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Kiermasz 
wielkanocny

7 kwietnia 2022 r. po raz pierw-
szy mieszkańcy gminy mieli 
okazję uczestniczyć w kierma-

szu wielkanocnym zorganizowanym 
przez Urząd Miejski i Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku.

Przygotowania rozpoczęły się już od 
godziny 5:30. To wtedy płytę parkingo-
wą w rynku zaczęto zastawiać namio-
tami handlowymi. Wkrótce później zro-
biło się kolorowo od ozdób i kwiatów, 
a w powietrzu zaczął się unosić zapach 
smakowitych potraw świątecznych. 
Śniadanie okazało się zbytecznym 
posiłkiem, gdyż wędrując pomiędzy sto-
iskami, nie sposób było oprzeć się poku-
sie skosztowania smakowicie wyglą-
dająch potraw zarówno tradycyjnych 
polskich, jak i ukraińskich. Te ostatnie 
zostały przygotowane przez przeby-
wające na naszym terenie mieszkanki 
Ukrainy, a serwowane były w ramach 
podziękowania za pomoc i gościnę. 

Tym sposobem nikt nie opuścił 
kiermaszu głodny, a obładowani zaku-
pami mieszkańcy stali się najlepszym 
dowodem na to, że takie inicjatywy 
są jak najbardziej potrzebne. Niestety, 
nie wszyscy mieli szczęście skorzystać 
z kiermaszowych dobrodziejstw. Osoby, 
które w sobotnie przedpołudnie zbyt 
długo zwlekały z przywitaniem nowego 
dnia i pojawieniem się na brzosteckim 
rynku, musiały obejść się smakiem. 
Około godziny 11:00 ze względu na 
niekorzystne warunki atmosferyczne, 
a zwłaszcza silne podmuchy wiatru, 
które mogły zagrozić bezpieczeństwu 
zarówno mieszkańców, jak i wystawców 
oraz pomimo tego że uczestnicy, stra-
żacy oraz Burmistrz Brzostku dwoili się 
i troili, aby utrzymać na miejscu próbu-
jące odfrunąć namioty, zapadła decyzja 
o przerwaniu kiermaszu. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
na brzosteckim rynku znów zrobi się 
gwarno i kolorowo, a pogoda okaże się 
bardziej łaskawa, pozwalając miesz-
kańcom na bezpieczne uczestnictwo 
w tym przedświątecznym wydarzeniu 
oraz nacieszenie oczu przeróżnymi 
cudeńkami. 

zpl •	fot. Paweł Batycki

 fot. przekazana przez Kazimierę Staniszewską
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►

Burmistrz 
Wojciech 

StaniszewskiBurmistrz Brzostku informuje

1. Ogłoszony został przetarg na uporządkowanie gospodarki 
wodnej w Gminie Brzostek. Zadanie (część I) zakłada rozbu-
dowę sieci wodociągowej wraz z towarzyszącymi urządze-
niami infrastruktury technicznej dla miejscowości: Brzo-
stek, Bączałka, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna Dolna, 
Siedliska-Bogusz, Smarżowa, Zawadka Brzostecka. 

2. Opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Podkarpackiego uchwałą z dnia 24.03.2022 z dniem 
7.04.2022 wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
w miejscowościach Brzostek i Zawadka Brzostecka. Jest to 
etap I planu, który obejmuje obszar o powierzchni około 
78,79 ha położony w miejscowości Brzostek. Treść uchwały 
znajduje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pod-
karpackiego pod numerem 1310.

3. 7 kwietnia 2022 o godzinie 10:00 w Domu Kultury w Brzost-
ku odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące opracowy-
wanej strategii rozwoju na lata 2021-2030, która jest jednym 
z  istotniejszych dokumentów strategicznych mającym na 
celu zdiagnozowanie najistotniejszych uwarunkowań i po-
trzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. To także pomoc 
w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno
-ekonomicznej gminy w perspektywie najbliższych lat.
Możliwość skutecznego opracowania strategii istnieje 
jedynie z czynnym udziałem mieszkańców. To również 
efekt przeprowadzonych ankiet oraz godzin paneli dys-
kusyjnych zarówno w formie tradycyjnych spotkań, jak 
i on-line. 

Podczas ostatniego spotkania omówione i przeanalizowa-
ne zostały wyniki ankiet przeprowadzonych w styczniu 
wśród mieszkańców. Istniała również możliwość podzie-
lenia się spostrzeżeniami, wyrażenie opinii na temat za-
grożeń, jak i kierunków rozwoju gminy.
Wielka szkoda, że przy dyskusji w tak ważnych dla gmi-
ny sprawach brała udział tylko nieliczna garstka miesz-
kańców. W kwestiach rozwojowych każdy głos jest waż-
ny i brany pod uwagę, ponieważ daje szansę na trafnie 
obrany kierunek. W najbliższym czasie przewidziane jest 
kolejne spotkanie, o którym będziemy niezwłocznie in-
formować. Liczymy, że tym razem Państwa udział będzie 

liczniejszy i pozwoli na szersze spojrzenie na niektóre 
sprawy.

4. Zakończono prace przy drodze gminnej (106106R) w Go-
rzejowej w kierunku kościoła, a 11 kwietnia 2022 r. oddano 
ją do użytku. Przebudowywany odcinek o długości 225m 
został poszerzony do 3,5m. Wykonano odmulanie i kon-
serwację rowów, wzmocnienie podbudowy drogi, nową 
nawierzchnię bitumiczną oraz uzupełniono pobocza kru-
szywem. Całkowity koszt inwestycji to ok 310 tys. zł.

5. Zakończony został również remont drogi wewnętrznej w Za-
wadce Brzosteckiej, który polegał na wzmocnieniu podbu-
dowy istniejącej nawierzchni żwirowej oraz podbudowy 
placu postojowego, jak również skorygowaniu przekrojów 
poprzecznych. Nawierzchnie drogi i placu postojowego wy-
konane zostały z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie. Odbiór nastąpił również 11 kwietnia 2022 r.

fot. Paweł Batycki
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Burmistrz Wojciech Staniszewski

6. 13 kwietnia 2022 r. oddano do użytku parking obok Domu 
Ludowego w Bączałce. Wykonano roboty ziemne polegają-
ce na oczyszczeniu rowów z wyprofilowaniem skarp, dwie 
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie, a nawierzchnię o powierzchni 192,50m² 
zabudowano płytami ażurowymi. Wyplantowano również 
skarpy i uprzątnięto teren. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
to nieco ponad 43 tys. zł. 

7. Podczas kiermaszu wielkanocnego miała miejsce zbiórka 
„Kobietom z Czernihowa” zorganizowana na prośbę zaprzy-
jaźnionego z gminą Volodymira Boyko. Jej efektem było ze-
branie sporej ilości środków higienicznych dla kobiet oraz 

2,5 tys. zł na ich zakup. Ostatecznie udało się wysłać dwie 
palety zawierające dodatkowo chemię gospodarczą i leki. 
Wsparła nas również gmina Jodłowa, dostarczając we wto-
rek swoją zbiórkę do Urzędu Miejskiego. Wszystko zosta-
ło przekazane do Dębicy, skąd wyruszy w dalszą drogę do 
ukraińskiego Czernihowa (do przeznaczonego miejsca). Raz 
jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim za okazane wspar-
cie, ofiarność oraz nawet najmniejszy drobiazg i grosik 
przekazane na ten cel.

W oparach absurdu…

Klasa dla dwójki dzieci? Tak, to nie jest żaden dow-
cip. Powiem więcej, nawet jeśli nie ma ani jednego 
ucznia w pierwszej klasie, to i tak dyrektor szkoły 

powinien taką klasę stworzyć w arkuszu, bowiem może się 
ktoś do września pojawić w takiej szkole i będzie klasa „jak 
znalazł”. W przedmiotowej szkole do pierwszej klasy zgło-
siło się dwoje uczniów, w tym jeden zameldowany w innej 
gminie. Jednocześnie z tej samej miejscowości dwoje innych 
uczniów rodzice zapisali do pierwszej klasy w innej szkole, 
gdyż twierdzą, że klasa z 4 uczniów - jaka byłaby w macie-
rzystej szkole - nie jest dobrym rozwiązaniem dla ich dzieci. 
Do tego w szkole macierzystej nie ma obecnie klasy pierw-
szej i drugiej, a po ewentualnym powołaniu w przyszłym 
roku klasy pierwszej w latach kolejnych będzie podobny 
problem ze stworzeniem klas szkolnych. Popatrzmy teraz, 
jak to wygląda od strony finansów. Roczne funkcjonowanie 
oddziału szkolnego w klasach 1-3 wynosi około 111 tys. zł. 
Subwencja, jaką otrzymujemy z budżetu państwa, to około 
12 tys. zł na ucznia. Rachunek jest dość prosty, bowiem 
jak na dłoni widać, że brakuje prawie 90 tys. zł. Sfinanso-
wać ten deficyt gmina może tylko z własnych pieniędzy, 
czyli z podatków, jakie płaci do budżetu każdy z mieszkań-
ców gminy. Dla lepszego obrazu sytuacji powiem Państwu, 
że środki, jakie uzyskujemy z subwencji oświatowej, nie 
wystarczają na wynagrodzenia naszych nauczycieli, nie 
mówiąc już o reszcie wydatków (na całą gminną oświatę 
wydajemy ponad 21 mln zł przy subwencji około 13 mln).

Gdzie jest zatem sens powoływania klasy składającej się 

z dwójki dzieci? Czy my jesteśmy tak zamożnym społeczeń-
stwem, że możemy sobie na taki luksus pozwalać? Byłbym 
w stanie (chociaż z trudem) wyobrazić sobie powołanie 
takiej klasy i połączenie jej z klasą drugą, ale w tej sytuacji 
nie ma ani klasy drugiej, ani trzeciej… Jeśli nie będzie klas 
w kolejnych rocznikach, to możemy dojść do absurdalnej 
sytuacji, kiedy w całej szkole będzie dwóch uczniów. 

Tymczasem refleksji żadnej. Nas na wszystko w Polsce 
stać. Klasa z dwóch osób? Proszę bardzo! Ba! Nawet przy 
braku uczniów ma być w arkuszu powołana. Tymczasem 
remont dachu na domu ludowym w Siedliskach-Bogusz 
połączony z jego przebudową jeszcze dwa lata temu wyce-
nialiśmy na 350 tys. zł. Teraz, po przetargu, koszt wyniósł 
prawie 600 tys., a wykonawca i tak odstąpił od umowy, bo 
„podrożało drzewo”. Powiat remont drogi Kamienica Dolna 
- Grudna Górna skosztorysował na około 8 mln zł, po prze-
targu wyszło 18 mln. Nie wiem, kiedy zaczniemy się liczyć 
z pieniędzmi, ale oby nam się nie przypomniały lata osiem-
dziesiąte, bo ja sobie nie wyobrażam budowania czegokol-
wiek przy takiej inflacji. 

W sprawie powołania klasy z dwojgiem uczniów zwróci-
łem się do dyrektora szkoły o nieuwzględnianie jej w arku-
szu organizacyjnym w roku szkolnym 2022/23. Na szczęście 
są wyroki WSA, w których niepowoływanie klas pierwszych 
jest dopuszczalne, jeśli jest ekonomicznie uzasadnione. 
W naszym przypadku jest. Subwencji oświatowej nie star-
cza na wynagrodzenia, a przygotowujemy się do rekordo-
wych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Trudno też, byśmy 
zmniejszali ilość wydarzeń kulturalnych i zajęć artystycz-
nych, a utrzymywali klasy z dwojgiem dzieci. Dlatego jestem 
gotów bronić interesu gminy na wszystkich szczeblach 
ewentualnego postępowania sądowego. 
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Oni 
rządzą

Leszek 
Bieniek
Prezes Zarządu 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnej 
w Brzostku Sp. z o.o.

Imię i nazwisko Leszek Bieniek

Miejsce sprawowania 
rządów Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o.

Czym Pan rządzi? Dostarczanie wody, odbiór ścieków, zbiórka odpadów 
komunalnych 

Jak długo Pan zajmuje się 
rządzeniem?

1998-2008 - Wójt Gminy Brzostek
2009-2014 - Burmistrz Brzostku
2015 do nadal – Prezes ZGK w Brzostku Sp. z o.o.

Czy lubi Pan rządzić? Rządzenie to przede wszystkim odpowiedzialność

Bardziej ludzki wymiar rządzącego

Zainteresowania 
niezwiązane z rządzeniem Sport, filatelistyka

Ulubiona książka „Dzikowy skarb”

Ulubiony film „Znachor”

Ulubiony rodzaj muzyki Polska muzyka lat 80.

Ulubione zwierzę Kot

Ulubiona potrawa Pierogi – dawniej ruskie

Ulubiona dyscyplina sportu Siatkówka

Najlepszy , wg Pana, sposób 
spędzania wolnego czasu Zwiedzanie, transmisje sportowe

Najbardziej zapamiętana 
podróż (z jakiego powodu?) Do Włoch i powrót w czasie powodzi /2010 r./

Osoba, która Panu 
najbardziej imponuje Ludzie pomagający innym bezinteresownie

Co Pana najbardziej 
denerwuje?

Zmienność poglądów w zależności od potrzeb 
osobistych

Życiowe motto

Proszę, przepraszam, dziękuję
To słowa takie proste
To przecież nic nie kosztuje
A życie płynie radośnie.

Masz ciekawe 
lub n iet y-
powe hobby? 

Interesujesz się modą, 
kosmetologią, możesz 
poradzić, jak dbać 
o urodę? Rysujesz kary-
katury lub coś równie 
oryginalnego? A może 
znasz jakieś pasjonu-
jące historie o gminie 
bądź jej mieszkańcach? 
Podziel się z nami! Naj-
lepsze teksty zostaną 
opublikowane w naszej 
lok a l nej  g a z e c ie . 
Zapraszamy Was, dro-
dzy Mieszkańcy, do 
współtworzenia „Wia-
domości Brzosteckich”!

Redakcja 

fot. Paweł Batycki
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Ale jaja!

Po raz drugi przed świętami 
wielkanocnymi na brzostec-
kim rynku pojawiły się gigan-

tyczne pisanki przyciągające wzrok 
z ziemi i z nieba. Pomysłodawcą było 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, a wyko-
naniem zajęła się Pracownia konserwacji 
dzieł sztuki ARTIA.

Obecnie pisanki, kraszanki czy drapanki 
kojarzą się z Wielkanocą, bo tylko wtedy zdo-
bi się jajka mające symbolizować zmartwych-
wstałego Chrystusa. Ludy przedchrześcijań-
skie postrzegały jajka jako odradzanie się 
przyrody. Ogólnie więc symbolika jajka jest 
bardzo pozytywna – początek nowego życia.

Gdyby spojrzeć na brzosteckie pisanki 
o rozmiarze XXXXXL, to od razu nasuwa się 
myśl, że trzeba zmienić, i to szybko, nasze 
życie – odrodzić wartości, które są nam coraz 
bardziej obce: szacunek dla drugiego czło-
wieka, empatię, altruizm. I na pewno nie 
chodzi tu o pomaganie na pokaz, dla własnej 
korzyści – robienie sobie fotek, opisywanie 
się w serwisach społecznościowych, jak to 
współczujemy pokrzywdzonym przez los, 
jakiej pomocy im udzielamy (co jest ostatnio 
szczególnie modne). Niestety, często kryje 
się za tym zaspokajanie potrzeb własnego 
rozbujałego ego, zapewnianie sobie poparcia 
w przyszłych wyborach czy w zdobywaniu 
awansu lub po prostu popularności. Jest to 
chyba ponadczasowa cecha naszego gatun-
ku, skoro już dwa tysiące lat temu Jezus wal-
czył z pomaganiem dla rozgłosu i chwalby. 
Jednak ewolucja nie poszła w tym kierunku 
i nadal, po staremu, sami chwalimy się tym, 
jacy jesteśmy dobrzy i wspaniali. 

U. Kobak

Najpiękniejsze	
palmy

10 kwietnia 2022 r., jak co roku, po zakoń-
czeniu mszy św. w kościele parafial-
nym w Przeczycy o godzinie 11:00 

plac wypełnił się kolorami. Wtedy bowiem do 
konkursu stanęły najwspanialsze palmy wielka-
nocne. Komisja w składzie: Wojciech Staniszew-
ski, Maria Oprządek i Marcin Sas, miała nie lada 
wyzwanie przy wyborze trzech najpiękniejszych 

i wskazaniu pięciu wyróżnień. Chociaż każda 
palma zasługiwała na szczególne uznanie za wło-
żony w przygotowanie trud oraz poświęcony czas, 
to jednak trzeba było dokonać wyboru i wyłonić te 
zwycięskie. 

Zaszczytne pierwsze miejsce przypadło Szkole 
Podstawowej w Przeczycy, na drugim rozgościło 
się sołectwo Zawadka Brzostecka, zaś najniższe 
miejsce na podium zajęło DSM w Przeczycy. OSP 
Skurowa natomiast bezsprzecznie wygrało kon-
kurs na najwyższą, bo aż ponadjedenastometrową 
palmę wielkanocną. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnio-
nym osobom. Liczymy, że za rok również będziemy 
mogli podziwiać tak kunsztowne prace.

zpl

•	fot. Paweł Batycki

•	fot. Paweł Batycki
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Koszyczki	obfitości	
w Gorzejowej

16 kwietnia 2022 r. w kościele para-
fialnym w Gorzejowej wybierano 
najpiękniejszy koszyczek. Wrażeń 

estetycznych nie brakowało, a komisja konkur-
sowa w składzie: Wojciech Staniszewski, Mar-
cin Sas, Daniel Wójcik i Proboszcz parafii Gorze-
jowa – ks. Piotr Nalepa, miała twardy orzech 
do zgryzienia przy wyborze trzech najpiękniej-
szych i dwóch wyróżniających się. Wszystkie 
koszyczki budziły zachwyt i były bardzo ory-
ginalne. Jednakże jeden zasługiwał na naj-
większą uwagę i deklasując pozostałe, zdobył 
pierwsze miejsce. To oczywiście koszyczek Pani 
Oliwii Zięby z Jaworza Górnego, w którym królo-
wało żywe jagnię! Pozostałe miejsca przypadły 
kolejno mieszkańcom Gorzejowej: Szymonowi 
Sypieniowi i Annie Szynal. Serdecznie gratulu-
jemy zwycięzcom i wyróżnionym pomysłowości 
i poczucia estetyki.

zpl •	fot. Paweł Batycki
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Konkurs	na	„Palmę	
Wielkanocną”	rozstrzygnięty

W bieżącym roku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zapro-
siło dzieci, młodzież oraz podopiecznych WTZ i ŚDS w Brzostku do 
wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Palma Wielkanocna”. 

Konkurs ten przyczynia się do podtrzymywania regionalnych tradycji wielka-
nocnych, zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia. O różnorodności technik 
wykonania można było przekonać się, oglądając prace zgłoszone do konkursu. 
Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością w doborze materiałów, z których 
wykonali kolorowe palmy. Praca komisji konkursowej nie należała do najłatwiej-
szych, gdyż wszystkie prace urzekały pięknem, pomysłowością i odznaczały się 
różnorodną formą wykonania. Spośród 100 prac w 5 kategoriach wiekowych, 
każda palma została oceniona według kryteriów określonych w regulaminie. 
Jury w składzie: Irena Czech, Maria Oprządek i Daniel Wójcik przyznało 15 nagród 
oraz 2 wyróżnienia.

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie otrzymały nagrody rzeczo-
we, zaś pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i książki za udział. Serdecznie 
dziękujemy za tak duże zainteresowanie konkursem oraz gratulujemy kreatyw-
ności i zdolności manualnych. 

CKiCz Brzostek
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18:00 przemarsz paradny 
 na plac rekreacyjny 

w Siedliskach-Bogusz

18:10  uroczysty apel, 
złożenie meldunku, 

      podniesienie flagi państwowej 
na maszt

Burmistrz Brzostku,
Prezes OSP Siedliska-Bogusz oraz Kierownik CKiCz w Brzostku 

zapraszają na:

Organizatorzy:
Patroni medialni:

godzina 
16:45

placplac  
rekreacyjnyrekreacyjny  

ww  
Siedliskach-BoguszSiedliskach-Bogusz

7 maja 2022 r. 

W programie
16:45   zbiórka pocztów sztandarowych 

17:00   Msza Św. w Kościele parafialnym 
w Siedliskach-Bogusz     

18:20  powitanie gości

18:30 przekazanie wozu, 
podziękowania

Dmuchańce
19:00 Zabawa z zespołem Andante

WSTĘ
P

WSTĘ
P

WOLN
Y!

WOLN
Y!
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Dzień Kobiet 
w Bukowej

13 marca 2022 r. w Bukowej odbyło się trady-
cyjne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Panie 
z Bukowej chętnie integrowały się z koleżan-

kami z Brzostku i Kleci. Na tej miłej uroczystości nie zabra-
kło pysznego jedzenia, rozmów i wielu uśmiechów na twa-
rzy. Dodatkową atrakcją były zabiegi wykonywane 
przez przedstawicielki firmy Oriflame. „Sukces każdej 
kobiety powinien być inspiracją dla innej i trzeba się 
nawzajem wspierać” twierdzi Serena Williams. Nasze 
Panie za każdym razem to udowadniają. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za to piękne popołudnie 
i miłą atmosferę. 

KGW Bukowa

Teatr  
Uczy nas żyć, 
Życie nas uczy udawać 
Teatr - 
Wielka to sprawa…

Muzyka i wykonanie: Zbigniew Wodecki

Świętowanie	
Międzynarodowego 
Dnia Teatru

30 marca 2022 uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku przenieśli się w magiczny 
i tajemniczy świat teatru. Przygoto-

wali na ten dzień stroje oraz prezentacje i wcie-
lili się w role bohaterów literackich. Pomysłów nie 
brakowało - były kostiumy z krepiny, bibuły, tek-
tury, kawałków materiałów, w ich wykonaniu czę-
sto pomagali rodzice. Młodsi chętnie grali postacie 
z bajek i baśni, natomiast starsi kreowali Anię z Zielo-
nego Wzgórza, Pippi Pończoszankę, Mikołajka, Kazi-
mierza Nowaka z „Afryki Kazika”, Zosię z „Pana 

Krystyna Zdziarska

Tadeusza”, Ebenezera Scrooge’a z „Opowieści wigilijnej”, bohaterów 
„Kamieni na szaniec”, „Zemsty”, „Quo vadis”, „Balladyny”, „Har-
ry’ego Pottera”. Uczniowie wyrazili uznanie dla aktorów, bijąc im 
spontaniczne brawa. Naprawdę się podobało, lepszej rekomendacji 
nie trzeba. 
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Oksana Bondar, która musiała 
opuścić swoją ojczyznę, dzieli się 
z naszymi Czytelnikami przeży-
ciami związanymi z wybuchem 
wojny na Ukrainie.

Ostatnia 
minuta pokoju

24 lutego 2022 roku obu-
dziliśmy się o 4.00, bo 
zadzwonił telefon męża. 

Mąż odebrał. W trakcie rozmowy 
usłyszałam słowo „wojna”... Ukraina 
została zaatakowana przez wojska 
rosyjskie wzdłuż linii granicznej. 
Zaszumiało mi w uszach i zakrę-
ciło się w głowie. Nigdy nie myśla-
łam, jak się zachowywać w takiej 
sytuacji. 

Mąż spakował szybko swoje rze-
czy i pojechał bronić naszego domu, 
naszego miasta, naszego kraju 
przed inwazją rosyjską. Zadzwoni-
łam do wszystkich moich krewnych 
i znajomych, bo nikt nie wiedział, 
ile mamy czasu, żeby się spakować. 
Wszyscy mieszkamy blisko granicy 
z agresorem.

Strach, panika, łzy… Byłam taka 
osłabiona... Zdawało mi się, że mam 
gorączkę... Pakowałam torbę. Wybie-
rałam najbardziej potrzebne rzeczy. 
Córeczka próbowała pomóc, nie 
do końca rozumiejąc, co się dzieje. 
Nieco później już byliśmy w samo-
chodzie. Myślałam tylko o bezpie-
czeństwie mojego dziecka. Wybuchy 
słychać było coraz bliżej. Natych-
miast musieliśmy znaleźć  schron. 
Takim schronem została piwnica 
naszych bliskich.

Tego dnia w mieście zapanował 
bezład. Tysiące osób próbowało 
opuścić strefę aktywnych działań 
wojennych. Nie wszystkim udało 
się uratować.

Codziennie rosyjskie samolo-
ty przelatywały nad naszym mia-
stem, bombardując infrastrukturę 
krytyczną.

Kulminacją ostrzału był wieczór 
7 marca. Zombardowane budynki 
mieszkalne przy pobliskiej ulicy. 
Dźwięk i wibracje wybuchu wstrzą-
snęły całym miastem. Niestety, 

zginęli niewinni ludzie, w tym troje 
dzieci.

Ze względu na pogarszającą się 
sytuację coraz częściej myślałam, 
że muszę szukać bezpieczniejszego 
miejsca. Wyjazd z miasta po prostu 
był niemożliwy. Informacje poja-
wiały się codziennie, że tamci, któ-
rzy próbowali wyjechać z miasta, 
zostali wzięci do niewoli, zginęli 
lub zostali roztrzelani. Dla rozryw-
ki okupanci zmiażdżyli czołgami 
samochody. W tych samochodach 
byli ludzie. Pojawiły się też wieści 
o gwałcie.

W dzisiejszych czasach powsta-
ły korytarze humanitarne, ale nie 
były w 100 procentach bezpieczne. 
Wreszcie w jakimś momencie posta-
nowiłam wyjechać, więc powstało 
pytanie: „Gdzie jest bezpieczniej: 
na zachodzie Ukrainy czy w krajach 
zachodnich?” Podczas gdy planowa-
łam ewakuację, Rosjanie bombar-
dowali już prawie wszystkie więk-
sze miasta Ukrainy, więc podjęłam 
decyzję, aby wyjechać za granicę.

Nigdy nie byłam za granicą, więc 
poprosiłam siostrę o radę. Ona jeź-
dziła już za granicę, była wcześniej 
w Polsce. Siostra poleciła mi dobre-
go i uczciwego człowieka. Siostra 
powiedziała: „Nie bój się, wyjeż-
dżaj! Będziesz w bezpiecznym miej-
scu, tej osobie możesz zaufać!” Mia-
łyśmy szczęście. Następnego dnia 
utworzono korytarz humanitarny. 
Wyruszyłyśmy w drogę. 

Podczas podróży odczuwało 
się napięcie, ponieważ nigdzie nie 
było bezpiecznej drogi. Do granicy 
z Polską jechałyśmy 4 dni. W trasie 
zatrzymywałyśmy się kilka razy na 
nocleg. 

Pomagali nam zwykli ludzie 
i wolontariusze, których nawet nie 
znałyśmy. Wszystkich nas łączy 
jedno nieszczęście. Będąc w dłu-
giej kolejce podczas przekraczania 
granicy państwowej, miałam myśli, 
które powodują strach, strach przed 
nieznanym. Ufając słowom mojej 
siostry, przekroczyłyśmy granicę 
z nadzieją na najlepsze.

W Polsce nam pomógł burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski. To 
jest bardzo dobry, uprzejmy, otwarty 
człowiek, jak i inni Polacy. Pan Woj-
ciech pomógł nam zaadaptować się 

Oksana Bondar

do nowych warunków życia oraz sporzą-
dzić wszystkie wymagane zgodnie z ustawą 
o uchodźcach dokumenty. Córka uczy się tu 
w szkole, ja jestem zatrudniona w ośrodku 
zdrowia. Mieszkamy u polskiej rodziny. 

Otrzymujemy wsparcie i współczucie od 
zwykłych ludzi. Z przekonaniem mówię, 
że naród ukraiński nigdy nie zapomni tej 
dobroci. Niezłomność Ukrainy zależy bez-
pośrednio od Państwa wsparcia. Jesteśmy 
zjednoczeni w naszych działaniach! Praw-
da z nami, zwycięstwo z nami! Chwała Pol-
sce! Chwała Ukrainie! 
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Artykuł publikujemy we współpra-
cy z Rezerwatem Narodowym „Sto-
lica Hetmańska” w Baturynie.
Natalia Drobazko 
Zastępca Kierownika Muzeum
„Pałac Hetmana Cyryla 
Rozumowskiego” 
Rezerwatu Narodowego
„Stolica Hetmańska”

Bez wolności narodu kozackiego nie bę-
dzie pokoju w Europie Wschodniej!

Stanisław Leszczyński

312. rocznica 
wyboru 
Pyłypa	Orłyka	
na hetmana 
Ukrainy 

Hetman ukraiński Pyłyp Orłyk 
(1710-1742 r.) działał za czasów 
królów Rzeczypospolitej – Sta-

nisława Leszczyńskiego (1704-1709 r., 
1733-1734 r.) i Augusta ІІ (1709-1733 r.). 
Szczególnie bliskie były mu relacje ze 
Stanisławem Leszczyńskim. 

Od 1703 r. król i hetman Iwan 
Mazepa prowadzili tajne negocjacje 
o zjednoczeniu Ukrainy, Polski i Litwy 
w państwo federalne na podstawie 
Traktatu Hadziackiego z 1658 r. w celu 
wspólnej walki przeciwko Królestwu 
Moskiewskiemu. Gdy w roku 1711 het-
man Pyłyp Orłyk zorganizował wypra-
wę wojenną na Ukrainę Prawobrzeż-
ną przeciwko armii moskiewskiej, 
był wspierany przez siły polskie pod 
dowództwem Józefa Potockiego. W jed-
nym z memorandów do francuskiego 
dworu królewskiego na poparcie kwe-
stii ukraińskiej Stanisław Leszczyń-
ski podkreślał: „Bez wolności narodu 
kozackiego nie będzie pokoju w Euro-
pie Wschodniej!” Jak widać, te słowa są 
nadal aktualne.

Mimo trudnych warunków politycz-
nych naród ukraiński zawsze walczył 
o swoje prawo do niepodległości, o któ-
re starali się wszyscy hetmani. Hetman 
znacząco przyczynił się do tego pro-
cesu na emigracji Pyłypa Orłyka. Jest 
jedynym hetmanem, który urodził się 

i zmarł poza Ukrainą. Historia rodzi-
ny Orłyków to ХІІ stulecie. Pierwszym 
w rodowodzie jest wspomniany Czech 
Stanisław Orłyk, od którego dwa 
następne pokolenia: pierwsze – ślą-
skie, drugie – polskie, które ostatecznie 
przyjęły do nazwiska rodowego nazwę 
«de Laziska» oraz którego przedstawi-
ciele osiedlili się w Krakowie.

Następcą linii polskiej był Stepan 
Orłyk, który zginął podczas wojny pol-
sko-tureckiej (1672-1676) w Chocimiu 
w grudniu 1673 roku. Stepan Orłyk 
był żonaty z Iryną z litewskiej rodziny 
Małachowskich-Wołodkiewicz. Para 
miała dwóch synów, Stepana i Pyłypa. 
Pyłyp Orłyk prawie nie znał swojego 
ojca - w chwili śmierci chłopiec miał 
1 rok. Pyłyp odziedziczył rodzinny herb 
szlachecki „Nowina”.

Pyłyp Orłyk dobrze znał swój rodo-
wód i traktował swoich przodków 
z wielkim szacunkiem. O swoich korze-
niach tak mówił: „W czasie rewolucji 
czeskiej, kiedy wybuchła wojna husyc-
ka, mój przodek przeniósł się z króle-
stwa czeskiego do Polski. W Krakowie 
w kościele św. Stanisława leży mój pra-
dziadek Stanisław Orłyk”.

D rog a ż yc ia  z aprow ad z i ł a 
26-letniego Pył ypa Orł yka do 
hetmańskiego Baturyna. Okres ten był 
najważniejszym etapem panowania 
hetmana Iwana Mazepy, który miał 
tu swoją stolicę. W Baturynie Orłyk 
został politykiem. Zobaczmy, jak 
szybko awansował w szeregach: 
kanclerza (1699 r.), starszego kanclerza 
generalnej Kancelarii Wojskowej (1700 
r.), sekretarza generalnego (1707 r.).

Z niezrównanymi zdolnościami 

i talentami, wykształcony i oddany 
swojej pracy Pyłyp Orłyk był blisko 
hetmana Iwana Mazepy, w pełni 
podzielał i popierał jego poglądy 
polityczne. To właśnie w Baturynie 
w otoczeniu kozackiej starszyzny, 
pełnomocników hetmana Iwana 
Mazepy urodziła się idea państwa 
konstytucyjnego, która została zawarta 
w „Traktatach i uchwałach o prawach 
i wolnościach armii zaporoskiej” 
w 1710 r.

Rysując paralele między epoką 
hetmana a współczesną Ukrainą, 
należy zauważyć, że w okresie 
hetmanatu Ukraińcy równie gorliwie 
bronili swojego prawa niepodległego 
państwa, jak dzisiaj.

16 kwietnia 1710 r. Towarzystwo 
Emigrantów Kozackich w Benderach 
(dzisiejsza Mołdawia) wybrało het-
mana Pyłypa Orłyka. Zajmuje szcze-
gólne miejsce w panteonie hetma-
nów ukraińskich. Jedyny hetman, 
który spędził ponad 30 lat jako het-
man na emigracji, nieustannie wal-
czył o niepodległość ziem ukraińskich 
i był nieustannie prześladowany przez 
Imperium Rosyjskie. Swobodnie komu-
nikował się z władcami wielu krajów 
Europy Zachodniej i Środkowej, sułta-
nami tureckimi i chanami krymskimi, 
miał wielkie plany i tragiczny los. Jego 
wykształcenie i talent dyplomatyczny 
budziły podziw europejskiej elity.

Gorzkie emigracyjne życie hetmana 
toczyło się w Imperium Osmańskim 
i Szwecji. Jego wysiłki stały się iskrą 
walki o wolność Ukrainy i jej niepodle-
głość. Pyłyp Orłyk zmarł 26 maja 1742 r. 
Został pochowany w katedrze Jassy 
(dzisiejsza Rumunia). 

Hetman Pyłyp Orłyk. Artysta Natalia Pawłu-
senko, 2021 r. Artykuły Rezerwatu Narodo-
wego „Stolica Hetmańska”

Ozdoba piekarnika z herbem rodziny Orły-
ków „Nowina” oraz inicjałami „P.O.” znalezio-
na podczas wykopalisk archeologicznych na 
dworze Pyłypa Orłyka w Baturynie w 2018 
r. Artykuły Rezerwatu Narodowego „Stolica 
Hetmańska”



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 4/202218

SuKceS	Michała	
nOWAKA

Uczeń III klasy Technikum Mechanizacji Rolnic-
twa i Agrotroniki Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku 

został laureatem XXXIX Finału Krajowego Olimpiady 
Młodych Producentów Rolnych.

Finał Krajowy dotyczący wiedzy o rolnictwie odbył się 
18 marca 2022 r. podczas pierwszego dnia targów rolniczych 
AGROTECH w Kielcach. Organizatorem i pomysłodawcą 
przedsięwzięcia był Związek Młodzieży Wiejskiej.

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych to wydarze-
nie zorganizowane dla uczniów szkół rolniczych, studentów 
rolnictwa, młodych rolników i pasjonatów w wieku od 16 
do 40 roku życia. Finał Krajowy poprzedzony został elimi-
nacjami wojewódzkimi, na którym zmierzyło się ok. 1000 

uczestników z całej Polski. Spośród nich wyłoniono następ-
nie 70 laureatów wojewódzkich, wśród których znalazł się 
Michał Nowak - uczeń klasy III TMRiA Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku. 
W Finale Wojewódzkim XXXIX Olimpiady Młodych Produ-
centów Rolnych, która odbyła się 14 marca 2022 r. w San-
domierzu, Michał zdobył III miejsce i dzięki temu zakwa-
lifikował się do Finału Krajowego w Kielcach. Nasz uczeń 
wykazał się bardzo dobrą wiedzą z zakresu produkcji roślin-
nej i zwierzęcej, polityki rolnej, dopłat unijnych, BHP, ochro-
ny środowiska, mechanizacji rolnictwa oraz odnawialnych 
źródeł energii. 

Nad poprawnością odpowiedzi czuwała komisja nauko-
wa z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie. W jej skład wchodzili: dr hab. Urszula Malaga-Toboła 
prof. URK; dr hab. Urszula Sadowska prof. URK; dr hab. inż. 
Dariusz Kwaśniewski, dr inż. Dariusz Baran oraz mgr inż. 
Piotr Witczak ze Świętokrzyskiego ODR. 

Michałowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 

G. Kolbusz

Wiktoria	laureatką	
Ogólnopolskiego	
Konkursu	Plastycznego

10 marca 2022 r. w Zespole Szkół nr 3 we Wło-
cławku odbyło się podsumowanie Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego „Portret 

Marii Grzegorzewskiej”. 
Wiktoria Maziarka, uczennica kl. 3. technikum archi-

tektury krajobrazu uzyskała II miejsce w kategorii szkół 
średnich. Warto zaznaczyć, że do konkursu zostało złożone 
ponad 200 prac innych uczniów. 

Jest amatorką ołówka, farb akrylowych oraz innych tech-
nik rysunkowych, a przede wszystkich osobą o wielkiej 
pasji. Najbardziej lubi rysować portrety i jak sama twier-
dzi: „Od dziecka fascynuje mnie ludzka twarz oraz to, co 
sobą wyraża. Jako mała dziewczynka inspirację czerpałam 
głownie z bajek i postaci filmowych, teraz moją inspiracją są 

filmy, przeczytane książki oraz otaczający mnie świat. Ryso-
wanie to moja odskocznia od rzeczywistości, uspokaja mnie, 
pozwala zapomnieć o problemach i poprawia mi humor.”

Uczennica bierze udział w konkursach plastycznych na 
szczeblach szkolnym, powiatowym, wojewódzkim czy ogól-
nopolskim, zdobywając wysokie lokaty. Swoje prace prezen-
tuje również na wystawach i konkursach organizowanych 
przez bibliotekę szkolną.

Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Brawo, Wiktorio! 

Teresa Młyniec
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Narodowy	Program	
Rozwoju Czytelnictwa
zespół	Szkół	cKr	im.	Jana	
Pawła	ii	w	Brzostku

Biblioteka w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II 
w Brzostku już po raz drugi z powodzeniem reali-
zowała projekt „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”, którego celem była poprawa stanu czy-
telnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek 
publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokal-
nych ośrodków życia społecznego, stanowiących cen-
trum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza biblioteka szkolna przy wsparciu dyrekcji szko-
ły oraz dzięki systematycznej współpracy z nauczycielami, 
uczniami i rodzicami podjęła i przeprowadziła wiele działań 
służących promowaniu czytelnictwa wśród młodzieży. Były 
to między innymi ogólnopolskie akcje czytelnicze: Narodo-
we Czytanie, Głośne Czytanie „Strofy o Jesieni”, „Przepi-
sujemy Hobbita” oraz Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych, a także konkursy: Najlepszy Czytelnik Miesiąca, 
Semestru, Najlepsza Klasa w Czytelnictwie, konkurs poezji 
Jana Pawła II, Szkolne Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii, 
Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny, Test o Regionie, kon-
kurs fotograficzny „Zaczytać się jesienią”, „Józef Piłsudski – 
Ojciec Niepodległości”, „Ignacy Łukasiewicz – Światło z zie-
mi”, „Ulep własnego lepieja”. Ponadto uczniowie przystąpili 
do projektu edukacyjnego „Patron Szkoły – Jan Paweł II”, 
którego efektem końcowym była prezentacja życia i twórczo-
ści papieża Polaka w kategorii plastycznej i literackiej. 

Jedną z form popularyzacji literatury służącą promo-
cji książek i zachęcającą do czytelnictwa, czasem także do 

podjęcia własnych prób pisarskich były spotkania autorskie. 
Pierwsze z nich odbyło się z poetką Haliną Urban, która 
zapoznała młodzież ze swoim dorobkiem literackim. Nato-
miast w ramach Kongresu Bibliotek, który w tym roku odbył 
się online, uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłu-
chali wspomnień Pauliny Christy, wnuczki autora „Kajko 
i Kokosz”, promotorki jego twórczości oraz Tomasza Koło-
dziejczaka, laureata nagrody im. Janusza Christy za zasługi 
dla komiksu w Polsce. Nie mniejsze zainteresowanie wzbu-
dził dziennikarz telewizyjny, fotoreporter i podróżnik Jaro-
sław Kret.

Bardzo skuteczny sposób promocji czytelnictwa w naszej 
bibliotece stanowiły również wystawy tematyczne inspirują-
ce młodego czytelnika do sięgania po odpowiednie lektury. 
W trakcie realizacji programu zostały przygotowane nastę-
pujące wystawy: „Takiego zwykłego dnia zjawiła się Niepod-
legła”, „Patroni Roku 2021”, „63. rocznica utworzenia szkoły 
i 23. nadania imienia Jana Pawła II w Brzostku”, „Historia 
szkoły”, „130. rocznica urodzin Tolkiena”.

Dzięki funduszom Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa do naszej biblioteki szkolnej trafiły nowości 
wydawnicze, w większości wybrane w ramach akcji „Zapro-
ponuj autora i tytuł książki, a biblioteka ją zakupi”. Nasz 
księgozbiór został wzbogacony o 809 woluminów pozosta-
jących w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie 
służących realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. Ponadto za sprawą zakupu nowych elementów 
wyposażenia wnętrza, takich jak szafa przesuwna, stoliki 
robocze, tablica wystawowa, regały na nowości wydawnicze 
oraz fotele, nasza biblioteka zyskała nowy image.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
stała się doskonałym sposobem na wzbogacenie i uatrakcyj-
nienie księgozbioru. Ułatwiła promocję biblioteki szkolnej 
i uczyniła ją bardziej atrakcyjnym, pełnym swobody, ale też 
i kameralności miejscem. Tutaj można nie tylko wypożyczyć 
dobrą książkę, ale też znaleźć przestrzeń do spokojnej nauki 
i spotkań z rówieśnikami. 

Biblioteka szkolna
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Wywiad z absol-
wentką Zespołu 
Szkó ł  Cent r u m 
Kształcenia Rol-
niczego im. Jana 
Pawła II w Brzostku 
– p. Justyną Ptak 
(Krawiec)

Red.: W jakich latach uczęszczała Pani 
do szkoły?

J.P.: Do szkoły uczęszczałam w latach 
2013-2017.

Red.: Na jaki kierunek Pani chodziła?
J.P.: Chodziłam do Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych.
 

Red.: Co skłoniło Panią do wyboru właśnie 
tej szkoły?

J.P.: Przede wszystkim w ofercie Zespołu 
Szkół był interesujący mnie kierunek. Dodat-
kowo moje starsze rodzeństwo (brat i siostra) 
uczyło się tutaj w latach 2003-2017. Dzięki temu 
poznałam zwyczaje panujące w tej szkole. 
Zauważyłam możliwości rozwoju, jakie daje 
placówka, a także niezwykle rodzinną atmos-
ferę. Nauczyciele w tej szkole bardzo mocno 
wierzą w możliwości swoich uczniów, stara-
ją się rozbudzić w nich wielką chęć do nauki 
i zamiłowanie do wybranego zawodu. Jeśli 
miałabym określić, co konkretnie skłoniło 
mnie do wyboru tej szkoły, to wiara w ucznia, 
ogrom przekazywanej wiedzy i dużo empatii 
do młodzieży. Bardzo dobre zdanie o szkole 
i polecenie tej placówki (przez moje rodzeń-
stwo) utwierdziło mnie w tym wyborze.

 
Red.: Czy jest jakieś wydarzenie z tam-
tych lat, które szczególnie zapadło Pani 
w pamięci?

J.P.: Jest wiele wydarzeń, które wielokrot-
nie wspominam. Nie potrafię wybrać jednego, 
ulubionego. Coroczne turnieje klas na pewno 
są jednym z tych, o których warto wspomnieć. 
Wspólne zbiórki ubrań/makulatury oraz 
przygotow y wanie części  artystycznej 
w dużym stopniu integrowały zespół klaso-
wy, ale również uczniów z całej szkoły. Wspo-
mnienie ducha walki, rywalizacji „fair play” 
oraz wiele, wiele uśmiechów radości i pozy-
tywnych emocji towarzyszących tym wyda-
rzeniom będę długo pamiętać. 

Red.: Jakie możliwości dawała szkoła?
J.P.: Uczniowie tej szkoły wówczas mogli 

uzyskać oprócz podstawowych kwalifika-
cji zawodowych, prawo jazdy kat. B, T, kurs 

programu GT Insert, kurs kas fiskalnych, kurs 
barmański, kelnerski. Poza  tym możliwość 
samorozwoju, samorealizacji oraz uczest-
nictwo w wielu konkursach ogólnopolskich, 
powiatowych oraz wojewódzkich. 

 
Red.: Jak potoczyły się Pani losy po zakoń-
czeniu szkoły?

J.P.: W 2017 r.  zostałam absolwentką ZS 
im. Jana Pawła II w Brzostku i postanowiłam 
rozwijać swoje pasje na studiach. Bezpośred-
nio po maturze rozpoczęłam edukację na kie-
runku Technologia Żywności i Żywienie Czło-
wieka na specjalizacji Technologia Żywności. 
Tytuł inżyniera uzyskałam w lutym 2021 r. 

Red.: Czym się Pani obecnie zajmuje?
J.P.: Studia okazały się bardzo ciekawe, 

a wizja rozwoju i zdobywania wiedzy skłoniły 
mnie do podjęcia decyzji o kontynuacji  stu-
diów na specjalizacji Żywność Prozdrowot-
na. Obecnie łączę studia z pracą. Jestem asy-
stentem nauczyciela w jednej z pobliskich 
podstawówek.

 
Red.: Niedawno odbywała Pani w naszej 
szkole praktyki. Jak czuła się Pani w roli 
nauczyciela w szkole, do której Pani wcze-
śniej sama uczęszczała?

J.P.: Miałam przede wszystkim możliwość 
asystować i obserwować lekcje prowadzone 
przez bardzo doświadczonego nauczyciela, 
posiadającego ogromną wiedzę i zamiłowa-
nie do pracy, dzięki czemu mogłam się wiele 
nauczyć. Prowadzenie zajęć dla młodzieży ZS 
CKR im. Jana Pawła II w Brzostku sprawiało 
mi wiele radości oraz przyjemności. Przeka-
zywanie jej wiedzy zdobytej podczas edukacji 
na studiach, ale także w murach TEJ szkoły 
było dla mnie czymś wyjątkowym. 

Red.: Przyszłość swoją wiąże Pani z...
J.P.: ...szkolnictwem i edukacją. Chcia-

łabym w niedalekiej przyszłości pracować 
jako nauczyciel przedmiotów zawodowych 
w zakresie Technologii Żywności. Mam wielką 
nadzieję „zarazić” młodzież zamiłowaniem 
do szeroko rozumianej Technologii Żywności.

 
Red.: Jaką radę dałaby Pani współczesnej 
młodzieży?

J.P.: Przede wszystkim trzeba postawić 
sobie cele, które chcemy realizować, a następ-
nie wytrwale do nich dążyć i spełniać marze-
nia. Jednakże należy pamiętać, że sukces wią-
że się z ciężką pracą, ale także „Nic wielkiego 
nie zostało osiągnięte bez pasji” (G. Hegel).

Red.: Dziękujemy za rozmowę. 

Redakcja gazetki 
Zespołu Szkół 

CKR
im. Jana Pawła II 

w Brzostku

W
sp
om
ni
en
ia
	ze
	sz
ko
ln
ej
	ła
w
y…



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 4/2022 21

Kolejna	nagroda	dla	
ZSCKR w Brzostku 

Uczniowie czwartej klasy technikum Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana 
Pawła II w Brzostku zdobyli drugą nagrodę 

w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym dla szkół 
rolniczych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Konkurs „Ojczyzna codziennie” polegał na wyko-
naniu prezentacji multimedialnej na temat regional-
nych świątecznych tradycji i obyczajów lub ukazania 
współczesnego bohatera, którego dokonania stanowią 
ważny element historii regionu. Na konkurs wpłynęło 
65 zgłoszeń. 

Laureaci konkursu, uczniowie z klasy technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych Magdalena Bańdur, Justyna 
Kudłacz i Dawid Raś dyplomy, a także nagrody 
pieniężne odebrali z rąk Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, wicepremiera Henryka Kowalczyka oraz 
Sekretarza Stanu Anny Gembickiej. Gala miała 
miejsce w gmachu ministerstwa w Warszawie 
7 kwietnia br. 

Nagrodzona prezentacja dotyczyła zwyczajów 
bożonarodzeniowych z Ziemi Brzosteckiej. W spo-
sób bardzo wszechstronny ukazywała wszelkie 
ich aspekty – charakterystyczny dla tego okresu 
wystrój wnętrz, przepisy na świąteczne potrawy 
i ciasta, przebieg wieczerzy wigilijnej i pasterki, 
poświąteczny zwyczaj chodzenia z turoniem itd. 
Zaprezentowano w niej także znane w regionie 
postaci - na przykład Władysława Chajca i jego 
rzeźby związane tematycznie z okresem bożo-
narodzeniowym. Jury doceniło pełne wykorzy-
stanie dostępnych źródeł. Uczniowie przeczytali 

i przeanalizowali publikacje o regionie dostępne w bibliote-
ce brzosteckiej – między innymi pracę Bogdana Stanaszka 
„Brzostek i okolice”. Przejrzeli książki dotyczące tradycji 
kulinarnych przygotowane przez lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich. Ważnym źródłem wiedzy były „Wiadomości 
Brzosteckie”, z których zaczerpnięto wspomnienia dotyczą-
ce obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, a także informa-
cje z tekstu Janiny Fryc „Tradycyjne potrawy na wigilijnym 
stole”. 

W toku przygotowań do wykonania prezentacji cała kla-
sa uczestniczyła w lekcji muzealnej zorganizowanej przez 
Muzeum Regionalne w Jaśle. Posiada ono w swoich zbio-
rach wiele artefaktów z terenu Ziemi Brzosteckiej. Etnograf 
muzeum Adrianna Napiórkowska-Bek w bardzo interesują-
cym wykładzie przedstawiła na przykład zwyczaj „drabów”, 
czyli brzostecki odpowiednik noworocznych kolędników 
– poprzebieranych mężczyzn odwiedzających domostwa, 
odgrywających różne scenki i składających życzenia, za co 
gospodarze wynagradzali ich pieniędzmi lub innymi dobra-
mi. Fragmenty filmu z tej lekcji znalazły się w prezentacji. 

Uczniowie z Brzostku przy-
gotowali także inną pracę 
konkursową. Zespół z drugiej 
klasy technikum mechani-
zacji rolnictwa i agrotroniki 
w składzie: Kacper Kaleta, 
Grzegorz Mamroł, Łukasz 
Żygłowicz zajął się tematem 
kosynierów z Bieździedzy. 
W rezultacie powstało bar-
dzo ciekawe kompendium 
wiedzy o straży grobowej, 
która w ostatnich latach sta-
ła się atrakcją i kulturowym 
znakiem rozpoznawczym tej 
miejscowości. Prezentacja ta 
nie zyskała uznania jury, ale 
wykonanie jej było zdobywa-
niem koniecznych doświad-
czeń, które zaowocują zapew-
ne w kolejnych konkursach. 

Anna Hudyma
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zmarł	adam	
Szus

(…) 15 kwiet-
nia w wieku 104 
lat w Australii 
zmarł pocho-
dzący z Brzost-
ku Adam Szus. 

Urodzony 1 września 1917 roku 
w żydowskiej rodzinie Adam prze-
żył wojnę i Holokaust dzięki pomocy 
Wojciecha i Bronisławy Dziedziców 
z Brzostku. Po wojnie, w 1960 roku 
wyemigrował do Australii, gdzie miesz-
kał do śmierci. W 2006 roku Insty-
tut Yad Vashem na wniosek Adama 
Szusa odznaczył Dziedziców oraz ich 

córkę Zofię Trojan medalem i tytu-
łem Sprawiedliwych Wśród Naro-
dów Świata.

Ada m Szus w u k r yciu 
u Dziedziców
W listopadzie 1943 r. rodzina 

Dziedziców pomogła Adamowi 
Szusowi (Abraham Leib Schuss), 
który w październiku 1943 r. uciekł 
z obozu pracy we Lwowie. Prze-
szedł pieszo 300 kilometrów i dotarł 
z powrotem do rodzinnego Brzost-
ku. Wcześniej spotkał się z kolegą 
z lat szkolnych Staszkiem w Zawad-
ce, u którego zatrzymał się jeden 
dzień, ale jego rodzina bała się 
na dłużej ukryć Adama. Staszek 
powiedział mu: „Ty wiesz co? Ja 
pamiętam, że twoja rodzina miała 
dobrą polską rodzinę za przyjaciół. 
Oni nazywali się Dziedzic. Na pewno ci pomogą”.

I Szus udał się do Dziedziców, któ-
rzy, jak później wspominał, przyjęli go 
bardzo serdecznie, nakarmili, ostrzy-
gli, bo po wielu miesiącach wędrówki 
był bardzo zarośnięty i położyli do cie-
płego łóżka, w jakim nie spał od 4 lat. 
Na kolejne dni Wojciech przygotował 
schronienie dla Adama w stodole. Trzy 
razy dziennie przynosił mu jedzenie. 
Szus pozostał w kryjówce u Dziedziców 
przez 10 dni, po czym przyszli po niego 
partyzanci i zabrali go ze sobą do lasu, 
gdzie doczekał końca wojny.

(…)
Przedruk artykułu i fotografii za 

zgodą ziemiadebicka.pl.
Fot. Archiwum prywatne Adama 

Szusa; źródło: ziemiadebicka.pl Ślub Adama Szusa i Sonii w Polsce w 1946 roku (fot. archiwum prywatne A. Szusa)

Bronisława, Wojciech Dziedzic, Zofia Trojan z d. 
Dziedzic – lata 70. XX w.

Adam Szus z żoną Sonią i synami: Markiem (Menachemem) i Henrym 2021
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Faustyna Kukla, 
studentka 

psychologii na 
Uniwersytecie 
Jagiellońskim

Ps
yc
ho
log
ia	
w	
pig
ułc
e

Czym jest, a czym nie jest 
psychoterapia?

Kiedy mam jakiś problem, to wystarczy, że 
pójdę do psychologa, a on powie mi, co mam 
zrobić. Wskaże mi, jak rozwiązać trudność 
i jakie podjąć działania, by już zawsze czuć się 
dobrze. Stosując jakieś psychologiczne sztucz-
ki, prześwietli mnie niczym rentgen i w ciągu 
godziny pozna moją osobę. Na koniec wypisze 
cud-receptę, a ja wychodząc z gabinetu będę 
czuł, że moje życie właśnie się zmieniło, a pro-
blemy jakby zniknęły.

Może i tak by było, gdybyśmy byli mecha-
nicznymi systemami, postępującymi w jasny, 
zgodny z pewną instrukcją sposób. Jeśli nato-
miast chodzi o człowieka, to nic nie jest zero-
jedynkowe. Psychologia nie zawiera praw, 
które spełniałyby się w każdym przypadku 
u każdego człowieka. Dlatego też psycholog 
czy psychoterapeuta – który także jest tylko 
człowiekiem – nie jest w stanie z najwyższą 
pewnością coś przesądzić o naszym życiu, 
szczególnie po jednej czy dwóch godzinach 
rozmowy.

Często idąc do specjalisty, spodziewamy się 
niemożliwego albo raczej czegoś łatwego – że 
to ktoś za nas uporządkuje nasze życie. Jest to 
jeden z najczęstszych mitów, jakie się słyszy. 
Owszem, psychoterapia czy konsultacja psy-
chologiczna to nie jest zwykła rozmowa, ale 
nie jest to również hipnoza. Psychoterapia to 
pewien proces, który odbywa się poprzez dia-
log między terapeutą a klientem (czy pacjen-
tem). W zależności od tego, z czym przycho-
dzimy do specjalisty, terapia może mieć nieco 
różny cel. Może być bardziej nastawiona na 
rozwiązanie konkretnego problemu, zmianę 
szkodliwego nawyku, pogodzenia się ze swo-
im życiem, nauczenie się radzenia z emocjami 
itd. Terapia opiera się na szczerości i zaufaniu 
obu stron oraz przede wszystkim chęci osoby 
podejmującej terapię do zmiany. Motywacja 
osoby przychodzącej na terapię jest kluczowa, 
dlatego że to nie terapeuta będzie zmieniał 
nasze życie, ale my sami. 

Terapeuta przede wszystkim uważnie 

słucha. Wydaje się to dość banalne, jed-
nak jakby zastanowić się dokładniej, jest to 
ogromna sztuka, której trzeba się nauczyć. 
Niewielu ludzi potrafi prawdziwie słuchać. 
Często wydaje nam się, że słuchamy kogoś, 
kto do nas mówi, tymczasem podczas rozmo-
wy myślimy o czymś innym, choćby o tym, 
co za chwilę odpowiemy. Jesteśmy również 
dość porywczy w wyrażaniu własnego zda-
nia. Nasze wypowiedzi są stronnicze, subiek-
tywne, opakowane emocjami. Jest to zupełnie 
normalne podczas dialogu, jednak w terapii 
niezbędne jest coś innego. Terapeuta powi-
nien „oddać” całą swoją uwagę klientowi, 
nie dawać gotowych odpowiedzi ani sugestii 
(z pewnymi wyjątkami, kiedy sytuacja jest 
jednoznacznie szkodliwa), a jedynie naprowa-
dzać pytaniami czy pokazywać różne sposoby 
myślenia o danej sytuacji. Terapeuta stara się 
pokazać klientowi, jakie możliwe czynniki 
mogą wpływać na jego brak dobrostanu. Jest 
ich zawsze co najmniej kilka, dlatego też nie 
możemy spodziewać się, idąc na terapię, jed-
noznaczności i szybkich rozwiązań. Nasza 
psychika jest zbyt złożona, aby móc mówić 
o pewności. 

Przede wszystkim psychoterapeuta w pro-
wadzeniu terapii stosuje metody naukowe, 
których nauczył się podczas 4-letniego szko-
lenia terapeutycznego. Wszystkie te działania 
czy techniki pracy z klientem oparte są na rze-
telnej wiedzy naukowej, a nie na powszech-
nych przekonaniach społecznych. Często rze-
czywiście bywa tak, że zdrowy rozsądek i tzw. 
mądrość życiowa jest zgodna z tym, co mówi 
psychologia. Jednak pewnie podobnie często 
stoi w sprzeczności z wynikami naukowymi. 
Warto też pamiętać, że każda osoba, czy to 
specjalista czy przyjaciel – ma na nas wpływ. 
Szczególnie duży wpływ ma terapeuta, któ-
remu powierzamy nasze tajemnice, myśli, 
uczucia. Dlatego warto po prostu upewnić się 
podczas wyboru specjalisty, co do jego kwali-
fikacji, jak również poznać rodzaje psychote-
rapii, jakie istnieją i są powszechne w Polsce, 
o czym więcej w kolejnym artykule.

OSP	na	sygnale

W poprzednim numerze zwracaliśmy naszym czytelni-
kom uwagę na występującą w ostatnim czasie w naszej 
okolicy sporą ilość niebezpiecznych w skutkach poża-

rów, w tym pożarów budynków. Niestety, kolejny miesiąc przyniósł 
podtrzymanie tej tragicznej passy, o czym piszemy poniżej.

Zaczęło się od trawy
25 marca br. o godz. 14:30 doszło do pożaru dwóch budynków 

gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkal-
nego w sołectwie Wisowa na terenie gminy Jodłowa. Ze względu 
na spore rozmiary pożaru, duże ryzyko jego rozprzestrzenienia 
się na kolejne zabudowania oraz problemy z zaopatrzeniem wod-
nym dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
PSP w Dębicy zadysponował na miejsce zdarzenia aż 10 zastępów 
ochrony przeciwpożarowej (2 x OSP Brzostek, 2 x OSP Jodłowa, 
2 x OSP Siedliska-Bogusz, 3 x PSP JRG 2 Dębica, 1x OSP Dębowa). ►

Opracował Daniel Wójcik
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Podkarpackie 
wspomnienia Babci 
Ziutki

Każdy z nas wraca do wspo-
mnień z dzieciństwa. Często 
tęsknimy za swoimi młodymi 

latami, które pomimo różnych zawi-
rowań i odległych wydarzeń są dla 
nas osłodą w dorosłym życiu.

Najpiękniejsze wspomnienia 
z dzieciństwa zostają z nami na 
zawsze, dzielimy się nimi ze swoimi 
najbliższymi. Przekazujemy je w formie opowieści kolejne-
mu pokoleniu, gdyż pragniemy, żeby pozostał po nas ślad na 
kartach rodzinnej historii.

Chciałabym opisać rodzinne wspomnienia, którymi dzie-
liła się ze mną moja babcia Józefa Łopatka z domu Kolano.

Józefa urodziła się zimą 1933 roku w Luszowicach, nie-
wielkim mieście położonym niedaleko Dąbrowy Tarnow-
skiej. Była najmłodszym dzieckiem Agnieszki z domu Bar-
naś i Józefa Kolano. Miała czworo rodzeństwa – siostrę 
Stefanię i trzech braci Tomasza, Tadeusza i Romana. Rodzi-
na mojej babci była uboga. Prababcia pracowała u państwa 
we dworze, a jej mąż, Józef, najmował się do drobnych prac 
rolnych u różnych gospodarzy.

Józefa, nazywana przez rodziców Ziutką, była dzieckiem 
wątłym i chorowitym. Często się przeziębiała i zapadała 
na różne infekcje. Dzieciństwo moje babci nie należało do 
łatwych. 

Gdy Ziutka miała zaledwie trzy lata, poważnie zachoro-
wał i wkrótce zmarł jej tata.

Agnieszka Kolano została sama z piątką dzieci, musiała 
zająć się nie tylko wychowaniem potomstwa, ale również 
utrzymaniem rodziny.

Latem 1936 roku dzięki pomocy życzliwych ludzi 
Agnieszka znalazła pracę u państwa w majątku Smarżowa, 
oddalonym od Luszowic o 40 km. I tak oto ta uboga kobieta 
wraz ze swoimi dziećmi przybyła do niewielkiej wsi Smarżo-
wa, w poszukiwaniu lepszego życia i poprawy bytu swojej 
rodziny.

Wieś, w której zamieszkała moja babcia, zapisała się na 
stałe na kartach historii Polski, za sprawą pochodzącego 
z niej przywódcy rzezi galicyjskiej z 1846 roku, Jakuba Sze-
li. Smarżowa położona jest wśród niewielkich pagórków 
Pogórza Strzyżowskiego nad potokiem Kamienica. Otaczają 
ją rozległe lasy bukowe i jodłowe oraz łąki i pola, które były 
świadkami niejednej ludzkiej historii.

Początkowo rodzina mojej babci zamieszkała w Smarżo-
wej w piwnicach starego drewnianego dworu. Moja prabab-
cia Agnieszka rozpoczęła służbę w kuchni u tamtejszego 
właściciela ziemskiego. Jej pracodawca był dobrym i życz-
liwym człowiekiem. Pozwalał prababci zabierać z kuchni 
resztki jedzenia dla dzieci. Dzięki temu moja babcia i jej 
rodzeństwo nie byli głodni.

Po kilku latach służby Agnieszka otrzymała z reformy 
rolnej kawałek własnej ziemi. Na tej ziemi z wielką pomocą 

Godło autora : Malutka

Józefa Łopatka z domu 
Kolano

Strażacy ugasili płonące obiekty, które uległy jednak niemal całko-
witemu zniszczeniu oraz zapobiegli rozprzestrzenieniu się pożaru 
na budynek mieszkalny i dalsze zabudowania. Swoje czynności na 
miejscu zdarzenia prowadziło także pogotowie ratunkowe i policja. 
Przyczyną pożaru było wypalanie traw na pobliskich nieużytkach, 
przed czym tyle razy już ostrzegaliśmy…

Spłonęły samochody i część budynku
Jeszcze groźniej wyglądała sytuacja 27 marca br. w Brzostku. 

O godz. 19:12 strażacy zadysponowani zostali do pożaru garażu 
w budynku mieszkalnym przy ul. Stara Droga. Jako pierwsze na 
miejsce zdarzenia dotarły dwa zastępy OSP w Brzostku, a wkrótce 
dołączyli do nich strażacy z Siedlisk-Bogusz, Nawsia Brzosteckiego, 
Skurowej, Grudnej Dolnej oraz zawodowcy z JRG nr 2 PSP w Dębicy. 

Łącznie zadysponowano 10 zastępów straży, policję i pogotowie 
energetyczne. W chwili przybycia pierwszych zastępów pożarem 
całkowicie objęte zostały kotłownia i garaż wraz z dwoma znajdu-
jącymi się w nim pojazdami osobowymi, częściowo poddasze i kon-
strukcja dachu, a płomienie zaczynały sięgać części mieszkalnej. 
Zadania strażaków polegały na jednoczesnym natarciu na płonącą 
część zabudowań i obronie części jeszcze nieobjętej pożarem, co 
przyniosło zamierzony skutek. Następnie przystąpiono do dogasza-
nia, wietrzenia pomieszczeń, ich sprawdzenia kamerą termowizyj-
ną i uprzątnięcia pogorzeliska. W następnych dniach strażacy miej-
scowej jednostki pomagali właścicielom w zabezpieczeniu budynku 
i pracach porządkowych.
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najmłodszego syna Tomasza wybudowała drewniany 
dom, w którym zamieszkała rodzina mojej babci.

Do wybuchu drugiej wojny światowej prababcia 
Agnieszka pracowała we dworze oraz wraz z dziećmi pro-
wadziła niewielkie gospodarstwo rolne. Na swoim polu 
uprawiała zboże i ziemniaki oraz miała niewielki sad.

Dzieci Agnieszki uczęszczały do szkoły powszechnej 
w Smarżowej. Józia była zdolną i pracowitą uczennicą. Po 
ukończeniu pięcioklasowej szkoły w Smarżowej, konty-
nuowała naukę w Szkole Podstawowej w Brzostku.

Moja babcia wiele razy wspominała czasy, kiedy 
uczęszczała do szkoły w Brzostku. Pamiętam, jak opo-
wiadała mi, że wraz z koleżanką Helą codziennie prze-
mierzały piechotą kilka kilometrów, pokonując pagórki 
i leśne ścieżki, by dotrzeć do szkoły w miasteczku. Ziutka 
opowiadała, że często wychodziła z domu przed wscho-
dem słońca, żeby dotrzeć punktualnie na lekcje.

Jej droga do szkoły była trudna i niebezpieczna. Zdarzało 
się, że w oddali dostrzegała watahy wilków. W czasie wojny 
narażona była na śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony 
niemieckich patroli oraz ukrywających się w podkarpackich 
lasach partyzantów.

Po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej moja 
babcia rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Tar-
nowie. Swoją dalszą edukację zawsze zawdzięczała księdzu 
Karolowi Kawuli, który przekonał jej mamę, by kształciła 
dalej swoją zdolną córkę i w ten sposób dała jej szansę na 
lepsze życie.

W czasach młodości mojej babci edukacja w szkole śred-
niej nie była łatwo dostępna ze względu na to, że szkoły 
średnie znajdowały się tylko w miastach. 

Czasy szkoły średniej babcia wspominała jako najlepszy 
okres w jej życiu. Mieszkała wtedy w internacie w Tarnowie. 
Miała tam wiele koleżanek i zawarła wiele przyjaźni, które 
przetrwały do końca jej życia. W czasie edukacji w liceum 

swój rodzinny dom odwiedzała bardzo rzadko. Do Smarżo-
wej jeździła tylko na święta i wakacje, ponieważ często bra-
kowało jej funduszy na bilet do domu. 

Józefa zdała maturę w 1952 roku. Z parafii w Siedliskach
-Bogusz, do której należy miejscowość Smarżowa, była trze-
cią osobą, która uzyskała świadectwo dojrzałości w tamtych 
czasach. W podziękowaniu za otrzymane łaski, tuż po swojej 
maturze przy obrazie Matki Boskiej w parafialnym kościele 
w Siedliskach-Bogusz zawiesiła swoją tarczę uczniowską.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wróciła do rodzin-
nej miejscowości, ale wkrótce potem dostała nakaz pracy 
w szkole w Skierniewicach oddalonych od Smarżowej o 450 
kilometrów.

Pod koniec wakacji 1952 roku moja babcia dotarła pocią-
giem do Skierniewic. Od tej pory to miasto stało się jej 
rodzinnym domem. Związała z nim swoje całe dorosłe życie. 
Przez prawie 40 lat pracowała jako nauczycielka w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Skierniewicach. Tu poznała swojego 
męża Wacława Łopatkę i założyła rodzinę. Miała dwoje dzie-
ci Ewę i Tadeusza. Doczekała się również trójki wnucząt Iwo-
ny, Magdaleny i Dominika. Zmarła 26 kwietnia 2012 roku.

W swoich wspomnieniach często wracała do czasów 
młodości spędzonych wśród 
leśnych pagórków Pogórza Strzy-
żowskiego. Zawsze powtarzała, 
że w swoich rodzinnych stronach 
poznała wspaniałych, szlachet-
nych ludzi. Była bardzo wdzięcz-
na księdzu proboszczowi Karolo-
wi Kawuli za to, że przekonał jej 
mamę, żeby wysłała ją do szko-
ły średniej. Dzięki temu Ziutka 
mogła zrobić maturę i otrzymać 
dobre wykształcenie. Z wielkim 

sentymentem wspominała swoich przyjaciół z rodzinnej 
wsi, do końca swojego życia utrzymywała z nimi kontakt.

Moja babcia miała swoją pasję, którą była poezja. Ziutka 
pisała piękne wiersze, w których często pojawiał się motyw 
rodzinnego domu na Podkarpaciu. W jej wierszach dało się 
wyczuć tęsknotę za małą ojczyzną – Smarżową. Ta wieś była 
dla niej krainą wspomnień z beztroskiej, choć niełatwej 
młodości. 

Józefa z bratem Tomaszem Kolano

Józefa z synem Tadeuszem

Babcia Ziutka
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Dieta 1000 kalorii, dieta dr Dąbrowskiej, dieta 

Kwaśniewskiego, dieta Dukana, dieta bana-
nowa lub jabłkowa. Czy działają? Nie działają. 

Dlaczego? Przede wszystkim są to diety restrykcyjne, 
bardzo często o zbyt niskiej podaży kalorii, nieuczące 
zdrowych nawyków żywieniowych, niemające nic 
wspólnego z racjonalnym podejściem do jedzenia, 
dające względnie szybkie efekty wizualne w zamian 
za liche skutki zdrowotne. Dlaczego zatem tak wiele 
osób je stosuje? Diety tego rodzaju obiecują szybkie 
i spektakularne efekty, a my chcemy być szczupli, 
piękni i zdrowi natychmiast. Bez względu na to, czy 
na swoją ociężałą sylwetkę czy zdrowie pracowaliśmy 
miesiącami lub latami, wspaniałą metamorfozę pra-
gniemy osiągnąć w jak najkrótszym czasie. Fizjologia 
nasza jest jednak bezwzględna i z „wagowego” punktu 
widzenia niesprawiedliwa. Niestety, każdy z nas 
zauważył, że praca nad dodatkowymi kilogramami 
jest zdecydowanie prostsza i mniej pracochłonna 
niż pozbywanie się tzw. balastu. Nawet najzdrowszy 
model żywieniowy nie zagwarantuje ekspresowego 
zdrowego zrzucenia kilkunastu kilogramów w kilka 
dni. Większość celebrytów internetowych i telewizyj-
nych reklamujący cudowne środki i diety odchudza-
jące, nie jest świadoma realnych rezultatów zdrowot-
nych, fizjologicznych i psychologicznych stosowanych 
diet. Jednak nadal na to nabieramy się. Z pewnością 
wielu z nas była na „jakiejś” polecanej przez znajo-
mych diecie. Efekt? Efekt żaden lub efekt jo-jo. Dla-
czego? Odpowiedzią jest… fizjologia. Większość z tych 
diet jest niedoborowa i dająca zbyt mało energii, której 
organizm potrzebuje. Jedzenie jest jak paliwo. Każdy 
z nas chciałby jeździć superwygodnym autem, ale bez 
dobrego paliwa nawet luksusowa maszyna nie poje-
dzie dalej. Jazda autem powinna być przyjemna i bez-
pieczna. Tak dzieje się z naszym organizmem. Dla-
czego? Każdy organizm potrzebuje energii, energią jest 
pożywienie, a dbanie o siebie ma być przyjemnością 
a nie wyrzeczeniem. Nasze ciało to precyzyjnie zapla-
nowana maszyna, która do sprawnego funkcjonowa-
nia potrzebuje odpowiednio zbilansowanego jedzenia. 
Potrzebne są dobre tłuszcze, węglowodany i białka. 
To te związki budują i wpływają na działanie naszych 
komórek, tkanek, hormonów. Mocne i bezpodstawne 
ograniczenie któregoś z tych związków może dopro-
wadzić do usterek w organizmie. Stosując diety o bar-
dzo niskiej kaloryczności, robimy sobie krzywdę, gło-
dzimy swój organizm, zamiast się nim zaopiekować 
i odpowiednio zdrowo odżywić. Każdy z nas posiada 
tzw. podstawową przemianę materii, czyli minimalną 
energię, która potrzebna jest do przeżycia, do podsta-
wowych funkcji jak bicie serca, praca mózgu, oddy-
chanie czy mruganie oczami. Ta energia konieczna 
jest nawet wtedy, gdy leżymy. Bez niej umieramy. Ta 
siła i napęd pochodzi z pokarmu. Zapotrzebowanie 
na energię jest różne w zależności od wagi, wieku, 
wzrostu. Do tego dochodzą czynności fizyczne, czyli 
ruch i w tym przypadku potrzebujemy jeszcze więcej 
energii, co nazywamy całkowitą przemianą materii. 

Podstawowe zapotrzebowanie energetyczne dla prze-
ciętnej dwudziestoletniej szczupłej kobiety o wadze 
ok. 50 kg i wzroście 160 cm to już ok. 1300 kalorii plus 
minimalna energia (czyli kalorie) potrzebna na ruch, 
to razem ok. 1800 kalorii. U osób wyższych, starszych 
i ważących więcej, podstawowe zapotrzebowanie kalo-
ryczne jest wyższe. Wyobraź sobie teraz, że stosujesz 
przez kilka tygodni dietę 1000 kalorii. Owszem dostar-
czysz organizmowi jakąś energię z pożywienia, ale jest 
to zdecydowanie za mało. Zagładzasz się niepotrzeb-
nie. Jeśli chcesz schudnąć, rób to mądrze. Nigdy nie 
zagładzaj swojego ciała. Nigdy nie przechodź na diety, 
które oferują mniej kalorii niż twój organizm potrze-
buje do podstawowych funkcji życiowych. Mowa tu 
oczywiście o kilkutygodniowych głodówkach czy mie-
sięcznych katorgach żywieniowych. Tajemnica tkwi 
m.in. w ilości przyjmowanych kalorii. By schudnąć, 
potrzebujesz ich troszkę więcej niż podstawowa prze-
miana materii, a mniej niż całkowita przemiana mate-
rii. Jedna osoba potrzebuje 1600 kalorii, by schud-
nąć, inna 2500 kalorii, by stracić zbędne kilogramy, 
a jeszcze inna 3000 kalorii, by utrzymać odpowiednią 
wagę. Każdy z nas ma różne zapotrzebowania. Istnieją 
do tego odpowiednie przeliczniki, jednak jeśli nie 
wiesz, jak podejść do tego zagadnienia, możesz sko-
rzystać z rady specjalistów. Ważna jest również jakość 
pokarmu. Nawet na hamburgerach można schud-
nąć, ale stan naszego zdrowia będzie wątpliwy. Dieta 
1000 kalorii nie pokrywa zapotrzebowań energetycz-
nych i nie jesteśmy w stanie na niej dobrze zbilanso-
wać posiłków. Dieta kapuściana, jabłkowa, bananowa 
to tzw. monodiety oparte na kilku lub jednym skład-
niku, który sam jeden nie jest w stanie zaopatrzyć nas 
we wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Dieta 
dr Dąbrowskiej jest bardzo niskokaloryczna, oparta 
głównie na sokach, nie dostarcza odpowiedniej ilości 
białka i tłuszczy. Niestety, większość diet tzw. odchu-
dzających nie ma solidnych podstaw naukowych, ich 
skuteczność udowodniona jest tylko w pierwszych 
tygodniach stosowania, bez długoterminowych rezul-
tatów. By redukcja masy ciała przebiegała w bez-
pieczny i zdrowy sposób, przeanalizuj bilans zysków 
i strat - jakie są zalety, a jakie wady danego rodzaju 
diety. Czy faktycznie obietnice składane przez twór-
ców diet są zgodne z zasadami fizjologii człowieka 
i czy oparte są na rzetelnych badaniach naukowych. 
Prawidłowo skonstruowana dieta odchudzająca dla 
zdrowego człowieka to ta, która w pełni pokrywa 
zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminy, 
zapewnia stopniową utratę masy ciała, wprowadza 
i utrwala prawidłowe nawyki żywieniowe, rekomen-
duje regularną aktywność fizyczną i przede wszyst-
kim nie kreuje nierealnych oczekiwań. Wydaje się, że 
jedyną drogą bezpiecznej redukcji masy ciała przez 
zastosowanie diet odchudzających jest upowszechnia-
nie rzetelnej wiedzy opartej na dowodach oraz propa-
gowanie zdrowego stylu życia, w razie potrzeby korzy-
stanie z usług i porad specjalistów, a nie bazowanie na 
wiedzy celebrytów.
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Starorzecze

Meandrująca rzeka nieustannie zmienia swój 
bieg. Tam, gdzie jeszcze niedawno płynęła 
wartkim nurtem, teraz powstało zaciszne sta-

rorzecze. Spokojna, niemal lustrzana tafla wody i zróż-
nicowana linia brzegowa sprawiają, że miejsce takie 
jest wymarzonym siedliskiem dla całej rzeszy żywych 
organizmów. Szczególnie wiosną, kiedy woda w płyt-
kim starorzeczu jako pierwsza osiąga wyższą tempera-
turę, decyduję się na wnikliwą obserwację tamtejszego 
środowiska.

Jeszcze przed świtem zjawiam się nad brzegiem. 

Spokojnie przygotowuję się do zasiadki, obserwując 
i nasłuchując jednocześnie. Świat jeszcze śpi, a ja wta-
piam się dyskretnie w otoczenie, aby w napięciu ocze-
kiwać na jego przebudzenie… Rozwidnia się. Subtelna 
mgiełka unosząca się tuż nad wodą dodaje scenerii 
niepowtarzalnego uroku, właściwego tylko dla wcze-
snego poranka. Bez wątpienia to właśnie pora brzasku 
jest najbardziej wyjątkowym i pełnym mistycyzmu 
momentem każdego dnia… 

Wraz z upływem kolejnych minut pojawiają się na 
niebie przelatujące nurogęsi i kaczki krzyżówki, które 
nie czekając długo, wyruszyły bladym świtem w stro-
nę swoich żerowisk. Żadne z przelatujących ptaków 
nie ląduje jednak w zasięgu mojego wzroku. Dopie-
ro po pewnym czasie, dostrzegam nadlatujące z dużą 
prędkością stadko małych kaczek, obniżających stop-
niowo pułap lotu. Lądują dynamicznie, kilkadzie-
siąt metrów od miejsca mojego ukrycia i już po kilku 
chwilach upewniam się, że zaszczyciły mnie swoją 
obecnością cyraneczki. Przez moment obserwują bacz-
nie otoczenie, aby upewnić się, że nie grozi im żadne 
niebezpieczeństwo, po czym ochoczo przystępują 
do poszukiwania pożywienia. Ich głównym celem są 

ukryte w rzecznym mule bezkręgowce, toteż podpływa-
ją blisko brzegu starorzecza, gdzie woda jest znacznie 
płytsza, aby tam skrupulatnie przeszukiwać wszelkie 
zakamarki.

Mijają kolejne kwadranse. Przywykłem już do 
obecności cyraneczek, które nieświadome mojej bli-
skości, pływają po całej powierzchni starorzecza. Syte 

i zadowolone oddają się co jakiś czas przyjemności 
wodnych kąpieli i igraszek, podczas których prezentują 
w pełnej okazałości swoje barwne upierzenie…

Słońce wzniosło się już wysoko, oświetlając 
nabrzeżne zarośla swym jaskrawym światłem. Zmęczo-
ny trwaniem w bezruchu postanawiam po raz ostatni 
spoglądnąć w wizjer aparatu. Wtem, zaledwie kilka 
metrów przede mną, przemyka średniej wielkości, cha-
rakterystycznie ubarwiony ptak i błyskawicznie znika 
pośród gęstej roślinności. Wstrzymuję oddech i od teraz 
całą moją uwagę skupiam na tym wydarzeniu. Nie zwa-
żając już na towarzyszące mi wciąż cyraneczki, oczeku-
ję w napięciu, aż tajemniczy ptak wychyli się choć na 
moment… Ku mojej uciesze ukazuje się po chwili, dając 
mi szansę na zrobienie zdjęcia. Wodnik – bo o nim 
mowa – to skryty, egzotycznie ubarwiony mieszkaniec 
trzcinowisk należący do rodziny chruścieli. Rzadko 
pojawia się na otwartej przestrzeni, toteż każdorazowe 
spotkanie z nim jest dla mnie potężnym zastrzykiem 
emocji…

Po wszystkim opuszczam kryjówkę usatysfakcjo-
nowany, że po raz kolejny miałem okazję zbliżyć się do 
świata dzikich zwierząt. Urokliwe, zaciszne starorzecze 
nie zawiodło. Bez wątpienia, już niebawem zjawię się 
tutaj po raz wtóry, aby w tym samym miejscu przeżyć 
kolejną, zupełnie odmienną, nową przygodę w roli 
cierpliwego obserwatora przyrody.

Skryty mieszkaniec trzcinowisk - wodnik.

Skrzydła cyraneczki przyozdabiają mieniące się odcie-
niam zieleni pióra.

Kaczora cyraneczki charakteryzuje piękne upierzenie.

Starorzecze jest najczęściej miejscem dzikim i zacisznym.
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 Amos Oz „Czarna skrzynka”

Ws p o m n i a n a 
pozycja jest 
ponoć najlep-

szą powieścią epistolarną 
od XVIII w. - od czasów, 
kiedy ta dziedzina pisar-
stwa powstała. Jest to 
opowieść skonstruowana 
w formie listów wymie-

nianych między sobą przez bohaterów. Nie sądzi-
łam, że tego typu literatura jest równie wciągająca 
jak tradycyjna narracja. Pomimo braku dynamicz-
nej akcji, listy są pisane tak pięknym językiem, 
pełne wartkich dialogów doskonale charakteryzu-
jących psychologiczne portrety bohaterów, że czyta 
się je z dużym zainteresowaniem. Recenzenci piszą: 
„Czarna skrzynka” to pełen napięcia rodzinny dra-
mat, to rozmowa na wiele głosów, to próba zrozu-
mienia drugiego człowieka uchwycona w czymś tak 
prozaicznym, jak codzienna korespondencja”. Dla 
mnie jest to doskonała charakterystyka społeczeń-
stwa izraelskiego. Sam autor uważany był za naj-
wybitniejszego pisarza izraelskiego, wielokrotnie 
nominowany do Nagrody Nobla, laureat Nagrody 
Pokojowej Księgarzy Niemieckich oraz wielu innych 
nagród literackich. Warto nadmienić, że posiada 
też europejskie korzenie i często odwiedzał nasz 
kraj, w którym mieszkali w młodości jego rodzice 
pochodzący z Wilna. Może dlatego bohaterowie 
jego utworu są Żydami wywodzącymi się z różnych 
krajów. Zaintrygował mnie też sam tytuł książki, 
który wydawał się mieć kryminalny podtekst. Tym-
czasem nawiązuje on zapewne do skrzynki poczto-
wej, czarnej, bo traktującej o mrocznych, pełnych 
sprzeczności i złych emocji bohaterów piszących 
te listy „Czarna skrzynka rozbitego małżeństwa. 
Czarna skrzynka społeczeństwa izraelskiego. Czarna 
skrzynka historii.”

Pokuszę się o przedstawienie krótkiej treści 
tego utworu, choć ze względu na jego wielowar-
stwowość, pewnie nie będzie to łatwe zadanie. 
Żydówka Ilana pochodząca z Polski po siedmiu 
latach od burzliwego rozwodu przerywa milczenie 
i pisze list do swego byłego męża, światowej sławy 
wykładowcy, eksperta od fanatyzmu Aleksandra 
Gideona w sprawie ich dorastającego syna Boaza, 
który sprawia kłopoty. Ten odpisuje jej, że wpraw-
dzie nie uznaje syna za prawowitego, bowiem żona 
go zdradzała, jednak będzie łożył na jego utrzyma-
nie. Gideon, który po rozwodzie zamieszkał w Sta-
nach Zjednoczonych, jest bardzo bogaty, niedaw-
no wydał uznaną za dzieło książkę i odziedziczył 
duży majątek po swoim ojcu – Żydzie o rosyjskich 
korzeniach. Sam syn rozbitego małżeństwa jest 
krnąbrnym nastolatkiem, nieprzykładającym się do 
nauki (jego listy są pełne błędów ortograficznych), 

mającym też często do czynienia z policją za drobne 
kradzieże i rozboje, który uciekł z domu i stara się 
żyć na własny rachunek. Matka po raz drugi wyszła 
za mąż za Michela, algierskiego Żyda, bardzo reli-
gijnego, doskonale znającego Biblię, którą w swych 
listach często cytuje i stara się żyć według jej zasad - 
jest człowiekiem niezwykle pracowitym, uczciwym, 
i odpowiedzialnym za wychowanie swego pasierba 
Boaza. Moim zdaniem jest to najbardziej pozytywna 
postać tej powieści. Małżonkowie wspólnie wycho-
wują też kilkuletnią córeczkę Jifat, którą Boaz 
wprost uwielbia, co świadczy o jego szlachetności. 
Zresztą, w trakcie rozwoju korespondencji widzimy 
u niego więcej cech pozytywnych: zakłada komunę, 
do której werbuje byłych narkomanów, zachęca-
jąc do pracy na rzecz swego środowiska, próbując 
wyrwać ich ze szponów nałogu. Zaś jego przybrany 
ojciec Michel jest także aktywnym działaczem spo-
łecznym i politycznym współzałożycielem Wspól-
noty Żydowskiej protestującej przeciw planom 
wycofania wojsk z Synaju i Wzgórz Golan, w związ-
ku z czym potrzebuje pieniędzy na jej działalność, 
które ma bogaty były mąż jego żony. Trwa wymia-
na dość emocjonalnej korespondencji między tymi 
osobami, do której dołączają również listy i telegra-
my radcy prawnego Gideona, Manfreda Zakheima, 
od kilkudziesięciu lat służalczo oddanego rodzi-
nie, trzymającego pieczę nad majątkiem oraz listy 
Rachel, siostry Iliany, wykształconej psycholog 
prowadzącej przykładne życie rodzinne. Charakter 
korespondencji zmienia się w miarę upływu cza-
su. Toteż kiedy na początku wprost kipiało w niej 
od nienawiści, szczególnie ze strony byłych mał-
żonków, tak potem stopniowo zaczęła ona topnieć, 
ustępując miejsca rodzącemu się uczuciu przyjaźni 
i wzajemnej odpowiedzialności. Kiedy Aleksander 
Gideon jest nieuleczalnie chory na raka nerek i po 
dwóch operacjach nieprzynoszących korzyści dla 
jego zdrowia, wiedząc, że jest już u schyłku życia, 
decyduje się zamieszkać w posiadłości ojca wraz ze 
swym synem Boazem. Wtedy jego była żona Ilia-
na zostawia swego uczciwego męża Michela i wraz 
z córeczką dołącza do nich, by opiekować się cho-
rym. Opowieść kończy się wybaczeniem porzucone-
go Michela, wysyłającego do swej żony list, w któ-
rym zamieszcza cytat z psalmu: „Miłosierny jest 
pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagod-
ny…”, bowiem bogobojny Żyd zrozumiał, że miejsce 
jego żony jest teraz u boku jej byłego męża znajdują-
cego się na progu śmierci. 

Jest to dość trudna lektura, wymagająca od czy-
telnika wiele wytrwałości i skupienia. Jednak cza-
rowny język tych listów, doskonale oddający aspek-
ty psychologiczne postaci, powoduje, że powieść tę 
czyta się do samego końca z pełnym zainteresowa-
niem. Polecam. 
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Roma Ligocka „Kobieta w podróży”
Roma Ligocka patrzy na świat. Pięk-

ny, okrutny, bezmyślny, śmieszny. Minio-
ny, niedawny, dzisiejszy. Obserwacje 
i wspomnienia składają się na niezwykłą 
opowieść. Współistnieją w niej zdarzenia 
zabawne i tragiczne, przewijają się roz-
maite miejsca – Kraków, Wiedeń, Mona-
chium; spotykają się postacie dawno 
nieżyjące i ludzie obecni w życiu autor-
ki. Roma Ligocka z żartobliwą nostalgią 
wspomina czasy, gdy nie miała grosza 
przy duszy, ale za to jadła obiad z księżną 
Monako. Kreśli barwne portrety przyja-
ciół, członków rodziny, męża – artysty, 
ale i osób nieznajomych czy wręcz nie-
przyjaznych. Kieruje ostrze ironii zarów-
no przeciw uprzedzeniom rasowym, jak 
i wybiórczej politycznej poprawności.

Kto choć raz znalazł się w sytuacji 
obcego, innego, emigranta, przechodnia 
w nieznanym mieście, rozpozna świet-
nie, o czym mówi Roma Ligocka: czasem 
dzieli ludzi przepaść niezrozumienia, 
czasem tylko pięć kroków. Zbliżyć może – 
na chwilę i na zawsze – jeden mały gest, 
uśmiech, kwiat. 

zagadki	fotograficzne	
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Anna Janko „Finalistka”
Jak dorosnąć na ostatnią chwilę, 

nie gubiąc dziecięcej wrażliwości? 
Zaczepna, wywrotowa, skrząca humo-
rem powieść o tym, co w nas najczul-
sze i najbardziej tkliwe – bez darcia 
szat.

Hanna M. ma za sobą trudną mło-
dość i nieudane związki. Z autoiro-
nicznym zacięciem komentuje coraz 
dziwniejszą rzeczywistość. Bacznie 
przygląda się byłemu mężowi, obser-
wuje drugiego męża, gdy ten przestaje 
być tak bliski jak kiedyś. Przyjaźni się 
z dawnym kolegą ze szkoły i odkry-
wa, że niekochanie może być jedną 
z odmian miłości. W jej życie, pełne 
przeprowadzek, rozczarowań i tlącej 
się mimo wszystko nadziei, wkrada 
się widmo choroby. Hanna nigdy nie 
daje jednak za wygraną. W tej walce 
bywa naiwna, niekiedy bezwstydna, 
ale zawsze szaleńczo odważna. Spi-
suje historię intymną, by zagadać to, 
co nieuchronne. Tymczasem z offu 
słychać tykanie zegara, a los wysta-
wia rachunki za podjęte decyzje.

Szczepan Twardoch – ,,Wielkie Księ-
stwo Groteski”

Jak można nie chcieć być Polakiem? 
Wiadomo przecież, że Polska jest najwspa-
nialszym krajem na świecie…

Polemicznie, bez upiększeń i kurtu-
azji. Marsz Niepodległości, Radio Maryja, 
500+, Strajk Kobiet i LGBT. Słabości, lęki 
polskiej władzy i opozycji, tajemnice war-
szawskich bankietów. Autorska typologia 
osób publicznych. Trzydzieści antypol-
skich kłamstw o Polsce i trzydzieści obsesji 
polskiej prawicy. Źródła lęku współczesne-
go człowieka, fobie, katastrofizm, mania 
autodestrukcji…

Szczepan Twardoch bacznie obser-
wuje polską rzeczywistość i komentuje ją 
bez ogródek. Surowo traktuje wszystkich, 
bez względu na sympatie czy jakąkolwiek 
przynależność. Nazywa absurdy i obnaża 
wynaturzenia życia publicznego i społecz-
nego. Ważnym punktem odniesienia jest 
dla niego Śląsk – temat jego autonomii, 
tradycji i tożsamości. Tworzy mit Królestwa 
Obojga Histerii i Wielkiego Księstwa Gro-
teski, rozbrajając spiskowe teorie dziejów. 
I nie zapomina o sobie i autoironii.



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 4/202230

Marian do kolegi: 
- Helena i ja rozwodzimy się. 
- Dlaczego? Co się stało?! Wyglądaliście na szczęśliwą parę! 
- No cóż, odkąd się pobraliśmy, żona próbowała mnie zmie-
nić. Oduczyła mnie picia, palenia, powrotów w środku nocy. 
Nauczyła mnie, jak się elegancko ubierać, oglądać dobrą sztu-
kę, wyrobić sobie gust kulinarny i muzyczny. 
- I co, jesteś teraz zgorzkniały, bo tak bardzo Cię zmieniła? 
- Nie, nie jestem zgorzkniały. Teraz jestem takim superfacetem, 
że ona na mnie nie zasługuje.

Mąż i żona jadą wiejską drogą do znajomych. Wjechali 
w błoto i samochód ugrzązł. Po kilku minutach bezowocnych 
prób wyciągnięcia go spostrzegli młodego rolnika z parą koni. 
Rolnik zatrzymał się i zaoferował pomoc za 200 złotych. Mąż 
się zgodził i po chwili samochód mógł jechać dalej. Rolnik 
mówi do męża: 
- Wie pan, dzisiaj wyciągnąłem już 11 samochodów z tego 
błota. 
Facet patrzy z niedowierzaniem na pole i pyta: 
- A kiedy ma pan czas, żeby zaorać pole? W nocy? 
- Nie - mówi młody rolnik - w nocy to ja leję wodę w dziury.

Lekarz leczy pacjenta, zdalnie. Pacjent dziękuje Bogu. 
Osobiście.

Wychowawczyni pyta Jasia: 
- Czemu Twoja babcia była na wczorajszej wywiadówce? 
- Mam być szczery? 
- Oczywiście! 
- Bo babcia jest głucha...

- Czemu Twoja żona ma tyle siniaków? 
- Bo smaruje się na noc tyloma kremami, żelami i maściami... 
- I od tego ma siniaki?! 
- Tak! Bo kilka razy w ciągu nocy ześlizguje się z łóżka na 
podłogę...

Wykładowca zapisuje na tablicy cyfry 5 4 3. Następnie 
zwraca się do studentów: 
- Proszę państwa, teraz machamy, machamy. 
Zaskoczeni studenci machają. Nauczyciel po chwili dodaje: 
- I tym oto optymistycznym akcentem pożegnali się państwo 
z tymi ocenami.

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Najważniejszym rodzajem wolności jest bycie tym, kim na-
prawdę jesteś. Zamieniasz swoją rzeczywistość na rolę. Re-
zygnujesz ze zdolności odczuwania i w zamian zakładasz 
maskę. 
Jim Morrison

Znalezienie swojej pasji to nie tylko kwestia kariery 
i pieniędzy. Chodzi o znalezienie swojego autentycznego ja. 
Ten, którego pogrzebałeś pod potrzebami innych ludzi. 
Anonim

Nie ma pasji, którą można znaleźć, grając na małą skalę 
w zadowalaniu się życiem, które jest gorsze od tego, co je-
steś w stanie przeżyć. 
Nelson Mandela

Prawie wszystko, co możesz zrobić w życiu, to być tym, kim 
jesteś. Niektórzy ludzie będą cię kochać za ciebie. Więk-
szość będzie cię kochać za to, co możesz dla nich zrobić, 
a niektórzy w ogóle cię nie polubią. 
Rita Mae Brown

Być nikim innym, tylko sobą w świecie, który stara się jak 
najlepiej, dzień i noc, aby zmusić was wszystkich do pod-
jęcia najtrudniejszej bitwy, jaką może stoczyć każdy czło-
wiek; i nigdy nie przestawaj walczyć.
E.E. Cummings

Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, 
że umieramy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia, w każdej 
minucie każdego dnia.
Michael Landon

Humor to umiejętność 

dostrzegania zabawnycH stron 

życia, cHwilowy stan uosobienia 

człowieka, zazwyczaj Pozytywny
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

kwiecień 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miejsce? (str. 29) i zagadki przyrodniczej 
Co to za rodzina? (str. 29) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 17 maja 2022 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpo-
wiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za miejsce?   kwiecień 2022
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Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za rodzina?   kwiecień 2022

POZIOMO: 1) Staroobrzędowiec, starowierca; członek ruchu rel.-społ. w Ro-
sji XVII w. 6) Człowiek źle, nędznie ubrany, obszarpaniec; łobuz, gałgan, nic-
poń. 11) Bok, skrzydło szyku bojowego. 12) Srebrzyste zabarwienie włosów 
wskutek braku barwnika; objaw starzenia się. 13) Przysiad na zgiętych no-
gach. 14) Bibl.: Ezaw. 17) Karel (ur. 1939), znany czeski piosenkarz. 18) Kropel-
ka lub butapren. 20) Muzyka rockowa o silnie zaznaczonym rytmie. 22) Daw-
niej: patron, fundator kościoła. 23) Pisemne zlecenie lekarskie, na podstawie 
którego aptekarz wydaje leki. 25) W zwrotach: s. gniewu; wpaść w s.; doprowa-
dzić kogoś do szału. 29) Anioł śmierci u muzułmanów i Żydów. 30) Przenośnie: 
ktoś, na kim można polegać, kto służy pomocą, radą; ostoja,oparcie 32) Ernest 
(1823-92), fr. historyk, filolog i filozof; "Życie Jezusa". 33) Miasto w pd.-wsch. 
Turcji. 35) Afrykańska roślina zbożowa. 37) Trójnóg do aparatu 40) Dokument 
uprawniający do wyjazdu za granicę państwa; dawniej także dowód osobi-
sty. 43) Mit. gr.: syn Zeusa i Antiopy, brat Amfiona. 45) Nadmorskie letnisko 
koło ustki. 46) Dokument wysłany przez telefon. 47) Niewielki kawałek płótna 
itp. do przewijania niemowląt. 51) Robotnik zatrudniony przy nitowaniu; nitow-
niczy, nitowacz. 52) Okrągłe, wgłębione naczynie używane do potraw, mycia 
(np. blaszana, cynkowa). 53) Włoskie imię męskie. 54) Dawna miara objętości 
wynosząca ćwierć beczki; dwa achtele. 55) Stara, zniszczona kurtka. 56) Pęk-
nięcie kącików ust. 57) Oddawanie długu w ratach.

PIONOWO: 1) Zdolność szybkiego reagowania; odruch. 2) Dokazywa-
nie, pustota; zabawa, figle, psoty. 3) Na niej osadzone kółka; niejedna 
w zegarku. 4) Najstarszy, zasłużony członek społeczności. 5) Naczy-
nie w ciemni fotograficznej. 6) Bohdan, aktor i piosenkarz. 7) Emilia, 
bojowniczka powstania listopadowego. 8) Elżbieta dla kolegów 9) Wa-
gon tramwaju. 10) Jednostka masy używana w rolnictwie równa 
cetnarowi, wynosząca 100 kg. 15) Strzeżenie, pilnowanie; nadzór, 
doglądanie. 16) Zajada banana. 17) Miasto polskie przy granicy z Ro-
sją. 19) Bawełniane płótno na farmerskie spodnie. 20) Imię żeńskie - 
imieniny 4.XII. 21) Stolica Grecji. 24) Element ubezpieczania wojsk 
podczas postoju. 26) Potocznie: szef, zwierzchnik. 27) Ryba kupowa-
na na Wigilię. 28) Ten, kto przepowiada przyszłość. 31) Wyuzdanie, 
rozwiązłość. 33) Czyn, postępek. 34) Druk.: rysunek, tekst, odbitka 
wykonana metodą fototypii. 36) Potocznie: wódka. 38) Pracownica 
tkalni. 39) Prawy dopływ Wisły. 41) Doborowe wojsko w starożytnej 
Grecji. 42) Mark (1835-1910), pisarz amer.; "Przygody Tomka Sawy-
era", "Przygody Hucka", "Książę i żebrak". 44) Zdolność radzenia sobie 
w życiu, zręczność w jakiejś dziedzinie; obrotność, smykałka. 48) Miasto 
i port nad Dunajem (Austria). 49) Sztuczne tworzywo imitujące skó-
rę. 50) Krótki, krzywy nóż szewski.
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OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI TO TAKŻE KONTROLA ICH ROZMNAŻANIA

„Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów 
ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich 
zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają 
również statystycznie większą średnią długość życia od 
zwierząt niekastrowanych”

lekarz weterynarii
Weronika Rarok

W okresie 15.04 - 31.10.2022 r. każdy mieszkaniec gminy Brzostek 
może skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji psa lub kota.

RUSZA AKCJA
BEZPŁATNEJ KASTRACJI ZWIERZĄT!
SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM MIEJSKIM!

• Wysokość środków finansowych ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń. 

• Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu. 

• Zgłoszenia przyjmuje Urząd Miejski w Brzostku,  
ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek  
Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska - biuro nr 8,  
tel. 14 6803 006. 

• Zabiegi wykonuje Gabinet weterynaryjny  
„Na Cztery Łapy” Karol Koszelnik  
ul.  Władysława Jagiełły 11, 38-213 Kołaczyce,  
tel. 537 222 493.
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Mistrzostwa 
Podkarpacia 
w Karate

19 m a r c a  2 0 2 2  r . 
w Mielcu odbyły się 
XXIV Mistrzostwa Woje-

wództwa Podkarpackiego Karate 
Kyokushin Dzieci i Młodzieży. 
W zawodach tych uczestniczyło 
około 300 zawodników z 32 klubów. 
Brzostecki Klub Kyokushin Karate 
reprezentowało 11 zawodników, 
z czego czworo stanęło na podium. 
Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom, życzymy kolejnych sukcesów. 

Puchary dla Brzostku w kumite 
zdobyli:

I miejsce – Wiktoria Pietrzycka 
I miejsce – Kamil Kordek 

Robert Kolbusz

III miejsce – Paweł Krupka 
III miejsce – Jakub Dereń
Puchary dla Brzostku w kata zdobyła: 
III miejsce – Wiktoria Pietrzycka 

Wyjazd na turniej był opłacony z dota-
cji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu. 

Ministranci 
z	Januszkowic	
Wicemistrzami

W sobotę 26 marca br. od samego rana Liturgiczna 
Służba Ołtarza z Januszkowic walczyła w XXVI 
Mistrzostwach Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce 

nożnej o Puchar Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. 
Zawody odbyły się w Rzeszowie w kategorii Lektor Młodszy, czyli 

ministranci z roczników 2006 – 2009. Do rywalizacji przystąpiło 186 
ministrantów z 21 parafii, które wcześniej zwyciężyły w eliminacjach 
dekanalnych. W meczach grupowych ministranci z Januszkowic bez 
żadnych problemów pokonali LSO Rzeszów-Pelczar oraz LSO Jasło
-Chrystus Król, zajmując pierwsze miejsce w grupie. Po fazie grupo-
wej przyszedł czas na rywalizację fazie pucharowej. Tam zawodnicy 
z Januszkowic dawali z siebie wszystko w każdym meczu, co dopro-
wadziło ich aż do finału. W finałowej rozgrywce przez dłuższy czas 
spotkania żadnej drużynie nie udało się pokonać bramkarza prze-
ciwnika. Kilka minut przed zakończeniem spotkania jeden z zawod-
ników z Januszkowic został ukarany żółtą kartką i musiał opuścić 
boisko. Przez czas kary ministranci dzielnie walczyli w obronie, nie 
pozwalając na utratę bramki. Dwie minuty przed końcem spotka-
nia zawodnik z Łowisk zdobył jedną z ładniejszych bramek swojego 
życia, pokonując Pawła Stasiowskiego. Nasza drużyna nadal próbo-
wała odwrócić losy tego spotkania, lecz nie udało się strzelić bramki 
wyrównującej. Po ostatnim gwizdku musieli uznać wyższość rywali.

Po rozegraniu 29 meczów z fazy grupowej i pucharowej wyniki 

prezentują się następująco:
1. Parafia św. Ignacego Antiocheńskiego i św. Maksymiliana Kol-

bego w Łowisku,
2. Parafia Zwiastowania NMP w Januszkowicach,
3. Parafia św. Doroty w Harklowej,
4. Parafia Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim.
Zawodnicy LSO Januszkowice prezentowali nie tylko wysoki 

poziom sportowy, ale przede wszystkim kulturę, ducha fair play 
i szacunek dla przeciwników. Dodatkową nagrodę otrzymał Paweł 
Stasiowski, który został wybrany naj-
lepszym bramkarzem. Parafia Janusz-
kowice po raz kolejny ma się z czego 
cieszyć. Dwa lata wcześniej rywali-
zację zakończyli na trzecim miejscu. 
Zespół ministrantów do rozgrywek 
przygotował Ks. Stanisław Mirek oraz 
nauczycielka wychowania fizycznego 
Magdalena Kawalec.

Magdalena Kawalec
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1. Лекції з польської мови для громадян 
України, котрі проживають в нашій 
гміні, відбуваються в середу о 15:30 та 
в суботу о 9:00. 

2. Гміна Бжостек має профіль на 
сторінці Facebook під назвою „Гміна 
Бжостек”. Запрошую всіх гостей з 
України підписатися на наш профіль 
і спільного користування.

3. В разі потреби або проблем щодо 
отримання інформації заохочую до 
контакту через медіа суспільні або 
безпосередньо в міському уряді.

4. Вже було здійснено переказ коштів 
в сумі 300 злотих для кожної особи, 
котра після 24 лютого 2022 року 
прибула до Польщі та отримала номер 
PESEL і зареєструвала банківський 
ра х у нок, заповни ла і пода ла 
необхідні документи. Виплачуються 

також кошти за програмою „500+”. 
В разі проблем з виплатами прошу 
поінформувати.

5. Ду же д як у ю всій у країнській 
спільноті за участь та долучення 
в нашому Великодньому ярмарку. 
Шкода дуже, що погода зіпсувалася, 
але навіть в трудний момент ніхто 
не втратив гарного настрою. Дякую 
за Вашу присутність та долучення до 
участі.

Бурмістр гміни Бжостек інформує

Остання	
хвилина	миру

О 04:00 24.02.2022 року ми прокинулися, 
оскільки у чоловіка задзвонив телефон. 
Чоловік відповів. Я в розмові розчула слово 
«війна»... Україну атакували російські 
війська вздовж лінії кордону. У вухах 
задзвеніло та закрутилася голова. Ніколи не 
думала, як мушу діяти в такій ситуації.

Чоловік швидко зібрав речі та поїхав 
захищати наш дім, наше місто, нашу країну 
від навали «руського миру». Я подзвонила 
всім рідним та близьким, бо ніхто не знав 
скільки часу ми маємо, щоби зібрати до купи 
потрібні речі. Всі мешкаємо біля кордону 
з агресором.

Страх, паніка, сльози … Я відчувала 
так у с лабкість…Наче в ли хоманц і. 
Пакувала сумку. Як здавалося, це були 
найнеобхідніші речі. Маленька донечка 
намагалася допомогти, не все розуміючи, що 
відбувається. Трохи згодом ми вже сиділи 
в авто. Думки мала тільки про безпеку 
моєї дитини. Вибухи лунали все ближче 
та ближче. Потрібно було негайно знайти 
укриття. Таким укриттям став підвал наших 
близьких людей.

Того дня в місті панував хаос. Тисячі 
людей намагалися покинути зону активних 
бойових дій. Але не всім пощастило 
вибратися живими.

Кожного дня над нашим містом літала 
ворожа авіація, обстрілюючи критичну 
інфраструктуру. 

Апогеєм обстрілів став вечір 7-го березня. 
Під удар потрапили житлові будинки на 
сусідній вулиці. Звук та вібрація від вибуху 
сколихнули все місто. Нажаль загинули 
безневинні люди, серед них – троє дітей.

У  зв’язку з погіршенням ситуації все 
частіше ловила себе на думці, що потрібно 
шукати більш безпечне місце. Виїхати 
з міста просто було неможливо. Кожного дня 
з’являлась інформація, що ті, хто намагався 
виїхати, потрапляли в полон, зникли 
безвісті, або були розстріляні. Заради 
розваги окупанти чавили  танками легкові 
автомобілі. В тих автомобілях були люди. 
З’являлася  інформація про зґвалтування.

В ці дні були створені гуманітарні 
коридори, але і вони не були безпечними 
на 100 відсотків. Врешті решт в якийсь 
момент я зважилася виїхати, але постало 
питання: «Де все ж таки безпечніше:  на 
заході  України чи в західних країнах»? 
Поки я планувала евакуацію, ворог вже 
бомбардував майже всі великі міста України. 
Тому  очевидним було прийняте рішення 
виїхати за кордон.

Я ніколи не була за кордоном, тому 
попросила поради у своєї сестри. Сестра 
була за кордоном, мала візит офіційної деле-
гації в Польщі. Сестра познайомила мене з 
дуже доброю та ввічливою людиною. Сестра 

сказала: «Не бійся, виїжджай! Ти будеш в без-
печному місці, цій людині можеш довіряти». 
Нам пощастило. Наступного дня оголосили 
про відкритий гуманітарний коридор. Ми 
вирушили в дорогу.

Під час поїздки відчувалася напруга, бо 
безпечної дороги не було ніде. До кордону 
з  ольщею ми їхали 4 дні. За час поїздки ми 
зупинялися декілька разів на ночівлю. 

Нам допомагали звичайні люди та 
волонтери, котрих ми навіть не знали. 
Нас всіх єднала одна біда. Перебуваючи 
в довгій черзі на державному кордоні, мала 
думки, котрі викликали страх, страх перед 
невідомим. Довіряючи словам своєї сестри, 
маючи надію на найкраще ми перетнули 
кордон. 

В Польщі нам допоміг бурмістр гміни 
Бжостек Войчех Станішевський. Це 
дуже добра, чуйна, відкрита людина як 
і інші поляки. Пан Войчех допоміг нам 
пристосуватися до нових умов життя та 
зібрати всі необхідні документи відносно 
біженців. Донька тепер навчається в школі 
цієї гміни, я маю роботу. Ми проживаємо 
в родині. 

Отримуємо підтримку та співчуття від 
звичайних жителів. Я з впевненістю кажу, 
що український народ ніколи не забуде цієї 
доброти. Незламність України напряму 
залежить від вашої підтримки! Ми єдині 
в  аших прагненнях! За нами правда, за нами 
перемога! Слава Польщі! Слава Україні! 
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Дробязко Наталія
заступниця завідувача музею
 «Палац гетьмана Кирила Розумовського»
Національного заповідника
 «Гетьманська столиця»

Станіслав Лещинський: «Без свободи козацької нації не буде спокою 
на сході Європи!»

до	312-ї	річниці	
обрання	Пилипа	
Орлика	гетьманом	
України

Ук р а ї н с ь к и й 
гетьман Пилип 
Орлик (1710-1742 

рр.) був сучасником 
к о р о л і в  Р е ч і 
Посполитої Станіслава 
Лещинського (1704-
1709 рр., 1733-1734 рр.) 
та Августа ІІ (1709-
1733 рр.). Особливо 
близькі відносини він 
мав із Станіславом 
Лещинським. З 1703 р. 
король і гетьман Іван 

Мазепа вели таємні переговори про об’єднання України, 
Польщі і Литви у федеративну державу на засадах 
Гадяцького договору 1658 р. з метою спільної боротьби 
проти Московського царства. Коли у 1711 р. гетьман 
Пилип Орлик організовував похід на Правобережну 
Україну проти московського війська, його підтримали 
польські сили під командуванням Юзефа Потоцького. В 
одному з меморандумів до французького королівського 
двору на підтримку українського питання Станіслав 
Лещинський наголошував: «Без свободи козацької нації 
не буде спокою на сході Європи!» Як бачимо, ці слова й 
сьогодні є актуальними.

Попри складні політичні обставини український 
народ завжди виборював своє право на незалежність, 
яку намагалися здобути всі гетьмани. Значний 
внесок в цей процес гетьмана в еміграції Пилипа 
Орлика. Він єдиний гетьман, який народився і помер 
за межами України. Історія роду Орликів сягає ХІІ ст. 
Першим у родоводі згадується чех за походженням 
Станіслав Орлик, від якого беруть свій початок дві гілки 
роду: перша – Шлезька (Сілезія), друга – Польська, яка з 
часом прийняла до родового імені ще назву «de Laziska» і 
представники якої, оселилися у Кракові. 

Продовжувачем польської лінії став Степан Орлик, 
який загинув під час польсько-турецької війни (1672-
1676 рр.) у Хотині в грудні 1673 р. Степан Орлик був 
одружений з Іриною із литовського роду Малаховських
-Володкевичів. Подружжя мало двох синів – Степана та 
Пилипа. Пилип Орлик батька майже не знав – на момент 

його смерті хлопцеві виповнилось 1 рік. У спадок Пилипу 
перейшов родинний шляхетський герб «Новіна».

Пилип Орлик добре знав свій родовід, з великою 
пошаною ставився до предків. Про своє коріння він 
говорив так: «Предок мій під час чеської революції, коли 
була війна гуситів, переселився з чеського королівства 
до Польщі. В Кракові, в костьолі Святого Станіслава 
лежить мій прадід Станіслав Орлик».

Життєва дорога привела 26-річного Пилипа Орлика 
до гетьманського Батурина. На цей період припав 
найвизначніший етап правління гетьмана Івана 
Мазепи, який мав тут свою столицю. В Батурині Орлик 
сформувався як політичний діяч. Погляньмо, як швидко 
він піднявся по службових сходинках: канцелярист 
(1699 р.), старший канцелярист Генеральної військової 
канцелярії (1700 р.), Генеральний писар (1707 р.). Маючи 
неперевершені здібності та таланти, освічений та 
відданий своїй справі Пилип Орлик перебував поряд 
з гетьманом Іваном Мазепою, цілком поділяв та 
підтримував його політичні погляди. Саме в Батурині, 
в оточенні козацької старшини, довірених осіб гетьмана 
Івана Мазепи зароджувалась ідея правової держави, яка 
втілилась в укладання «Договорів і Постановлень прав і 
вольностей Війська Запорозького» у 1710 р. 

Проводячи паралелі між гетьманською добою 
і сучасною Україною, слід зазначити, що в період 
Гетьманщини українці так само ревно відстоювали своє 
право на незалежну державу, як і сьогодні. 

16 квітня 1710 р. козацьке емігрантське товариство 
у Бендерах (сучасна Молдавія) обрало Пилипа Орлика 
гетьманом. У пантеоні українських гетьманів він 
посідає особливе місце. Єдиний гетьман, який більше 
30 років гетьманував в еміграції, безперестанку 
боровся за незалежність української землі та зазнавав 
постійних переслідувань від російської імперії. Він 
вільно спілкувався з правителями багатьох країн 
Західної та Центральної Європи, турецькими султанами 
і кримськими ханами, мав великі задуми і трагічну 
долю. Його освіченість і дипломатичний хист викликали 
захоплення у європейської еліти. 

Гірке емігрантське життя гетьмана проходило на 
території Османської імперії та Швеції. Його зусилля 
стали вогником боротьби за волю України та ї ї 
самостійності. Помер Пилип Орлик 26 травня 1742 р. 
Похований в кафедральному соборі Ясської митрополії 
(сучасна Румунія).

Підписи до фото
Гетьман Пи лип Орлик. 

Художниця Наталя Павлусенко, 
2021 р. Зібрання Національного 
запові дника «Гетьманська 
столиця».

Кахля пічна з родинним гербом 
Орликів «Новіна» та ініціалами «F.О.». Знайдена під час 
археологічних досліджень садиби Пилипа Орлика в 
Батурині у 2018 р. Зібрання Національного заповідника 
«Гетьманська столиця».
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia 23

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

1%
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Opłata za zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia 
w jednym numerze: 
1 strona A4 160 zł
½ strony A4 90 zł
¼ strony A4 lub mniej 60 zł

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nade-
słany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych 
nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane 
w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej. Ze 
względu na druk w kolorze materiały graficzne na szerokość strony A4 
powinny posiadać min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze 
wszystkich boków.
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Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.
Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki 
za zamieszczenie reklamy.
Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

CENNIK REKlAM I OgłOSZEń

Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 17 maja 2022 r. 
na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Pliszka siwa
Fotograficzna zagadka geograficzna: Grota Neptuna 

(Sardynia)
Hasło krzyżówki: Bez soli niesłono, bez chleba 

niesyto.
Nagrodę książkową wylosowali: Małgorzata Pietrzyc-

ka z Brzostku (krzyżówka), Danuta Ogrodnik z Brzostku 
(zagadka przyrodnicza), nikt nie odgadł poprawnie zagadki 
geograficznej.
Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za rozwiąza-
nie zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór nagród w cią-
gu 30 dni od ukazania się informacji o nagrodzonych.
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Poczuj wiosnę
z biżuterią Rubicello

JUBILER
RUBICELLO



Robisz zdjęcia? Pochwal się nimi. 
Prześlij je wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 
na adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych oznacza 
zgodę na ich publikację w „Wiadomościach Brzosteckich” w podpisie 
pod zdjęciem.Fotokącik

Wiosna w obiektywie Piotra Trychty


