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BUrMISTrZ BrZOSTKU InfOrMUje
1. 3 kwietnia br. Gmina Brzostek zawarła z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
trójstronne porozumienie ws. koordynacji działań związa-
nych z rozbudową drogi krajowej nr 73.
GDDKiA jako inwestor przygotowuje obecnie do realizacji 
rozbudowę drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno – Jasło wraz 
z budową obwodnic Brzostku, Pilzna, Kołaczyc oraz Jasła. 
Preferowany przez drogowców przebieg drogi na niektórych 
odcinkach pokrywa się z trasą obwałowań Wisłoki oraz 
jej dopływów. W związku z tym faktem podjęto decyzję 
o podpisaniu porozumienia, które umożliwi koordynację 
podejmowanych działań. Budowa drogi DK 73 po tra-
sie wałów przeciwpowodziowych, wraz z budową wałów 
cofkowych na potokach Dębówka, Gogołówka i Słony 
pozwoli na zwiększenie obszaru chronionego przed wodami 
powodziowymi, a jednocześnie umożliwi wykorzystanie 
tych terenów pod inwestycje. 
Ostatecznie uzgodniono, że Wody Polskie wykonają pra-
wostronne obwałowanie potoku Gogołówka, Urząd Gminy 
Brzostek będzie inwestorem lewego wału cofkowego Dę-
bówki (Idźwinki) i lewego wału potoku Słony, a GDDKiA 
dwóch odcinków obwałowań Wisłoki.

2. Do części szkół w naszej gminie już trafiły pierwsze lap-
topy do prowadzenia zajęć lekcyjnych podczas epidemii 
koronawirusa. 30 komputerów (wraz torbami i myszkami) 
zakupiono w ramach programu „Zdalna szkoła Plus”. Gmi-
na Brzostek znalazła się ponadto na liście beneficjentów 
drugiej edycji programu. Jeszcze w tym miesiącu zakupimy 
dla naszych placówek 50 laptopów za ponad 100 tys. zł.

3. 22 maja br. firma WDM Sp. z o.o. z Mielca rozpoczęła 
budowę nowej linii światłowodowej na terenie Gminy 
Brzostek. W ramach inwestycji powstanie trzy szafy tele-
techniczne (w Kamienicy Dolnej, Kleciach i Grudnej Górnej), 
od których rozprowadzone zostanie szerokopasmowe łącze 
symetryczne o szybkości do 1000 Mbit/s. Sieć dotrze do 

większości miejscowości w Gminie, przede wszystkim tam, 
gdzie w chwili obecnej nie ma żadnej sieci światłowodowej. 
Wykonawca planuje ukończenie prac do jesieni.

4. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzost-
ku zakupił nowy unit stomatologiczny oraz sterylizatory. 
Wydatek opiewający na niespełna 200 tys. zł znacząco 
wpłynie na podniesienie jakości i poszerzenie wachlarza 
usług dla pacjentów ośrodka.

5. Podobnie jak w poprzednich latach, również i tym razem 
Gmina Brzostek złożyła wniosek o dotację na modernizację 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wniosek został za-
akceptowany i jeszcze w tym roku wykonana zostanie m.in. 
droga „na Marchot” w Gorzejowej z udziałem przyznanych 
72 tys. zł pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

6. Fundacja Santander opublikowała listę zwycięzców konkur-
su „Tu mieszkam, tu zmieniam eko – edycja 2020”. Wśród 20 
organizacji nagrodzonych grantem w wysokości 10.000 zł 
znalazła się również Gmina Brzostek z projektem „Cichy 
zakątek w Gorzejowej”. Gratuluję Pani Edycie Krzywińskiej 
pomysłu i z niecierpliwością czekam na realizację. Już jesie-
nią przedstawimy Państwu efekt końcowy i pełną relację.

7. Gmina Brzostek rozstrzygnęła przetarg na wykonanie usług 
związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy 
drogach gminnych i wewnętrznych. Najkorzystniejszą ofertę 
złożył Grzegorz Orlow GRZEŚ-KOP z Brzostku.

8. Ruszył ogólnopolski program wsparcia finansowego na 
wymianę źródeł ciepła „Czyste Powietrze”. Program ten 
skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów 
jednorodzinnych, oferując dotacje na wymianę starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowo-
czesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz 
przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z termo-
modernizacją. Wysokość dotacji może wynosić do 30.000 zł 
dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37.000 zł dla 
poziomu podwyższonego. Wszystkich zainteresowanych 
odsyłam na stronę https://czystepowietrze.gov.pl/, na której 
znajdują się wszelkie informacje związane z programem.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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UrZĄD MIejSKI W CZASACH ZArAZY
W połowie marca 2020 r. Polska zamarła. W związku 

z szerzącą się pandemią rząd wprowadzał kolejne ob-
ostrzenia, które zmusiły mieszkańców do pozostania w domach. 
Ograniczenia dotyczyły też funkcjonowania urzędów. O tym, 
jak działał w tym okresie Urząd Miejski w Brzostku, mówi 
BURMISTRZ WOJCIECH STANISZEWSKI.

Jak funkcjonował Urząd Miejski w Brzostku w okresie najwięk-
szych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa?

W zasadzie urząd cały czas był dostępny dla mieszkańców. 
Przez kilka pierwszych dni epidemii funkcjonował tylko USC 
i stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności. 
Początkowo Magistrat działał na zasadzie uprzedniego telefonu 
i umówienia się na spotkanie z właściwym urzędnikiem. Wy-
znaczono do tego odpowiednie pomieszczenie, gdzie z zacho-
waniem wszelkich środków ostrożności przyjmowano strony. 
Następnie wraz z poprawą sytuacji wznawiały obsługę kolejne 
referaty. Obecnie „odmrażamy” kolejne usługi i tak od kilku 
dni działa ponownie punkt kasowy, a mieszkańców obsługu-
ją już wszystkie referaty. Jednak nie ma jeszcze możliwości 
przemieszczania się interesantów po całym budynku urzędu, 
a obsługa cały czas jest realizowana w wyznaczonym do tego 
pomieszczeniu. 

Jak reagowali mieszkańcy na utrudniony dostęp do wszystkich 
urzędów? Czy zwiększały się ich roszczenia w tym okresie?

Muszę wyrazić pełne uznanie dla mieszkańców, którzy pomi-
mo niedogodności ze zrozumieniem podchodzili do zaistniałej 
sytuacji. Warto też powiedzieć, że do dziś mieszkańcy przy-
chodzą tylko w najważniejszych sprawach. Gwałtownie spadła 
nam liczba drobnych załatwień, a to pozwoliło na nadrobienie 
zaległości w sprawach, które czekały na realizację. 

Z jakimi największymi trudnościami borykał się Pan Burmistrz 
w zarządzaniu gminą w czasie pandemii?

Przede wszystkim utrudniony kontakt z sołtysami i radnymi. 
Wprawdzie telefon i internet pozwalają na załatwianie spraw 

w sposób zdalny, ale czasem spotkania osobiste po prostu są 
niezbędne. Bardzo trudne było także motywowanie mieszkań-
ców do przestrzegania ograniczeń związanych z koronawirusem. 
Niestety, pomimo tego że przytłaczająca liczba mieszkańców 
stosowała się do zaleceń epidemiologów, to bywały jednak przy-
padki, kiedy po prostu je lekceważono. Nikt z nas nie wiedział, 
jak potoczy się faktycznie sytuacja i trzeba było motywować 
wszystkich, nalegać i prosić, by nie miały miejsca ryzykowne za-
chowania. Czasami trzeba było nawet przypominać o grożących 
karach za łamanie kwarantanny, zwłaszcza po powrocie naszych 
rodaków z zagranicy. To był najtrudniejszy czas. Z jednej strony 
rozumiałem, że np. bieganie nie stanowi aż takiego zagrożenia, 
ale jeśli wszyscy zaczęliby biegać, to siłą rzeczy powstawać 
by mogły większe zbiorowiska, a to podnosiłoby zagrożenie. 
Dziś, kiedy okazuje się, że nie jest tak najgorzej, patrzymy na 
to inaczej, ale na początku, kiedy nasi mieszkańcy z Bergamo 
czy Madrytu przysyłali nam filmy pokazujące dramaty ludzi, 
musiałem być gotowy na wszystko. Szczerze powiem, że to 
były dla mnie najtrudniejsze dotąd dni na stanowisku burmi-
strza… Bałem się zwłaszcza powrotów naszych mieszkańców 
z państw europejskich objętych epidemią. Na szczęście mieliśmy 
jak dotąd tylko 5 przypadków zakażeń na terenie całej gminy. 
Musimy jednak pamiętać, że niebezpieczeństwo jeszcze się nie 
skończyło i nic nie jest jeszcze zakończone…

Jaki wpływ ma lub będzie mieć sytuacja w kraju na stabilność 
finansową gminy? Jak to się odbije na mieszkańcach?

Nie ma wątpliwości, że spadną dochody gminy. Już ob-
serwujemy potężny ubytek wpływów z płaconych przez nas 
podatków. Do gminy wraca 36% tego, co zabiera nam fiskus 
z naszych pensji, rent, emerytur czy innych podatków. Jed-
nocześnie o zwolnienia ubiegają się już dzisiaj funkcjonujące 
u nas firmy. Trudno jeszcze powiedzieć, jak głęboko dotknie 
nas koronawirus, ale że odbije się na naszym budżecie w 2020 
roku, nie mam żadnych wątpliwości. Zresztą piszę o tym szerzej 
w tym numerze „WB”.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak.

Z prAC rADY MIejSKIej
23 kwietnia br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na 

XVIII sesji pod przewodnictwem Pana Marcina Sasa – 
Przewodniczącego Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, 
Rada Miejska w Brzostku nie przyjęła uchwały w sprawie 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz stawki tej opłaty. W związku z nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach rada 
podjęła uchwały w sprawie gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Dokonano zmiany w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono szczegó-
łowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz przyjęto regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek. Kolejnymi 
uchwałami przyjęto darowizny działek położonych w Grudnej 
Górnej oraz Gorzejowej na rzecz Gminy Brzostek z przezna-
czeniem pod regulację stanu prawnego dróg wewnętrznych. 
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach 
Brzostek i Zawadka Brzostecka. Kolejną uchwałą Rada Miejska 
nie wyraziła zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego 
w budżecie gminy 2021 roku.

30 kwietnia br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na XIX 
sesji, zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2020 rok. Zmiana dotyczyła zmniej-
szenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji 
oświatowej. Łączne zmniejszenie wynosi 50.879,00 zł. W wy-
niku zmniejszenia dochodów dokonano również zmniejszenia 
wydatków o kwotę 50.879,00 zł poprzez zmniejszenie wydat-
ków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych. 
Zwiększono planowane dochody z tytułu Programu o nazwie 
„Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” finansowanego przez Fundację 
SANTANDER w kwocie 10.000,00 zł oraz dochody z tytułu 
opłaty za odpady komunalne w kwocie 740.000,00 zł. W związ-
ku ze zwiększeniem dochodów dokonuje się zwiększenia wy-
datków w szkole w Gorzejowej w związku z realizacją Programu 
finansowanego przez Fundację Santander polegającego na 
zagospodarowaniu terenu przy szkole oraz stworzeniu zakątka 
przyjaznego dla owadów, ptaków, jeży i roślin na łączną kwotę 
10.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki związane z odbio-
rem odpadów komunalnych w gminie w kwocie 740.000,00. 
W dalszej części obrad zmieniono uchwałę w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki tej opłaty. Od 1 czerwca 2020 roku stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 osoby wynosi 
22,50 zł miesięcznie. Zwolnienie dla osób kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym wynosi 0,50 zł od jednego mieszkańca. 

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

Opracowała S. W.
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jAK TO BęDZIe? rOK 2020 OKIeM BUrMISTrZA
Zamieszanie spowodowane koronawirusem powoduje, że 

wielu z Was pyta z troską o to, jak będzie funkcjonować 
gmina w najbliższych miesiącach. Czy będą realizowane inwe-
stycje, jakie będą ograniczenia? Jak wpłynie na nasze finanse 
COVID-19? Wielu też nie ma kompletnie świadomości, że spa-
dek dochodów gminy spowodowany zmniejszeniem wpływów 
z podatków, umorzeniami należności od firm, które w czasie 
epidemii nie pracują, spowoduje, że nie będzie imprez plene-
rowych, a mocno ograniczy swoją działalność Centrum Kultury 
i Czytelnictwa oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Niestety, ten 
rok będzie zupełnie inny niż planowano przede wszystkim 
w inwestycjach. Już teraz wiele z nich zostało wstrzymanych 
lub odłożonych. Obecnie realizujemy tylko te, na które mieliśmy 
już podpisane umowy. Czekamy na to, jakie będą w obecnej 
sytuacji nasze możliwości finansowe, na jakie wsparcie rządowe 
możemy liczyć, jak zmienią się nasze wskaźniki i czy pozwolą 
na realizację inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. 
Nie spodziewam się, byśmy do końca czerwca mogli mieć 
całościowy ogląd sytuacji, z pewnością jednak najbliższy mie-
siąc da nam odpowiedź na wiele pojawiających się dziś pytań. 
Faktycznie o tym, jaka jest nasza sytuacja, dowiemy się w lipcu. 
Czekamy też na to, co przyniesie obiecywana przez rząd tarcza 
samorządowa. 

Są miejsca, gdzie możemy poczynić pewne własne oszczęd-
ności i to robimy. Niestety, jednak tam, gdzie wydajemy naj-
więcej, nie możemy dokonać żadnych zmian. Myślę tutaj 
o szkołach. Bardzo często spotykam się z oczekiwaniami, by 
zreformować system oświaty, zlikwidować niewielkie szkoły, 
a część zaoszczędzonych środków przenieść do dużych placó-
wek, resztę natomiast przenieść na inwestycje. Takie działania 
dałyby oszczędności w naszym budżecie w wysokości ponad 
1 mln zł. Niestety, nie takie to proste, a w obecnym systemie 
prawnym po prostu niemożliwe. Nawet gdybyśmy zbudo-
wali konsensus wokół tej sprawy i podjęli w Radzie Miejskiej 
uchwałę o likwidacji części małych szkół, to nie dostaniemy 
zgody kuratorium na ich zamknięcie. Najlepszy przykładem 
jest sąsiednia Jodłowa, gdzie wójt Janiga, nie mając innego 
wyjścia w związku z sytuacją finansową, doprowadził do pod-
jęcia uchwał o zmianach w sieci szkół, uzyskał na to zgodę 
Rady Gminy, ale kuratorium praktycznie na większość zmian 
nie wyraziło zgody, co całkowicie przekreśliło cały wysiłek 
samorządu. Nie ma zatem sensu uruchamiać u nas procesu 
likwidacji szkół w sytuacji, kiedy nasze najmniejsze placówki 
są i tak prawie dwa razy większe niż te w gminie Jodłowa. Bę-
dzie tylko awantura, która niczego nie zmieni, bo kuratorium 
zgody na zamknięcie szkół bądź ich ograniczenie do klas I-III 
nie wyrazi. Oczywiście, podobnie jak większość z Państwa, też 
uważam, że w niektórych sprawach - jak chociażby dodatek 
wiejski wypłacany naszym nauczycielom - mamy dziś do czy-
nienia z jawnym anachronizmem. Przecież praca w niektórych 
szkołach na terenie naszej gminy jest z pewnością nie mniej 
komfortowa niż praca w szkołach krakowskich czy innych wiel-
komiejskich. Kiedy wprowadzano ten dodatek, inny był czas 
i inna sytuacja, dziś jest to po prostu jakiś nonsens. Tak jak więk-
szość z Państwa wiem też, że klasy składające się z 3-4 dzieci, 
których edukacja kosztuje w pierwszej klasie ponad 110 tys. 
zł to jakieś horrendum, ale niestety, takie są przepisy. Mam 
obowiązek otworzyć klasę pierwszą nawet w sytuacji, kiedy by 
było w takiej klasie…1 dziecko. Jest jednocześnie bardzo ciężko 
przekonać rodziców takich dzieci, by posłali swoje pociechy do 
większej szkoły. Czasami przeszkodą jest rodzeństwo, które 
już chodzi do tej placówki, czasami odległość, a czasami po 
prostu tylko wygoda. I tutaj mam pretensje do niektórych, że 
nie patrzy się czasami na to, ile to kosztuje podatnika, tylko 
realizuje się bezwzględnie interes własny. „A co mi tam, że 
na drogę powiatową nie będzie pieniędzy, ja mam mieć klasę 

dla mojego dziecka i tyle!” „Niech gmina płaci!”. Jest tylko 
taki kłopot, że gmina nie jest nieokreśloną instytucją, tylko 
tworzy ją każdy z nas i każdy z nas – podatników – finansuje 
taki pomysł. Owszem, różni są też rodzice, czego sam ostatnio 
doświadczyłem. Są tacy, którzy potrafią rozmawiać, argumento-
wać, wskazywać na istotne kwestie i z takimi ludźmi po prostu 
dobrze się rozmawia. Podpowiadają rozwiązania na następne 
lata, żeby nie obciążać kosztami edukacji gminy, rozumiejąc, jaki 
to wydatek finansowy. Są też jednak rodzice, którzy uważają, 
że krzykiem i tupetem uda się osiągnąć swój cel, że wystarczy 
tylko podnieść głos i tyle. No… jeszcze zagrozić, że się wezwie 
telewizję… (Przypomniał mi się tutaj jeden petent, który chciał, 
by mu gmina zamontowała lampę na podwórku i stwierdził do 
mnie: „Zrób to pan, bo inaczej opiszę pana do Warszawy i na 
co to panu potrzebne?”… Do dziś przypomnienie tej sytuacji 
wywołuje u mnie uśmiech.) Jeśli tak będziemy definiować 
naszą obecność w gminnej społeczności, że krzyk i tupet będą 
wyznaczać nasz sposób bycia, to pomyślmy, co by było, gdyby 
każdy z nas tak robił. Czasem politowanie budzi przekonanie 
niektórych o tym, że w gminie nikt się nie zna na przepisach 
i „ja im tu pokażę!” Aż się prosiło „pokazać”, że dziecko, jeśli 
nie jest z obwodu szkolnego, to nie może bez odpowiedniej 
zgody uczęszczać na zajęcia w placówce poza obwodem. Trudno 
jednak być aż tak złośliwym i odmową zgody na uczęszczanie 
dziecka do danej placówki udowadniać, że ktoś nie ma racji. 
Dodam jeszcze, że absolwentów wydziału prawa i to po bardzo 
dobrych uczelniach w naszej gminie pracuje kilku, w tym jeden 
prowadzi zajęcia ze studentami…

Wracając jednak do kwestii finansowania edukacji - nie-
stety, gdybyśmy otrzymywali subwencję na szkoły w takich 
kwotach, jakie ponosimy na wynagrodzenia dla nauczycieli, to 
nie byłoby problemów. Remonty w placówkach chętnie byśmy 
wykonywali z naszych środków. Kłopot jednak polega na tym, 
że praktycznie każdy rok to mniejsze pieniądze z subwencji na 
edukację i większe z samorządu… Jeśli władze nie godzą się 
na zamykanie lub ograniczanie oddziałów w szkołach, to niech 
dadzą na to pieniądze. Tymczasem w tym roku mamy znowu 
subwencję edukacyjną zmniejszoną o około 400 tys. zł, a szkołę 
trzeba utrzymywać nawet, kiedy jest w niej 30 uczniów… Chcę 
też od razu dla jasności dodać, że nie zgadzam się z opinią, że 
mamy złych nauczycieli. Jak wszędzie, mamy bardzo dobrych 
i bardzo słabych. Tylko kłopot cały polega na tym, że bardzo 
dobrych nie możemy należycie za ich pracę docenić, a słabych 
nie możemy zwolnić… I gdzie tu jest sens???...

Drodzy Państwo,
zmuszony jestem prosić Was w tym roku o cierpliwość. 

Wygląda na to, że nie będzie rozmachu w inwestycjach, jak to 
było przez ostatnie 5 lat. Nawet jeśli reszta roku będzie taka, 
jak oczekiwaliśmy przy budowaniu budżetu, to straty z mie-
sięcy marzec, kwiecień i maj nie pozwolą nam na zbyt wiele. 
Ten rok będzie naprawdę trudny. Wiem, że przyzwyczajeni 
do dużych inwestycji będziemy troszkę „stłamszeni” faktem, 
że niewiele się będzie działo. Uwierzcie jednak, że dla mnie 
i dla mojego zastępcy też będzie to trudny okres, bo tak jak 
i Wy przyzwyczailiśmy się do ruchu inwestycyjnego. Bardzo 
chcę, bym po sobie zostawił jak najwięcej rozwiązań, które 
służyć będą następnym pokoleniom. Nie przyszedłem na ten 
urząd dla próżnego bycia burmistrzem, nie przywiodła mnie 
tutaj troska o stabilność interesu rodzinnego, ani pomysł na 
osadzenie tutaj na stanowiskach moich najbliższych. Przy-
szedłem, by rozwijać miasto i gminę. I takich samych mam 
współpracowników, których dobierałem według kryteriów 
kwalifikacji i umiejętności, a nie nagradzania za lojalność dla 
mojej rodziny. Kto nie ma pomysłu na rozwój miasta i gminy, 

Dokończenie na str. 6
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musi odejść. Zostają tylko najlepsi. Dlatego pomimo sytuacji, 
jaką mamy, mój zastępca cały czas się stara, by zdobyć środki, by 
wdrażać kolejne rozwiązania i znajdować na nie finansowanie. 
Zresztą kompetencje, wiedza i pomysłowość wiceburmistrza 
Kostrząba podparte dobrą radą, otwartością na dzielenie się 

wiedzą i ogromnym doświadczeniem skarbnika i sekretarza, 
powoduje, że z zazdrością patrzę na to, od jakich ludzi mogą 
uczyć się samorządowego rzemiosła młodzi pracownicy w na-
szej gminie. Szkoda tylko, że nie wszyscy samorządowcy z takiej 
możliwości chcą skorzystać…

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 5

SZAnOWnI MIeSZKAŃCY GMInY BrZOSTeK
Problem wzrostu opłat za odpady komunalne jest problemem ogólnokrajowym i 
dotknął wszystkie gminy. Podwyżka ta wynika ze wzrostu kosztów odbioru odpa-
dów i ich dalszego przetwarzania. Każda gmina musi sfinansować w całości obsługę 
systemu z opłat uiszczanych przez mieszkańców. Oznacza to, że Gmina nie może 
dopłacać do systemu z budżetu, ani też na systemie zarabiać. Intencją samorządu nie 
jest obciążanie mieszkańców wysokimi opłatami, rosnące koszty związane z utylizacją 
i składowaniem odpadów generują podwyżki tej opłaty.

ZMIAnA STAWKI ZA ODpADY KOMUnALne OD 1 CZerWCA 2020 r.
Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XIX/187/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 kwietnia 

2020 r. od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 22,50 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 45,00 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

GMINA 
NIE 

ZARABIA NA 
ŚMIECIACh

!
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ZWOLnIenIA DLA WŁAŚCICIeLI nIerUCHOMOŚCI ZABUDOWAnYCH BUDYnKAMI 
MIeSZKALnYMI jeDnOrODZInnYMI pOSIADAjĄCYCH KOMpOSTOWnIKI I KOMpO-

STUjĄCYCH BIOODpADY STAnOWIĄCe ODpADY KOMUnALne
Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. właściciele nieruchomości zamieszkałych posiadających kompostowniki 

i kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 0,50 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca. Ze zwolnienia nie mogą skorzystać właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz miesz-
kańcy budynków wielolokalowych. 

Podstawą uzyskania częściowego zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji za odpady komunalne zawierającej 
zgłoszenie kompostownika i wyliczenie przysługującego zwolnienia. 

Deklaracje należy złożyć do dnia 10 lipca 2020 r. i będą one obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne (tj. worków brązowych).

OBOWIĄZeK SeGreGACjI 
ODpADÓW

W związku z nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach powstał obowiązek 
segregacji odpadów komunalnych. 
Segregacja odpadów, do tej pory 
dobrowolna, stała się obligatoryjnym 
sposobem gromadzenia odpadów.

Właściciele nieruchomości za-
mieszkałych, którzy dotychczas zło-
żyli deklaracje o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, gromadzili i oddawali 
odpady w sposób nieselektywny, 
zobowiązani są do zmiany deklaracji 
i obowiązku segregacji odpadów. 

Brak segregacji lub stwierdzenie 
nieprawidłowości w jej prowadzeniu 
skutkowały będą odebraniem odpa-
dów jako zmieszanych i naliczeniem 
stawki opłaty podwyższonej.

Do złożenia nowej deklara-
cji o opłatach za odpady zobowiązani 
są tylko właściciele nieruchomo-
ści, którzy dotychczas nie segrego-
wali odpadów lub chcą skorzystać 
z częściowego zwolnienia z opła-
ty poprzez zgłoszenie posiadania 
kompostownika i kompostowania 
bioodpadów.

30 LAT SAMOrZĄDU W pOLSCe
Corocznie 27 maja obchodzony jest w Polsce jako Dzień 

Samorządu Terytorialnego, na pamiątkę rocznicy pierw-
szych po wojnie w pełni demokratycznych i wolnych wyborów 
samorządowych. W roku bieżącym obchody te miały szczególny 
charakter, gdyż minęło dokładnie 30 lat od momentu, kiedy 
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wybrali swoich przed-

stawicieli do pełnienia funkcji w odrodzonym samorządzie 
terytorialnym. Ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, 
przeprowadzone na jej podstawie wybory oraz późniejsza 
reforma z 1998 roku, która tworzyła samorząd szczebla powia-
towego i wojewódzkiego, stały się fundamentem demokracji 
obywatelskiej na poziomie lokalnym.
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Przez lata działalności samorządy przyczyniły się wydatnie do 
rozwoju gospodarczego i społecznego małych ojczyzn i całego 
kraju. Położyły także solidne podwaliny integracji europejskiej, 
stanowiąc trzon polityki regionalnej, a już po akcesji do Unii 
Europejskiej skutecznie absorbowały wspólnotowe fundusze, 
inwestując je w poprawę stanu infrastruktury technicznej i spo-
łecznej służącej mieszkańcom. Mimo wielu trudności, w tym 
związanych z obecnym kryzysem gospodarczym i ambiwalen-
tnym stosunkiem rządzących krajem do samorządności, nasze 
gminy, powiaty i województwa nadal kreują politykę rozwoju, 
będąc najbliżej spraw Polek i Polaków. Samorządowcy skutecz-
nie zmagają się z próbami ograniczania ich samodzielności przez 
władze centralne oraz z coraz większą ilością obowiązków, za 
którymi, niestety, nie podążają środki finansowe.

Z okazji okrągłej rocznicy odrodzenia samorządu wszystkim 
Koleżankom i Kolegom Samorządowcom (również tym, którzy 
rozstali się z samorządem instytucjonalnym i w inny sposób 
realizują swoje życiowe powołanie) składam serdeczne po-
dziękowania za ich pracę na rzecz lokalnych wspólnot. Życzę 

satysfakcji z podejmowanych działań, ludzkiej życzliwości 
i wyrozumiałości, zdrowia oraz licznych sukcesów zawodowych 
i osobistych.

Publikujemy także fragment historycznego, pierwszego 
wydania „Wiadomości Brzosteckich” z 1990 roku. Znajdzie-
cie tam Państwo bardzo ciekawy materiał dotyczący tego, 
jak kształtowała się samorządność w Gminie Brzostek. Cały 
numer dostępny w archiwum na stronie internetowej www.
wiadomoscibrzosteckie.pl. 

Wiele od tamtego czasu się zmieniło w naszej rzeczywistości, 
jednak istota działalności samorządu pozostaje niezmienna 
i zgodna z wartościami zawartymi w słowach roty ślubowa-
nia radnego: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców.”

Daniel Wójcik

→

nOWInKI TeCHnOLOGICZne 
W BrZOSTeCKIM KOŚCIeLe pArAfIALnYM

Epidemia koronawirusa i związane z nią ograni-
czenia sanitarne stanowiły spore utrudnienie 

dla wiernych, którzy zawsze tłumnie uczestniczą 
w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach 
w świątyniach na terenie całej naszej gminy. 
Dzięki ekipie TV Brzostek transmisja z niedzielnej 
sumy w Brzostku za pośrednictwem interne-
towego serwisu Youtube zagościła w domach 
wielu parafian. 

W tym samym czasie pojawił się pomysł 
zamontowania w kościele wyposażenia, które 
umożliwiłoby transmitowanie na żywo wszystkich 
mszy, także po zakończeniu epidemii. Zamonto-
wane kamery i inny osprzęt elektroniczny po-
zwoliły jednocześnie na objęcie dokładniejszym 
monitoringiem wnętrza świątyni, co wpłynie 
pozytywnie na jej bezpieczeństwo. Transmisje 
niedzielnych, świątecznych, jak i codziennych 
nabożeństw służyć mogą wszystkim chorym, 
niepełnosprawnym, przebywającym za granicą 
(w przypadku utrudnionego dostępu do świątyni) 
oraz innym osobom, które z jakichś przyczyn nie 
mogą osobiście udać się do kościoła. Śledzić je 
można poprzez kanał TV Brzostek w serwisie 
Youtube. Poniżej artykułu zamieszczamy link.

Jeszcze przed epidemią, w czasie swojej wizyty 
pasterskiej, ks. Biskup zasugerował, że warto roz-
ważyć instalację monitorów w bocznych nawach. 
Pozwoliłoby to wiernym, którzy tam uczestniczą 
w nabożeństwach, nie tylko słyszeć, ale także 
widzieć sprawowane w prezbiterium obrzędy. Ten 
pomysł również został zrealizowany. Podobnie 
jak montaż kamer i instalacji do nich, odbyło się 
to dzięki wsparciu finansowemu trzech samorzą-
dowców – burmistrza, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Brzostku i przewodniczącego Zarządu 
Miasta Brzostek oraz środkom własnym parafii.

Daniel Wójcik

Link do kanału TV Brzostek: https://www.
youtube.com/results?search_query=tv+brzostek

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 05-06/2020 9

→



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 05-06/202010

OŚWIATA W CZASACH pAnDeMII
Koronawirus nie ominął instytucji 

oświatowych. Szkoły z dnia na 
dzień musiały poradzić sobie z nową 
rzeczywistością. O pracy w tym trud-
nym czasie największej w naszej gmi-
nie – Szkoły Podstawowej w Brzostku 
mówi jej Dyrektor – MAŁGORZATA 
SALACHA.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zawieszono w szkołach 
od 12 marca 2020 r. Jak od tego dnia funkcjonuje Szkoła Pod-
stawowa w Brzostku?

Zgodnie z zarządzeniami MEN przygotowaliśmy zdalne 
nauczanie. Początkowo były to tylko zamieszczane zadania dla 
uczniów na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele dodat-
kowo zaczęli kontaktować się z uczniami za pomocą mediów 
społecznościowych oraz platform edukacyjnych. Planowane 
uruchomienie dziennika elektronicznego od nowego roku 
szkolnego 2020/21 przyspieszyliśmy - od 15 kwietnia oficjalnie 
dziennik jest dodatkowym narzędziem w zdalnej edukacji. Były 
problemy z uruchomieniem, zbieraniem danych – do szkoły 
uczęszcza aż 450 uczniów. Myślę, że już wszyscy zalogowali 
się i mają dostęp do dziennika. Obecnie uruchamiamy Office 
365-Teams, bardzo to ułatwi komunikację uczniów z nauczy-
cielami, rodziców z nauczycielami i samych nauczycieli między 
sobą. Planuję wkrótce przeszkolić nauczycieli w obsłudze tego 
programu. Od 18 maja w szkole odbywają się zajęcia rewalida-
cyjne dla dwóch chętnych uczniów. Szkoła skontaktowała się 
z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych oraz rodzicami 
uczniów klas 1-3, ale w ostateczności nie było chętnych na 
zajęcia w trybie stacjonarnym. Od 25 maja w szkole zostały 
zorganizowane konsultacje dla uczniów klas 8. Cieszą się one 
dużym zainteresowaniem. Obsługa szkoły maluje sale i ko-
rytarze w budynku przy ulicy Szkolnej 13. Malowanie było 
planowane na okres wakacji. Przed końcem maja zostało już 
pomalowane 2. piętro szkoły. Staramy się wywiązywać z za-
dań nałożonych na nas zarówno przez organ prowadzący, jak 
i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Szkoła otrzymała 
od Urzędu Miejskiego w Brzostku 13 komputerów, które są 
użyczane uczniom na okres zdalnego nauczania.

Czy łatwo jest szkole sprostać kolejnym wymaganiom stawia-
nym przez MEN w związku z pandemią? 

Na początku była obawa, czy starczy nam środków w bu-
dżecie na zabezpieczenie szkoły pod względem sanitarnym, 
bo wymagania są niemałe. W związku z tym, że w szkole 
jest niewielka liczba uczniów, radzimy sobie. Zdajemy sobie 
sprawę, że nie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputera 
i Internetu. Przy pomocy rodziców, którzy nadzorują w domach 

swoje dzieci, a często sami pomagają w procesie dydaktycznym 
(zwłaszcza w klasach młodszych), proces nauczania przebiega 
w miarę dobrze. Zdajemy sobie sprawę, że na początku nowego 
roku szkolnego musimy wiele treści powtórzyć, aby budować 
na nich nowe. Przygotowujemy szkołę na egzamin 8-klasisty. 
Egzamin z j. polskiego i matematyki będzie odbywał się w hali 
sportowej, natomiast z j. angielskiego w kilku salach w małych 
grupach, aby zapewnić dobrą słyszalność na egzaminie i warunki 
higieniczne zgodnie z zaleceniami sanitarnymi dyrektora OKE.

Jakie są największe trudności związane ze zdalnym na-
uczaniem?

Dotarcie do wszystkich uczniów. Nie wszyscy posiadają 
komputery. Często nauczyciele prowadzą zajęcia w różnych 
porach dnia ze względu na powrót z pracy do domu rodzica, 
który pomaga dziecku - dotyczy to przeważnie klas młodszych. 
Generalnie nauczyciel jest dostępny cały dzień dla ucznia. 
Często występują problemy z odczytaniem prac pisemnych 
uczniów, ponieważ dzieci nie posiadają odpowiednich urządzeń 
do przesyłania. Zdarza się, że Internet nie jest dostępny, co 
powoduje opóźnienia z wysyłaniem prac i innych materiałów. 
Wszyscy się uczymy nowej formy nauczania – nauczyciele, 
uczniowie i rodzice, którzy mają tego często dosyć.

Jak reagują uczniowie i ich rodzice na brak możliwości uczęsz-
czania na zajęcia odbywające się w szkole?

Generalnie dobrze. Było kilka interwencji w postaci tele-
fonów, ale były one merytoryczne i wniosły dużo dobrego 
w zakresie nowej sytuacji, na jaką nikt z nas nie miał wpływu. 
Wiem, że uczniowie chcieliby wrócić do szkoły i wcale się 
temu nie dziwię. 

Korzystając z możliwości wypowiedzenia się na łamach 
tego czasopisma, chciałam skierować kilka słów do naszych 
uczniów i rodziców, prawnych opiekunów dzieci. Szanowni 
Państwo, zbliża się koniec roku szkolnego, dobiega końca 
zdalne nauczanie, w związku z tym chciałam Państwu podzię-
kować w imieniu szkoły za współpracę i nieocenioną pomoc 
w zdalnym nauczaniu. Za zrozumienie i mądre podejście do 
zagadnienia. Drodzy Uczniowie, jesteście dla nas najważniejsi, 
bardzo za Wami tęsknimy i uwierzcie, wolelibyśmy z Wami 
spotykać się na co dzień.

Zbliża się egzamin ósmoklasisty. Rada Pedagogiczna życzy 
Wam dobrych wyników z egzaminu i dostania się do wymarzo-
nej szkoły średniej. Życzę Wam udanych wakacji, zasłużyliście 
na odpoczynek.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak.

Miarą twojego człowieczeństwa jest 
wielkość twojej troski o drugiego człowieka.

Ks. Mieczysław Maliński

pODZIęKOWAnIe
Na ręce Pani Kierownik Anny Klich składamy gorące podziękowania całemu Personelowi Ośrod-

ka Zdrowia w Brzostku za szczególnie troskliwą opiekę nad naszymi Rodzicami
Z wyrazami wdzięczności

Córki
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BIBLIOTeKA pUBLICZnA W BrZOSTKU WZnOWIŁA 
DZIAŁALnOŚć OD 20 MAjA 2020 rOKU!

Godziny otwarcia:
Poniedziałek i piątek 9:00 – 17:00
Wtorek, środa i czwartek 8:00 – 16:00

Będą obowiązywały pewne ograniczenia dla wspólnego bezpieczeństwa:
•	 Do biblioteki może wejść tylko jedna osoba, pod warunkiem dezynfekcji rąk przy wejściu oraz 

założenia maski i rękawiczek.
•	 Książki podaje bibliotekarz. Czytelnik musi być zdecydowany, co chce wypożyczyć. Nie będzie 

dostępu do półek.
•	 Jest możliwość zamawiania książek przez katalog online. Katalog ten widnieje na stronie inter-

netowej Gminy Brzostek www.brzostek.pl.
•	 Można również zamawiać książki telefonicznie 14 6830316. 
•	 Zwracane książki przejdą kwarantannę i zostaną wyłączone z obiegu przez 7 dni.
•	 Inne usługi nie będą świadczone do odwołania.

Musimy pamiętać, że książki przyjmują wirusa, szczególnie śliskie okładki (tak informuje służba 
medyczna) i dlatego musimy stosować się do wytycznych stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Prosimy bardzo o cierpliwość, ponieważ zachowanie zasad jest warunkiem ochrony naszego zdro-
wia. Dla nas wszystkich jest to zupełnie nowa sytuacja, w której musimy się odnaleźć z nadzieją, że 
te dobre czasy w końcu nadejdą. Bądźmy dla siebie mili i wyrozumiali. Nie ryzykujmy zdrowiem swo-
im i najbliższych. Myślenie kategorią: to ktoś choruje, nie ja, mnie to nie dotyczy - jest wielce błędne.

Biblioteka Publiczna w Brzostku
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DZIeŃ WYSZYWAnKI
„Ubierzmy przyjacielu wyszywanki, 
nasz czarujący ukraiński strój…”

Wyszywanka na Ukrainie jest niemalże nieodłącznym 
elementem garderoby każdego mieszkańca. Święto koś-

cielne, występ w szkole czy też po prostu piękny dzień. Okazji 
do noszenia wyszywanek jest nieograniczona liczba. Dla niewta-
jemniczonych wyszywanka to koszula wyszywana, haftowana 
w ludowe wzory, bardzo często bogato zdobiona. Zdobienia 
na koszuli zazwyczaj wskazują region, w którym została ona 
wykonana, na przykład w regionie Zakarpatia można spotkać 
wyszywane koszule wyłącznie czerwonymi nitkami, co jest 
raczej niespotykane w innych regionach Ukrainy. Tradycyjnie 
wyszywanka jest wykonana z białego materiału, ale spotkać 
można również czarne. Słowiańskie narody czarny kolor wiążą 
z smutnymi wydarzeniami, jednak dziś takie przekonania za-
nikają i możemy spotkać przeróżne kolory wyszywanek. Kolor 
nici też jest nie bez znaczenia. Najczęściej można spotkać czer-
wony. Wyszywanki o takich barwach ubierają państwo młodzi 
na ceremonie zaślubin, młodzież. Czerwony jest kojarzony 
z dobrą energią, ze słońcem, ciepłem i miłością. W regionach 
Kijowa, Poltawy, Czernihowa spotkać można komponowanie 
koloru czerwonego z innym. Kolor niebieski symbolizuje wodę, 
białe koszule z niebieskimi wzorami często noszą najmłodsi. 
Na terenie regionu Podole spotyka się połączenie czerwonego 
i niebieskiego. Takie zestawienie symbolizuje łączenie przeciw-
ności: wody i ognia, kobiety i mężczyzny. Jak śpiewał bardzo 
znany ukraiński artysta Anatoli Mokrenko w piosence „Dwa 
Kolory”, czerwone to miłość, a czarne to rozpacz, nawiązując 
tymi słowami do najbardziej popularnych kolorów wyszywanek. 
Czerwony i czarny to jedne z najstarszych kolorów w kulturze 
wyszywanki. 

Od czego więc wzięło się święto poświęcone wyszywance? 
Jest to symbol Ukrainy, wyjątkowa rzecz, dzięki której pokazuje 
się koloryt państwa. Póki co święto wyszywanki nie jest oficjal-
ne, przypada w trzeci czwartek maja, więc jest ruchomym świę-

tem. Jednak jest bardzo 
ważne dla obywateli 
Ukrainy, jak również ma 
niemałe znaczenie na 
szczeblu międzynarodo-
wym. W tym roku miało 
miejsce wyjątkowe wy-
darzenie, mianowicie 
prezydent Ukrainy Wo-
lodymyr Zelenskij wraz 
z małżonką obdarował 
głowy państw tymi 
wyjątkowymi dla Ukra-
iny symbolami. Święto 
wzięło swój początek 
w roku 2006 w mieście 
Czernowce. Grupa stu-
dentów zorganizowała wydarzenie pod hasłem „Światowy 
dzień wyszywanki”. Na początku do wydarzenia dołączyła się 
garstka wykładowców i studentów, ale w mgnieniu oka stało 
się ogólnoukraińskim świętem. W tym roku organizatorzy 
zwrócili się z prośbą o bezpieczne świętowanie ze względu 
na panujące restrykcje. Dzień Wyszywanki 2020, który został 
poświęcony rodzinie oraz genealogii, dał możliwość zgłębienia 
wiedzy na temat swoich przodków. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że noszenie wyszywanki nie oznacza niepodą-
żania za trendami czy też przesadnego nacjonalizmu. W tym 
dniu niemalże każdy ubiera ten wyjątkowy symbol. Mistrzynie 
wyszywanek są bardzo cenione w swoich regionach. Według 
tradycji kobieta przystępująca do wyszywania modliła się, 
prosząc Boga o pomoc w pracy i jej pomyślne zakończenie. 
Bardzo udaną pamiątką z podróży na Ukrainę jest właśnie 
wyszywanka. Święto cieszy się ogromną popularnością i z roku 
na rok jego zwolenników przybywa. 

Weronika Wiśniewska

KrÓTKIe nOTKI Z OBSerWACjI
czyli nasze społeczeństwo w czasach zarazy
1. Jak miło! Wszyscy mówią, że koronawirusem można się 

zarazić drogą kropelkową. Więc jak to „miło”, zwłaszcza 
teraz, mijać się z tymi, którzy z niekłamaną przyjemnością 
wypluwają odkrztuszoną flegmę prosto na… chodnik. Albo 
z tymi, co muszą sobie, dla polepszenia samopoczucia, ob-
ficie smarknąć, biorąc nos w dwa palce, a później strząsając 
gluta, gdzie popadnie… 
Dawniej, kiedy powszechna była gruźlica, wszędzie sta-
wiano spluwaczki, by ludzie mogli tam oczyszczać drogi 
oddechowe. Dopiero po jakimś czasie odkryto, że właśnie 
spluwaczki pełne flegmy są jednym z głównych źródeł 
zarażeń tą ciężką, wówczas bardzo śmiertelną chorobą.
Ile lat jeszcze musi upłynąć, aby nasi współcześni pobra-
tymcy odkryli, że publiczne plucie i smarkanie na chodnik 
z wydawaniem przy tym charakterystycznych odgłosów 
należy do czynności wyjątkowo niehigienicznych, nie-
estetycznych i świadczących o zupełnym braku ogłady?...

2. Siewcy wirusów. Bieganie jest od jakiegoś czasu bardzo 
modne. Są też tacy, dla których moda jest wyznacznikiem 
życia, więc mimo krótkotrwałego zakazu biegania tu i ów-
dzie jakiś „młodziak” (albo nawet częściej – „młodzianka”) 
nonszalancko biegł sobie ulicami Brzostku. Oczywiście 

bez maseczki. No bo jak siać te wirusy – to bez żadnych 
ograniczeń! W biegu więcej ich z siebie wytrząsnę. Ja się 
nie boję! Reszta ludzi mnie nie obchodzi!

3. Zachowaj odstęp! Tak trudno o tym pamiętać. W sklepach 
ludzie uwielbiają się tłoczyć. Jakoś nikt nie chce poczekać, 
aż ktoś odejdzie od stoiska z marchewką. Inni w tym samym 
momencie też chcą mieć tę marchewkę. W kolejkach do 
kasy tylko niektórzy pamiętają, że nie powinno się komuś 
dyszeć w plecy…

4. To były czasy… Na początku, kiedy zaczęły się w Polsce 
obostrzenia związane z zagrożeniem koronawirusem, 
a zwłaszcza kiedy zamknięto szkoły, większość ludzi rzuciła 
się do sklepów, aby zrobić zapasy. Z półek znikała „sucha 
karma” w postaci makaronów, mąk, kasz, cukru itp. Spi-
rytus „wyparowywał” w okamgnieniu. Papier toaletowy 
rozchodził się jak największy rarytas… Szkoda tylko, że 
teraz rolki są paczkowane a nie nawlekane na sznurek. 
Dawniej to było wygodniej – nałożyło się taki naszyjnik 
z papieru na kark i uwalniało się ręce, w których taszczyło 
się torby z resztą zakupów. Ci, którzy pamiętają kryzys 
z okresu strajków w latach wielkich przemian w Polsce, 
znów poczuli się jak za dawnych lat.

UK
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DrOGI ÓSMOKLASISTO!
Jeżeli stoisz przed wyborem szkoły, ten artykuł kie-

rowany jest właśnie do Ciebie. Zapraszamy Cię do 
zapoznania się z ofertą naszej szkoły. 

Zespół Szkół CKR im. JP II w Brzostku to szkoła 
wielopokoleniowa o ponad 60-letniej tradycji, która 
od 1 września 2019 r. prowadzona jest przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Możesz w niej zdobyć 
wykształcenie średnie, a przede wszystkim konkret-
ny zawód.

W bieżącym roku szkolnym w ramach technikum 
prowadzimy nabór do 3 klas: technikum żywienia i usług 
gastronomicznych, technikum mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki oraz technikum architektury krajobrazu 
z innowacją aranżacje florystyczne, natomiast w ramach 
branżowej szkoły I stopnia na 2 kierunki: mechanik 
operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kucharz. 
Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest do aktual-
nych potrzeb rynku pracy i ułatwia szybkie znalezienie 
zatrudnienia. 

Dysponujemy bogato wyposażoną bazą dydaktyczną: 
dobrze zaopatrzonymi pracowniami do nauki zawo-
du, pracowniami komputerowymi, tablicami interak-
tywnymi w salach lekcyjnych, biblioteką z centrum 
multimedialnym oraz ścieżką ekologiczną przy szkole. 
Nasi uczniowie zdobywają dobre wyniki nauczania, 
co przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów 
zawodowych oraz sukcesy odnoszone w konkursach 
przedmiotowych. Najzdolniejsi i najbardziej pracowici 
są honorowani Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w for-
mie zajęć praktycznych, które odbywają się w warszta-
tach szkolnych oraz praktyk zawodowych zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. Chcąc poszerzyć naszą 
ofertę edukacyjną, organizujemy kursy umożliwiające 
zdobycie dodatkowych kwalifikacji, np. kurs wózków 
jezdniowych, barmana, kelnera czy kas fiskalnych. 

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych 

rozwijających zainteresowania, pasje i uzdolnienia, 
w ramach których uczniowie biorą udział w licznych 
konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopol-
skich, osiągając w nich wysokie lokaty.

O wszechstronny rozwój ucznia dba także bibliote-
ka szkolna poprzez uczestniczenie w ogólnopolskich 
akcjach czytelniczych, międzynarodowych świętach 
bibliotecznych i państwowych oraz wojewódzkich 
i ogólnopolskich konkursach, jak również realizuje 
swoje własne przedsięwzięcia, projekty i konkursy.

Organizujemy w naszej szkole międzyszkolne kon-
kursy oraz konferencje, które cieszą się dużym powo-
dzeniem wśród uczniów.

W związku z tym, że patronem naszej szkoły jest Jan 
Paweł II, podejmujemy różne formy pracy dydaktyczno-
-wychowawczej związane z wartościami płynącymi 
z życia i nauczania papieża Polaka. W tradycję naszej 
szkoły wpisały się obchody rocznicy powstania szkoły 
i nadania jej imienia, turniej wiedzy o szkole i jej Patro-
nie, Biały Marsz organizowany w rocznicę śmierci Jana 
Pawła II, Zjazd Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach, 
Zjazd Szkół im. Jana Pawła II województwa podkar-
packiego, pielgrzymka Rodziny Szkół na Jasną Górę, 
spotkanie Rodziny Szkół Diecezji Rzeszowskiej oraz 
ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół. Ponadto kultywu-
jemy zwyczaj organizowania studniówek, półmetków, 
turniejów klas, wigilii szkolnych i klasowych, akademii 
i uroczystości związanych z rocznicami państwowymi, 
a także wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych.

W naszej szkole panuje rodzinna atmosfera dająca 
poczucie bezpieczeństwa. Klasy są mało liczne, co 
sprzyja indywidualizacji procesu nauczania i przekłada 
się na jakość i efektywność nauczania.

Do zobaczenia w naszej szkole! 
Ósmoklasisto, więcej informacji znajdziesz na www.

zsbrzostek.pl 
Zapraszamy!

WYZWAnIe „ZOSTAŃ 
W DOMU Z KSIĄŻKĄ”!
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku kreatywnie 

spędzali czas w domu podczas narodowej kwarantanny. 
Świadczą o tym chociażby wykonane przez nich w tym czasie 
fotografie. Do działania zainspirował ich konkurs „Zostań 
w domu z książką” zaproponowany im przez bibliotekarkę. 
Polegał on na wykonaniu sobie lub członkowi rodziny zdjęcia 
z ulubioną książką. Pomysłowość, bujna wyobraźnia, bogate 
zainteresowania uczniów zaowocowały ciekawymi fotografia-
mi, wśród których wyróżniały się te wykonane przez Milenę 
Nowak (1b), Filipa Nowaka (5b), Radosława Miałkowskiego 
(5a), Mateusza Rozwadowskiego (3a) i Szymona Rozwadow-
skiego (6B). Milena i Filip dodatkowo zatytułowali swoje prace: 
„Kiedy czytam, zmieniam się w księżniczkę”; „Książki nie gryzą, 
pochłaniają”. Dziękuję za podjęcie wyzwania!

Krystyna Zdziarska

Fotografie na s. 2.

Międzynarodowy Konkurs Literacki

dla Nastolatków

Konkurs, który miał się odbyć 1 kwietnia 2020 r., 
przesuwamy na jesień tego roku. Jeśli koronawirus 
nie będzie wówczas zagrażał zdrowiu młodzieży, 
zmagania literackie przeprowadzimy na tych sa-
mych zasadach we wrześniu.

Organizatorzy

WIELKA TRÓJKA
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SŁOWA GWArOWe W DOLInIe KAMIenICY
Stanisław Białas, Małgorzata Białas, Zofia Bigosińska

Wstęp

W nieskończonej przeszłości „Na początku było słowo...”. 
Aż trudno sobie wyobrazić, że słowo było początkiem 

wszystkiego: czasu, kosmosu, życia. I wyprowadziło z pierwot-
nej puszczy naszych praojców – zbieraczy i myśliwych, którzy 
nie znali jeszcze ani ognia, ani koła i mieszkali w jaskiniach. 
Zapewne „początkowe słowo” nie było wypowiedziane przez 
człowieka, gdyż ono nie było z tego świata. Jednak początkiem 
człowieczeństwa stało się właśnie słowo. W zamierzchłych 
czasach nasi praojcowie, jako istoty obdarzone darem myślenia, 
poczuli potrzebę przekazywania sobie informacji, wrażeń, uczuć, 
doświadczeń. Wymachiwanie rękami, kiwanie głową już nie 
wystarczało. Jacyś praojcowie, a może grupa praojców, zainicjo-
wali przekazywanie spostrzeżeń głosem. To było coś nowego, 
odkrywczego, nieznanego wcześniej, zapewne przełomowego. 
Odpowiednio sformatowany dźwięk, wielokrotnie powtarzany, 
kopiowany przez innych, stawał się słowem, słowem homo 
sapiens. Z czasem, dźwiękom przypisywano jednoznaczne 
treści i na odwrót – treściom dźwięki. Prawdopodobnie tak 
powstały pierwsze słowa tego świata – zalążki ludzkiej mowy.

Słowo stało się bratem poznania, siostrą myśli, nośnikiem 
porozumienia, narzędziem zdobywania jedzenia, spoiwem 
grup istot myślących. Przedmiotom z najbliższego otoczenia, 
czynnościom, roślinom i zwierzętom, ścieżkom leśnym, akwe-
nom wodnym, zboczom i szczytom gór przyporządkowywano 
słowa – nazwy. W słowach zakotwiczone było istnienie, one 
kształtowały historię. Rzeczy lub czynności bez nazwy traciły 
atrybut istnienia.

Mijały lata i setki wieków, w wędrownych grupach naszych 
przodków przybywało słów i widzieli, że to jest dobre. Powoli 
rodziły się też „zasady” posługiwania się słowami – elemen-
ty gramatyki. To był początek języka danej grupy ludzi, ich 
pierwotnej mowy. Z języków mniejszych grup powstawała 
wspólna mowa plemienia. Słowa, a później mowa, były kro-
kiem milowym w rozwoju człowieczeństwa. Był to dar, który 
ostatecznie rozdzielił ludzi od zwierząt.

Mowa uszlachetnia nas, ludzi, moralnie. Jest drogą do po-
znania tego, co wokół nas jest, jacy jesteśmy, jakie są nasze 
możliwości. Jan Kochanowski pisał:

„Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami,
Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami (…)”,
zaś Mieczysław Jastrun:
„Człowiek ze swoją mową zrośnięty jest ciaśniej niż drzewo 

z ziemią”.
Fundamentalnym czynnikiem łączącym każdy naród jest ję-

zyk. Oprócz języka ogólnego (literackiego) narodu jest używana 
gwara – charakterystyczna mowa ludzi z określonego terenu. 
Zaś zespół gwar o wspólnych cechach to dialekt. Gwara jest 
jedną, i to istotną, składową lokalnej tożsamości. Język nie 
jest skamieniałością, nieustannie się zmienia, powstają nowe 
słowa, a nieużywane elementy przechodzą w zapomnienie.

Współczesny język polski wykształcił się na bazie licznych 
gwar i dialektów, którymi posługiwali się dawni mieszkańcy 
ziem polskich. Mowa naszych przodków rozwijała się, była pie-
lęgnowana i doskonalona w pieczarach, szałasach, w dymnych 
chatach, przy pracy w lesie i w polu, przy ogniskach, w chwi-
lach radosnych i smutnych. Pielęgniarkami mowy, podobnie 
jak obecnie, były przede wszystkim matki. Słowa gwarowe to 
cenne zabytki naszej kultury niematerialnej, często mają po 
wiele wieków.

Bywało również i tak, chociaż niesłusznie, że gwara była trak-
towana jako mowa wieśniaków, „gorsza” odmiana poprawnej 

polszczyzny lub jeszcze gorzej, jako język „zepsuty”. Używanie 
lokalnej gwary w miejscach publicznych było odczytywane jako 
zacofanie, prymitywne zachowanie. W szkole, dziecko za uży-
cie gwarowego „dziopa” (dziewczyna) spotykało się z uwagą: 
„mów po polsku”. W Dolinie Kamienicy, pamiętam, też tak było. 
A dzieci mówiły tak, jak się mówiło w domu, gdzie dziadkowie, 
a często i rodzice byli analfabetami. Stąd ludzie, szczególnie 
młodsi, zaczęli w miarę możliwości unikać gwarowych słów, 
zwrotów czy akcentu. Powoli, powoli gwary zaczęto się nawet 
wstydzić. Był to fałszywy wstyd, ale mimo wszystko wstyd. Na 
szczęście wyśmiewanie gwary nie było twardą regułą – były 
wyjątki. Jeden z proboszczów w Zakopanem miał odwagę, 
a może nawet potrzebę, i kazania głosił w gwarze góralskiej, 
chociaż nie był góralem. Niekiedy unikanie gwary było sztuczne, 
prostackie, wymuszone i prowadziło do śmiesznych sytuacji.

– Jędrzej po roku pracy na Dolnym Śląsku przyjechał do rodzinnej 
Głobikówki i „kropił pana” – opowiadał Olek Kasprzyk – Copke 
ubierał na bakier i mówił czapka (czyli gwarowe „o” zamieniał 
na poprawne „a”). Tak się tą „poprawnością” przejął i tak chciał 
zaimponować innym, że zamiast „sroka siedzi na płocie” mówił: 
„sraka siedzi na płocie”.

Zajmiemy się nieco dokładniej gwarą w Dolinie Kamienicy. 
Najpierw kilka słów o tym terenie.

Dolina Kamienicy zlokalizowana jest na terenie Pogórza 
Strzyżowskiego, które ciągnie się z zachodu na wschód mię-
dzy Wisłoką i Wisłokiem. Leży ona w dziale wodnym rzeki 
Kamienica, prawego dopływu Wisłoki. Jej źródła znajdują się 
na południowych zboczach Klonowej Góry. Wody Kamienicy 
zasilają liczne potoki, a wśród nich: Czarny, Lipinki, Kujawski, 
Węglowy, Bagnisty. Umowną granicę Doliny Kamienicy wy-
znaczają:

- od zachodu i północy Płaskowyż Głobikowski z dominu-
jącym szczytem Kamieniec (428,5 m n.p.m.),

- od wschodu Grzbiet Brzeziny-Chełm ze szczytami: Bardo 
(534 m n.p.m.), Chełm (532 m n.p.m.),

- od południa Garby Brzosteckie.
Domy i zabudowania gospodarskie mieszkańców Doliny 

Kamienicy rozrzucone są po całym terenie. W omawianej 
okolicy są następujące wioski: Siedliska-Bogusz, Smarżowa, 
Gorzejowa, Grudna Dolna i Górna, Kamienica Dolna i Górna, 
Bączałka, Głobikowa i Głobikówka. Obecnie Dolina Kamienicy 
podzielona jest na cztery parafie, a jeszcze nie tak dawno cały 
teren stanowiła jedna parafia – Siedliska-Bogusz.

Gwara ludności z Doliny Kamienicy należy do dialektu ma-
łopolskiego, jest pozostałością po „mowie” plemion Wiślan. 
Ma wiele wspólnych elementów z gwarą sądecką. Wystarczy 
porównać słownictwo ludzi ze starszego pokolenia z Doliny 
Kamienicy z książką Andrzeja Urbaniec, Słowniczek gwary ludo-
wej z okolic Łącka. Na przykład w obu okolicach zamiast dziew-
czyna mówiło się „dziopa”, a „wic” to kawał. W słownictwie 
ludności osiadłej nad rzeką Kamienica występowały słowa, 
i nadal występują, które nie są używane na innych terenach. Na 
przykład w Grudnej narzędzie do wsadzania chleba do pieca 
nazywa się „wiesło”, a w innych okolicach „łopata do chleba”. 
Ta odrębność mowy w omawianej Dolinie była szczególnie 
widoczna po przekroczeniu jej wschodniej granicy.

Najbardziej wyrazistymi cechami dialektu małopolskie-
go, w tym gwary w Dolinie Kamienicy, jest tzw. mazurzenie. 
Mówiono:

c zamiast cz, np. cas (zamiast czas), jesce (jeszcze), pies sceko 
(pies szczeka), rocny (roczny),copka (czapka),

s zamiast sz, np. mos (masz), kosyk (koszyk), troscyć (trosz-
czyć), scelina (szczelina),

ś zamiast sz lubcz, np. śpitol (szpital), straśnie (strasznie), 
śklonka (szklanka), śtyry (cztery),
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o lub e zamiast a, np. pon (pan), mom (mam), ros (raz), kozoł 
(kazał), dej (daj), grej (graj), oddej (oddaj), 

y zamiast e, np. syr (ser),
y zamiast ej na końcu słów, np. w naszy wsi (w naszej wsi),
ch lub g zamiast k, np. chto (kto), chtóry (który), wielgi (wielki),
bez zamiast przez, np. bez pole (przez pole), bez rzykę (przez 

rzekę),
Przed o i u dodawano często ł, np. łokno (okno), łucho (ucho), 

łoko (oko), łona (ona), łociec (ojciec), kłoń (koń), kłonica (konica).
Wymienione cechy dotyczyły również wymowy nazwisk. 

Na przykład Kwiotek (zamiast Kwiatek), Łoszajec (Oszajec), 
Biołas (Białas).

Dawniej słowa gwarowe były w powszechnym użyciu w roz-
mowach, opowiadaniach. Nasza Ciotka tak wspomina – zapa-
miętaną gwarą – życie w Dolinie Kamienicy :

– Pamiętos, Maryśka, jak psudy było cięsko – masyn żo-
dnych, ino sirp, cepy, widły, motyka i zarna w sieni. Jedna 
izba z klepiskiem, konewka z wodą w koncie i cebrzyk. A na 
wiosnę przednowek u niejednego. Bidnie było, oj bidnie, ale 
i tak bidok dla bidoka był bratem: ludziska sie sanowali, po-
wazali, cęsto odwidzali, pomogali jeden drugiemu, dorodzali, 
modlili sie jeden za drugiego, obdarowywali sie cym mogli: 
kromką chleba, dobrym słowem lub garnuskiem mlyka. Nie 
było murów między chołpami, zasiek między sąsiadami, ro-
wów w granicy, odwracania głowy przy mijaniu i tajemnic we 
wsystkim. Wspólne były: studnia – źródło pod brzyzkiem lub 
głębór w potoku, ściszka przez pole kuma, polno gruska na 
dziole, leśne łowoce, cernice na miedzy kszesnołojca. Nawet 
o dzieciach godało sie: nase dzieci. Ludzie ciesyli sie sukcesami 
innych i współculi w niescęściu. Bidnie było, bardzo skromnie, 
ale miło i po Bożemu.

Z hanką z sąsiedztwa, co po prowdzie w metryce miała 
wpisane Rózia, póki zyła, okropnie my sie lubiały. Nie było dnia 
coby łona nie była u mnie, albo jo u niej. Jednego casu łobie 
miałyśmy niemowlaki, ocywiście, karmiłyśmy je piersią. Posłam 
do miasta z masłem, ponad trzy godziny piechotą w jedną stro-
nę, a Mój, jak to chłop, nie bardzo se radził z niemowlakiem. 
Bo i chto mioł wtedy cumel dla dziecka? Nikt. hanka usłysała 
płacz dziecka, przysła, nakarmiła piersią mojego malucha , a jak 
se pocycoł to jesce go ululała w kołysce, coby łusnoł. Bo łona 
była tako łucynno, dobro, jak to godali: z miękim sercem dla 
innych. Wodę brałyśmy z jednego źródła pod górką, w granicy 
pól, trochu zalatywała jajami, ale była lepso, niż ta z rzyki.

A późni... skoda godać. Weź, na ten przykłod, moją nową 
sąsiadke, co przysła hawok, po śmierci hanki, dziesik od gra-
nicy z Małą. Co to za god – Boże odpuś ten grzych – nie baba. 
Macochą była nie tylko dla córek hanki, ale i dla innych. Na 
wiosne koguta wiązała za noge u płotu, coby nie deptoł moich 
kur – tako była chytro i pazerno. Wszystkom jej wybocyła, ale 
jak mi zawaliła jakimiś charnasami i torniami to źródło pod 
górką, to brakło mi takiej siły, coby jej za życia to zapomnieć. 
Chciałam, próbowałam, ale nie dałam rady. I juz wim, że ni ma 
nic gorsego nad sąsiada złego.

– Prowde godos, śwagierko, oj, prowde – przytakuje Maryśka. 
– Co sie cłowiek nabidowoł, naharowoł , duzo cza było ścierpieć 
poniżenia i wyzysku na służbie we dworze, na przednowku. Ale 
spotykało sie i dobrych ludzi, pracowitych, łuczciwych, oscędnych, 
zaradnych. Każdo skiba chłopskiej ziemi była obsiono lub obsadzo-
no, coby rodziła, chleb dawała. Korcowano krzoki, a nawet las, by 
powięksyć zogony pod zyto, łowies, zimioki, proso. Wszystkie mie-
dze, ściszki, polne drogi, brzegi rzyki były łuzywane jako postwiska. 
Aż miło było stąpać bosymi nogami po, wyskubanej przez gady, 
trowie na miedzy, sło sie jak po dywanie. Zadbane i wycackane 
pola, miedze, obejścia były pikne, było na co popatrzeć.

A jak widze dzisiok krzoki i dzikie zarośla, w miejscu falujących 
ongiś łanów zbóż, to łocy mi sie pocą…i chce się wołać za Norwidem: 

„Tęskno mi, Panie,
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszono z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba”.
Oj, bardzo mi tęskno, i nikaj ni moge na te niby „dobre zmiany” 

patrzyć. 
A pamiętos, w zimie po wysiedleniu, w śterdziestym szóstym 

roku, łobie, z workiem na plecach, jak dziadówki, chodziłyśmy po 
prośbie za Tarnowem. Ty po jednej stronie drogi, jo po drugiej, 
a na plebanie lazły my łobie. A w każdej chołpie godałyśmy to 
samo: dobrzy ludzie, poratujcie wysiedleńców z siedliskiej parafii. 
I nie powiem, ale ludzie ratowali i dawali: pół kworty albo kworte 
ziornek, kawołek chleba, kwaterke grochu lub bobu, casem nawet 
susek. Do jednej chołpy zaprosili na ciepły, omascony spyrką zur, 
a w inszej nie odmówili noclegu przy piecu. Bóg zapłać im za to 
dobro. Święta Anno uproś Wnuka, niech mo kużdy cego szuka.

Przez ostatnie lata wsie z Doliny Kamienicy zmieniały się 
radykalnie, przemiana „starej” wsi w „nową” jest szybsza niż 
przechodzenie „młodości” w „starość”. Czy to jest dobre? 
Przyszłość pokaże. Wykształcenie, media i praca poza wsią 
powodują, że zanikają: dawne metody uprawy roli, gwara, 
nazwy narzędzi i ich części, zwroty grzecznościowe, obyczaje. 
Piękne i dźwięczne niegdyś słownictwo, o korzeniach sięga-
jących plemion Wiślan, odchodzi w niepamięć. Bo takie jest 
życie, nie ma na to rady. Ale winniśmy utrwalić przynajmniej 
to, co jeszcze jest możliwe. 

Niniejsze opracowanie jest próbą zatrzymania w świadomo-
ści tego, co jeszcze nie jest stracone bezpowrotnie. Obecnie 
w Dolinie Kamienicy znacznie więcej się mówi niż „godo”, ale 
jeszcze w poprzednim wieku było odwrotnie.

Materiału do tego opracowania dostarczyło nam dzieciń-
stwo i młodość, kontakt z mieszkańcami – ziomkami, rozmowy 
z krewnymi i znajomymi. Ta dawna mowa, to „godanie” jest 
naszą mową rodową, oddziedziczoną po „łojcach”.

Słowa gwarowe i nazwy piszemy tak, jak się je słyszy, bez 
sztucznych sylab i symboli. Bo Ciotka Sypieńka radziła: swaszka 
pis tak jak słysys, a jak nie wis jak pisać, to bier widły do łapy i do 
gnoju, a łołówek dej mondrzejszym – tylko sie ta nie obroź.

Przedstawiony tekst, oprócz wstępu, zawiera słowa gwa-
rowe w układzie alfabetycznym, które są uzupełnione: przy-
kładami zdań w omawianej gwarze, zbiorem dawnych nazw 
narzędzi i ich części, przysłowiami i przyśpiewkami. Pani Irena 
Żukowska-Rumin przeczytała maszynopis i przekazała swoje 
uwagi, sugestie i spostrzeżenia. Bardzo dziękujemy Pani Irenie 
za cenne i trafne propozycje – zostały wykorzystane w tekście. 
Naszym konsultantem był Władysław Białas z Grudnej Dolnej 
i inni Rodacy. Dziękujemy im za pomoc.

Praca ma charakter amatorski i przyczynkowy.

SŁOWA GWAROWE W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM

A, B, C

aha właśnie, tak
ady przecież. Ady rozumiem.
ani nie godej nawet nie mów
ani słychu, 
ani dychu

ani nie słychać, ani nie widać

babrać brudzić
baciar taki łobuz, ale w pozytywnym znaczeniu
bania dynia, rozróżniano jadalne i pastewne
baniok duży garnek, np. blaszak
bakon tytoń na papierosy i do fajki lub do uprawy
bardzok bardzo. Wcora rano bardzok loło.
bąćkiedy kiedykolwiek
bede będę. Juści, jutro bede u wos.
bedzie może być, wystarczy
beskurcyja gałgan, zły człowiek
bez przez. Nieroz jo se nieroz bez te rzycke 

przeloz...
bez mała prawie że
bida bieda
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Bido moja bido, cobyś tyłek miała, to bym cie tak skopoł, asbyś 
zapłakała.
Bogocowi dawać, a do studni lać wodę – na jedno wychodzi, 
ciągle mało.

bilić malować ściany wapnem. Godom ci, Bronka, 
jakem se pieknie obiliła izbe.

bier bierz (do psa). Bier go.
bioły biały. Bioły jak śnig.
bitka bójka. A mówiło się: „wesele bez bitki to telo, 

co nic”.

Blacha, grądziel z grzebieniem, lemiesz, czusło, capigi, żelozko, 
słupica, stolec, witka – części pługa.

blacha żeliwna płyta nad paleniskiem pieca 
kuchennego

boisko klepisko w stodole, często środkowa część 
stodoły między sąsiekami

bojcora plotkara. A idze idze z taką babą. Godo i godo, 
a nie wi, co godo.

bojki plotki
bont belka dachowa

Pług, brony, płużek, bronka, znacznik, kultywator, motyka – 
narzędzia do uprawy roli

bryja błoto
brytfanka taca do wypieków. Zjod cało brytfanke 

placków, a teroz stęko za stodołą.
brzezek brzeg, skraj
buc cham, miernota, drań okropny
buchty bardzo wytworne ciasto drożdżowe
bucyna krzaki bukowe
cebrzyk rodzaj małej, drewnianej wanienki
cekoj czekaj. Pockej ujek, nie tak było, Szela mioł 

chołpe hawok, a nie hajnok.
cepy narzędzia do młocki zboża

Tańczył bijok na rzemieniu wraz z dzirżokiem przy młóceniu, 
sfora gacki obracała i cepami zarządzała.
Mądrości nie łucono mnie w szkole, ino cepami w stodole – 
powtorzoł łojciec Łolka.
Jose chłopok śwarny na boisku młóce, jedne strone przytre, na 
drugą przewróce.

cerwony czerwony. Cerwony jak indor.
chapnąć coś szybko coś zjeść

Boby bardzok nie pieknie było, coby ani krzty jadła na misce 
nie ostało.
Jak se pojem, to se śpiwom; jakem głodny, to sie gniwom.

chichrać sie śmiać się
chlać jeść (o zwierzętach), pić alkohol. Łod wcora 

krasula nie chce chlać, a łon chlo wóde bez 
upamiętania.

chlywek chlew
choć chociaż
choć co byle co
choćkiej czasem, niekiedy. Franek choćkiej śpiwoł lub 

gwizdoł przy rzyce, bo łon taki był.

Chomonto, kleszczyny, podkład, kantara, uzda, wędzidło, 
oblodra, podogonie, spinka, lejce,noszelnik, postronki – części 
uprzęży konia

chodzi po wsi żebrze
chołpa dom, chata

chrosta krosta
chytać chwytać. Chytoj kłota za łogon.
ciarach śmieć, byle co
cielisia cielątko (ona). Przysadzić cielisie, na krowe.
ciesać obrabiać drewno toporem lub siekierą
ciostko ciastko
ciuciubabka zabawa w szukanie innych osób 

z zamkniętymi oczami
ciućma nierozgarnięty. Ciućmą był i ciućmą jes, taki 

jego los.
ciuknąć wypomnieć. Łona mi nieroz ciuknęła, że 

cygary kurze.
ciupać rąbać gałęzie
ciupie dysc pada drobny deszcz
coby żeby
copka czapka
corny czarny
cosik coś. Zjodby, ale takie dziesik cosik.
cosik mi sie 
zdo

wydaje mi się. Cosik mi sie zdo, że Pietrek 
mosie ku Helce.

cudować wydziwiać

Karolka cudowała na punkcie hulacki – choćby boso, po błocie, 
po trowie, bez grania, ale hulać, najchętniej z kumem Jaśkiem 
z doliny. A Wojciech na wiosnę odrobił koniem to Jaśkowe 
tańcowanie z kumą.

cukanie brak zdecydowania
cumelek smoczek
cweter sweter
cwortek czwartek
cycać ssać (o dziecku)
cycok młode prosie
cyganek prymitywny nożyk składany
cygary papierosy
cygon kłamca. Łon był wierutny cygon, pedzioł 

prowde, jak sie pomylił.
cz zamiast „trz”. O pietnastej czydzieści na 

czecim programie bedzie czecio część...
cza trzeba

Chłopok, już miesiącek świci, cza ci iś do chołpy, bo tam pchły 
na zadek cekają.

ćmok ciemno. Jeszcze o ćmoku robili w polu.
ćwiortka jedna czwarta, np. litra, kubika, zębów 

u krowy

D, E, F, G

damaski rodzaj śliwek. U mojego kszesnołojca na 
brzyzku były luboski, damaski i kobyły.

dapa pojemnik przy żarnach na ziarno. Na śtyry 
bochenki chleba cza umleć dwie dapy zyta.

despecić psuć, robić na złość
dobierać 
sobie do 
głowy

martwić się

do cna całkowicie, do końca
do dnia bardzo wcześnie rano
do imentu zupełnie, całkowicie

Tadek z Kopalin był do imentu pomylony, jesce bardzi niż jego 
bracia. Łon musioł nawet pomyślunek pozycać u sąsiada, a to 
i tak nic nie pomogło, bo co głupiemu po rozumie, skoro go 
uzyć nie umie.

dojki sutki u wymienia krowy, kozy itp.
dla śpasu dla żartu
do kupy razem. Na duzą kupe nawet diobeł wali.
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gady zwierzęta domowe
ganić odradzać. Godom ci, z tej dziopy gospodyni nie 

bedzie, to głupiusiejkie i jesce leń.
garniec cztery litry
gdziesik gdzieś
gemba gęba

I to wom powiem – godoł Wojtek – ze kapusta z becki gembe 
krzywi, ale pomyślunek reperuje.

gira noga
glizda dżdżownica
gliniok garnek z gliny
głębór głębsze miejsce w potoku
gmyrać grzebać, np. w torbie
godać mówić. Ale my sie, kszesnomatko, łokropnie 

nagodały.
godka gadka, mowa.

A godołem ciulowi – powtarzał Ignacy – ze z ogniem i seksem 
śpasów nima. Pirse zaroz pazy, a drugie późni. Wim, co godom, 
bom chłop s chłopa i minęła mi juz kopa.

goły biedny , bez pieniędzy
gonek ganek
goni sie o krowie w okresie rui
gorcek garnek
gorzołka wódka. Gorzołecko sucko ni miołem cie pijać...

Dobro była dobro gorzołecka z miodem, cośmy jom pijali pod 
pańskim ogrodem.
Furmon jose furmon, z końca bata zyje, co we dnie zarobie, to 
w nocy przepije.

grandzić robić bałagan, nieporządek
grot stara maszyna
gruba o kobiecie w ciąży
gróborz grabarz
gwarzyć rozmawiać

Młody umrzeć może, a stary musi.
Śmierci wzywać nie trza - sama przyjdzie.

h, I, J

hajcować palić duże ognisko. W piecu hajcuje sie jak 
talala.

hajnok tam
halastra zła grupa, banda
haniebnie okropnie brzydko. U cioci zachowałeś sie 

haniebnie.
hań tam dalej
hańta tamta
hara wódka, bimber
harenda arenda, dzierżawa

Momy w harendzie, na paswisko, no, no, pół morgi, miedze, 
zogon, klin i poprzycok

haratać ciąć, niszczyć
hawok tu, tutaj

Janciu, dziopa – zaczynał Tadek Sarna – pódź no hawok i ustal 
cy łowies źrały; widzi mi sie, że cza go sic.
Hawok pasuje sic go na ściane, bo źmijca zwalony, a hajnok, 
górką na pokos.

hecownik żartowniś, wesołek

doloło nalało dużo deszczu. Ale mi doloło, do cna.
dopiro dopiero
drapaka stara miotła. Bier drapake i po nim, a śmiało, 

jak Rózia zięcia.
droby, 
szczodroki

składający życzenia na Nowy Rok

drużba w parze ze swaszką, świadek na ślubie
drużka w parze ze swatem, świadek na ślubie
druślak cedzak
drypcić drobić małe kroki, niecierpliwić się. Drypci jak 

kłoza.
drzewko choinka
drzyć sie głośno krzyczeć. Nie drzyj sie tak, bo az łusy 

puchną.
dupek walet w kartach, np. dupek dzwoncy

Gry karciane: tysiąc, oczko, sześćdziesiąt sześć, ferbel 
(krótki), dureń, świnie, judos, cygan, gapa.

dychnąć odpocząć
dyrdy szybko. Leć po stryka i to w dyrdy, bo sie 

krasula cieli.
dyrka okrycie dla konia, np. koc, worek
dysc deszcz. A sie zaniosło, a jak sie łysko – bedzie 

loło, cza wioć.
dziada niezdara
dziamdziać przesadnie powoli jeść
dzie gdzie. Dzie ty dziopka idzies?
dziesik gdzieś
dziod dziad
dzioł szczyt, wierzchołek pagórka
dziopa dziewczyna
dzisiok dzisiaj

Dziwne dzisiok obyczaje: każdy brać chce, nikt nie daje.
Downi łotry wisiały na szubienicy, a dzisiok medale wiszą na 
łotrach.
Obiecanki anielskie, a czyny diabelskie.
Liczni czekają dzisiok na zmiany: podwładni - szefa, uczniowie 
- nauczyciela, chłopi - urzędników, zaś wszyscy czekają na 
zmianę kłamstwa na prawdę.

dziwka dorosła panna (w pozytywnym znaczeniu), 
służąca u kmiecia, we dworze

dzwonek karo w kartach
dziżka dzieża
dżyzga drzazga

Dzwona, szprychy, łeb, witki, buksa, rafa, śnice (przednie i tylne 
), poddyma, kołowrót, kara (przednia i tylna), podkulki, kłonice, 
dyszel, sworzeń, rozwora, sforówka, dynol, ślajfa, skrzynia, 
lyterki, lytry, zwora, gnojnice, pókoszki – elementy wozu.

eno a dlaczego nie
fasyjot boczna ściana dachu dwuspadowego
fifok ktoś zarozumiały
fiksować przeklinać, wyzywać. Co, jak co, ale fiksować 

to łon łumi.
franca zołza
fto kto

By to krew zalała, by to pieron trafił, by to ślak trafił, skurcybyk, 
ciankrew, cholera, fiskurfa, francowaty, kurcapaka, kurde, 
kurdefele, kurdemol, paniesobie, pies ci morde lizoł, źmijca, 
źmijo, wszystkie siły i na nich, pierdoła, gówniorz, rak, pocałuj 
ty mnie dziesik, roz kłozie śmierć, psiakoś, odmieniec, żebyś 
skisł, idz do licha, czy cie licho nadało – przekleństwa 
i powiedzonka
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hipkać skakać
hojco choć co. Hojco mógłbym opowiedzieć, ale po 

co?
hukać sie ruja u świń
hulacka zabawa, potańcówka. Hulaj, hulaj pókiś 

młody, bo na staroś nie dos rady.
husiać huśtać (dziecko)
Idze idze daj spokój, nie o to chodzi. Przy durnym 

chłopie i mondro baba zgłupieje.
ino tylko
ino – ino niewiele, tak na granicy
inszy inny, nie ten sam
iść na 
pocierze

iść do proboszcza, by głosił zapowiedzi 
przed ślubem. Księże wiąż! Twoja stuła, a mój 
mąż.

jabcanka mus z jabłek, kompot
jabcok kiepskie wino
jabko Jabłko
jadacka gęba, usta. Zawrzyj se jadacke, nie scekoj tyle.
jajeśnica jajecznica
jakiś ktoś nieznany
jakosi jakoś. Jakosik to bedzie, nie turbuj sie. Jak cie 

stać, tak cie znać.
jałowizna jedzenie bez tłuszczu
jedlina las jodłowy
jedynoście jedenaście
jeno tylko. Jeno, kumo, nie godojcie nika, to, co 

wom powim.
jes jest
jesce nie cas jeszcze nie czas

Jak go Matka zachęcała: „zeń sie”, to jej godoł: „jesce nie cas”, 
kilka lat późni uzasadniał: „do zeniacki cza mieć cas”, a na 
końcu pedoł: „juz nie ten cas”.

jo ja. Jo jus lecem hań.
jojcyć narzekać, labidzić
jojko jajko
jopek walet w kartach, np. jopek krajcowy
juści chyba

K, L, Ł

kabota kurtka, marynarka
kajet zeszyt, notatnik
kaj niekaj gdzie niegdzie
kajsi dziesi gdzieś. Poloz kajsi dziesi, jo nie wim kaj, 

a robota ceko.
kalenica szczytowa część dachu
kalika kaleka, inwalida
kalikować pompować powietrze do organów 

w kościele
kamfina nafta
kamrat przyjaciel, kolega
kapciuch woreczek zrobiony z pęcherza 

wieprzowego na tytoń
kapować rozumieć. Kapujes, co łon godo? Bo jo nie.
katanka damska bluzka
kicka, plaskura mały pęk słomy do krycia dachu
kiedy indzi innym czasem
kiedysik kiedyś. Kiedysik było inacy, ciekawiej.
kielce, kieły zęby. Dej Boże chleb, a jo kielce znajde.
kielo ile
kijem wortos zasługujesz na karę. Kijem wortos i tyle.
kiklać plątać
kimać drzemać
kinol nos
kis ta pieron przekleństwo wyrażające zdziwienie

klamoty narzędzia. Niezadowolony z roboty, wzion 
klamoty i poszed w pierony.

klepać klepać kosę, bidę
kłapać łozorem mówić dużo i byle co
kłot kot

Powiadali we wsi zem mioł być klerykiem, a jo za pannami jak 
kłotek za mlykiem.

kłonic koniczyna
kłopiaty pełny. Kszesnomatka dała mi kłopiatyk 

łosyk lubosek.
kłorzec osiem miarek
kłoza koza. Kłotno kłoza chlała kłonic.
kociołek żeliwny pojemnik na wodę umieszczony 

w nalepie pieca
kociorze świadkowie Jehowy
kociuba pogrzebacz
komyśnioki duże, robocze buty
konory konary
korci mnie mam ochotę. Korci mnie dać mu w kufe, ale 

nie wim, co z tego bedzie, bo widzis...
korpiele karpiele, brukiew
kożuch na mlyku wierzchnia, gęsta warstwa mleka po 

ugotowaniu i wystudzeniu
krajc trefl w kartach, np. plichta krajcowa
krasiaty kolorowy
krązać siekać, kroić, np. kapustę
krzok krzak
krzon chrzan
księżycówka bimber
kszciny chrzciny
kszestna, 
kszestny

matka, ojciec chrzestni

ku do, np. ku chołpie
kule narzędzie do noszenia dwóch wiader 

wody, laski dla inwalidy
kuli cego dlaczego
kuknąć podglądnąć, np. kuknął, co robią

Pośli my do Zosi, przez łokno kukali, łociec nos dopadli 
i bucokiem sprali.

kumora komora, spiżarnia. Jodoł na progu sieni, 
a sypioł w kumorze, jak Mikołoj u Kaliny.

kurzeja ni to samiec, ni to samica
kurzenice odchody kur
kurzyć palić papierosy, fajkę
kwaterka czwarta część litra, garnek o tej 

pojemności
kwiotek kwiatek
kworta jeden litr
labidzić narzekać
ladacy marny, chory
lada jaki byle jaki
laskowy leszczynowy

Znalozem se jeża, do kieszenim schowoł, com sie skurcybyka 
późni nawyjmowoł.

ledwie co zaledwie. Ledwie co przestało loć i znów 
leje.

lewus oszust, krętacz, leń
liska lis. Cwano jak liska.
lisówki kurki (grzyby)
luchta część przewodu kominowego
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lyki lekarstwa
lykorz lekarz
łachudra obdartus
łachy ubrania, ale raczej robocze, częściowo 

zniszczone
ładować sie przygotowywać się. Jeno, ładujemy sie do 

młocki.
łepetyna głowa
łoberwać sie nadwyrężyć mięśnie brzucha
łobuch obuch – część siekiery
łobirać, skrobać obierać, np. ziemniaki
łobrok obrok, np. dla konia
łocielonka świeżo ocielona krowa. Doi sie narazie 

siarą, bo to łocielonka.
łod od. Łod kogoś ty dziopka jes, dzie twoja 

chołpa? – pytoł stryk w sklepie.
łodgrywki weselne przyśpiewki

Nie bedzies Marysiu z rzyki wody nosić, bo bedzies jej miała 
pod łocami dosyć.
Nie bedziesWichtusiu drewien sama rąbać, bo łone sie bedą na 
plecach przetrącać.
Swaszka jose swaszka, pod zopaskom flaszka, swaszka mi 
mówicie, bo flaszke widzicie.
O wesele, o wesele, ale maluśkie, ale młodej i młodemu bardzo 
miluśkie.
Kwoliłeś sie Jasiu, ze ty mos pałace, a w twojej chałupie same 
podpirace. 
Prosili nos na wesele, jak na jakie dziwy, pani młoda jak jagoda, 
a pon młody krzywy.
Prosili nos na wesele i zabili kure, sami zjedli co najlepsze, 
a nom dali dziure.

łodydź łode 
mnie

odejdź ode mnie

łokidać sie pobrudzić się podczas jedzenia
łokrasić, 
łomaścić

dodać tłuszczu do jedzenia, np. masła

Łokno okno

Młody ten kawalyr, ale nieurodny, łusy ma kłapciate, do świni 
podobny.
Jak kawalyr wyjdzie z lot, to nie chłop ino dziod.

Łokulory okulary
łon, łona on, ona
Łonucka onuca
łońskiego roku zeszłego roku

Łońskiego roku miołem hawok piekne zimioki.
Co było łoni, tego zoden nie dogoni.

łopołka elipsowaty zbiornik na sieczkę, obrok
łosełka ostrzałka do kosy, np. kamień
łosiem osiem
łosikowe mlyko podkwaszone mleko, ale jeszcze 

niekwaśne
łośnik metalowe narzędzie do obróbki drewna
łupiny obierki z ziemniaków

M, N, O

maciek żołądek u zwierząt lub pogardliwie u osób 
otyłych. Ale łon mo ten maciek.

maśnicka maśnica – urządzenie do wyrobu masła
maślonka maślanka

margorzontki, 
miękusy

odmiana wczesnych jabłek

meter sto kilogramów
miarka szesnaście litrów
mądlyca, 
cierlyca, 
ciakacka

narzędzia do obróbki lnu

miesiącek księżyc
miglanc cwaniak
mi sie widzi uważam

Widzi mi sie, że jasność w rozumie rośnie. Stara miłość nie 
rdzewieje, ino wiądnie.

miśkować kastrować
miśkorz ten co kastruje
mizerok chory, lichy
mlyko mleko

A te muzykanty chyba z Kamienicy, pitolą – nie grają, jacyś 
tacy dzicy.
W Kamienicy grają, w Głobikowej słychać, Smordzowianki 
kciały z zazdrości pozdychać.

Moja, Mój żona, mąż

Moja świetnie gotuje. Mój, jak dobrze wis, to prowdziwy 
gospodorz.
Dobra żona dla męża korona. Pirso żona od Boga, drugo łod 
ludzi, a czecio łod diobła.
Jako marchew , tako nać; tako córa, jako mać.

mom mam. Mom loske, bo kuleje troske.
monka mąka
motefka drewniane narzędzie do rozdrabniania 

ziemniaków
motyl informacje, spisane na kartce papieru, 

przekazywane z domu dodomu
mrocka mrówka. Te cerwone mrocki były najgorse.

Jak słyse tych polytyków, to cuje, jak mrocki idom mi po 
pocierzu. 

myjok szmata do mycia naczyń
nachapać sie nagromadzić dużo dóbr, np. morgów
naharatać narwać, nazbierać, dużo zrobić
na chybcika szybko, pośpiesznie
nacynić nalać, napełnić
nafutrowany najedzony, np. koń
najduch nieślubne dziecko
na podorędziu pod ręką, na widocznym miejscu
na razie tymczasem, chwilowo
narobio z tym o pracowniku, który zna się na robocie
naroz nagle. Naroz, jak nie huknie, jak nie łotnie – 

i teściowo lezy jako długo.
nasermater zrobić byle jak, źle
na śtorc pionowo
ne masz, weź. Ne worek grusek i dej łojcom.
ni do cego do niczego
nima i ślus nie ma i koniec, kropka
nimom nie mam. Nimom casu, dej mi spokój.
nie zdoleć nie dam rady, nie potrafię
nika (nikaj) nigdzie
no tak
nogawica nogawka
nosidła narzędzia do noszenia ciężarów, np. gnoju
obyrtać obracać. Obyrtać prozioki na blasze.
obuty ma buty na nogach, nie jest bosy
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odcynić zdjąć czary
odechcieć stracić chęć
okopać obrobić, np. ziemniaki

A tym muzykantom to cosik dać muse, łoni na to cyhają, jak 
diabeł na duse.

opinki opieńki (grzyby)
ośródka środek kromki chleba

P, R, S

paciara, paciarka potrawa gotowana z mąki na wodzie, 
podawana z mlekiem

pacyna twardy kawałek gleby, grudka ziemi
pamuła rodzaj zupy owocowej ze śliwek
paryja wąwóz, dolina strumienia
parzonka sieczka z karpielami lub ziemniakami 

zalana wrzącą wodą
patryja wieża triangulacyjna
patycki zapałki
paście sidła, np. na gryzonie
pelentać sie błąkać się, np. pelentać sie po wsi
pierdel więzienie
piernikiem szybko
pientka końcówka bochenka chleba
pieski deska z wycięciem do ściągania butów 

– cholewioków
pirsy pierwszy
pirwy najpierw, wcześniej
pisać sie nazywać się. Jak sie chłopie pises?
pitolić krajać tępym nożem
plenie plenne. Tego lata zyto było plenie – 

dziesięć kłorcy z morgi, ale zimioki 
o nicem.

pluskiewka pinezka
pociosek przyrząd do rozgarniania ognia w piecu 

chlebowym
po co tysto po co, w jakim celu

Po co tysto idzies do tej kumy, no po co. Siedź w koncie, 
a znajdą cie.

po jakiego corta po jakiego czorta
pokładać cienko orać, np. ściernisko
polywka rodzaj zupy
po łomacku po ciemku
pono podobno, prawdopodobnie
portki spodnie
poturok nie umiejący się bronić, na którym 

każdy ujedzie
posoka, jucha krew zwierzęca
powała sufit
pozirać spoglądać
pódź no haw chodź tu
późni później
prasnąć uderzyć, rzucić. Jak cie prasne, to ino 

roz.
prowda prawda. Prowda w łocy kole.

– A nie cyganis ? – pytoł Kaziu.
– Sumiennie tak było, to jes cysto prowda – pedzioł Józek, ale 
ze spuszczoną łepetyną w dół.

proza soda oczyszczona – przyprawa 
kuchenna

prozioki placki z prozą

Chłop musi mieć rozum, coby wiedzioł, co to jes prowda, i chęć 
do roboty, coby mioł co jeść – oto cało prowda.

przecie przecież
przehulać przepuścić, np. majątek
przeinacyć przekręcić. Jo godoł swoje, a łona 

wszystko przeinacyła.
przycynić dodać. Nie skąpił, oj nie skąpił, jesce 

przycynił na scenście.
przyżenił sie do 
gruntu

dostał żonę z gruntem (z morgami)

Przysiadka, krenzel, wrzeciono, wózek, kołowrotek, motowidło– 
narzędzia do przędzenia nici z lnu.

psota niepogoda
psudy było dawniej było. Godom ci, Maryśka, psudy 

było bidnie, ale miło...pamiętos?
ptok ptak. I po ptokach.
pucówa solidne lanie
pyrtek małe dziecko
raić namawiać, chwalić , np. kupno konia
rajtok sito, rzeszoto
rak smarkacz
rejwar zamieszanie, hałas
rosół z gwoździa rosół z wody i tłuszczu, bez mięsa 

i kości
roz raz
rozkielo cos czasem. Roz kielo cos nawet i teściowo 

pochwoli.

rozpołka drobne gałązki. Dej rozpołke, zapolimy 
w piecu.

rychtyk dokładnie, akurat
rzyka rzeka
sakramencko niesamowicie
scypek sadzonka drzew owocowych
serwotka serwatka
siajba mu odbiła zwariował
sic kosić, np. sic trowe
sirota sierota
siuter żwir, pospóła
siwy niebieski, np. siwy dym
skarpa wąwóz
skuceć jęczeć, wyć (o psie)
spindrać sie wspinać się
spyrka słonina
spyrlać oszczędzać, składać. Cza bedzie spyrlać 

na nową chołpe.
smentorz cmentarz

Cóz mi po grajcarach na tym Bożym świecie, kiej mie ze 
smentorza wszyscy odejdziecie.

smyśny ładny, ciekawy
spasiony tłusty, otyły
sroc ustęp, wychodek, kibel
srogi kozioł do piłowania drewna
stajanie duże pole uprawne
stempa drewniane urządzenie do obtłukiwania 

ziaren na kaszę, np. ziaren prosa
stowek mały staw, zbiornik na wodę przy 

domu
stryk stryj
studzielina galareta z mięsa
stulać zmyślać. Ale stulo, jak rasowy polytyk.
suśnia płaska , ogrzewana część pieca 

kuchennego, miejsce do suszenia 
ziarna

syr ser
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szajs zbędne, zepsute rzeczy
szczypica skorek
szklić podlizywać się. Łon szklić to łumi, ale 

łona nie da sie omamić.
szkut mały chłopiec, brzdąc. To jesce nie 

kawalyr, to szkut.
sumitować sie rodzaj przysięgi, jako dowód racji, np. 

sumiennie tak było
swaszczyny przyjęcie, które organizowała swaszka 

dla wybranych gości weselnych
ściszka ścieżka
ścirniówka pole po skoszeniu zboża
śklonka szklanka
ślamować czyścić jelita na kiełbasy
śli szli
ślubanek ława z miejscem do spania
śnig śnieg
śparować oszczędzać. Śparować na gorse casy.
śpas kawał, żart
śpilor rodzaj szydła
śpitol szpital
śpiwka piosenka
śtyry cztery
śwarny dziarski
świdrowaty zezowaty
świrzyzna nowe, domowe wyroby z wieprzowiny, 

np. kiszka

T, U, W, Z

tamok tam
tarasić niszczyć
targać drzeć, np. pióra
tendy tędy. Tendy, bez krzoki jes ściszka do swoka.
toki taczki
tele casu tak długo. Tele casu, bój sie Boga.
trepy stare, ciężkie buty
troty trociny
truś królik
trowa trawa
tuka praca bez wynagrodzenia, np. tuka do 

darcia pierza
tulać toczyć, np. beczkę
turceć zrzędzić. Ta jego baba ino turcy i turcy za 

łusami.
tutok tutaj. Tutok rosną prowdziwki, a tamok 

kozoki.
tybetka wzorzysta chusta na głowę dla kobiety
tyrpać szarpać, niepokoić
tyz też
uchowaj Boże absolutnie nie
ujek wujek
ulęgołki miękkie owoce dzikiej gruszy
uroki czary
uzryć ugryźć
wadzić sie kłócić się
w cas wcześnie
wcora wczoraj
weżmij weź
wiać oddzielać ziarno od plew , bez wialni 

(młynka)
wic kawał
wicha ustrojona jodełka na szczycie budowy
Wichta Wiktoria
wicie wiecie
wiecheć zwitek słomy
wielgi wielki
winkiel róg domu, stodoły

wino pik w kartach, np. as winny
winszować składać życzenia

wio, hetta, wiśta, nazad, prrr... do przodu, w prawo, 
w lewo, do tyłu, zatrzymujemy się – podstawowepolecenia 
wydawane koniom

wionek wianek
witojcie witajcie. Witojcie kumie w nasych progach, 

gość w dom – Bóg w dom.
wnet wkrótce
wte i we wte tam i z powrotem
wymowa warunki w akcie notarialnym przy 

przekazywaniu gospodarstwa
wypaplać wygadać, opowiedzieć coś, co było 

tajemnicą
wytaskać wynieść coś ciężkiego
wyscekany wygadany: dużo i szybko mówi
wyzuć buty zdjąć buty z nóg
zacirka rodzaj klusek z mlekiem
za dnia w ciągu dnia
za frajer za darmo
zakalec nieudany chleb
zalecanki romanse

Zalecali jej sie, łona sie chichrała, takich zalotników 
w niepamięć puscała.
Nie stoję o wiano, ni o jakieś dary, tylko o cię Kasiu, coby mi cie 
dali.
Nie pójdę za ciebie, juzem ci pedziała, bo by moja skóra na 
boncie wisiała.

zamówić zatrzymać działanie czarów
zaparte zamknięte
zapartek nieświeże, śmierdzące jajko
zapomnioł na 
śmierć

zupełnie zapomniał

zaś a znowu
zawirać zamykać. Zawrzyj kury, bo cyganki idom.
za wcasu za wcześnie
zawdy zawsze
zbanek dzbanek
zdybać kogoś spotkać kogoś
zgrabki resztki kłosów zboża pozbierane grabiami
zimioki ziemniaki. Na zime momy kłopiec zimioków 

i stowek boscu – godoł Franek.
ziomb zimno
ziorko ziarnko
z kraja na krawędzi. Bier zimioki z kraja, nie 

przebiroj, jak ulęgołki.
zoden żaden
zrazu z początku. Zrazu było jako tako, a potem... 

niech krew zaleje.
zygać drażnić, zaczepiać
zygor zegar. Robić na cały zygor.
zyrdka żerdź
źmijka narzędzie do czyszczenia ziarna z wyki
źraleć dojrzewać (owoce, zboże)
źrały dojrzały
żarnówka drążek (kij ) przy żarnach do obracania 

kamienia
żeniacka ożenek. Śpik u nosa, a za żeniacką sie 

rozglądo.

Chłopcy Grudzyjanie, co po wos łostanie?
Na smentorzu kości, w potomnych godanie.

□
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TrOpeM nIeZWYKŁYCH… Z pAMIęTnIKA 
STefAnA TOMASZeWSKIeGO 

„Oto jest nasz dzień codzienny
Takie małe budowanie
Trud uparty i niezmienny
Nieustanne kształtowanie…
Słońce wschodzi i zachodzi
Drzewa kwitną, liście ronią
My strumyk rzeczywistości kształtujemy naszą dłonią
Jesteśmy cząstką w zespole
Z niego popłynie siła
Aby chleb leżał na stole
A nad stołem lampa świeciła…”

Konstanty Ildefons Gałczyński „Pieśni”

Piękny wrzesień 1939 roku szybko pokazał swoje kontrasty, 
które stały się bardzo oczywiste, nawet dla zwykłego ob-

serwatora. Słoneczne dni, ciepłe, kolorowe zostały zbruzgane 
krwią i ruinami wyłaniającymi się z miast i wsi, chaosem i paniką, 
która opanowała ludność naszego kraju. Sady uginały się pod 
ciężarem żółto-czerwonych jabłek, gruszek, w ogrodach kwitły 
kolorowe astry, georginie, malwy, wśród których buszowały 
chmary owadów. W tym pięknym zapamiętanym obrazie nie 
widać było ptaków, pewnie i one czuły niebezpieczeństwo 
w powietrzu. W polach gospodarze wykopywali ziemniaki, 
warzywa, ale gdzieniegdzie tylko widać było pasące się bydło. 
Drogi zaś zapełnione były kolumnami furmanek, a na nich ko-
biety, starcy i dzieci. Młody mężczyzn już nie było widać, gdyż 
zostali powołani do wojska. Gdzieniegdzie w rowach leżały 
poniszczone bagaże, zabity koń i plama krwi. Czasem słychać 
było jęki rannych pielgrzymów, to był znak, że i tutaj przeszły 
naloty samolotów niemieckich uzbrojonych w nowoczesną 
broń. Był to znak, że i na tę część Polski zrzucone zostały 
rozrywające pociski.

Stefan z rodziną jechał furman-
ką aż do Rzeszowa. Po drodze 
widział zniszczone miasta, 
kolumny transportowe po części 
zniszczone, widział rozbite 
furmanki, samochody osobowe, 
bez ludzi. Ludzie zaś szli, niosąc 
ze sobą tyle bagażów, ile pieszy 
potrafił unieść. Nocą przyjmo-
wani byli pielgrzymi do domów, 
w których już było tak pełno, 
że nie zawsze było miejsce dla 
potrzebujących. Toteż pielgrzy-
mi lokowali się w szkołach, na 
plebaniach, a kiedy i tam brakło 
miejsca, lokowali się w stodołach, 
oborach czy też pod kopami trawy na łąkach. Spożywali to, co 
jeszcze ze sobą nieśli, już gospodarze rzadko kiedy udzielali im 
własnych pokarmów. Matka Tomaszewska wraz z dziećmi szła 
coraz dalej i dalej. Miała nadzieję, że dojdzie do Rawy Ruskiej, 
gdzie mieli zabezpieczony dom do zamieszkania. Przechodząc 
przez ukraińskie wioski, zauważyli na studniach tabliczki z na-
pisem „woda zatruta”. Większość mieszkańców bardzo źle 
traktowała polskich uciekinierów. Od czasu do czasu zdarzał 
się dom ukraiński, który przyjmował Polaków na nocleg, jednak 
były to bardzo niebezpieczne miejsca odpoczynku. Napadali 
na uciekinierów polskich banderowcy z band UPA i zabierali 
cały dobytek pielgrzymom. A tych, którzy się bronili, po prostu 
zabijali. W wielkiej niepewności i strachu podróżowała matka 
z dziećmi. Podczas drogi widzieli coraz to większe spusto-
szenia, ale także porzucone czołgi niemieckie. I tak doszli do 
Bełza, gdzie dowiedzieli się, iż 17 września napadł na Polskę 

Związek Radziecki. Za-
tem postanowili wró-
cić w rodzinne strony 
ojca. Na drogach, na 
których przesuwały 
się tabuny uciekinie-
rów, pojawiali się też 
rosyjscy żołnierze 
z gotowymi do strza-
łu karabinami. Wśród 
dzieci zapanowała pa-
nika, Stefan wówczas 
kilkuletni chłopiec tak 
opisał to zdarzenie: 

„Kilka metrów od 
nas padł strzał z pisto-
letu, oficerowie polscy 
o czymś dyskutowali, 
ja dziwiłem się co to za 
strzał, to major polski 
popełnił samobójstwo, 
a przyczyną było zbli-
żanie się wojsk rosyjskich…”.

W strachu i niepewności dotarli pielgrzymi do Rawy Ruskiej, 
tutaj przenocowali na plebanii, zakupili możliwą żywność na 
drogę i wyruszyli w dalszą drogę. Z trudem dotarli do Sanu, 
przeprawili się przez tę rzekę i zatrzymali się przed ukraińskim 
domem. Tutaj przenocowali, ale rano okazało się, że zginął im 
koń. Ze spuszczonymi głowami wrócili do promu na Sanie, ale 
tym razem nie zostali szybko przepuszczeni przez niemieckich 
żołnierzy. Taka to katorżnicza wędrówka do swojej rodzinnej 
wsi ciągle się przedłużała, siły opadały, a przewożony dobytek 

malał i coraz to bardziej malała na-
dzieja szybkiego powrotu w rodzin-
ne strony. Na następnym postoju 
skradziono im drugiego konia, a oni, 
matka i czwórka dzieci, pozbierali to, 
co potrafili udźwignąć i poszli pie-
szo. Tym razem zostali przewiezieni 
przez San. Dostali też pozwolenie na 
przejazd wojskowym samochodem. 
I tak z nadzieją na lepsze życie, od 
Przeworska przez Rzeszów dotarli 
do Pilzna. Stąd poszli już pieszo do 
Brzostku, a następnie do rodzinnej 
miejscowości - Nawsia Brzoste-
ckiego. Ta miesięczna wędrówka do 
domu rodzinnego, kluczenie wokół 

miasteczek, przejazd przez zatłoczone drogi, wędrówka z dzieć-
mi i paniczny strach przed niemieckim wojskami i rabunkiem 
Ukraińców mieli już za sobą. I tak dotarli do Nawsia Brzoste-
ckiego, a tu miało się zacząć bytowanie wśród swoich. I z tą 
nadzieją zapukali do stryja Wawrzyńca – brata ojca.

W życiu najważniejszą komórką społeczną jest zawsze 
rodzina, a w czasie wojny miała ona szczególne znaczenie. 
Krewni – dobrzy katolicy - wiedzieli, że pomoc drugiemu 
człowiekowi, a tym bardziej krewnemu, trzeba bezsprzecz-
nie nieść. I właśnie w myśl tego nakazu rodzina Andrzeja 
wykazała się wielką i prawdziwą miłością rodzinną. Cho-
ciaż w domu były dwie izby i kuchnia z piecem chlebowym 
i suszarnią ogrzewająca oba pomieszczenia i mieszkało tam 
pięć osób, to jednak pielgrzymi zostali tam przyjęci. Nic to, 
że nie było łóżek, kanap, wygodnego kąta, to jednak matka 
Stefana z czwórką małych dzieci, została tutaj przyjęta. Jed-

Młody Stefan

Alfabet Morse’a (fragment pamiętnika)
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nak ciasnota zmusiła matkę do szukania własnego lokum. 
Starsi chłopcy Stefan i Edward szukali pracy u bogatszych 
gospodarzy, którzy wypłacali im produktami spożywczymi. Po 
ziemniaczanych wykopach u Szarków, Pietruchów, Kolbusza 
właściciela młyna w Kleciach, otrzymali ziemniaki i zboże, 
które starczyło im do następnego zbioru. Całe lato zbierali 
chłopcy suche gałęzie i przynosili wiązane wiązki na własnych 
plecach do domu. W tych pracach, jak pisze Stefan: „Towarzy-
szyła matka i młodsza siostra Irena, a praca ta była niezwykle 
uciążliwa dla dzieci, bo dźwiganie na plecach wiązek gałęzi  
i kawałków pniów, było ciężką harówką, ale trzeba było za-
bezpieczyć mieszkanie przed zimą, a zimy były bardzo śnieżne 
i mroźne…”

Zimowym miejscem spotkań był dom stryja Wawrzka, tam 
często byli częstowani kolacją lub karpielami, które były pod-
stawowym wojennym warzywem. Często też matka dowia-
dywała się o losach męża, ale nic nie mogła się konkretnego 
dowiedzieć. Czekała też na nadany bagaż, który miał przy-
jechać pociągiem do Dębicy, ale czas uciekał, a wiadomości 
pozytywnych nie było. Jeździła matka do Tarnowa, to znowu 
do Bochni, skąd przywiozła znalezione w wagonie już tylko 
resztki z ich bagażów. Tymczasem bieda i głód zaczął zaglądać 
do Tomaszewskich. Stefan chodził z menażką do nawsieńskiej 
szkoły, gdzie wieczorami wydawano zupę dla biednych. Tam też 
zbierał puszki z piwa, z których robił garnuszki i sprzedawał je 
na targu w Brzostku. U stryja uczył się Stefan naprawiać stare 
buty, przyszywał dratwą przyszczypki, a to nabijał naprawione 
obuwie na kopyta, i te prace szły mu dosyć dobrze, gdyż widział 
jak ojciec „złota rączka” naprawiał takie obuwie w Jurgowie, i tak 
szedł dzień za dniem. Zimą 1939/1940 przyszła do nich kartka 
z łagru – Gefangenennumer:10197 Lager Bezichnung – Stalag 
IX – A, Deutschland Allemagne. Była to pierwsza wiadomość 
od ojca z obozu. Informował, że mogą napisać do niego, ale 
tylko czternaście słów oraz wysłać mu paczkę żywnościową 
o wadze pół kilograma. 

Co dwa tygodnie, matka wysyłała paczkę z ususzonym chle-
bem, a ojciec korespondował z bardzo krótkimi informacjami. 
Jednak i te słowa – krótkie – były nadzieją, że żyje i że może 
przetrwa wojnę. 

Na następną zimę matka przywiozła z Jurgowa pierzyny, 
co pozwoliło łagodniej przeżyć mroźne dni i noce. Stefan ze 
zbieranych puszek robił już nie tylko garnuszki, ale także zaczął 
wyrabiać obrączki, a nawet sygnety z monet dwuzłotowych 
i sprzedawał je. Ponadto 
dalej naprawiał buty, a że 
miał wprawną rękę do prac 
manualnych, umiał dobrze 
zrobić i sprzedać. Potrzebne 
mu części czy narzędzia do 
prac manualnych kupował 
w sklepach brzosteckich, któ-
re prowadzili Żydzi. Najczęś-
ciej zachodził do horowitza, 
który prowadził sklep z przy-
borami szewskim, a miał ten 
sklep w obecnym budynku 
Gwiżdżów na nawsieńkiej 
ulicy. Podkówki do butów 
i kołki kupował u Schultza, 
zaś farby do malowania, pa-
sty i kleje przynosił ze sklepu 
Szwartza. Czasami od Żyda można było kupić worek z towarów 
i wtedy to Gatowa szyła spodnie dorastającym kawalerom. 
Miesiące upływały jeden za drugim, młodzi chłopcy poszukiwali 
pracy, gromadzili opał na zimę, uprawiali własny kawałek ziemi, 
wyczekiwali na ojca, i tak mijał dzień za dniem. A kiedy ojciec 
wrócił z obozu jenieckiego, życie rodziny stało się bardziej bez-
pieczne. Podstawowymi zajęciami Tomaszewskich w tamtym 
czasie było szewstwo, robienie fotografii nie tylko familijnych, 

ale także z pierwszej Komunii Świętej oraz robienie zdjęć do 
kenkarty, przede wszystkim Żydom. Ponadto Stefan z ojcem 
organizowali „salon fryzjerski” i strzygli chłopców i mężczyzn. 
Wyszukiwali różne zajęcia, aby dzień stawał się coraz krótszy 
i tak płynął tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. Wie-
czorami Stefan ćwiczył grę na instrumentach przywiezionych 
z Jurgowa. Grał już całkiem nieźle, na skrzypcach i mandolinie, 
ale bardzo chciał opanować grę na akordeonie, jakby czuł, że 
w przyszłości będzie to jego niezwykłym kawałkiem chleba. 
Ćwiczył bardzo starannie i z uporem, tak o tamtych dniach 
wspomniał: „Nie trzeba było długo czekać, żebym opanował 
grę prawą ręką na klawiszach akordeonu, dłużej zaś trzeba 
było ćwiczyć lewą rękę i umiejętność akompaniowania, ale 
i ten trud pokonałem dość szybko. Koledzy też grali, Zieliński 
ćwiczył technikę gry na skrzypcach, Jan Nylec na bębnie, 
a Zięba Stanisław na odrestaurowanym kontrabasie. I tak 
powstała „mała kapela”. Muzykanci ci zbierali się w domu 
Stefana i razem tam grali, najpierw cicho, z trudem zgrywając 
swoje partie muzyczne, a potem coraz głośniej. I ta muzyka 
pozwalała im przetrwać straszne dni i noce wojenne. Sąsiedzi 
byli bardzo radzi i wsłuchiwali się w melodie znane od lat. 
Młodzi wsłuchiwali się w rytmy, a często przy nich próbowali 
tańczyć. Często odwiedzał dom Tomaszewskich Mieczysław 
Sarnecki z Kleci, przynosił on akordeon i dopiero wtedy płynęła 
muzyka, śpiewanie i bardzo rytmiczne melodie.

Ten chwilowy spokój wojenny został zachwiany 27 kwietnia 
1941 roku, gdyż w Nawsiu zostały zakwaterowane wojska 
niemieckie i byli to członkowie Wermachtu, przygotowywani 
do walk ze Związkiem Radzieckim. Policja niemiecka nadzo-
rowała sprawy administracyjne gminy, często były łapanki, 
a schwytanych mężczyzn wysyłano do przymusowej pracy przy 
naprawie szosy Pilzno-Jasło. Coraz więcej restrykcji wprowa-
dzała administracja niemiecka, a wprowadzenie obowiązkowych 
dostaw, czyli tzw. kontyngentów, było przymusem prawie nie 
do zniesienia. Wtedy to po oddaniu dostaw obowiązkowych 
rolnikom pozostawało niewiele produktów rolnych przezna-
czonych do życia rodziny. Ukrywanie zbóż i przemiał w żarnach 
też został wykryty przez okupanta, i wtedy to rekwirowano 
koło do żaren, a tym samym kończono mielenie zboża dla 
własnego użytku. Wzmagał się też terror niemiecki, szczególnie 
w stosunku do Żydów, w okrutny sposób u horowitza Niemcy 
zabili małe dziecko. W pamiętniku Stefan pisze tak: „Stało się 
to u znajomego Żyda, horowitza, u którego był sklep szewski, 

gdzie Niemcy zabili w nie-
ludzki sposób małe dziecko, 
a potem odbyła się łapan-
ka Żydów i wywóz ich do 
łagrów”. Z tymi nieludzkimi 
zachowaniami nie mógł się 
zgodzić nikt, a tym bardziej 
młody, wrażliwy chłopiec ja-
kim był Stefan.

Stefan bardzo dbał o swój 
rozwój intelektualny, czytał 
„Rycerza Niepokalanej” 
i „Gazetę Krakowską”, które 
to czasopisma kupował brat 
Edward. W ten sposób do-
wiadywali się młodzi chłopcy 
o walkach Niemców na róż-
nych frontach, o masowym 

wywożeniu Żydów i Polaków do obozów oraz o niszczeniu 
polskich miast i zabytków kultury.

W lutym 1943 roku Stefan został powołany na roboty. Dzięki 
znajomości języka niemieckiego przez ojca został odroczony, ale 
też wpadł w niełaskę kobiet, które kolaborowały z Niemcami. 
Musiał się nocami ukrywać, gdyż często odbywał się rewizje 
w domu, a jego kątem był nie tylko strych, ale także kopy 
siana w polu i las. Kolaborantkami zajęli się AK-owcy z lasu 

Kapela z Januszkowic 1947 r.
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i atmosfera we wsi trochę się uspokoiła. Pomoc w wyżywieniu 
AK-owców niosły dwory ziemiańskie, w których były jeszcze 
zwierzęta domowe i pieczono chleb w piecach. W lipcu 1944 
roku właściciel dworu w Januszkowicach dał dwie sztuki bydła, 
które zostały ubite w stodole u Ziębów, a następnie przewie-
zione przez Stefana na taczkach, na podwórze 
szkolne, skąd partyzanci przetransportowali 
mięso do lasu w Kamienicy Górnej. Przy tym 
transporcie mięsa Stefan przeżył wiele stra-
chu, bo tylko dzięki opatrzności bezkolizyjnie 
przewiózł mięso partyzantom, którzy później 
przeładowali towar na furmanki, zakrywając 
je koszoną trawą i groszkiem słodkim. Jednak 
każdy taki przewóz żywności dla partyzantów 
był okraszany niezwykłym strachem, który na 
starsze lata u Stefana dał się znać w chorobie 
serca i w mocnej nerwicy. Stefan podczas 
wojny chodził na kursy organizowane przez 
Kółko Rolnicze, gdzie uczył się fachu zwanego 
agronomem. Tę wiedze wykorzystał później, 
pracując w Kółku Rolniczym.

Sytuacja militarna w kraju stawała się coraz 
gorsza. Linia niemieckiej ofensywy coraz to 
bardziej była atakowana przez zbliżające się 
wojska radzieckie. Coraz częściej Niemcy 
ostrzeliwali ludność pracującą przy zbiorze 
zbóż, niemalże przy każdym domu były bu-
dowane schrony, bunkry. Wykorzystywano 
do tego celu kamienne piwnice stojące na podwórkach oraz 
małe potoki, na których stawiane były mocne mostki, a pod 
nimi budowano schrony dla ludności. Stefan dokładnie pa-
miętał dzień 20 czerwca 1944 roku, kiedy to przy drodze 
wiodącej do Skurowej, dziś ulica 20 Czerwca, Niemcy wraz 
z Ukraińcami zrobili obławę na ten 
teren i zabili dwudziestu miesz-
kańców, wpadając do kolejnych 
domów. Od tej pory każdy dzień 
był coraz to bardziej straszny, 
nocą było słychać ostrzeliwania 
armatnie gdzieś w dali, a potem 
przenosiły się ostrzały coraz bliżej 
naszej Brzosteckiej Ziemi. Nastą-
piło pełne zagrożenie ludności 
naszej ziemi, dlatego też nastąpi-
ła ewakuacja ludności z Brzost-
ku, Nawsia i Woli Brzosteckiej, 
Januszkowic, Kleci, Opacionki, 
Bukowej, Zawadki Brzosteckiej, 
Siedlisk, Gorzejowej i Smarżowej 
za Wisłokę. Pielgrzymi kierowali 
się do Skurowej, Błażkowej, Dębo-
wej. I tak 17 września 1944 roku 
rozpoczęło się bezwzględne wy-
siedlenie naszych terenów. Całe 
kolumny przestraszonych matek, 
ojców, a właściwie dziadków, bo 
wojsko ojców pochłonęło, szły nie 
wiadomo dokąd. Nikt nie kierował 
tymi ludźmi, każdy szukał za Wi-
słoką jakiegokolwiek życzliwego 
kąta, w którym mógłby przetrwać 
owe wygnanie z własnego domu. 
Niosły matki na rękach małe dzie-
ci, większe trzymały się matczynej 
spódnicy. Mężczyźni w płachtach nieśli zawiniętą odrobinę 
artykułów spożywczych i kilka chlebów. Pędzili za sobą kro-
wy, kozy – co kto miał – i szli w nieznane na dole i niedole do 
obcych ludzi…

Rodzina Tomaszewskich już jedną pielgrzymkę z Jurgowa do 

Nawsia Brzosteckiego przeżyła. Tym razem ruszyli za Wisłokę, 
najpierw przyjął ich Ignacy Przewoźnik, potem poszli dalej do 
Kucharzyków w Jodłowej, tam Stefan zajął się naprawą starych 
butów, a matka z córką Ireną wieczorami przechodziły przez 
zamarzniętą Wisłokę – 7 km – na nawsieńskie pola, aby tam 

wykopać ziemniaki i zadołować je. Ziemniaki 
był to podstawowy produkt spożywczy pod-
czas wojny. Stefan każdą wolną chwilę wyko-
rzystywał, ucząc się języka niemieckiego, co 
przydało mu się podczas zbierania mężczyzn 
do robót drogowych. Dzięki dobrej znajo-
mości języka Stefan wymigał się od pracy 
pod nadzorem niemieckim. Oprócz języka 
niemieckiego uczył się języka Morse’a oraz 
ćwiczył i doskonalił grę na skrzypcach, man-
dolinie i akordeonie. Wieczorami łatał dziury 
w butach sąsiadów, za co otrzymywał chleb 
lub razową mąkę na paciarkę lub kluski. Życie 
na wysiedleniu stawało się coraz trudniejsze, 
a najbardziej nieznośna stawała się zima 1944 
roku, która była bardzo ostra.

Przez cały czas Stefan prowadził pamiętnik 
zrobiony z małego notesu. On, mały chłopiec 
pisał jak dorosły mężczyzna, skrupulatnie 
i dokładnie to, co go najbardziej nurtowa-
ło, dziś dla nas te zapiski są dokumentem 
tamtych dni. Są zapisy z dokładnymi datami, 
o sprawach osobistych. Są dokładne daty 

uczęszczania do świętej spowiedzi i z tych zapisków możemy 
wyczytać, jak bardzo zakorzeniona była wiara katolicka, jak 
bogobojnie wychowywano młode pokolenie. Zapisał w swoim 
pamiętniku Stefan dokładnie czas spowiedzi świętych orga-
nizowanych przez Kościół, przed Świętem Zmarłych, przed 

Bożym Narodzeniem, w Środę 
Popielcową, w święta Maryjne, 
w Wielkim Poście i były one trwa-
łym dowodem, jak bardzo ta rodzi-
na w wierze wychowywała dzieci. 
Nic też dziwnego, że w rodzinie 
Tomaszewskich żyją szlachetni lu-
dzie, a podstawowym miernikiem 
jest miłość bliźniego i solidność 
oraz chęć niesienia pomocy innym.

Mroźny styczeń 1945 roku był 
dla pielgrzymów coraz to trud-
niejszy, ale też niósł nadzieję, że 
nadchodzi koniec wojny i okupacji 
hitlerowskiej. Tłumy pielgrzymów 
wracały przez Wisłokę do swoich 
rodzinnych wsi. Ruszyli także To-
maszewscy z powrotem do domu. 
Cały czas nękał ich niepokój, czy 
aby dom stoi cały, czy schowane 
ziemniaki w okopcu są jeszcze… . 
Po drodze widzieli spalone domy, 
wiszące kikuty dachów, widzieli 
też kościół brzostecki bez wieży, 
ze spalonym dachem, był to dla 
nich tragiczny obraz. Łzy napły-
wały im do oczu, że i Dom Boży 
został zbombardowany, że spło-
nął dach, że nie ma dzwonów,  
że część obrazów też uległa 
spaleniu. Widzieli klęczących ludzi 

na gruzach, ludzi, którzy w następny dzień już remontowali 
swoją świątynię. 

Dom Tomaszewskich stał nieuszkodzony, natomiast cały 
kopiec ziemniaków został skradziony i nie pozostało w nim nic 
do jedzenia. Chodziły dzieci po polach i zbierały resztki zmro-

Stefan z Genowefą na wycieczce 
w Krakowie 1953 r.

Rodzina Tomaszewskich
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żonych jarzyn, ziemniaków, a potem moczyli je w wodzie, tarli 
na tarkach i smażyli na płycie kuchennej bez tłuszczu były to 
tzw. „żelazne placki”, a kiedy i tego brakło i zaglądnął głód do 
rodziny, poszedł Stefan z siostrą Ireną do Woli Dębowieckiej 
– rodzinne strony dziadka – na żebry. Uzbierali tam trochę 
ziemniaków i zboża i szczęśliwi wracali, że rodzina nie zginie 
z głodu. Z przydziału dostali ziarna jęczmienia do siewu i tak 
rozpoczęli nową egzystencję w rzeczywistości powojennej. 
Młodzi chłopcy handlowali, czym się dało z powracającymi 
rosyjskim żołnierzami. Saperzy rozminowywali pola pod lasem, 
gdzie często ginęli młodzi chłopcy szukający w bunkrach nie-
mieckich pożywienia. Ginęli tam też i saperzy, których mogiły 
są na cmentarzu brzosteckim.

Stefan zorganizował zakład szewski, w którym razem z szew-
cami robił nowe buty i razem z nimi otrzymywał codziennie 
jeden bochenek chleba i 25 dkg cukru. Była to dobra zapła-
ta jak na tamte czasy. Matka gotowała gorzki napój zwany 
kawą – miał on niewiele wspólnego ze współczesną kawą 
– bo była to kawa zbożowa, tzw. z dzbanka albo dobrzyn-
ka. I tak upływał dzień za dniem. Stefan jednak najgorliwiej 
oddawał się ćwiczeniu gry na harmonii, tak pisze o tamtych 
dniach: „Podsłuchiwałem muzykantów na weselach, zabawach,  
a potem zasłyszane melodie mocno ćwiczyłem na dwie ręce 
z akompaniamentem i tak doprowa-
dziłem grę na tym instrumencie pra-
wie do doskonałości…”. Zaczął Ste-
fan grać z kapelą w Januszkowicach 
i Nawsiu, zwykle grywał z Gieruta-
mi, ale każda zabawa kończyła się 
bezgranicznym piciem samogony, 
a potem ogromną bijatyką, czego 
się Stefan bardzo bał. Dlatego też 
zmienił zespół i zaczął grać z Chu-
dziokami z Błażkowej. A grali w tym 
zespole: Chudy Józef na perkusji, 
Maguda Poldek na puzonie i skrzyp-
cach. Ten zespół był zapraszany  
do Gogołowa, Glinika, Błażkowej, 
Dębowej, Jodłowej i wszędzie na 
terenie naszej gminy. Jednak co-
raz trudniejsze było przeprawianie 
się przez Wisłokę i znowu zmienił 
Stefan zespół, tym razem grał z No-
wickimi z Siedlisk. Drogi polne były 
błotniste i powrót do domu z każ-
dego wesela był bardzo uciążliwy, 
ale zarobione pieniądze wystarcza-
ły na utrzymanie rodziny. Pomimo 
tych zdolności muzycznych Stefan 
chciał uzupełnić wykształcenie, 
a gimnazjum zaoczne dla dorastających osób zostało zorga-
nizowane w Krośnie. W ośmioosobowej grupie dojeżdżał, każdy 
na własnym rowerze do Jasła, a stamtąd do Krosna pociągiem. 
Ukończył szkołę z dobrym wynikiem, jednak do matury nie 
przystąpił ze względu na braki wiedzy z chemii. Odkrył jednak 
w sobie „duszę fotografa”. Kupił mały obrazkowy aparat „Le-
ica” i bardzo wytrwale robił zdjęcia. Szukał też pracy, jeżdżąc 
po całym terytorium naszego województwa, aż znalazł pracę 
w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Rzeszowie. Jednak po 
poł roku pracy został wezwany na trzymiesięczne ćwiczenia 
wojskowe, ale już wtedy cierpiał na chorobę serca, leczył się 
w szpitalu i został zwolniony z owych ćwiczeń. Wtedy też wrócił 
do Brzostku i tutaj założył zakład fotograficzny, jak również 
ożenił się z Genowefą Mikrutówną – prawdziwą miłością 
życia. Razem zamieszkali w wynajętym domu, przedwojennej 
nauczycieli Zofii Tułeckiej, w którym to domu mieszkała jej 
opiekunka – hania Kobak. W tym domu urządzili pokój i kuch-
nię oraz małą pracownię fotograficzną. Życie ich układało się 
jak piękna sielanka, napełniona wielką miłością wzajemną, 

tam też przyszły na świat dzieci, którymi opiekowała się pani 
hania, gdyż Stefan zatrudniony został w Gminnej Spółdzielni, 
a żona jego podjęła pracę w Kasie Spółdzielczej. W Gminnej 
Spółdzielni Stefan najpierw pracował w masarni, a później 
w rozlewni piwa w Brzostku. W tym też czasie Genowefa 
i Stefan Tomaszewscy zakupili działkę w rynku brzosteckim  
i rozpoczęli budowę domu. Czasy na budowę domu też były 
trudne, wszystkie elementy budowlane przydzielano po kilka 
sztuk. I tak Tomaszewscy przywozili cegłę z Bieździedzy, żużel 
z Mościc, żelazo zbrojeniowe z Jodłowej, lepik z Brzysk. Żmudne 
to były czasy, ale szczęście im sprzyjało i wybudowali ładny, 
okazały dom mieszkalny. Stefan zajął się skupem skór i wełny, 
a dorabiał w swoim zakładzie fotograficznym. W nowym domu 
zamieszkała nie tylko młoda rodzina Stefana, ale także jego 
rodzice, Weronika i Andrzej Tomaszewscy, jednak trudy życia 
odbiły się mocno na zdrowiu Stefana, zapadł w ciężką chorobę 
serca, jednak dzięki troskliwej opiece żony dożył sędziwego 
wieku 93 lat, w wielkiej miłości w takiej, jak to zawsze mówił, 
jaką niesie góral, który kocha tylko raz.

I tak z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok 
żyli Stefan z Genowefą w wielkiej przyjaźni i miłości. Warunki 
życia stawały się coraz lepsze, zajmowali się nie tylko pracą 
zawodową, ale także prowadzili własny dom i ogród. I tak 

w małym pamiętniku Stefana urwa-
ły się dni, o których pisał. Tamten 
pamiętnik jest znakomitym doku-
mentem minionych dni, jest dowo-
dem na to, że dzieci Tomaszewskich 
były bardzo zdolne i żądne wiedzy. 
Jest dowodem na to, że nauczone 
były w każdej sytuacji życia podjąć 
pracę, która zabezpieczała im życie. 
Nauczone były, że miłość i przy-
jaźń to jest uczucie, które trwa 
od początku do końca życia. I że 
szacunek do drugiego człowiek, 
jest największym obowiązkiem 
ludzkim. Na tych małych kartecz-
kach pamiętnika zapisy są logiczne, 
szczegółowe, wykonane pięknym 
kształtnym pismem, gdyż szkoła 
w tamtych czasach uczyła kaligrafii 
oraz bezbłędnego zapisu zdań. Ta 
cecha kształtowała także osobo-
wość ludzką, ucząc go dokładności, 
staranności w każdej chwili życia. 
Patrząc na te zapisy, aż dziw bie-
rze, iż taki młody chłopak trwał  
w swoim postanowieniu i wiedział, 
co w życiu jest ważne i o czym trze-

ba napisać. Mamy też dowód, iż uczył się alfabetu Morse’a, 
alfabetu języka rosyjskiego, jak również podstawowych zwro-
tów języka niemieckiego. Ale najważniejsza była jednak muzyka 
i to na różnych instrumentach.

Z późniejszych lat życia Stefana czytam wspomnienia, w któ-
rych zapisane są losy nie tylko jego rodziny, ale także opowieść 
o życiu sąsiadów, kolegów oraz o w zmianach zachodzących 
w naszym miasteczku. Można przeczytać fragmenty wesołe 
i smutne, a czasem nawet śmieszne. Te jego zapisy to wielki 
dokument tamtych dni. Dokument, który przybliża nam historię 
naszego miasteczka.

Chyba nie ma ani jednego mieszkańca w naszej Ziemi Brzo-
steckiej, który nie korzystałby z usług pana Stefana. Piękne 
zdjęcia komunijne, rodzinne, fotki z dawnych lat, są dla nas 
pamiątką tamtych dni. I chociaż pana Stefana już nie ma wśród 
nas, zostały po nim trwałe pamiątki w postaci zdjęć i opowie-
ści. Życie rodzinne trwa dalej, a po Stefanie pozostały dobre 
wspomnienia.

Zuzanna Rogala

Stefan z żoną
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W 100. rOCZnICę UrODZIn nAjWIęKSZeGO 
Z pOLAKÓW ŚWIęTeGO jAnA pAWŁA II
„Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara 
Musicie mocni być mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć”

Jan Paweł II homilia 1979 r. w Warszawie

Maj 2020 r. staje się z dnia na dzień jakimś innym niż 
zwykle miesiącem, chociaż przyroda stara się tworzyć 

urokliwy krajobraz. Niebo lazurowe przykryte tu i ówdzie 
lekkim woalem obłoków, spośród których przebijają się jasne 
i ciepłe promyki słoneczne ogrzewające całą przestrzeń. De-
likatny podmuch wiatru ożywia stojące drzewa, krzewy oraz 
twarze przechodniów. W dali na wzgórzach monumentalne lasy 
w mocnej zieleni przetkanej bielą kwitnących drzew i tarniny 
zapraszają do odwiedzin. Roznosi się zapach kwiatów, żywicy 
i traw. Tu i ówdzie stoją ogrody pełne pachnących bzów, 
jaśminów, a kalina opuszcza coraz niżej gałązki z „baloni-
kami” jasnożółtych delikatnych kwiatów. Piwonie rozłożyły 
swoje łodygi z dużymi liśćmi, spośród których wychylają się 
całkiem duże pąki rozkwitających się kwiatów. Wysokie lilie 
lada moment „pękną” i nacieszą przechodnia swoim egzotycz-
nym zapachem. Rzędy poziomek, truskawek, krzaki porzeczek, 
agrestu, borówki amerykańskiej, jagód, malin już całe utkane są 
zielonymi jeszcze owocami. Wczesne czereśnie żółto-różowe 
wychylają pędy owocowe spośród liści. Brzoskwinie, śliwki, 
jabłonie „odkrywają” też liście, a pomiędzy nimi widnieją spore 
już zawiązane owoce. W górze nad nimi uwijają się chmary 
owadów, cicho, cichuteńko zasiadają w głębi, szukając jesz-
cze nektaru, a potem odlatują dalej i dalej. Przyroda tworzy 
piękne tło, a człowiek? Co robi współczesny człowiek? Jakiś 
zagubiony i bezradny ,„otulony” maską w ochronnych rękawicz-
kach, samotnie wychodzi na moment 
do ogrodu po to, aby zaraz wrócić 
do „samotni”. W skupieniu, w ciszy 
czeka na moment, kiedy pandemia 
koronawirusa zostanie opanowana. 
Ten bardzo mało znany wirus powalił 
cały świat, nawet i grupy naukow-
ców też, chociaż szukają lekarstwa 
do walki z tym wirusem, ciągle są 
bezradni. Jednak trzeba mieć na-
dzieję, że wreszcie nadejdzie kres tej 
pandemii i wrócimy do normalności, 
doświadczeni seniorzy mówią, że 
już nigdy nie będzie tak jak było, bo 
przecież zmarł ogrom istot ludzkich, 
których nikt z rodziny nie żegnał, nie 
był przy zgonie. Wiele ciał skremo-
wanych bądź chowanych w grobach 
byle szybciej „zlikwidować wirusa”. 
Wiele cierpiących, chorych w sa-
motności walczyło o życie i tylko 
lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, 
wolontariusze, „ludzie święci” odda-
wali im medyczną posługę. Nie ma rozgadanych grup kobiet 
na rynku, nie widać zatrzymujących się mężczyzn, nikt nikomu 
nie podaje ręki na powitanie, nie ma wypełnionych po „brze-
gi” kościołów, a place zabaw, boiska sportowe są zamknięte 
i puste. Ten ponury obraz stworzyła pandemia koronawirusa 
– oby tylko nie trwał za długo. Przez losy naszego narodu 
przeszły ciężkie kataklizmy, zabory, wojny, powstania, utrata 
niepodległości, bieda i zarazy też ale zawsze wychodziliśmy 
z tych nieszczęść, otrząsaliśmy się i budowaliśmy nowe coraz 
to lepsze życie. Wiele pokoleń Polaków już odeszło i są oni 
znakomitym przykładem takiego stwierdzenia.

Najwspanialszym, niezwykłym Polakiem będącym przy-

kładem do naśladowania jest nasz Wielki Święty Papież Jan 
Paweł II. On to dał nam przykład życia, w którym musiał od 
dzieciństwa być bardzo samodzielny i stanowczy, pracowity 
i zatopiony w modlitwie. Był człowiekiem świętym i szedł 
drogą świętości od urodzenia do śmierci. Już w dzieciństwie 

był niezwykłym dzieckiem peł-
nym miłości do ukochanych 
rodziców, przyjaźni do kole-
gów, pełnym pogody ducha, 
dowcipu młodzieńczego. Zbyt 
wcześnie jego radość mło-
dzieńcza została zniewolona 
tragedią rodzinną. Najpierw 
w wieku 9 lat umiera Jego 
ukochana matka, a potem 
śmierć brata Edmunda. Pełne 
sierociństwo na długo pozo-
stało w sercu młodego Lolka. 
Zamieszkał z ojcem w kamie-
nicy w Rynku wadowickim 
w bardzo skromnych warun-
kach mieszkaniowych. Bardzo 
często budził się nocą i zawsze 

widział klęczącego ojca zatopionego w modlitwie. Często z oj-
cem odbywał pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie 
przechodził całą mękę Jezusa Chrystusa, odmawiając Drogę 
Krzyżową, a kiedy szedł na pielgrzymkę do naszej Madonny 
na Jasnej Górze, w ręku trzymał różaniec, który świątobliwie 
odmawiał. W książce „Dar i tajemnica” opowiada o dzieciństwie, 

młodości i o tym, że jego Ojciec 
zawsze na kolanach modlił się nie 
tylko w domu, ale także w kościele 
parafialnym czy na pielgrzymkach. 
I właściwie to nigdy nie rozmawiał 
z ojcem o powołaniu kapłańskim, 
ale jego dom był „pierwszym semi-
narium”. Przez całe życie uczył nas 
modlitwy pełnej zadumy i to nie tylko 
w świątyni, ale także podczas podró-
ży, jadąc do Lublina klękał i modlił się 
cały wyłączony z sytuacji, w której 
się znajdował – wspominali jego 
przyjaciele księża. O modlitwie na-
pisał tak: „modliłem się za Kościół 
i za jego różne sprawy, modliłem 
się za nie zawsze, dziś tym bardziej, 
gdy widzę je lepiej w perspektywie 
mojej posługi na rzymskiej stolicy 
Piotrowej…”

Uwielbiał rozkoszować się przyro-
dą, czego dał dowód podczas mło-
dzieńczych wędrówek po polskich 

górach: Beskidach Sądeckich, Śląskich i Żywieckich, pod-
czas wakacyjnych spływów kajakowych na Czarnej hańczy 
czy we Włoszech na Dolomitach, gdzie często spowiadał 
się Bogu, uwielbiając przyrodę. „W górach milknie bezładny 
zgiełk miasta, panuje cisza bezmiernych przestrzeni, która 
pozwala człowiekowi wyraźnie usłyszeć wietrzne echo głosu 
Boga” – pisał w książce „Przekroczyć próg nadziei”. W mło-
dości podczas wędrówek w plecaku nosił kamień, na którym 
ustawiał krzyż, tworząc ołtarzyk do odprawiania mszy św. Na 
spływach kajakowych ołtarzyk składał z wioseł kajakowych 

Dokończenie na str. 27

Pierwsza Komunia Święta Karola
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i razem z młodzieżą godzinami modlił się, a przy tym był czło-
wiekiem pełnym pogody ducha i humoru. Pomimo tego będąc 
Papieżem, sprawował o 5.30 we własnej Kaplicy modlitwę bła-
galną, a o 7.00 mszę dla zaproszonych gości. A o co modlił się 
Papież Jan Paweł II? O pomyślność 
i zdrowie swoich wiernych, za Koś-
ciół i jego trudne sprawy. W książce 
„Przekroczyć próg nadziei” pisał: „…
radość i nadzieja, a zarazem smu-
tek i trwoga ludzi współczesnych 
są przedmiotem modlitwy papieża”.

Nasz święty papież miał niezwy-
kle mocny charakter ukształtowany 
już w dzieciństwie. Rósł w cieniu 
śmierci najdroższej osoby. Ojciec był 
osobą wojskową, zatem prowadził 
surowy tryb życia i w takim wycho-
wany był syn Karol, modlitwy, piel-
grzymki, czytanie Pisma Świętego 
ukształtowały święty charakter 
naszego polskiego Papieża. 

Po maturze wraz z ojcem prze-
nieśli się do Krakowa, gdzie podjął 
studia polonistyczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Tutaj założył koło 
dyskusyjne o etyce chrześcijańskiej 
„Ora et labora” – módl się i pracuj – 
sam tłumaczył prace niemieckiego 
filozofa Maksa Schellera.

Podczas wojny pracował w zakła-
dach chemicznych „Solvay”. Tam po-
znał ciężką pracę w kamieniołomach, 
przeżył wypadek. Wiele nauczył się 
od krawca krakowskiego mistyka 
Jana Tyranowskiego, od którego 
nabierał dużo wiedzy o modlitwie 
Maryjnej, o modlitwie podczas le-
żenia krzyżem. On to powiedział 
naszemu świętemu papieżowi: „Nie 
jest trudno zostać świętym, tylko 
musisz nauczyć się od siebie wy-
magać”. I tak żył nasz Wielki Papież 
Polak. Już od dziecka nauczył się 
od siebie wymagać i dużo osiągać 
poprzez rzetelną pracę, gorącą mod-
litwę, miłość do drugiego człowieka 
i pokorne uwielbienie Ojca Przed-
wiecznego przez całkowite oddanie 
się naszej polskiej Cudownej Pani 
Jasnogórskiej, której swoje zawie-
rzenie zamknął w słowach „Totus 
Tuus” . Wszystkie potrzeby świa-
ta współczesnego polecał Matce 
Świata, wielbił Ją i nieustannie się 
do Niej modlił i to nie wzniośle dla 
pokazu światu. O modlitwie pisał 
tak: „Ty zaś gdy chcesz się modlić 
wejdź do swojej izdebki, zamknij 
drzwi i módl się do Ojca swego, 
który jest w ukryciu. A Ojciec twój, 
który widzi z ukrycia odda tobie”. 
I tak całe Jego życie było splecione gorliwą modlitwą i twórczą 
pracą. Ciężko pracował w zakładach „Solvay” w Borku Fałęckim 
podczas wojny, ale i tam w momentach trudnych klękał i modlił 
się. Był współorganizatorem i jednym z aktorów i reżyserów 
konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego w Krakowie, gdzie 
uwielbiany był przez kolegów. A w 1942 roku wstąpił do kon-

spiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie, studiując 
na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
równocześnie filozofię. Ukrywał się wraz z alumnami w pałacu 
metropolity krakowskiego kardynała Adama Sapiehy, gdzie 
kontynuował studia teologiczne, a kardynał Sapieha był dla 
niego Ojcem duchownym.

W rezydencji kardynała Sapiehy 
kończy studia teologiczne i przyjmu-
je święcenia prezbiteriatu w kaplicy 
arcybiskupiej przy ul. Franciszkań-
skiej 3 z rąk kardynała ks. Adama 
Sapiehy, a prymicyjną Mszę Świę-
tą sprawuje w dzień Wszystkich 
Świętych w kaplicy św. Leonarda 
na Wawelu. Ta data 1.11. jest bar-
dzo wymowna i daje człowiekowi 
powód do rozważań dlaczego pry-
micyjna Msza Św. we Wszystkich 
Świętych. Nie miał nasz Święty 
Papież wystawnego przyjęcia, nie 
miał śpiewów, muzyki, grona biesia-
dujących znajomych, bo też nie miał 
rodziców, braci i po Mszy Św. po-
szedł na cmentarz wadowicki, gdzie 
długo na kolanach modlił się. A na 
drugi dzień przyjechał na rowerze 
do Czernej i tam w kościele Ojców 
Franciszkanów sprawował Mszę 
Św., a potem odbył drogę krzyżową, 
idąc od pustelni do pustelni, gdzie 
rozwieszone są stacje i tam w ciszy, 
w szumie drzew, śpiewie ptaków 
modlił się.

Po ukończeniu studiów teo-
logicznych udał się na dwuletnie 
studia filozoficzne do Rzymu, skąd 
wyjeżdżał do Francji, Belgii i holan-
dii i tam współpracował z ruchem 
Robotnicza Młodzież Chrześcijańska 
oraz z emigracją polską. W 1948 r. 
bronił doktoratu na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie się habilitował 
w 1953 r. Pierwszą Jego parafią, 
w której pracował jako wikariusz 
była Niegowić, a potem parafia pw. 
Św. Floriana w Krakowie. W wieku 
38 lat został mianowany przez Pa-
pieża Piusa XII na biskupa tytular-
nego i był najmłodszym członkiem 
Episkopatu Polski. Ciężko praco-
wał naukowo, jeżdżąc do Lublina 
na KUL. Nawet podczas podróży 
na kolanach modlił się w wagonie 
kolejowym, w samolocie, był wyłą-
czony myślą i sercem z tym światem, 
a wtedy rozmawiał z Bogiem. Jego 
niezwykła mądrość, rozwaga i świą-
tobliwość szybko została zauwa-
żona przez Monarchów Kościoła 
Katolickiego. Był bardzo aktywny 
podczas II Soboru Watykańskie-
go, a w czerwcu 1967 r. otrzymał 
kapelusz kardynalski. Pełnił ważne 

funkcje w Episkopacie Polski, jak również był członkiem wa-
tykańskich Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, ds. ducho-
wieństwa i kultu Bożego. Głosił też rekolekcje w Watykanie 
dla Papieża Pawła VI i kurii rzymskiej. Wyjeżdżał w latach 

Karol Wojtyła w ukochanych Tatrach

Dokończenie na str. 28
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Papież Jan Paweł II z dziećmi
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1973 - 1978 do USA, Kanady, Australii, 
Nowej Zelandii.

I tak nasz skromny, ale duchem potęż-
ny Polak stawał się coraz bardziej znanym 
Wielkim Człowiekiem, aż tu 16 paździer-
nika 1978 r. 111-osobowe kon-
klawe wybrało arcybiskupa i me-
tropolitę Krakowa, 58-letniego 
kardynała Karola Wojtyłę na 
Papieża, a On przybrał imię Jan 
Paweł II. Ile radości było w ser-
cach Polaków, ile łez szczęścia 
wypłynęło z naszych oczu, ile 
gorliwej modlitwy dziękczyn-
nej zanosiliśmy do Boga Ojca, 
przez ręce Maryi Matki naszej, 
nie trzeba przypominać – chyba 
młodemu pokoleniu dla pamię-
ci. Dziś już nie ma wśród nas 
naszego Papieża, ale za to jest 
tam bliżej Boga, patrzy na nas, 
cieszy się, a czasem smuci za 
nas, ale wierzymy, że jest z nami 
i zanosimy do Niego modły. Św. Janie 
Pawle Wielki – módl się za nami.

Tysiące Polaków pielgrzymowało do 
Rzymu, uczestniczyło w zbiorowych i pry-
watnych audiencjach. Każdy z nas wracał 
mocniejszy, a ciepło wzroku Papieża na 
zawsze pozostało w naszych sercach.

Papież podróżnik – mówiono - od-
był pielgrzymki do większości krajów 
świata, a wszędzie modlił się o pokój 
i wolność narodów. Wielce szanował 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
a podczas audiencji długo dyskuto-
wał, jak krzewić tradycje pobożności 
Polski – kiedy tak bardzo spętana jest 
komunizmem.

Turecki zamachowiec Ali Agca 
13.V.1981 r. usiłował zabić Papieża – 
strzelał do Niego – trzy kule – w prawe 
ramię, w lewą dłoń i w brzuch – tra-
fiły Ojca Świętego. W klinice Gemelli 
był leczony, operowany i dochodził 
do zdrowia, ale też zaraz przebaczył 
zamachowcowi. Jego zdrowie bardzo 
ucierpiało podczas tego wydarzenia 
i już nigdy nie był silnym i zdrowym 
człowiekiem. Pomimo tego bardzo in-
tensywnie uczestniczył w życiu naro-
dów. Przyjmował licznych dostojników 
duchownych takich, jak: Dalajlama – 
duchownego tybetańskiego buddy-
zmu, patriarchę Gruzji Eliasza II, rabina 
Elio Toaffa w synagodze, a te spotkania 
były przyczynkiem do pojednania.

Przyjmował też licznych przywódców 
państwowych takich, jak: George Bush, 
który nazwał Papieża „czempionem praw 
człowieka”. Bardzo wymowna była wi-
zyta Michaiła Gorbaczowa, rosyjskiego 
przywódcy, o którym Papież powiedział: 
„To dobry człowiek, ale przegra, bo chce 
dokonać rzeczy niemożliwej – komuni-
zmu nie da się zreformować”.

Przyjmował też z wielu krajów przy-

wódców i z Polski też z Kwaśniewskim 
i Lechem Wałęsą przywódcą Solidarności. 
Uczestniczył też w sesji ONZ, gdzie wy-
głosił przemówienie „Od praw człowieka 
– do praw narodów”, a fundusz Narodowe 
Zjednoczenie Pomocy Dzieciom UNICEF 
ogłosił Jana Pawła II wielkim przyjacielem 

dzieci, mówiąc: „Był szczególnym głosem 
Dzieci”. Młodzież uwielbiała spotkania 
z Papieżem, a On był twórcą Światowych 
Dni Młodzieży. Pod oknem na Francisz-
kańskiej w Krakowie do dziś zbiera się 
w świąteczne dni młodzież, gdzie modlą 

się do swojego świętego Krakowianina.
W 1986 r. podczas pielgrzymki do Indii 

spotkał Matkę Teresę z Kalkuty, która 
tak samo jak nasz święty Papież czyniła 
posługę wśród trędowatych. Spotkał też 
Ojca Pio, który przepowiedział Mu, że 
będzie postrzelony.

Ważnym wydarzeniem było wpro-
wadzenie Kościoła w trzecie Tysiąclecie 
i otwo rzenie Świętych Drzwi w Bazylice 
Św. Piotra, a potem już bardzo schorowa-
ny odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, 
aby przy Ścianie Płaczu modlić się o Mi-

łosierdzie dla całego Świata.
Pierwszą osobą, którą kanonizował 

w Roku Wielkiego Jubileuszu, była Sio-
stra Faustyna Kowalska apostołka Mi-
łosierdzia Bożego. Pomimo delikatnego 
zdrowia był tytanem pracy. Nie sposób 
omówić wszystkie formy pracy naszego 

polskiego Papieża. W czasie So-
boru Watykańskiego wygłosił 60 
wykładów. Napisał 5 książek na-
ukowych, 44 eseje filozoficzne, 
500 artykułów, poematy, sztuki 
teatralne. Ogłosił 14 encyklik, 
15 adhortacji apostolskich, 11 
konstytucji apostolskich, 45 li-
stów apostolskich, 1165 prze-
mówień, tysiące kazań, homilii.

Jan Paweł II był też człowie-
kiem bardzo cierpiącym. 27 III 
2005 roku był już tylko mocą 
Ducha Świętego obecny w ok-
nie papieskim, udzielił błogosła-
wieństwa Urbi et Orbi, ale już 
nie przemówił. Tłum pielgrzy-
mów z różańcem w ręku, zato-

piony w modlitwie czekał, ale niestety 
2 IV o godz. 21.37 odszedł do Domu 
Ojca. Łzami głębokiego żalu oraz gor-
liwą modlitwą został pożegnany przez 
pielgrzymów.

Podczas pogrzebu wierni wznosili 
okrzyki „Natychmiast święty”. I tak 
się też stało. Papież Benedykt XVI 9 V 
2005 r. zgodził się na odstąpienie od 
wymaganego przez przepisy kościelne-
go okresu 5 lat oczekiwania na rozpo-
częcie procesu beatyfikacji , a potem 
kanonizacyjnego. Papież Franciszek 
27.04.2014 r. ogłosił po wnikliwych 
badaniach – świętym Papieża Polaka.

I tak o niezwykłym z niezwykłych ze 
świętych nad świętymi można byłoby 
mówić długo. Nawet słów brakuje do 
wyrażenia zachwytu i podziwu. Ten 
święty Papież koronował naszą Ma-
donnę Przeczycką, chodził naszymi 
ścieżkami leśnymi. W Dukli był u św. 
Jana, a na lotnisku w Krośnie nasz brzo-
stecki chór parafialny wyśpiewywał 
Mu wielki hymn powitalny. Pielgrzymi 
brzosteccy, uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej też otrzymali bło-
gosławieństwo podpisane przez Ojca 
Świętego.

Módlmy się pokornie do Niego, 
a ulubiona pieśń „Barka” będzie dla nas 

żywym wspomnieniem sprzed lat. W 100. 
rocznicę urodzin Wielkiego Świętego 
Jana Pawła II śpiewamy z rozrzewnieniem 
„O Panie to Ty na mnie spojrzałeś”. Obyś 
i Ty Święty Janie Pawle Wielki zawsze nas 
prowadził w Pozaziemski Świat.

Zuzanna Rogala

Fotografie autorka artykułu zaczerpnęła z:
- „Jan Paweł II Wielki - Z potrzeby serca” 

- 2005 r.,
- „Pamiątka z Pontyfikatu Jana Pawła Wiel-

kiego – Papież” - Album Papieski wyd. VI

Dokończenie ze str. 27

Papież Jan Paweł II z młodzieżą

Otwarcie drzwi jubileuszowych w Bazylice 
Matki Bożej Większej, 2000 r.
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TrOpeM nAjWIęKSZeGO Z nAjWIęKSZYCH 
pOLAKÓW – prYMASA TYSIĄCLeCIA 
KS. KArDYnAŁA STefAnA WYSZYŃSKIeGO

„Nie byłoby na stolicy tego Papieża Polaka, który dziś pełen 
bojaźni bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, 
gdyby nie było wiary Twojej, niecofającej się przed więzieniami 
i cierpieniami, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez 
reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry…”

Jan Paweł II

Czerwiec 2020 r. buchnął ciepłą i letnią aurą. Pola i łąki 
zalała mocna zieleń, wśród której tu i ówdzie wychylają 

główki kolorowe kwiaty. Zboża dostojnie kołyszą się i szu-
mią dorodnymi kłosami. W sadach drzewa owocowe stoją 
okazałe, a na nich wśród zielonych li-
ści widnieją gdzieniegdzie zamierające 
koszyczki różowo-białych kwiatów, ale 
nade wszystko widnieją zgrabne kuleczki 
zawiązanych owoców, a nad nimi unoszą 
się roje pszczół, os i trzmieli. Rzędy ziem-
niaków, buraków, kukurydzy są coraz to 
bardziej okazałe, a truskawkowe pola 
zakryte są zielonymi liśćmi, wśród których 
widnieją dojrzewające już owoce. Już 
niemalże „za chwilę” zjawią się zbieracze 
z koszyczkami, to dopiero będzie radosna 
praca. Tam pod krzaczkami poziomek 
grupka dzieci zbiera dojrzałe już owoce. 
Pałaszują znakomite witaminy, inne zaś 
zbierają bukieciki fiołków, przylaszczki 
czy kaczeńce. Jeszcze inne przygotowują 
kwiaty do wazonu z dorodnych bzów, 
jaśminów czy kaliny, wśród których 
gnieżdżą się małe wróbelki czy większe 
kosy lub szpaki i tylko kiedy zjawia się 
człowiek, z wielkim furgotem podrywają 
się i odlatują w ustronne miejsce. Słońce 
przygrzewa coraz mocniej, wiatr od czasu 
do czasu zrywa się silniejszy i kołysze 
koronami drzew, krzaków, zbóż i traw. 
Szkoda tylko, że deszczu tak mało jak na lekarstwo. W taki dzień 
pełen wiosennej subtelności łatwo o refleksje i wspomnienia, 
łatwo o układanie planów życiowych na najbliższe miesiące, 
tygodnie i dni. Chociaż ten rok jest dla nas niezwykle trudny 
i niespokojny, a wszystko to spowodowane jest pandemią koro-
nawirusa. I chociaż tyle mądrych głów pracuje nad lekarstwem, 
nad szczepionką i jak na razie niewiele z tego wynika. I nic to, 
że ciepły wiatr owiewa człowieka, że lazur nieba i złote strugi 
słońca leją się na ziemię, że cała przyroda ożyła i przytula do 
siebie człowieka, chociaż tyle, bo niespokojny czas bardzo źle 
wpływa na psychikę ludzką. Oby ten czas pandemii wyzwolił 
w nas pozytywne przemyślenia i jeszcze większą ufność w Bo-
ską potęgę i moc.

Tylko na wzgórzu brzosteckim stoi monumentalna budowla 
– brzostecki kościół parafialny, która w swym długim czasie 
widziała już niejedną tragedię narodową, ale takiej pustki 
jeszcze pewnie nie przeżyła.

Tegoroczny czerwiec jest niezwykłym miesiącem dla nas 
Polaków, gdyż łączy się z bardzo ważnym Prymasem Tysiąclecia, 
księdzem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Otóż 39 lat po 
śmierci został Wielki Polak, patriota, Prymas Tysiąclecia, Arcy-
biskup i metropolita gnieźnieński, warszawski i biskup lubelski, 
ksiądz Stefan Wyszyński został wyniesiony do błogosławionych 
przez obecnego papieża Franciszka. 

Ksiądz Stefan Wyszyński był prymasem Polski w latach 

1948-1981 w tym czasie był inwigilowany przez komunistyczne 
rządy PRL, trzy lata więziony. Pomimo tych cierpień był zawsze 
obrońcą praw człowieka, narodu i Kościoła, doktorem prawa 
kanonicznego, autorem „Jasnogórskich Ślubów Narodu Pol-
skiego” oraz „Wielkiej Nowenny Tysiąclecia”. Był przykładem 
niezłomnej siły ducha zatopionego w modlitwie. 

Bardzo ważną rolę w życiu księdza Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego odegrał dom rodzinny. Pochodził on z dużej, skrom-
nej rodziny mieszkającej w Zuzeli nad Bugiem – na pograniczu 
Mazowsza i Podlasia. Pochodził z wielodzietnej rodziny rolni-
ków. Jego ojciec Stanisław prowadził małe gospodarstwo i był 

organistą w kościele. Matka zaś Julianna 
z domu Karp był delikatną kobietą z li-
chym zdrowiem. Urodziła pięcioro dzieci: 
Anastazję, Janinę, Stefana, Stanisława 
i Wacława, który zmarł w wieku jedenastu 
lat. Stefan w dzieciństwie był posłusznym 
chłopcem, razem z rodziną klękał do wie-
czornej modlitwy i do wspólnego odma-
wiania różańca. Chociaż, jako dziecko nie 
był gorliwy do klękania i bardzo bolały go 
kolana, to jednak nigdy nie sprzeciwiał 
się woli rodziców i zawsze z pobożnoś-
cią zanosił modły do Boga. W swoich 
wspomnieniach pisze: „A w domu nad 
moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Mat-
ki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej 
Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie 
do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze 
cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie 
wieczornego różańca, jaki był zwyczajem 
naszego domu, to jednak po obudzeniu 
się długo przyglądałem się tej Czarnej 
Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie tylko 
jedno, dlaczego jedna jest czarna, a druga 
biała…”. I stąd z dziecięcych, rodzinnych 
modlitw, z różańcowej modlitwy do Pani 

Nieba i Ziemi pozostała niezwykła więź do naszej Madonny, 
której zawsze ksiądz Kardynał – nawet w najtrudniejszych 
chwilach życia podczas internowania i bezdusznego komuni-
stycznego reżimu – polecał cały naród i jego trudne problemy 
Matce Boskiej Częstochowskiej nazywając ją Królową Polski.

To z domu rodzinnego wyniósł nasz Prymas Tysiąclecia kult 
maryjny oraz zaufanie i poszanowanie dla ojca i czułość dla 
ziemskiej matki, która odeszła z tego świata w młodym wieku.

W szkole był uczniem bystrym i zdolnym, chociaż jako żywy 
chłopiec często brał udział w różnego rodzaju psikusach ucz-
niowskich. Buntował się przeciw rygorowi w szkole, która była 
po zaborem rosyjskim i wprowadzała nieludzkie kary cielesne, 
pełna rusyfikacja i stąd część młodzieży rezygnowała z takiego 
nauczania szkolnego na rzecz nauki przez korepetytorów i właś-
nie tak wiedzę zdobywał nasz ksiądz Prymas. Potem uczył się 
w gimnazjum w Warszawie i Łomży, a po maturze wstąpił do 
Seminarium Duchownego we Włocławku. Był słabego zdrowia, 
cierpiał na gruźlicę – a penicyliny jeszcze nie znano – dlatego 
też okres studiów teologicznych wydłużył Mu się i święcenia 
kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 r. w Kaplicy Matki Bożej 
we Włocławskiej Bazylice z rąk Biskupa Wojciecha Owczarka, 
a mszę prymicyjną odprawił 5 sierpnia w Kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze. Ze wspomnień dowiadujemy 
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się, dlaczego z prymicyjną Mszą św. pojechał na Jasną Górę: 
„Pojechałem z prymicją na Jasną Górę, aby mieć Matkę... Matkę, 
która już będzie zawsze…która nie umiera..”. I właśnie ta Mat-
ka, Czarna Madonna pomagała Mu przetrwać trudne chwile 
– a było ich dużo – w czasie aresztowania, choroby, ataków 
władz państwowych na Kościół w Polsce – i zawsze w tych 
ciężkich chwilach polecał siebie i naród polski Matce Boskiej. 

Po święceniach kapłańskich i kuracji został wikariuszem we 
włocławskiej parafii katedralnej oraz redaktorem dziennika 
diecezjalnego „Słowo Kujawskie”. Po roku pracy duszpasterskiej 
został skierowany na dalsze studia do Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego na wydział Prawa Kanonicznego, gdzie studiował 
pod kierunkiem księdza Antoniego Szymańskiego. Tutaj 
specjalizował się w katolickiej 
nauce społecznej i ekonomii, 
a w czerwcu 1929 roku 
doktoryzował się, broniąc 
pracę pt. „Prawa rodziny, 
Kościoła i państwa do szkoły”. 
W okresie studiów społecz-
nie pracował w Stowarzy-
szeniu Katolickiej Młodzieży 
Akademickiej „Odrodzenie”, 
które było ośrodkiem nowa-
torskich prądów w katolicy-
zmie polskim. Po ukończeniu 
studiów odbył liczne podróże 
studyjne w celu obserwacji 
rozwoju katolickiej myśli spo-
łecznej w europejskich krajach 
takich, jak: Austria, Włochy, Francja, Belgia, holandia, Niemcy. 
Interesował się przede wszystkim Akcją Katolicką oraz dzia-
łalnością chrześcijańskich związków zawodowych. Wykładał 
naukę społeczną w Wyższym Seminarium we Włocławku oraz 
był redaktorem miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”. Wygłaszał 
mowy do robotników, prowadząc Uniwersytet Robotniczy. 
We Włocławskiej kurii biskupiej pełnił funkcję promotora 
sprawiedliwości i obrońcy węzła małżeńskiego, a od 1938 
roku był również sędzią Sądu Biskupiego. Wśród robotników 
założył Sodalicję Mariańską oraz był pierwszym kapelanem 
w 1937 roku Stronnictwa Pracy. Później został powołany 
na członka Rady Społecznej przy prymasie Polski. Bardzo 
intensywnie pisał, wydając ponad sto publikacji dotyczących 
spraw społecznych, problemów kryzysu gospodarczego, bez-
robocia i sprawiedliwości społecznej. Był już osobą znaną nie 
tylko w naszym kraju, ale we wszystkich krajach katolickich, 
a przede wszystkim w świecie hierarchów kościoła w Rzymie. 
Brał aktywny udział w I Krajowym Kongresie Eucharystycznym 
w Poznaniu oraz w Międzynarodowym Kongresie Chrystusa 
Króla w Poznaniu. 

Po wybuchu II wojny światowej z polecenia biskupa Michała 
Kozala – późniejszego błogosławionego – działał konspiracyjnie 
i ukrywał się przed okupantem, gdyż gestapo niemieckie ścigało 
Go. I tak był Kapelanem niewidomych w Kozłówce i Laskach 
pod Warszawą. W okresie tym działał w konspiracji pod pseu-
donimem „Radwan III” i tutaj był Kapelanem grupy „Kampinos” 
Armii Krajowej. Niósł pomoc duchowną w szpitalu w Laskach 
oraz prowadził grupę młodzieży żeńskiej „Ósemka”. Ustawicz-
nie przemieszczał się i pozostawał w ukryciu także u swojej 
rodziny i znajomych. Bardzo boleśnie przeżył czas Powstania 
Warszawskiego. Nocą godzinami pozostawał w modlitwie, 
w kaplicy długo leżał krzyżem, wpatrywał się w płonącą stolicę, 
modlił się za umierających i niósł posługę kapłańską. 

Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie or-
ganizował Wyższe Seminarium Duchowne, a od marca 1945 
roku został jego rektorem. Pełnił też funkcję ojca duchownego 
kleryków. Był też wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela 

w Lubrańcu, a potem proboszczem parafii Wojciecha Biskupa 
i Męczennika w Kłobii oraz kanonikiem kapituły katedralnej 
we Włocławku. Już w marcu 1946 roku został nominowany 
przez papieża Piusa XII biskupem diecezji lubelskiej. Święcenia 
biskupie otrzymał 12 maja 1946 roku z rąk kardynała Augusta 
hlonda, prymasa Polski na Jasnej Górze, a w swoimi herbie 
biskupim umieścił słowa „Soli Deo” – Samemu Bogu, a dwa 
lata później przyjął posługę Prymasa Polski i arcybiskupa 
Warszawy i Gniezna.

Pełniąc najważniejszą funkcję kościelną w czasach bez-
względnego komunizmu i w okresie zeświecczenia rola Epi-
skopatu, a z nim Prymasa była niezwykle trudna. Stefan Wy-
szyński zmuszony był prowadzić politykę ustępstw wobec 
„nowej władzy”, aby uchronić Naród i Kościół przed rozlewem 
krwi, podpisał porozumienie między Episkopatem a władza-

mi państwowymi 14 kwiet-
nia 1950 roku. Starał się 
ratować resztki wolności dla 
wszystkich Polaków, w tam-
tych czasach tylko Kościół 
zapewniał człowiekowi wol-
ność. Jednak władze naszego 
państwa kierowane przez ate-
istyczny ZSRR nie zamierza-
ły dotrzymywać zobowiązań 
zapisanych w porozumieniu, 
nastąpiły aresztowania księży, 
patriotów działających pod 
znakiem Paxu, coraz mocniej 
był szpiegowany i prześla-
dowany przez władze. Jadąc 

na Ingres w Gnieźnie, był kilka-
krotnie zatrzymywany i kontrolowany przez milicję. Szykany 
ze strony milicji były coraz częstszym przypadkiem. Na tej 
uroczystości Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Od dziś 
zaczyna się moja droga przez Warszawę. Znam ją dobrze, je-
stem z nią związany tak blisko, może najbardziej była mi bliska, 
gdy broczyła krwią w powstaniu, gdy patrzyłem z Izabelina na 
dymy ofiarnego wielkiego ołtarza całopalenia. Dzisiaj muszę 
pokochać Warszawę i oddać jej swoje siły i życie. O wiele 
to łatwiej dziś niż kiedykolwiek. Oby Bóg – Miłość nadał tej 
pasterskiej miłości swoje Ojcowskie oblicze”. Jak się później 
okazało praca w Warszawie powojennej wcale nie była taka 
łatwa, a inwigilacja Kardynała sięgnęła szczytu.

Ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła polskiego był dzień 
8 maja 1953 r. kiedy to na Konferencji Episkopatu Polski 
w Krakowie z inicjatywy ks. Kardynała Wyszyńskiego został 
zredagowany list do Rządu PRL, który przeszedł do historii pod 
nazwą „Non possumus” wyrażający sprzeciw wobec rażącego 
łamania przez rząd zawartych porozumień. Ów list stał się 
też przyczyną uwięzienia ks. Kardynała 25. września 1953 r. 
i przewiezienia Go z Domu Arcybiskupów Warszawskich do 
Rywałdu koło Lidzbarka, później do Stoczka Warmińskiego, 
Prudnika Śląskiego do klasztoru franciszkanów, a dwa lata póź-
niej w Bieszczady do Sióstr Nazaretek w Komańczy. Oczywiście 
nie pozwolono brać ze sobą nic z osobistych rzeczy, oprócz 
brewiarza i różańca. Osadzono Go w izbie samotniej, a razem 
z Nim był przetrzymywany ks. Stanisław Skorodecki i siostra 
zakonna Maria Leonia Graczyk. Kardynał w odosobnieniu nie 
miał możliwości pełnić posługi kapłańskiej, Mszę Św. sprawował 
przy małym ołtarzyku ustawionym na stoliku, bez świec, przy 
skromnym krzyżu w samotności. Jak bardzo bolała skołatana 
dusza polskiego kardynała, możemy sobie wyobrazić. W jego 
„Zapiskach” czytamy – „…to nie jest więzienie. Pomimo to czuwa 
nade mną blisko 20 ludzi „w cywilu”. Nie opuszczają korytarza 
ani w dzień ani w nocy, skrzypiące kroki słyszę cały dzień…”. Ten 
okres życia i posługi kapłańskiej ściśle łączy biskup z życiem 
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Chrystusa na ziemi, pisze „…Idę przez swoje życie kapłańskie 
pełen nędzy, słabości i ran otrzymywanych po drodze, „robak” 
a nie człowiek…”. Tak szedł Chrystus, wzgarda, pospólstwo…, 
obszarpany, pobity, ubrudzony w błocie ulicznym, opluwany. 
Jednak to on zbawił świat. Jak te drogi idą blisko siebie, nie-
udolności mają dźwigać łaski Sakramentu, Jezusa dźwiga Jego 
Boska siła. Te analogie są bardzo bliskie siebie, bo i naszego 
umęczonego za życia ks. 
Kardynała Wyszyńskiego 
unosi dzisiaj wyniesienie 
Go na ołtarze i zapisanie 
w gronie świętych – bło-
gosławionych Pańskich. 
Z Jego homilii można wy-
czytać słowa, że cierpie-
nie kapłana ma zawsze 
Boży sens, gdyż jest On 
Sługą Bożym.

Wielki czciciel Maryi 
od dziecka do ostatnich 
dni życia. W Komańczy 
opracował śluby narodo-
we w 300-setną rocznicę 
ślubów lwowskich kró-
la Jana Kazimierza. Ten 
tekst został przywiezio-
ny generałowi o. Aloj-
zemu Wrzalikowi przez 
bp. Michała Klepacza pełniącego funkcję przewodniczącego 
Episkopatu Polski.

26 października 1956 r. po „odwilży politycznej w kraju” 
z polecenia Władysława Gomułki po trzech latach więzienia 
został uwolniony i powrócił do Warszawy, jak również objął 
urzędowanie Episkopatu. Wreszcie ks. Prymas stał się człowie-
kiem wolnym, ale nie dla władz komunistycznych, które dalej, 
gdzie przebywał, wysyłały grupy szpiegów i sprzedawczyków 
podsłuchujących każde Jego słowo i interpretujące po swojemu 
każdy choćby najmniejszy gest. Jest to przykład, jak wyglądała 
wolność człowieka w cza-
sach PRL-u.

Prymas Tysiąclecia Stefan 
Wyszyński w latach 1957 – 
1965 prowadził Wielką No-
wennę przed Jubileuszem 
Tysiąclecia Chrztu Polski. 
Od 1967 r. Aktem Oddania 
Narodu Matce Bożej rozpo-
częły się wielkie narodowe 
uroczystości. W połowie lat 
60. zwrócił się do biskupów 
niemieckich z gestem po-
jednania narodów polskiego 
i niemieckiego ze słowami 
„Przebaczamy i prosimy 
o przebaczenie”, co było 
bardzo krytykowane przez 
władze państwowe. Aktyw-
nie uczestniczył w obradach 
II Soboru Watykańskiego. 
Na ręce Papieża Pawła VI 
złożył memoriał Episkopatu Polskiego o ogłoszenie Maryi Matką 
Kościoła i Ojciec Św. spełnił tę prośbę 21 listopada 1964 roku.

W latach 1980 – 81 był prawdziwym autorytetem moralnym, 
duchowym, współtwórcą przemian społecznych, które dopro-
wadziły do upadku komunizmu. Wspierał i chronił rodzącą się 
„Solidarność”. Podupadał coraz bardziej na zdrowiu. W czasie 
cierpień modlił się o zdrowie dla chorego Papieża Polaka. 28 

maja 1981 r. w Warszawie odszedł do Domu Ojca nasz Wielki 
Polak, symbol umiłowania wolności i czci dla każdego człowieka, 
rzecznik spraw rodzinnych, społecznych i narodowych, a także 
przykład żywej miłości Ojczyzny.

W sześć dni później do Episkopatu wpłynął list kondo-
lencyjny od władz państwowych. Papież – zraniony podczas 
zamachu – odprawił Mszę Św. za duszę Prymasa w swoim 
szpitalnym pokoju. Wieczorem przewieziono Jego ciało do 
kościoła seminaryjnego Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Oblu-

bieńca przy Krakowskim 
Przedmieściu, a Mszę 
Św. odprawił Kardynał 
Franciszek Macharski.

Pogrzeb Prymasa 
odbył się 31 maja, zgro-
madził tysiące ludzi, nie 
tylko wierzących, uro-
czystościom pogrzebo-
wym przewodniczył se-
kretarz Stanu Watykanu 
Kardynał Agostino Casa-
roli. Przybyły liczne dele-
gacje kościelne, dostoj-
nicy kościelni z całego 
świata, przedstawiciele 
innych kościołów. Nasz 
rząd polski reprezento-
wał przew. Rady Pań-
stwa henryk Jabłoński. 
Na Placu Zwycięstwa 

odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem Kardynała Ca-
sorolego, a homilię napisaną przez cierpiącego Jana Pawła 
II odczytał Kardynał Franciszek Macharski. Trumna z ciałem 
Prymasa została umieszczona w sarkofagu w archikatedrze 
Św. Jana Chrzciciela. Po kilku latach przeniesiono sarkofag 
do kaplicy wybudowanej w celu zabezpieczenia szczątków 
ludzkich Prymasa w jego kaplicy.

W 1988 r. z inicjatywy Prymasa Józefa Glempa przekona-
nego o świątobliwości Kard. Stefana Wyszyńskiego rozpo-
częły się starania celem wyniesienia Go na ołtarze 6 lutego 

2001 r. Po odbyciu 289 sesji 
i przesłuchań 59 świadków 
przesłano akta do Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych, 
która 8 lutego 2002 r. wy-
dała dekret o ważności pro-
cesu diecezjalnego. Odbyło 
się rozpoznanie domniema-
nego cudu – uratowania 
kobiety z rakiem tarczycy 
i gruczołów chłonnych za 
wstawiennictwem Stefana 
Wyszyńskiego. 26 kwietnia 
2016 r. komisja teologiczna 
w Rzymie uznała heroicz-
ność cnót, a dekret podpi-
sał Papież Franciszek. Nasz 
Prymas Tysiąclecia Kardynał 
Stefan Wyszyński został za-
liczony do błogosławionych.

„Błogosławiony Pryma-
sie Tysiąclecia ks. Kardynale 

Stefanie Wyszyński módl się za nami”.
Zuzanna Rogala

Fotografie autorka zaczerpnęła z:
1) „moja rodzina - katolicki magazyn społeczny” nr 2 luty 2020
2) „Jan Paweł II dowody świętości” Fakt album, nr1/2016
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Rozmowa ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dostojnikami niemieckiego 
Kościoła w 1987 r.

Pomnik Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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CZYTAJ!
Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt. 
George Orwell „Dzienniki wojenne”

Wybór zawiera ukazujące się po raz pierwszy 
drukiem w Polsce dzienniki, obejmujące okres 
od 28 V do 28 VII 1940 r. i od 14 III do 15 IX 
1942 r., pogadanki radiowe oraz słuchowiska – 
przygotowane i wygłaszane przez Orwella przed 
mikrofonami rozgłośni BBC, materiały instrukta-
żowe dotyczące taktyki i techniki walk ulicznych 
oraz posługiwania się bronią, przeznaczone dla brytyjskiej 
obrony cywilnej, wreszcie zbiór jego korespondencji wojen-
nych z Francji, Niemiec i Austrii. Liczne i wyczerpujące przy-
pisy, jakimi redakcja wydania oryginalnego i tłumacz opatrzyli 
teksty, podnoszą wartość książki, zawierają bowiem ogromną 
ilość informacji o życiu politycznym i warunkach codziennego 
bytowania w Anglii podczas drugiej wojny światowej.

Wojciech Chmielarz „Żmijowisko”
Grupa trzydziestolatków, przyjaciół ze stu-

diów, co roku wyjeżdża wspólnie ze swoimi 
rodzinami na wakacje. Tym razem trafiają do 
zagubionej wśród jezior i lasów agroturystyki 
w niewielkiej wsi Żmijowisko. Bawią się jak 
zwykle – odreagowując stres szybkiego wielko-
miejskiego życia. Jest alkohol, są narkotyki. Także 

skrywane od lat urazy, dawne uczucia i wzajemne pretensje. 
Podczas jednej z mocno zakrapianych imprez ktoś kogoś prawie 
topi. Wywiązuje się kłótnia, podczas której otwierają się dawne 
rany. Następnego dnia córka jednej z par, piętnastoletnia Ada, 
znika. Pomimo poszukiwań nikomu nie udaje się jej odnaleźć. 
Rozpływa się w powietrzu. Rok później ojciec wraca do Żmi-
jowiska, by podjąć ostatnią próbę odnalezienia córki. Jak się 
okazuje, nie wraca tam sam.

Hanna Greń „Wilcze kobiety”
Komisarz Daniel Laszczak i komisarz Roman 

Then pracują nad zdekonspirowaniem przestęp-
czej grupy działającej w Bielsku-Białej. Jej szef 
czeka już w areszcie na rozprawę, jednak do-
wody, które policjanci zebrali przeciwko niemu, 
mogą się okazać niewystarczające. Tym bardziej 
teraz, kiedy jeden z ich głównych świadków 
został brutalnie zamordowany, a drugi – Una, była kochanka 
gangstera – zniknął. Co więcej, wszystkie ślady wskazują, że 
to właśnie Una zamieszana jest w morderstwo. Miała motyw 
oraz okazję do zemsty, kto by z niej nie skorzystał? W Wiśle 
policjanci trafiają na ciało kolejnej ofiary, która przed śmiercią 
była bestialsko torturowana. Czy ukrywająca emocje Una na-
prawdę jest aż tak bezwzględna, aby pozbyć się tych, którzy 
jej zagrażają?

WArTO prZeCZYTAć

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

ŚMIeCH TO ZDrOWIe. TO nIe BAnAŁ.  On 
nAprAWDę LeCZY.  fb.com

Żona pyta męża: Marian, co to ozna-
cza, jak mówią, że miał choroby współ-
istniejące? 

Mąż na to: Żonaty był.
  

Młoda śliczna sekretarka w pierw-
szym dniu pracy stoi nad niszczarką 
dokumentów z lekko niepewną miną. 
Oczarowany kolega z pracy postanawia 
wybawić dziewczynę z opresji. Mogę ci 
w czymś pomóc? Pokaż mi, jak to działa. 
Chłopak bierze dokumenty i wkłada do 
niszczarki. Bardzo ci dziękuję! – mówi 
sekretarka, a którędy wychodzą kopie?

  

Dwóch psychoanalityków pracuje 

w tym samym budynku. Pewnego dnia 
spotykają się w windzie. Czterdziestola-
tek wygląda na wyczerpanego, a sędziwy 
liczący ponad 70 lat doktor czuje się 
świetnie i podśpiewuje pod nosem. 

- Nie rozumiem – pyta młodszy kolega 
po fachu. - Jak pan może wysłuchiwać 
tych wszystkich okropnych historii i po 
ośmiu godzinach pracy wyglądać tak 
świetnie. 

- To pan ich słucha? – odpowiada 
starszy.

  

Tadek i Józek zakładają się o to, kto 
lepiej kradnie. Józek zaczyna , idzie do 
sklepu spożywczego i zwija trzy bułki 
w kieszeń. Wychodząc dumnie prezen-

tuje Tadkowi swoją zdobycz i mówi: 
-Trzy bułki na raz! Nawet kasjer się nie 

skapnął! Tadek pewny siebie odpowiada: 
-Pff… To była zwykła kradzież. Ja po-

trafię sobie załatwić te bułki za darmo 
i to na oczach sprzedawcy! Po chwili 
woła do sprzedawcy: 

-Koleś, znam niesamowitą sztuczkę 
magiczną – zwraca uwagę sprzedawcy 
na siebie. Jednocześnie podchodzi do 
sprzedawcy, prosząc o bułkę. Zjada buł-
kę na miejscu, prosząc jeszcze o dwie. Po 
tym całym zdarzeniu sprzedawca pyta: 

-Dobra i gdzie ta sztuczka, o której 
wspominałeś? Tadek odpowiada: 

-Zobacz, co ten, o ten tam, ma w kie-
szeniach!

Wybrała Maria Kawalec

OD reDAKCjI
Jak Państwo na pewno zauważyli, za-

mieściliśmy w tym numerze „Wiado-
mości Brzosteckich” obszerną pracę pt. 
„Słowa gwarowe w Dolinie Kamienicy” 
przesłaną przez prof. dr. hab. Stanisława 
Białasa. Bardzo dziękujemy Panu Pro-
fesorowi za tak wartościowe materiały 
dokumentujące zanikającą gwarę okolic 
Brzostku. Już coraz mniej mieszkańców 

naszej gminy potrafi swobodnie posłu-
giwać się tą odmianą polszczyzny. Nie-
stety, dla większości jest to niemalże 
język obcy. Szkoda, że fałszywy wstyd, 
o którym czytamy w przywołanej pracy, 
powoduje, że odchodzi w niepamięć tu-
tejsze dziedzictwo językowe. 

„Słowa gwarowe w Dolinie Kamienicy” 
wynagrodzą Czytelnikom brak odrębnego 
majowego numeru naszego miesięcznika. 
Koronawirus skutecznie zamroził dzia-
łalność kulturalną, przez pewien czas 

był praktycznie problemem, który przy-
słonił zdecydowaną większość innych 
wydarzeń. Dlatego postanowiliśmy, że 
w czerwcu ukaże się podwójny numer. 
I udało się, mimo że wciąż życie toczy 
się w cieniu pandemii. Podziwiamy też 
wytrwałość Pani Janiny Słupek, która 
już po raz setny przygotowała „Groch 
z kapustą” według własnego przepisu.

U. Kobak
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Dokończenie na str. 33

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 2) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? 
fot. s. 2) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 czerwca 2020 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

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

Krzyżówka
maj czerwiec 2020
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Imię i nazwisko, miejscowość

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

POZIOMO: 4) Potężne ... dębów 6) Najważniejszy urzędnik w starożytnej Spar-
cie. 12) Kiła. 14) Miejsce dostarczenia i odbioru towaru albo cenę za towar w okre-
ślonym miejscu odbioru; loco. 15) Mit. gr.: jedna z 3 gorgon, siostra Steno i Meduzy, 
jej wzrok zamieniał ludzi w kamienie. 16) Andre, tenisista 18) Ir, l.a. 77. 19) Występ 
solisty, wypełniający cały program muzyczny. 20) Potrawa z jaj smażona na patelni 
w formie placka. 22) Druciki wystajace z głowy ufoludka 23) (1622-73), fr. kome-
diopisarz; „Świętoszek”, „Mizantrop”, „Skąpiec”. 25) Imię żeńskie - 2 VIII 29) Miasto 
i port nad Renem. 30) Specjalista w zakresie petrografii - nauce o skałach. 35) Paul 
(1839-1906), malarz fr.; jeden z twórców malarstwa współczesnego. 36) Starożytne 
miasto w środk. Egipcie; Antinoupolis. 37) Włóknista tkanka drzew i krzewów 
(floem). 38) Pora roku po wiośnie. 40) Masyw górski o charakterze rozciętej 
wyżyny w pd. Saharze (Niger); Azbine. 41) Część robocza (uderzająca) młota, młyna 
itp. 44) Trzęsawisko, moczary. 45) Przepływa przez Stargard Szczeciński, Gole-
niów. 47) Seć zastawna do połowu ryb dennych, głównie płastug. 49) Urzędnik 
sądowy, który nie uzyskał jeszcze nominacji. 51) Miasto i duży port nad Zatoką 
Bengalską (Indie). 57) Fred (1899 lub 1900-87), amer. aktor i tancerz; „Wszyscy 
na scenę”. 58) Lampa elektryczna zaopatrzona w zwierciadło wklęsłe, rzucająca 
w określonym kierunku skupioną wiązkę światła. 59) Mównica ustawiona na pewnej 
wysokości. 60) Najwyższy szczyt Sumatry, czynny wulkan. 61) Sułtan turecki od 
1695 r., prowadził wojnę z Polską. 62) Typ popularnych rozrywek umysłowych 
(np. ariada, kastalia). 63) Wodospad na pograniczu USA i Kanady.

27 28

PIONOWO: 1) W staroż. Gr.: skorupka gliniana służąca do sporządzania notatek.. 2) Lekceważąco o młodym 
oficerze; oficer niskiej rangi. 3) Metal szlachetny; l.a. 78. 4) Uroczysta pieśń religijna. 5) Filtr elektryczny 
w odbiorniku radiowym. 6) Jan (ur. 1913), pianista, kompozytor i pedagog. 7) Instrument klawiszowo-stru-
nowy. 8) Pracownik redakcji zajmujący się przygotowywaniem materiałów do druku. 9) Waga towaru wraz 
z opakowaniem. 10) Józef Ksawery (1769-1854), kompozytor i pedagog, nauczyciel F.Chopina. 11) Rzeźba: 
kompozycja rzeźbiarska na płycie; płaskorzeźba. 13) Imię żeńskie - 11 V; Cembrzyńska 17) Wykonanie partii 
muzycznej lub tanecznej przez jedną osobę. 21) Ziemia lub inne dobra nadawane przez seniora wasalowi; 
feudum. 24) Ubliżenie komuś słowem, obraza; słowa obraźliwe, zniewaga, potwarz. 26) Jednowartościowy, 
organiczny rodnik kwasowy. 27) Jądro atomowe z grupy jąder o takiej samej liczbie masowej, a różnych liczbach 
atomowych. 28) Bóg zmarłych, przedstawiany jako człowiek z głową szakala. 31) Pierwsza na świecie elektron. 
maszyna cyfrowa, zbudowana w USA (1943-47). 32) Sylabowa nazwa dźwięku d. 33) Dawna złota moneta 
angielska. 34) Człowiek zajmujący się czymś niezawodowo, bez przygotowania; dyletant. 39) Samolot radz. 
konstruktora lotn. O.K.Antonowa. 42) Rodzaj cieplejszego płaszcza noszonego w jesieni i wiosną. 43) Anna; 
tytułowa bohaterka powieści Lwa Tołstoja; żona Aleksieja, zakochana we Wrońskim. 45) Drugi wg oddale-
nia od planety satelita Jowisza. 46) Zwarte zbiorowisko drzew rosnących na pewnym obszarze w określ. 
warunkach glebowych i klimatycznych. 48) Ponurak, melancholik; pogardliwie o człowieku pozbawionym 
humoru. 50) Wódka przechowywana przez szereg lat. 52) Sieć rybacka do połowu w rzekach i jeziorach 
(drygawica). 53) Patriarcha kościoła koptyjskiego w Etiopii. 54) Ogłoszenie rozlepiane na słupach, tabli-
cach. 55) Przyrząd do mierzenia czasu; z cyferblatem i wskazówkami; chronometr. 56) Miękka jedwabna 
lub bawełniana tkanina z jednej strony błyszcząca, z drugiej - matowa. 57) Długi sznur z pętlą na końcu do 
chwytania na odległość zwierząt; lasso. 58) Obramowanie z listew, oprawa.
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CZYTeLnICY pISZĄ…
CZegO Nas uCZy KORONawIRus?

W ostatnim moim artykule umieszczonym w „Wiadomościach 
Brzosteckich” Nr 2 – luty 2020 w rubryce: „Czytelnicy Piszą” 

pod tytułem: „Czułość – co to takiego?” napisałem: „Jak cały świat, 
tak nasz kraj – Polska, nasza lokalna społeczność, przeżywamy 
kryzys klimatyczny i polityczny, którym próbujemy się przeciw-
stawić. 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 od-
powiedzialności, kłamstwa. To doprowadziło świat do statusu 
przedmiotu, który można ciąć na kawałki, używać i niszczyć”. 
Powyższe wnioski wysnułem po przeczytaniu mowy noblowskiej 
naszej pisarki Olgi Tokarczuk, która trafnie ujęła te zagadnienia.

Życie biegnie w szalonym tempie, świat się zmienia błyska-
wicznie, zaczynamy nie nadążać za tymi zmianami, stajemy się 
bezradni. To unaoczniła nam obecnie inwazja koronawirusa 
niszczącego życie ludzkie, a człowiek jest bezradny i bezsilny 
w walce z nim. Plaga jego niszczycielskiej siły ogarnęła cały świat. 
Maleńki, niewidzialny gołym okiem, agresor nie boi się nikogo. 
Przed nikim nie czuje respektu. Nawet największe, uzbrojone 
mocarstwa nie zrobiły na nim wrażenia. Wirus bez problemu 
wtargnął na ich tereny, wywołując popłoch, chaos i panikę wśród 
przywódców państw i ludności. W obawie przed nim siedzimy 
w domach i gapimy się w ekran telewizyjny, oczekując niecierp-
liwie na kolejne komunikaty z frontu walki z najeźdźcą. Widoków 
zwycięstwa człowieka w tej walce nie bardzo widać, bo na razie 
człowiek się tylko broni, a o pokonaniu wroga trudno mówić.

Bestia jest silna, na razie nie do pokonania. W powyższym 
zdaniu użyłem nazwy: „BESTIA”. Nazwę tę wziąłem z Pisma Świę-
tego z Nowego Testamentu z Apokalipsy św. Jana. W rozdziale: 
„Losy Kościoła” jest opis „Smoka” i „Bestii” (pierwszej i drugiej). 
Warto przytoczyć opis drugiej – „BESTII”, która wyszła z ziemi 
i sparafrazować go z obecnymi dziejami. Oto tekst: 

„… i sprawia (BESTIA – B.K.), że ziemia i jej mieszkańcy oddają 
pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.

I czyni wielkie znaki,
tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na 

oczach ludzi.
I zwodzi mieszkańców ziemi
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
która otrzymała cios mieczem,
a ożyła.
I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
tak iż nawet przemówił obraz Bestii
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.”
Przytoczyłem opis z „Apokalipsy św. Jana” – z Pisma Świętego, 

które traktuję poważnie i często do niego zaglądam, a nie trzymam 
na pokaz, żeby się wykazać swą pobożnością przed księdzem 
w czasie wizyty duszpasterskiej w moim domu.

Żyjemy w ciekawych czasach, przerażeni klęskami, jakie na nas 
spadają. Niewiele zdajemy sobie sprawę z tego, że zniszczenie 
natury, zakłócenie jej praw (fizyki, chemii i innych zjawisk przyro-
dy) doprowadziły do kryzysu klimatycznego, z którego świat już 
nie wyjdzie. Będą dalej trwać susze spowodowane ociepleniem 
klimatu, które z kolei spowodowane jest wydzielaniem nieustannie 
ciepła z pojazdów samochodowych. Ciepło to ogrzało atmosferę 
ziemską już do takiej granicy, że para wodna nie może się skroplić. 
Czy tego nie dostrzegli naukowcy z dziedziny fizyki meteorologii. 
Nie mogę tego zrozumieć.

Epidemia zarazy, jaką przyniósł nam koronawirus, uświadamia, 
że nie jesteśmy „Panami” świata, że człowiek doprowadził do spu-
stoszenia tego świata, jakie trwało od wieków na naszym globie. 
Rozwój nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, postęp technologicz-
ny, wszystko to przyczyniło się do rozwoju człowieka, jego życia na 
wysokim poziomie. Nie znaczy, że wszyscy na równo. Ale „dobro” 
idzie w parze ze „złym”. Wraz z postępem w rozwoju człowieka 
napotkaliśmy nierówności w korzystaniu z tego postępu. Jedni 
mieli i mają dostęp do dóbr tego świata, inni byli i są pozbawieni 
dostępu do tych dóbr. 1% ludności włada 82 procentami majątku 
światowego, a 99% ludności pozostałymi 18 procentami. Najbo-
gatsi posiadają majątki bajońskie. O to przykłady:

Jeff Bezos (56 l.) założyciel Amazona, to obecnie najbogatszy 
człowiek na świecie. Jego majątek jest wyceniony na 156 mld 
dolarów.

Eldon Musk (49 l.) szef SpaceX i Tesli – jego majątek jest teraz 
wart: 43,4 mld dolarów.

Milion ludzi na świecie odczuwa głód. Świat był i jest niszczony 
ciągłymi wojnami, które pochłaniały i pochłaniają cały wysiłek 
ludzki. 

Ale wszystko trwa do czasu. Dopiero jakaś klęska, kataklizm 
oprzytomnia i daje do zrozumienia, że dzieje się źle, że coś jest nie 
tak. Pytanie jest: tylko czy to uprzytomnienie nastąpi i wszyscy 
zrozumieją, jakie inne zagrożenia przyjdzie nam przeżyć.

Jeżeli koronawirus odpuści i uda się nam o własnych siłach 
wyjść z tego totalnego kryzysu, będziemy na pewno zdruzgotani, 
psychicznie okaleczeni. Wszystko się zmieni i nie będzie takie 
same. To twierdzenie jest warte licznych rozważań, poważnych 
licznych, publicznych debat. Już teraz sporo wybitnych przed-
stawicieli świata polityki, biznesu, nauki, kultury mówi głośno, 
że nastąpi przewartościowanie wszystkiego, z czym mieliśmy do 
czynienia przez ostatnie lata. Czy w związku z tak radykalnymi 
i powszechnymi zmianami, jakie mają według owych myślicieli 
nastąpić, będziemy żyli rozsądniej, mądrzej? Staniemy się ludźmi 
pokoju, zaniechamy wyścigu zbrojeń? Górę na świecie weźmie 
przyjaźń i solidarność między narodami? Będziemy żyli zgodnie, 
a nie wbrew prawom natury itp. …itd.?

Wątpię, żebyśmy się aż tak momentalnie zmienili. Złe nawyki, 
zwyczaje i obyczaje są zbyt głęboko w nas zakorzenione. Nie 
ma takiego kataklizmu, takiego nieszczęścia, po którym ludzie 
oprzytomnieliby, przejrzeli na oczy i zaczęli czynić miłość, zamiast 
wojny. Sądzę, że na tym pogorzelisku, jakie po sobie pozostawi 
koronawirus, szybko pojawią się politycy, bankierzy, biznesmeni, 
którzy będą starali się odgrzać swoją „zupkę”. Na żądzę władzy 
i ludzką chciwość jak dotąd nie wynaleziono skutecznej odtrutki.

Po epidemii koronawirusa życie na Ziemi zmieni się na pewno. 
Pytanie – na lepsze czy na gorsze od tego, jakie było. Trudno 
przewidzieć, co będzie „PO”, gdy jesteśmy w trakcie inwazji 
koronawirusa. Miejmy nadzieję na lepszą przyszłość i oby ta 
nadzieja nie stała się „matką głupich”. Tego życzę wszystkim 
rodakom naszej społeczności lokalnej, Czytelnikom i Redakcji 
„Wiadomości Brzosteckich”.

Z poważaniem

Bolesław Kowalski
Klecie
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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.

wIOseNNy wIatR

W numerze kwietniowym 2020 r. w artykule: „Oto są bo-
wiem Święta Paschalne” ks. Marek Mnich, Proboszcz 

Parafii w Brzostku napisał: „Bóg nam chce przypomnieć, że 
pierwszym ołtarzem ofiarnym jest ludzkie serce. Cudownie, 
że Jezus uczynił chrześcijaństwo religią serca”. Z powyższego 
nasunęła się mi taka swoja myśl: „NOŚ W SERCU BOGA, 
WYRZUĆ Z SIEBIE ZŁOŚĆ I NIENAWIŚĆ DO UROJONEGO 
WROGA”. W sercu człowieka, który kieruje się nienawiścią 
i wrogością do bliźniego, nie ma miejsca dla Boga. Dopie-
ro stan klęski, jaki nam przyniosła pandemia koronawirusa, 
uniemożliwiająca nam uczestnictwo i spotkanie z Bogiem na 
ołtarzu w świątyni, uświadamia nam, że powinniśmy przede 
wszystkim nosić Go w sercu i czynić to, co On nam nakazuje.

W poprzednim artykule do majowego numeru „WB” (nie 
ukazał się): „Czego nas uczy koronawirus” opisałem to całe 
zło, jakie nosimy w sobie, tę nienawiść i wrogość do drugiego 
człowieka, o odmiennym myśleniu o Bogu, o pogardzie do „gor-
szego”, bo żyje w gorszych warunkach zaliczany do „gorszego 
sortu.” W tym krytycznym czasie należy się zastanowić, skąd 
w nas to zło się wzięło. Aby tego dokonać, należy zastosować 
kategorie przyczyny i skutku. Nasza noblistka Wisława Szym-
borska w swoim wierszu (piosenka A. Gertner) napisała: „Nic 
nie dzieje się bez przyczyny” i tym należy się kierować w swoich 
rozważaniach dziejów w historii. Jak uczy nas historia, dzieje 
narodu polskiego to ciągłe wojny prowadzone sprawiedliwie 
i niesprawiedliwie. Walki prowadzone z uciskiem warstw niż-
szych – chłopów przez warstwy ludzi majętnych, możnych – 
szlachty w ustroju feudalnym. W wojnie, w każdej walce, bitwie 
byli zwycięzcy i pokonani, zdobywcy i ofiary. Każda taka akcja 
miała swoich bohaterów po obydwu stronach. Te bohaterskie 
czyny zrodziły pojęcie patriotyzmu.

W Polsce na początku XIX w. i dalej przez dwa wieki z prze-
rwami wielkim podziwem darzono męczenników (głównie 
narodowych) tych, którzy samotnie walczyli z przytłaczającą 
większością; tych, którzy w imię ideałów szli na wielką zgubę. 
Okres romantyzmu zrodził patriotyzm romantyczny, który po-
legał na kulcie idei narodu, przy jednoczesnym zobojętnieniu 
i ślepocie na los realnego narodu. Upajano się i dalej upaja 
własnym patriotyzmem. Ten „patriotyzm” poszedł w parze 
z nienawiścią nie tylko do wroga, ale także do rodaków, jeżeli 
nie są takimi „patriotami” jak my. Fałszywy patriotyzm wystę-
puje w polityce i w nastrojach społecznych jako nacjonalizm 
ze swoimi emocjami odwetu i nienawiści. Nacjonalizm kieruje 
wrogość nie tylko przeciwko obcym, lecz praktycznie przede 
wszystkim przeciw samym Polakom, jeżeli wyłamują się z zasad 
narzucanych im z góry przez polityków mających w swoich 
rękach władzę i media, które zatruwają umysły prostych ludzi, 
wyłudzając od nich poparcie za liche ochłapy.

Przeżywamy obecnie pandemię koronawirusa, która opa-
nowała cały świat. W Polsce od kilkudziesięciu lat panuje inna 
pandemia – pandemia zatrucia umysłów, pandemia wrogości 
i nienawiści, których trudno jest pokonać i nie ma myśli, jak ją 
zwalczyć, a wręcz odwrotnie zaostrza się ją nieograniczenie. 
Doszło do tego, że w sercach ludzkich bardziej się zakorzeniły 
zarazy: nienawiść i wrogość, kłamstwo i obłuda niż jest miej-
sce dla Boga. Naród straszony jest antypolonizmem, którego 
nie potrzeba szukać wśród obcych, bo jest on wystarczająco 
widoczny w użyciu dziś w Polsce, czyniony przez polityków 

oraz propagandę pod nazwą polityki historycznej. Wszyscy 
mają myśleć jednakowo o PRL, o „postkomunistach”. Ciągłe 
straszenie Targowicą i zdradą. Nic dziwnego, że osoba, któ-
ra włada ośrodkiem propagandy – TVP – wyraża się w taki 
sposób: „Ciemny naród to kupi”. Odwdzięczenie się za to, że 
zajmuje stanowisko dobrze płatne z podatku tego prostego 
„głupiego Polaka”?

Nacjonalizm nie występuje pod własnym imieniem. Opano-
wał sztukę pseudonimów i może nazywać się „antykomuni-
zmem”. Mało kto interesuje się, czym był komunizm, ważne jest 
tylko to, że było ono obce i złe. Na glebie nacjonalizmu rodzi 
się groźniejsza ideologia, jaką jest faszyzm – przeciwieństwo 
komunizmu. 

Na przestrzeni 50 lat (1939-1989) naród w Polsce (moje 
pokolenie) przeszedł (przecierpiał) panowanie jednego i dru-
giego ustroju, okresu zniszczeń, ludobójstwa, braku wolności 
– wielkiego kataklizmu. Jednak z tego kataklizmu niewiele 
nauki ludzkość przyswoiła. Z walki politycznej zrodziła się 
szybko i gęstnieje atmosfera nienawiści i wrogości. Atmosferą 
tą żyje cały naród, wszystkie pokolenia: dzieci, młodzież, dorośli 
i seniorzy. Atmosfera ta zagraża najmłodszym pokoleniom: 
dzieciom i młodzieży.

Przeszło rok temu napisałem do „Wiadomości Brzosteckich” 
(Nr 3 marzec 2019) artykuł pt. „Ratujmy swoje dzieci i młodzież 
przed zwyrodnieniem i bandytyzmem”, w którym to artykule 
pisałem m.in.: „Podzieleni zostaliśmy na sorty – lepszy i gorszy 
- … Jedną niegodziwą ideologię – komunizm – odrzuciliśmy, 
a odradza się na naszych oczach przeciwna, jeszcze groźniejsza 
ideologia, jaką jest faszyzm, która była sprawcą naszych klęsk 
i gehenny okupacji hitlerowskiej (lata 1939-1945), a później 
życie w państwie o niepełnej niepodległości i wolności do 
roku 1989… Ani rodzice, ani szkoła, ani Kościół nie widzą i nie 
zdają sobie sprawy z sytuacji, jaką jest przepaść, nad którą 
stoimy i chcemy w nią skoczyć… W takiej atmosferze kształ-
towana jest osobowość dzieci i młodzieży”. Na zakończenie 
napisałem: „Wychowanie młodzieży w atmosferze nienawiści 
i wrogości nie rokuje nam dobrej nadziei. Dopóki nie docze-
kamy się wiatru, który zmieni tę atmosferę (i przywróci nam 
prawdziwą zgodę), dotąd będziemy w niej żyć i nią oddychać. 
Może przyjdzie ten wiatr WIOSNĄ, który zmieni tę atmosferę 
i przywróci nam prawdziwą Solidarność”. No i spełniły się moje 
słowa. Po upływie roku czasu doczekaliśmy tej „WIOSNY”, 
tego wiatru w postaci pandemii koronawirusa. Wiadomo, wiatr 
jest siłą niszczycielską, wiele ofiar pada pod jego działaniem, 
ale powoduje oczyszczenie powietrza – atmosfery. Pandemia 
koronawirusa wykazuje, że jesteśmy wszyscy wobec siebie 
równi bez różnicy: bogaci i biedni, rządzący i poddani. Lecz 
trudno pokładać nadzieję na jakąkolwiek większą zmianę, bo 
widzimy, że walka polityczna o władzę w naszej Ojczyźnie 
jest odporna na wszelkie wiatry. Wiatr ten „zachwiał” tylko 
tą atmosferą (wybory prezydenckie wyznaczone na 10 maja 
2020 nie odbyły się).

Potrzebny jest silniejszy wiatr, może „huragan”, który zdmuch-
nie wszelkich wichrzycieli, karierowiczów i dorobkiewiczów 
na ludzkiej krzywdzie.

Z poważaniem
B. Kowalski

Klecie
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GrOCH Z KApUSTĄ 
Tęsknota za normalnością

Właściwie nie zamierzałam niczego pisać o koronawirusie 
– i tak każdy z nas codziennie z niepokojem zapoznaje 

się, ile osób w ciągu doby zostało zarażonych i ile zmarło. Ale 
to naczelny temat rozmów z sąsiadem przez płot lub z sąsied-
niego balkonu.

Jak trafnie wyraził to autor „Zapisków codziennych Piotra 
Bratkowskiego” ( Newsweek nr 17): „Otóż naszą psychikę 
demolują nie tylko zamknięcie i izolacja. Także: poczucie, że 
świat stracił swój rytm. Z jego naturalnymi podziałami na go-
dziny robocze i czas wolny, na dni powszednie i świąteczne, 
na miesiące pracy i sezon wakacyjny... Jednak to postępujące 
zaburzenie rytmu i pomieszanie porządków dopełniło się 
wraz z ogłoszeniem pandemii i upowszechnieniem się pracy 
zdalnej. Mówiąc najprościej: kto do pracy nie musi chodzić, 

ten także z pracy nigdy nie wraca… Owszem, czytamy rapor-
ty o kolejnych ofiarach, ale to nie tu są emocje. Potwierdza 
się stare powiedzenie, że pojedyncza śmierć to tragedia, ale 
tysiące ofiar to już tylko statystyka. Za cyferkami z raportów 
przestaliśmy dostrzegać ludzi, nie czujemy empatii wobec ofiar 
ani ich bliskich. Chyba, że wirus uderzy gdzieś blisko.”

Najpierw wydawało się, że koronawirus to taka mocniejsza 
grypa – cieszyli się ci, co się przed sezonem na nią zaszczepili. 
Chyba podobnie myśleli rządzący i resort zdrowia, bo nie po-
starali się o ubrania ochronne, rękawiczki, maseczki, przyłbice 
i przez miesiąc brakowało ich nawet w szpitalach czy domach 
opieki (nie wiedziałam, że w Polsce jest aż ok. 800 DPS-ów!). 
Po kilku tygodniach ludzie zaczęli sami częściowo uzupełniać 
braki: szyli maseczki, produkowali przyłbice, ubrania ochronne 
a nawet powstały prototypy tanich respiratorów. Zakupiono 

GAŁCZYŃSKI – pOeTA pOnADCZASOWY
W naszym współczesnym życiu nastały trudne czasy. Izola-

cja, strach przed zarażeniem, obostrzenia w kontaktach 
międzyludzkich i w swobodnym poruszaniu się w przestrzeni 
publicznej, brak swobodnego uczestnictwa w Eucharystii, 
wszystko to powoduje, że czujemy się przytłoczeni, sfru-
strowani. Zaś na smutek najlepszym lekarstwem jest humor. 
A z czego tu się śmiać, jeśli wszędzie czyha na nas widmo zarazy 
i nie wiadomo co jutro nam przyniesie i jak długo jeszcze to 
wszystko potrwa? Jednak mistrz absurdu, satyry i liryki, znako-
mity poeta Konstanty Ildefons Gałczyński swoją twórczością 
potrafi rozsmieszyć nawet najgorszego ponuraka i pesymistę. 
Zaczytując się w jego utworach, możemy stwierdzić, że jest on 
poetą na miarę naszych czasów. Jego poezja, czy to ballady, 
czy cykl scenicznych utworów pod nazwą Teatrzyk Zielona 
Gęś, w niezwykle zabawny i niepozbawiony ironii sposób 
charakteryzuje przywary ludzkie i stosunki społeczne panujące 
w okresie przed i po II wojnie światowej, a więc dobre ponad 
pół wieku temu. I o dziwo, czytając je, można się dopatrzeć 
sporo odnośników do naszych współczesnych czasów. A tyle 
jest w nich absurdalnego humoru i ciętej riposty, że od razu 
weselej się na duszy robi. Atutem Zielonej Gęsi jest fakt, że 
sztuki te są krótkie, niektóre nawet bardzo. Sam autor powie-
dział o nich, że jest to „najmniejszy teatr na świecie”. Moim 
zdaniem, zresztą nie tylko moim, Gałczyński był prawdziwym 
geniuszem literatury i co istotne, ponadczasowym. Zagłę-
biając się w treść jego utworów, ma się wrażenie, że mimo 
rozwoju nauki i technologii oraz postępu cywilizacji natura 
ludzka nie zmieniła się od zarania dziejów. Warunki do życia 
uległy kolosalnej poprawie, lecz charakter człowieka i stosunki 
międzyludzkie pozostają te same. Gorąco polecam tę lekturę 
zwłaszcza teraz - w ciężkich czasach walki z pandemią. 

„Zostań w domu” i czytaj Gałczyńskiego, a jego absurdalny 
humor, być może, pomoże Ci lepiej znieść trudy obostrzeń i po-
zwoli uwierzyć, że niedługo „znowu wrócimy do normalności”.

 Myślę, że czytelników zainteresuje ciekawostka z ostat-
niej chwili: Niedawno, bo w maju tego roku zmarł syn poety, 
też Konstanty Gałczyński, mieszkający w Darwin w Australii. 
Tę smutną wiadomość zamieścił Przekrój (online), w którym 
słynny poeta publikował swe utwory w pierwszych latach 
działalności tego kwartalnika (wówczas tygodnika).

 Zafascynowana Zieloną Gęsią postanowiłam spróbo-
wać, w podobnym charakterze przedstawić swoje przemyślenia 
na temat tego, co w tej chwili przeżywamy. Przyznaję, że daleko 
temu do satyry Gałczyńskiego.

Teatrzyk Fauno-land

(zainfekowany Zieloną Gęsią i to w czasach pandemii)
ma zaszczyt przedstawić krótką sztukę pt. 

Co bardziej zaraża?

Występują: Kot Mądrzasty, pies Bystrzasty, Kurka Obrażal-
ska, Listonosz Picek i Kurtyna. Miejsce: podwórko gospodar-
skie. (Pies z Kotem, oczywiście w maskach, stoją przy bramce 
wiejskiego podwórka, zaś drogą przechodzi kura, niestety, 
bez maski)

Kura: Witajcie sąsiedzi! Co tak warujecie?
Pies i kot: Czekamy na listonosza!!
Kura: Aaaa! Ja zaś idę w pobliskie krzaki znieść jajo.
Pies: Dlaczego nie zniesiesz go na grzędzie?
Kura: Ponieważ obraziłam się na gosposię!
Kot: Uuuuu! To poważna sprawa!
Kura: … a tak ! Bo, wyobraźcie sobie: ona każde me jajko tak 

przesadnie czyści, a potem je jeszcze sparza wrzątkiem. Jakbym 
była brudna i zakażona!? A przecież jestem i czysta i zdrowa!!

Pies: Miła kurko! Dziś, to tak naprawdę nie wiadomo: kto 
jest zdrowy...

Kot: ...a kto „czysty”?
Kura: No wiecie co?? Jak możecie mówić coś takiego? To 

wy jesteście chorzy i zakażeni, bo założyliście maski! Ja tego 
nosić nie muszę! (obraża się i odchodzi, zaś nadjeżdża na rowerze 
Listonosz Picek z piosenką na ustach, które zakrywa maseczka.)

Listonosz: „Ludzie zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Ciężka 
jest od listów torba listonosza dziś..”. Oooo, tym razem czekają 
na mnie zwierzęta. Wpuście mnie, kochane zwierzaczki, bo coś 
mam dla waszego gospodarza...

Kot i pies: ...śmiercionośne koperty!?
Kot: Nie ma mowy!
Pies: ...Zarazy do zagrody nie wpuszczamy!
Listonosz (opuszcza maskę): Ależ, kochani! Jakiej zarazy? 

Przecież ja do waszej zagrody pieniążki przynoszę, a nie cho-
robę - nadpłatę podatku ze skarbówki!

Pies: (opuszcza maskę) Oooo! jak tak to, jak najbardziej - za-
praszamy i gospodarza zaraz zawołamy!! (szeroko otwiera bramę) 

Kot (również opuszczając maskę): ...bo on z utęsknieniem 
na nie czeka!

Kurtyna: O rety! To ja spadam! Tzn. opadam - ze strachu! 
… (ciężko opada)

E. Michalik
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brakujący sprzęt ochrony osobistej w Chinach – szkoda, że 
nie został on wyprodukowany w naszym kraju, bo mieliśmy 
i mamy moce produkcyjne i umiejętności.

Pierwszy raz „wirus uderzył blisko” podczas pogrzebu zna-
nej osoby z sąsiedniego miasta – mogło być tylko pięcioro 
żałobników, trumny nie wprowadzano do kościoła, szpital 
wydał zwłoki w worku, którego nie wolno było otwierać, aby 
przygotować zwłoki do pochówku, nie można było pożegnać 
się z bliską osobą ani przed śmiercią ani przed pogrzebem, 
nie wolno otwierać trumny. Niby wszystko logiczne, ale żal 
podwójny.

Drugi raz bardzo niepokoiłam się, jak siostrzenica będąca 
przełożoną pielęgniarek w hospicjum potwierdziła za lokalną 
prasą, że jedna z pielęgniarek zachorowała na koronawirusa 
– wynik badania okazał się dodatni. Nie wykonano innym 
służbom medycznym żadnych testów, tylko jedynie dyrekto-
rowi hospicjum (który okazał się zdrowy). I tu pytanie – dla-
czego? Nie było testów, pieniędzy, strach przed ryzykiem, że 
w wypadku innych testów pozytywnych nie będzie miał kto 
opiekować się chorymi?

Trzeci raz koronawirus uderzył całkiem blisko – syn lekarz 
miał bezpośredni kontakt z kolegą, który uzyskał pozytywny 
wynik testu, a zaraził się w innym szpitalu. Syn natychmiast 
powiadomił Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, poddał się 
kwarantannie w hotelu medycznym, pobrano mu wymaz z nosa 
(bardzo nieprzyjemny proces) i czekał na wynik. Ale zanim 
został odizolowany, nocował z rodziną, miał konsultacje na 
innych szpitalnych oddziałach – na szczęście okazało się, że 

pierwszy test był ujemny. Po drugim teście też na szczęście 
ujemnym mógł podjąć pracę na swoim oddziale.

Test jednorazowo wykonano też najbliższej rodzinie wspólnie 
z nim zamieszkującej – wynik okazał się negatywny.

Dlatego jak gdzieś słyszę lub widzę, że mieszkańcy nie 
stosują się ściśle do zaleceń ministra zdrowia, to nie mogę się 
nadziwić ludzkiej głupocie – witają się przez podanie ręki, nie 
noszą masek, nie utrzymują odpowiedniej odległości od siebie, 
odwiedzają się w domach z rodziną czy przyjaciółmi – przecież 
w ten sposób ryzykują życie swoje i innych!

Końcówkę tego artykułu dopisuję pod koniec maja. Pomimo 
zagrożenia postanowiłam odwiedzić moją 94-letnią Mamę 
na drugim końcu Polski. Już można podróżować po kraju i nie 
grozi zawrócenie przez patrol policji tuż przed dotarciem do 
celu. Jednak narażenie się na kontakt z zakażoną osobą znacz-
nie się zwiększy: tankowanie paliwa, korzystanie z toalety, 
zjedzenie ciepłego dania w barze czy restauracji itp. (hasło: 
„zostań w domu” ma sens szczególnie w starszym wieku). No 
i sam kontakt z rodziną musi być z przestrzeganiem środków 
ostrożności: niewygodna maska, rękawiczki, dezynfekcja rąk, 
częste wietrzenie pomieszczeń, serdeczność raczej słowna 
niż z bezpośrednim kontaktem – jeszcze nigdy nie było tylu 
utrudnień!

Obawiam się, że pandemia może trwać jeszcze długo i izo-
lacja nadal będzie konieczna; chyba nikt nie chciałby na sobie 
wypróbować, jak to jest być chorym na koronawirusa. Życzcie 
mi szczęśliwej podróży!

Życzę zdrowia i rozsądku – Janina Słupek

WArTOŚCIOWe MYŚLI 
MĄDrZe UBrAne 
W SŁOWAfB.COM

 ¾ Lepsze jest opanowanie języka, niż post o chlebie 
i wodzie.

 ¾ Nigdy nie wiesz jak silna jesteś, dopóki bycie silną nie 
stanie się Twoim jedynym wyjściem.

 ¾ historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez 
przypadek, ale przez wybór. /D. D. Eisenhower/

 ¾ Prawda jest taka, że to ciosy od życia i bolesne doświad-
czenia pomagają nam dorosnąć.

 ¾ Pierwsza zasada życia: nigdy się nie poddawaj, druga 
zawsze pamiętaj o pierwszej.

 ¾ Jeśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, 
bądź nikim. /Arystoteles/

 ¾ Ludzie otwarci, spontaniczni nie są głupi ani naiwni. Są 
tak silni, że nie potrzebują masek.

 ¾ Konkurują ludzie mali. Współpracują duzi. Pomagają 
wielcy.

 ¾ Chcesz prosty przepis na porażkę? Staraj się wszystkich 
zadowolić.

 ¾ Wybacz wrogowi, ale zapamiętaj typa.
 ¾ Mądrych ludzi poznasz po tym, z czego się śmieją.
 ¾ Nie jest wolny człowiek, który nie potrafi przyznać się 
do winy. Ks. J. Tischner

 ¾ Zwróć uwagę głupcowi, to cię znienawidzi. Zwróć uwagę 
mądremu, to będzie ci wdzięczny. W ten sposób ich 
rozróżnisz.

pSYCHOLOGIA nA 
LUZIe 
 fB.COM

Winston Churchill (1874 – 1965) brytyjski polityk, mąż 
stanu, mówca, pisarz, historyk, malarz, dwukrotny premier, 
laureat Nagrody Nobla. W 2002 roku został uznany za naj-
wybitniejszego Brytyjczyka wszech czasów. W Polsce jego 
postać nadal budzi kontrowersje.

Oto kilka cytatów z jego przemowy w obronie wysokich 
ludzkich wartości:

 ¾ W życiu chodzi o to, aby uczyć się tak, by inni nie spo-
strzegli, że się człowiek uczy.

 ¾ Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce 
coś naprawdę osiągnąć, powinien prawdę znać, ale broń 
Boże się z nią nie afiszować.

 ¾ Perswazja jest bardzo złą metodą współżycia społecz-
nego, ale niczego lepszego do tej pory nie wymyślono.

 ¾ Najtrudniej nauczyć się tego, że nawet głupcy mają 
czasami rację.

 ¾ Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wy-
czerpać temat, ale także by nie wyczerpać słuchaczy.

 ¾ Masz wrogów? To dobrze. To znaczy, że broniłeś czegoś 
w ciągu swojego życia.

 ¾ Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
 ¾ Jednym z najmilszych doświadczeń w życiu jest być 
celem, nie będąc trafionym.

Wybrała Maria Kawalec Wybrała Maria Kawalec
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TrWAjĄ prACe reMOnTOWe 
nA STADIOnIe W BrZOSTKU 
Kolejny etap modernizacji stadionu w Brzostku ruszył pełną 

parą. W związku z pandemią koronawirusa OSiR wciąż nie 
może organizować imprez sportowych i wiele obiektów pozo-
staje zamkniętych, ale na stadionie rozpoczęły się już dalsze 
prace związane z modernizacją obiektu.

W ubiegłym roku przeprowadzono: remont trybun dla pub-
liczności, wykonanie nowego ogrodzenia od strony wschodniej 
wraz z bramą wjazdową, furtką i pomieszczeniem kasy, przebu-
dowę ciągu pieszego wzdłuż trybun, co pozwoliło powiększyć 
wymiar płyty bocznej do zgodnego z obowiązującymi przepi-
sami i umożliwiającego rozgrywanie meczów B klasy. Zakres 
modernizacji obiektu obejmował również przebudowę bieżni 
połączoną z częściową korektą jej przebiegu w celu uzyska-
nia parametrów wymaganych przepisami PZLA. W ramach 
wspomnianej modernizacji bieżni powstały nowe obrzeża 
zewnętrzne. W przypadku uzyskania przez gminę dotacji z bu-
dżetu państwa zostanie także wykonana nowa nawierzchnia 
i odtworzenie pozostałych urządzeń lekkoatletycznych. Zakres 
modernizacji przeprowadzonej w ubiegłym roku obejmował 

również wykonanie ogrodzenie boiska do plażowej piłki siat-
kowej oraz garażu do przechowywania sprzętu sportowego, 
a w tym roku na stadionie została zamontowana tablica świet-
lna. Obecnie rozpoczęliśmy dalszą modernizację stadionu 
polegającą na wykonaniu brakującego odcinka ogrodzenia 
od strony północnej nad potokiem. Korekta przebiegu bieżni 
lekkoatletycznej wymusiła przeniesienie na inne miejsce wiat 
dla zawodników oraz przebudowę – podniesienie fundamentów 
mocowania urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres planowanych 
prac to również odnowienie wcześniej wspomnianych wiat dla 
zawodników oraz remont trzech masztów flagowych zlokalizo-
wanych obok boiska głównego. Zakończenie wspomnianych 
prac planowane jest na koniec czerwca. Mamy nadzieję, że 
w pełni z obiektu będzie można korzystać w drugiej połowie 
bieżącego roku, lecz w tej chwili nie znamy odpowiedzi na to 
pytanie, gdyż wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej.

Magdalena Kawalec



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 05-06/2020 39

prZeDWCZeSne ZAKOŃCZenIe 
SeZOnU prZeZ TenISISTÓW 
Dla zawodników LKS Brzostowianka Brzostek sezon 

2019/2020 w tenisie stołowym już się zakończył. Podobnie 
jak inne związki sportowe także Podkarpacki Okręgowy Związek 
Tenisa Stołowego zadecydował o wcześniejszym zakończeniu 
bieżącego sezonu z powodu pandemii koronawirusa. Pierwsza 
drużyna, która występuje w III lidze, po rozegraniu 13 spotkań 
zajęła wysokie 3. miejsce z dorobkiem 19 punktów, tracąc do 
lidera tylko 4 oczka. Najlepszym punktującym zawodnikiem 
tej drużyny został Adrian Wilisowski, który na 49 pojedynków 
wygrał 37. Druga drużyna, która występuje w IV lidze, w ciągu 
całego sezonu zdobyła 11 punktów (4 zwycięstwa, 1 remis, 
8 porażek), które pozwoliły jej uplasować się na 6. miejscu 
w tabeli. Oprócz rozgrywek ligowych sportowcy brali udział 
w licznych turniejach i doskonalili swoje umiejętności na tre-
ningach. Oprócz rozgrywek ligowych zawodnicy przez cały 

sezon uczestniczyli w licznych imprezach. Na 
pochwałę zasługuje Adrian Wilisowski oraz Jacek 
Andreasik. Podczas udziału w licznych turniejach 
odnosili sukcesy, zajmując miejsca na podium. Adrian m.in. 
zwyciężył w swojej kategorii wiekowej w III Otwartym Grand 
Prix Podkarpacia Amatorów pamięci Marcina Przydzielskie-
go oraz Grand Prix Żabna. Jacek natomiast zajął 2. miejsce 
w II Otwartym Grand Prix Podkarpacia Weteranów oraz 3. 
miejsce w IX Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty 
Dąbrowskiego. W rozgrywkach indywidualnych udało się 
przeprowadzić tylko mistrzostwa w kategorii seniorskiej, które 
odbyły się w połowie lutego w brzosteckiej hali. W zawodach 
wzięli również zawodnicy z naszej drużyny, którzy uplasowali 
się w połowie stawki. Możliwości uczestniczenia w rozgryw-
kach ligowych oraz rozgrywkach indywidualnych nie byłoby 

bez dofinansowania z Urzędu Miejskiego 
w Brzostku oraz sponsorów LKS Brzosto-
wianki Brzostek. Dzięki dotacji klub może 
prowadzić szkolenie dzieci i młodzieży, 
uczestniczyć w zawodach rozgrywanych 
na terenie całego kraju oraz w rozgryw-
kach ligowych, a także organizować liczne 
turnieje przy współpracy z Podkarpackim 
Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowe-
go (II Grand Prix Podkarpacia Seniorów, 
Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia 
Seniorów). Pomimo że sezon zakończył 
się przedwcześnie, to i tak zawodnicy 
mogą zaliczyć go do udanych. Dzięki ot-
warciu hal sportowych tenisiści wrócili do 
treningów, by jak najlepiej przygotować 
się do kolejnego sezonu. Miejmy nadzieję, 
że już bez niespodzianek.

LKS Brzostowianka Brzostek 

BrZOSTOWIAnKA WrACA DO GrY
Po wielotygodniowej przerwie spowodowanej epidemią koro-

nawirusa zawodnicy LKS Brzostowanka Brzostek wracają 
do treningów. Ubiegły sezon został w połowie anulowany, a obo-
wiązywały tabele po rundzie jesiennej. W wyniku tego drużyna 
seniorska zakończyła zmagania na 9. miejscu w dębickiej B klasie. 
Z kolei Juniorzy Młodsi „Brzostowianki” uzyskali awans do II Ligi 
Podkarpackiej Juniorów, zajmując pierwsze miejsce w swojej gru-
pie rozgrywkowej. W nagrodę od klubu każdy zawodnik otrzymał 
komplet dresów sportowych. 

Sezon 2020/2021, który ma rozpocząć się na przełomie lipca 
i sierpnia, zapowiada się ciekawie. Po wielu rozmowach i spotka-
niach Zarząd Klubu postanowił zgłosić do rozgrywek ligowych, 
kolejną, trzecią drużynę, mianowicie Juniorów Starszych. Jest to 
grupa, gdzie zawodnicy kończący wiek Juniora Młodszego mogą 
w sposób naturalny kontynuować swoją przygodę z piłką i rozwijać 
swoje umiejętności, aby jak najlepiej przygotować się do grania 
na poziomie seniorskim. 

Trenowanie drużyny seniorskiej zakończył trener i wieloletni 
zawodnik, Mateusz Potrzeba, któremu składamy wielkie podzię-
kowania za wysiłek i poświęcenie. Bez jego zapału i zaangażo-
wania, po chwilowym rozpadzie w klubie, kto wie, czy w ogóle 
„Brzostowianka” działałaby, tak jak działa. Mateusz oczywiście 
pozostaje w Zarządzie Klubu oraz, jak zapewnia, na tyle, na ile 
pozwoli zdrowie, będzie chciał pomóc drużynie w walce o awans 

w nadchodzącym sezonie. 
Obecnym trenerem drużyny seniorów zo-

stał Mateusz Pyskaty z Dębicy – życzymy 
wielu sukcesów i poprowadzenia drużyny na 
wyższe klasy rozgrywkowe. Drużyny Juniorów 
Starszych i Juniorów Młodszych prowadzi trener Karol Staniszew-
ski. Natomiast dwie drużyny dziecięce nadal szkoli trener Marcin 
Juszkiewicz. Wszyscy szkoleniowcy w naszym klubie posiadają 
licencje UEFA, co daje gwarancję prowadzenia zajęć na najwyższym 
poziomie i profesjonalne podejście do treningów. 

Powstanie kolejnej drużyny, ciągłe zapotrzebowanie na sprzęt, 
buty, piłki, odzież czy też chęć wyjazdów na mecze Ekstraklasy czy 
Pucharu Polski, aby młodym zawodnikom jeszcze bardziej przy-
bliżyć profesjonalną piłkę nożną – to wszystko generuje koszty. 
Dlatego zwracamy się do lokalnych firm, instytucji czy po prostu 
wszystkich, którym zależy na dobru brzosteckiej piłki, o możliwe 
wsparcie w realizacji naszych celów i zadań. Szczegóły podamy 
na Facebooku na stronie #LKSBrzostowiankaBrzostek. Wszystkie 
ręce na pokład i działamy wspólnie nad podniesieniem poziomu 
piłki nożnej w Brzostku. Widzimy się na trybunach upiększonego 
stadionu OSiR na ul. Okrągłej 26. Do zobaczenia!

W imieniu Zarządu Klubu LKS „Brzostowianka” Brzostek
Prezes Mirosław Szukała
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WAŻnA InfOrMACjA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 czerwca na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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39-230 Brzostek
ul. szkotnia23

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

Kasacja pojazdów tel. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

CennIK reKLAM I OGŁOSZeŃ
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogłosze-
nia w jednym numerze:

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłoszenia 
w jednym numerze:

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

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

rOZWIĄZAnIA ZAGADeK I KrZYŻÓWeK
¾ Z MARCOWEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Sansewieria
Fotograficzna zagadka geograficzna: Rzeszów
hasło krzyżówki: Miecza nie daj szalonemu, a dostatku 
głupiemu.

¾ Z KWIETNIOWEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Koniczyna
Fotograficzna zagadka geograficzna: Sztokholm
hasło krzyżówki: Kto śmierci szuka, tego ona nie bierze.

Nagrody książkowe wylosowała: Magdalena Gąsior z Grudnej 
Górnej (krzyżówki z marca i kwietnia, zagadka przyrodnicza 
z marca). Na pozostałe zagadki nie wpłynęły żadne odpo-
wiedzi.
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ZAPRASZAMY

KRUSZYWA  
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EKOGROSZEK WORKOWANY
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PŁYTY PCV
STAL ŻEBROWANA
PROFILE STALOWE

Klecie 70
39-230 Brzostek
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6:30 - 14:00

tel. 14 639 59 77
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 WYKŁADZINY PCV

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WYKONAWCÓW
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Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Małgorzata Mazur z DębicyFot. Joanna Płaziak z Brzostku

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej Fot. Beata Rusztowicz z Opacionki

Fot. Marta Palar z Bukowej

Fot. Martyna Płaziak z KleciFot. Emilia Jarmusz z Brzostku


