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Jest taki dzień 
Bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień 
W którym gasną wszelkie spory

Jest taki dzień 
W którym radość wita wszystkich…

Czerwone Gitary

Błogosławieństwa Bożej Dzieciny, prawdziwie 
radosnych i zdrowych świąt, miłych spotkań ro-
dzinnych oraz najszczęśliwszego Nowego Roku 
wszystkim Mieszkańcom Gminy Brzostek życzą

Burmistrz Wojciech Staniszewski
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Sas

Szanowni MieSzkańcy
Urząd Miejski w Brzostku planuje publikację 

albumu poświęconego miastu i mieszkańcom. 
Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich 
Państwa o pomoc. Jeśli ktoś posiada ciekawe 
fotografie z Brzostku lub gminy, będziemy 
wdzięczni za przesłanie ich kopii (scan) wraz 
z opisem na adres wiadomosci@brzostek.pl 

Prośba nie dotyczy tylko starych, przed-
wojennych fotografii, ale także tych z okresu 
po 1945 roku. Bardzo cenne będą dla nas nie 
tylko zdjęcia osób i wydarzeń, które zapisały 
się w pamięci mieszkańców, ale również sceny 
z życia codziennego czy też interesujące ro-
dzinne zdjęcia. 

Zapraszamy do współpracy, niech pozo-
stanie po nas piękny ślad dla kolejnych pokoleń.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

rozdzielczość skanowania format zdjęcia, dłuższy bok
600 × 600 dpi do 6 cm
400 × 400 dpi 6 - 15 cm
300 × 300 dpi większe niż 15 cm

Fot. Stanisław Szukała
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Burmistrz Brzostku informuje

Dokończenie na str. 4

1. Zakończono prace przy 
przebudowie drogi gminnej 
nr 106118 Głobikówka – 

Grudna Dolna w miejscowości Grudna 
Dolna. Więcej na stronie 4 .

2. Jeszcze w tym roku zakończą się 
prace związane z przebudową drogi 
gminnej nr 106122 w Grudnej Górnej 
„na Kujawy”. Na odcinku o dł. 985 m 
droga została przebudowana do para-
metrów klasy technicznej D – tj. po-
wstała jezdnia bitumiczna o szerokości 
3,5 m (wraz z dwiema mijankami o szer. 
5 m). W ramach prac zostały również 
umocnione skarpy i dna rowów, wyre-
montowano przepusty oraz powstały 
nowe pobocza i zjazdy. Do wykonania 
pozostały już tylko drobne prace po-
rządkowe. Całkowity koszt to 885 tys. 
zł, z czego aż pół miliona zł zostało po-
zyskanych przez Gminę Brzostek z Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Roboty 
wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Mostowe S.A. z Dębicy, a wartość prac 
to niespełna 885 tys. zł, z czego 517 
tys. zł pochodzi z dotacji pozyskanej 
przez Gminę Brzostek w ramach Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

3. W przyszłym roku przy Szkole Pod-
stawowej w Nawsiu Brzosteckim po-
wstanie ogólnodostępny plac zabaw 
wraz z parkingami. Rada LGD Liwocz 
dokonała oceny wniosków - Gmina 
Brzostek otrzyma dofinansowanie w wy-
sokości 79 tys. zł, które pozwoli na wy-
konanie prac. Środki na wkład własny, 
zgodnie z wcześniejszą deklaracją, po-
chodzić będą z budżetu Gminy Brzostek.

4. Jeszcze w tym roku rozpocznie 
się długo wyczekiwana budowa sieci 
wodociągowej w Bukowej oraz części 
Kleci. Dzięki środkom unijnym pozyska-
nym przez Gminę Brzostek (aż 2 mln zł) 
powstanie sieć o długości ok. 9,5 km, 
2 hydrofornie strefowe, zbiornik reten-
cyjny i 34 hydranty. Główny zakres prac 
przewidziany jest na przyszły rok oraz 
pierwszą połowę 2022 r.

5. Zakończono prace przy zagospo-
darowaniu terenu przy budynku Domu 
Ludowego w Przeczycy. W ramach prac 
wykonano opaskę z kostki betonowej 
wokół budynku, przygotowano i zni-
welowano teren, ułożono krawężniki 
i obrzeża betonowe oraz całość utwar-
dzono kruszywem. Prace wykonała fir-
ma NOR-BRUK z Kamienicy Dolnej za 
przeszło 40 tys. zł. Inwestycja została 
sfinansowana ze środków rady sołeckiej 
sołectwa Przeczyca przy współudziale 
Gminy Brzostek.

6. Do połowy grudnia potrwają prace 
związane z rozbiórką budynku daw-
nej kotłowni przy Ośrodku Zdrowia 
w Brzostku. Od wielu lat budynek ten 
nie spełnia już swojej pierwotnej funkcji, 
a po rozbiórce teren zostanie wyrów-
nany i przygotowany pod powiększenie 
parkingu. Prace realizuje firma „KOL-
-BUD” z Nawsia Brzosteckiego. 

7. Zakończył się kolejny etap projektu 
grantowego „Wspólny plan” realizowa-
nego przez Gminę Brzostek w związ-
ku z przystąpieniem do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej w miejscowościach Brzo-
stek i Zawadka Brzostecka. Wszystkim, 
którzy dotychczas wzięli udział w kon-
sultacjach, pragnę serdecznie podzię-
kować. Każda opinia, sugestia, ankieta 
pozwalają nam lepiej poznawać Pań-
stwa potrzeby w zakresie przestrzeni 
publicznej i proponować odpowiednie 
rozwiązania. Budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, poczucia współod-
powiedzialności i sprawczości wśród 
mieszkańców to niezwykle ważne zada-
nie każdego odpowiedzialnego samo-
rządowca. Już teraz pragnę serdecznie 
zaprosić do udziału w kolejnych etapach 
konsultacji.

8. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębi-
cy przeprowadził remont 192 metrów 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 
1317R w Siedliskach-Bogusz. Przy oka-
zji tych prac Urząd Miejski w Brzostku 
poprawił także przylegające do chodni-
ka schody, które prowadzą do budynku 
domu ludowego. Całość prac, o które 
zabiegali Radny Rady Powiatu Dębi-
ckiego Andrzej Witek oraz Radny Rady 
Miejskiej w Brzostku Bogdan Stanek, 
przyczyniła się do poprawy funkcjo-
nalności i estetyki Siedlisk-Bogusz. Jak 
informuje Radny Daniel Wójcik, łącz-
ny koszt remontu chodnika wyniósł 
45 tys. zł.

9. Zakończono prace konserwacyj-
ne dwóch rowów melioracyjnych: R-B 
w miejscowości Klecie-Poręby (600 m.b.) 
oraz R-A1 w Brzostku-Równie (650 m.b.). 
W ramach prac rowy wykoszono z po-
rostów, oczyszczono z namułu oraz od-
tworzono dna i skarpy rowów. Zadanie 
w 90% zostało sfinansowane z dotacji 
celowej Gminy Brzostek (19.337,35 zł) 
udzielonej Gminnej Spółce Wodnej 
w Brzostku zrzeszonej w Rejonowym 
Związku Spółek Wodnych w Dębicy. 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11-12/20204

Dokończenie ze str. 3
10. Zakończono prace przy budowie 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Gorzejowej, połączone z remontem 
budynku magazynowego. Ponadto upo-
rządkowano przyszkolny parking.

11. Niestety, nie odbyła się tegoroczna 
kwesta na odnowę nagrobków cmen-
tarnych w Brzostku, Siedliskach-Bogusz 
oraz Przeczycy. Nie pozwoliła na to sy-
tuacja epidemiczna, która miała także 
wpływ na postęp naszych zamierzeń 

renowacyjnych. Całościowo 
udało się przeprowadzić tylko 
prace w Siedliskach-Bogusz, 
gdzie odnowiono pomnik 
nagrobny Włodzimierza Bo-
gusza. W Przeczycy zdjęto 
z cokołu i poddano renowacji 
figurę św. Józefa, wieńczącą 
pomnik poświęcony Józefowi 
Jałowemu. Niestety, dalsze 
prace kontynuować będziemy 
dopiero na wiosnę. Do tego 
czasu odnowimy i zakonser-
wujemy mocno naruszoną 
przez czas figurę. W Brzostku 
wykonano znakomitą większość prac 
przy nagrobku Anieli Leszczyckiej, gdzie 
przygotowane jest obszerne betonowe 
lapidarium. Tam zostaną położone od-
czyszczone - leżące dzisiaj obok - frag-
menty starych pomników. Podobnie jak 
w Przeczycy, kontynuacja prac nastąpi 

z wiosną.
12. W Kleciach oraz w Januszkowicach 

na „Działach” zostały postawione dwie 
nowe wiaty przystankowe. Mamy na-
dzieję, że będą dobrze i długo służyć 
mieszkańcom.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Droga głobikówka – gruDna Dolna
Prawie kilometrowy odcinek drogi gminnej nr 106118 Gło-

bikówka – Grudna Dolna otrzymał nową dwuwarstwową 
nawierzchnię bitumiczną. W ramach prac drogę przebudowano 
do parametrów klasy technicznej D, tj. poszerzono ją do 3,5 m 
(na mijankach 5 m), wykonano nową podbudowę (25 cm me-
todą recyklingu oraz 12 cm mieszanki kruszywa łamanego), 
skorygowano przekrój i konstrukcję drogi, wykonano nowe 
pobocza, odtworzono i odmulono rowy oraz przepusty. Zakres 
prac przewidywał również wycięcie przydrożnych zakrzaczeń, 
umocnienie dna i skarp rowów, wykonanie nowych zjazdów, 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania 
pionowego. 

Wykonanie tej inwestycji było szczególnie ważne, gdyż 
oprócz tego, iż odcinek ten znacznie skraca drogę do Głobikowej 
i Dębicy, to również stanowi dojazd dla mieszkańców do m.in. 
ośrodka zdrowia w Smarżowej, Szkoły Podstawowej w Grudnej 

Górnej, kościoła i cmentarza oraz remizy OSP. Droga wyko-
rzystywana jest również przez służby ratownicze, transport 
zbiorowy oraz służby komunalne. 

Wartość inwestycji to 663.377,70 zł, z czego aż 400 tys. zł 
zostało pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace 
wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy.

Na sprawne przeprowadzenie prac duży wpływ miało zaan-
gażowanie miejscowych sołtysów, tj. Pani Krystyny Wójtowicz 
i Pana Jerzego Kmiecika oraz właścicieli nieruchomości przy-
legających do drogi. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie 
uda się przebudować w tym samym standardzie pozostałe 
odcinki drogi. Stosowna dokumentacja projektowa jest już 
opracowywana.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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z prac raDy MiejSkiej
25 listopada br. Rada Miejska obradowała na XXV sesji pod 

przewodnictwem Pana Marcina Sasa – Przewodniczącego Rady. 
Tematem obrad sesji było uchwalenie zmian w budżecie gminy 
na 2020 rok. Planowane dochody budżetu zostały zwiększone 
o kwotę 36 781,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłaty 
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska. Dochody z opłaty alkoholo-
wej w kwocie 33 781,00 zł zostaną przeznaczone na zakup 
urządzenia do podawania tlenu dla chorych na COVID-19, 
leczonych w warunkach domowych. Zakupione butle tlenowe 
będą nieodpłatnie wypożyczane potrzebującym mieszkańcom 
gminy Brzostek. Natomiast zwiększone dochody z tytułu opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3 000,00 zł prze-
znacza się na finansowanie kosztów monitoringu likwidacji 
wysypiska śmieci w Woli Brzosteckiej. W ramach przeniesień 
wydatków w łącznej kwocie 492 000,00 zł zwiększa się wy-
datki na: utrzymanie i remont dróg gminnych i wewnętrznych, 
rozbiórkę budynku gospodarczego przy budynku ośrodka 
zdrowia w Brzostku, wykonanie inwe-
stycji przy domu ludowym w Przeczycy 
oraz na zakup środków do walki z pan-
demią. Ponadto zwiększa się wydatki 
na finansowanie bieżących wydatków 
związanych z konserwacją oświetlenia 
ulicznego oraz na nowe zadania in-
westycyjne związane z modernizacją 
oświetlenia ulicznego w miejscowoś-
ciach: Klecie, Januszkowice, Kamie-
nica Górna, Kamienica Dolna i Wola 
Brzostecka. Następnie radni wyrazili 
zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 
realizację zadań inwestycyjnych w 2021 
roku takich jak wykonanie projektów 
na budowę oświetlenia ulicznego oraz 
opracowanie projektów budowlanych 
w zakresie gospodarki wodno-kanali-
zacyjnej. Kolejna uchwała dotyczyła 
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej 
jako podstawa do obliczania podatku 
rolnego, stawka ta w gminie Brzostek 
w 2021 roku będzie wynosiła 46,00 zł. 
Rada Miejska ustaliła również dopłatę 
do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w wysokości 3,73 zł brutto oraz 
do taryfy zbiorowego odprowadzania 
ścieków w wysokości 6,20 zł brutto 
dla grupy pierwszej odbiorców usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków 
w Gminie Brzostek. Następnie powie-
rzono Gminie Miasta Rzeszów realizację 
zadań w zakresie przyjmowania osób 
nietrzeźwych dowiezionych z terenu 
gminy Brzostek oraz dokonano zmiany 
w uchwale w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania odpłatności za 
usługi opiekuńcze. Rada Miejska przy-
jęła Roczny Program Współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2021 r. oraz 
podjęła uchwałę w sprawie określenia 
rodzaju świadczeń oraz warunków i spo-
sobu udzielania pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli, a także uchwałę w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego regula-

minu wynagradzania nauczycieli. Następnie podjęto uchwały 
intencyjne dotyczące zmiany obwodów szkół podstawowych 
w miejscowości Grudna Górna, Siedliska-Bogusz i Smarżowa. 
W dalszej części obrad radni przyjęli darowiznę działki położo-
nej w Kamienicy Górnej o powierzchni 0,1251 ha, wyrazili zgodę 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zawadce 
Brzosteckiej oraz dokonali zmiany w uchwale dotyczącej stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego. Rada Miejska w Brzostku 
podjęła również uchwałę intencyjną, w której wyraziła wolę 
na przyjęcie nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wy-
budowanych na nich dodatkowych jezdni wybudowanych 
w ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 
73 wraz z budową obwodnic.

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

Opracowała S. W.
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nie każDej DroDze należy Się DofinanSowanie
Koniec każdego roku to nie tylko czas podsumowań i róż-

norakich zestawień, ale też doskonały moment na spuen-
towanie niektórych działań.

Rok 2020 powoli przechodzi do historii. Wielu z nas zapamię-
ta go głównie jako rok epidemii koronawirusa. O negatywnych 
skutkach pandemii powstały już niezliczone ilości artykułów. 
Zresztą każdy na swój sposób te skutki odczuł lub dopiero 
odczuje, gdyż wprowadzone ograniczenia przekładają się nie 
tylko na domowe budżety, ale również na budżet gminy. Jeszcze 
przed rozpoczęciem roku było wiadomo, że nie będzie on zbyt 
obiecujący, jeśli chodzi o finanse – wraz z początkiem stycznia 
weszło w życie kilka rządowych reform, które spowodowały 
zwiększenie wydatków bieżących kosztem inwestycji, co miało 
przełożenie na liczbę zaplanowanych prac. Mimo tych niesprzy-
jających okoliczności mijający rok można zaliczyć do udanych. 
Nadchodzi zima, a wraz z nią zakończenie tegorocznego sezonu 
prac inwestycyjno-remontowych na drogach Gminy Brzostek. 

Największe zadania inwestycyjne w 2020 r. to:
- Przebudowa ul. Furgalskiego w Brzostku,
- Przebudowa ul. Jałowego w Brzostku,
- Przebudowa drogi Głobikówka – Grudna Dolna,
- Przebudowa drogi Grudna Górna „na Kujawy”,
- Modernizacja drogi „na Hutę” w Siedliskach-Bogusz,
- Modernizacja drogi „na Marchot” w Gorzejowej.
Te 6 odcinków to łącznie 3433 m.b. nawierzchni (2418 m.b. 

nawierzchni bitumicznej i 1015 m.b. nawierzchni tłuczniowej). 
Całkowity koszt prac wyniósł 2.835.102,83 zł, z czego prawie 
1,5 mln zł pochodziło ze środków zewnętrznych pozyskanych 
przez Gminę Brzostek. Ponadto przez cały rok wykonywane 
były bieżące prace remontowe na terenie całej gminy. 

Co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawia się temat 

przyznawania dotacji rządowych na inwestycje drogowe. 
Myślę, że warto pokrótce przybliżyć Państwu to zagadnienie.

Przede wszystkim nikt nie dostaje pieniędzy za darmo. Z re-
guły ogłaszany jest nabór wniosków, a wraz z nim określane 
są kryteria, które dany wniosek musi spełnić. W przypad-
ku Funduszu Dróg Samorządowych, aby dana droga mogła 
otrzymać dofinansowanie, musi mieć status drogi publicznej 
(lub po jej przebudowie/rozbudowie musi się taką stać). Nie 
każda droga, której właścicielem jest gmina, zalicza się do dróg 
publicznych. Aby dana droga mogła otrzymać numer i stać 
się drogą publiczną, przede wszystkim musi mieć minimalne 
parametry techniczne (szerokość jezdni min. 3,5 m, pobocza 
0,75 m, właściwa podbudowa itp.). Jak widać, najwęższa moż-
liwa droga kwalifikująca się do uzyskania dofinansowania to 
min. 5 metrów. Wiele dróg na terenie gminy nie spełnia tego 
warunku - najczęściej są to drogi wewnętrzne, prowadzące do 
kilku domów. Proces regulacji granic pasa drogowego oprócz 
tego, że, niestety, pochłania bardzo dużo czasu, to często jest 
niemożliwy.

Drugi bardzo ważny limit przy pozyskiwaniu środków to 
limit liczby wniosków, które może złożyć gmina. W przypadku 
FDS można złożyć jedynie dwa wnioski spełniające powyższe 
kryteria. Owszem, gdy tylko pojawia się jakakolwiek możliwość 
pozyskania środków na przebudowę czy remont dróg, to skrzęt-
nie z niej korzystamy. Od 2014 tylko na drogi pozyskaliśmy 
prawie 5,5 mln zł ze środków zewnętrznych. 

Miejmy nadzieję, że również przyszły rok przyniesie wiele 
inwestycji drogowych.

Adam Kostrząb
Zastępca Burmistrza Brzostku

Podsumowanie Osiągnięć Sportowych Dzieci i Młodzieży Powiatu Dębickiego
za rok szkolny 2019/2020
Igrzyska Dzieci
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy 321 pkt 5 miejsce w województwie
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy 237 pkt 10 miejsce w województwie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Straszęcinie 199 pkt 13 miejsce w województwie
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Pilźnie 141 pkt 30 miejsce w województwie
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy 129 pkt 37 miejsce w województwie
VI miejsce Szkoła Podstawowa w Korzeniowie 84 pkt 68 miejsce w województwie
VII miejsce Szkoła Podstawowa w Nagoszynie 67 pkt 82 miejsce w województwie
VIII miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej 54 pkt 97 miejsce w województwie
IX miejsce Szkoła Podstawowa w Pustkowie 45 pkt 117 miejsce w województwie
X miejsce Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej 41 pkt 137 miejsce w województwie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy 505 pkt 2 miejsce w województwie
II miejsce Szkoła Podstawowa w Pilźnie 195 pkt 20 miejsce w województwie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Korzeniowie 157 pkt 31 miejsce w województwie
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Straszęcinie 111 pkt 53 miejsce w województwie
V miejsce Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej 88 pkt 70 miejsce w województwie
VI miejsce Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy 76 pkt 85 miejsce w województwie
VII miejsce Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy 73 pkt 90 miejsce w województwie
VIII miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy 65 pkt 99 miejsce w województwie
IX miejsce Szkoła Podstawowa w Żyrakowie 58 pkt 112 miejsce w województwie
X miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej 55 pkt 116 miejsce w województwie
Klasyfikacja Gmin
I miejsce Miasto Dębica 1498 pkt 5 miejsce w województwie
II miejsce Gmina Żyraków 1003 pkt 10 miejsce w województwie
III miejsce Gmina Pilzno 406 pkt 26 miejsce w województwie
IV miejsce Gmina Jodłowa 120 pkt 86 miejsce w województwie
V miejsce Gmina Dębica 118 pkt 87 miejsce w województwie
VI miejsce Gmina Czarna 82 pkt 108 miejsce w województwie
VII miejsce Gmina Brzostek 20 pkt 140 miejsce w województwie

wyniki Szkolnego wSpółzawoDnictwa Sportowego 
w powiecie DębickiM
Otrzymałem niedawno dyplom za zajęcie VII miejsca 

w „Ogólnej klasyfikacji gmin” w powiatowym współza-
wodnictwie sportowym. Miejsce, niestety, ostatnie, a wynik 
– co zrozumiałe - nie budzi zadowolenia. Po przeanalizo-
waniu zasad współzawodnictwa okazuje się, że praktycznie 
nasza młodzież nie startuje w tych zmaganiach. Wyjątkiem 
są sytuacje, gdzie dysponujemy wartościowymi zawodnikami 
i jest szansa na zdobycie dobrego miejsca. Ponieważ takich 
dyscyplin, niestety, jest niewiele, to i ogólny wynik mocno 
niezadowalający. Mimo wszystko jednak gratuluję i dziękuję 
pani Magdalenie Machaj, nauczycielce ze Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku, która chociaż próbuje o coś zawalczyć 
i wykazuje na tym polu jako jedyna aktywność. Niestety, 
daje to zaledwie 140. pozycję na 160 gmin w naszym wo-
jewództwie. Musimy więc mieć świadomość, że niestety, 
ale pani Machaj sama kilkoma zawodami klasyfikacji nie 
poprawi. W przyszłym roku, jeśli będą odpowiednie możli-
wości, musimy być tutaj bardziej aktywni. Na razie poleciłem 
kierownikowi OSiR Andrzejowi Piękosiowi zorganizowanie 
na naszych obiektach przy ul. Okrągła zawodów w lekkiej 
atletyce dla wszystkich szkół w naszej gminie. Da nam to 
możliwość przeglądu naszych realnych możliwości i jakąś 
inną perspektywę do oceny, czym dysponujemy. Oczekuję 
również, że pojawi się współpraca na linii kluby sportowe 
– szkoły z ukierunkowaniem właśnie na udział i dobre 
wyniki naszych uczniów w takich zawodach. Obok podaję 
Państwu tabelę wyników generalnych współzawodnictwa 
sportowego w minionym roku szkolnym. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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nic nowego?
Za kilka dni będziemy mieli w Brzostku otwarcie nowej „sie-

ciówki”. Tak właściwie to nic wielkiego, przecież ledwie 
kilka miesięcy temu w Zawadce Brzosteckiej inna duża firma 
spożywcza otworzyła swój kolejny punkt sprzedaży… Wygląda na 
to, że szybko zaczęliśmy się już przyzwyczajać do takich nowinek 
i jeśli o nich mówimy, to raczej dość beznamiętnie. Nie ma już 
dawnej egzaltacji czy gorączkowego pytania: „Co tam będzie?” 
Wydarzenia takowe przyjmujemy jako normalność. I dobrze!... 
A o czym to świadczy? Ano o tym, że rozhermetyzowane wreszcie 
miasto funkcjonuje normalnie, a o powstaniu nowych podmiotów 
decyduje zapotrzebowanie, rynek bądź zwykły rachunek ekono-
miczny. Odeszła – wierzę, że na zawsze – zasada kontrolowania 
i nadzoru nad tym, kto i co może otworzyć, a na komisjach rady 
miejskiej na hasło „centrum handlowe” część radnych przestała 
już bić w tarabany, że morduje się handel w rynku. A przecież 
jeszcze 4 lata temu - w ubiegłej kadencji - na nasze tłumaczenia, 
że mamy wystarczająco głęboki rynek, a spora część kapitału od 
nas ucieka do innych miast, słyszałem tylko gniewne ostrzeżenia. 
Dzisiaj nie dość, że nasze słowa się potwierdziły,  to jeszcze widzę 
największych krytyków tego pomysłu, jak robią zakupy w tych 
„złodziejskich” miejscach. Ba! Nawet wracają do domu opluwaną 
wcześniej ulicą Legionów!... Z jednej strony mam wtedy satysfakcję, 
z drugiej - smutną refleksję, bo przecież, ile trzeba było zdrowia 
stracić, żeby móc oglądać taką normalność. 

Rozwój ma jednak jeszcze jeden wątek. Bez bogacących się 
mieszkańców nie byłoby mowy o rozwoju miasta czy gminy. I nie 
jest tutaj żadną tajemnicą, że naszym kołem zamachowym stała 
się praca za granicą. O tym, jakie to wyrzeczenie, godzinami mogą 
mówić osoby, dla których rozłąka z rodziną jest smutną codziennoś-
cią. Ci, którzy mogli sobie pozwolić na powrót do ojczyzny, przez 
wiele jeszcze lat wspominać będą tamtą gehennę. Ale jest poza 

dyskusją fakt, że gdyby nie otwarte granice, nie byłoby u nas tak 
gwałtownego skoku cywilizacyjnego. Zdumiewa już nie tylko liczba 
nowych domów czy samochodów, jakość w obejściach, ewidentnie 
przenoszone do nas - podpatrzone w Europie - rozwiązania, ale 
także powszechna umiejętność przynajmniej prostego komuni-
kowania się w języku angielskim czy niemieckim. Jesteśmy już 
Europejczykami nie tylko z racji położenia geograficznego, ale także 
choćby poprzez sposób życia, modę czy podejście do edukacji, 
chociaż w tym ostatnim przypadku czeka nas jeszcze długa droga 
do powszechnego uznania jej bezdyskusyjnej przecież wartości.

Czy możemy zatem uznać, że oto już wszystko jest dobrze 
i można odcinać kupony od naszej pracowitości i zapobiegliwości? 
Że raz osiągnięte siłą naszych wyrzeczeń sukcesy już do końca 
będą dawać nam pewność i stabilność? Nie, nie i jeszcze raz nie! 
Teraz trzeba to wszystko obronić, a to wiąże się z umiejętnością 
nabycia odpowiedzialności nie tylko za swój dom i swoje gospo-
darstwo, ale i za wieś, miasto, gminę i szerzej państwo. Musimy 
zatem cały czas czuć się właścicielami, patrzeć na naszą „małą 
ojczyznę” oczami dobrego gospodarza, który rozumie i kontro-
luje to, co się w niej dzieje i dostrzega nie tylko swoje prawa, ale 
przede wszystkim obowiązki. Musimy z jednej strony nauczyć się 
odporności na tępą propagandę i powszechny, niestety, popu-
lizm, a z drugiej umieć doceniać i popierać takie działania, które 
przynoszą korzyść i rozwijają naszą gminę. Jesteśmy tu przecież 
właścicielami. „Krowa doi się pyskiem” mówi stara i sprawdzona 
mądrość hodowców. Dobrze karmiona może być dojona dwa, 
a czasem trzy razie dziennie. Uważajmy więc na tych czczych 
demagogów , którzy twierdzą, że są krowy, które można doić na 
okrągło i na lichej paszy. Tacy właśnie są największym zagrożeniem 
dla naszej stabilności i ciężko zapracowanego rozwoju. 

Wojciech Staniszewski

jeSzcze o gryglewSkiM
Oto kolejne ciekawostki związane z postacią Aleksandra Gry-

glewskiego, sławnego malarza pochodzącego z Brzostku.

Powyżej fragment listu Józefa Brandta pisany w Podhorcach 
do swojej mamy, Krystyny: „Podhorce, 24 września 1871 roku, 
Kochana Matusiu i Wujaszku! Nagłówek listu tego przedstawia 
zamek w Podhorcach, narysował mi go tu bawiący Gryglewski, 
ma zatem wartość jako wyrażający to miejsce i przez naszego 
malarza rysowany”.

W 1871 roku Józef Brandt i Juliusz Kossak przyjechali do 
zamku w Podhorcach, gdzie Aleksander Gryglewski malował 
akurat znany potem wśród historyków sztuki obraz „Sala 
Karmazynowa”. Zamiarem obu malarzy było przeglądnięcie 
zbiorów tamtejszego zamku, a także jego wnętrz celem zebrania 
niezbędnego i wyjątkowego materiału do dalszych prac. W przy-
padku młodego Brandta zaowocowały one potem - otwierają-
cym mu drogę do kariery uznanego batalisty - obrazem „Bitwa 
pod Wiedniem”. Spotkany na Ukrainie Aleksander Gryglewski 
zilustrował Brandtowi w jego liście do matki podhorecki zamek. 
Ten fragment korespondencji dowodzi, jak wielkim szacunkiem 
i uznaniem cieszył się Aleksander Gryglewski. Dzięki niemu uda-

je nam się odnaleźć kolejny 
drobny fragment twórczo-
ści urodzonego w Brzostku 
artysty.

Kilka lat wcześniej Jan 
Matejko tak przedstawiał 
w karykaturze swojego ko-
legę Aleksandra Gryglew-
skiego, dopisując u dołu 
humorystyczny tekst: „Oleś, 
kiedy grajcara przy duszy nie 
ma”. Prawdopodobnie tak 
nawiązuje do ich wspólnego 
pobytu w Monachium.

W.S.
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KomuniKat w sprawie zimowego utrzymania chodniKów 
i ochrony powietrza

Szanowni Mieszkańcy, 
w związku z rozpoczynającym się okresem zimo-

wym przypomina się wszystkim właścicielom, użyt-
kownikom i zarządcom nieruchomości o ustawowym 
obowiązku odśnieżania chodników przylegających do 
nieruchomości zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

Właściciele zobowiązani są ponadto do składowa-
nia śniegu na skraju chodnika tak, by nie powodował 
utrudnień zarówno w ruchu pieszym, jak i kołowym. 
Zabrania się wyrzucania śniegu i lodu na ulicę. 

Przypominamy również, że do obowiązków właś-
cicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan 
techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do 
przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający 
na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności 
odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także 
usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, 
mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących 
się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających 
bezpośrednio przy budynku. 

Problem zanieczyszczenia powietrza szczególnie 

zauważalny jest w sezonie grzewczym. Niestety, 
świadomość negatywnych skutków spalania m.in. 
plastików i innych odpadów w piecach czy przydo-
mowych kotłowniach jest w społeczeństwie ciągle 
bardzo niska. Wszyscy chcemy oddychać czystym 
powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko.

Pamiętajmy - segregujmy odpady zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, spalając plastik w piecu – nie 
tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także 
emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe sub-
stancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczysz-
czenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc 
sobie i innym.

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na 
terenie Gminy Brzostek jest nie tylko obowiązkiem jej 
władz, ale również mieszkańców. Dlatego apelujemy 
do Państwa o należyte wykonywanie ustawowych 
obowiązków. Miejmy swój udział w utrzymaniu czy-
stości i porządku w naszej Gminie. 

Dbanie o otaczające nas środowisko jest korzystne 
dla naszego zdrowia. 

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Brzostku

już wkrótce!
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w Skrócie
Zadyma w Brzostku
Nie trzeba daleko szukać zagęszczonej 

atmosfery. Wystarczy późnym popołu-
dniem albo wieczorem otworzyć drzwi na 
zewnątrz. Od razu uderza w nos i oczy 
ściana dymu. Jak najgęstsza mgła. Najgorzej 
było w pierwszych dniach ochłodzenia. 
Zapachy z kominów wskazywały na to, 
że różne odpady zbierające się od wiosny 
wreszcie znalazły swoje miejsce – w piecu. 
Później, kiedy zrobiło się już „porządek”, 
górę wzięły inne paliwa. Wcale nie trzeba 
jechać na Śląsk, by się nawdychać pyłów 
zawieszonych. Tu nawet większe „kawałki” 
mogą trafić do płuc. To są uroki mieszkania 
w małym miasteczku.

Można się przylepić
Dobre są sklepy samoobsługowe. Można 

się dłużej zastanowić, przeczytać etykie-
tę, sprawdzić datę przydatności. Szkoda 
tylko, że towar trzeba wkładać do koszy-
ków lub wózków, które wręcz lepią się od 
brudu. Zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, 
zniechęca to do korzystania z marketów, 
w których nie dba się o klienta. 

U.K.

na grobach Dawnych włoDarzy MiaSta 
Od 2014 roku wraz z radnym Da-

nielem Wójcikiem przed dniem 
Wszystkich Świętych składamy kwiaty 
i palimy znicze na mogiłach byłych wło-
darzy miasta. Od 2018 roku towarzy-
szy nam również przewodniczący Rady 
Miejskiej Marcin Sas. Nie ma dla nas 
znaczenia ani okres, kiedy ktoś pełnił 
urząd, ani jego poglądy polityczne. Każdy 
służył naszej społeczności, jak potrafił 
najlepiej, więc każdemu winni jesteśmy 
pamięć i szacunek. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

uwaga!
Bałwanki  i  bombki 

zdobiące brzostecki rynek 
i ulice to nie zabawki! 
Dotykanie ich, wspinanie 
się po nich może grozić 
porażeniem prądem. 
Chrońmy dzieci!
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Świętowanie w czaSach zarazy
Październik przyniósł nam wzrasta-

jącą liczbę zakażeń koronawirusem. 
Doprowadziło to do wprowadzania 
kolejnych obostrzeń. Tuż przed dniem 
Wszystkich Świętych rząd postanowił 
zamknąć cmentarze. Mnóstwo chry-
zantem nie trafiło na mogiły. Te nie-
sprzedane przekazano na przystrojenie 
Brzostku.

1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, cmentarz jak nigdy świecił pustkami. Odwiedzenie grobów najbliższych trzeba było 
przełożyć na późniejszy czas. Od pójścia na cmentarz odstraszał też dron krążący w okolicy – szybko rozniosła się wieść, że to poli-
cja kontroluje, czy mieszkańcy przestrzegają zakazu, co po jakimś czasie okazało się nieprawdą , o czym świadczą poniższe zdjęcia.

11 listopada – Święto Niepodległości tym razem obchodziliśmy bardzo skromnie. Nie było żadnego przemarszu, uroczystych 
akademii. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki pod lokalnymi pomnikami.

Fot. Paweł Batycki, Jakub Batycki

Siedliska-BoguszPrzeczycaJanuszkowice

Grudna GórnaGorzejowaBrzostek
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Święci nie proszą, abyśmy ich chwalili, ale naśladowali.

Metropolita lwowSki w brzoStku
21 listopada 2020 r. w Brzostku po-

jawił się Metropolita Lwowski 
Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. 
Przybył na zaproszenie proboszcza Ks. 
Marka Mnicha, aby ofiarować brzoste-
ckiej parafii relikwie św. Jana Pawła II. 
Niecodzienny gość był osobistym se-
kretarzem Papieża Polaka przez jego 
ostatnie 10 lat życia.

Podczas uroczystej mszy św. Arcybi-
skup Mokrzycki wygłosił kazanie, w któ-
rym podzielił się wspomnieniami o Ojcu 
Świętym. Na początku przytoczył słowa 
Jana Pawła II: „Święci nie proszą, abyśmy 
ich chwalili, ale naśladowali”. Rozważał, 
„czego uczy nas świętość tego niezwykłe-
go ucznia Jezusowego z XXI wieku. Kim 
był i kim powinien być dla nas.” Mówił, 
że Papież Polak „w przedziwny sposób 
promieniował, oddziaływał na innych. 
Stojąc przy nim, odczuwało się spokój, 
miało się poczucie bezpieczeństwa, życz-
liwości”. Opowiadał o jego codziennym 

życiu przepełnionym nieustającą modli-
twą. Podkreślał, że „trudności i cierpienia, 
których mu w życiu nie brakowało, nie 
załamywały go, umacniały w oddaniu 
się Bogu”. Na koniec dodał: „W naszym 
wspominaniu o Ojcu Św. kryje się prośba, 
abyśmy i my mogli stawać się lepsi dzięki 
działającej w nas Łasce Bożej. Naśladuj-
my Jana Pawła II, bo przecież mogliśmy 
widzieć, na czym polega kroczenie do 

świętości. Niech teraz ta bliskość Świę-
tego zachęca i nas do świętego życia. Jan 
Paweł II nauczył nas prostej modlitwy 
o świętość: Panie, przyjmij mnie takim, 
jakim jestem, z moimi wadami i moimi sła-
bościami, ale spraw, bym stał się taki, jak 
tego pragniesz.”

Może obecność relikwii Jana Pawła II 
w brzosteckiej parafii uczyni nas lepszymi 
ludźmi, może zaczniemy tak naprawdę 
zauważać innych wokół siebie.

U. Kobak

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile,
lecz po czasie jej trwania”

Ambrose Bierce

złote goDy w gMinie brzoStek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
9 kwietnia 2020 roku nadał 23 parom z terenu 

Gminy Brzostek medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Odznaczenia zostały wręczone 13 parom 
14 września 2020 roku na uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w Brzostku. Pozostali Jubilaci odebrali 
medale w Urzędzie Miejskim w Brzostku lub w swo-
ich domach. Ze względu na epidemię koronawirusa 
ceremonia uhonorowania par, które zawarły związek 
małżeński w 1970 roku, miała tylko oficjalny charak-
ter przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski w obecności Rad-

nych Rady Miejskiej i sołtysów wręczał Jubilatom odznacze-
nia w imieniu Prezydenta RP, składając im najserdeczniejsze 
życzenia. 

Pary z długoletnim stażem małżeńskim są symbolem miłości 
i wierności rodzinnej, każdego dnia dają dowód wzajemnego 

zrozumienia i są przy-
kładem dla młodych 
pokoleń. 

Życzymy naszym 
Jubilatom kolejnych dni, 
miesięcy i lat pełnych 
szczęścia i radości, 
ciągłego uśmiechu na 
twarzy, jak również 
tego, aby cieszyli się 
życiem w każdym jego 
momencie. 

Barbara Zięba

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki



Teresa i Jerzy Baranowie

Teresa i Jan Kurczowie

Stanisława i Mieczysław Nowakowie

Maria i Czesław Frączkowie

Kazimiera i Stefan Antasowie

Janina i Kazimierz Kwiatkowscy

Bronisława i Zbigniew Baranowie

Bogusława i Jan Dziedzicowie

złote goDy w gMinie brzoStek



Józefa i Jan Wójcikowie

iDą Święta…
Jak to dawniej było wspaniale. Przychodził grudzień, 

robiło się biało, mróz malował wzory na szybach. 
6 grudnia pojawiał się w pełnej konspiracji św. Mikołaj. 
Zazwyczaj miał głos i sylwetkę któregoś z dorosłych 
domowników, ale za to wór pełen przeróżnych prezen-
tów, więc żadne dziecko nie dociekało, kto kryje się 
pod dziwacznym przebraniem. Później czekało się na 
święta. Kilka dni wcześniej po okolicy rozchodziły się 
zapachy wędzonej swojskiej kiełbasy. Tuż przed Wigilią 
panie wypiekały przeróżne ciasta, a na koniec gotowały 
obowiązkowe potrawy, w tym zakiszony w domu barszcz 
czerwony. Smakowite wonie unosiły się wszędzie. Do 
tego dołączała się orzeźwiająca świeżość żywej choinki 
ubranej we własnoręcznie wykonane łańcuchy, gwiazdki 
lub owinięte w „złotka” owoce. 24 grudnia, kiedy pojawiła 
się pierwsza gwiazda na niebie, wszyscy siadali do stołu. 
Dzieci z wielką niecierpliwością zerkały, co też gwiazdka 
podrzuciła pod choinkę. Nie obyło się bez obowiązkowe-
go rodzinnego kolędowania. Święta naprawdę miały urok.

W ostatnich latach zaraz po Wszystkich Świętych zmie-
nia się wystrój w hipermarketach i mniejszych sklepach 
– wszędzie leżą świąteczne ozdoby, sztuczne drzewka, 
góra słodyczy i zabawek na prezenty. Mienią się kolo-
rowe światełka. I zanim rzeczywiście nadejdzie Boże 
Narodzenie, wszystkim święta zdążą się już opatrzeć. 
Na wigilijnych stołach coraz więcej „gotowców” kupio-
nych w ostatniej chwili. W butelce „płyn do zalewania 

robaka”. Kolędy z płyty albo z internetu. Smartfon w zasięgu ręki 
albo cały czas w dłoni. A teraz jeszcze koronawirus. Takie „nic”, 
które szczerzy na nas niewidzialne zęby. Na szczęście człowiek 
to zawzięty i ekspansywny gatunek. Nie damy się pokonać! Prze-
trwamy! A więc – zamaskujmy się, dezynfekujmy, nie ocierajmy 
się o siebie i wyjdźmy na świeże powietrze! Niech wirus wie, że 
z nami tak łatwo się nie rozprawi.

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą radosne, 
mimo tylu ograniczeń. Okażmy miłość i szacunek dla drugiej 
osoby, unikajmy skupisk, aby – nawet nieświadomie – nie poda-
rować komuś niechcianego prezentu – zakażenia koronawirusem.

U. Kobak

Zofia i Tadeusz Szczepanikowie

Janina i Stanisław Urbańscy Helena i Jan Wajdowie

Barbara i Tadeusz Surowie

złote goDy w gMinie brzoStek Fot. Paweł Batycki
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Śp. Maria noSal Służyła bogu
jak prorokini anna
Najstarsza 

moja sio-
stra, Maria Nosal, 
zmarła 4 listo-
pada tego roku. 

Za niecałe dwa miesiące, 21 grudnia, 
ukończyłaby 89 lat. Niestety, nie mo-
głem być na jej pogrzebie, ze względu 
na kwarantannę, jaką niesłusznie, jak 
się później okazało, mi narzucono, ale 
w moim imieniu pożegnali ją księża: Piotr 
Bartnik i Henryk Pszona wraz z probosz-
czem parafii w Brzostku, ks. Markiem 
Mnichem. 

Księdza Bartnika, proboszcza w Gó-
rzance, poprosiłem telefonicznie, aby 
mnie reprezentował z dwu racji: jako 
mojego pierwszego kapłana i wycho-
wanka z Gwizdowa, a także dlatego że 
był w Brzostku wikariuszem w latach 
1987-89 i bardzo dobrze znał moją sio-
strę i jej ogromne zaangażowanie w pracy 
na rzecz kościoła parafialnego i spraw 
parafialnych. 

Drugi kapłan, ks. Henryk Pszona, 
proboszcz parafii Pełkinie – Wygarki k. 
Jarosławia, gdy dowiedział się od mo-
jej siostrzenicy s. Jadwigi Przewoźnik, 
Służebniczki Starowiejskiej, która teraz 
pracuje w jego parafii, że zmarła jej ciocia, 
sam zaofiarował się z nią pojechać na ten 
pogrzeb i wygłosił kazanie. 

Ks. Bartnik natomiast po Mszy św. 
przemówił bardzo serdecznie i porównał 
moją siostrę do prorokini Anny, która 
całe prawie życie spędziła przy Świątyni 
Jerozolimskiej, służąc Bogu. Podobnie 
moja siostra Maria, przez całe swoje ży-
cie również służyła Bogu. Najpierw, jako 
trzynastoletnia dziewczynka, zaraz po 
wojnie wraz z mamusią czynnie włączyła 

się w odbudowę zniszczonego kościoła 
parafialnego. Potem, jako panienka, przy-
ozdabiała kwiatami ołtarze, szczególnie 
ołtarz Matki Bożej w kościele parafial-
nym. Bezinteresownie też szyła i hafto-
wała oraz prała szaty liturgiczne. Zresztą 
nie tylko do kościoła w Brzostku, ale także 
i do kościoła w Gwizdowie w początkach 
naszej parafii, kiedy praktycznie nic nie 
miałem, to ona szyła i ozdabiała ornaty, 
stuły, alby i komże, a także komeżki i pe-
lerynki dla ministrantów. Wiele z nich po 
dziś dzień jest używanych.

Jako najstarsza z żyjącego rodzeństwa 
(Stasiu zmarł pół roku przed moim naro-
dzeniem) wspierała bardzo czynnie ma-
musię w opiece i wychowaniu młodszego 
rodzeństwa, zwłaszcza trojga urodzonych 
po powrocie tatusia z siedmioletniej tu-
łaczki wojennej. Był w niewoli sowieckiej 
w łagrach pod Workutą i Archangielskiem, 
a potem żołnierzem w Armii Andersa pod 
Monte Cassino. W czasie wojny było nam 
bez niego bardzo ciężko, ale i po powrocie 
niełatwo, bo wtedy „andersowców” się 
nie uznawało w naszej Ojczyźnie i byliśmy 
z tego powodu prześladowani, a kiedy ja 
zostałem księdzem, tym bardziej. 

Nic dziwnego, że mój najmłodszy 
braciszek, Marian, w wierszu Wspomi-
nam stary dom, nazwał Marysię i matką 
i siostrą:

[…] W domu zaś wszystko poszyte 
wyprane 

W kościele ołtarz czekał co sobotę

Na Twoje kwiaty tak pielęgnowane 
Już nikt tak jak Ty nie ubrał go potem

Twa rola w domu była bardzo ważna 
Bo byłaś naraz i matką i siostrą

I dla nas była Twoja chwila każda 
Tak się poświęcić nie jest rzeczą 

prostą […]
Ustrzyki D. 2010 - Siostrze Marii
(Marian Nosal, Trzy Tęsknoty, s. 12)

W drugim wierszu poświęconym na-
szej rodzinie – Kwadratura rodzinnego 
kręgu, a zwłaszcza w dołączonej do niego 
rycinie, mój braciszek-poeta, ukazał wza-
jemne między nami relacje i obowiązki.

Kwadratura rodzinnego kręgu 
Losy ludzi wciąż się toczą
Drogą w krąg się zamykają
Wtedy z tej drogi nie zboczą
Kiedy środka się trzymają
Wpisany w taki okrąg
Tu dom postawili
I jego pewnym środkiem
Jan i Jadwiga byli
Z tego środka wyszły
Synów cztery promienie
A na nich cztery córki 
Wsparły się swym ramieniem.
Nawsie Brzosteckie 1928 – 2010 
(Marian Nosal, Trzy Tęsknoty, s. 17)

Z tych czterech promieni zostałem 
tylko ja. Widocznie jeszcze Pan Bóg chce, 
aby pozostałe trzy siostry, po śmierci naj-
starszej - Marysi, miały we mnie oparcie. 
Niech się dzieje wola Boża!

Kochana Marysiu! W imieniu moich 
trzech sióstr jeszcze żyjących: Hani, Zosi 
i Jasi oraz dwu bratowych: Irenki i Halinki 
z rodzinami, dziękuję Ci za wszystko. Za 
Twoją opiekę nade mną w czasie wojny 
na wysiedleniu, w chwilach wielkiego 
głodu po powrocie do rodzinnego domu, 
kiedy jako najstarsza z nas szłaś w pole 
z kilofem, aby wykopać spod śniegu 
zmarznięte ziemniaki, byśmy mogli się 
jakoś pożywić. Za opiekę nad młodszym 
rodzeństwem powojennym: Jasią, Józiem 
i Marianem. Za opiekę nad rodzicami, 
dochowaniem ich do śmierci, za pomoc 

Gwizdów (czerwiec 2012) Uroczystość 50-lecia kapłaństwa brata Szymona Dokończenie na str. 15
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zDalny nauczyciel
Raczej nikt z obecnie zatrudnionych nauczycieli, wybierając ten 

zawód, nie myślał o tym, że nadejdzie taki czas, że trzeba będzie 
pracować z uczniami, nie mając z nimi bezpośredniego kontaktu.

Dotknęła nas już „druga fala” zdalnego nauczania. Pierwsza, wio-
senna, spadła na szkolnictwo jak grom z jasnego nieba. Z dnia na 
dzień, bez żadnych zapowiedzi szkoły musiały się przestawić na inny 
tor pracy, nie dostając od ministerstwa żadnych narzędzi.

Teraz większość szkół pracuje z wykorzystaniem aplikacji Teams, 
do której dostęp otrzymały placówki posiadające wykupioną licencję 
na dziennik elektroniczny Vulcan. Stanowi to duże ułatwienie, ale na 
pewno nie zastąpi nauki w systemie stacjonarnym.

Przez te kilka tygodni nauczania zdalnego nauczyciele różnych 
szkół zaobserwowali wiele zjawisk, które nie powinny mieć miejsca:

 ¾ Uczniowie, zwłaszcza starszych klas szkół podstawowych, logują 

się i na tym kończy się ich udział w lekcji. Na darmo nauczyciel 
może wywoływać ich do odpowiedzi czy zachęcać do dyskusji 
– ich tam po prostu po drugiej stronie nie ma.

 ¾ Zdarzały się też przypadki, że uczeń logował się na lekcję, 
a następnie szedł z mamą na zakupy (oczywiście w czasie zajęć).

 ¾ Obok uczniów (nawet tych starszych) często siedzą rodzice 
i „myślą” za swoje dzieci. Nieraz słychać czyjś ściszony głos 
i automatycznie powtarzane przez ucznia wypowiedzi ustne 
albo odczytywane pisemne.

 ¾ Lekcje on-line mają trwać 30 minut, przez pozostałe 15 minut 
uczeń powinien pracować wyłącznie z zeszytem i książką, 
aby wzrok nie miał kontaktu z monitorem. Dzieci i młodzież 

Dokończenie na str. 16

żeby SchuDnąć, trzeba jeŚć…

DIETA. Jakie są Twoje pierwsze skojarze-
nia, kiedy czytasz ten wyraz? Jestem 

przekonana, że 90 procent z Was pomy-
ślało: odchudzanie, wyrzeczenia, reżim, 
głodówki, zero słodyczy. Czy jest ktoś, 

komu DIETA kojarzy się pozytywnie? 
Dieta to po prostu nasz sposób żywienia i to właśnie jakość oraz 

rodzaj żywienia w dużej mierze determinuje nasze zdrowe być albo 
nie być.

Gdy z trudem zawiązujemy sznurówki, dorabiamy kolejną dziurkę 
w pasku, a wyjście na drugie piętro bez windy jest nie lada wyzwaniem, 
zauważamy, że w naszym życiu potrzebne są diametralne zmiany. 
Wtedy w myślach pojawia się jedno: muszę przejść na dietę, muszę 
mniej jeść, od jutra zdrowo się odżywiam. Gdy nadchodzi ten dzień, 
w którym nasze życie będzie zmierzać ku lepszemu, jesteśmy bojowo 
nastawieni, pełni determinacji i motywacji – zaczyna się maraton. 
Zamiast zawodowego oglądania seriali zaczynamy biegać 5 razy 
w tygodniu oraz ograniczać do minimum jedzenie, najlepiej tylko 
jabłko, troszkę marchewki, wafle ryżowe i absolutnie zero glutenu, 
bo to samo zło. Po tygodniu szaleńczego maratonu, ogólnego wy-
czerpania fizycznego i psychicznego, gdy moglibyśmy oddać życie za 
kawałek sernika, stwierdzamy, po co się tak męczyć, chcę coś mieć 
od życia. Wszystko wraca na stare powykrzywiane tory. Dlaczego 
tak się dzieje? Jesteśmy po prostu zachłanni, chcemy od razu mieć 
efekty. Pamiętajmy jednak, że na swoją kondycję fizyczną i psy-
chiczną pracujemy przez całe życie. Na nadprogramowe kilogramy 
zapracowaliśmy nie przez tydzień czy miesiąc, ale przez lata. Dlatego 
też w 7 dni nie zrzucimy zdrowo 10 kilogramów. To jest proces i ten 
cykl musimy dobrze zaplanować i dostosować do swoich możliwości. 
Dieta koleżanki niekoniecznie jest odpowiednia dla Ciebie. Wbrew 
internetowym opiniom nie ma diety cud, gdyby taka istniała wszyscy 
bylibyśmy piękni, szczupli i zdrowi. Jeśli czujesz, że musisz zmienić 
jakość życia, schudnąć, pomóc sobie w zdrowieniu, a nie wiesz, od 
czego zacząć, skorzystaj z pomocy doradcy żywieniowego-dietetyka. 
Nie czytaj o internetowych dietach m.in. Dąbrowskiej, Atkinsa, kapuś-
cianej i tysiącu innych, za którymi trudniej nadążyć niż za nowinkami 
technologicznymi. Dostosuj dietę do siebie a nie siebie do diety. 
Jeśli pragniesz samemu zacząć przygodę ku zdrowiu i lepszemu 
samopoczuciu, przedstawiam na początek kilka podstawowych rad. 
Nawadniaj się. Przy umiarkowanym wysiłku człowiek potrzebuje co 
najmniej 1,5-2 litrów wody dziennie. Postaw sobie w zasięgu wzroku 

butelkę wody, dzięki czemu będziesz widzieć, ile wypijasz w ciągu dnia. 
Dodaj cytrynę, pomarańczę lub inny owoc, by urozmaicić jej smak. 
Woda to życie. Do każdego posiłku obowiązkowo dokładaj warzywa 
i tutaj do koloru, do wyboru. Tak naprawdę połowę talerza powinny 
zajmować warzywa a nie kotlet. Masz ochotę na słodkie, sięgnij po 
słodki owoc. Sięgaj po pełnoziarniste makarony, kasze gryczaną, 
jaglaną, a także bardzo wartościową komosę ryżową. Co najmniej raz 
w tygodniu spożywaj ryby, mogą być nawet te z puszki. Strączki jak 
fasola, ciecierzyca, soczewica są wyśmienitą alternatywą dla mięsa. 
Stawiaj na dobrej jakości chleb. Dobry chleb ma w składzie tylko kilka 
składników: woda, naturalny zakwas, mąka (razowa, żytnia), ziarna, 
drożdże, a dodatkowe składniki są zbędne, wręcz niekorzystne dla 
organizmu. Dobrej jakości nabiał: jaja, sery, mleko, ale najlepiej to 
1-1,5 procentowe. Można postawić też na napoje (mleka) roślinne 
z dodatkiem wapnia. Jedz kiszonki, które są wyśmienitym źródłem 
prebiotyków, stanowiących pożywkę dla dobroczynnych bakterii 
jelitowych. Ogranicz mięso. Jeśli dla niektórych dzień bez mięsa to 
dzień stracony, postaw na dobrej jakości chude jak indyk, kurczak bez 
skóry, ale obok mięsiwa warzywa obowiązkowo. Unikaj smażenia, a jeśli 
trzeba, używaj dobrej jakości oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek, 
ale nie extra virgin, absolutnie nie smaż na maśle. Sól zastąp ziołami. 
Chcesz kupić jogurt owocowy, wymień go na jogurt naturalny, kefir 
i wkrój kawałki ulubionych owoców. Najczęściej popełniany błąd 
nie tylko przy odchudzaniu to kupowanie jogurtów i soków owo-
cowych, płatków kukurydzianych, które niejednokrotnie mają duże 
ilości dodanego cukru. Czytajcie składy. Dla ułatwienia 5g cukru 
to ok. 1 łyżeczka. Unikaj jedzenia przetworzonego tzw. gotowców, 
których opis przypomina skład domestosa. Dla syropu glukozowo-
-fruktozowego w składzie mówimy: nie. Znajdź zadowalającą Cię 
aktywność fizyczną: fitness, nordic walking, spacer z psem, siłownia. To 
ma być przyjemność nie kara. Wysypiaj się, nie zarywaj nocy, jeśli nie 
musisz, organizm potrzebuje regeneracji. Nadprogramowe kilogramy 
to nie tylko jakość jedzenia, ale zbyt duże przyjmowanie kilokalorii. 
Pamiętajcie, że aż w 54 procentach zdrowie jest determinowane przez 
nasz styl życia, a tylko 10 procent to służba zdrowia, reszta zależy od 
genów i środowiska, w którym żyjemy. Rady niby oczywiste, ale jakże 
przez nas zaniedbywane. Łatwo mówić, trudniej zrobić. Pamiętaj, że 
jeśli sam nie będziesz chciał o siebie zadbać tak na serio, to najlepszy 
lekarz tego za Ciebie nie zrobi.

Katarzyna Podgórska, mgr biologii, dietetyk

w wychowaniu siostrzeńców i siostrzenic, 
za wszystko. Na koniec dziękuję Ci za 
piękny przykład cierpliwości w swojej 
starości, pobożności i zdania się na wolę 

Bożą. Bóg Ci zapłać za wszystko! 
Proszę też miłosiernego Boga przez 

Maryję, naszą Matkę Pocieszenia, a Twoją 
Patronkę, o nagrodę, o łaskę wieczne-
go zbawienia, słowami pieśni ludowej 

śpiewanej dawniej przy trumnie w domu 
zmarłego: „Serdeczna Matko, zrób jej 
miejsce, zrób – w maleńkim kąciku u Je-
zusa stóp!” 

ks. Szymon Nosal

Dokończenie ze str. 14
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zaginął wychowawca klaSy SzóStej
Niedawno uczniowie szóstej klasy brzo-

steckiej szkoły podstawowej w ciągu 40 
minut mieli wymyślić i napisać opowiadanie, 
wzorując się na omówionej lekturze pt. „Felix, 
Net i Nika”. Poniżej prezentujemy kilka ucz-
niowskich „wariacji” na temat „Nasz wycho-
wawca zaginął”. Życzymy Czytelnikom miłej 
lektury, dzięki której można choć na chwilę 
oderwać się od codziennych problemów. Au-
torom poniższych opowiadań gratulujemy 
pomysłowości i polotu.

UK

Magdalena Nawracaj

Wtorek, dzień jak co dzień. Usłyszeliśmy 
właśnie dzwonek na piątą lekcję. Miałam już 
wyciągać zeszyt do historii, gdy w drzwiach 
stanęła dziwna nauczycielka. 

Dlaczego dziwna? Może dlatego że ni-
gdy jej nie widziałam, wyglądała też bardzo 
młodo, na jakieś 20 lat. No i jej ubrania, styl 
jak u alternatywki, tylko bardziej elegancko, 
ale też mrocznie. Gdy tylko weszła do klasy, 
powiedziała:

- Proszę zasłonić wszystkie okna - wymó-
wiła stanowczo.

Było to dziwne. Nawet nie świeciło słońce, 
ale wykonaliśmy jej polecenie. Może wspo-
mnę o jej głosie. Był delikatny, ale stanowczy, 
taki melodyjny i jakby to ująć? Uspokajający? 
Relaksujący? Myślę, że przyjemny – to będzie 
dobre określenie.

- Macie wolną lekcję - powiedziała.
Wiedziałam, że teraz padnie klasyczne 

pytanie.
- Czy można korzystać z telefonu?
Bingo! Chyba każdy nauczyciel, który zrobił 

wolną lekcję, usłyszał to pytanie.
- Tak, tylko nie za głośno - odpowiedziała.
Nie powiem, ucieszyłam się. Tylko zasta-

nawiało mnie to, dlaczego się nie przedsta-

wiła. Szybko przestało mnie to interesować, 
bo przypomniałam sobie, że mam serial do 
obejrzenia. Po lekcji zapytałam Natalię:

- Nie wydawała ci się trochę dziwna?
- Magda, przestań, dla ciebie każda nowa 

osoba jest dziwna.
- Może masz rację.
Natalia to moja najlepsza przyjaciółka. 

Przyjaźnimy się od przedszkola. Ale wracając 
do tej dziwnej nauczycielki, nadal uważam, że 
jest dziwna. Postanowiłam się jej przyjrzeć na 
korytarzu, ale zobaczyłam tam tylko biegające 
dzieci i nietoperza wylatującego przez okno. 
Chwila, co?! Jaki nietoperz?! Wyleciał jak gdy-
by nigdy nic. Może mi się coś przywidziało. 
W sumie jestem niewyspana.

Minął miesiąc, cały miesiąc! I zawsze przy-
chodziła ta dziwna nauczycielka. Tak, dalej 
twierdzę, że jest dziwna. Plus jest taki, że 
mamy wolne lekcje, na których skończyłam 
oglądać serial. Była teraz przerwa po piątej 
lekcji. Natalia wyszła do toalety, ale ledwo 
co zniknęła za drzwiami, wróciła do mnie tak 
przestraszona, jakby co najmniej zobaczyła 
ducha kota grającego na ukulele.

- Co ci się stało? - zapytałam.
- Czy ty to rozumiesz, że przez okno wy-

leciał nietoperz?! Mały, czarny nietoperz! 
Nietoperz w szkole!

Teraz była tak przestraszona, jakby ten 
kot tańczył lambadę i śpiewał hymn Francji. 
I przypomniałam sobie, że miesiąc temu wi-
działam to samo.

- Wiesz, miesiąc temu też to widziałam. 
Może to działo się przez cały czas, tylko nie 
widziałyśmy, bo cały czas tu byłyśmy i nie 
wychodziłyśmy na korytarz.

- Co ty sugerujesz?
- Może to ma związek z naszą nową na-

uczycielką.
- Nie, to zbyt dziwne.
- A masz lepszy pomysł?

- No nie.
- Właśnie.
- To co chcesz zrobić?
- Nie wiem, ale jestem głodna, a na głod-

niaka nie umiem myśleć.
- To chodź, zjemy i pomyślimy.
- No nareszcie!
Gdy schodziłyśmy po schodach, na stry-

chu usłyszałyśmy dziwne dźwięki, ale takie 
przerażające i to bardzo. Teraz obie byłyśmy 
przestraszone, jakby ten kot miał jeszcze wąsy, 
berecik i bagietkę.

- Dobra, idziemy jeść, tak?
- Taak - odpowiedziała Natalia.
Po skończonych lekcjach wróciłyśmy do 

rozmowy
- Pytałaś, co chcę zrobić, tak?
- No tak, a co?
- Przyszłabym tutaj w nocy i sprawdziła, 

co tam jest.
- To jest bardzo głupie, więc kiedy idziemy?
- Może dzisiaj, znaczy jutro. No wiesz po 

północy.
- Dobrze, równo 1:00 pod szkołą. Tylko 

jak chcesz tam wejść?
- Po pierwsze wyłączymy monitoring 

i alarm, po drugie - łom.
- Po pierwsze jak chcesz wyłączyć moni-

toring i alarm? A po drugie - dlaczego łom?
- Włamiemy się do systemu, a ten łom 

jest potrzebny.
- To do zobaczenia.
- Do zobaczenia.
Będąc w domu, włamałam się do szkolnego 

systemu i wyłączyłam alarm i kamery. Gdy 
zbliżała się godzina 23:00, wypiłam kawę, 
dosyć mocną. Następnie 30 minut po północy 
wyszłam z domu z łomem i kawą, mocną 
kawą w termosie. Gdy dotarłam pod szkołę, 
zobaczyłam Natalię. Następnie włamałyśmy 

w większości przeznaczają ten czas na granie lub korzystanie 
z Messengera albo innych komunikatorów internetowych, co 
powoduje częste spóźnianie się na następną lekcję.

 ¾ Uczniowie, którym obca jest dyscyplina pracy, logują się na 
zajęcia nieraz tuż przed ich zakończeniem albo wybierają sobie 
tylko te lekcje, na jakich „się nie zmęczą”.

 ¾ Część rodziców nie dba o miejsce pracy dla dziecka – często 
w tle słychać głośne rozmowy dorosłych, włączony telewi-
zor albo bawiące się młodsze rodzeństwo. Czasami dzieci są 
odwoływane z lekcji, bo akurat rodzic potrzebuje w danym 
momencie ich pomocy. Takie warunki uniemożliwiają uczniowi 
skupienie się na lekcji.

 ¾ Częstym zjawiskiem jest „epidemia zepsutych mikrofonów 
i kamerek” dotykająca zazwyczaj tych samych uczniów w mo-
mencie wezwania przez nauczyciela do odpowiedzi, przy czym 
wcześniej żaden z nich nie zgłaszał problemów technicznych. 
Dobrym sposobem na uniknięcie pytania jest ogłoszenie, że 
właśnie „wywaliło mnie z Teamsów i nie wiem, o co chodzi”.

 ¾ Rozwija się, wręcz kwitnie umiejętność ściągania. Uczniowie 
celują w kopiowaniu wypracowań z Internetu i w szybkiej ko-
munikacji koleżeńskiej podczas sprawdzianu. I wcale nie mają 

wyrzutów sumienia, że to zwykłe oszustwo. Wręcz rozpiera ich 
duma, że tak potrafią sobie radzić.

Do tego dochodzą rzeczywiste problemy z przeciążonym Interne-
tem czy słabym sprzętem komputerowym. Mimo wszystko rodzice 
powinni zabezpieczyć dziecku narzędzia do nauki, do jakich we współ-
czesnym świecie należy np. laptop z dostępem do Internetu. Dziecko 
musi wiedzieć, że komputer wykorzystuje się nie tylko do grania, ale 
przede wszystkim do nauki i do przygotowania się do wykonywania 
zawodu. Teraz jest mało miejsc pracy, gdzie nie trzeba wykazywać 
się znajomością obsługi komputera.

Na szczęście liczna grupa uczniów bardzo poważnie traktuje ucze-
nie się przez Internet – są zawsze przygotowani do lekcji, wykonują 
wszystkie zadania, chętnie udzielają się w zajęciach. Uczyć takie 
dzieci czy młodzież to przyjemność i jednocześnie motywacja do 
podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych.

Zdalne nauczanie nigdy jednak nie zastąpi lekcji w sali szkolnej. 
Bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniami pozwala mu na bieżące ob-
serwowanie, w jakim stopniu dzieci rozumieją wprowadzany materiał, 
czy angażują się w wykonywanie zadań, czy potrafią współpracować 
w grupie. Szkoła nie tylko uczy, ale też wychowuje, przygotowuje do 
dorosłego życia, a tego, niestety, zdalnie zrobić się nie da.

U. Kobak
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się do szkoły. Oczywiście zrobiłam to ja, bo 
Natalia nie chciała wybić szyby. Nie wybiłam 
jej, tylko wyłamałam zamek, bez przesady - ja 
nie będę szyby naprawiać!

- Chodź, no chodź
- No idę.
- Co za gruba akcja!
- No co ty nie powiesz.
- Dobra, chodź szybciej, bo musimy się 

włamać na strych.
- A nie jest otwarty?
- Nie sądzę.
Pobiegłyśmy na schody. Gdy dotarłyśmy 

do miejsca, gdzie znajdował się strych, po-
wiedziałam:

- Ja idę pierwsza, a ty za mną.
- Nie będę się o to kłócić.
Wspięłam się na taką jakby drabinę, z po-

mocą Natalii, bo pierwszy szczebelek był na 
wysokości mojej głowy. Gdy byłam całkiem 
wysoko, Natalia przywlokła krzesło.

- Po co ci to - zapytałam.
- A jak inaczej mam tam wejść?
- Racja.
Rzeczywiście o tym nie pomyślałam.
- Hej, masz moją kawę? – zapytałam, ponie-

waż widziałam, że Natalia jest trochę senna.
- No mam, a co?
- To się napij, bo mi zaraz uśniesz!
- No dobra, dobra.
- Ej!
- No co?
- Pójdź do pokoju nauczycielskiego i przy-

nieś krzyż i wodę święconą.
- Tam jest woda święcona?
- Tak, w małej butelce przy zlewie. No idź!
- Idę, idę, już się nie denerwuj.
Po co mi to? A kto zamienia się w nietope-

rza i unika światła? Wampir! A czego wampir 
nie lubi? Krzyża i wody święconej!

- O, jesteś. To co, otwieram.
- Tylko ostrożnie.
- OK.
Z łatwością otworzyłam drzwi. Weszłam 

do środka, a za mną Natalia.
- Masz?
- Co mam?
- No to co miałaś przynieść!
- A, tak mam - wskazała na torebkę.
- Skąd ty wytrzasnęłaś torebkę?
- Z pokoju nauczycielskiego.
- Co? Dobra, nieważne, włącz latarkę.
Gdy Natalia włączyła latarkę, zobaczyły-

śmy… Pana Wychowawcę! Leży jak martwy!
- On nie żyje?- zapytała.
Podeszłam do wychowawcy.
- Nie, oddycha, ale dostał czymś tępym 

w głowę.
- Ojć, niedobrze.
- Trzeba go stąd zabrać. Dobra, ja za ręce, 

ty za nogi.
- Jak ty chcesz go wynieść ze strychu?
- Pójdziemy po materac i go zrzucimy.
- Oszalałaś?!
- Już dawno.
- Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie.
- Ja też.

W tej chwili przez małe okno w strychu 
wleciał nietoperz. I zamienił się w tę dziwną 
nauczycielkę, co mnie wcale nie zdziwiło.

- GIŃ!
Uderzyłam ją w głowę krzyżem, a Natalia 

polała wodą święconą. W jednej chwili spaliła 
się na popiół.

- To co, idziemy po ten materac?- za-
pytałam.

- No, możemy.
Poszłyśmy po materac, następnie zrzu-

ciłyśmy pana Wychowawcę i zamknęłyśmy 
szkołę.

- Trzeba go odnieść do domu - powiedziała.
- To teraz ja za nogi, ty za ręce.
- OK.
Z wielkim trudem odniosłyśmy pana Wy-

chowawcę do domu. Była jakaś 3:00.
- OK, to ja idę do domu. Pa.
- No, no pa - powiedziałam zmęczona.
Wróciłam do domu i poszłam spać.
Minął tydzień od tego wydarzenia. Pan 

Wychowawca nic nie pamięta. Na całe szczęś-
cie. Nie wiemy, dlaczego wychowawca został 
porwany. Może ma jakiś sekret i poluje na 
wampiry? Chyba nigdy się nie dowiemy. Po-
mimo tego, że spaliła się od wody święconej, 
ta wampirzyca rzecz jasna, to w dalszym ciągu 
czuję jej obecność w powietrzu.

Radosław Miałkowski

Pewnego grudniowego dnia, gdy śnieg 
zalegał na parapetach, a drogi były oszronione, 
szybko wędrowałem do szkoły. Na szczęście 
dotarłem na lekcje na czas i zacząłem się 
przebierać w szatni.

Gdy zadzwonił dzwonek, byłem już w kla-
sie. Lecz zamiast szkolnego historyka i naszego 
wychowawcy, była tam nauczycielka języka 
polskiego. Powiedziała nam, że nikt nie może 
się dziś do niego dodzwonić. Potem zaczęła 
normalnie prowadzić lekcję. Jednak nikt nie 
zwracał uwagi na wykresy zdań i nieodmien-
ne części mowy. Wszyscy dyskutowaliśmy 
na temat tego, w jaki sposób zaginął nasz 
nauczyciel.

Kiedy po dzwonku wylaliśmy się na kory-
tarz, panował tam wielki bałagan. Niektóre 
osoby kryły się, gdzie tylko mogły. Jeden 
chłopak z lupą rozglądał się po szkole i każ-
dy włos uważał za podejrzany, a uczniowie 
którejś z klas siódmych pobili się o to, czy 
warto szukać historyka. Po tej przerwie mieli-
śmy kolejno biologię, matematykę i technikę. 
Gdy rozpoczęła się lekcja geografii, na zajęcia 
weszła sekretarka i obwieściła nam, że osoba 
o takim samym imieniu i nazwisku co nasz 
wychowawca miała zarezerwowany lot na 
Teneryfę wczoraj o północy. I wszyscy, tylko 
nie ja, uznali, iż on naprawdę poleciał na tro-
pikalną wyspę.

Gdy weszliśmy na kolejnej lekcji do sali 
gimnastycznej, zauważyliśmy na niej tylko 
dwie rzucone koszulki i smartfon leżący na 
parapecie. Po piętnastu minutach przyszła 
pani na zastępstwo. Podczas wykonywania 
przysiadów i brzuszków zauważyłem dwie 

istotne rzeczy.
W sali było zimno, jakby wietrzyła się całą 

noc, a w drzwiach do schowka był kluczyk. 
Dlatego po lekcji, udając, że czegoś zapo-
mniałem, wróciłem do sali i otworzyłem drzwi 
do magazynku. W środku byli cali i zdrowi 
nauczyciele.

Okazało się, że gdy historyk wychodził 
wczoraj, zauważył wuefistę składającego 
sprzęt i postanowił mu pomóc. Niestety, 
akurat tego dnia, gdy sala była wietrzona, 
nauczyciel zostawił kluczyk w drzwiach, które 
przez mocny podmuch wiatru się zamknęły. 
Nasz wychowawca zostawił telefon na pa-
rapecie i nie mógł zadzwonić, a drugi uczący 
tego dnia w ogóle nie wziął go do szkoły. Po 
tej historii postanowiliśmy zachowywać się 
lepiej w stosunku do wszystkich nauczycieli.

Maria Łukowicz

W ubiegłym tygodniu na lekcji wycho-
wawczej cala klasa szósta zwarta i gotowa, do 
wysłuchania naszego wychowawcy czekała, 
gapiąc się w ekran. 

Niestety, ku naszemu zdziwieniu Pan Teo-
dorowski nie pojawiał się, mimo szybko upły-
wającego czasu. Znudzony Kuba zaczął grać 
w piłkarską grę komputerową FIFA, Kacper 
robił brzuszki, Patrycja marzyła o koreańskim 
zespole BTS, a Kinga postanowiła zjeść moza-
rellę z pomidorami. Ja jak zwykle siedzialam 
cichutko i czekałam, aż wychowawca się ode-
zwie. W pewnym momencie Radek wpadł na 
pomysł, aby napisać do Pana na czacie, żeby 
potwierdził swoją obecność. Myślał, że może 
Pan ma problemy z kamerką i mikrofonem, bo 
przecież nam - uczniom często się to zdarza. 
Radek napisał, ale, niestety, nie było żadnej 
odpowiedzi. Wiedzieliśmy już na pewno, że 
coś się stało, bo Pana po drugiej stronie kom-
putera nie ma! Magda, która od rana była 
ubrana w piżamę, zdecydowała, że pójdzie 
spać i poczeka, aż coś będzie się działo. Na 
szczęście Michał, nie mogąc wysiedzieć już 
dłużej w domu, postanowił pojechać do szkoły 
na rowerze i sprawdzić czy Pan Teodorowski 
jest tam obecny. Żeby uniknąć nudy, Hubert 
stwierdził, że również pójdzie sprawdzić, 
co się dzieje w szkole. I tak oto, zupełnie 
przypadkiem, obydwaj chłopcy spotkali się 
w połowie drogi, czyli pod naszą lokalną Bie-
dronką. Zmarznięci i głodni, bo to przecież 
daleka wyprawa, wstąpili na zakupy do Bie-
dronki. Kiedy przeszukiwali półki z chipsami, 
zauważyli Pana Teodorowskiego z wózkiem 
wyładowanym różnymi produktami. Chłopcy 
byli bardzo uradowani, że ich wychowawcy 
nic się nie stało i nie muszą marznąć, idąc 
w dalszą drogę. Podeszli do Pana i opowie-
dzieli mu całą historię, łącznie z tym, że Kacper 
pobił swój rekord w brzuszkach i zrobił 500 
bez żadnej przerwy. Michał zapytał Pana, 
jak to się stało, że nie było go na lekcji. Pan 
jak zawsze spokojnie wytłumaczył, że piątek 
27 listopada to Black Friday, czyli ogromne 

Dokończenie na str. 18
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„zbieraj, aby poMagać”
Akcja zbierania nakrętek stała się teraz modna. Zbierajmy 

nakrętki, aby pomóc chorym dzieciom. Jako sołtys Gorzejo-
wej marzyłam, aby taki pojemnik stanął w mojej miejscowości. 
Jest to pierwszy tego typu pojemnik w Gminie Brzostek. Za-
chęcam mieszkańców naszej wsi i całej gminy do wypełniania 
go nakrętkami. 

„Pomagajmy wspólnie!” 
Pierwsze uzbierane nakrętki trafią do Oliwii Dziedzic. Oliw-

ka urodziła się z zespołem Downa i potrzebuje kosztownej 

rehabilitacji.
Plastikowe nakrętki wyrzucone do śmieci to stracone nadzie-

je chorych dzieci. Trzeba myśleć o tych, co potrzebują pomocy. 
Tym małym gestem możemy pomóc dzieciom, które chorują.

Nakrętki zbieramy i innym pomagamy.

Edyta Krzywińska
Sołtys Gorzejowej

Dokończenie na str. 19

przeceny i promocje w sklepach. A z okazji 
zbliżających się mikołajek, chciał kupić dużo 
fajnych prezentów dla swojej wspaniałej klasy.

Wszystko zakończyło się szczęśli-
wie. Michał napisał do Radka, aby na 
facebookowej grupie poinformował klasę 
o odnalezieniu Pana.

Natalia Grygiel

Obudziłam się w pochmurny poniedzia-
łek około godziny 6:30. Zjadłam śniadanie, 
umyłam zęby, pościeliłam łóżko i ubrałam 
ciepłe ubrania. Pospiesznym krokiem wyszłam 
z domu. Dziś musiałam wyjść nieco wcześniej, 
ponieważ o 7:30 miałam kółko historyczne 
z wychowawcą.

W połowie drogi do szkoły minął mnie 
tajemniczy biały van, który prowadziła ko-
bieta ubrana cała na czarno. Nie zwróciłam 
większej uwagi ani na vana, ani na kobietę, 
może dlatego że gdy jestem zaspana, nawet 
yeti goniące strusia by mnie nie zdziwiło. 
Kiedy dotarłam do szkoły, ściągnęłam kurtkę, 
zmieniłam obuwie i spojrzałam na zegarek:

-7:28 - powiedziałam sama do siebie.
Miałam około 2 minuty na dostanie się 

na 2 piętro. Szybko dotarłam na właściwe 
piętro. Z lekkim spóźnieniem weszłam do 
klasy, powiedziałam dzień dobry i usiadłam 
obok mojej przyjaciółki Magdy. Dopiero gdy 
wyciągnęłam zeszyt, zauważyłam, że za na-
uczycielskim biurkiem nikt nie siedzi. Cała 
klasa rozmawiała tak głośno, że po niecałych 

trzech minutach do naszej klasy wpadła pani 
dyrektor.

- Co tu taki huk?! – krzyknęła. 
- Gdzie wasz wychowawca?! - krzyknęła 

jeszcze głośniej.
Cała klasa zamilkła, ale to pewnie dlatego 

że każdy uczeń boi się naszej pani dyrektor.
- Pytam! - powiedziała trochę ciszej, ale 

nie spokojniej. 
-N-nie ma go - wyjąkał Karol.
- Jak to go nie ma? - zapytała już całkiem 

spokojnie.
- Nie przyszedł - wydusiła z siebie Magda.
- Dobrze, a więc nie będziecie mieć dziś 

kółka historycznego i zapewne historii - po-
wiedziała wyraźnie zmieszana całą tą sytuacją. 

Cała klasa wydała okrzyki szczęścia, jednak 
nie trwało to długo, bo dyrektorka zagroziła 
obniżeniem zachowania.

*****

- Nie wydaje ci się to dziwne? - zapytałam 
przyjaciółkę na przerwie. 

- Ale co? - odpowiedziała zdziwiona Mag-
da, przegryzając moją kanapkę.

- Pan Wiśniewski nigdy nie opuszcza zajęć.
- Niby tak, ale może zachorował lub ma 

coś ważnego do załatwienia?
- W sumie racja, nie martwmy się na zapas.

*****

Następne dwa dni szkolne minęły normal-
nie z wyjątkiem, że nadal bez wychowawcy.

- Musimy to sprawdzić! - powiedziała 
w końcu Magda.

- Hmm? - spojrzałam pytającym wzrokiem 

na przyjaciółkę
- Nasz wychowawca zaginął, a my siedzimy 

bezczynnie!
- Ale jak chcesz to sprawdzić? – zapytałam.
- Po szkole pójdziemy do jego domu, za-

pukamy i zobaczymy.
- No OK – odparłam.
Po szkole udałyśmy się pod dom naszego 

wychowawcy. Zapukałyśmy i ku naszemu 
zdziwieniu otworzyła nam młoda kobieta, 
ubrana cała na czarno. To była ta sama kobie-
ta, która prowadziła tajemniczy van, jednak 
w tamtej chwili tego nie pamiętałam .

- Czego chcecie? – zapytała.
- Yyyyy - nie wiedziałam, co powiedzieć.
- Czy jest pan Wiśniewski? - zapytała za 

mnie Magda, próbując dodać mi tym odwagi.
- Jest i nie życzy sobie gości - odparła 

kobieta i szybko zatrzasnęła drzwi.
Na nic było dzwonienie dzwonkiem i pu-

kanie do drzwi. Coś tu nie grało. Postano-
wiłyśmy, że schowamy się w krzakach i po-
czekamy na rozwój akcji. Gdy tylko kobieta 
wyszła z domu, zaczęłyśmy ją śledzić. Szłyśmy 
ciemnymi, wąskimi uliczkami przez dobre pół 
godziny. Ku naszemu zdziwieniu trafiłyśmy do 
wielkiej, ciemnej, szkolnej piwnicy. Było tam 
wiele wyglądających na cenne antyków i… 
nasz wychowawca wraz ze swoją żoną. Oboje 
mieli związane ręce i nogi oraz zaklejone ta-
śmą usta. Tajemniczej kobiety nie było. Bez 
zastanowienia rozwiązałyśmy wychowawcę 
i jego żonę. Żona wychowawcy zdarła taśmę 
ze swoich ust i kazała nam się schować. Kil-
ka sekund później stałyśmy za wielką szafą. 
Byłyśmy przerażone, nie docierało do nas 
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Dokończenie ze str. 18

I miejsce (Kategoria II) Szymon Rogaczewski
II miejsce (Kategoria I) i I miejsce w głosowaniu 

internetowym (Kategoria I) Zuzanna Szukała

w kadrach piękna polskiej przyrody. 
Do 20 września nadesłano do nas w dwóch kategoriach wiekowych: 

młodzież (13-18 lat) oraz dorośli (powyżej 18 lat), w sumie 38 zdjęć. Nie-
stety, dwie prace nie spełniły wymogów zawartych w regulaminie, czego 
skutkiem było niedopuszczenie ich do udziału w konkursie. Każda z prac 
wyróżniała się pomysłowością i różnorodnością ujęcia tytułowej tematyki. 
Członkowie komisji konkursowej w składzie: Anna Rozwadowska oraz 
Rafał Nowicki, mieli trudny orzech do zgryzienia… Debata była długa. 
Jury zwracało uwagę na każdy szczegół, który, ich zdaniem, dodatkowo 
podnosił atrakcyjność nadesłanych prac. Uwzględniono przede wszystkim 
temat konkursu, który dawał wiele możliwości i inwencji twórczej, dając 
pole do popisu każdemu wg jego uznania. Po pierwszej selekcji skupiono 
się na niekonwencjonalnym podejściu Autorów, na technice zrobienia 
zdjęcia, a przede wszystkim na emocjach zamkniętych w kadrach. Finalnie 
zwycięzcami wytypowanymi przez naszych foto-ekspertów zostali: Patrycja 
Górzan (kategoria I) oraz Szymon Rogaczewski (kategoria II). 

Przez ponad tydzień trwało również dodatkowe głosowanie interne-

„Niezwykłe, dzikie i polskie” to hasło II edy-
cji konkursu fotograficznego „W OBIEKTYWIE” 
zorganizowanego przez Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku na przełomie lata i jesieni. 
Misją konkursu było zwrócenie uwagi i uchwycenie 

polSka przyroDa w obiektywie

DopoSażenie Sali w reMizie oSp 
SieDliSka-boguSz
Gmina Brzostek otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Doposaże-

nie sali w remizie OSP Siedliska-Bogusz”, w ramach Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Zadanie polegało na zakupie 9 stołów oraz 
106 krzeseł do sali zlokalizowanej 
w Remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Siedliskach-Bogusz. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 20 004,34 zł. 
Środki finansowe na ten cel pochodzą 
z budżetu Województwa Podkarpa-
ckiego w kwocie 9 850,00 zł oraz 
z budżetu Gminy Brzostek w wyso-
kości 10 154,34 zł.

W projekt zaangażowani zostali 
mieszkańcy sołectwa Siedliska-Bo-
gusz oraz partner projektu Ochotnicza 
Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz. 
Druhowie OSP są odpowiedzialni za 
nabyte wyposażenie oraz jego odpo-
wiednią konserwację. Dzięki dopo-
sażeniu remizy OSP w Siedliskach-
Bogusz będzie możliwość organizacji 
spotkań integracyjnych mieszkańców, 
które przyczynią się do budowania 
tożsamości lokalnej.

A.J.

to, co się właśnie stało. Pan Wiśniewski bez 
wyjaśnień wyjął telefon i zadzwonił na poli-
cję. Nagle zza drzwi wyszła kobieta i trzech 
mężczyzn. Stanęli jak wryci, nie widzieli mnie 
i przyjaciółki, tylko uwolnione małżeństwo. 
Nie trzeba było długo czekać, policja natych-
miast się zjawiła i pojmała zespół gangsterów 
na czele z kobietą. Wychowawca powiedział 
tylko jedno słowo:

- Dziękuję.
Ja i Magda wzruszyłyśmy ramionami 

i z nogami jak z waty wróciłyśmy do swoich 
domów. Państwo Wiśniewscy pojechali na 
komisariat, aby zeznawać.

Nasz wychowawca musiał odetchnąć. 
Wziął tygodniowy urlop. Gdy wrócił do 
szkoły, wszyscy się ucieszyli. Na godzinie 
wychowawczej opowiedział nam całą historię 
o tym, jak ten zespół gangsterów porwał jego 
wraz z żoną, tylko dlatego że wychowawca 
miał pewne antyki, które były warte łącznie 
50 tysięcy złotych. Wychowawca nigdy nie 
chciał ich sprzedać, ponieważ miały dla niego 
ogromną wartość sentymentalną. Dowiedzie-
liśmy się, że kobieta planowała wywieźć go 
z kraju. Jeszcze raz nam podziękował i na-
stępne szkolne tygodnie mijały normalnie.
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III miejsce (Kategoria II) Anna Rydz

II miejsce (Kategoria II) Piotr Wal

III miejsce (Kategoria I) Rafał Słupek

Wyróżnienie (Kategoria II) Wiktoria Bednarz
Wyróżnienie (Kategoria II) i I miejsce w głosowaniu 

internetowym (Kategoria II) Szymon Rogaczewski

towe w naszych mediach społecznościowych, w których to 
użytkownicy Facebooka poprzez kliknięcie „KCIUK W GÓRĘ” 
lub „SERDUCHO” pod wybranym zdjęciem oddawali głos. 
Zwycięzcami publiczności wybranymi przez „Facebookowiczów” 
są: Zuzanna Szukała (kategoria I) oraz Szymon Rogaczewski 
(kategoria II). 

Mamy nadzieję, że udział w konkursie przysporzył jego 

uczestnikom wiele satysfakcji i emocji. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!

Miłośników fotografii oczywiście zapraszamy do wzię-
cia udziału w kolejnych edycjach konkursu fotograficznego 
„W OBIEKTYWIE” organizowanego przez Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku!

Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie, są dostęp-
ne na stronie internetowej: https://www.facebook.
com/CKiCz.Brzostek 

Prace nagrodzone w konkursie:
Kategoria I (młodzież 13-18 lat):
I miejsce – Patrycja Górzan „Skąpany w promie-

niach słońca pasikonik”
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brzoSteckie naroDowe czytanie
Miło nam poinformować, że nasza 

Biblioteka otrzymała od Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej oficjalne po-
dziękowanie za udział w „Narodowym 
Czytaniu” w 2020 r.

Wyrazem tego podziękowania jest 
okolicznościowy egzemplarz „Ballady-

ny” z wpisem Pary Prezydenckiej. Książka będzie stanowiła 
miłą pamiątkę i wzbogaci księgozbiór biblioteki. 

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim, którzy 
wspierali akcję i brali w niej udział. Dziękujemy lektorom 
i słuchaczom.

Zapraszamy na „Narodowe Czytanie” w przyszłym roku.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

II miejsce – Zuzanna Szukała „Kropla życia”
III miejsce – Rafał Słupek „Piękna rodzinka”
Kategoria II (dorośli powyżej 18 lat)
I miejsce – Szymon Rogaczewski „Uroki leśnego runa”
II miejsce – Piotr Wal „Sowa uszata w Kleciach”
III miejsce – Anna Rydz „Magia szlaku czerwonego”
Wyróżnienia:
Wiktoria Bednarz „Kłos o zachodzie słońca”
Szymon Rogaczewski „Na skraju lasu”

Wyniki głosowania internetowego:
Kategoria I: Zuzanna Szukała „Kropla życia” – 234 głosy
Kategoria II: Szymon Rogaczewski „Na skraju lasu” – 437 

głosów 

CKiCz Brzostek
Nina Wodzisz
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przeDSzkolaku, oDbierz wyprawkę czytelniczą!
Od połowy września kilkunastu Małych Czytelników 

włączyło się w akcję Przedszkolaku, odbierz Wyprawkę 
Czytelniczą i rozpoczęło swoją wyjątkową przygodę z biblioteką! 

Wyprawki Czytelnicze w ramach kampanii Mała Książka – 
Wielki Człowiek wciąż czekają na najmłodszych czytelników 
(urodzonych w latach 2014-2017) w brzosteckiej bibliotece 
i jej filiach! Podczas wizyty Mali Czytelnicy otrzymają w pre-
zencie książkę „Pierwsze Czytanki dla…” oraz Kartę Małego 
Czytelnika do zbierania naklejek.
Akcja trwa do wyczerpania Wyprawek Czytelniczych!

Więcej informacji w Bibliotece Publicznej w Brzostku, 
tel. 14 6830 316

• Biblioteka Publiczna w Brzostku
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 9:00-17:00

• Filia Grudna Górna
Piątek 11:30-15:30

• Filia Kamienica Górna
Poniedziałek 11:30-15:30

• Filia Siedliska-Bogusz
Wtorek 10:30-14:30



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11-12/2020 23

Dokończenie na str. 24

paSowanie na ucznia klaSy i w Szkole 
poDStawowej w przeczycy
Zgodnie z tradycją naszej szkoły 8 października 2020 r. 

pierwszoklasiści uczestniczyli w akcie pasowania na ucznia 
szkoły podstawowej. W tym dniu w klasie pierwszej od same-
go rana panowała niecodzienna atmosfera. Pierwszoklasiści 
ubrani galowo, sala gimnastyczna w odświętnej dekoracji. Do 
pasowania przystąpiło 9 uczniów, którzy przygotowywali się 
do tej uroczystości już od pierwszych dni ich pobytu w szkole 
pod kierunkiem wychowawczyni Wiesławy Skocz. 

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i od-
śpiewania hymnu narodowego. Następnie uczennica klasy 
pierwszej powitała wszystkich zebranych, po czym swój pro-
gram artystyczny rozpoczęli pierwszoklasiści. Podczas akade-
mii z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki i odgrywali scenki. Wzorowo zdali swój pierwszy 
egzamin, udowadniając, że zasłużyli na zaszczytne miano ucznia 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Dr. Józefa Jałowego w Przeczy-

cy. Głównym momentem uroczystości było złożenie przez 
najmłodszych uczniów naszej szkoły uroczystej przysięgi ucz-
niowskiej. Z wielką powagą obiecali, że będą przynosić chlubę 
rodzicom, nauczycielom, szkole i ojczyźnie, że będą dobrymi 
kolegami i pilnymi uczniami. Społeczność szkolna służy im 
pomocą, aby nie mieli trudności w realizacji tych postanowień. 
Po ślubowaniu każdy pierwszak dostąpił zaszczytu pasowania 
na ucznia dokonanego przez Dyrektora Dariusza Dziedzica, 
który dużym czerwonym ołówkiem dotykał ramienia każdego 
dziecka, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia naszej 
szkoły.” Uczniowie przyjmowali gratulacje i życzenia. Od pana 
dyrektora otrzymali tarcze szkolne i wielkie uznanie za piękny 
występ. Nie zabrakło także prezentów od rodziców w postaci 
rożków obfitości. Ze względu na pandemię COVID-19 świad-
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Dokończenie ze str. 23

bohateron w Szkole poDStawowej w przeczycy
Uczniowie z klas IV-VIII pod opieką nauczycieli Agaty Rako-

czy i Andrzeja Szota wzięli udział w jednej z największych 
kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię”. 
Głównym celem przeprowadzonych działań była edukacja 
dzieci i młodzieży oraz promocja postaw patriotycznych po-
przez upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego.

Dzieci i młodzież poznały historię powstania oraz stworzyły 
indywidualnie życzenia, które następnie przeredagowane 
zostały w list grupowy do Powstańców. Zapisano go na od-
wrocie własnoręcznie wykonanych plakatów wedle zasady 
„jedna grupa – jedna pamiątka” (klasa IV i V napisały wspólnie 
życzenia, pozostałe pozdrowienia pochodziły od pojedynczych 
klas). Projekt został wykonany w taki sposób, gdyż prosili o to 
organizatorzy. Powstańcy, mimo sędziwego wieku, pragną 

kami tej podniosłej uroczystości byli jedynie uczniowie klas II 
i III, wychowawcy tych klas oraz Rada Oddziałowa Rodziców 
klasy pierwszej. Dzieci świetnie prezentowały się w strojach 

galowych i uczniowskich granatowych biretach. Na koniec 
pozowały do zdjęć grupowych i indywidualnych. Mam nadzieję, 
że ten piękny dzień zapadnie im na długo w pamięci. 

Wiesława Skocz

Dokończenie na str. 25
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Dokończenie ze str. 24

SukceS piotra grycha 
z zeSpołu Szkół centruM kSztałcenia rolniczego iM. jana pawła ii w brzoStku

29 października 2020 roku w Miejskim Domu Kultury 
„Śnieżka” w Dębicy odbył się V Konkurs Recytatorski 

Literatury Patriotycznej „Niepodległość jest z nas. Nasze drogi 
do Niepodległej”. Naszą szkołę w tym powiatowym konkursie 
reprezentowali uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa 
i Agrotroniki - Piotr Grych i Dominik Smołucha. Obaj chłopcy 
należą do Kawiarenki Teatralnej, gdzie od kilku lat doskonalą 
swój warsztat recytatorski. 

Wykonanie wiersza „Reduta Ordona” A. Mickiewicza przez 
Piotra Grycha urzekło członków jury, którzy przyznali mu 
I miejsce i zaproponowali udział w grupie teatralnej działającej 
przy Domu Kultury „Śnieżka”. Przewodniczący jury - Jan Borek, 
dziękując uczniom z powiatu dębickiego za występ, podkreślił, 
że konkurs stał na wysokim poziomie, a recytowane utwory 
wykonane były profesjonalnie. Udział w ww. konkursie to nie 
jedyne przedsięwzięcie w czasie pandemii, w którym brali udział 
kawiarenkowicze teatralni i sympatycy biblioteki szkolnej. Już 
na wiosnę nagrane przez uczniów: Karolinę Stasiowską i Pio-
tra Grycha utwory, zostały wyemitowane w audycjach Radia 
Rzeszów – „Teraz gramy” i „Radio z dostawą do domu”. Także 
w 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II uczniowie: Do-
minika Płaziak, Aleksandra Stępień, Marcelina Woźny, Magda-
lena Bańdur, Justyna Kudłacz i Dominik Smołucha w plenerze 
nagrali krótkie filmiki z recytowanymi przez siebie utworami 
Karola Wojtyły, a z okazji Dnia Matki w krótkim filmiku złożyli 
życzenia swoim Mamom.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej 
szkoły www.zsbrzostek.pl i obejrzenia zamieszczonych arty-
kułów i fotorelacji.

T. Młyniec, M.Kmiecik

odpowiedzieć na każde otrzymane życzenia, więc praca gru-
powa spowoduje mniejsze obciążenie ich w kwestii odsyłania 
podziękowań. 

Uczniowie wykazali się dużą dojrzałością i świadomością 
historyczną. Zachęcamy do obejrzenia i przeczytania zre-
dagowanych przez nich życzeń. Główną myśl zawartą we 
wszystkich listach może wyrażać zakończenie napisane przez 

klasę VII: Żadne słowa nie opiszą naszej wdzięczności. Na zawsze 
pozostaniecie w naszej pamięci. Cieszymy się, że młode pokole-
nia doceniają trud włożony przez Powstańców w odzyskanie 
wolności naszego kraju. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, 
serdecznie dziękujemy!

Agata Rakoczy
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czytelnicy piSzą…
CZY KORONAWIRUS DOPROWADZI NAS DO BRA-

TERSTWA?!

Papież Franciszek wydał nową encyklikę: „FRATELLI TUTTI” 
(Wszyscy braćmi), w której rysuje wizję ludzkości, która 

zapewni wszystkim ziemię, dom i pracę. W Encyklice jego 
krytyka rynków finansowych, spekulacji, podporządkowania 
polityki dyktatowi ekonomii znajduje całościowy wyraz. Kry-
zysy gospodarcze pojawiające się co kilka lat nie wpłynęły na 
zmiany myślenia o ekonomii, a ostatecznie przyjęte rozwiązania 
służyły zwiększeniu możliwości możnych w ich działaniu „znaj-
dujących drogę wyjścia bez szwanku”. Również w przypadku 
pandemii koronawirusa. Jak sądzi Papież, nie umieliśmy pójść 
drogą globalnej solidarności.

Epidemia koronawirusa szaleje, gospodarki wielu krajów 
pogrążają się w recesji. Miliony ludzi tracą pracę i środki do 
życia. Ale jedna, bardzo wąska grupa społeczna bogaci się 
bez umiaru. W moim artykule (liście) do „W.B.” (nr 5-6/maj-
-czerwiec 2020): „Czego nas uczy koronawirus” przytoczyłem 
dwie postacie największych bogaczy: 1) Jeff Bezos, założyciel 
AMAZONIA – w marcu b.r. jego majątek był wyceniony na 156 
mld. dolarów, od marca do połowy września 2020 r. wzbogacił 
się o 73,2 mld dolarów (wzrost 64,8 %). Aż o 273% (67,4 mld) 
zwiększył się w tym czasie majątek przedsiębiorcy i wizjonera 
Eldona Muska, (koncerny SPACEX i TESLA).

Zjawisko, jakim jest koronawirus, jest niczym innym jak 
tworem nowej broni biologicznej, stworzonym w laboratoriach. 
Wymknął się on spod kontroli człowieka, szaleje i atakuje 
ludzkość na całym świecie. Grozi i dotyka każdego, biednego 
i bogatego. Nie ma siły na pokonanie go. Paraliżuje i rujnuje 
życie człowieka oraz gospodarkę. Jedni umierają, drudzy się 
bogacą, zbijając bajońskie fortuny. Koronawirus rozprzestrzenia 
się w postępie wykładniczym. Z nauki matematyki znany jest 
wzór: NX gdzie N – podstawa – liczba podnoszona do potęgi 
X , x – wykładnik potęgi. Czym wykładnik wzrasta o 1 (jeden) 
liczba wzrasta dwukrotnie (przykład: 22 =4; 23 =8; 24 =16; 25 

=32 itd.).
Oto żniwo, jakie odniosła pandemia koronawirusa: na dzień 

25.10.2020 r. jest ponad 39 mln ludzi na świecie zakażonych 
koronawirusem, a około 11 mln osób zmarło. Świat znalazł 
się obecnie w krytycznym punkcie pandemii. W Polsce od 
początku epidemii do dn. 25.10.2020 r. potwierdzono zaka-
żenie u 253.688 osób, a zmarło 4.438 chorych. Koronawirus 
czyni spustoszenie, nie oszczędza nikogo, ani bogatych, ani 
biednych, ludzi o poglądach prawicowych czy lewicowych, 
wierzących i niewierzących, osób będących u władzy VIDE 
Prezydent A. Duda ani poddanych (rządzonych, prostych ludzi).

Rozwój i postęp w nauce przyczyniły się do rozwoju i lep-
szego życia człowieka. Ale nauka i nowa technologia popełniły 
również błąd. Wraz z rozwojem wynalazków i nowej technologii 
nie zatroszczono się o bezpieczniki, które by zabezpieczały życie 
i zdrowie człowieka przed złym wpływem tych środków. Została 
zniszczona ekologia. Ocieplenie klimatu i szkodliwy wpływ pola 
elektromagnetycznego na zdrowie i życie człowieka. Osobiście 
te skutki odczuwa mój organizm. Po kilkudziesięciu latach pracy 
(służby wojskowej) w radiolokacji (radar) utraciłem ponad 60% 
zdolności narządu słuchu i wzroku. Wysoka częstotliwość 
– nośnika mediów elektronicznych jest szalenie szkodliwa 
dla organizmów żywych. Weszliśmy w cyfryzację – już nie 
w „hertzach” (MHz, GHz) a w bitach (zero-jedynka) MB, GB, 
w jakich przekazywana jest informacja w telefonii komórkowej, 
internecie i telewizji. Przeraża mnie wprowadzenie w szkołach 
nauki zdalnej z użyciem środków mających ujemny wpływ na 
stan zdrowia już na początku życia człowieka. Postęp techno-
logii ułatwił życie człowieka i przyczynił się do jego rozwoju 
umysłowego, ale z drugiej strony przyczynił się do pogorszenia 

jego stanu zdrowia.
Widocznie koronawirus w tym środowisku ekologicznym 

może się swobodnie rozwijać w szalonym tempie, jest od-
porny i czuje się znakomicie. Papież w encyklice krytykuje 
indywidualizm, który nie czyni nas bardziej wolnymi, bardziej 
równymi, bardziej braćmi. Pisze: „Jeśli społeczeństwo kieruje 
się przede wszystkim kategoriami wolnego rynku, braterstwo 
będzie tylko kolejnym romantycznym wydarzeniem”. W ta-
kiej sytuacji słowa: demokracja, wolność czy równość stają 
się narzędziami dominacji kulturowej silnych nad słabszymi, 
a nie rzeczywistymi wartościami, wcielanymi w życie. Papież 
jednoznacznie stwierdza, że dobroczynność i wielkoduszność 
nie wystarczą. Oskarża bogatych o to, że nie potrafią spojrzeć 
dalej niż na czubek własnego nosa. Wzywa do walki z przy-
czynami ubóstwa, nierównością, brakiem zatrudnienia, ziemi 
i mieszkań, negowaniem spraw społecznych i pracowniczych. 
Wzywa więc nie tylko do zmiany myślenia, rozwijania ducho-
wości i braterstwa, ale też do tworzenia „skutecznej organizacji 
świata”. Domaga się poza tym, by uznać pożywienie, wodę, dach 
nad głową oraz dostęp do opieki zdrowotnej za niezbywalne 
prawa człowieka. Gdy pisze o wierzących i sposobie głosze-
nia Ewangelii, wskazuje, że: „są wierzący, którzy uważają, że 
ich wielkość polega na narzucaniu swojej ideologii innym lub 
na obronie prawdy z użyciem przemocy, albo na potężnych 
manifestacjach siły”. Ludzie będący u władzy tworzą w swoim 
społeczeństwie kategorie pierwszej i drugiej klasy. Kategorie 
osób z większą lub mniejszą („chamska hołota”) godnością 
i prawami. W ten sposób zaprzeczają, że jest w nim „miej-
sce dla wszystkich”. Używać trzeba słów otuchy, które koją, 
umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które 
poniżają, zasmucają, drażnią i gardzą.

Wszystko to, co napisane jest w Encyklice, zawiera chęć 
zmiany świata, zmiany myślenia. Świat jest już zepsuty, że 
trudno go już naprawić, tym bardziej, że znajduje się w posia-
daniu możnych tego świata.

Wobec tego trzeba tworzyć nowy świat, stary wyrzucić 
do lamusa. Zmieniać świat trzeba zacząć od siebie, od istoty 
ludzkiej. Dokonać zmiany myślenia, odrzucić złe nawyki, wy-
pełniać przykazania zawarte w DEKALOGU. „Uwierzmy w inny 
świat”, tego życzę Czytelnikom i Redakcji „WIADOMOŚCI 
BRZOSTECKICH”.

Z poważaniem
Bolesław Kowalski

Ze spraw życia lokalnego naszego środowiska
Kilkakrotnie już zwracałem się do osób kompetentnych, 

pisałem do „W.B.” w sprawie bezpieczeństwa na drogach 
w naszej gminie, naszej wsi Klecie. Chodzi o wykonanie i ozna-
kowanie (pasy) przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 
73 w miejscowości Klecie w miejscu bardzo niebezpiecznym 
między sklepem „CEZAR” a DOMEM LUDOWYM. Jestem 
człowiekiem w podeszłym wieku, w dodatku niesprawnym 
po zawale i samotnym. Codziennie zaopatruję się w sklepie 
CEZAR. Mieszkam po przeciwnej stronie drogi co sklep. Przej-
ście przez drogę utrudnia sytuacja istniejąca już kilka miesię-
cy, a związana z remontem mostu na rzece GOGOŁÓWKA. 
Wprowadzony jest wahadłowy ruch pojazdów samochodowych 
i stale zablokowany jest ten odcinek drogi. Przebijam się między 
samochodami o lasce i z wielkim strachem. Z powodu moich 
dolegliwości zdrowotnych nie mogę spotkać się ani z sołtysem, 
ani radnym RM p. P. Walem, aby ich zmobilizować do zajęcia się 
tą sprawą. Może ta prośba zamieszczona w „W.B.” spowoduje 
zainteresowanie się tą sprawą przez te osoby. Mam nadzieję, 
że tak się stanie.

B.K. 
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CO NAS CZEKA W ROKU 2022 (Uwaga! Nie 
pomyliłem z rokiem 2021)

W „Wiadomościach Brzosteckich” Nr 5-6 maj-czerwiec/2020 
w moim artykule (liście) zatytułowanym „Czego nas uczy korona-
wirus?” przytoczyłem wycinek tekstu z „APOKALIPSY” św. Jana 
z ostatniego dzieła „NOWEGO TESTAMENTU”. Teraz chcę rozwinąć 
niektóre wątki z tej księgi.

„APOKALIPSA” (tzn. objawienie) św. Jana jest najbardziej tajemni-
czą księgą Nowego Testamentu. Ukazuje ona koniec historii świętej, 
której początki znamy z „Księgi Rodzaju”. Adresatami APOKALIPSY 
byli przede wszystkim chrześcijanie Azji Mniejszej, nad którymi 
apostoł roztaczał opiekę z Efezu. APOKALIPSA zawiera opisy obja-
wień (w snach) – wizje symboliczne dotyczące rzeczy ostatecznych. 
Z proroctwem zaś łączy je to, że autor jawnie występuje w Bożym 
imieniu, nie tylko poucza o przyszłości, ale również napomina, grozi 
lub pociesza. Głównym pouczeniem moralnym jest hasło: „Świad-
czyć niezłomnie Chrystusowi”. Św. Jan zatem przekazuje wiernym 
swoich czasów, ale też wszystkich następnych wieków otrzymane 
objawienie dotyczące losów ludzkości i Kościoła w bliższej i dalszej 
przyszłości, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa.

Historia naszej ery – dwóch tysięcy przeszło lat i czasów obecnych 
dostarczyła nam wiele zjawisk zaistniałych w Kościele, ludzkości 
i w naturze. Zajmę się rozdziałem pt. „LOSY KOŚCIOŁA”.

Kościół Chrystusowy założony przez Niego i oparty na Jego 
naukach, szerzony i utrwalony przez Jego apostołów i uczniów 
przetrwały trzy pierwsze wieki naszej ery. W tym czas Starowier-
nych Izraelitów. Rok 313 był rokiem legalizacji Kościoła i religii 
chrześcijańskiej. Tym samym Kościół Chrystusowy przyjął inne nowe 
oblicze. Od tego momentu zaczęły się spełniać wizje APOKALIP-
SY. Od tego momentu rozpoczął działalność „SMOK” – SZATAN, 
który następnie przekazał swą władzę „Bestii” PIERWSZEJ I DRU-
GIEJ. Kościół Chrystusowy to Kościół, który miał doprowadzić do 
królestwa Chrystusa w Niebie, jak to oświadczył namiestnikowi 
– Piłatowi przed skazaniem Go na śmierć. Powstało „królestwo” 
na Ziemi - państwo „WATYKAN” mające władzę absolutną nad 
państwami świeckimi.

„SMOK PRZEKAZUJE WŁADZĘ BESTII”
13 – 1 „I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza”.
Czym w średniowieczu były podróże morskie, odkrycia nowych 

nieznanych dotąd lądów (obu Ameryk). Podboje, utworzenie kolonii 
– KOLONIALIZM. Wyniszczenie w pień ludności tubylczej – INDIAN. 
Zgromadzenie wielkich majątków państw imperialnych.

13 – 11 „I ujrzałem Bestię wychodzącą z Ziemi”.
Bestia II symbolizuje ustrój kapitalistyczny – KAPITAŁ. Czym jest 

eksploatacja i handel złożami, jakie wydobywane są z Ziemi: rudy 
metali (złoto, srebro i in.), węgiel, ropa naftowa, gaz i in. Wielkie 
fortuny uzyskała garstka ludzi stanowiąca 1% całej populacji na 
Ziemi władająca 82% całego majątku na Ziemi.

13 – 15 „I dano jej, by ducha dała obrazowi Bestii, i tak iż nawet 
przemówił obraz Bestii”.

Propaganda w mediach elektronicznych, w pismach, filmach.
13 – 14 „I zwodzi mieszkańców Ziemi”.
Czym są obietnice przedwyborcze składane przez prawicę? 

Czym było 21 postulatów „SOLIDARNOŚCI” zgłoszonych w 1980 r. 
w miesiącu sierpniu? Czym jest prawica i poglądy prawicowe?

13 – 16 „I sprawia (Bestia B.K.) że wszyscy: mali i wielcy – bogaci 
i biedni – wolni i niewolnicy – dadzą sobie znamię na rękę swą 
prawą lub na swe czoło…”

Z powyższego zapisu wyraźnie wynika, że człowiek z obozu 
„PRAWICY”, to człowiek spod znaku (znamienia) Bestii. Wielcy, 
bogaci i wolni przyjęli to znamię, ulegając „mamonie” – bogactwu. 
Mali, biedni i niewolnicy (żyjący z głodowych płac) zostali uwiedzeni 
obietnicami i „ochłapami”.

WIZJA SIEDMIU CZASZ I SIEDMIU PLAG
16 – 1 „I posłyszałem donośny głos ze świątyni do siedmiu 

aniołów: „Idźcie a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię.”
16 – 2 „I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód 

złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach” – Epidemia koronawirusa, 

obejmująca cały świat. Niesie spustoszenie i śmierć ludności. Czło-
wiek stał się bezradny wobec tej plagi i jej siły niszczącej.

16 – 3 „A drugi wylał swą czaszę na morze. I wystąpiła krew niby 
zmarłego i śmierć poniosła każda istota żywa, te co są w morzu”. 
Ile istot wyginęło już w morzach i oceanach?

16 – 4 „A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód”. Ścieki 
z kanalizacji i zanieczyszczenia.

16 – 8 „A czwarty wylał swą czaszę na słońce; i dano mu władzę 
dotknąć ogniem ludzi. I wielkim upałem ludzie zostali dotknięci 
i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie na-
wrócili się, by oddać Mu chwałę.” Plaga upałów trwa już od kilku lat; 
Ziemia jest spalona, ogień strawił olbrzymie połacie lasów i puszcz. 
W różnych miejscach kuli ziemskiej. Wymieniłem tylko cztery plagi 
z APOKALIPSY, które wystarczająco potwierdziły spełnianie się 
wizji Św. Jana. Plagi te doprowadziły do katastrofy świata. To my 
sami przez zniszczenie naturalnego środowiska (atmosfery, ziemi, 
wody) przyczyniliśmy się do tej apokaliptycznej katastrofy.

Dalej w APOKALIPSIE św. Jan opisuje, że po tym wszystkim 
zostaną stworzone „NOWE NIEBIOSA” i „NOWA ZIEMIA”. Na-
stępnym po nas młodym pokoleniom wchodzącym w życie dane 
będzie przeprowadzić i dokonać zmian we wszystkich dziedzinach 
życia. Dokonać powrotu do prawdziwej wiary, jaką nauczał Jezus 
Chrystus i Jego następcy – apostołowie i uczniowie. Plaga upa-
łów jak i plaga epidemii koronawirusa jest dla człowieka nie do 
opanowania. Zbliżamy się do momentu wielkiej katastrofy, która 
nadejdzie niebawem za kilkanaście miesięcy, gdy nastąpi rok 2022. 
Dlaczego tę datę uważam za przełomowy moment w dziejach 
świata? Z czego ona wynika?

Św. Jan w APOKALIPSIE pisze o liczbie magicznej „imienia Bestii”:
13 – 18 „Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii 

przeliczy, liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześć-
dziesiąt sześć” (666).

Przeliczyć to znaczy przekształcić, wykonując na niej działania 
matematyczne (mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie 
itd.). Liczba ta: 666 jest podzielna przez liczby: 2 i 3. Dokonując 
dzielenia: 666÷3=222 uzyskaliśmy w ilorazie trzy dwójki. Symbolami 
wielkich wydarzeń są lata w których te wydarzenia miały miejsce. 
Na dowód tego przytoczę inną ważną datę, jaką był rok „1989”. 
Gdy dla odmiany liczbę 666 pomnożymy przez 3 (666×3=1998). 
Iloczyn stanowi tę samą liczbę i takich samych cyfr. Zmieniając ich 
uszeregowanie – konfiguracje, uzyskamy 1989 r. Chociaż data 1998 
jest, o ile się nie mylę, datą wstąpienia Polski do NATO. Tak więc 
przeliczenie 666 na 222 utwierdza mnie o trafności i przywiązania 
tej liczby do 2022 roku.

Epidemia koronawirusa rozpoczęła się na początku marca 2020 
roku. Przyjmujemy datę 6 marzec 2020. Od tej daty po upływie 666 
dni mamy datę: 1 styczeń 2022 r. - NOWY ROK.

Dlaczego moje przypuszczenia, że rok 2022 będzie znaczący 
i przekonuje mnie, że się to spełni. Dlatego, że sytuacja jest już 
tragiczna na całym świecie. Śmierć zbiera żniwo w milionach ofiar. 
W naszym kraju w Polsce na dzień 22 listopada 2020 r., w którym 
piszę niniejszy artykuł, od początku epidemii potwierdzono zakażenie 
u 861.331 osób, 13.618 chorych zmarło. Poziom zachorowań na 
dobę 300-400 chorych. Epidemia trwa 9 miesięcy. Do 01.01.2022 r. 
pozostaje 13 miesięcy, czyli o 4 miesiące dłużej. Przyjmując śred-
nio 100.000 zachorowań na miesiąc i średnio 1.500 zgonów, do 
01.01.2022 r. może być zachorowań u 2.200.000 osób, a zgonów 
ok. 35.000, nadzieja jest w szczepionce. Liczby z moich obliczeń 
mogą się zmniejszyć. Lecz straty w ludziach i straty w gospodarce 
będą olbrzymie. Przede wszystkim dotkliwie ucierpią małe i średnie 
przedsiębiorstwa, trudności z uzyskaniem pracy będą wielkie. Lud-
ność zubożeje, żyjąc na marnych zasiłkach. W tej sytuacji nic nam 
nie pozostaje, jak mieć nadzieję, że nie wszystko skończy się tak źle, 
że wyjdziemy z tej opresji nie całkiem obici, czego życzę wszystkim.

Życzę zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowe-
go 2021 Roku Czytelnikom i Redakcji „Wiadomości Brzosteckich”

Z poważaniem
Bolesław Kowalski
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Dokończenie na str. 30

tropeM niezwykłych… - jan fornal złoty MiStrz 
MięDzynaroDowej oliMpiaDy MateMatycznej

„Naród jest przede wszystkim boga-
ty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty 
młodzieżą”

Jan Paweł II

Listopadowy pejzaż 2020 r. jest pogod-
ny i jak zwykle wyzwalający u czło-

wieka wyciszenie i zadumę nad prze-
mijaniem. Ranki budzą się coraz później 
i przynoszą rześką aurę. Coraz to mniej 
samochodów osobowych zatrzymuje się 
na parkingach i coraz rzadziej otwierają 
się drzwi do sklepów. Zwykle zakupy 
są robione ubiegłego dnia po południu. 
Niebo zaciągnięte jest szarymi chmu-
rami, które wolno przesuwają się dalej 
i dalej. Wiatr ostry przegania je i rześko 
zabarwia twarze przechodniów. Drzewa 
stoją puste i jakoś delikatnie kołyszą się 
nagie konary, na których od czasu do 
czasu siadają gołębie lub drobne ptactwo 
poszukujące jeszcze jakichś ostatnich 
śniadaniowych przysmaków. Tylko do-
stojne sosny, świerki, jodły, tuje i cisy 
mocną zielenią zabarwiają widok okolicy. 

Jak okiem sięgnąć pola uprawne są za-
orane, z których wyrastają całe łany zbóż 
ozimych. Ogrody puste coraz to bardziej 
przygotowane na zimę, ozdobione są 
ściętymi gałęziami iglaków ułożonych na 
kopczykach roślin pozostających w ogro-
dzie. Tylko chryzantemy i bukszpany 
ozdabiają jeszcze ogrody. Na podwór-
kach pusto i cicho tylko gdzieniegdzie 
biega za gospodynią piesek, to znowu 
kot biegnie do domu. Nawet drobiu – 
dawniej bywało w każdym gospodarstwie 
dużo – rzadko można spotkać. Wszędzie 
jest cicho i spokojnie. Dzieci poszły do 
przedszkola, starsze do szkoły podstawo-
wej, a jeszcze starsze wyjechały do szkół 
średnich i wrócą dopiero po południu. 
A domy stoją cicho i jakby trochę smutno, 
nawet z kominów nie unosi się dym, który 
świadczyłby o kucharzeniu i gotowaniu. 
Dopiero południem zacznie się odrobinę 
większy ruch, będą wracać dzieci, a z nimi 
wróci gwar do domu.

Jestem na drodze wiodącej do dłu-
goletniego sołtysa, dziś już nieżyjącego 

Stanisława Cholewiaka. I tutaj też widać 
wielkie zmiany. Ogród przygotowany do 
zimy, a na podwórzu cicho jak makiem 
siał. Nie słychać zwierząt domowych, 
a wszystkie budynki gospodarskie sta-
rannie zamknięte. Sad jak wszędzie o tej 
porze roku pusty, a wokół cisza. Przed 
laty było gwarnie, czwórka małych dzieci 
wokół domu urządzała dziecięce zabawy, 
a do domu przychodzili petenci do senio-
ra rodu, a to z pieniędzmi na podatki czy 
też inne opłaty rolne, a to z poradą do soł-
tysa, a ten nigdy pomocy nie odmawiał, 
a że był oczytanym mężczyzną, często 
te spotkania zamieniały się w zebrania 
wiejskie. Dzieci przysłuchiwały się i wy-
rosły na mądrych światłych obywateli. 
Nic dziwnego, że ta rodzina zbiera bardzo 
pozytywne „plony” mądrego i rzetelnego 
wychowania i wnuki Stanisława Chole-
wiaka są chlubą nie tylko dla rodziny, 
ale także dla nas, brzostowian. Obyśmy 
umieli brać przykład z ciepłego i mądrego 

czytelnicy piSzą…
SPROSTOWANIE
Szanowna Pani Urszula Kobak

Po przeczytaniu artykułu „Tropem niezwykłych…” w numerze 
9-10 z 2020 r. mam uwagi uzupełniające, którymi chcę się 

podzielić z szanowną Panią Zuzanną Rogalą.
Załączam zdjęcie z 1954 r., w którym przed wejściem do 

domu Stanisława Piłata, młoda para Helena i Jan Ogrodnik po 
ślubie w kościele w Brzostku zostaje powitana chlebem i solą. 
Na tym zdjęciu pierwszy po lewej jest swat Juliusz Stanek. 
Z tego powodu jestem jednym z żyjących i świadkiem tego 
okresu.

Napisano w artykule:

• „Duża rodzina Stanisława Piłata mieszkała w Kleciach 
przy rzece Przyrwie”. Nigdy nie mieszkała w Kleciach 
i bezpośrednio przy rzece Przyrwa. Teren ten zawsze 
należał i należy do Brzostku.

• „oraz sześcioro dzieci z drugiego małżeństwa z Józefą: 
Zofia, Mieczysław, Roman, Maria, Władysław, Czesław”. 
Pominięto Jadwigę Nogę oraz syna, który zmarł przed 
urodzeniem Romana w 1943 r. niedługo po urodzeniu 
(byłem na pogrzebie i wiem, gdzie jest pochowany).

• Zdjęcie „Helena z siostrami (od prawej Hania, Zosia, He-
lena, Gienia)”. Na tym zdjęciu zrobionym na podwórzu 
Genowefy nie ma Zosi, ale jest koleżanka Genowefy, 
Ludwika Jakubowska, siostra Józefy Piłat.

• „Już 7 sierpnia 1939 r. przejeżdżał niemiecki samochód” – 
„przyjechał niemiecki samochód, z którego wysiadło dwóch 
gestapowców”… „którzy przyszli aresztować Genowefę 
Stanek…” Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 r., 
a aresztowanie było w 1944 r.

• „Niemcy budowali bunkry, w których gromadzili konserwy 
mięsne, które były wielkim przysmakiem dla naszej ludności”. 
JEST TO NIEPRAWDA!

Bardzo się ucieszyłem, że mam brata Juliana i to tak znanych 
imienników jak: Julian Tuwim, Marchlewski… Radość szybko 
uleciała, bo nigdy brata nie miałem. A ja mam na imię Juliusz.

Pozdrawiam szanowne Panie Redaktorki i proszę o zamiesz-
czenie wyjaśnienia w „Wiadomościach Brzosteckich”.

Z szacunkiem
Juliusz Stanek

Jasło, 24.11.2020 r.

PS
Szerzej nie analizuję tematu, który dotyczy trudnych spraw 

życia rodzin po wojnie.
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wychowywania własnych dzieci.
W tej opowieści bohaterem będzie 

wnuk śp. sołtysa Stanisława Cholewiaka, 
syn córki Elżbiety, wielki mistrz wiedzy 
matematycznej – Jan Fornal.

Aby dobrze opowiedzieć o sukcesach 
naukowych Jaśka, trzeba najpierw przy-
glądnąć się rodzicom, Elżbieta – matka 
Jaśka – z domu Cholewiak Fornal jest 
trzecim dzieckiem w rodzinie Albiny 
i Stanisława Cholewiaków. Była 
pogodną, spokojną i wrażliwą 
dziewczyną. W szkole należała 
do grupy najbardziej pracowi-
tych i zdolnych uczniów. Zawsze 
była przygotowana bardzo so-
lidnie do lekcji, chociaż w domu 
– zresztą jak większość dzieci 
w tamtych czasach – bardzo 
dużo pomagała rodzicom w pra-
cach polowych. Często z motyką 
w ręku razem z matką pieliła nie 
tylko warzywa, ale także ziem-
niaki, buraki i inne zasiewy rol-
ne. Pomagała też przy żniwach, 
omłotach i wykopkach ziem-
niaków, jak również wypasaniu 
bydła. Tych obowiązków jak na 
dziecko było dużo, ale Ela nigdy 
nie odmawiała pomocy i razem ze star-
szą siostrą Barbarą i braćmi Andrzejem 
i Grzegorzem solidnie pracowała. Szkołę 
Podstawową w Brzostku ukończyła z bar-
dzo dobrym wynikiem i zdała egzamin 
do Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, 
a była to w tamtych czasach jedna z naj-
lepszych szkół średnich na Podkarpaciu. 
Po maturze zdała egzamin z wynikiem 
pozytywnym do Akademii Rolniczej w Za-
lesiu. Ukończyła tę uczelnię, a następnie 
podjęła jeszcze studia podyplomowe. 
Podczas studiów poznała przyszłego 
męża Wojciecha Fornala syna pedagoga 
jednej z podrzeszowskich szkół, znanego 
nie tylko z sukcesów dydaktycznych szko-
ły, w której był kierownikiem, ale także 
był wzorem wychowawcy i rodzica dla 
młodego pokolenia ówczesnej młodzieży.

W 1994 roku Elżbieta i Wojciech 
wzięli ślub i od tej pory zaczęli wieść 
szczęśliwe życie pełne wzajemnej miłości 
w rodzinie. Z tego małżeństwa przyszło 
na świat troje dzieci: Katarzyna, Michał 
i Jan. W rodzinie pełnej ciepła, współ-
pracy i miłości wyrastały dzieci. Razem 
z rodzicami czynnie spędzali wolne dni 
od pracy i wspólnie rozwijali pasję jazdy 
na rowerach. Jeździli nie tylko na swoją 
działkę pod Rzeszowem w Straszydlu, 
na której powstał nie tylko piękny ogród 
kwiatowy, ale także warzywnik, sad i mała 
altanka, w której odpoczywają po tru-
dach przepracowanego tygodnia, a teraz 
w czasie pandemii koronawirusa jest to 
miejsce bezpiecznej oazy ukojenia. Ów 
rowerowy szlak przejazdów był coraz to 
dłuższy, bywało też tak, że drogami wio-
dącymi przez lasy przyjeżdżali wnukowie 

z rodzicami na rowerach do Brzostku. 
A tutaj narąbali drzewa, naznosili dziad-
kom drew do pieca, zjedli coś swojskiego, 
nasłuchali się opowieści dziadka i wracali 
już samochodem do Rzeszowa. Po takiej 
frajdzie tydzień pracy w szkole, a potem 
na studiach był ukojeniem.

Katarzyna ukończyła informatykę na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie i tam też pracuje. Syn Michał jest 
studentem trzeciego roku psychologii na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zaś 
bohater mojej opowieści – Jan – najmłod-
sze dziecko Elżbiety i Wojciecha For-
nalów – jest studentem drugiego roku 
matematyki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. Jan jest dzieckiem 
milenijnym, urodził się w 2000 roku. Od 
urodzenia był chłopcem spokojnym, po-
godnym i bardzo pracowitym. Długo jako 
malec miał problemy z mową, a kiedy już 
zaczął mówić, to bardzo lubił bawić się 
cyframi oraz w wyliczanki. Od dziecka 
widać było jego zainteresowanie cyframi 
i światem matematyki. Bardzo lubił od-
czytywać numery stron w książkach, a do 
przedszkola nosił grubą 
„Lalkę” Prusa i bawił się 
w sprawdzanie ciągło-
ści numeracji kolejnych 
kartek licealnej lektury. 
Tą zabawą próbował 
zainteresować kolegów. 
Uczęszczał do Szko-
ły Podstawowej nr 23 
w Rzeszowie, gdzie był 
uczniem bardzo pilnym 
i już wtedy uczestniczył 
w licznych konkursach 
przedmiotowych, ale 
ukochanym przedmio-
tem była matematy-
ka oraz nauczycielka 
tego przedmiotu pani 
Ewa Czado-Puchała. Następnie Jan był 
uczniem Gimnazjum nr 9 im. Królowej 
Jadwigi, a jego nauczycielem był pan 
Damian Basaj i tam właśnie korzystał 
z nauczania matematyki po polsku i po 
angielsku. W roku szkolnym 2014/2015 

wziął udział w konkursie Olimpiady Ma-
tematycznej Gimnazjalistów, obecnie ten 
konkurs nazywa się Olimpiada Matema-
tyczna Juniorów i składa się z 3 etapów. 
Pierwszy etap to są zadania konkursowe 
korespondencyjne, drugi etap jest woje-
wódzki, a trzeci ogólnokrajowy i trwa od 
września do kwietnia. Zadania wszystkich 
etapów wychodzą poza program naucza-
nia w szkołach. Większość przygotowań 
do konkursów zawdzięcza swojej pry-

watnej, żmudnej pracy i umie-
jętnościom korzystania z ksią-
żek Henryka Pawłowskiego, 
w których zebrane są zadania 
z poprzednich olimpiad. 

Rok 2015 był przełomowym 
w życiu Jana, gdyż brał udział 
w finale olimpiady w War-
szawie i tam zajął I miejsce. 
Wtedy to zainteresował się 
nim dr Mariusz Kraus, który 
zaprosił go do Liceum Sióstr 
Prezentek im. Jana Pawła II 
w Rzeszowie, gdzie pracował. 
I tak Janek uczeń gimnazjum 
zaczął uczęszczać na kółko 
matematyczne licealistów do 
Sióstr Prezentek. Pod kierun-
kiem wybitnego nauczyciela 

matematyka dr. Krausa Janek szybko 
zaczął się rozwijać i tak już w III klasie 
gimnazjum brał udział w XI Olimpiadzie 
dla Gimnazjalistów, gdzie zajął I miejsce 
oraz udział w Olimpiadzie Matematycznej 
dla licealistów https://om.mimuw.edu.
pl/ , gdzie został laureatem IV stopnia, 
a następnie został wytypowany na Za-
wody Państw Bałtyckich w 2016 r. do 
Finlandii. Janek wraz ze swoją 5-osobową 
drużyną wywalczył złoty medal, a w na-
grodę spotkał się w Laponii ze Świętym 
Mikołajem. W roku szkolnym 2016/2017 
nasz bohater rozpoczął naukę w Liceum 
Sióstr Prezentek w Rzeszowie, gdzie trafił 

pod skrzydła dr. Mariusza Krausa. Od tej 
pory Janek uczestniczył w wielu war-
sztatach matematycznych w całej Polsce 
i poznawał coraz to innych pasjonatów 

Babcia, dziadek, Kasia (siostra), Jaś i mama Elżbieta

XXVII Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich Finlandia 
i spotkanie ze świętym Mikołajem na kole podbiegunowym – 

listopad 2016
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tego przedmiotu. Rok szkolny 
2016/2017 przyniósł kolejny suk-
ces, gdyż na Olimpiadzie został 
laureatem II stopnia i w nagrodę 
wyjechał na finał Międzynarodo-
wej Olimpiady Matematycznej do 
Rio de Janeiro w Brazylii. Na ten 
finał komitet główny typuje 6 naj-
lepszych osób z kilkuetapowych 
eliminacji w danym kraju. I tak po-
jechało na Olimpiadę 615 osób ze 
111 krajów, a wśród nich był nasz 
Rodak – cudowny matematyk Ja-
nek i tam zdobył brązowy medal. Miał 
okazję zwiedzić miasto Rio de Janeiro, 
w tym ogromy pomnik Chrystusa Od-
kupiciela i największy stadion piłkarski 
świata Maracana.

Po powrocie do Rzeszowa rozpoczął 
się żmudny okres pracy i wczytywanie 

się w wielkie dzieła matematyczne. 
W kwietniu 2018 roku ponownie Janek 
zakwalifikował się na LIX Międzynarodo-
wą Olimpiadę Matematyczną do Rumunii 
i tam zdobył złoty medal. Na hucznej gali 

podziwiali go dumni dr Mariusz Kraus, 
rodzice i brat Michał. Janek był bardzo 
szczęśliwy i wydawało mu się, że osiągnął 
wszystko, na co było go stać, ale to nie był 
koniec jego sukcesów. Jednak tym razem 
wiedział, że musi utrzymać formę i udo-
wodnić, że tamten sukces naukowy to 
nie jest żaden przypadek i udowod-
nić, że matematyka to jest dla niego 
wiedza, która w nim jest i gotów jest 
rozwiązywać coraz to poważniejsze 
i trudniejsze działania matematyczne. 
Interesowały go wszelkie dostępne 
zadania matematyczne z całego świa-
ta. Jednym z przykładów była zdalna 
już w 2018 r. próba swoich sił w V 
Irańskiej Olimpiadzie Geometrycznej 
w Teheranie i uzyskany brązowy medal.

W kolejnym ogólnopolskim fina-
le mistrzów matematyki Janek znów 
spotkał wielu zdolnych, twórczych 
młodych ludzi, którzy walczyli o start 
w LX Olimpiadzie Międzynarodowej 
https://www.imo-official.org. Tym 
razem znów wygrał i zdobył w Bath 
w Wielkiej Brytanii tytuł Perfect Scores 
(maksymalny wynik). Towarzyszył mu 
ogromny stres, w konkurencji wzię-
ło udział 112 krajów, a z nich 621 
uczestników. Olimpiada odbywała się 
w dniach 14.07.2019 r.- 22.07.2019 r. 
I tym razem było cudownie – Jan osiągnął 
wszystko, co było do zdobycia. Rozwiązał 
wszystkie zadania, co było wybitnym 
osiągnięciem na międzynarodowej olim-
piadzie. Jest pierwszym Polakiem od 25 
lat, który oprócz tego, że zdobył złoty 

medal, to jest jeszcze w gru-
pie najlepszych sześciu osób 
na świecie, którzy dokonali 
tego sukcesu. Oprócz naszego 
Janka było 2 reprezentantów 
z Chin, 2 ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki oraz 1 z Ko-
rei. Rodzice wraz z nauczy-
cielami z Krakowa, Rzeszowa 
i Piotrkowa Trybunalskiego 
zorganizowali wyjazd na ogło-
szenie wyników i brali udział 
w uroczystej gali rozdania na-
gród. Radość i duma rozpierała 
serca rodziców i nauczycieli 
i wtedy to – w takich chwilach 
można docenić myśl św. Jana 

Pawła II, że największym bogactwem 
narodu jest człowiek.

Wśród wielu sukcesów nasz Rodak 
był złotym medalistą w 2018 i 2019 r. 
w jednym z najbardziej prestiżowych kon-
kursów w Europie Romanian Master in 
Mathematics w Rumunii. Jest jedynym 
dotychczas Polakiem, który zdobył dwa 
złote medale na tych międzynarodowych 
zawodach. Uczestnictwo w różnych 
konkursach stanowiło dla niego źródło 
satysfakcji. Ponadto poznał wielu intere-
sujących ludzi z całego świata i zwiedził 
wiele ciekawych, niezwykłych miejsc.

W tym roku w związku z pandemią 
COVID-19 wiele konkursów i warsztatów 
zostało przeniesione na późniejszy termin 
lub organizowane będzie zdalnie. Myślę, 
że i tym razem nasz mistrz dokona nie 
lada wyczynu naukowego.

Obecnie jest studentem II roku mate-

matyki na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, gdzie objęty jest programem 
tutoringu. Rozwija swoje zainteresowania 
pod kierownictwem dr. hab. Grzegorza 
Kapustki profesora nadzwyczajnego UJ. 
Ponadto prowadzi warsztaty z młodzieżą 
przygotowującą się do olimpiady mate-
matycznej. Wydawać by się mogło, że jest 
zamknięty w świecie liczb i myśli mate-
matycznej, że już na nic nie ma czasu. Ale 
on ma również inne pasje. Kocha pływać, 
jeździ na rowerze, lubi też chodzić po 
górach i zatapiać się w piękno krajobrazu 
polskiego. Jest fanem wyścigów Formu-
ły 1, a jego idolem jest kierowca Formuły 
Charles Leclerc. Jego marzeniem jest zo-
baczyć na żywo takie wyścigi. Otoczony 
jest wianuszkiem „koleżanek”, z którymi 
lubi tańczyć. Jest pełnym wszechstronnie 
utalentowanym człowiekiem, a przy tym 
bardzo skromnym, wesołym i cierpliwym.

Drużyna Polska na Romanian Master of Mathematics 
2018 (Jasiek złoty medal)

International Mathematical Olympiad 
2017 Brazylia Rio de Janeiro (Jasiek 

brązowy medal) Wycieczka do statuy 
Chrystusa w Rio de Janeiro

Janek z bratem Michałem i tatą Wojciechem

International Mathematical Olympiad 2019 Wielka 
Brytania Bath, Jasiek z nauczycielem matematyki 

dr. Mariuszem Krausem (Jasiek znów złoto)
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tropeM niezwykłych… - kS. eDwarD kowalSki
„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…”

Ewangelia wg Św. Mateusza 28,16-20

Cała przestrzeń otulona jest lekkim woalem bieli. Coraz to 
posypuje urokliwa zima puchem śnieżnym całą ziemię, 

a w słońcu z tej bieli śniegowej błyszczą pola kolorami tęczy, 
złota i srebra, jak iskierki przesyłają swoje piękno. Biały pejzaż 
otula całe wzgórze ciągnące się aż do Bud i Gór przysiółków 
Bukowej, a dalej rozciąga się okazała połać lasu, która przecho-
dzi do Januszkowic. Pas drzew zwykle iglastych stoi w szeregu, 
lekko porusza swoje czuby okryte śniegiem, a wiatr unosi płatki 
bieli, kołysząc je, spuszcza na ziemię. Gdzieniegdzie widnieją 
ślady zwierząt, które poruszają się po tych polach. Tropy zajęcy 
tu i ówdzie, rozgrzebane kupki śniegu, w których stoją grupki 
gawronów poszukujących w zmarzłej ziemi pożywienia, to 
znowu stadko saren z ko-
ziołkiem usilnie rozrzuca 
śnieg spod nóg i podchodzi 
coraz wyżej pod las. Domy 
stoją jakby puste, tylko tu 
i ówdzie z komina ciągnie 
się smuga dymu, co jest 
dowodem, że tutaj miesz-
kają ludzie. Na podwórkach 
życie jakby zamarło, tylko 
gdzieniegdzie stoi okazały 
bałwan śniegowy z dużym 
nosem marchwiowym, ka-
peluszem – miską na głowie 
trzymający miotłę w ręce. 
Obok biega pies – stróż tej 
posesji, a wokół domu pu-
sto i cicho jak makiem siał. 
To straszliwa plaga współ-
czesnego świata zwana 
pandemią koronawirusa czyniąca wielkie spustoszenie daje 
i tutaj znać o sobie w tej cichej, spokojnej wiosce. Nie widać 
torów saneczkowych zrobionych przez bawiące się dzieci, 
ani też żadnych szlaków narciarskich. Cisza i pustka dookoła, 
z którą musi się zmierzyć współczesny człowiek. 

Z gór bukowskich widok jest bardzo okazały. Niżej widnieje 
okazały kościół z obszernym dziedzińcem, a obok ciągnie się 
dróżka wiodąca do szosy – bardzo ruchliwej szosy – mię-
dzynarodowej drogi łączącej nie tylko duże miasta Kraków 
– Jasło, ale także i sąsiedzkie kraje. Tuż za szosą, patrząc z gór 

bukowskich, widać wstęgę rzeki Wisłoki, a za nią ciągnące 
się zabudowania daleko w ościennej wsi Błażkowej. Cały ten 
pejzaż okryty jest „puchową pierzyną” błyszczącą w słońcu 
kryształkami przeróżnych kolorów.

W tej wsi Bukowa żyją ludzie z dziada, pradziada osadzeni 
na tej ziemi. Ludzie pracowici, spokojni, życzliwi sobie i mocno 
związani z wiarą katolicką, czego dowodem jest okazały nowy 
kościół, który wybudowany został na przełomie II i III tysiąclecia. 
Kapliczki słupowe, murowane zwieńczone krzyżem z umiesz-
czoną figurą Matki Bożej. Na zboczu Lisiej Góry w zaroślach 
jest cmentarz z I wojny światowej, na którym spoczywają 
żołnierze austriaccy jak też Rosjanie. Na wzgórzu niedaleko 
z granicy z gminą Kołaczyce stoi pomnik wzniesiony w 1971 
roku z tablicą pamiątkową uwieczniającą nazwiska bukowian 
pomordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej, 
a właściwie to jednej akcji partyzantów zlikwidowanej przez hit-

lerowców. Z tego wzgó-
rza, patrząc na zachód, 
rozciąga się panorama 
doliny Wisłoki, aż po górę 
Liwocz, zaś na północ jest 
rozległy widok miasteczka 
Brzostek mocno zabudo-
wanego, wśród których 
to zabudowań widnieje 
monumentalna budow-
la brzosteckiej świątyni. 
Piękne są te widoczki 
oglądane z bukowskich 
gór i napawają człowieka 
spokojem i ukojeniem. 

Przy ruchliwej szosie 
na wprost dawnej bu-
kowskiej szkoły jest duży 
ogród z domem miesz-
kalnym, budynkiem go-

spodarskim i dużą stodołą i garażem, a całe zabudowania 
z podwórzem ogrodzone i zamknięte bramą, która wszystkim 
ogłasza: „… że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza…”. Jest 
to rodzinna posesja Kowalskich, a rodzina ta jest od zawsze 
szanowana przez całą społeczność wiejską Bukowej. Z tej 
rodziny wywodzi się bohater dzisiejszej opowieści ks. Edward 
Kowalski – z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Matka Czesława 
z domu Sieradzka, ojciec Czesław Kowalski tworzyli miłującą 
się rodzinę, prowadzącą duże gospodarstwo rolne wyposażo-

Rodzina Czesławy i Czesława Kowalskich, Jan, ks. Edward, Wiesław, 
Maria, Aleksander

Przyglądając się tej wielopo-
koleniowej rodzinie, można za-
uważyć, że rzetelnie i bogobojne 
wychowanie dzieci daje niezwy-
kłe wyniki i to przez pokolenia. 
Pracowitość, rzetelność w wyko-
nywaniu nawet najdrobniejszych 
prac od dziecka, dobry przykład, 
umiejętne ocenianie każdej nawet 
najdrobniejszej pracy dziecka daje 
znakomite rezultaty. Nie wycze-
kiwanie na nadzwyczajne czyny, 
ale każda nawet drobna czynność 
widziana krytycznymi, ale ciepły-
mi oczyma rodzica daje gwarancję 
pełnego i bogatego życia w doro-
słości. Umiejętność „wydobywa-

nia” talentów, tych, które tkwią 
w każdym człowieku, rozwijania 
i pogłębiania ich, to na pewno 
szansa na sukces. I tak żyje rodzina 
moich bohaterów, niezwykłych 
ludzi z Ziemi Brzosteckiej – Cho-
lewiaków, a jeszcze do tego talent 
matematyczny zszedł się z genial-
ną rodziną Fornalów z Rzeszowa, 
co dało wielkiego geniusza myśli 
matematycznej Pana Jana Fornala. 
Jesteśmy pełni uznania i zachwy-
tu, życzymy Mu wielu sukcesów 
ogólnoświatowych oraz tego, aby 
Jego sukcesy służyły narodowi 
polskiemu i naszej społeczności.

Zuzanna Rogala
International Mathematical Olympiad 2019 Wielka 

Brytania Bath, Jasiek z rodzicami
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ne w konie, kilka krów, trzodę chlewną i drób. Pola uprawne 
zasiewali zbożami oraz kontraktowali tytoń, a później ogórki. 
Praca na roli nie dawała dobrych dochodów na utrzymanie 
rodziny, dlatego też ojciec Czesław Kowalski podejmował 
dorywczą pracę w Stomilu dębickim, a za zarobioną gotówkę 
budował dom mieszkalny. Rodzina z roku na rok powiększała 
się, przychodziły na świat dzieci, które szczęśliwie wzrastały, 
uczyły się w szkole podstawowej w Bukowej, a potem zdoby-
wały zawody w szkołach średnich i zawodowych, podejmowały 
pracę, a później zakładały rodziny. Co niedziela szli na Mszę 
Świętą do kościoła parafialne-
go w Brzostku, czasami jeździli 
całą rodziną furmanką i wtedy 
szybciej bez większych tru-
dów pokonywali 3-kilometro-
wą odległość. W bogobojnej 
i zdyscyplinowanej rodzinie 
był czas nie tylko na pracę, 
ale także na modlitwę. Kwitła 
tutaj miłość rodzinna, a dzieci 
uczone były pracy w gospo-
darstwie i wzajemnej pomo-
cy. Przyszło na świat pięcioro 
dzieci i tak:

Syn Jan po ukończeniu 
podstawówki, podjął naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym 
w Kołaczycach, a po maturze znalazł pracę w Dębicy i tam też 
był założycielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego w Dębicy, 
założył rodzinę, z której wyrosło troje dzieci.

Córka Maria podjęła naukę w Technikum Budowlanym 
w Jaśle, a po jej ukończeniu została zatrudniona w dziale bu-
dowlanym w SKR w Brzostku, potem w Urzędzie Gminy w Pil-
źnie, a obecnie pracuje w Starostwie Powiatowym w Dębicy 
w sektorze budowlanym, jest zamężna z Proszowskim i z tego 
małżeństwa wyrosła córka.

Syn Aleksander po ukończeniu zawodowej szkoły został 
zawodowym kierowcą, zaś Wiesław został na gospodarce 
rodzinnej, a oprócz tego pracował w charakterze mechanika 
pojazdów w zakładzie PKS Ja-
sło. Bardzo mocno związany 
jest z życiem wsi, jest prze-
wodniczącym Rady Parafialnej 
przy kościele w Bukowej. Był 
jednym z twórców pomysłu 
budowy kościoła i ciągle przy 
tym obiekcie pracuje. Przy-
kład bierze z ojca, który jako 
już podeszły wiekiem męż-
czyzna ciągle dbał o wygląd 
kapliczki, bielił ją, odnawiał 
i bardzo pobożnie przy niej 
się modlił.

Syn Edward przeszedł 
bardzo ciekawą drogę życia. 
W bukowskiej szkole podsta-
wowej oprócz zapału do nauki 
okazał się miłośnikiem przyrody ojczystej i razem z grupą 
uczniów organizowanych przez kierownika szkoły p. Józefa 
Rączkę zbierał zioła i kasztany, suszył je, a potem sprzedawali, 
zaś pieniądze kierownik szkoły wpłacał na klasową książeczkę 
oszczędnościową. Zaś za uzbierane pieniądze grupa młodzie-
ży wyjeżdżała na wycieczki organizowane przez kierownika 
szkoły. Przez tę czynność dzieci uczyły się szacunku do pracy, 
umiejętności zarabiania pieniążków i wydawania ich w celach 
poznawczych. Ta miłość do przyrody, dobra znajomość lecz-
niczych ziół pozostała ks. Edwardowi po dzień dzisiejszy, gdyż 

nazywany jest współczesnym Klimuszką. Po ukończeniu pod-
stawówki kontynuował naukę ks. Edward w Zawodowej Szkole 
w Dębicy i tam też zamieszkał w internacie. Sale mieszkalne 
wyposażone były w piętrowe łóżka i w takich skromnych wa-
runkach przebywał nasz bohater opowieści. Tam też pewnego 
dnia dojrzał na podłodze kuleczkę zwiniętego papieru, rozwinął 
ją i wyczytał adres Szkoły Morskiej w Szczecinie. Przyszedł Mu 
pomysł, aby zgłosić się do tej szkoły i tak też zrobił. Tam też 
uczył się w 3-letniej Szkole Morskiej na wydziale Nawigacji 
i Połowów w Szczecinie. W tej szkole kontynuował naukę 
w Studium Wojskowym i podjął pracę w Przedsiębiorstwie 
Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”. W tamtych 

czasach były trzy takie przed-
siębiorstwa w Polsce. Praca 
ta była spełnieniem marzeń 
chłopca. Prowadzili połowy 
śledzi, makreli i dorszy, potem 
solili je układali w beczki i od-
wozili na wyspę koło Szkocji. 
Po pięcioletniej pracy ryba-
ka, a właściwie to starszego 
rybaka zdobywał wiedzę 
w 5-letniej szkole morskiej, 
która ukierunkowana była 
na awans uczestników do 
stopnia kapitana. Ks. Edward 
ukończył tę szkołę i awanso-
wał na „Gryfie” jako II oficer 
nawigacyjny. Tutaj musiał się 

wykazać znakomitą znajomością kierowania sprzętem nawiga-
cyjnym, kompasem oraz umiejętnością czytania map, remontem 
sprzętu rybackiego itp. Musiał doskonale kierować nie tylko 
połowami ryb, ale także kierowaniem statku. Pod jego okiem 
zarzucane były ogromne sieci przystosowane do 60-metrowych 
fal na Atlantyku, z których wyrzucano ogromne ilości głównie 
śledzi, następnie solono je, układano w beczkach i zostawiano 
w bazie, z której brano wodę i żywność dla załogi. Całe dnie 
bardzo intensywnie pracował, ale wieczorami miał czas dla 
siebie i wtedy zatapiał się w Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka, 
dużo czytał i rozmyślał coraz bardziej przychodziła Mu myśl, 
aby zostać księdzem, coraz bardziej z dnia na dzień z tygodnia 

na tydzień rodziła się myśl zo-
stania zakonnikiem. Myślał, 
że mógłby być przydatnym 
w zakonie. Napisał list do tu-
chowskich redemptorystów, 
ale w tamtych komunistycz-
nych czasach listy wysyłane 
na adres zakonu ginęły.

W 1973 r. ks. Edward Ko-
walski został przyjęty do Zgro-
madzenia Redemptorystów 
w Tuchowie. Zgromadzenie 
Najświętszego Odkupiciela 
zwane popularnie Redemp-
torystami zostało założone 
9 XI 1732 r przez św. Alfonsa 
Liguori we Włoszech, który 
porzuca pracę prawnika, stu-

diuje teologię i w 1762 r. przyjmuje święcenia kapłańskie, 
wiele czasu poświęca ubogim i bezdomnej młodzieży Neapolu, 
zakłada tu „kaplice wieczorne”. Studiuje w Stowarzyszeniu Misji 
Apostolskich, sporo czasu spędza w pustelni, gdzie spotyka 
najuboższych i bezdomnych, którym głosi Słowo Boże, a tym 
samym pomaga im poczuć się naprawdę dziećmi Bożymi. 
W 1732 r. św. Alfons zakłada Zgromadzenie Najświętszego 
Odkupiciela zwane Redemptorystami, którzy mają głosić Dobrą 

Msza Św. prymicyjna ks. Edwarda

Święcenia kapłańskie ks. Edwarda
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Nowinę ubogim i opuszczonym. Św. Jan Paweł II Papież nazwał 
św. Alfonsa, że był „…mistrzem mądrości, nauczycielem życia 
chrześcijańskiego i przyjacielem ludzi…”. Nazwany jest doktorem 
Kościoła, patronem spowiedników moralistów. 

W 1893 r. redemptoryści przejęli sanktuarium maryjne 
i otworzyli dom w Tuchowie. 
Byli gorliwymi głosicielami 
Chrystusa Odkupiciela i pro-
pagatorami kultu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Wyda-
wali książki misyjne i czaso-
pisma takie jak „Chorągiew 
Maryi”. W czasach zaborów 
działali w trzech zaborach, 
pracowali wśród zesłańców 
na Syberii, w czasie Powsta-
nia Warszawskiego ponieśli 
straszliwe straty, gdyż 6 VIII 
1944 r. zginęło 30 zakonni-
ków warszawskich. Głosili 
Słowo Boże, w trudnych 
czasach komunistycznych 
PRL-u doznawali wielu szy-
kan, ale pomimo to wykazali się wielką odwagą i apostolską 
gorliwością. Głoszą rekolekcje parafialne oraz specjalistyczne 
dla duchowieństwa, osób zakonnych i świeckich.

Ważnym rysem charyzmatu redemptorystów jest szerzenie 
kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, co zlecił im w 1865 r. 
papież Pius IX. W Polsce to nabożeństwo zostało wprowadzone 
23.01.1951 r. w Gliwicach w kościele pw. Podwyższenia Krzy-
ża. W każdą środę tygodnia przed cudownym obrazem Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy gromadzą się rzesze wiernych, 
którzy podczas nabożeństw, śpiewów maryjnych, słucha-
niu katechezy, odczytywaniu podziękowań i próśb zatapiają 
się w rozważaniach polecanych Maryi. W naszej parafii też 
organizowane są tego typu 
nabożeństwa, w których waż-
ne miejsce odgrywa nie tylko 
kapłan, ale także wierni. I cho-
ciaż koronawirus zdziesiątko-
wał wiernych w kościele, to 
wierni zanoszą permanentne 
modły do największej z matek 
– Matki Nieustającej Pomocy.

Nasz Rodak Ojciec Edward 
Kowalski nic to, że spełnił ma-
rzenia chłopięce jako mary-
narz-rybak, jako trzeci oficer 
nawigacyjny Dalekomorskiej 
Bazy Rybackiej „Gryf”, zaprag-
nął być „rybakiem” ludzi, za-
pragnął nauczać o Jezusie Od-
kupicielu, Bogu Ojcu, pragnął 
wielbić Maryję, matkę Boga i ludzi, a wszystkie te marzenia 
spełniał u tuchowskich redemptorystów. W dniu 6 VI 1980 
roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa 
Tarnowskiego Jerzego Ablewicza, który w tym dniu wyświęcił 10 
kapłanów – misjonarzy. Nasz Rodak rozpoczął pracę w Toruniu, 
gdzie doskonalił przygotowanie do misji parafialnych i pere-
grynacyjnych. Stąd został przeniesiony do Sanktuarium Matki 
Bożej w Bardzie Śląskim, a cztery lata później czynił posługę 
w Szczecinku w Braniewie koło Elbląga, skąd wyjechał do pracy 
w Zamościu, następnie w Skarżysku Kamiennej, w Szczecinie, 
a obecnie od 2008 roku ponownie pracuje w Zamościu w Koś-
ciele pod wezwaniem Świętego Mikołaja.

Kościół ten ma bardzo bogatą i ciekawą historię, jego począ-
tek zaczyna się u schyłku XVI w., kiedy to hetman i kanclerz 

korony Jan Zamojski oddał część swoich dóbr na budowę 
świątyni prawosławnej w 1706 r. Anna z Gielińskich Zamojska 
oddała cerkiew Bazylianom unitom. Od 1915 r. na skutek zbli-
żających się wojsk austriackich pop opuścił miasto, a kościół 
przejęła kuria biskupia w Lublinie, a kościół dotąd prawosławny 
stał się świątynią szkolną pod wezwaniem św. Stanisława 
Kostki, a w 1934 r. ordynariusz lubelski bp Fulman oddał koś-

ciół redemptorystom, którzy 
obok świątyni wybudowali 
swój klasztor. Burzliwe dzieje 
przeżywali zakonnicy podczas 
okupacji, zostali przez oku-
panta usunięci z tego obiek-
tu, a tam powstał hotel dla 
Niemców. Potem powrócili 
redemptoryści, zbudowa-
li główny ołtarz, w którym 
mieści się autentyczna ko-
pia cudownego obrazu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy.

Od 2008 r. Ojciec Edward 
Kowalski pełnił posługę mi-
sjonarza. Ponadto ciągle 
zauroczony jest polską przy-
rodą, a na ziołach i robieniu 

z nich syropów, nalewek, maści zna się nie gorzej jak sam ks. 
Klimuszko.

Zawsze na urlop przyjeżdża do rodzinnej Bukowej, którą zna 
bardzo dobrze. Spacerując po łąkach, zbiera zioła, trawy i kwiaty, 
które mają wartości lecznicze, z których robi mikstury ratujące 
zdrowie nie tylko swoje, ale też znajomych. Rozumie jak mało 
kto naturę i wie, jak dobrze z nią żyć w zgodzie. Pomaga mu 
w tym kontakcie z naturą jego bardzo radosne usposobienie, 
bogobojność i szacunek do drugiego człowieka. Nie wstydził 
się – już jako misjonarz – pomagać ojcu w pracach polowych, 
a przez to bukowianie nabierali do Niego coraz większego 
szacunku. Jego skromność życia jest niedoścignionym wzo-

rem dla młodego pokolenia. 
Ponadto jest to człowiek 
niezwykle utalentowany, bo 
w młodości, w pracy na „Gry-
fie” wykazał się doskonałą 
wiedzą matematyczną, geo-
graficzną, techniczną, bardzo 
dobrą sprawnością fizyczną. 
Medytacje nad Biblią najpięk-
niej przełożoną przez wybit-
nego człowieka Renesansu, 
rektora Akademii Wileńskiej 
Jakuba Wujka świadczą nie 
tylko o walorach filozoficz-
nych ks. Edwarda Kowalskie-
go, ale także o umiejętnoś-
ciach interpretacji walorów 
językowych tekstu. Piękne, 

głębokie nauki misyjne są też wynikiem niezwykłych zdolności 
literackich – nie tylko wynikające z gruntowych przemyśleń 
religijnych, ale także ze znajomości życia różnych wspólnot 
ludzkich. Prowadzenie i pisanie wspomnień i kronik też jest 
wyrazem wielkich zdolności literackich, a w wiedzy o sprawach 
morskich jest niedościgniony.

Obecnie jest emerytem mieszkającym w Zamościu. Tam 
właśnie przy ołtarzu w 2009 roku doznał udaru niedokrwien-
nego, skąd wzięło Go pogotowie ratunkowe do szpitala, a po 
2-tygodniowym leczeniu wrócił do wspólnoty. Tam odbywał 
rekonwalescencję. Czekały na jego przyjazd siostry francisz-
kanki z Łabunia, których jest spowiednikiem.

I tak o świętości życia naszego Wielkiego Niezwykłego 
Dokończenie na str. 35

Dokończenie ze str. 33

Ks. Edward z rodzicami

Ks. Edward z bratem i rodziną



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11-12/2020 35

SŁOWA PEŁNE MOCY POTRAFIą POMóC  fb.com

Ktoś w internecie napisał tak: Powinno się to wywiesić 
we wszystkich szkołach i miejscach pracy. Można go kochać 
i można nienawidzić. Bill Gates – amerykański informatyk, 
przedsiębiorca, filantrop, współzałożyciel oprogramowania 
i były prezes zarządu korporacji Microsoft. Wygłosił wykład 
w szkole średniej na temat 11 rzeczy, których nie nauczysz 
się w szkole. Uważa, że bezstresowe i politycznie poprawne 
nauczanie stworzyło pokolenie dzieciaków bez koncepcji 
na rzeczywistość i naraża je na porażkę w realnym świecie.

Zasada 1: Życie jest niesprawiedliwe – przyzwyczajaj się 
do tego.

Zasada 2: Świat nie dba o Twoją samoocenę. Będzie wy-
magać od Ciebie, abyś coś osiągnął, zanim poczujesz się 
dobrze z samym sobą.

Zasada 3: Nie będziesz zarabiał kroci zaraz po skończeniu 
liceum, nie będziesz prezesem z samochodem i telefonem 
komórkowym, dopóki nie zapracujesz na to.

Zasada 4: Jeżeli uważasz, że Twój nauczyciel jest wyma-
gający, zaczekaj, aż będziesz miał szefa.

Zasada 5: Praca na kuchni albo na zmywaku nie jest poniżej 
Twojej godności. Twoi dziadkowie na takie zajęcia mieli inne 
określenie, mówili na to SZANSA.

Zasada 6: Jeżeli narozrabiałeś, to nie jest wina Twoich 

rodziców, więc nie rozczulaj się nad swoimi błędami, tylko 
się na nich ucz.

Zasada 7: Zanim się urodziłeś, Twoi rodzice nie byli tacy 
nudni, jacy są teraz. Stali się tacy, bo muszą płacić Twoje ra-
chunki, sprzątać Twoje rzeczy i słuchać, jaki super, uważasz, 
że jesteś. Zatem nim uratujesz las deszczowy od pestycydów 
pokolenia Twoich rodziców, zajmij się posprzątaniem swojego 
własnego pokoju.

Zasada 8: Twoja szkoła może jakoś radzi sobie z wygra-
nymi i przegranymi, ale życie nie! W niektórych szkołach 
przestano oceniać uczniów negatywnie i daje się im tyle 
możliwości poprawek, ile tylko potrzebują. To ma się nijak 
do tego wszystkiego, co spotka Cię w życiu.

Zasada 9: Życie nie jest podzielone na semestry. W życiu 
nie masz wolnych dwóch miesięcy każdego lata i niewielu 
pracodawców zainteresowanych jest pomaganiem Ci w od-
najdywaniu Siebie. Zajmij się tym Sam.

Zasada 10: Bądźcie mili dla szkolnych fajtłap – może się 
tak zdarzyć, że będziecie musieli dla jakiegoś pracować.

Zasada 11: Jeżeli umiesz to przeczytać, podziękuj na-
uczycielowi.

Wybrała Maria Kawalec

ŚMiech to zDrowie. to nie 
banał. on naprawDę leczy.
 fb.com

Często mówimy: Będzie co wspominać na stare lata… A na 
starość, jak na złość – skleroza.

  
Czekałam w recepcji przed pierwszą wizytą u nowego 

dentysty. Kiedy spostrzegłam jego dyplom wiszący na ścia-
nie i odczytałam jego nazwisko, nagle uprzytomniłam sobie, 
że przystojny, wysoki chłopak o tym samym nazwisku był 
w mojej klasie w szkole średniej 30 lat temu. Kiedy go uj-
rzałam, porzuciłam moje przypuszczenia. Ten łysiejący, siwy 
facet z wielkimi zmarszczkami na twarzy był za stary, żeby 
być moim kolegą z klasy. Kiedy badał moje zęby, spytałam, 
czy chodził do okolicznej szkoły średniej. 

- Tak – odpowiedział. 
- Kiedy pan skończył?
- W 1978 roku. 
- Rany, byłeś w mojej klasie! – wykrzyknęłam. 
Przyjrzał mi się bardziej i spytał: 
- A czego pani uczyła?

  
Spotyka się dwóch przyjaciół: 
- Jak żyjesz? 
- Beznadziejnie. Wiesz, pożyczyłem znajomej 5.000 zł na 

operację plastyczną i teraz nie wiem, jak ona wygląda.
  

Matka krzyczy na córkę: 
- Zabraniam ci wracać tak późno do domu. Masz dopiero 

17 lat. Ja w twoim wieku… 
- Wiem, wiem – przerywa córka. - Siedziałaś stale w domu… 

bo ja miałam pięć miesięcy.
  

- Panie doktorze, swędzi mnie całe ciało. 
- A próbował się pan kąpać, jak mówiłem? 
- Tak, wykąpałem się, dwa tygodnie było w porządku, ale 

teraz znowu swędzi.
  

Wybrała Maria Kawalec

Rodaka można by było napisać wiele, 
ale On sam niewiele o sobie opowia-
da. Można Go spotkać zadumanego, 
klęczącego przed obrazem Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy w kaplicy 
bukowskiej, który to obraz ufundował 
i rozpoczął nowennę trwającą po dziś 
dzień. Można też spotkać go skupione-
go, świątobliwie spełniającego Ofiarę 
Mszy Św., czy też chodzącego po leś-
nych dróżkach bukowskich, ukochanych 
przez współrodaków. W tych spacerach 
po rodzinnych ścieżkach upaja nasz 

Rodak nie tylko oczy widokiem, ale 
także – pewnie – i duszę, a myśli 
przekazane przez św. Mateusza „…
Idźcie na cały świat i nauczajcie…” 
zostały realizowane każdym dniem 
życia naszego Ojca misjonarza. Oby 
takich powołań kapłańskich było na 
Ziemi Brzosteckiej więcej, a nasze-
go Rodaka polecajmy Matce Boskiej 
Nieustającej Pomocy, której obraz 
jest w bukowskiej kaplicy.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 34

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Kaplicy w Bukowej

Fot. M
ichał D

ziedzic
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Dokończenie na str. 36

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 44) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? 
fot. s. 44) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 15 stycznia 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
ROZWIĄZANIE:

Krzyżówka
grudzień 2020

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

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

POZIOMO
1) Beznoga jaszczurka, o ciele wężowato wydłużonym. 5) Podział, klasyfikacja, klasyfikowanie. 10) ... 
Baba - wódz 40 rozbójników, właściciel Sezamu 11) Wyraz utworzony z pierwszych liter lub zgłosek 
kilku wyrazów. 12) Dział zoologii, nauka o owadach. 14) Pudełeczko noszone przy pasie, popularne 
w dawnej Japonii. 15) Kolumnada, w której rozstaw kolumn wynosi 4 średnice kolumny. 16) Dział 
geografii fizycznej zajmujący się badaniem mórz i oceanów; oceanografia. 18) Mit. gr.: rzeka za-
pomnienia w Hadesie. 20) Angielski tytuł szlachecki. 22) Drobny utwór poetycki o charakterze 
sielanki pasterskiej. 28) Nacięcie, rowek. 30) Urządzenie służące do zamykania i otwierania do-
pływu cieczy lub gazu; kurek, zawór. 31) Stopień oficerski w wojsku kozackim i kaukaskim carskiej 
Rosji. 32) System radionawigacji dalekiego zasięgu. 34) Imię męskie - 15 VII; Olsen z gangu. 35) Po-
zer. 37) Ukraiński instrument ludowy, rodzaj lutni. 40) Aktywny sejsmicznie i wulkanicznie wąski 
i głęboki rów tektoniczny. 41) Obszar bujnej roślinności na pustyni. 43) Mit. egip.: ubóstwione 
Słońce, stwórca i pan świata; Re. 45) Człowiek zmyślający, opowiadający fantastyczne, kłamliwe 
historie. 46) Mit. gr.: piękna boginka uosabiająca siły przyrody. 48) Chełpienie się, udawanie, 
zmyślanie, koloryzowanie. 49) Bezbarwny gaz palny, węglowodór nasycony. 50) Stowarzyszenie 
skupiające ludzi określonego środowiska, zawodu itp. 51) Zespół złożony z czterech instrumentali-
stów. 52) Dawniej: rodzaj surduta, żakietu, kaftana. 53) Paryski opryszek, nożownik, rzezimieszek.

PIONOWO
1) Zgodność z rzeczywistością, prawdziwość, brak kłamstwa, fałszu, udawania. 2) Główny port 
w RPA nad Oceanem Indyjskim. 3) Człowiek cierpiący na lunatyzm (wykonywanie w głębokim 
śnie różnych czynności, zwł.chodzenie); somnambulik 4) Włoskie imię męskie. 5) Dziecko, 
którego rodzice (lub jedno z nich) umarli. 6) Śląski taniec ludowy, tańczony przez trzy oso-
by. 7) Wyrostek, smarkacz, chłystek. 8) Imię męskie - 24 IX, 9 XI; Krzysztof ... Toeplitz 9) Mały 
klin. 13) Krótkie latem, a długie zimą 17) Matematyczna granica. 19) Ozdobne, długie, delikatne 
pióro wystające na grzbiecie czapli. 21) Ubytek wagi przechowywanego lub transportowanego 
towaru na skutek wyschnięcia. 22) Rzeka w pn.-wsch. Hiszpanii, wpada do Morza Śródziemne-
go. 23) Syberyjska rzeka przepływa przez Jakuck. 24) Dawna stolica Moraw. 25) Hiszpańskie 
imię żeńskie - 21 I 26) Produkt zakonserwowany w occie z dodatkiem przypraw. 27) Spor-
towiec uprawiający biegi przez płotki. 29) Mała rozeta. 30) Alkaloid, narkotyk stosowany 
w lecznictwie do znieczulenia miejscowego. 33) Miła woń, przyjemny zapach. 35) Siatka 
zastawiana na ptaki. 36) Zespół składający się z 9 instrumentalistów. 38) Zdrobnienie od: 
bufa. 39) Jednostka powierzchni używana w rolnictwie. 42) Mat.: z. dodawania, odejmowania, 
dzielenia itp. - znak graficzny oznaczający rodzaj działania lub relacji. 44) Szwedzki popularny 
zespół muzyczny. 47) Niski głos kobiecy lub chłopięcy.
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ii puchar beSkiDów kyokuShin cup
24 października 2020 r. w Bielsku-

-Białej odbył się II Puchar Be-
skidów Kyokushin organizowany przez 
Bielski Klub Karate Kyokushin pod kie-
rownictwem shihana Sławomira Dubiela. 
W turnieju tym wzięło udział 105 zawod-
ników z 12 ośrodków karate z całej Polski. 
Rywalizacja odbywała się w konkuren-

cjach kata oraz kumite. Brzostecki Klub 
Karate reprezentowało 16 zawodników, 
z czego 13 stanęło na podium. Nasi za-
wodnicy zdobyli 14 miejsc na podium 
oraz trzecie miejsce drużynowo. Gratu-
lujemy im waleczności i widowiskowych 
walk. Brzostecki Klub Karate reprezento-
wał także jako sędzia maty sensei Robert 

Kolbusz 2Dan.

Miejsca na podium dla Brzostku w ku-
mite zdobyli:

1. miejsce – Kolbusz Adrian,
2. miejsce – Pietrzycka Wiktoria, 

Gwiżdż Jan, Łętek Ada, Finek Kinga, Wi-
niarska Julia, Czarnecka Kamila,

3. miejsce – Nowi-
cka Karolina, Wątorek 
Klaudia, Kasprzyk Emi-
lia, Mateja Aleksander, 
Mateja Mikołaj, Krup-
ka Piotr.

Miejsce na podium 
dla Brzostku w kata 
zdobyła:

3. miejsce - Pietrzy-
cka Wiktoria.

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

Robert Kolbusz

kolejny Dobry Start brzoSteckich karateków
3 października 2020 roku w Józefowie 

odbył się XXI Turniej Karate o Pu-
char Burmistrza Józefowa, w którym 
wzięło udział około 250 zawodników 
z 28 klubów. Brzostek reprezentowało 

14 zawodników, z czego 9 stanęło na po-
dium. Sędziowali sensei Robert Kolbusz 
oraz sensei Paweł Bulsa. Sekundowali 
naszym zawodnikom Piotr Krupka oraz 
Kornelia Szczepkowicz.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
I miejsce – Wątorek Klaudia
II miejsce – Mroczek Klaudia
II miejsce – Nowicki Paweł
II miejsce – Kolbusz Dawid

III miejsce – Pietrzycka 
Wiktoria

III miejsce – Czarnecka Kamila
III miejsce – Łętek Ada
III miejsce – Winiarska Julia
III miejsce – Wojnar Kamil

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

Robert Kolbusz



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11-12/202038

brzoStowianka wiceliDereM jeSieni!
Sezon piłkarski 2020/2021 na półmetku. Pomimo panującej 

epidemii koronawirusa udało się rozegrać jesienną rundę 
bez większych przeszkód. Jedynie ostatnie mecze, zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem, musiały odbywać się bez 
udziału publiczności. Seniorzy Brzostowianki po niesamowitym 
początku rozgrywek (8 wygranych meczów z rzędu) w końcówce 
złapali lekką zadyszkę, co dało nam 2. miejsce w końcowej 
tabeli, ze stratą tylko jednego punktu do lidera (Tab.1). Bilans 
bramkowy to 38 strzelonych, 12 straconych goli. Najlepszym 
strzelcem naszej drużyny okazał się Kacper Szymański, który 
zdobył 11 bramek. Trzeba pochwalić cały zespół za zaanga-
żowanie, dobrą frekwencję, za walkę do ostatniej minuty oraz 
za ogólne podejście do gry – tworzymy drużynę i za jej wyniki 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. 

Juniorzy starsi, którzy po wieloletniej przerwie ponownie 
zostali zgłoszeni do rozgrywek ligowych, wygrali 3 mecze, 
przegrali również 3 spotkania i z 9 punktami zajęli 3. miejsce 
w tabeli. 

Juniorzy młodsi również zakończyli rozgrywki na 3. miej-
scu w tabeli z dorobkiem 16 punktów (5 wygranych, 1 remis, 
2 porażki), zdobywając 19 bramek, tracąc 10. Do rozegrania 

pozostał jeden mecz, który decyzją PZPN z przyczyn związanych 
z pandemią został przeniesiony na wiosnę 2021. 

Grupy dziecięce pod wodzą trenera Marcina Juszkiewicza 
z treningu na trening podnosiły swoje umiejętności, a wiele 
rozgrywanych pojedynków z rywalami z okolicznych miejscowo-
ści dawało jeszcze większą frajdę z gry w piłkę. Organizowane 
wraz z A.P. Wisłoka Błażkowa dwa tygodniowe obozy piłkarskie 
na stadionie OSiR w Brzostku zbierały same pozytywne oceny 
wśród uczestników, jak i rodziców – dziękujemy za zaufanie. 

Wysokie pozycje w tabelach nie biorą się same. Bardzo 
zadowalające jest, że ponownie wraca chęć w młodych za-
wodnikach do gry z herbem Brzostowianki na piersi. Dziękuję 
wszystkim piłkarzom i piłkarkom za to, że wspólnie małymi 
krokami budujemy naszą drużynę.

Podziękowania składam również Gminie Brzostek, na czele 
z Panem Burmistrzem Wojciechem Staniszewskim – pieniądze 
z dotacji pozwoliły naszym zawodnikom trenować i grać na 

poziomie, którego nie mają drużyny z podob-
nych lig. 

Wsparcie lokalnych firm i przedsiębiorców na 
poziomie rozgrywkowym, jaki prezentujemy, jest nieocenione. 
Serdeczne podziękowania dla tych, którym rozwój brzosteckie-
go futbolu leży na sercu, sponsorom i darczyńcom za zaanga-
żowanie i pomoc w sprawnej działalności i funkcjonowaniu 
naszego klubu. To dzięki Państwa wsparciu Brzostowianka 
rozwija się i ma szanse na grę na wyższym poziomie. 

Dziękujemy Firmie MarBud na czele z Panem Mariuszem 
Staniszewskim za ufundowanie dwóch kompletów strojów 
piłkarskich oraz koszulek treningowych dla juniorów.

Podziękowania dla firm, których wsparcie pozwoliło na zakup 
piłek meczowych, dresów oraz butów piłkarskich:
* PPHU „EKIW” Sp z o.o.
* PPHU „Marbet”
* Sklep „AQUA-KAN” Dorota Noga
* Zakład Ślusarski Edward Kmiecik
* el-mech-Plast Jedziniak Sp. Jawna
* Rightway Logistics Mateusz Baran 
* MatSport - Sklep Sportowy i Nadruki

Dziękujemy Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Brzostku za 
warunki, w jakich możemy uprawiać piłkę nożną, Panu Zbi-
gniewowi Ziębie za opiekę nad stadionem, opiece medycznej. 
Dziękujemy rodzicom za zaufanie i udział swoich pociech 
w zajęciach organizowanych przez nasz klub i wreszcie tre-
nerom, Mateuszowi Pyskatemu, Karolowi Staniszewskiemu 
oraz Marcinowi Juszkiewiczowi za pełen profesjonalizm i za-
angażowanie w rozwój indywidualny swoich podopiecznych. 

Mam nadzieję, że przyszły rok będzie obfitował w wiele spor-
towych emocji, także tych na lokalnym podwórku, a współpraca 
między naszym klubem a Gminą Brzostek, a także środowiskiem 
sponsorów jeszcze bardziej zaowocuje i pozwoli na czerpanie 
z piłki nożnej obopólnych korzyści.

Z wyrazami szacunku,
Mirosław Szukała

prezes LKS Brzostowianka Brzostek

Brzostowianka Brzostek Juniorzy Starsi 2020
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Brzostowianka Brzostek Seniorzy 2020

Obóz Piłkarski 2020

Górny rząd od lewej: Mateusz Pyskaty-trener, Waldemar Hołowicki, Łukasz Andreasik, Dominik Chmura, Paweł Stanek, Dominik 
Nowicki, Adrian Kędzior, Wiktor Szukała, Adrian Pietrucha, Dawid Szybist, Mirosław Szukała-prezes.

Dolny rząd od lewej: Michał Ciombor-kierownik, Miłosz Zyguła, Kacper Szymański, Kamil Niedzielski, Karol Wojdyła, Hubert Wodzień, 
Jakub Zastawny.
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groch z kapuStą 
Domowe ziołolecznictwo

Odwiedzając znajomych spod Poznania, zgadaliśmy się m.in. 
na temat przyjmowanych leków i suplementów w postaci 

tabletek, czyli produktów przemysłu farmaceutycznego. Wtedy 
gospodarz powiedział, że on leczy się sam – korzysta z porad 
„doktora Google” i Facebooka, wykorzystując zioła lecznicze, 
które depczemy w ogrodzie, na pastwisku, łące czy w lesie.

Po przyjeździe do domu włączyłam Facebook i natrafiłam na 
nagranie, jak gość – dość dziwnie ubrany – chodzi po własnym 
zachwaszczonym ogrodzie, pokazuje, omawia i zjada elementy 
znajdujących się tam roślin. Część tych „chwastów” znałam 
osobiście: babka lancetowata, młode liście jeżyny i maliny, 
listki i kwiaty koniczyny białej i czerwonej, młode liście mniszka 
lekarskiego (mlecza), dzikiej mięty, pokrzywę, podagrycznik 
oraz inne, których nie znałam. Najwięcej uwagi skupił na po-
dagryczniku, pokazując trzy potrójne liście i trójkątną łodygę, 
co odróżnia podagrycznik od podobnych mu roślin. Też zjadł 
takie liście „na surowo”. Przy tym szeroko omawiał na bieżą-
co działanie i zastosowanie poszczególnych chwastów-ziół; 
wyłapałam kilka dolegliwości mnie nękających i zapisałam 
stosowną nazwę „zielska”.

Nie czekając długo, w następnym dniu poszłam nazbierać 
zapamiętanych chwastów, aby na sobie sprawdzić ich działa-
nie. Było gorąco, lekko po południu, moja „apteka” rosła na 
wzgórzu od południowej strony – było to pobocze drogi nie-
mal nieuczęszczanej, skoszonej jakiś czas temu, gdzie odrosły 
świeżutkie, dobroczynne „chwasty”. Nazbierałam tego sporo, 
czyli wszystkie, jakie znam, odganiając z kwiatów koniczyny 
pszczoły i inne owady.

Po przyniesieniu do domu oberwałam liście z łodyg, pokro-
iłam na drobne kawałki – no i jak to zjeść? Już wiedziałam, że 
popełniłam błąd – ziół nie zrywa się na słońcu w upalny dzień! 
Trzeba zrywać koniecznie rankiem, kiedy są jędrne i wilgotne.

Zrobiłam więc dresing – olej z I tłoczenia, cytryna, musz-
tarda – polałam tym chwasty w naczyniu, ale niezbyt dało się 
zjeść taką sałatkę, dołożyłam więc jogurt, ciut soli i zjadłam 
połowę przygotowanej sałatki.

Czy było smaczne? Nie, ale za to zjadłam też tylko połowę 
drugiego dania obiadowego. Na drugi dzień postanowiłam 
przepuścić te chwasty-zioła przez ręczną maszynkę do mię-
sa – dzisiaj skropiłam je wodą (te zapasowe), aby przez noc 
zjędrniały.

Mąż nie dał się namówić na udział w tych eksperymentach, 
więc zdana byłam na siebie i swój układ pokarmowy.

W następnym dniu przed obiadem oberwałam liście oraz 
górne części łodyg wszystkich chwastów i zmieliłam przez 
maszynkę z drobnym sitkiem (brak sitka z większymi otworami) 
– wyszła papka w kolorze i konsystencji mrożonego szpinaku. 
Czym to doprawić? Przygotowałam jak szpinak, ale bez czosnku. 
Czy dało się to zjeść? Z wielkim trudem i jedynie z myślą, że to 
zdrowe, pożywne i dobre dla ciała i ducha. Ale na przyszłość 
ten sposób przyrządzania chwastów do spożycia odpada. Plus 
jest taki, że organizm nieco się przeczyścił.

W kolejnym dniu już przed dziewiątą rano zrywałam chwa-
sty jędrne i wilgotne. Tym razem postanowiłam je przepuścić 
przez wyciskarkę wolnoobrotową, którą niedawno kupiłam. 
Wyciśnięty koktajl był zielony i gęsty – jakoś udało mi się wypić 
tego szklankę. Ale już wiedziałam, że łatwiej pije się rozrze-
dzony wodą mineralną. Tak więc drugą porcję na drugi dzień 
rozrzedziłam wodą i dodałam soku malinowego z własnego 
ogródka – i to był strzał w dziesiątkę! Koktajl dało się wypić 
z łatwością, bez szczególnego poświęcenia.

Następne porcje zielska/ziół zażywałam w postaci koktajlu 
z wyciśniętego wyciskarką soku z dodatkiem cytryny, owoców, 
soku malinowego, wody – i taki napój wypijałam przed wie-
czorem, kiedy przebywałam w domowym zaciszu (nie znając 
do końca reakcji organizmu). Muszę przyznać, że uregulowało 
mi się trawienie i – o dziwo – nie było sensacji żołądkowych.

Muszę się jeszcze podkształcić w ziołolecznictwie – przy-
najmniej zapoznam się z wpływem zrywanych blisko domu 
chwastów-ziół na organizm, aby sobie nie zaszkodzić. Bo we 
wszystkich eksperymentach potrzebny jest umiar i zdrowy 
rozsądek.

Nadeszła jesień, zioła-chwasty zestarzały się, zmieniły kolor 
i zapewne przyswajalność, ale na to też jest rada – piję herbatki 
z podagrycznika, pokrzywy, koniczyny i … czekam wiosny!

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

ważna inforMacja
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 15 stycznia na adres: wiadomosci@brzostek.pl

cennik reklaM i ogłoSzeń
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogłoszenia 
w jednym numerze:

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłoszenia w jed-
nym 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 przypadku 

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 mie-
sięcznika.
 ¾Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce 
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 organizacyj-
nych gminy.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z WRZEŚNIOWO-PAŹDZIERNIKOWEGO NUMERU
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Pigwa
Fotograficzna zagadka geograficzna: Opatów
Hasło krzyżówki: Ucieczka też jest rodzajem odwagi. 

Nagrodę książkową wylosowali: Barbara Surdel z Brzostku 
(krzyżówka), Monika Pietrzycka z Brzostku (zagadka geogra-
ficzna), Natalia Brocławik z Brzostku (zagadka przyrodnicza).

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
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zagaDka geograficzna
Co to za miasto? 

zagaDka przyroDnicza

Co to za gatunek?

Fot. Joanna Płaziak z Brzostku Fot. Tomasz Baran z Brzostku

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej DolnejFot. Joanna Płaziak z Brzostku

Fot. Szymon Rogaczewski z Woli Brzosteckiej

Fot. Klaudia Czernik z Zawadki Brzost


