciężony towarzysz Korpusu 
Ochotniczej Straży Pożarnej – i tutaj podawano nazwę miej-
scowości, w której miał działać – przystąpiwszy z własnej woli 
i ochoty do tegoż Korpusu przyrzekam i ślubuję, że przy tej 
straży wiernie i wolnie służyć będę…”.

Ówczesny Korpus Strażacki dzielił się na cztery oddziały: 
gimnastyków, sikawkowego wodnego i strażnicy. Od dawien 
dawna opiekunem strażaków był św. Florian, którego figurka 
zdobi nową remizę strażacką w Brzostku. Przy tej figurze zawsze 
widniał fragment modlitwy: „Święty Florianie miej ten dom 
w obronie przed płomieniami ognia…”. Owa modlitwa miała 
chronić obiekt przed nieszczęściem pożaru.

W okresie międzywojennym strażacy zorganizowali orkiestrę 
dętą, która uświetniała nie tylko święta państwowe, ale także 
święta kościelne. Strażacy byli współorganizatorami takich im-
prez, jak festyny, zabawy sylwestrowe, a zarobione fundusze 
odkładali na budowę remizy strażackiej, którą później wybu-
dowali obok urzędu gminy. Podczas okupacji strażacy walczyli 
z okupantem, pomagając przetrwać umęczonej ludności brzo-

Jednostka OSP Brzostek w roku 1889Jednostka OSP Brzostek w roku 1889 - wykaz strażaków
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steckiej. Pomagali też w reperacji zniszczonych przez najeźdź-
ców obiektów mieszkalnych, nieśli pomoc przy gaszeniu wieży 
kościelnej, a potem przy odrestaurowaniu świątyni ze zniszczeń 
wojennych. Ważną osobistością strażacką w tamtych czasach był 
Józef Szybowicz, który z wielkim poświęceniem ukrywał sztandar 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku, a kiedy Niemcy coraz 
gorliwiej szukali sztandaru, wyniósł go z mieszkania i zakopał 
w ziemi. Dlatego też sztandar uległ zniszczeniu, a ocalał na nim 
jedynie wizerunek Maki Bożej i św. Floriana. Trzy lata po wojnie 
społeczeństwo Brzostku ufundowało nowy sztandar strażacki.

Za bezgraniczne zaangażowanie w pomoc ludności podczas 
klęsk żywiołowych strażacy w latach sześćdziesiątych otrzymali 
samochód STAR 21 oraz motopompę i inne nowoczesne, jak 

na owe czasy urządzenia gaśnicze. Wtedy to zaczęto myśleć 
o nowej remizie OSP, w której będzie więcej miejsca na nowe 
urządzenia i sprzęt strażacki. Drużyna brała czynny udział w za-
wodach strażackich, akcjach ratowniczych, zajmując wysokie 
lokaty w ocenach. Dlatego też nasza OSP była jedna z naj-
lepszych jednostek w powiecie jasielskim, wtedy to strażacy 
otrzymali drugi samochód i rozpoczęli działalność edukacyjną 
w szkołach. W szkole brzosteckiej, współpracując z gronem na-
uczycielskim, z młodzieżą, z harcerzami utworzyli dwie drużyny 
młodzieżowe, które także brały udział w zawodach pożarni-
czych, zdobywając poczesne lokaty. W 1988 roku – w stulecie 
istnienia OSP w Brzostku – ufundowano nowy sztandar, który 
został odznaczony Złotym Znakiem Związku. Od 1995 roku 
zaczął funkcjonować w Polsce Krajowy System Ratowniczo-
-Gaśniczy, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, do 
której należy i nasza jednostka. Podstawowym celem tego sy-
stemu jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska, poprzez 
walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo 
techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne 
i medyczne. Do działalności strażackiej włączyły się też kobiety, 
a to głównie żony, siostry i koleżanki strażaków. 

Dziś strażaków widać wszędzie, we wszystkich akcjach pomo-

cy ludziom, nie tylko przy gaszeniu pożarów. Widać strażaków 
przy pomocy powodziowej, kiedy wody naszej brzosteckiej 
rzeki – Wisłoki – rozlewają się na pola uprawne i zalewają cały 
dobytek gospodarzy, wtedy to strażacy przewożą ludzi oraz 
ich inwentarz w wyżej położone miejsca naszych okolic. Widać 
też strażaków, kiedy szaleją wichury, łamiąc słupy elektryczne, 
drzewa, zdzierając całe dachy domów, przygniatając stojące 
obok samochody, wtedy to strażacy wycinają połamane drzewa, 
ochraniają domy zabezpieczając tymczasowymi „zadaszeniami”, 
itp. Pomagają też rolnikom chronić ich dobytek przed zbyt dużymi 
stadami dzikich zwierząt. Można też zobaczyć strażaków podczas 
wypadków drogowych, próbują oni wtedy kierować ruchem 
ulicznym, udzielać pierwszej pomocy ratunkowej, wzywają 
pogotowie medyczne i udzielają pomocy technicznej. Wszędzie, 
gdzie trzeba nieść pomoc, tam są zawsze nasi strażacy. 

Na przestrzeni wieków w historii strażaków brzosteckich 
zapisali się następujący strażacy: Jakub Michalski, Franciszek 
Konieczny, Andrzej Tułecki, Karol Kwiatkowski, Stanisław No-
wiński, Jan Konieczny, Andrzej Roszkowski, Tadeusz Konieczny, 
Stanisław Cholewiak, Bronisław Ziomek, Czesław Rozwadowski, 
Edward Oprządek, Kazimierz Szybowicz, Kazimierz Grygiel, 
Mieczysław Lisowski, Kazimierz i Jerzy Sieradzcy, Kazimierz 
Patla, Edward Cholewiak, Jan Krajewski, Ryszarda Dziedzic, 
Maria Smoroń i inni. 

W obecnych czasach OSP Brzostek bierze udział w ratowni-
czych akcjach nie tylko w naszej gminie, ale także w powiecie, 
a nawet w województwie. Zawsze, kiedy zdarza się wypadek 
na drodze, pierwsi z pomocą zapisują się „Oni” strażacy. Kiedy 
organizowane są biegi sportowe, rajdy, festyny, korowody, to oni 
dbają o bezpieczeństwo uczestników. Widoczni też są podczas 
procesji Bożego Ciała, Rezurekcji, Drogi Krzyżowej, pełniąc straż 
przy Bożym Grobie. W 2010 roku pomoc nieśli powodzianom nie 
tylko w naszej gminie, ale także w gminie Jodłowa, Pilzno. Brali 
udział przy gaszeniu pożaru drewnianego kościoła w Sieklówce 
oraz w hali przemysłowej w Dębicy. Nasi strażacy brzosteccy 
są zawsze tam gdzie trzeba ratować życie i pomagać sąsiadowi.

W nowej remizie strażackiej jest też nowy sprzęt, a OSP zo-
stało jednostką Operacyjno-Techniczną Pożarnictwa. Strażacy 
przeszli gruntowne kursy szkoleniowe. Organizacja ta zrzesza 
68 osób, w tym jest 28 czynnych ratowników uczestniczących 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Są też wśród nich ratownicy 
medyczni, operatorzy urządzeń, kierowcy pojazdów, są też 
dowódcy BLS-AED mający uprawnienia do używania urządzeń 
defibrylacyjnych. Obecnie mają trzy pojazdy samochodowe, 
Przyczepę Specjalną Ratownictwa Ekologiczno-Przeciwpowo-
dziowego oraz łódź patrolowo-ratowniczą. 

Długoletnim prezesem OSP jest Jan Krajewski, który za 
rzetelną pracę został odznaczony Złotym Znakiem Związku 
Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej nadany 
przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży 
Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Od 130 lat brzostecka straż pożarna służy mieszkańcom naszej 

Jednostka OSP Brzostek lata 60.

Orkiestra OSP Brzostek lata 40.

Wyposażenie Jednostki OSP w Brzostku
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ziemi, niosąc pomoc potrzebującym. Wśród brzosteckiej starszej 
młodzieży są i tacy mężczyźni, którzy pełnią szczytne funkcje 
w województwie. Nasz brzostowianin ks. Paweł Samborski 
pełni posługę kapelana strażackiego w Rzeszowie, a Sławomir 
Sieradzki po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Pożarni-
ctwa w Warszawie został zatrudniony w Rzeszowie i prowadzi 
tam dział kadr Państwowej Straży Pożarnej. Grzegorz Jamróz 
po ukończeniu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie pracuje w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży 
Pożarnej w Dębicy jako kierowca, operator drabiny.

Ochotnicza Straż Pożarna brzostecka czynnie angażuje się 

w życie społeczne gminy. Obsługuje imprezy uliczne, współpra-
cuje z młodzieżą, z parafią brzostecką, uświetnia nabożeństwa 
obecnością sztandaru itp. Zawsze marzeniem każdego chłop-
ca było zostać strażakiem, mieć mundur i czapkę strażacką, 
maszerować tak równo jak oni, ale strażacy to nie tylko ładny 
wizerunek, ale odpowiedzialna i bardzo niebezpieczna praca 
niosąca pomoc poszkodowanym. Praca, która przeznaczona 
jest dla niezwykłych ludzi, oby tych „niezwykłych” strażaków 
było jak najwięcej i umieli oni nieść pomoc w chwili zagrożenia.

Zuzanna Rogala

CZYTElNICY 
PISZą…

Czułość – co to takiego?
W sobotnie popołudnie 18 stycznia 2020 r. w Kleciach 

odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kleciach, w którym gościnnie uczest-
niczyłem zaproszony przez Panie członkinie tego koła. Jestem 
wielce wzruszony tym wyróżnieniem mojej osoby reprezentują-
cej pokolenie odchodzące już na wieczny spoczynek. Wyrażam 
Paniom z KGW w Kleciach serdeczną wdzięczność za ten gest 
w stosunku do mojej osoby. Szczególnie podziękowanie kieruję 
do Przewodniczącej KGW Klecie Pani Małgosi Woźniak.

Po tym spotkaniu odniosłem wrażenie, że czułość ludzka 
jeszcze tkwi w narodzie, który jest skłócony między sobą przez 
elity polityczne. O tej czułości należy pamiętać i wyrażać ją 
na co dzień.

Osobiście w życiu kieruję się własnym rozumem i życie swoje 
staram się układać i dostosowywać do warunków, w jakich się 
znajduję w danym miejscu i czasie. Być szczerym i otwartym 
wobec drugiego człowieka bez obłudy i fałszu. Przedstawia-
jąc swoje poglądy, nikomu ich nie narzucam, a traktuję jako 
wymianę wzajemną. Wymiana poglądów nie polega na wza-
jemnym obkładaniu się obelżywymi słowami, a na wymianie 
argumentów opartych na faktach i wiedzy, na których oparty 
jest swój światopogląd. Przy wymianie swoich wywodów 
trzeba mieć szacunek do odmiennego zdania wyrażanego 
przez drugą osobę, a nie odnosić się do niej wrogo, poniżać 
ją i potępiać. W końcu wybrać z tego dialogu rzeczy dobre, 
a odrzucić rzeczy złe i zawrzeć obopólną zgodę. Wówczas 
może nastąpić przyjaźń i zgoda oraz można współtworzyć 
lepszy świat. Osób prowadzących taki dialog należy słuchać 
i je szanować. Natomiast gburów, złośliwców, osób zacietrze-
wionych należy tępić niezależnie, kim są i jakie stanowiska zaj-
mują. Pieniactwo jeszcze niczego dobrego nie zbudowało. Złe 
zachowanie i postępowanie, traktowanie drugiego „bliźniego” 
człowieka, jako istotę gorszą od siebie nie można tolerować, 
a tępić z całą mocą. Dotyczy to szczególnie naszych wybrań-
ców do władz wszystkich szczebli – „od góry do dołu”. Razi 
szczególnie ta zajadłość: „Nie jesteś z nami, to jesteś wrogiem, 
zawsze znajdziemy na ciebie bat, którym cię pokonamy”. Nie 
bójmy się – „nie lękajcie się” naszych wybrańców, łaski nam oni 
nie robią, to my prości ludzie „KOWALSCY” byliśmy łaskawi 
ich wybrać, uwiedzeni ich obietnicami. Z tych obietnic mamy 
prawo ich rozliczać.

Wracając do tematu zawartego w tytule, odniosę się do 
pewnego spostrzeżenia zachowań międzyludzkich w naszej 
społeczności, w naszym otoczeniu, w życiu codziennym, „nie 
od święta”. Jak opisałem powyżej, moje uczestnictwo w spot-
kaniu opłatkowym bardzo cenię i cieszyła mnie ta atmosfera 
serdecznych życzeń. Ale ta serdeczna życzliwość powinna 
mieć miejsce w codziennym życiu. Szczególnie w stosunku do 
osób upośledzonych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku. 
Jako osoba w podeszłym wieku (89 lat) odczuwam to, kiedy 

znajduję się w otoczeniu między ludźmi z młodego pokolenia. 
Starsze pokolenie już rozumie, że w niedługim czasie znajdzie 
się w takim położeniu po (dożyciu) osiągnięciu takiego wieku. 
Podam przykład z mojego zdarzenia w sklepie: „Poruszam 
się o lasce (po zawale i koronografii serca), nie mogę długo 
przebywać w pozycji stojącej. W kolejce do kasy przede mną 
stało kilka młodych osób (ok.8). Nikt nie zwrócił uwagi, że nogi 
pode mną się uginają i drżę całym ciałem. Musiałem odstać 
całą kolejkę, bo nie wyraziłem próśb i przeproszeń skorzystania 
z pierwszeństwa. Drugi przykład: Wsiadam do autobusu PKS 
w Brzostku z wielkim trudem, pytam młodego mężczyznę sto-
jącego przede mną: „dlaczego mi pan nie pomoże”, dostałem 
odpowiedź: „a prosił mnie pan o to?” To właśnie człowieka boli, 
z czym spotyka się na co dzień, z brakiem czułości. Powodem 
zaniku tej czułości jest niedostateczne wychowanie młodego 
pokolenia, które oderwane jest od życia naturalnego, a żyje 
życiem wirtualnym.

Czym wobec tego jest czułość?
W swojej mowie noblowskiej Olga Tokarczuk powiedziała: 

„CZUŁOŚĆ JEST TĄ NAJSKROMNIEJSZĄ ODMIANĄ MIŁO-
ŚCI”. „To jest ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach 
ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się na nią 
nie powołuje. Nie ma swoich emblematów, ani symboli, nie 
prowadzi do zbrodni ani zazdrości…” Czułość jest sponta-
niczna i bezinteresowna, wykracza daleko poza empatyczne 
współodczuwanie. Jest raczej świadomym, choć może trochę 
melancholijnym współodczuwaniem losu. Czułość jest głębokim 
przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnoś-
cią, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Czułość 
dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamość”.

Jak cały świat, nasz kraj – Polska, nasza lokalna społecz-
ność, przeżywamy kryzys klimatyczny i polityczny, któremu 
próbujemy się przeciwstawić. Nie wziął się on znikąd. Nie 
jest to jakieś zrządzenie losu, ale rezultat bardzo konkretnych 
posunięć i decyzji ekonomicznych i politycznych. Chciwość, 
brak szacunku dla natury, egoizm, brak wyobraźni, niekończące 
się współzawodnictwo, brak odpowiedzialności, kłamstwo 
doprowadziły świat do statusu przedmiotu, który można ciąć 
na kawałki, używać i niszczyć. 

Dlatego polecam lekturę książek tej pisarki, naszej noblistki, 
docenionej w świecie, a u nas pogardzanej. Czemu się dziwić 
ludziom prostym, że są nieoczytani (bo mają laptopy, smart-
fony, w które wlepiają oczy), gdy osoby zajmujące wysokie 
stanowiska i nami rządzą, oświadczają, że takich książek nie 
czytają. Pytanie, czy w ogóle po skończonej edukacji jakąkolwiek 
książkę przeczytali? To wątpliwe. Osobiście w mojej skromnej 
biblioteczce mam już trzy tytuły książek Olgi Tokarczuk, które 
przeczytałem w okresie świątecznym. Jej opowieści oparte są 
na faktach i opowiadają prawdę, a nie fikcję. Dają do zrozu-
mienia dużo rzeczy z życia ludzkiego, z dziedziny psychologii 
i wzajemnych powiązań międzyludzkich. W tej literaturze można 
znaleźć wiele przykładów, jakich ja doznałem i obserwuję na 
co dzień. Może niejednym otworzyłyby się szerzej oczy, ode-
tkały uszy i ruszyły neurony w mózgu, żeby przestawić swe 
postępowanie na inne tory.

Z poważaniem 
Bolesław Kowalski
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 44) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? fot. 
s. 44) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 29 lutego 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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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
luty 2020

POZIOMO: 4) Mocny trunek 7) Płytki odcinek koryta rzeki, umożliwiający 
przeprawę. 13) Porusza kukiełkami 15) Imię żeńskie - 17 VI; ukochana Filona. 
16) Ludzie stanowiący ochronę, pilnujący kogoś lub coś; ochrona, ubezpie-
czenie. 17) Bałagan, nieporządek, rozgardiasz. 18) Dewizowy bądź hutniczy 
19) księżyc Neptuna 20) pieszczotliwie o kotce. 21) Biogaz. 22) Czasowe 
posiadanie czegoś przez wierzyciela; fant. 26) Zool.: roślinożerny chrząszcz, 
groźny szkodnik upraw. 29) Maksym (1868-1936), ros. pisarz, dramaturg 
i publicysta; „Matka”, „Na dnie”. 30) Biblijna ziemia obiecana 31) ... Saudyjska - 
państwo w Azji. 34) jeden z muszkieterów. 35) 1/100 dolara. 36) Niezręczność, 
nietakt, uchybienie. 38) tryskające gorące źródło 40) Imię żeńskie - 22 II, 29 
VII; Lipińska, Meszaros, Klubowicz, Mirska 45) Nakładka, skuwka, nakrywka, 
oprawka. 46) Zwolennik, wyznawca okultyzmu, człowiek stosujący praktyki 
magiczne. 47) skutecznie poprawia oblicze 48) Dawniej: wkupne nowicju-
sza przyjmowanego do cechu; frycowiny, frycówka. 49) człowiek będący 
wzorem do naśladowania 50) baśniowy karzełek 51) Kolor różowoczerwony 
z odcieniem fioletowym.

PIONOWO: 1) chwyt klamrowy w boksie 2) USG 
3) Potocznie: człowiek skłonny do wszczynania bójek, 
burd; awanturnik. 4) Największy kontynent. 5) przyjaciel 
Rudego 6) czarnoskóry przyjaciel Stasia i Nel 7) krza-
czaste lub wyregulowane pęsetą 8) W obrębie gatunku 
9) śpiewała w „Virgin” 10) odraza, obrzydzenie 11) Ho 
Chi Minh dawniej 12) Potocznie: grupa ludzi utrzymują-
cych bliskie stosunki. 14) Pierwiastek promieniotwórczy 
23) ceniony chalcedon 24) Dłużnik wekslowy 25) Dźwig 
w bloku 26) Żalenie, uskarżanie się. 27) głośne okrzyki 
i oklaski 28) nasiona używane jako przyprawa kuchenna 
30) cukierek z karmelu. 32) manowce, wertepy 33) Płyn 
w wiecznym piórze 37) Imię męskie - 20 I 39) Poważa-
nie, szacunek, cześć. 41) księżyc z piekarni 42) model 
fiata 43) zasłona w oknie. 44) Figiel, żart. 45) do lampy 
z knotem

27 28 29 30 31 32 33 34
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Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Lotos
Fotograficzna zagadka geograficzna: gdańsk
Hasło krzyżówki: Pomoc wzajemna bywa przyjemna.

Nagrodę książkową wylosowali: Danuta Ogrodnik z Brzost-
ku (krzyżówka), Irena Czech z Brzostku (zagadka geograficzna), 
nikt nie odgadł zagadki przyrodniczej. 

CZYTAJ!
Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt. 
Sarah A. Denzil „Morderczyni”

Siedem lat temu sześcioletnia Maise zostaje 
zamordowana. Odpowiedzialność za jej śmierć 
spada na czternastoletnią Isabel. Dziewczyn-
ka nic nie pamięta, ale na ubraniu i dłoniach 
ma krew Maise. Sąd skazuje ją za morderstwo. 
Leah zaczyna pracę w szpitalu psychiatrycznym 
dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. 
Poznaje Isabel i spędza z nią dużo czasu. Wkrótce zaczyna 
podejrzewać, że ktoś inny jest winien śmierci dziewczynki 
sprzed siedmiu lat. Jeśli tak, to kto to zrobił? I czy da się zwró-
cić młodej dziewczynie skradzione dzieciństwo i zdjąć z niej 
piętno morderczyni?

Hanna greń „Uśpione królowe”
Sprzedawca Snów jest seryjnym mordercą. 

Atakuje raz w roku, a jego ofiarami są młode 
kobiety – do tego stopnia różniące się wyglądem 
i osobowością, że ich wybór wydaje się zupełnie 
przypadkowy. Zabija je z niezwykłą brutalnością. 
Nadkomisarz Konrad Procner i komisarz Marcin 
Cieślar próbują rozwikłać zagadkę Sprzedawcy 
Snów i doprowadzić do jego ujęcia. Po każdym dokonanym 

zabójstwie zostawia na miejscu zbrodni tajemniczy list, który 
stanowi jedyny trop wiodący do schwytania go. Śledztwo na-
biera rozpędu, gdy policjanci poznają dwie niezwykłe kobiety 
Zenę i Petrę. Jak się okazuje, obie panie związane są w jakiś 
sposób ze sprawą Sprzedawcy Snów…

David Lagercrantz „Ta która musi umrzeć”
W centrum Sztokholmu znaleziono martwego 

mężczyznę. Z pozoru wygląda to na tragiczną 
śmierć bezdomnego, jednak pomimo cech cha-
rakterystycznych, jego tożsamości nie udaje 
się ustalić. Lekarka sądowa, Fredrika Nyman, 
postanawia zadzwonić do Mikaela Blomkvista. 
Dziennikarz niechętnie zabiera się do sprawy. 
Świadkowie potwierdzają co prawda, że zmarły kilkakrotnie 
wrzeszczał coś pod adresem Johannesa Forsela, szwedzkiego 
ministra obrony – ale czy faktycznie mogło coś ich łączyć? 
Mikael bezskutecznie próbuje skontaktować się z Lisbeth 
Salander, która po pogrzebie Holgera Palmgrena wyjechała 
z kraju. Blomkvist nie wie, że Lisbeth trafia do Moskwy, by 
raz na zawsze wyrównać rachunki ze swoją siostrą Camillą. 
Salander podjęła decyzję – będzie myśliwym, nie ofiarą.

Ta która musi umrzeć to kolejny tom sagi Millennium.

WARTO PRZECZYTAć

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

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

 fb.com

  
Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, 

zimowe buciki. Szarpie się, męczy, ciągnie… 
- No, weszły! 
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 
- Ale mam buciki odwrotnie… 
Pani patrzy, faktycznie! No to ściągają, mordują się, sapią… 

Uff, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą 
wejść… Uuuf, weszły! Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki… 
Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy. Odczekała i znowu 

szarpie się z butami… Zeszły! Na to dziecko: 
- Bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić. 
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż prze-

staną jej się trząść i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. 
Wciągają, wciągają… weszły! 

- No dobrze – mówi wykończona pani – a gdzie masz 
rękawiczki?

- W bucikach.
  

PSYCHOlOgIA 
NA luZIE 
fb.com

 ¾ Prawdziwy akt odkrycia nie 
polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrze-
niu na stare w nowy sposób. /M. Proust/

 ¾ Każdy ma prawo do własnej opinii, ale nie do własnych 
faktów. /D.P.Moynihan/

 ¾ Jeżeli pragniemy porozumienia z innymi, musimy zdawać 
sobie sprawę, że różnimy się od siebie pod względem 
sposobu postrzegania świata i niech ta prawda bę-
dzie wskazówką przy wszelkich kontaktach z ludźmi. 
/A. Robbins/

 ¾ gniew – stan, w którym język pracuje szybciej niż mózg.
 ¾ Jeśli nie postawisz granic, inni zrobią to za Ciebie lub 
zignorują fakt, że w ogóle ich potrzebujesz. /Ch. Buck/

 ¾ Praca nad sobą to jedyna pewna robota w życiu.
 ¾ Dopóki nieświadome nie stanie się świadome, będzie 
rządziło Twoim życiem, a Ty będziesz nazywać je losem. 
/C. C. Jung/

Wybrała Maria KawalecWybrała Maria Kawalec

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

ROZWIĄZANIA ZAgADEK I KRZYżÓWKI ZE STYCZNIOWEgO NUMERU

Odpowiedzi do testu z języka polskiego:
1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6a, 7a, 8b, 9a, 10b, 
11a, 12b, 13a, 14a, 15a, 16b, 17b, 18a, 
19a, 20a, 21b, 22a, 23b, 24b, 25b, 26a.
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KąCIK 
WĘDKARSKI
Jako że mamy nowy rok i pogoda jest niena-

ganna, to może czas na ryby. Tym samym informujemy, że już 
od 10 stycznia, jak i w każdy kolejny piątek można opłacić kartę 
w Domu Kultury w Brzostku w godzinach od 14.00 do 18.00. Ja 
2020 rok zaczynam od wędkowania karpia. Jest to moja ulubiona 
ryba łowiona metodą gruntową, dlatego też chciałbym się podzielić 
swoimi sposobami i radami na połów tej ryby.

Na początku sezonu, zanim zacznie się zanęcanie, o czym 
później, wybieram się na obserwacje zbiorników. Lokalizacja ryb 
jest bardzo ważnym elementem karpiowej układanki. Będąc na 
zbiornikach, uważnie obserwuję wodę, aby móc odpowiednio 
zareagować na to, co zobaczę. Czasami ryby zostawiają ewidentne 
znaki, na przykład gdy karpie są w dobrej formie, ujrzysz klasyczne 
spławy. Innym razem aktywność może być mniej widoczna i jedyną 
oznaką ich bytności będzie zaledwie kilka pęcherzyków powietrza 
pojawiających się na powierzchni wody. Nawet gdy sygnalizato-
ry milczą bardzo długo, nie przerzucam zestawów, dopóki nie 
zobaczę wystarczających dowodów na obecność karpi, w jakimś 
innym miejscu. Przez cały czas staram się uważnie obserwować 
wodę, aby być pewnym, że jestem w odpowiednim miejscu. Jeśli 
jednak zauważam, że ryby się przemieszczają, wtedy podążam za 
nimi. Jeśli zauważę obszar łowiska, w którym karpie właśnie się 
pokazały, a miejsce to jest znacząco oddalone od tego, w któ-
rym obecnie łowię, najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze 
podążenie za zaobserwowanymi rybami. Tylko wtedy znacząco 
wzrośnie szansa na złowienie niezłej sztuki. Choć brzmi to bardzo 
prosto i nie jest trudne do wykonania, tak naprawdę niewielu 
wędkarzy podąża za rybami. Dlaczego? Cóż, niektórzy nie robią 
tego z czystego lenistwa, inni zaś z wygodnictwa. To duży błąd. 
Powinniśmy wiedzieć, kiedy warto szybko zwinąć się i zmienić 
łowisko, a kiedy pozostać w miejscu, w którym pierwotnie rozbi-
liśmy swój obóz. Czasami może okazać się, że nowa miejscówka 
jest w zasięgu naszego rzutu, świetnie, wówczas zwróćmy jednak 
szczególną uwagę, aby posłanie tam naszego zestawu odbyło się 
możliwie dyskretnie i nie wypłoszyło żerujących ryb. Niezależnie 
od pory roku, wybór miejscówki jest zdecydowanie najważniejszym 
czynnikiem, który zadecyduje, czy złowię karpia, czy też nie. 
Często słyszę od wędkarzy, że lokalizacja ryb jest kluczowa jedynie 
w zimie. Błąd! Lokalizacja karpi jest ważna dokładnie przez cały 
rok. Istota rzeczy tkwi w tym, iż latem ryby są bardzo aktywne, 
a więc jednocześnie dość przewidywalne i zazwyczaj spotkamy 
je w typowych miejscach. W zimie zaś, gdy temperatury są niskie, 
karpie schodzą na większe głębokości i przebywają w zupełnie 
innych strefach zbiornika, niż miało to miejsce w cieplejszych 
porach roku. Są wtedy bardzo trudne do zlokalizowania i często 
pojawiają się w rejonach, w których nie przyszłoby nam do głowy 
ich szukać. Nierzadko znajduję je wtedy w miejscach kompletnie 
ignorowanych przez innych wędkarzy. Jak powszechnie wiadomo, 
w łowieniu karpi nie ma żadnych żelaznych zasad. Aby odnieść 
sukces, niezbędne jest poznanie środowisk ryb oraz spędzanie 
maksymalnie dużo czasu nad wodą. Pamiętaj jednak, aby w pierw-
szej kolejności znaleźć ryby, zanim spróbujesz je złowić. 

Przynęty i zanęty
Używanie jaskrawych, kolorowych kulek okazuje się szcze-

gólnie skuteczne w miesiącach zimowych i wiosennych. Myślę, 
że nie będzie wiele przesady w twierdzeniu, że przynęty takie są 
zazwyczaj przez ich producentów dość mocno aromatyzowane. 
Smak niewątpliwie odgrywa ważną rolę, lecz moim zdaniem 
jaskrawe kolory mają często aromatu zbyt wiele. Jestem zdania, 
że skuteczność jaskrawych przynęt wynika z prostego faktu, że 
są one dla ryb bardziej atrakcyjne wizualnie, niż przynęty w bar-
dziej stonowanych barwach. Nie dajcie się więc nabrać, wbrew 

powszechnie panującym przekonaniom, że bardzo jasne kulki są 
skuteczne tylko jako pojedyncze przynęty. Zapewniam, że jest 
to nieprawda! Możemy mieć wciąż świetne wyniki, stosując np. 
bałwanki z jasnych, jaskrawych przynęt. Moje dwa ulubione ko-
lory to bez wątpienia różowy i biały. Ich rewelacyjna skuteczność 
została wielokrotnie potwierdzona nie tylko przeze mnie, ale także 
przez wielu moich przyjaciół. Oczywiście, jest jeszcze kilka innych 
kolorów, które są równie łowne. To na pewno żółty, pomarańczowy 
i czerwony. Ja jednak nigdy nie ruszam się na karpie bez kulek 
różowych i białych. Dipowanie kulek to kolejna z moich porad. Aby 
zwiększyć skuteczność przynęt, namaczam je w różnego rodzaju 
dipach i zalewach. Robię tak zarówno w przypadku klasycznych 
kulek, kulek o neutralnej pływalności, pop upów, jak i kukurydzy. 
Dopalanie przynęt znacząco zwiększa ich siłę wabienia. Atrakcyjny 
aromat będzie się z nich uwalniał powoli, dając karpiom wyraźny 
sygnał do żerowania. Wielu wędkarzy twierdzi, że jest to taktyka 
skuteczna wyłącznie w zimnych porach roku, inni są zdania, że 
przynęty warto dipować jedynie latem. Osobiście uważam, że 
dobrze zadipowana przynęta sprawdzi się przez cały rok. Bez 
wątpienia wcześniejsze zanęcanie łowiska, w którym zamierza-
my łowić, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Bywając regularnie 
nad wodą i konsekwentnie zasypując miejscówkę, możemy mieć 
pewność, że ryby przyzwyczają się do naszej zanęty. Pamiętajcie 
jednak, że najważniejsza jest jakość, a nie ilość. W wędkarstwie 
karpiowym często mniej znaczy więcej. Chodzi nam o zdobycie 
zaufania karpia nie tylko do samej przynęty, ale również do miejsca, 
w którym zamierzamy go złowić. Z każdym dniem owo zaufanie 
będzie rosło, a odnajdywany pokarm karpie zaczną stopniowo 
traktować jako naturalny. Na pewno przyczyni się to do lepszych 
efektów podczas naszych połowów. Warto również pamiętać, iż nie 
zawsze do wody muszą trafiać tylko i wyłącznie kulki proteinowe. 
Wielu moich przyjaciół z powodzeniem uzupełnia boilies o kilka 
garści konopi, pelletu, i kukurydzy, co w końcowym rozrachunku 
daje podobne efekty i spełnia to samo zadanie. Osobiście jednak 
najchętniej nęcę dobrą porcją kulek proteinowych. W mojej opinii 
równie ważne, jest używanie najwyższej jakości przynęt i zanęt. To 
proste – stosując regularnie wysokiej klasy boilies, przyzwycza-
jamy karpie do dobrego jedzenia. Możemy być wówczas niemal 
pewni, że ryby powrócą w zanęcone miejsce, odnajdą tam bowiem 
atrakcyjne dla siebie smakołyki. Moimi ulubionymi kulkami są te 
zrobione samodzielnie, ale obecnie na rynku nie brakuje wielu 
naprawdę dobrych przynęt i zanęt. Musicie być absolutnie pewni, 
że Wasze kulki są najwyższej jakości. Bez względu na to, w jakim 
zbiorniku łowicie i o jakiej porze roku organizujecie swoje zasiadki, 
zawsze używajcie możliwie najlepszych przynęt i zanęt. Nie lubię 
kopiować tego, co robią inni. Zdecydowanie wolę łowić karpie na 
własnych warunkach. Oczywiście zdarza mi się obserwować innych 
wędkarzy, podpatruję wówczas, co takiego robią, że w danym 
momencie łowią lub nie łowią ryb, jak to się ma do stosowanych 
przez nich przynęt, zanęt i zestawów. Wędkarze bardzo często 
wręcz automatycznie, a przy tym zupełnie nieświadomie obser-
wują się wzajemnie, powielając przy tym swoje działania. Czasami 
przynosi to pozytywne konsekwencje dla obu stron, niekiedy 
jednak owo bezrefleksyjne kopiowanie skutkuje powtarzaniem 
błędów sąsiadów, co ostatecznie przekłada się na słaby wynik. 
Kluczem do sukcesu jest zrobienie czegoś innego niż wszyscy. 
Zawsze powtarzam: Jeżeli łowisz tak, jak wszyscy, będziesz łowił 
tak, jak wszyscy. Nie bój się ryzykować, działaj nietuzinkowo 
i z pomysłem – bardzo często przynosi to znacznie lepsze wyniki.

Zbigniew Bogdan
Sekretarz koła 34
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MINISTRANCI Z BRąZOWYMI MEDAlAMI
20 stycznia Liturgiczna Służba Ołtarza 

z Januszkowic wzięła udział w XXV 
Mistrzostwach LSO w Halowej Piłce Nożnej 

o Puchar Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby w kategorii 
„lektor starszy” rozgrywanych w Tyczynie. W diecezjalnej ry-
walizacji uczestniczyło 17 drużyn parafialnych wyłonionych 
podczas kwalifikacji. Po wspólnej modlitwie przyszedł czas 
na sportowe emocje, a tych nie brakowało. W pierwszym 
meczu lektorzy z Januszkowic szli jak burza, wbijając rywalom 
aż 5 bramek. Na listę strzelców wpisali się: Łukasz Kowalski, 
Przemysław Krupka, Kamil Płaziak i Kacper Pruchnik. Po tak 
znakomitym początku drugi mecz okazał się zimnym pryszni-
cem, ponieważ ministranci doznali wysokiej porażki 6:1 z LSO 
Wiśniowa, która ostatecznie zdobyła wicemistrzostwo. 

To nie był koniec walki, ponieważ po meczach grupowych 
udało się jednak przejść do fazy pucharowej. O awans do strefy 
medalowej z udziałem trzech zwycięskich zespołów przyszło 
się zmierzyć z parafią FARA z Sędziszowa Małopolskiego. Po 
raz kolejny przedstawiciele Januszkowic nie mieli sobie rów-
nych, zwyciężając 2:0. Obie bramki strzelił Łukasz Kowalski, 
który, co ważne, mimo młodszego wieku nie ustępował pola 
starszym rocznikom. 

Po odpoczynku przyszedł czas na półfinał. Niestety, stracie 
z LSO Hermanowa zakończyło się porażką 1:2. Jak się później 
okazało, była to porażka ze zwycięzcą całego turnieju. W meczu 

o brąz lektorzy z Januszkowic zdominowali rywala i dzięki temu 
zwyciężyli z LSO Palikówka 2:0, tym samym kończąc rywali-
zację na trzecim miejscu. Rozgrywki przebiegały w przyjaznej 
atmosferze. Zawodnicy prezentowali nie tylko wysoki poziom 
sportowy, ale przede wszystkim kulturę, ducha fair play i sza-
cunek do przeciwników. Parafia Januszkowice ma się z czego 
cieszyć – trzecie miejsce pośród 17 ekip, które zakwalifikowały 
się do mistrzostw województwa, jest doskonałym wynikiem. 

W drużynie zagrali: Kamil Płaziak, Patryk Garstka, Patryk 
Krupka, Kacper Pruchnik, Przemysław Krupka, Łukasz Kowal-
ski, Karol Stasiowski, Dawid Kolbusz, Konrad Krupka. Zespół 
ministrantów do rozgrywek przygotował Ks. Stanisław Mirek 
oraz nauczycielka wychowania fizycznego Magdalena Kawalec. 

Szczegółowe wyniki:
LSO Żyznowa - LSO Januszkowice  0:5
LSO Januszkowice - LSO Wiśniowa  1:6
Ćwierćfinał:
LSO Sędziszów FARA - LSO Januszkowice  0:2
Półfinał:
LSO Hermanowa - LSO Januszkowice  2:1
Mecz o 3. miejsce:
LSO Januszkowice - LSO Palikówka  2:1

Magdalena Kawalec

fERYJNE WYJAZDY Z OSIR-EM BRZOSTEK
Już tradycyjnie podczas ferii 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Brzostku przygotował kilka 
propozycji wyjazdu dla dzieci 
i młodzieży. 

Na pierwszy ogień poszedł 
kryty basen w Dębicy. Środowe 
popołudnie uczestnicy spędzili 
aktywnie i bardzo przyjemnie! 
Ratownik przypomniał zasady 
właściwego zachowania się na 
pływalni, podkreślając, że bez-
pieczeństwo jest najważniejsze. 
Uczestnicy mieli czas zrelaksować 
się w wodzie i doskonalić naukę 
pływania. Największą furorę zro-
bił dmuchany tor przeszkód. Są-
dząc z uśmiechów uczestników, 
wyjazd możemy uznać za udany. 

Dokończenie na str. 34
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Kolejny obiekt, jaki odwiedzi-
liśmy podczas ferii, to lodowisko 
w Krośnie. Zabawa była przednia. 
Podczas jazdy mogliśmy obser-
wować wzloty i upadki nowicju-
szy i zaawansowanych łyżwiarzy. 
Niektórzy wjeżdżali na taflę odważ-
nie, a inni robili to, trzymając się 
bandy, żeby mieć się czego chwycić 
w najgorszym momencie. Zawsze 
towarzyszył wszystkim uśmiech. 
Zabawa na lodowisku jest też za-
chętą do aktywnego spędzania cza-
su wolnego. Po takim wyjeździe 
apetyty na aktywność fizyczną na 
pewno będą większe.

Dokończenie ze str. 33

W drugim tygodniu ferii przyszedł czas na najbardziej ocze-
kiwany i oblegany wyjazd, jakim była podróż do FlyParku 
w Rzeszowie. Czekały tam różnej wielkości trampoliny, ścieżki 
akrobatyczne, baseny z gąbkami i inne atrakcje. Na miejscu 
pod opieką profesjonalnych trenerów mogli ćwiczyć skoki, 
podskoki, salta i przewroty. Po wspaniałej zabawie wszyscy 

udali się do MacDonalda, gdzie uzupełnili stracone kalorie. 
Wszyscy wrócili cali i zdrowi, a przede wszystkim zadowoleni 
z wyjazdu. Wyjazdy podczas tegorocznych ferii zimowych 
dobiegły końca, ale dla wielu pozostaną na długo w pamięci. 
Kolejne sportowe wyprawy już na wakacjach. 

Magdalena Kawalec
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V EDYCJA ZIMOWEgO TuRNIEJu W fuTSAl ZAKOńCZONA
Za nami już piąta edycja Zimowego Turnieju w Futsal orga-

nizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
Impreza z roku na rok cieszy się popularnością wśród zawodników 
i kibiców. W tegorocznej edycji udział wzięło 13 drużyn z terenu 
kilku sąsiadujących powiatów. Rozgrywki toczyły się w Hali Spor-
towej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku, a imprezę swoim 
patronatem objęli Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski 
oraz Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy Wiesław Lada. 
Patronat medialny nad turniejem objęła: gazeta „Obserwator Lo-
kalny” i telewizja TV Brzostek, głównym sponsorem była Gmina 
Brzostek oraz Matsport – sklep sportowy. W pierwszym dniu 
turnieju (11 stycznia) rozegrano mecze fazy grupowej. Już pierw-
sze mecze pokazały, że nikt tanio skóry nie sprzeda. W meczach 
nie brakowało ostrych starć, a sędziowie musieli temperować 
żółtymi kartkami tych bardziej zapalczywych piłkarzy. Dość 
często dochodziło do ostrych starć. Opieka medyczna nie narze-
kała na nudę, ale na szczęście obyło się bez groźnych kontuzji. 
W porannych spotkaniach rywalizowała grupa „A”, natomiast 
po południu na parkiecie walczyły zespoły z grupy „B” z grupą 
„A”. Do niedzielnej fazy pucharowej awansowała z pierwszego 
miejsca Uliczna Gwardia Bolka i Lolka, zaś z drugiego Tanie 
Odżywki Dębica. Z grupy „B” awansowały zespoły LZS Mała 
oraz Punkt G. W drugim dniu rywalizacji (niedziela) przyszedł 
czas na mecze półfinałowe, w których spotkały się zespoły: 
Uliczna Gwardia Bolka i Lolka - Punkt G oraz LZS Mała - Tanie 
Odżywki Dębica. Oba spotkania stały na najwyższym poziomie, 
pełne zwrotów akcji i emocji. Ostatecznie zwycięsko z poje-
dynków półfinałowych wyszły zespoły: Uliczna Gwardia Bolka 
i Lolka i Tanie Odżywki Dębica. Mecz o trzecie miejsce rozegrały 

drużyny LZS Mała oraz Punkt G. Obie drużyny spotkały się już 
wcześniej w fazie grupowej. Tak jak w spotkaniu grupowym, tak 
i w półfinale lepszy był zespół LZS Mała i ostatecznie zakończyła 
rywalizację na trzecim miejscu. Tak jak w meczu o trzecie miejsce, 
tak i w finale spotkały się zespoły, które rywalizowały ze sobą 
w fazie grupowej. W pierwszym spotkaniu zespół Tanie Odżywki 
Dębica przegrał z drużyną Uliczna Gwardia Bolka i Lolka 1:2. 
W finale nikt nie odpuszczał po kilku wymianach piłek i akcjach 
z obu stron zawodnikom z Dębicy udało się pokonać bramkarza 
z Ulicznej Gwardii Bolka i Lolka dwukrotnie. Zawodnicy z Ulicz-
nej Gwardii Bolka i Lolka intensywnie usiłowali wyrównać, co 
udało się po zamianie połowy. Po gwizdku kończącym spotkanie 
na tablicy widniał wynik 2:2, a to oznaczało, że o zwycięstwie 
w wielkim finale zadecydują rzuty karne. W tych nieznacznie 
lepsi okazali się zawodnicy z Tanie Odżywki Dębica i mogli się 
cieszyć ze zwycięstwa w całym turnieju. Po zakończonym finale 
odbyła się dekoracja najlepszych drużyn. Dla wyróżniających 
się zawodników przewidziano również nagrody i tak statuetkę 
najlepszego strzelca turnieju otrzymał Damian Kulig (Uliczna 
Gwardia Bolka i Lolka) z dorobkiem 9 trafień. Najlepszym bram-
karzem turnieju został zawodnik Tomasz Tokarski z LZS Mała. 
Nagrody wręczał Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, 
Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy Wiesław Lada, Kie-
rownik OSiR-u w Brzostku Andrzej Piękoś oraz właściciel firmy 
Matsport – Mateusz Pyskaty. Gratulujemy zwycięzcom, a także 
dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz zapraszamy 
do wzięcia udziału w następnej edycji. Poniżej przedstawiamy 
szczegółowe wyniki oraz klasyfikację końcową.

Szczegółowe wyniki:
GRUPA „A”
Uliczna Gwardia Bolka i Lolka – Korona Góra Ropczycka 2:0
Wesołe Rurki – Tanie Odżywki Dębica 0:1
Siwy Dym Jodłowa – Jamajka Team 1:1
KD Przeczyca – Korona Góra Ropczycka 1:1
Uliczna Gwardia Bolka i Lolka – Jamajka Team 1:1
Wesołe Rurki – Siwy Dym Jodłowa 1:2
KD Przeczyca – Tanie Odżywki Dębica 1:1
Korona Góra Ropczycka – Jamajka Team 0:2
Uliczna Gwardia Bolka i Lolka – Wesołe Rurki 2:0
KD Przeczyca – Jamajka Team 3:2
Tanie Odżywki Dębica – Siwy Dym Jodłowa 2:1
Korona Góra Ropczycka – Wesołe Rurki 1:0
KD Przeczyca – Siwy Dym Jodłowa 0:1
Jamajka Team – Wesołe Rurki 6:0

Tanie Odżywki Dębica – Uliczna Gwardia Bolka i Lolka 1:2
KD Przeczyca – Wesołe Rurki 6:0
Siwy Dym Jodłowa – Uliczna Gwardia Bolka i Lolka 0:2
Tanie Odżywki Dębica – Korona Góra Ropczycka 3:1
KD Przeczyca – Uliczna Gwardia Bolka i Lolka 0:1
Siwy Dym Jodłowa – Korona Góra Ropczycka 3:1
Jamajka Team – Tanie Odżywki Dębica 1:1
GRUPA „B”
LZS Mała – Nam Strzelać Nie Kazano 4:0
Punkt G – LKS Brzostowianka Brzostek 2:1
Jaś FC – Hos-Pol 0:0
LZS Mała – LKS Brzostowianka Brzostek 3:0
Nam Strzelać Nie Kazano – Hos-Pol 3:2
Punkt G – Jaś FC 5:1
LZS Mała – Hos-Pol 0:1
LKS Brzostowianka Brzostek – Jaś FC 1:1

Nam Strzelać Nie Kazano – Punkt G 1:1
LZS Mała – Jaś FC 3:0
Hos-Pol – Punkt G 0:0
LKS Brzostowianka Brzostek – Nam Strzelać Nie Kazano 2:1
LZS Mała – Punkt G 5:2
Jaś FC – Nam Strzelać Nie Kazano 0:2
Hos-Pol – LKS Brzostowianka Brzostek 1:2
Półfinał I:
Uliczna Gwardia Bolka i Lolka – Punkt G 4:1 (2:0)
Półfinał II:
LZS Mała – Tanie Odżywki Dębica 3:3 (1:1) k. 2:3
Mecz o 3. miejsce:
LZS Mała – Punkt G 2:0 (1:0)
Finał:
Uliczna Gwardia Bolka i Lolka – Tanie Odżywki Dębica 2:2 (0:2) k. 2:3

Magdalena Kawalec
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V OTWARTY TuRNIEJ HAlOWEJ PIŁKI 
NOŻNEJ ZAKOńCZONY

Zorganizowany w ramach „Ferie Zi-
mowe na Sportowo z OSiR-em Brzo-

stek” – 5. Otwarty Turniej Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Brzostku za 
nami. Do rywalizacji przystąpiło 8 dru-
żyn, które w wyniku losowania podzie-
lone zostały na dwie grupy, w których 
rozgrywki toczyły się systemem „każdy 
z każdym”. Oficjalnego otwarcia turnieju 
oraz powitania uczestników dokonał Kie-
rownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Po części 
oficjalnej przyszedł czas na to, na co od 
początku czekali zarówno zawodnicy, jak 
i kibice. Rozgrywki. Już od pierwszego 
gwizdka rywalizacja była zacięta. Naj-
lepszą ekipą turnieju okazała się drużyna 
FC Pokemony, która w wielkim finale 
pokonała Liwocz Brzyska. Z rywalizacji 
o trzecie miejsce zwycięsko wyszła dru-
żyna Avengersi, pokonując w ostatnich 
minutach „Błękitnych. Po zakończeniu 
fazy pucharowej wręczono nagrody dla 
najlepszych drużyn oraz wyróżnienia 
indywidualne: Król Strzelców Marcin 
Krajewski (Liwocz Brzyska), Najlepszy 
Bramkarz Daniel Markiewicz (Błękitni). 
Wręczenia nagród dokonał kierownik 

OSiR-u Andrzej Piękoś. Zwycięzcom 
gratulujemy oraz zapraszamy do udziału 
w kolejnych edycjach. Poniżej przedsta-
wiamy szczegółowe wyniki oraz klasyfi-
kację końcową.

Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”
Graj z Tyłem – Błękitni 1:1
FC Wojaki – Avengersi 0:2
Graj z Tyłem – Avengersi 2:4
Błękitni - FC Wojaki 1:1
Graj z Tyłem - FC Wojaki 5:1
Błękitni – Avengersi 1:0
Grupa „B”
FC Pokemony – WKS Nawsie Brzosteckie 6:0
Liwocz Brzyska – Wesołe Pimpki 6:1
FC Pokemony - Wesołe Pimpki 2:1
WKS Nawsie Brzosteckie - Liwocz Brzyska 1:4
FC Pokemony - Liwocz Brzyska 1:1

Wesołe Pimpki - WKS Nawsie Brzosteckie 0:4
Półfinał I:
Avengersi - FC Pokemony 2:4
Półfinał II:
Liwocz Brzyska – Błękitni 5:0
Mecz o 3. miejsce:
Błękitni - Avengersi 0:1
Finał:
FC Pokemony - Liwocz Brzyska 1:0

Klasyfikacja końcowa:
1. FC Pokemony
2. Liwocz Brzyska
3. Avengersi
4. Błękitni
5. Graj z Tyłem
6. WKS Nawsie Brzosteckie 
7. FC Wojaki
8. Wesołe Pimpki 

Magdalena Kawalec

4 EDYCJA ZIMOWEgO TuRNIEJu PIŁKI 
SIATKOWEJ ZAKOńCZONA

W sobotę 25 stycznia do Hali Sportowej im. Agaty Mróz-
-Olszewskiej w Brzostku już po raz 4. zawitali siatkarze 

celem rozegrania kolejnej edycji Zimowego Turnieju Piłki Siatko-
wej. Z roku na rok turniej cieszy się niemalejącą popularnością, 
o czym bez wątpienia świadczy fakt, iż drużyny biorące w nim 
udział to nie tylko przedstawiciele gminy Brzostek czy gmin 
sąsiadujących (Jodłowa). W tym roku mieliśmy przyjemność 
gościć m.in. drużyny z Rzeszowa, Dobrkowa czy Jasionki. 
Zgodnie z regulaminem turnieju do rywalizacji przystąpiło 
12 drużyn, które w wyniku losowania podzielone zostały na 
3 grupy, w których rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każ-
dym”. Do dalszej fazy rozgrywek awansowały po 2 najlepsze 
zespoły każdej z grup oraz 2 zespoły z najlepszym wynikiem 

z miejsc trzecich. Po podliczeniu wszystkich punktów pary 
ćwierćfinałowe prezentowały się więc następująco: 

Sylveco Czarni Rzeszów – Amatorzy 
Rest - Testowani u Heynena 
Team Jodłowa - Olimpia Jasionka
Punkt G - Tim Volley 
W meczach ćwierćfinałowych nie ma już miejsca na pomyłki, 

o czym, zdaje się, doskonale pamiętali zawodnicy. Walczyli do 
samego końca o każdą, nawet najtrudniejszą piłkę. Oczywistym 
było, że porażka eliminuje drużynę z dalszych rozgrywek. Po 
niezwykle emocjonujących, zaciętych i wyrównanych poje-
dynkach awans do półfinałów uzyskały drużyny: Amatorzy, 
Rest, Team Jodłowa oraz Punkt G. W tej fazie rozgrywek także 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/2020 37

nie zabrakło emocjonujących akcji oraz woli walki, a poziom 
sportowy rozgrywanych meczów zadowoliłby nawet najbardziej 
wymagającego kibica. Pierwszym finalistą został Punkt G, po-
konując Team Jodłowa 2:0, drugim finalistą natomiast została 
ekipa Rest, pokonując po tie breaku drużynę Amatorzy. Po 
krótkiej przerwie zawodnicy przystąpili do meczów, które miały 
decydować o ostatecznej kolejności na podium. Zarówno mecz 
o 3. miejsce, jak i finał zakończyły się w dwóch setach. Osta-
tecznie na najniższym stopniu podium stanęła drużyna Rest, 
natomiast zwycięzcami 4. Zimowego Turnieju Piłki Siatkowej 
została drużyna Punkt G. Po zakończeniu zmagań przyszedł 
czas na wręczenie nagród, którego dokonał kierownik OSiR 
Brzostek – Andrzej Piękoś. Drużyny, które zajęły pierwsze 
cztery miejsca, otrzymały dyplomy, a te, które znalazły się 
na podium, dodatkowo pamiątkowe medale. Na zwycięzców 
czekały także okazałe statuetki. Poza nagrodami zespołowy-
mi dokonano także wyboru najlepszego zawodnika turnieju. 
Zarówno organizatorzy, jak i sędziowie sobotniego turnieju 
jednogłośnie wskazali zawodnika zwycięzców - Jakuba Rykałę.

Wszystkim uczestnikom tegorocznych zmagań dziękujemy za 
udział, gratulu-
jemy wygranym 
oraz zaprasza-
my do udziału 
w kolejnych 
edycjach.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki oraz klasyfikację 
końcową.
Grupa „A”
Sylveco Czarni Rzeszów – Sokół Dobrków 2:0
Punkt G – Zmęczeni Zwycięstwem 2:0
Sylveco Czarni Rzeszów - Zmęczeni Zwycięstwem 2:0
Sokół Dobrków - Punkt G 0:2
Zmęczeni Zwycięstwem - Sokół Dobrków 2:0
Grupa „B”
Olimpia Jasionka - Rest 0:2
Grze-Mal – Rest 1:1
Tim Volley - Olimpia Jasionka 1:1
Sylveco Czarni Rzeszów - Punkt G 1:1
Grze-Mal - Olimpia Jasionka 0:2
Rest - Tim Volley 2:0
Grze-Mal – Tim Volley 0:2
Grupa „C”
OSiR Brzostek – Amatorzy 0:2
OSiR Brzostek – Team Jodłowa 0:2
Amatorzy - Testowani u Heynena 1:1
OSiR Brzostek – Testowani u Heynena 0:2
Team Jodłowa – Amatorzy 1:1
Testowani u Heynena – Team Jodłowa 0:2
Ćwierćfinały:
Sylveco Czarni Rzeszów – Amatorzy 1:2
Rest - Testowani u Heynena 2:0
Team Jodłowa - Olimpia Jasionka 2:0

Punkt G - Tim Volley 2:0
Półfinały:
Rest – Amatorzy 2:1
Team Jodłowa - Punkt G 0:2
Mecz o 3. miejsce
Rest - Team Jodłowa 2:0
Finał
Punkt G - Amatorzy 2:0

Klasyfikacja końcowa:
1 Punkt G
2 Amatorzy
3 Rest
4 Team Jodłowa
5-8.
Olimpia Jasionka
Sylveco Czarni Rzeszów
Testowani u Heynena
Tim Volley
9-12.
Grze-Mal
OSiR Brzostek
Sokół Dobrków
Zmęczeni Zwycięstwem

Paulina Szymańska
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gROCH Z KAPuSTą 
Dorastanie

Dorastanie to bardzo trudny okres 
w życiu dziecka. Wtedy jest odpo-

wiedni czas, aby kształtować charakter, 
uczyć odróżniania dobra od zła, panowa-
nia nad emocjami, radzenia sobie z życio-
wymi trudnościami, podnoszenia samo-
oceny, realizowania własnych pomysłów. 
Bo nie od dziś wiadomo, że dziecka nie 
wychowujemy dla siebie, ale dla innych. 
Jeśli chcemy, aby mąż potrafił ugoto-
wać obiad, zmyć naczynia czy nastawić 
pralkę, nauczmy tego syna, aby synowa 
też mogła odpocząć. Córkę nauczmy wy-
wiercić otwór w ścianie, wbić gwoździa 
czy wymienić koło w samochodzie. Tym 
samym musimy wdrożyć dzieci do życia 
w rodzinie, grupie, społeczeństwie, na-
rodzie, świecie.

Nieco ułatwione zadanie mają rodziny 
z kilkorgiem dzieci, kiedy jedno zajmuje 
się drugim, muszą się podzielić zabawka-
mi, obowiązkami, mamą i tatą – z reguły 
nie są „pępkami świata”, którym wszystko 
się należy i kiedy mają znacznie więcej 
praw niż obowiązków. Dzieci z większych 
rodzin szybciej adaptują się w przedszko-
lu, łatwiej dzielą się zabawkami, w szkole 
szybciej nawiązują koleżeńskie kontakty, 
chętniej wykonują polecenia nauczyciela 
(z reguły nie pytają „a dlaczego ja?”).

Opiszę tu kilka przypadków dzieci 
wyjeżdżających z grupą rówieśników, 
pierwszy raz bez rodziców. Wnuk naszych 
znajomych z piątej klasy podstawówki 
wyjechał na tygodniowy pobyt w gó-
rach. Trochę się opierał przed wyjazdem, 
ale jechał z kuzynem, rówieśnikiem, dla 
którego nie był to pierwszy wyjazd bez 

rodziców. Już w pierwszym dniu pobytu 
nie czuł się dobrze, narzekał na ból głowy 
i brzucha, a rano nie mógł uczestniczyć 
w zajęciach – czuł się na tyle źle, że opie-
kunowie musieli zadzwonić do rodziców, 
aby odebrali dziecko z kolonii. Uczestnik 
narzekał na ostry ból brzucha, głowy, za-
czął wymiotować, gorączkować. Jak tylko 
wsiadł do samochodu rodziców, dolegli-
wości nagle ustąpiły i po dojechaniu do 
domu wesoło bawił się z siostrą. Rodzice 
jednak zawieźli go do lekarza, który nie 
stwierdził żadnej choroby, zalecił tyl-
ko skontaktowanie się z psychologiem 
dziecięcym.

Drugi przypadek dotyczy ucznia z klasy 
drugiej podstawówki. Wychowawczy-
ni zorganizowała dzieciom wycieczkę 
dwudniową, z noclegiem. Na 17 uczniów 
w klasie troje nie wyraziło chęci na wy-
jazd – podpisało oświadczenie, że nie 
wyrażają chęci. Klasa jednak namawiała 
tę trójkę, zachęcała i dwoje z nich do 
wyjazdu przekonała. Mama opisywa-
nego dziecka dopytywała się, dlaczego 
nie chce jechać – przecież z rodzicami 
objechał i oblatał sporo krajów euro-
pejskich i zwiedził różne regiony Polski. 
W końcu powiedział, że chodzi o przy-
tulankę. Ma on ulubioną, niezbędną do 
spania poduszkę (miękką, cienką), którą 
nazywa „Podusią-Milusią” – nazwanie jej 
„Poduszką” to największa niedopuszczal-
na zniewaga. No i obawia się, że dzie-
ci będą się z niego naśmiewały. Mama 
dziecka wytłumaczyła, że dzieci też będą 
miały swoje ulubione przytulanki, ma-
skotki czy kocyki, jednak to nie przeko-
nało chłopca. Dopiero wychowawczyni 
wpadła na pomysł, że pojadą wszyscy 
albo wycieczkę odwoła i wtedy chłopiec 
wycofał swoją deklarację i podpisał zgo-
dę. Rodzice oczywiście zgodę wyrazili 

dawno. A mama chłopca już nie usłyszy, 
że „zmusiłaś mnie do wyjazdu”, bo sam 
zmienił swoją decyzję i własnoręcznie 
podpisał zgodę, aby nie pozbawić klasy 
radości z wyjazdu. Ciekawa jestem, jak 
będzie przebiegała wycieczka, jak klasa 
zareaguje na podusię-milusię i czy nie 
dopadną ucznia dolegliwości brzuszne?

Trzeci przypadek dotyczy ucznia klasy 
siódmej podstawówki, który nigdzie nie 
chce jechać podczas wakacji samodziel-
nie. Wszędzie jeździł dotąd z rodzicami 
i młodszym bratem, a na „zieloną szkołę” 
jeździła cała szkoła kilkoma autokarami 
w to samo miejsce. Ale rodzice poinfor-
mowali go, że pokryją koszty obozu czy 
kolonii, jednak sam musi znaleźć rodzaj, 
czas i miejsce wypoczynku. Ciekawa by-
łam, gdzie taki młody człowiek może 
wypoczywać? Okazało się, że propozycji 
w Internecie jest całe mnóstwo – obozy 
wędrowne w górach, nad morzem, nad 
jeziorami, obozy tematyczne: językowe, 
taneczne, muzyczne, sportowe itp., a na-
wet militarne z zajęciami ze strzelectwa, 
paintballu i technik samoobrony, szyfro-
waniem, przeprawami tratwą, zjazdami 
linowymi itp. Młody jednak nie spieszy 
się z szukaniem, chociaż może wyjechać 
z kolegą czy koleżanką lub grupą znajo-
mych. Jest teraz „500+” na każde dzie-
cko i można to przeznaczyć również na 
wakacyjny wypoczynek.

Dlaczego u młodych brak chęci, inicja-
tywy, odwagi wstępowania w dorosłość, 
doświadczania czegoś nowego, podej-
mowania ryzyka? Przecież nie zdobędzie 
życiowych doświadczeń, siedząc (leżąc) 
na kanapie z komórką w ręce lub tocząc 
boje w grach komputerowych.

Janina Słupek

MECZ W RZESZOWIE, SIATKARSKIE EMOCJE 
I HISTORIA PEWNYCH BuTÓW 

W środę 29 stycznia młodzież, która uczęszcza na zajęcia 
z siatkówki, oraz osoby chętne wraz z opiekunami udali się 

do Rzeszowa na mecz siatkówki. W Hali Podpromie po dwóch 
stronach siatki stanęły drużyny Asseco Resovii Rzeszów i GKS 
Katowice. Mecz odbył się w ramach rundy rewanżowej roz-
grywek PlusLigi. Cele wyjazdu to: obejrzenie meczu, poznanie 
zasad panujących podczas zawodowej ligi siatkówki, obserwacja 
postaw i zachowań zawodników na boisku, a także przepisów 
gry w piłkę siatkową. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 
3:1. Po zakończonym spotkaniu nasi pasjonaci mogli liczyć na 
zdjęcia z siatkarzami oraz zdobycie autografów. Niektórym 
udało się nawet zdobyć coś więcej. Dustin Watten, libero 
GKS Katowic, podarował buty meczowe Michałowi, które 
oczywiście podpisał swoim nazwiskiem. Kibicowanie tak wy-
bitnym sportowcom było ogromną przyjemnością zarówno dla 
uczestników, jak i dla opiekunów. Pomimo późnego powrotu 
do domu wszyscy znakomicie się bawili i z niecierpliwością 
oczekują na kolejną możliwość kibicowania.

Magdalena Kawalec
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WAŻNA INfORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 29 lutego 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

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania 

Wszystkim, którzy łącząc się z nami w bólu, 
tak licznie uczestniczyli w uroczystościach 
pogrzebowych 

śp. Jana Sarneckiego
– naszego ukochanego Ojca i Dziadka, który 
przez całe swoje życie służył również całej 
społeczności lokalnej. 

Szczególnie jesteśmy wdzięczni czcigod-
nym Księżom z naszej parafii za opiekę nad 
ciężko Chorym.

Dziękujemy za słowa wsparcia, modlitwę, 
intencje mszalne oraz kwiaty i wieńce

Rodzina
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Zagadka geograficzna Co to za miasto? 

Zagadka przyrodnicza

Co to za gatunek?

Fot. Piotr Trychta z Nawsia BrzosteckiegoFot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Sylwia Samborska z Januszkowic

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Marta Palar

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej DolnejFot. Zuzanna Szukała z Przeczycy

Fot. Jaromir Hunia


