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Z Głobikówki na Monte Cassino

Szanuj przeszłość, 
przyszłość oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj 
na rodzinnym progu

Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej,
Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
www.wiadomoscibrzosteckie.pl
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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz Brzostku informuje
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•  28 maja w Grudnej Dolnej została podpisana umowa 
między Gminą Brzostek a Przedsiębiorstwem Budowy 
Wodno-Sanitarnej Piotr Potok. Jej przedmiotem jest wy-
konanie wartej 17 mln złotych inwestycji, umożliwia-
jącej zwodociągowanie całej północnej części naszej 
gminy. 

Jest to największa umowa, jaką kiedykolwiek zawierał 
nasz samorząd, a środki pochodzą z programu „Polski 
Ład”, subwencji rządowej oraz z dochodów własnych 
gminy. 
Do tego projektu z racji jego rozmiarów i ogromu pracy 
dokumentacyjnej, przymierzaliśmy się od 2017 roku. 
Wtedy to powstała koncepcja inwestycji, na bazie któ-
rej stworzono projekt. Wykonanie wstępnego pierście-
nia było szacowane pierwotnie na 10 lat. Jednakże 
dzięki pozyskanym środkom i niewielkiemu zadłuże-
niu gminy zakończenie pierwszej części inwestycji bę-
dzie możliwe do 2024 roku. 
W najbliższym czasie ruszy projektowanie łączników 
na Grudną Górną i Kamienicę Górną tak, aby tuż 
po oddaniu do użytku pierścienia głównego, który 
będzie biegł od Zawadki Brzosteckiej przez Gorzejową, 
Głobikówkę, Grudną Dolną, Smarżową, Bączałkę do 
Siedlisk-Bogusz, można było prowadzić dalsze prace.

•  30 maja napłynęła do nas dobra wiadomość z Warsza-
wy! Oba zgłoszone wnioski do programu „Polski Ład” 
dotyczące remontów naszych dróg gminnych i we-
wnętrznych uzyskały akceptację i zostały włączone do 
dofinansowania. Oznacza to, że łącznie na gminne za-
dania drogowe wydamy w najbliższych latach kwotę 
ponad 10 mln zł. Jest więc realna szansa, że ten pro-
blem w naszej gminie w ogromnej części zostanie roz-
wiązany. Wspomniane środki praktycznie w całości zo-
staną - zgodnie z wcześniejszymi naszymi deklaracjami 
- zainwestowane w naszych sołectwach. Po podpisaniu 
umowy i uzgodnieniu z sołtysami wyznaczymy drogi 
wymagające najpilniejszego remontu. Wraz z umową 
na wodociągowanie gminy wydamy przez najbliż-
sze dwa lata na poprawę infrastruktury kwotę prawie 

30 mln zł. Bardzo dziękuję mojemu zastępcy Adamowi 
Kostrząbowi, a także pracownikom referatu inwesty-
cji, którzy przygotowali wnioski oraz skarbnik Elżbie-
cie Łukasik, która przygotowała budżet naszej gminy 
do realizacji tak wielkich zadań. Dziękuję też naszemu 
posłowi na Sejm RP Janowi Warzesze za popieranie na-
szych wniosków, a nam wszystkim życzę, żeby się do-
brze otworzyły przetargi, a inflacja nie przeszkodziła 
w procesie realizacji zadań.

•  Ponieważ sukces chce mieć wielu ojców, uprzejmie in-
formuję, że starania o zdjęcie opieki konserwatorskiej 
nad Brzostkiem w granicach administracyjnych trwały 
już od czasów burmistrza Bieńka. Potem dwukrotnie 
w mojej kadencji próby były ponawiane, niestety, bez-
skutecznie. Dopiero zmiana strategii polegająca na wy-
kazaniu, że zatraciliśmy w sporej części walory miasta 
względem stanu sprzed 40 lat okazała się być skutecz-
na. Takie decyzje zwalniające jakiś obszar z opieki kon-
serwatorskiej wydawane są niezwykle rzadko, a poza 
tym wymagają rzeczowej i konkretnej argumentacji. 
Między innymi dzięki pomocy prof. Kuśnierz-Krupy, 
której opinia otworzyła drogę do pozytywnej decyzji 
ministerstwa poprzedzonej przez komisję z Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa opiniującą wniosek, mogła 
zapaść ta długo wyczekiwana i pozytywna dla naszego 
miasta decyzja. Dlatego też przekazywanie informacji 
sugerującej, że uzyskanie zwolnienia z opieki konser-
watorskiej może odbyć się poprzez rozmowę telefonicz-
ną lub spotkanie z jakimś politykiem, dowodzi zupełnej 
nieznajomości zagadnienia. Takie przedstawienie spra-
wy zostało bardzo źle przyjęte przez urzędników pracu-
jących nad zadaniem zdjęcia opieki konserwatorskiej, 
gdyż dobrze wiedzą, ile pracy trzeba było wykonać, aby 
taką decyzję uzyskać, dlatego zaistniałą sytuację trak-
tują jako próbę przywłaszczenia sobie ich pracy.

•  14 czerwca 2022 r. upływa okres trwałości Projektu 
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budyn-
kach użyteczności publicznej oraz domach prywat-
nych na terenie gmin należących do Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66 zrealizowanym w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
W związku z tym na podstawie zapisów umów pod-
pisanych przez gminę z każdym z mieszkańców od 
dnia 15 czerwca 2022 r. własność instalacji kolektorów 
słonecznych zamontowanych na nieruchomościach 
przechodzi na rzecz mieszkańców. Przejście prawa 
własności instalacji potwierdzone zostanie protokołem 
podpisanym przez Strony. Zapraszam Państwa do pod-
pisania protokołu w Urzędzie Miejskim w Brzostku 
w dniach od 15 czerwca do 15 lipca 2022 w godzinach 
pracy Urzędu.
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Z prac Rady Miejskiej
Opracowała E. Szukała

7 czerwca 2022 r. Rada Miejska w Brzostku obradowała 
na 45. sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Obra-
dom przewodniczył pan Marcin Sas Przewodniczący 

Rady. Powodem zwołania sesji nadzwyczajnej była koniecz-
ność wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. 
Planowane dochody budżetu gminy zostały zwiększone 
o kwotę 661.102 zł. Zwiększenie dochodów budżetu gminy 
dotyczyło:

- Dotacji od Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych w kwocie 110.000 zł, 

- Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 
418.455  zł z przeznaczeniem na finansowanie podwyżek 
wynagrodzeń,

- Darowizny od osoby fizycznej na rzecz sołectwa Gorze-
jowa w wysokości 2.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie 
domu ludowego w Gorzejowej,

- Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 130.647 zł, 
w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów. 

Planowane wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 
661.102 zł. Zwiększenie wydatków dotyczyło następujących 
zadań:

- Wydatki na budowę i modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie 
ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego (w Naw-
siu Brzosteckim, Januszkowicach i Głobikówce),

- Wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie utrzymania domu ludowego w Gorzejowej,

- Wydatki bieżące w kwocie 10.650 zł na sfinansowanie 
ostatniej transzy wykonania planu zagospodarowania prze-
strzennego części Brzostku i Zawadki Brzosteckiej,

- Wydatki bieżące na Cmentarze w kwocie 35.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu cmentarza 
wojskowego nr 224 i 225 z I wojny światowej w Brzostku 
- II etap,

- Wydatki na Szkoły podstawowe w kwo-
cie 418.455 zł z przeznaczeniem na finan-
sowanie kosztów podwyżki wynagrodzeń 
nauczycieli od maja 2022 r.,

- Wydatki w rozdziale – Gospodarka 
ściekowa i ochrona wód w kwocie 41.000 zł 
z przeznaczeniem na opłacenie przez gminę 
zwiększonej składki na rzecz ZGDW w Jaśle 
jako uczestnika Projektu pn. „Rozbudo-
wa sieci wodociągowej w Gminie Brzostek 
– etap  I sieć wodociągowa wraz z urządze-
niami infrastruktury technicznej dla m. 
Bączałka, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna 
Dolna, Siedliska-Bogusz Smarżowa, Zawad-
ka Brzostecka”,

- Wydatki bieżące na Schroniska dla zwie-
rząt w kwocie 31.697 zł na zabezpieczenie 

usług związanych z obsługą zadania polegającego na 
zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom,

- Wydatki bieżące w kwocie 12.300 zł z przeznaczeniem 
na sfinansowanie kosztów przeglądu i aktualizacji obszaru 
i granic aglomeracji Brzostek.

Przeniesienia w planie wydatków dotyczyły zmniejsze-
nia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym 
pod nazwą „Przebudowa domu ludowego w Siedliskach
-Bogusz” w kwocie 60.000 zł i zwiększeniu wydatków bie-
żących na Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na remont 
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzostku.

W związku z zatwierdzeniem Promesy z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 
01/2021/5166/Polski Lad („PROMESA”) z dnia 27.05.2022 r. 
i uwzględnieniem w koszach kwalifikowanych wydatków 
na podatek od towarów i usług (Vat) od realizowanej inwe-
stycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnej 
w gminie Brzostek Etap I”, dokonano sprostowana zapisów 
w uchwale w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do 
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków 
budżetu gminy w 2023 i 2024 roku. Kolejną uchwałą Rada 
Miejska w Brzostku zatwierdziła sprawozdanie finanso-
we Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku za 2021 rok. Konieczność podjęcia 
uchwały w sprawie opłaty za odpady komunalne dla nie-
ruchomości niezamieszkałych wynikała ze zmiany brzmie-
nia przepisu art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. W myśl nowych przepisów obowią-
zująca dotychczas Uchwała Rady Miejskiej zachowuje moc 
do dnia wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej niż do 
dnia 30 czerwca 2022 r. Rada Miejska w Brzostku, podejmu-
jąc ww. uchwałę, nie zmieniła obowiązujących dotychcza-
sowych stawek opłat.

Podczas sesji Rada Miejska w Brzostku gościła przed-
stawicieli naszej zaprzyjaźnionej Gminy Pliszki z Ukrainy 
panią Marinę Wirko /Mapuna Bipko/ - Wójta Gminy Pliszki 
oraz panią Irinę Wiernigor /Upuna Bepnusor/ Zastępcę Wój-
ta Pliszki.

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

•	fot. Paweł Batycki
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Burmistrz Wojciech Staniszewski

Podziękowanie	
za	wsparcie

7 czerwca 2022 roku odbyła się Nadzwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej w Brzostku z udziałem głowy gro-
mady Pliszki Mariny Virko oraz jej zastępcy Iryny 

Vernighor. Zaproszeni goście zwrócili się do radnych 
i mieszkańców gminy z podziękowaniem za wsparcie 
i pomoc, jaka została zorganizowana przez naszych 
mieszkańców dla Pliszek i Baturyna. Odczytany też 
został list od głowy gromady Baturyn Leonida Duszy, 
który ze względu na toczącą się wojnę w Ukrainie nie 
mógł do nas przyjechać osobiście. 

Miłe są każde słowa podziękowania, tym bardziej w przy-
padku, kiedy cała nasza gmina zaangażowała się tak moc-
no w pomoc i wsparcie dla Ukrainy. Jednak musimy mieć 
świadomość, że ta wojna jest także i nasza wojną. Pokona-
nie przez Rosjan Ukrainy oznaczałoby, że u naszych granic 
stanie Rosja rządzona przez człowieka, który wprost stwier-
dził, że wszystko na wchód od Berlina to strefa interesów 
Rosji. Dziś patrząc na to, czego dopuszcza się na Ukrainie 
armia rosyjska, musimy mieć świadomość, że u nas też może 

być Bucza, u nas też może być Irpień, u nas też może być 
Mariupol, jeśli nie zatrzymamy moskiewskich szaleńców, 
ludzi, dla których zwykły człowiek nie znaczy nic. Nie może-
my dopuścić, żeby nasze kobiety, nasze dzieci, nasi bliscy 
mogli być kiedyś zagrożeni takimi okropnościami, jakie dziś 
dzieją się na Ukrainie. Nie wolno nam pozwolić na to, żeby 
nasze kobiety i dzieci musiały uciekać przed bombardowa-
niami do innych krajów. Bo dla Putina i jego dworu liczy się 
tylko wielka Rosja, a ile przy tym zginie ludzi, ile zostanie 
sierot, ile ludzkich tragedii będzie to kosztowało, nie ma 
najmniejszego znaczenia. Jeśli się ktoś odważy na krytykę, 

może dostać 15 lat łagru. W Rosji nie można 
sobie na Facebooku pisać, co się chce. Można 
tylko pisać to, czego sobie życzy władza lub 
siedzieć cicho i wraz z władzą kłamać. 

Tę myśl dedykuję wszystkim, którzy uwa-
żają, że możemy się izolować, że to nie jest 
nasza wojna, że nie ma potrzeby pomagać 
Ukrainie, bo jeśli będziemy cicho siedzieć, to 
nam się nic nie stanie. Otóż tak nie jest, Rosja 
najbardziej kopie pokornych. Rosja szanuje 
tylko silnych. Ona nie dba o dobro obywate-
li, ich bezpieczeństwo czy poziom życia. Oni 
są tylko czczą statystyką. Liczy się zdobyte 
terytorium i kolejne grupy batalionowe, które 
można rzucić na wojnę. To w polityce rosyj-
skiej jest niezmienne. Tak było za caratu, tak 
było za czasów komunistycznych i tak samo 
dzieje się dzisiaj. Dlatego tak ważne jest, żeby 
zbudować siłę, która zatrzyma Rosję. Nie zro-
bimy tego bez Ukrainy wolnej, silnej i włą-
czonej w struktury demokratycznej Europy. 
Na szczęście mimo podziałów i ostrych spo-
rów politycznych w tej sprawie od zawsze 
cała polska elita polityczna od lewa do pra-
wa mówi tym samym głosem wspierającym 
niepodległości Ukrainy. Zapowiedź nowego 
traktatu o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie 
między Polską i Ukrainą tylko to potwier-
dza, a propozycja podpisania jej w Hadziaczu 
wydaje się wręcz rewelacyjnym pomysłem. 
Oby wreszcie po setkach lat ciężkich wzajem-
nych doświadczeń zrealizowało się marzenie 
Niemirycza i Wyhowskiego…
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Nina Lemesh 
w	Brzostku

Brzostek odwiedziła Nina Lemesh, pierwszy 
zastępca Głowy Rady Obwodu Czernihowskiego, 
wicemistrzyni i brązowa medalistka mistrzostw 

świata w biathlonie z Ruhpolding, Oslo i Pokliuki, 
mistrzyni Europy z Langdorf, uczestnik Igrzysk Olim-
pijskich w Nagano, Salt Lake City i Turynie 
oraz była ukraińska wiceminister sportu. 

Wybitna biathlonistka stała na czele dele-
gacji samorządowców z Ukrainy, która przy-
była do Brzostku na konkurs historyczny 
„Wspólne dziedzictwo”, organizowany przez 
gminy Brzostek, Pilzno i Żyraków oraz gro-
mady ukraińskie Mena, Sośnica, Baturyn 
i Pliszki. Podczas spotkania w Urzędzie Miej-
skim Nina Lemesh przekazała na ręce bur-
mistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego 
podziękowania dla naszej społeczności za 
okazaną Ukrainie pomoc i wsparcie. Wyraziła 
też wdzięczność mieszkańcom, którzy przy-
jęli w swoich domach uchodźców z Ukrainy. 
Spotkała się także z jedną z takich rodzin, 
w której mieszkają uchodźcy z ukraińskiego 
miasta Sumy. Nasz gość odwiedził również 
Szkołę Podstawową w Brzostku, gdzie odbyło się spotkanie 
z dyrekcją placówki oraz z młodzieżą szkolną, ośrodek zdro-
wia, gdzie pracuje lekarz i pielęgniarka z Ukrainy oraz halę 
widowiskowo-sportową, która bardzo spodobała się nasze-
mu gościowi. Ostatnim punktem pobytu było spotkanie 

z młodzieżą z Czernihowszczyzny, która brała udział w kon-
kursie historycznym oraz mieszkającymi w Środowiskowym 
Domu Samopomocy gośćmi z Ukrainy. Dzień wcześniej pod-
czas festiwalu w Pilźnie Nina Lemesh rozmawiała z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Bukowej.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

I	Dzień	Sołtysa	
w	Gminie	Brzostek

Po dwóch latach perturbacji związanych z pan-
demią Covid-19, a teraz w związku z szalejącą 
wojną w Ukrainie, w końcu udało się nam 

zorganizować tak długo wyczekiwany Dzień Sołtysa. 
I choć święto to wypada 11 marca, to w piękny majowy 
sobotni wieczór do Domu Ludowego w Zawadce Brzo-
steckiej przybywali z radością Sołtysi z całej Gminy 
Brzostek.

Jako współorganizatora i pomysłodawcę tego święta cie-
szyło mnie, że z zaproszenia skorzystali Sołtysi wraz małżon-
kami, Burmistrz Wojciech Staniszewski, Prezes Stowarzy-
szenia Nasza Zawadka Irena Czech, Rada Sołecka Zawadki 
Brzosteckiej w komplecie, a także nasi strażacy z OSP na cze-
le z Prezesem Andrzejem Gilem.

Naszą niedu-
żą, ale pięknie 
p r z y s t r o j o n ą 
salę wypełnił 
radosny gwar 
rozmów, dys-
kusji, a także 
muzyki i śpie-
wu przy akom-
p a n i a m e n c i e 
naszej wiejskiej kapeli pod batutą Jana Strączka.

Miłym dla mnie zaskoczeniem była obecność Sołtysów 
z zaprzyjaźnionych Zawadek: Rymanowskiej: Wiesława Kro-
wickiego z Gminy Dukla oraz z Zawadki Osieckiej Tadeusza 
Gumiennego z Gminy Osiek Jasielski. Dowodzi to tezie, że 
zawsze warto poszerzać swoje horyzonty i nawiązywać nowe 
kontakty, bo dobro zawsze powraca.

Sołtys w roku 2022 – jak to brzmi…?
Dla mnie i sądzę, że również dla moich Koleżanek i Kole-

gów po fachu brzmi niezwykle dumnie i odpowiedzialnie. 
Jesteśmy lokalnymi liderami w swoich sołectwach, służymy 

Marcin Sas
Sołtys Zawadki Brzosteckiej•	fot. Paweł Batycki
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mieszkańcom swoją wiedzą, doświadczeniem i czasem - 
24 h na dobę. Jesteśmy pomostem między nimi a Urzędem 
Gminy, wielokrotnie niewidoczni wykonujemy napraw-
dę dużo dobrej roboty. Cały czas pracujemy na szacunek 
i zaufanie, starając się jak najlepiej wykonywać swoje obo-
wiązki, by wszystkim nam żyło się lepiej, dostatniej, bez-
pieczniej, integrujemy swoje społeczności poprzez dzia-
łania kulturalne, społeczne, religijne i patriotyczne. Cały 
czas wymagamy od siebie jak najwięcej, by nie zawieść 
pokładanych w nas nadziei i oczekiwań społecznych coraz 
bardziej rosnących.

Stąd też i pomysł, by zorganizować Dzień Sołtysa 
i uhonorować tę społeczną postawę. Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski każdemu z Nas wręczył okoliczno-
ściowe podarunki, podkreślając, jak wielką rolę pełnimy 
w naszych małych ojczyznach. Nie zabrakło wielu życzeń 
i serdeczności, wielu wzruszeń i dobrych słów pod naszym 
adresem.

Niespodzianką był krótki, ale ciekawy i trochę z przy-
mrużeniem oka film o Zawadce Brzosteckiej puentujący 
kilka ostatnich lat naszej aktywności przygotowany przez 
ekipę TV Brzostek.

A już później popłynęły długie rozmowy, wymienia-
ne ciekawe poglądy i doświadczenia Sołtysów, zwłaszcza 
tych z dłuższym stażem, jak choćby z rekordzistą Jerzym 
Kmiecikiem, Sołtysem Głobikówki nieprzerwanie od 32 lat 
pełniącym tę zaszczytną funkcję.

O kulinaria i obsługę przemiłych gości zadbała nasza 
Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Nasza Zawadka”, pod-
bijając wysoko poprzeczkę smakami, jakością podania 
i wytwornością potraw. Za to im wszystkim wielkie podzię-
kowania, bo bez ludzi i ich pomocy Sołtys sam niewiele 
znaczy...

I tak przy muzyce, wspaniałym poczęstunku spędzili-
śmy pięknie wspólne chwile, utwierdzając się w przekona-
niu, że razem możemy dokonać wiele.

A ja, cóż... Na koniec dodam, że otrzymałem bardzo 
wiele ciepłych słów i podziękowań – te dla mnie najważ-
niejsze, najbardziej wzruszające od moich Rodziców, któ-
rzy zawsze mnie wspierali w mojej społecznej pasji...

Mam też marzenie wręcz graniczące z pewnością, że 
Dzień Sołtysa będzie imprezą cykliczną w naszej Gmi-
nie – więc do zobaczenia, mam nadzieję, za rok tym 
razem w gościnnej Gorzejowej u Pani Sołtys Edyty 
Krzywińskiej...
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ONi 
rząDzą

Małgorzata 
Salacha 
Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej w Brzostku

Imię i nazwisko Małgorzata Salacha

Miejsce sprawowania 
rządów

Szkoła Podstawowa w Kołaczycach
Wójt, Burmistrz Kołaczyc
Szkoła Podstawowa im. KEN w Brzostku

Czym Pani rządzi? Szkołą

Jak długo Pani zajmuje się 
rządzeniem? 28 lat

Czy lubi Pani rządzić? Tak

Bardziej ludzki wymiar rządzącego

Zainteresowania 
niezwiązane z rządzeniem Regionalizm, ochotnicze straże pożarne, samorząd

Ulubiona książka P. Coelho „Pielgrzym” 

Ulubiony film „Duma i uprzedzenie”

Ulubiony rodzaj muzyki Pop

Ulubione zwierzę Pies

Ulubiona potrawa Królik w cieście

Ulubiona dyscyplina sportu Gimnastyka artystyczna

Najlepszy, wg Pani, sposób 
spędzania wolnego czasu Czytanie

Najbardziej zapamiętana 
podróż (z jakiego powodu?)

Do Szwajcarii - perypetie z dotarciem do miejsca 
pobytu 

Osoba, która Pani 
najbardziej imponuje Małgorzata Chmielewska

Co Panią najbardziej 
denerwuje? Brak kompetencji

Życiowe motto Przez trudy do gwiazd.

Urszula Kobak

Pod wielkim dachem nieba

Idź, człowieku, idź, rozpowiedz
Idźcie wszystkie stany
Kolorowi, biali, czarni
Idźcie zwłaszcza wy, ludkowie
Przez na oścież bramy

Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba
(…)
Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba
Na ziemi, której ja i ty
Nie zamienimy w bagno krwi

(„Ite missa est”)

Z tej piosenki Edwarda Sta-
chury zaczerpnięto motyw 
przewodni dla pik niku 

rodzinnego zorganizowanego przez 
Szkołę Podstawową w Brzostku, 
a który odbył się 5 czerwca.

Słowa te, zwłaszcza w obecnym 
czasie, mają szczególny wymiar – 
„dla wszystkich starczy miejsca”, 
nie można go odbierać innym, nie 
można toczyć wojen, nie można być 
agresorem. „Pod wielkim dachem 
nieba” każdy powinien czuć się bez-
piecznie, „ja i ty” zadbamy o to.

W ciągu kilku godzin pikniku przez 
deski sceniczne „pod wielkim dachem 
nieba” przewinęły się przeróżne naro-
dowości i rasy, prezentując poszczegól-
ne kraje czy regiony. Wszystko zaczę-
ło się od Polski. Dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i klas I-III opowiadały 
o ojczyźnie, recytowały wiersze, przed-
stawiały scenki, śpiewały i tańczyły, 
manifestując tym postawę małego 
patrioty.

Później przyszedł czas na inne 
kraje. Licznie zgromadzeni widzowie 
z zainteresowaniem śledzili „wyczyny 
sceniczne” poszczególnych klas. I tak 
4a przeniosła publiczność w czasy Dzi-
kiego Zachodu, 4b szalała w rytmach 
afrykańskich, 4c natomiast wcieliła się 
w Szkotów. 5a zaczęła występ od poże-
gnania Gotfryda z Bouillon wyruszają-
cego na krucjatę, znanego we wszyst-
kich obecnych krajach Beneluxu. Na 
scenie pojawił się też wielki książę 
Luksemburga, van Gogh, Rubens, tuli-
pany, wiatraki i oczywiście belgijka 
w wykonaniu roztańczonych dziew-
cząt. 5b przykuła uwagę niespotyka-
nymi w Brzostku arabskimi szejkami 
i tancerkami oraz wielbłądem, który ►

•	fot. Paweł i Jakub Batycki
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radził sobie jak mógł, by dorównać kro-
ku zapamiętałym „tanecznicom”. 
Klasa 6 to już zupełnie inne klimaty – 
Wietnam i Indonezja; duże wrażenie 
robiły charakterystyczne kapelusze 
i parasolki. 7a wniosła powiew odle-
głej historii – sięgnęła do starożytnej 
Grecji, ale też przypomniała nowsze 
dzieje, a dokładnie znaną wszystkim 
zorbę. 7b powróciła do rdzennej lud-
ności Stanów Zjednoczonych i barwnej 
kultury Indian. 7c to Hiszpania – wal-
ka z bykiem i porywające flamenco. 
7d wcieliła się w naszych zachodnich 
sąsiadów i przedstawiła to, co dla nich 
najbardziej charakterystyczne. 8a 
z pomocą mariachi poderwała publicz-
ność do rytmicznego tupania i podry-
giwania. 8b powiała chłodem, a wręcz 
grozą, gdy na scenie pojawili się m.in. 
wikingowie reprezentujący kraje skan-
dynawskie. Wyciszenia emocji doko-
nała 8c, przenosząc widzów do Japonii 
i Chin.

Część artystyczna trwała długo, 
a mimo to wiele osób obejrzało cały 
występ, nie opuszczając ani jednej 
sceny. To jednak nie była jedyna atrak-
cja pikniku. W budynku szkoły kory-
tarze, hol i sale lekcyjne na parterze 
zapełniły się wystawami tematycz-
nymi – oprócz wystaw dotyczących 
poszczególnych krajów czy regionów 
wyeksponowano również osiągnięcia 
uczniów w konkursach i zawodach, 
prace plastyczne dzieci i młodzieży, 
a także plakaty i materiały o charakte-
rze profilaktycznym. 

Na zewnątrz wielkie zaintereso-
wanie wzbudzał pokaz broni i sprzę-
tu wojskowego (33 Batalion Lekkiej 
Piechoty z Dębicy wchodzący w skład 
III Podkarpackiej Brygady Terytorial-
nej), najmłodsi z zachwytem garnęli 
się do wozów strażackich – nowocze-
snego z OSP z Brzostku i zabytkowego 
chevroleta z 1930 roku należącego do 
OSP w Kołaczycach, cierpliwie wożą-
cego wszystkich chętnych. Panie nato-
miast skupiały się przy stoisku kosme-
tycznym Oriflame. Dzieci szalały na 
dmuchanych zamkach, a w chwilach 
odpoczynku chętnie oddawały się 
malowaniu twarzy albo rysowaniu na 
kartkach.

W tematykę pikniku doskonale 
wplótł się też gościnny występ zespo-
łu Mażoretki „Migotki” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kołaczycach. ►
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Na głodnych i spragnionych ocze-
kiwały kiełbaski z grilla, lody, napoje 
oraz przeróżne ciasta i ciasteczka upie-
czone przez rodziców. 

Na zakończenie odbyły się jeszcze 
rozgrywki sportowe, w których wzięli 
udział najbardziej wytrwali.

Nieocenioną pomoc w organi-
zacji przedsięwzięcia okazali spon-
sorzy: Rada Rodziców, Hurtownia 
„Domicela” w Jaśle, Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku, Stowarzy-
szenie „Razem w Przyszłość”, Miejsko
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzostku oraz dyrekcja i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Brzostku.

Spiritus movens całego przedsię-
wzięcia to dyrektor Małgorzata Sala-
cha, która tchnęła ducha ożywczego 
w brzostecką szkołę po wielu latach 
stagnacji. Pokazała również, że każde 
dziecko, bez względu na uzdolnienia 
i pochodzenie, może wystąpić na sce-
nie, że można przygotować imprezę 
kulturalną entuzjastycznie przyjętą 
przez lokalną społeczność, o czym 
świadczyły tłumy tego dnia na tere-
nie szkoły. Wspólnie z wicedyrektor 
Aleksandrą Kobak-Hunią poderwały 
wszystkich nauczycieli i pracowników 
obsługi, a także bardzo liczną grupę 
rodziców do dużego wysiłku niezbęd-
nego do zorganizowania wydarzenia 
środowiskowego przynoszącego chlu-
bę szkole. A dyrektor Salacha już snuje 
plany na przyszłoroczny piknik…
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Kuchnia 
Mateusza

Podczas pikniku przy brzo-
steckiej szkole podsta-
wowej stoisko ze słod-

kościami własnej produkcji 
rozłożył też uczeń kl. 5a – Mate-
usz Rozwadowski.

Ta nietypowa pasja jak na chłop-
ca w tym wieku towarzyszy Mate-
uszowi już od 3 lat. Od wczesnego 
dzieciństwa pomagał mamie w pie-
czeniu i gotowaniu. Bardzo mu się 
to spodobało, zwłaszcza pieczenie. 
Jego pierwsze samodzielnie wyko-
nane ciasto to piernik – „rodzi-
nie smakowało” – jak sam z dumą 
stwierdził. Specjalizuje się w piecze-
niu ciastek. Wymyślił nawet własny 
przepis, którym dzieli się z Czytelni-
kami „Wiadomości Brzosteckich”:

Pieguski Mateusza
Składniki:
200 g mąki
75 g cukru
160 g masła
0,5 tabliczki mlecznej czekolady
2 jajka
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
2 garści rodzynek
Wykonanie:
Wszystkie suche składniki wyło-

żyć na stolnicę. Potem czekoladę 
i rodzynki, następnie jajka i masło. 
Zagniatać do uzyskania jednolitej 
masy. Piec ok. 17 minut w tempera-
turze 170 stopni z grzałką góra-dół.

Mateusz wolny czas przeznacza 
na pieczenie. Sam piecze torty. Kole-
dzy i brat zazdroszczą mu talentu 
kulinarnego. Gotowanie i piecze-
nie jest rodzinną tradycją. Od cioci 
Moniki Lemek zaraził się piecze-
niem ciastek, a od cioci Ani Rozwa-
dowskiej – tortami.

Chłopiec jednak nie wiąże swojej 
przyszłości z gotowaniem czy pie-
czeniem, pozostanie to jego pasją.

U. Kobak •	fot. Anna Rozwadowska
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Nasi	zwyciężyli

Drużyna Gminy Brzostek w składzie: Patry-
cja Wąsik, Alan Czarnecki oraz Patryk Różań-
ski, wygrała organizowany przez samorządy 

polskie i ukraińskie konkurs historyczny „Wspólne 
dziedzictwo”. 

Reprezentanci naszej gminy wygrali w sposób zdecydo-
wany, prowadząc w klasyfikacji od samego początku aż do 
końca. Gratuluję naszej młodzieży sukcesu, a opiekunom: 
Renacie Wadas, Rafałowi Szczygłowi oraz Andrzejowi Szo-
towi bardzo dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie 
zawodników oraz współpracę przy organizacji konkursu. 
Wszystko mogło się odbyć dzięki aktywności dyrektora 
szkoły w Siedliskach-Bogusz Stanisława Wójtowicza oraz 
odpowiedzialnego za przygotowanie i przebieg zmagań 
Krzysztofa Dziedzica, który wspólnie z Natalią Jarmusz 
dynamicznie poprowadził to wydarzenie. Jurorami kon-
kursu byli prof. Beata Lorens z Uniwersytetu Rzeszow-
skiego oraz prof. Serhey Lepiavko z Uniwersytetu Mikołaja 
Gogola w Nieżynie, którzy oceniali odpowiedzi uczestni-
ków konkursu. Prawdziwym wyróżnieniem dla organizato-
rów stała się obecność dyrektora Instytutu Historii Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego prof. Andrzeja Bonasiuka i dziekana 
Wydziału Zamiejscowego Akademii Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Jaśle dr. Przemysława Baciaka. Konkurs odbył 
się w obecności wójtów i burmistrzów powiatów dębickie-
go i jasielskiego oraz delegacji ukraińskiej z pierwszym 
zastępcą głowy Czernihowskiej Rady Obwodowej Niną 
Lemesh - byłą wiceminister sportu Ukrainy i medalistką 
mistrzostw świata w biathlonie. Obecność tak wyjątko-
wej osoby na czele delegacji jest dowodem uznania dla 
wspólnej pracy gmin polskich i gromad ukraińskich. Wiel-
ka szkoda, że wojna nie pozwoliła na przyjazd naszym 
kolegom: Hryhoryjowi Primakowowi z Meny, Andriejowi 
Portnemu z Sośnicy i Oleksandrowi Kozlowskiemu z Batu-
ryna, ale miło było oglądać ich nagrane dla nas wystąpie-
nia. Ukraińskie samorządy reprezentowała Marina Virko 
- głowa gromady Pliszki wraz ze swoim zastępcą Iryną 
Vernyhor. Konkurs odbył się w obecności przedstawicie-
la Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie oraz 
dyrektorów szkół, opiekunów i uczestników konkursu 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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z Polski i Ukrainy. Zabrakło na nim, niestety, dr. Volodymyra 
Boyko. Pomysłodawca i mentor konkursu nie mógł przybyć 
z powodu pilnych zajęć służbowych, ale sercem i duchem 
był z nami. 

Konkurs Historyczny „Wspólne Dziedzictwo” zorganizo-
wały gminy: Brzostek, Pilzno i Żyraków oraz przez ukraiń-
skie gromady: Mena, Sośnica, Baturyn i Pliszki. Planowany 
był pierwotnie na 2021 rok, kiedy obchodziliśmy 400-lecie 
bitwy pod Chocimiem, w której wojska polskie, litewskie 
i kozackie pokonały armię turecką. Z powodu pandemii kon-
kurs został przeniesiony na maj 2022 roku, ale atak Rosji na 
Ukrainę ponownie odłożył jego rozegranie. Dopiero po klę-
sce Rosjan pod Kijowem i wyzwoleniu Czernihowa można 

było wrócić do pomysłu rozegrania zmagań konkursowych. 
Inicjatywą wykazały się tutaj gromady ukraińskie, które 
wyraziły chęć przyjazdu do Siedlisk-Bogusz. Przeprowa-
dzono więc w maju kwalifikacje, na których wybrano repre-
zentantów poszczególnych gmin i gromad, zaś 10 czerwca 
– tak szczęśliwy dla naszej gminy - zwycięski finał. Warto 
dodać, że samorządom udało się włączyć do współpracy 
Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet w Nieżynie. Patronat 
tak prestiżowych ośrodków naukowych i obecność w Siedli-
skach-Bogusz wybitnych historyków, specjalistów historii 
okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów był dla nas powo-
dem do dumy i ogromnej satysfakcji. 
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Sukces	uczennicy	
z	Januszkowic

9 maja br. uczennica klasy II Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach – Mar-
celina Foryś, wzięła udział w Ogólnopolskim Kon-

kursie „Zuch z języka polskiego” – edycja roczna. 
Konkurs sprawdzał kompetencje uczniów w zakresie 

czytania ze zrozumieniem, poprawności pisowni, słownic-
twa oraz wiedzy o języku, a także umiejętność korzystania 
z informacji, analizowanie tekstów i znajomość zwrotów 
grzecznościowych. Polegał na samodzielnym rozwiązaniu 
przez uczennicę sprawdzianu, którego treść była dostosowa-
na do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia-
ła elementy edukacji polonistycznej. Pytania konkursowe 
o różnej skali trudności zawierały jedną lub więcej popraw-
nych odpowiedzi, co było dodatkowym utrudnieniem.

W konkursie wzięło udział 1131 uczniów z całej Polski, 

a wśród nich Marcelina. Dzięki systematycznej pracy, jak 
również dużemu zaangażowaniu zdobyła II miejsce. Otrzy-
mała dyplom Laureata Konkursu oraz nagrodę.

Marcelina bardzo chętnie uczestniczy w tego typu wyda-
rzeniach. Wykorzystując swoje zdolności i umiejętności, 
reprezentuje szkołę w różnych konkursach. Serdecznie gra-
tuluję osiągniętego wyniku i życzę jej kolejnych sukcesów.

Wychowawczyni klasy II Joanna Zegarowska

Posłanki	do	Sejmu	Dzieci	
i	Młodzieży

Wszystko zaczęło się od konkursu dotyczącego ideałów 
żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. 
Stwierdziłyśmy, że jest to świetny pomysł, aby sprawdzić 

się na nowej płaszczyźnie, dlatego bez dłuższego namysłu zaczęły-
śmy działać. Nasza praca była podzielona na trzy etapy. Pierwszym 
z nich było sporządzenie biografii wybranego żołnierza Armii Krajo-
wej lub Narodowych Sił Zbrojnych. 

Kolejny etap polegał na wykonaniu słuchowiska, filmu lub strony 
internetowej na temat wybranego bohatera. Ostatnim już elementem 
naszej pracy było sprawozdanie. Stwierdziłyśmy, że wykonamy słu-
chowisko o Pani Marii Mireckiej-Loryś. Nasze starania zostały doce-
nione, gdyż znalazłyśmy się na liście uczestników XXVIII edycji Sej-
mu Dzieci i Młodzieży. 

Sesja sejmu miała się odbyć 1 czerwca, w związku z czym wyjecha-
łyśmy już 31 maja. Jeszcze tego samego dnia zwiedziłyśmy Łazien-
ki Królewskie, Stare Miasto oraz Cmentarz Powązkowski. 1 czerwca, 
czyli w Dzień Dziecka, odbyło się posiedzenie XXVIII Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży. Posiedzenie to było zaplanowane na godzinę 
10.00. Przybyłyśmy na miejsce wcześniej, aby mieć chwilę na zwie-
dzanie sejmu oraz zrobienie pamiątkowych zdjęć. Godzinę przed roz-
poczęciem posiedzenia odbyło się spotkanie z Klubami Poselskimi. 

Dokładnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się sesja Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. Po przemowie Pani Marszałek i Rzecznika Praw Dziecka 
przystąpiono do obradowania. Kilka dni wcześniej wybrani zostali 
marszałkowie, którzy przewodniczyli obradom. Po przemowie chęt-
nych posłów odbyło się głosowanie. 

Uważamy, że wyjazd ten był bardzo ciekawym przeżyciem. Czu-
jemy się dumne z faktu, że mogłyśmy być w miejscu, gdzie zapadają 
najważniejsze decyzje dla naszego państwa. 

Julia i Nadia
Uczennice Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach
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Praktyki	zawodowe	
uczniów	zS	CKr	
im.	Jana	Pawła	II	
w	Brzostku	w	Grecji

Od 1 do 13 maja 2022 r. 27 uczniów klas 
III technikum z ZS CKR im. Jana 
Pawła II w Brzostku odbywało prak-

tyki zawodowe w Grecji w ramach projektu Era-
smus+ współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej. Uczniowie kl. III Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych nową wiedzę i doświad-
czenie zdobywali w kuchni hotelu OLIMPUSTHEA 
w małym miasteczku Platamonas nad Morzem Egej-
skim, gdzie zresztą była zakwaterowana cała brzo-
stecka grupa. 

Uczniowie klasy III Technikum Mechanizacji Rol-
nictwa i Agrotroniki nowe umiejętności nabywali 
pod okiem greckich specjalistów w zakładzie napra-
wy maszyn rolniczych w Leptokarii, a uczniowie kl. 
III Technikum Architektury Krajobrazu przygotowy-
wali tereny zielone wokół jednego z hoteli ww. mia-
steczka przed otwarciem sezonu turystycznego. 

Dodatkowo młodzież tych dwóch kierunków trzy-
krotnie zapraszana była do najstarszej w Grecji szko-
ły rolniczej Averof Farm School w Larisie powstałej 
w 1911 roku, gdzie mogła spotkać się i porozmawiać 
po angielsku z greckimi „studentami”, zatańczyć 
z nimi zorbę i polkę oraz zobaczyć park maszyn rol-
niczych, m.in. kombajny do zbioru bawełny. 

W ramach praktyk wszyscy uczniowie mieli 
okazję zwiedzić także małą, rodzinną mleczarnię 
w okolicach Leptokarii, w której z koziego i owczego 
mleka wyrabiane są jogurty i sery feta oraz oliwiar-
nię, gdzie na zimno tłoczona jest oliwa z oliwek. 

Po praktykach, w czasie wolnym, młodzież pod 
nadzorem opiekunów zażywała kąpieli w Morzu 
Egejskim lub przyhotelowym basenie, spacerowała 
po piaszczystych plażach i malowniczych uliczkach 
miasteczek Platamonas i Leptokarii. 

Najwspanialszymi atrakcjami, jakie przygoto-
wali organizatorzy dla praktykantów w Grecji, były: 
rejs statkiem z portu Amaliapolis na wyspę Skiathos 
oraz wycieczka do Meteorów - bez wątpienia naj-
piękniejszej formacji skalnej na świecie. Z ojczyzny 
Sokratesa i Pitagorasa młodzież wróciła bogatsza 
o nową wiedzę, doświadczenia i przyjaźnie. Do 
Polski przywiozła nie tylko drobne pamiątki i masę 
zdjęć, ale przede wszystkim niezapomniane przeży-
cia i piękne wspomnienia.

(Relacje z każdego dnia pobytu młodzieży na 
praktyce w Grecji można odnaleźć na FB Zespół 
Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku) . 

M. Kmiecik

Uczniowie ZS CKR im. Jana Pawła II w Brzostku przed hotelem, w którym byli 
zakwaterowani i w którym technikum żywienia odbywało praktyki
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Dzień	Dziecka	–	
święto	każdego	z	nas

Któż nie chciałby choć na chwilę znów stać się dziec-
kiem? Dzień Dziecka to najlepsza okazja, aby przy-
pomnieć sobie o tym, że w każdym z nas jest jesz-

cze coś z malucha. Pewne jest, że dzieci oczekują czegoś 
specjalnego, niekoniecznie dużych i drogich prezentów, 
ale też czasu spędzonego wspólnie z rodzicami i rówieśni-
kami. Drobne przyjemności potrafią również sprawić wiele 
radości. Kierując się takimi założeniami, Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku przygotowało szereg atrakcji dla 
uświetnienia tego uroczystego dnia.

Główne świętowanie odbyło się 5 czerwca, tym razem 
w Siedliskach-Bogusz. I wtedy to boisko piłkarskie zamieni-
ło się w ogromny plac zabaw dla wszystkich dzieci. Organi-
zatorzy w tym dniu przygotowali szereg atrakcji, wśród któ-
rych na pewno każdy znalazł coś dla siebie. Wyścigi zdalnie 
sterowanych samochodzików, buble football, strzelanie 
z łuków, dmuchany plac zabaw, trampoliny, animacje oraz 
strażacki tor przeszkód przygotowany przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Siedliskach-Bogusz to atrakcje, jakie zosta-
ły dedykowane wszystkim dzieciom. Nie zabrakło również 
propozycji dla miłośników książek. Na najmłodszych czekał 
Kącik Małego Czytelnika, gdzie można było wstąpić w sze-
regi czytelników, otrzymać Kartę Czytelnika i w prezencie 
książkę „Pierwsze Czytanki”. Gościnnie pojawiła się także 
szczególna postać - Myszka Miki, która dla wszystkich dzie-
ci miała przygotowane słodkie upominki. Wesoła muzyka, 
okrzyki radości, piękna pogoda to były oznaki, że najmłodsi 
spędzali swoje święto w sposób szczególny. Całość sprawiła, 
że ten dzień zostanie na długo zapamiętany i mile wspomi-
nany jako wyjątkowe święto wszystkich dzieci.

Justyna Zegarowska CKiCz Brzostek



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 6/2022 19



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 6/202220

Kapela	zastawnych	
sezon	rozpoczęła	
sukcesami

Kapela Zastawnych kultywuje rodzimy folklor 
muzyczny. Powstała w 2014 roku i działa przy 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Jest 

laureatem wielu konkursów oraz organizatorem trady-
cyjnych potańcówek. Impulsem do jej powstania była 
wielopokoleniowa tradycja muzykancka w rodzinie 
Zastawnych. Kapela powstała z inicjatywy Leszka, Jana 
i Jakuba Zastawnych. 

Obecny skład kapeli: 
Józef Śliwa - skrzypce prym,
Leszek Zastawny – klarnet,
Jakub Zastawny - cymbały, skrzypce sekund,
Adam Chudy - kontrabas 

Repertuar kapeli obejmuje autentyczne melodie, grywane 
na dawnych weselach i zabawach w okolicach Gminy Brzo-
stek, Jasła i Dębicy. Głównym celem, jaki postawiła sobie 

kapela, jest wykonywanie najstarszych, archaicznych melo-
dii w takiej formie, w jakiej wykonywali je nasi przodkowie. 

W ostatnim czasie kapela wzięła udział w dwóch konkur-
sach. Najpierw zagrała na „Festiwalu Żywej Muzyki na strun 
dwanaście i trzy smyki” w Kolbuszowej. Zastawni w katego-
rii kapel zdobyli II miejsce, natomiast w kategorii solistów 
instrumentalistów, skrzypek Józef Śliwa zdobył II miejsce, 
a cymbalista Jakub Zastawny miejsce I. Jury wytypowało 
naszych solistów na dwa najważniejsze w kraju konkursy 
muzyki tradycyjnej: Jakub Zastawny będzie reprezentował 
nasze województwo na Sabałowych Bajaniach w Bukowi-
nie Tatrzańskiej, natomiast Józef Śliwa będzie reprezen-
tantem Podkarpacia na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Kilka tygodni później, na tego-
rocznym konkursie muzyki tra-
dycyjnej KROPA w Korczynie, 
kapela i jej soliści zajęli następu-
jące miejsca: w kategorii kapel 
ludowych - I miejsce. W katego-
rii solistów instrumentalistów, 
skrzypek Józef Śliwa zdobył 
I miejsce, natomiast cymbalista 
Jakub Zastawny miejsce II. Jury 
KROPY wytypowało Pana Józe-
fa do Kazimierza, a Jakuba do 
Bukowiny, więc obydwaj wezmą 
udział w tych dwóch konkur-
sach. Informujemy, że to nie 
koniec występów naszej kapeli 
- zapowiada się też kilka okazji 
do potańczenia oraz nauki tańca 
przy naszych muzykantach.

Jakub Zastawny
•	Fot. Zbigniew Szczuciński
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„Prasłowianki”	w	Brzostku

Projekt Generacja 6.0 dobiegł końca. W ramach projektu odby-
wały się zajęcia ruchowe oraz zajęcia komputerowe dla osób 
60+. Dzięki zorganizowanym zajęciom uczestnicy mogli popra-

wić kondycję fizyczną oraz nabyć nowe kompetencje komputerowe. 
Na zakończenie nasi seniorzy wzięli udział w koncercie Zespołu Pie-
śni Słowiańskiej „Prasłowianki”, który odbył się 4 czerwca 2022 roku 
w Domu Kultury w Brzostku. 

„Prasłowianki” to wokalno-instrumentalna grupa folklorystycz-
na złożona z byłych członków zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego „Słowianki”. W jej składzie znajduje się m.in. pocho-
dzący z Brzostku Robert Rogala. W repertuarze znajdują się ludowe 
pieśni narodów słowiańskich, głównie bałkańskich.
„Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV”

CKiCz Brzostek Otylia Krajewska •	fot. Paweł Batycki
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OSP	na	sygnale

Maj i pierwsza połowa 
czerwca br. przy-
niosła zdecydowany 

spadek liczby interwencji podej-
mowanych przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej na terenie Gminy 
Brzostek. Mamy nadzieję, że ta ten-
dencja utrzyma się w kolejnych 
miesiącach. Tymczasem prezentu-
jemy te nieliczne działania, które 
podejmowane były w tym okresie.

Płonęły deski
25 maja 2022 r. o godz. 12:18 SKKP 

PSP w Dębicy zadysponowało zastęp 
GCBA z OSP Siedliska-Bogusz do poża-
ru na terenie miejscowości Smarżo-
wa. Po przybyciu na miejsce strażacy 
zastali na szczęście jeszcze nierozwi-
nięty pożar składowanych w pobliżu 
zabudowań desek drewnianych, który 
został ugaszony jednym prądem wody. 
Działania na miejscu zdarzenia podej-
mował również patrol policji. 

Uwięzione zwierzę
8 czerwca br. w miejscowości Sku-

rowa doszło do zdarzenia z udziałem 
konia, który znajdując się w podmo-
kłym terenie, ugrzązł w bagnie do 
wysokości tułowia. O godz. 7:25 na 
miejsce skierowane zostało po jednym 
zastępie z OSP w Brzostku, OSP w Sku-
rowej oraz PSP JRG nr 2 z Dębicy oraz 
patrol policji. Strażacy uwolnili zwie-
rzę przy pomocy pasów do podnosze-
nia i siły własnych mięśni.

Zablokowana droga
9 czerwca br. kilka minut po godz. 

16:00 dyspozytor SKKP PSP w Dębicy 
otrzymał informację o zablokowanej 
drodze gminnej w miejscowości Grud-
na Górna. Przyczyną blokady okazało 
się powalone przez wiatr drzewo. Na 
miejsce zdarzenia udały się po jed-
nym zastępie z OSP Grudna Górna 
i OSP Grudna Dolna. Strażacy usunęli 
drzewo przy pomocy pił spalinowych 
i po uprzątnięciu jezdni przywrócili jej 
drożność.

Opracował Daniel Wójcik
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Stolica Hetmańska Baturyn odgrywała znaczącą rolę 
w historii Ukrainy w XVII i XVIII wieku. Miasto ukształ-
towało osobowości znanych Hetmanów Ukrainy, bojow-

ników o wolne i niezależne państwo: Demian Ignatovych, Ivan 
Samoilovych, Ivan Mazepa, Filip Orlik i Cyryl Rozumowski. 
W 1708 r. Moskale wymordowali okolicznych mieszkańców, 
a miasto zostało spalone, doszczętnie zniszczone i zrównane 
z ziemią. Powodem tej nieludzkiej masakry było pragnienie Het-
mana Ivana Mazepy, aby uwolnić się spod rosyjskiego jarzma. 
Europą wstrząsnęły okrucieństwa Moskali w Baturynie, tak jak 
dzisiejsze zbrodnie wojenne w Buczy, Irpieniu, Mariupolu… Filip 
Orlik był jednym z tych ukraińskich emigrantów politycznych, 
którzy zostali zmuszeni do ucieczki z powodu popierania proeu-
ropejskich poglądów hetmana. 

Ważne jest omówienie, kim był Filip Orlik i dlaczego jest tak 

ważne dla każdego z nas, by zrozumieć jego osobowość.
Filip Orlik (1672-1742) był następcą Ivana Mazepy, prekurso-

rem niezależnego i demokratycznego państwa. Przez ponad 30 
lat był hetmanem na wygnaniu godnie reprezentującym naród 
kozacki na europejskiej arenie i zapisywał równocześnie swe 
spostrzeżenia w napisanym w latach 1720-1734 „Pamiętniku 
podróżnika” („Diariusz”). Jego wykształcenie i umiejętności 
dyplomatyczne, niezrównany styl publicystyczny zaskarbiły 
szacunek europejskich elit. Ani los, ani ludzie, ani nawet okolicz-
ności nie złamały go. Był niezwykle silnym mężczyzną, pewnym 
siebie w tym, co robił. 

Ważne jest, by podkreślić ogromny wkład w wysiłki Filipa 
Orlika w odzyskanie niepodległości Ukrainy. 

Podczas emigracji Filip Orlik, tak jak wielu Ukraińców dzisiaj, 

którzy znaleźli sie za granicą i zjednoczylli przeciwko rosyj-
skiej agresji, kontynuował walkę o wyzwolenie ojczyzny spod 
moskiewskiego ucisku. Analizował zarówno czynnik ludzki, jak 
i finansowy, próbując ocenić powody porażki.

Włożył wiele wysiłku, by zbudować silną europejską koalicję, 
bez której zdobycie niepodległości przez Ukrainę byłoby niemoż-
liwe. Orlik nigdy nie przestał szukać sojuszników pośród euro-
pejskich krajów, wielokrotnie podnosił kwestię pomocy w odbu-
dowie ukraińskiej państwowości, zasypując listami francuskich, 
polskich, szwedzkich i otomańskich polityków na temat wyzwo-
lenia kozackiego narodu spod moskiewskiego jarzma. Działa-
ność hetmana sama w sobie świadczyła o morale i duchowej sile 

narodu ukraińskiego w odzyskaniu wolno-
ści i niepodległosći. 

W tym okresie jego życia, podczas 
pobytu w Salonikach (obecna Grecja) Filip 
Orlik rozpoczął pisanie pamiętnika, w któ-
rym codziennie ujawniał wspomnienia 
z minionych lat, jego spotkania z zagra-
nicznymi ambasadorami i dyplomatami, 
korespondencję z rodziną i władcami euro-
pejskimi, wizyty w kościołach, wrażenia 
z podróży po krajach i miastach. Obecnie 
to jedyny znany rękopis pamiętnika ukra-
ińskiego hetmana, ktory składa się z pięciu 
tomów liczących ponad trzy tysiace stron, 
pisany w języku polskim z wtrąceniami 
w języku francuskim, łacińskim i ukra-
ińskim. Dzienniki Hetmana są w istocie 
jego spuścizną dla przyszłych pokoleń. Po 
śmierci Filipa Orlika w 1742 roku dziennik 

był w posiadaniu mołdawskiego mistrza Constantine Mavrocor-
dato, który z pomoca Markiza de Villeneuve, francuskiego amba-
sadora w Stambule, wysłał go później do Francji do Grygorija, 
syna Filipa Orlika. Dziś jego „Diariusz” znajduje się w archiwach 
francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Diariusz” Filipa Orlika zawsze wzbudzał zainteresowanie 
w kręgach historycznych, był wielokrotnie kopiowany. W 1804 
roku jedna z pierwszych kopii pamiętnika będąca własnością 
szlachcica Stanisława Zamoyskiego trafiła do biblioteki książąt 
Czartoryskich w Puławach.

W 1936 roku część „Diariusza” opisująca lata 1720-1723 zosta-
ła wydana przez ukraińskiego polityka i dyplomatę Jana z Toka-
rowa Tokarzhevsky Karashevych. 

Niekompletna kopia wydania „Diariusza” została 

Natalia Drobiazko
Zastępca Dyrektora Muzeum

«Pałac Hetmana Cyryla Rozumowskiego»
Narodowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny 

«Stolica Hetmana»

Obszar Cytadeli Twierdzy Baturyn zdjęcie z roku 2019

Filip Orlik i jego 
„Diariusz”: 300 lat historii

Hetman Filip Orlik, woskowa naukowa rekonstrukcja, 2017. Zbiór 
Narodowego Rezerwatu „Stolicy Hetmana”

►
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Ocalić	od	zapomnienia	
Zdjęcia i losy uczniów klasy VI i VII Szkoły 
Powszechnej w Brzostku sprzed 80 lat

W roku 2022 splatają się dwie 80. rocznice. Pierw-
sza to tragiczna śmierć uczniów narodowości 
żydowskiej (widocz-

nych na zdjęciach nr 1 i 2) zamor-
dowanych przez Niemców w akcji 
zagłady Żydów w 1942  r. Druga to 
ukończenie szkoły przez uczniów ze 
zdjęcia nr 3. 

Objaśnienia do zdjęcia nr 1 
W mojej pamięci zachowały się 

tylko niektóre nazwiska uczennic 
narodowości żydowskiej. To Szprin-
ca Horowitz i Balcia Reich (po pra-
wej) oraz czwarta od prawej*, która 
ocalała na krótko z Holokaustu dzię-
ki dokumentowi polskiemu wysta-
wionemu przez sekretarza gminy 
Edwarda Chwala, który zginął 
z tego powodu w Oświęcimiu w roku 
1944. Szprinca Horowitz wprawdzie 

ocalała, ale wkrótce została zastrzelona w lesie w Woli, gdzie 
się ukrywała wraz z siostrą Ginendlą i dzieckiem starszej 
siostry Gici, którą gestapowcy zastrzelili w ucieczce z dziec-
kiem na ręku. Balcia Reich ocalała wraz z matką, gdyż udało 
im się wcześniej przedostać do ZSRR, gdzie przebywał już 
ojciec. Nazwisk trzech chłopców narodowości żydowskiej 
w górnym rzędzie (od lewej) nie znam.

Nazwiska uczniów narodowości polskiej to: Stani-
sław Szybist (syn burmistrza) – siedzi pierwszy z prawej 
i Kazimierz Michalski (syn kowala) siedzi pierwszy z lewej. 

Fotografie zachowała i tekst opracowała 
Janina Zborowska z domu Michalska

zainicjowana przez historyka Omeliana Pritask w ramach serii 
„Starożytna literatura ukraińskiej Biblioteki Harwardzkiej” 
w ukraińskim Wydziale Nauki na Uniwersytecie w Harwardzie. 
W 2013 roku kopia wydania zawierająca całość tekstu pamiętni-
ka Filipa Orlika z lat 1720-1733 pt. „Diariusz podróżnika w imię 
Świętej Trójcy rozpoczety 10 października 1720 roku” została 
opublikowana przez wydawnictwo Tempora (Ukraina)

Personel Narodowego Rezerwatu „Stolica Hetmana” z ogrom-
nym wsparciem mężów stanu, czołowych historyków, artystów 
i filantropów pracują nad badaniem i promowaniem życia i pracy 
Hetmana Filipa Orlika i jego rodziny.

W końcu Baturyn to miasto, które ukształtowało hetmana. 
Baturyńska ziemia zachowała fundamenty jego domu. Poza tym 
od 2018 roku archeologowie prowadzą badania na terenie jedynej 

znanej posiadłości Filipa Orlika, która została kompletnie znisz-
czona przez Moskali w listopadzie 1708 r. Obecnie współpracu-
jemy z Valentyną Sobol, profesorem Wydziału Studiów Ukraiń-
skich na Uniwersytecie Warszawskim, tłumaczką i redaktorem 
naczelnym czasopisma „Studia Polsko-Ukraińskie”. W jej nauko-
wej działalnosci Pani Valentyna poświeca szczególną uwagę 
„Diariuszowi” Filipa Orlika. 

W 2012 roku badała oryginalną wersję pamiętnika hetmana 
znajdującą się w archiwach Ministerstwia Spraw Zagranicznych 
Francji. Od tego czasu zaczęła je tłumaczyć na współczesny język 
polski i ukraiński, jego przekłady były wielokrotnie publikowane 
w artykułach naukowych i zaprezentowane szerszej publiczności 
podczas konferencji naukowych. 

W kwietniu 2022 r., kiedy obchodziliśmy 350. rocznicę uro-
dzin Hetmana Filipa Orlika, Valentyna Sobol wyda-
ła na Uniwersytecie Warszawskim pierwszą część 
pamiętnika hetmana po polsku. Natępnym krokiem 
będzie ich wydanie w języku ukraińskim. 

Jest to symboliczne, że w czasie kiedy ukraiński 
naród heroicznie opiera się rosyjskiej inwazji zbroj-
nej (militarnej), bronimy sprawiedliwości dziejowej 
naszego kraju i naszych przywódców w kręgach 
historycznych.

Wierzymy, że w najbliższej przyszłości powstrzy-
mamy rosyjskiego agresora i zapanuje pokój, a my 
będziemy w stanie zaprosić Państwa do odwiedze-
nia Baturynu, miasta pielęgnującego ukraińską 
historię.

Podziękowanie
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, któ-

rzy wzięli udział we Mszy Świętej pogrzebowej 
mojego Męża Grzegorza - Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom 
i Klientom. 

Dziękuję za zamówione msze święte, modlitwy i słowa wspar-
cia w tych trudnych dla mnie i moich dzieci dniach. 

Barbara Wojdyła z dziećmi. 
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Uczennice rozpoznane to Kazimiera Sieradzka  (z warko-
czami) i Maria Szybist (w środku). Nauczyciele to od prawej 
panie: Wawszczakowa, Wnękowa, Bursowa i Twardusiowa, 
ksiądz Stepień i Maria Wawszczak.

Objaśnienia do zdjęcia nr 2
Na zdjęciu nr 2 warta zazna-

czenia jest uczennica Talten-
baum (w środku), która ocalała 
z pogromu, a w pierwszym rzę-
dzie od prawej siedzą Stanisła-
wa Szybowicz i Wanda Chwal. 
Inne rozpoznane to Matysikówna 
i Stanisława Michalska.

Dalsze losy absolwentów 
Szkoły nie układały się pomyśl-
nie. Na kontynuowanie nauki 
w szkole średniej stać było tylko 
dzieci nauczycieli i urzędników, 
którzy  otrzymywali zniżki opłat. 
Ponieważ najbliższe gimnazjum 
było w Jaśle, dochodziły więc 
opłaty za mieszkanie i wyżywie-
nie. Codzienne dojazdy nie wchodziły w grę, ponieważ auto-
bus z Tarnowa do Jasła kursował tylko raz dziennie, a bilety 
były bardzo drogie. Poza pracą w gospodarstwach rolnych 
nie było dla młodzieży pracy ani w przemyśle ani w handlu, 
ponieważ żadnego przemysłu nie było, a handel pozosta-
wał w rękach żydowskich. Funkcjonowało tylko jedno pol-
skie kółko rolnicze (wielobranżowe), w którym zatrudniano 
trzech ekspedientów. Warsztaty rzemieślnicze  były prze-
ważnie jednoosobowe. 

Po wybuchu wojny administracja niemiecka General-
nego Gubernatorstwa „zatroszczyła” się o kadry rolnicze, 
dostarczając żywność dla armii i skierowała w roku 1942 
absolwentki szkoły z rodzin chłopskich do przymusowej 
szkoły rolniczej. Jej program widoczny 
jest na załączonym świadectwie Jani-
ny Michalskiej. Chłopcy musieli odbyć 
roczny staż w niemieckim przedsię-
biorstwie budowlanym w Wiśniowej 
(Baudienst), które pracowało dla armii 
niemieckiej. Kilka dziewcząt znalazło 
prace w mleczarni, która rozwijała się 
na bazie przymusowych dostaw mleka. 
Po zagładzie Żydów brzosteckich kilka 
osób ze starszych roczników otworzyło 
sklepy z towarami, które mogli kupo-
wać rolnicy za talony otrzymywane za 
obowiązkowe kontyngenty zbóż, bydła 
i innych produktów rolnych.

Działania wojenne 1939 r. nie przy-
niosły miastu większych strat mate-
rialnych w budownictwie, bo wojsko 
polskie wycofywało się w popłochu 
wszystkimi drogami na wschód. Wraz 
z wojskiem młodzi chłopcy (w tym 
mój brat) zorganizowali ucieczkę na 

wschód, ale dotarli jedynie do Wielopola, bo dowiedzieli się, 
że Niemcy są już przed nimi. Więc musieli wrócić.

Jak wiadomo, Niemcy w wyniku porozumienia z władza-
mi ZSRR zajęli dużą część wschodnich ziem państwa pol-

skiego, a po wybuchu wojny z 1941 r. całe ziemie wschodnie. 
Stało się to tragedią dla ludności polskiej zamieszkującej te 
tereny wraz z ludnością ukraińską. Ta, korzystając z popar-
cia Niemców, rzuciła się do mordowania Polaków. Ucie-
kinierzy z Podola i Wołynia szukali ratunku w General-
nym Gubernatorstwie. Kilkanaście rodzin przybyło też 
w lipcu 1943 r. do Brzostku. W ramach akcji pomocy jedna 
z 14-letnich koleżanek, która przybyła z rodziną wypędzoną 
z Łodzi, zorganizowała bajkowe przedstawienie z tańcami 
pod muzykę z płyt gramofonowych, z którego dochód prze-
znaczono dla uchodźców.

O działalności młodzieży brzosteckiej w tajnych organi-
zacjach wojskowych wiem niewiele. Od początku okupacji 

były aresztowania przedwojen-
nych komunistów i rozstrzelano 
ich w więzieniach (tak zginął 
ojciec koleżanki Zuzanny Foryś) 
lub zsyłano do obozów koncen-
tracyjnych (w Gross Rozen zgi-
nęli dwaj wujowie koleżanki 
Kazimiery Kruszyny). Za orga-
nizację tajnego nauczania aresz-
towano dwóch nauczycieli. Mój 
brat Kazimierz Michalski nale-
żał do organizacji początkowo 
chłopskiej Gwardia Ludowa, 
którą przekształcono później na 
Armię Ludową. Młodzież inte-
ligencka, głównie przyjezdna 
z terenów włączonych do Rze-
szy, należała do Armii Krajowej. 
To wyszło na jaw dopiero po 
wojnie, ale w roku 1944 znalazł 
się jakiś donosiciel i 20 czerw-
ca 1944  r. nastąpiła wielka ►
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obława, w której aresztowano grupę 
młodzieży i wywieziono ją do wię-
zienia w Jaśle. Ci, którym udało się 
wymknąć z obławy, musieli uciekać 
do partyzantki w lasach lipnickich. 
Był wśród nich mój brat Kazimierz 
Michalski oraz krewny Czesław Sar-
necki. W obławie tej zostało zastrze-
lonych losowo jedenaście osób – 
podobno w akcji odwetowej za jakiś 
strzał ze strony polskiej. (Leżą na 
cmentarzu w jednym rzędzie).

Ale najgorsze dla wszystkich 
mieszkańców Brzostku nadeszło 
pod koniec lipca 1944 roku, kiedy 
w wyniku letniej ofensywy Armii 
Czerwonej wojenny front ustawił 
się na linii Wisłoki. Brzostek pozo-
stał w rękach niemieckich, a wschodnie lesiste wzgórza 
zajęły oddziały radzieckie. Obydwie strony były wyposa-
żone w armaty, których używały początkowo do ostrzału 
codziennie, a później sporadycznie, gdy zaobserwowano 
jakieś ruchy przeciwnika. W ich wyniku rozwalono kilka 
domów (w tym niestety i nasz), niektóre podpalono, w tym 
kościół, który jako najwyższy obiekt na brzosteckim wzgó-
rzu był doskonałym miejscem do obserwacji przeciwnika. 
Moja rodzina wraz z dwoma sąsiadkami i ich małymi dzieć-
mi ulokowała się w piwnicy sąsiedniego pożydowskiego 
domu. Krowę ukryliśmy w kuźni, która była wbudowana we 
wzgórze. Sąsiadki wkrótce uciekły, podobnie jak większość 
brzostowian do Skurowej, a my wegetowaliśmy do 17 wrze-
śnia, kiedy ogłoszono przymusowe wysiedlenie wszystkich 
mieszkańców, bez prawa do powrotu. Ojciec jako doświad-
czony żołnierz I wojny światowej, jeszcze przed zbliżaniem 
się frontu zakopał w ogrodzie zimową odzież i cenniejsze 
przedmioty (w tym butelki z miodem, bo mieliśmy sporą 
pasiekę, którą w październiku spalili Niemcy w całości). 
W ciągu 2 godzin wyznaczonych w ogłoszeniu spakowali-
śmy pościel, odzież oraz produkty żywnościowe jak mąkę 
i zabite kury do upieczenia. Ojciec załadował ciężkie rze-
czy na kary (rodzaj wózka o jednym kółku), a mama i ja na 
plecy i w torby ręczne. Ja prowadziłam na łańcuchu krowę, 
a cały inwentarz żywy i martwy pozostał na łup żołnierzy 
stacjonujących w piwnicach kilku murowanych budynków 
i w zbudowanych okopach z obudową z rozebranych nowych 
domów drewnianych. Okrężnymi drogami polnymi dotarli-
śmy do przeprawy na Wisłoce i z wielkim trudem, w upale 
wydrapaliśmy się na górę w Skurowej na plac przed szkołą. 
Tutaj dowiedzieliśmy się, że szkoła i wszystkie domy są już 
przepełnione wysiedleńcami. Już po południu znalazła nas 
tam nasza sąsiadka, która już po pierwszych ostrzałach ucie-
kła z dwoma córkami do krewnych we wsi Jodłowa oddalo-
nej o kilka kilometrów od Skurowej. Nie mając innego wyj-
ścia, powędrowaliśmy do tych krewnych sąsiadki, którzy, 
jak się okazało, mieszkali chyba w najbiedniejszej części wsi 
oddalonej od centrum o kilka kilometrów – tzw. Potokach, 
składających się z kilku jednoizbowych chałup i marnych 
budynków gospodarczych. Umieściliśmy się w stodole. 
Nazajutrz, gdy rozwiesiliśmy rozpakowane ubrania i pościel 

na sznurkach przed domem, zachęciło to widocznie sąsia-
dów z trochę lepszego domu i zaproponowali nam przenie-
sienie się do nich (po wypędzeniu starej, biednej kobiety 
do przytułku w centrum Jodłowej, która u nich mieszkała 
od dłuższego czasu). Rodzina Furmanów składała się jedy-
nie z 3 osób i mieli tylko 1 izbę, ale za to duży strych, gdzie 
mogliśmy wygodnie rozlokować się do spania. Głód nam na 
razie nie groził, ponieważ mieliśmy swoje mleko i jego prze-
twory, mąkę na upieczenie chleba i upieczone na ognisku 
kury. Każdy spodziewał się, że front w końcu ruszy i będzie-
my mogli wrócić do Brzostku za 2-3 tygodnie. 

Gdy nasze nadzieje zawiodły, musieliśmy starać się 
o nowe środki do życia, tzn. przywieźć z naszego pola zbo-
że, które ojciec umieścił niemłocone w cudzej stodole na 
Szkotni, jeszcze w lipcu, przed działaniami wojennymi. 
Odbyliśmy kilka wielokilometrowych pieszych wędrówek 
do Brzostku, udało się wymłócić zboże, a mojej mamie 
nawet przywieźć na karach swoją maszynę do szycia, a mnie 
też wygłodniałego kota, który przyczepił się sam do moich 
ramion, gdyż ręce i plecy miałam zajęte dźwiganiem worka 
z pszenicą. Gdy gospodarzom dokwaterowano (do tej jednej 
izby) jeszcze dwóch żołnierzy niemieckich, którzy dowozili 
do Brzostku żywność dla kwaterujących tam ciągle oddzia-
łów wojskowych, a wywozili różne przedmioty z opuszczo-
nych domów, ojciec znający język niemiecki z czasów służby 
w wojsku austriackim „załatwił” z nimi przywiezienie zako-
panego miodu i odzieży.

Tak dotrwaliśmy do 12 stycznia 1945 roku, gdy o poranku 
zobaczyliśmy nad horyzontem błyski katiusz (nad Jasłem). 
Ruszył front, Niemcy uciekali w popłochu, a my mogliśmy 
wrócić do domu.

Była ciężka zima, śnieg na drogach, ale ojcu udało się 
wynająć u kogoś wóz zaprzężony do 1 konia, więc tro-
chę na wozie, trochę pieszo, z krową uwiązaną przy wozie 
dotarliśmy pod ruiny naszego domu i ulokowaliśmy się 
w sąsiednim domu pożydowskim, zupełnie pustym od 
1942  r. Zajęliśmy 1 izbę, ojciec zabił 1 okno deskami, a do 
drugiego wstawił kawałki szyb, zbił prowizoryczną pryczę, 
bo ocalało tylko jedno stare łóżko oraz zamontował prowi-
zoryczny piecyk żelazny do ogrzewania i gotowania. Po tych 
pracach dostał wysokiej 40º gorączki i padł nieprzytomny. 
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W połowie lutego powrócił do Brzostku lekarz, który stwier-
dził, że ojciec ma tyfus plamisty, którym zaraził się na Porę-
bach w Jodłowej. Tak się skończył dla mnie najcięższy okres 
w życiu, wojny, bezdomności i śmierci. 

W podobnej sytuacji choć mniej lub więcej tragicznej, 
znaleźli się i inni absolwenci klas VII widocznych na zdję-
ciach nr 3 i 4, więc pora ich przypomnieć.

Objaśnienia do zdjęcia nr 3
Rocznik 1942 zdjęcie nr 3 to:
I rząd od lewej: Barbara Jurkiewicz, Wal, 

Lemek, Kruszyna i Wajda,
II rząd: Helena Dziedzic, Alfreda Sambor-

ska, Janina Michalska, Wanda Pietrucha, Maria 
Samborska i chłopcy: Jan Wawszak, Krajewski, 
Czechowski, Szybowicz, Oprządek. Absolwen-
tów było więcej, ale nie wszyscy stanęli do foto-
grafii, gdy dowiedzieli się, że zdjęcia będą po 50 
groszy. Nauczyciele to: ksiądz Stępień , kierow-
nik szkoły Brożyna, Krygowska, Kwiatkowska, 
Wawszczak.

Objaśnienia do zdjęcia nr 4
Rocznik 1943, zdjęcie nr 4 to:
I rząd od lewej: Janina Michalska, Czesława 

Musiał, Natalia Raś, Anna Szczepanek, Janina 
Kolbusz, Jedziniak, Leśniak.

II rząd od lewej: Kazimiera Kruszyna, N.N., Zuzanna 
Foryś, Janina Drzyzga (która zginęła w sierpniu 1944  r. 
w drodze do kościoła w Przeczycy od odłamka pocisku), 
nauczycielka Jadwiga Kwiatkowska, kier. Szkoły Brożyna. 
Chłopcy to: Lechwar, Korasadowicz, Banaszkiewicz, pozo-
stałych nie pamiętam.

Objaśnienia do zdjęcia nr 5
Z tych dwóch roczników 

mimo strasznej biedy po powro-
cie z wysiedlenia, gdy w Koła-
czycach otwarto gimnazjum 
i ogłoszono bezpłatną naukę oraz 
możliwość zdawania do II klasy, 
już w maju 7 dziewcząt przystą-
piło do intensywnej nauki pod 
kierunkiem Jana Szybista, który 
zdał maturę w roku 1939 i zacho-
wał podręczniki. W sierpniu 
1945 r. wszystkie dziewczęta zda-
ły egzamin do klasy II i zakwa-
lifikowano je do kursu przy-
spieszonego, czyli przerabiania 
dwóch klas w jednym roku. W ten sposób w czerwcu 1947 r. 
IV klasę ukończyło 7 brzostkowianek – patrz zdjęcie nr 5: 
w I rzędzie siedzą: Kazimiera Kryszyna, Janina Michalska 
i Anna Szczepanek (zarząd klasowy), a w głębi stoją: Zofia 
Szybist, Stanisława Maciejko i Zuzanna Foryś, (Natalia Raś 
przeniosła się do gimnazjum w Pilźnie).

Maturę w Kołaczycach zdały: Kazimiera Kruszyna, Zofia 
Szybist, Anna Szczepanek i Zuzanna Foryś, a Janina Michal-
ska w Wałbrzychu, gdzie wyjechała z rodziną. Stanisława 

Maciejko ukończyła szkołę pielęgniarską w Przemyślu, 
a Natalia Raś zdała maturę w Pilźnie.

Aż 4 maturzystki postanowiły studiować na różnych kie-
runkach na uczelniach wyższych w Krakowie, Wrocławiu 
i Warszawie i zakończyły je tytułami magistra.

Były to: Zofia Szybist – ekonomia, Janina Michalska – 
historia, Zuzanna Foryś – polonistyka, Natalia Raś – wycho-
wanie fizyczne. Pozostałe maturzystki poszły do pracy 

w różnych zawodach. Dokonały tego mimo różnych przeciw-
ności i tragedii ogólnej jak wojna, wysiedlenie oraz osobi-
stych jak straty ojców (Szybist, Foryś, Michalski), a przede 
wszystkim własnym wysiłkiem. Decydującym czynnikiem 
była zaś pomoc państwa ludowego, które zapewniło bez-

płatne szkolnictwo średnie i wyższe, a na wyższych uczel-
niach nawet stypendia, które starczały na opłacenie miesz-
kania w domach akademickich i obiadów w stołówkach 
uczelnianych.
____________ 

*Wymieniał to nazwisko Żydówki ks. Stanaszek w jednym 
z artykułów. 
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Tradycyjnie jak co roku na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym usy-
tuowanym w miejscu nazwanym 

przed 78 laty przez żołnierzy II Korpusu 
Polskiego i gen. Władysława Andersa 
„Doliną Śmierci“, w dniu 18 maja br., 
odbyły się uroczystości poświęcone 
pamięci poległych żolnierzy polskich 
biorących udział w decydującej bitwie 
o Monte Cassino. Na tegoroczne uro-
czystości do słonecznej Italii szla-
kiem bitew 2 Korpusu Polskiego 
udał się również z grupą przyja-
ciół wnuk naszego bohatera Bog-
dan Mękarski z Krakowa. W tym 
roku przypada również 130. rocz-
nica urodzin generała W. Andersa, 
dowódcy 2 Korpusu Polskiego. 
Ponadto 80. rocznica ewakuacji 
z nieludzkiej ziemi tysięcy pol-
skich żołnierzy oraz ludności 
cywilnej. 

Jak mówią źródła, Jan Niezgo-
da, syn Józefa i Anny z domu Nie-
zgoda urodził sie 22 października 
1904 roku we wsi Bukowa położo-
nej niedaleko Brzostku. Chrzest 
odbył się 23 października 1904 
roku w kościele pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Brzostku. Rodzeństwo Jana to 
bracia: Michał, Stanisław, Włady-
sław i Franciszek Niezgoda oraz 
siostry Maria, Apolonia i Zofia 
Niezgoda (z męża Mękarska). 
Dorastający Jan pomagał rodzi-
com w pracach w gospodarstwie 
i opiece przychodzących na świat 
kolejno dzieci Józefa i Anny Niezgodów. 
Do jednoklasowej szkoły powszech-
nej w Bukowej uczęszczał w latach 
1911-13, dalszą naukę uniemożliwił 
wybuch I wojny światowej w 1914 roku. 
Z okien szkoły usytuowanych od strony 
zachodniej roztaczał się malowniczy 
widok na dolinę rzeki Wisłoki. Szkoła 
była murowana z cegły ceramicznej 
i z dachem przykrytym dachówką. Vis 
a vis szkoły była usytuowana istniejąca 

do dziś murowana kapliczka przydroż-
na. Do tej szkoły uczęszczało również 
młodsze rodzeństwo Jana Niezgody, 
między innymi Franciszek i Apolo-
nia. Opiekunem szkoły w tym czasie 
był Antoni Trychta, a kierownikiem 
szkoły Janina Piszówna. Franciszek 
i Apolonia Niezgoda, ucząc się w roku 
szkolnym 1925/1926, uczestniczyli 
w prowadzonej w Polsce akcji zbiera-

nia podpisów „Szkolnictwo Polskie 
w hołdzie Narodowi Amerykańskiemu 
na pamiątkę 150-lecia niepodległości 
Stanów Zjednoczonych“. Zebrane pod-
pisy były częścią „Polskich Deklaracji 
Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjed-
noczonych“ i stanowiły dar dla USA 
w dowód wdzięczności za ich wkład 
w odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości. Zebrano wówczas łącznie około 
5,5 miliona podpisów dzieci w wieku 

szkolnym. 
Mając dwadzieścia dwa lata, jesie-

nią 1926 roku Jan Niezgoda powoła-
ny został do wojska w celu odbycia 
czynnej służby wojskowej w 17 Pułku 
Piechoty w Rzeszowie. Strzelec (sze-
regowy) Jan Niezgoda służył w kom-
panii strzeleckiej jednego z batalio-
nów tego pułku. 17 Pułk Piechoty był 
jednym z 90 pułków piechoty wojska 

II Rzeczypospolitej. Dowódcą 
pułku w latach 1925-1927 był 
Emanuel Jakubiczka. Strzelec 
Jan Niezgoda został zaprzysię-
żony w dniu 20 grudnia 1926 
roku. Stojąc w szyku na bacz-
ność, powtarzał słowa roty 
wojskowej:

Przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu, w Trójcy 
Świętej Jedynemu być wiernym 
Ojczyźnie mej, Rzeczpospoli-
tej Polskiej, chorągwi wojsko-
wych nigdy nie odstąpić, stać 
na straży Konstytucji i hono-
ru żołnierza polskiego, prawu 
i Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej być uległym, roz-
kazy dowódców i przełożonych 
wiernie wykonywać, tajemnic 
wojskowych strzec, za sprawę 
Ojczyzny mej walczyć do ostat-
niego tchu w piersiach i w ogó-
le tak postępować, abym mógł 
żyć i umierać jak prawy żołnierz 
polski. Tak mi dopomóż Bóg 
i święta Syna Jego Męka. Amen.

Po powrocie z wojska pra-
cował na roli, niedługo potem 

poznał Rozalię Misielak, po ślubie 
zamieszkali we wsi Głobikówka. Ślub 
młodej pary odbył się 27 marca 1930 
roku w kościele pw. Narodzenia Naj-
świętszego Maryi Panny w Siedli-
skach-Bogusz. W Głobikówce na świat 
przyszły kolejno dzieci: Józefa (1931), 
Józef (1933), Tadeusz (1937) i Mieczy-
sław (1940). Podczas pisania artykułu 
żyje jeszcze syn Józef (na zdjęciu poni-
żej) mieszkający u swojej córki Marysi 

inż. Wiesław Piotr Stępniak

78. Rocznica Bitwy o Monte Cassino 1944-2022
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w Smarżowej.

Dnia 1 września 1939 roku wybuchła 
II wojna światowa, gorsza w swoich 
poczynaniach od I wś, nastapiła agre-
sja Niemiec hitlerowskich na Polskę. 
W domach mieszkańców Głobikówki 
i sąsiednich wsi wszyscy mężczyźni 
objęci zarządzeniem o powszechnej 
mobilizacji szykowali się do wyjścia 
z domu i udania się do wskazanych jed-
nostek wojskowych. W wielu domach 
zbierały się całe rodziny, aby pożegnać 
się z najdroższymi, ojcem, mężem, 
wujkiem. Nastał czas okrutnej woj-
ny, wojny gorszej od tej, którą już lud-
ność Podkarpacia przeżyła. W domu 
Jana i Rozalii Niezgoda nastał lament 
i płacz, zebrała się cała rodzina, aby 
pożegnać odchodzącego na wojnę Jana 
Niezgodę. 

Rozalia Niezgoda została z dzieć-
mi na gospodarstwie w Głobikówce 
sama. Była wówczas w trzecim miesią-
cu ciąży, syn Mieczysław urodził się 
20 lutego 1940 roku, kiedy to strzelec 
Jan Niezgoda przebywał w sowieckiej 
niewoli. Nie zachowały się żadne doku-
menty źródłowe, z których wynikało-
by, gdzie udał się początkowo szere-
gowy rezerwy Jan Niezgoda. Podobno 
ktoś go widział ze znajomych w Jaśle, 
podpowiadano mu nawet, żeby wrócił 
do domu, „nic tu już po nas“ - mówio-
no. Myślimy, że dziadek zgłosił się 
do Komendy Rejonowej Uzupełnień 
w Jaśle lub innej jednostki i otrzymał 
kartę mobilizacyjną dla II rzutu rezer-
wistów. I tak się stało, udał się zatem 
do koszar 6 Pułku Strzelców Podha-
lańskich stacjonujących w miejscowo-
ści Sambor (dzisiejsza Ukraina). Z akt 
obozowych nr 7289 Kriworożskiego 
obozu jeńców wojennych wynika, że 
szeregowy rezerwy Jan Niezgoda zmo-
bilizowany został do 6 Pułku Strzel-
ców Podhalańskich w dniu 8 września 
1939 roku. W tym czasie pułk był już 

na froncie i realizował swoje zadania, 
będąc w składzie 22 Dywizji Piechoty 
Górskiej. Szeregowy rezerwy Jan Nie-
zgoda został w ramach II rzutu zmo-
bilizowany do tworzącego się w Sam-
borze Oddziału Zbierania Nadwyżek 
w Ośrodku Zapasowym 22 DPG. 9 wrze-
śnia Ośrodek Zapasowy prowadził 
działania na południowo-wschodnim 
brzegu rzeki Dniestr w rejonie Radło-
wic, dozorując przeprawy. Po przema-
szerowaniu do Drohobycza, a dalej do 
Stryja z żołnierzy Ośrodka Zapasowego 
6 Pułku Strzelców Podhalańskich sfor-
mowano batalion piechoty. Po obsa-
dzeniu linii rzeki Stryj batalion powró-
cił do garnizonu w Stryju. W trakcie 
kolejnego marszu batalion był ostrzeli-
wany silnym ogniem artylerii niemiec-
kiej i uległ częściowemu rozprosze-
niu. Większa część oddziału w dniach 
osiemnastego do dwudziestego pierw-
szego września dostała się na Węgry. 
17 września 1939 roku o godzinie 4.oo 
rano wojska sowieckie Frontów Biało-
ruskiego i Ukraińskiego w sile około 
jednego miliona żołnierzy przekroczy-
ły wschodnie granice Polski, łamiąc 
postanowienia paktu o nieagresji z 1932 
roku, umowy wynikającej z przyna-
leżności do Ligi Narodów oraz reali-
zując ustalenia tajnego paktu Ribben-
trop – Mołotow. Strzelec Jan Niezgoda 
z Głobikówki został w dniu 18 września 
w miejscowosci Horodenka (dzisiejsza 
Ukraina) w pobliżu Zaleszczyk (przed-
moście rumuńskie) wzięty przez sowie-
tów do niewoli i skierowany do obozu 
przejściowego, a następnie wywieziony 
w 1940 roku do pracy w obozie w Krzy-
wym Rogu. Tamże w wyniku strajku 
jeńców wywieziony został do Kotłasu 
na daleką północ do łagrów (Siwżel-
dorłag), z których jeńcy mieli już nigdy 
nie powrócić. W jednym z łagrów cież-
ko pracował w warunkach arktycznych 
przy budowie kolei trassyberyjskiej 
Kotłas-Workuta (zdjęcie poniżej).

12 sierpnia 1941 roku Prezydium 
Rady Najwyższej ZSRR ogłosiło dekret 
o amnestii dla obywateli polskich, 
co pozwoliło uwolnić tysiące jeńców 
wojennych przebywających w łagrach 
i więzieniach. Natomiast 14 sierpnia 
podpisano polsko-radziecką umowę 
wojskową o organizacji Armii Polskiej 
na terenie Związku Radzieckiego. Jak-
że żywo zabiły serca wszystkich pol-
skich żołnierzy. Z radości całowano 
się, przebaczano sobie winy, a zwar-
te dłonie w serdecznym ucisku były 
znakiem przysięgi i pełnej gotowo-
ści chwycenia za broń oraz złożenia 
życia na ołtarzu Ojczyzny. Powstał 
powszechny entuzjazm, hymn „Jeszcze 
Polska” i „Rota”, rozbrzmiewały pew-
nie i mocno we wszystkich skupiskach 
obozowych, gdzie dawniej zaledwie 
w cichości ducha wymawiano słowo 
„Polska”, „Polak”. Pod koniec sierpnia 
1941 roku strzelec Jan Niezgoda wraz 
z innymi żołnierzami Wojska Polskie-
go zwolnionymi z sowieckich łagrów 
umieszczony został w jużskim obozie 
„poamnestyjnym”, z którego po pozy-
tywnej rekrutacji 15 IX 1941 roku wcie-
lony został do tworzącego sie 13 Pułku 
Piechoty, 5 DP w Tatiszczewie, koło 
Saratowa (ZSRR). Oprócz 13 PP powsta-
wały 14 i 15 PP. Żołnierze kwaterowali 
w ziemiankach w ciężkich warunkach 
zimowych, mając do dyspozycji mizer-
ne racje żywnościowe oraz umunduro-
wanie. Dowódcą powstającej Armii Pol-
skiej został generał dywizji Władysław 
Anders. Dowódcą zaś 13 PP (zwanych 
później „Rysie“) został podpułkownik 
Nikodem Sulik-Sarnowski, nazwany 
przez żolnierzy Wąsaty „Tata-Ryś“. 16 
stycznia 1942 roku nastapiła dwueta-
powa ewakuacja Armii Polskiej. 13 PP 
strzelca Jana Niezgody udał się dro-
gą kolejową w długą podróż niejed-
nokrotnie przy temperaturze minus 
38 stopni do nowego miejsca pobytu 
– Błagowieszczanki koło miejscowo-
ści Dżalalabad (dzisiejszy Kirgistan). 
W lipcu pułk przeszedł na etaty angiel-
skie i żołnierze otrzymali nowe umun-
durowanie. 13 sierpnia 1942 roku 13 
PP, a wraz z nim strzelec Jan Niezgoda 
w ramach ewakuacji Armii gen. Ander-
sa wyjechali na Bliski Wschód do Per-
sji (dzisiejszy Iran), a następnie do 
Iraku w rejon Khanaqin (zdjęcia poni-
żej, strzelec Jan Niezgoda z kolegami, 
stoi trzeci od prawej oraz przy ołtarzu 
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polowym – stoi pierwszy od prawej).

W kwietniu 1943 roku nastapiła dys-
lokacja wszystkich dywizji Armii pol-
skiej na Wschodzie w rejonie Kirkuk
-Altun Kupri w Iraku, poddziały miały 
za zadanie ochraniać pola naftowe. 
W wyniku wcześniejszych zmian orga-
nizacyjnych strzelec Jan Niezgoda zna-
lazł się w jednej z kompanii zaopatry-
wania 5 Kresowej Dywizji Piechoty 
powstałej na bazie m.in. 5 DP. Nato-
miast 11 lipca 1943 roku przeniesiony 
został pod każdym względem do 
3 Dywizji Strzelców Karpackich i przy-
dzielony do 2 kompanii, 2 baonu strzel-
ców, który wchodził w skład 1. Brygady 
Strzelców Karpackich (3DSK). Brygada 
strzelca Jana Niezgody w dniach 17 do 
19 sierpnia po opuszczeniu Altun Kopri 
w Iraku została przemieszczona do 
Libanu, aby przeszkolić się w walce 
w trudnych warunkach górskich w bry-
tyjskim osrodku szkoleniowym. Zaś na 
początku września cała 3 Dywizja 
Strzelców Karpackich rozmieszczona 
została w nowych miejscach postoju 
w Palestynie, gdzie w październiku 
dołączyła również 1 Brygada Strzelców 
Karpackich naszego bohatera. 3 DSK 
ponadto 5 KDP oraz inne oddziały i jed-
nostki wchodziły już w skład 2 Korpu-
su Polskiego, którego dowódcą został 
generał Anders. 23 listopada 3 DSK, 
której dowódcą był generał brygady 
Bronisław Duch, opuściła Palestynę 
i udała się do Egiptu i została 

zakwaterowana w obozie pustynnym 
w Quassasin.

Żołnierze byli uradowani, że 
wreszcie po wieloletniej tułacz-
ce znajdą się w Europie, a tym 
samym szybko staną u wrót swo-
jej ukochanej Ojczyzny – Polski. 
W dniach 11-14 grudnia 1943 
roku opuściły obóz i udały się 
do wyznaczonych portów celem 
załadunku. 2 baon, w którym 
służył strzelec Jan Niezgoda, 
został zaokrętowany na statek 
„Princess Highland“, który udał 
się Kanałem Sueskim do Port 
Said, gdzie formowany został 
konwój. Celem podróży konwo-
ju był port Taranto na południu 
Włoch, do którego zawinął 21 
grudnia 1943 roku. 

W Taranto oddziały zostały 
wyładowane na ląd, a następ-
nie marszem pieszym udały 
się do miejsc nowego postoju 

w zorganizowanych obozach przejścio-
wych oddalonych o cztery kilometry 
od Taranto. 1. Brygada Strzelców Kar-
packich, w której służył strzelec Jan 
Niezgoda, przeniosła się niebawem 
do miejsca zgrupowania obozów, któ-
re objęte było ogólną nazwą – Santa 
Teresa (Święta Teresa). W dniach 11-16 
stycznia 3 Dywizja Strzelców Kar-
packich przeszła rzutami kolejowymi 
oraz kołowymi w strefę przyfrontową. 
11 stycznia jako pierwsza wyjechała 
z Taranto transportem kolejowym 1. 
Brygada, w której służył nasz rodzinny 
bohater (2 baon strzelców, 2 kompania), 
strzelec Jan Niezgoda. Dywizja otrzy-
mała niebawem zadanie do pełnienia 
funkcji obronnej na wyznaczonym 
odcinku przyfrontowym rzeki Sangro 
dla wykonania swoich zadań. Poniżej 
na zdjęciu, Naczelny Wódz gen. Sosn-
kowski wita się z żołnierzami 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich.

W miesiącu marcu 1944 roku 2 KP 
znalazł sie w rejonie Monte Cassino. 

Polskie dywizje oraz pozostałe oddzia-
ły po podjętych przez aliantów i gen. 
Andersa decyzjach i rozkazach przygo-
towywały się do decydującej czwartej 
bitwy o Monte Cassino. Masyw Monte 
Cassino podczas drugiej wojny świato-
wej odegrał główną rolę najważniejszej 
pozycji w szturmie sił alianckich na 
Rzym i południową Europę. Niemcy 
zamienili klasztor oraz wzgórza mię-
dzy innymi: 593, 569, 575, St. Angelo 
i inne w fortecę, która w ich przekona-
niu była nie do zdobycia przez żadną 
z armii na świecie. Wszystkie umocnie-
nia wchodziły w skład systemu obron-
nego zwanego „linią Gustawa” w tym 
następną kolejną linią, zwaną „linią 
Hitlera”. Stworzony przez Niemców 
system obronny miał kluczowe znacze-
nie ze względu na to, że u podnóża 
wzgórz i gór od strony południowej 
przebiegała jedyna droga łącząca 
Neapol z Rzymem. Tą drogą była wów-
czas „droga nr 6” – Via Cassilina, która 
przebiegała od strony południowej 
Monte Cassino w kierunku miasteczka 
Piedimonte San Germano położonego 
na północnym stoku doliny rzeki Liry. 
Niemcy w tym średniowiecznym mia-
steczku zorganizowali kompleks sil-
nych umocnień, które wchodziły 
w skład wspomnianej wyżej linii Hitle-
ra. Na szczycie góry Cassino znajdował 
się klasztor. Jak podają źródła najwyż-
szy punkt góry wybrany został przez 
Niemców w celu wykrycia każdego 
ruchu aliantów, a także skierowania na 
nich z wielką precyzją ognia artylerii. 
Każde wzgórze i góra w paśmie Monte 
Cassino była naszpikowana schrona-
mi, bunkrami i stanowiskami ognio-
wymi różnych broni, nie pomijając 
licznych pól minowych. Mając tak zor-
ganizowaną obronę przez siły niemiec-
kie pod dowództwem marszałka Alber-
ta Kesselringa, droga Nr-6 do 
wiecznego miasta Rzym wydawała się 

absolutnie nie do przebycia. Dla 
przypomnienia strzelec Jan Nie-
zgoda służył od dnia 11 lipca 1943 
roku w 1. Brygadzie Strzelców Kar-
packich, w skład której wchodził 
2 Baon Strzelców wraz z drugą 
kompanią. Nie udało się nam 
ustalić, w którym konkretnie plu-
tonie drugiej kompanii był nasz 
rodzinny bohater. Dowódcą baonu 

był podpułkownik Brzosko Tytus. Dnia 
11 maja 1944 roku rozpoczęła się ►
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wielka i ostateczna ofensywa wojsk 
sprzymierzonych na całym froncie 
z udziałem 2 Korpusu Polskiego pod 
dowództwem generała Wła-
dysława Andersa. Polacy 
otrzymali zadanie zdobycia 
Monte Cassino oraz całego 
przylegajacego masywu gór-
skiego. Tym samym rozpoczę-
ła się wielka bitwa o Monte 
Cassino. W wykonaniu rozka-
zu natarcia Dowódca 1. Bry-
gady Strzelców Karpackich 
skierował na wzgórze 593 
i 569 – 2.  Baon Strzelców 
(w baonie tym służył w 2 kom-
panii strzelec Jan Niezgoda), 
a na Gardziel i Massa Albane-
ta 1.  Baon strzelców, który 
miał zdobyć kolejno Gardziel, 
Widmo, Massa Albaneta 
i wzgórze 476. Natarcie 2. Kor-
pusu ruszyło zgodnie z zało-
żonym planem 12 maja 1944 
roku. O godzinie 130 rozpo-
czął się szturm 3 DSK na wzgórze 593, 
w którym brał udział 2. Baon Strzelców, 
a o godzinie 145 rozpoczęło się natarcie 
całego 2. Korpusu Polskiego. 2. Baon 
w zaciętej i morderczej walce wdarł się 
na wzgórze 593, lecz poniósł z miejsca 
krwawe straty. Jednak wkrótce opano-
wał wzgórze. Następnie uderzył na 
wzgórze 569. Toczył niezmiernie ciężki 
bój o każdy metr zbocza, odczuwając 
przy tym dotkliwie skutki ostrzału pro-
wadzonego przez niemieckie środki 
ogniowe z Klasztoru oraz wzgórza 575. 
Dnia 16 maja rozpoczęło się drugie 
natarcie w bitwie o Monte Cassino. Od 
rana 17 maja do przedpołudnia 18 maja 
2 Brygada rozpoczęła działanie. Nacie-
rały 1. Baon Strzelców na wzgórze 593, 
6 Baon Strzelców na Gardziel i Masa 
Albaneta. Na pozostałych 
odcinkach bitwy pod 
Monte Cassino walczyły 
obok 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich, 5 Kresowa 
Dywizja Piechoty oraz 
inne jednostki 2 Korpusu 
Polskiego. Dnia 18 maja 
1944 roku Monte Cassino 
zostało zdobyte, a na 
ruinach klasztoru zatknię-
to polską i brytyjską flagę. 
Czytelnika zainteresuje 
zapew ne najbardziej 
udział naszego Bohatera 

strzelca Jana Niezgody podczas natar-
cia na wzgórze 593, 569 w trakcie bitwy 
pod Monte Cassino. Bez cienia wątpli-

wości strzelec Jan Niezgoda był żołnie-
rzem 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 
2 Baonu (1.Brygady). Strzelec Jan Nie-
zgoda w czasie trwania bitwy był 
w pododdziale, który zaopatrywał wal-
czących kolegów w amunicję, żyw-
ność, wodę, itp. W domowym archi-
wum wnuka zachowała się fotografia, 
na której strzelec Jan Niezgoda z kolegą 
podczas ćwiczeń przenosi różne przed-
mioty zaopatrzenia wojskowego, idąc 
pod górę. Podczas bitwy na takich żoł-
nierzy mówiono „noszowi”. Byli oni 
często narażeni na ogień nieprzyjacie-
la, a zadanie, które wówczas wykony-
wali, było bardzo ciężkie i odpowie-
dzialne, zwłaszcza na pierwszej linii. 
W dniach 20 do 25 maja toczyła się jesz-
cze bitwa o zdobycie ufortyfikowanego 

przez Niemców miasteczka Piedimonte 
San Germano. Triumf w tej bitwie 
odniosły szwadrony czołgów 2. Korpu-

su, które po krętych i stromych dro-
gach wdarły się do miasta, likwidu-
jąc kolejno punkty oporu broniących 
się oddziałów niemieckich. W kolej-
nej bitwie o Loreto w pobliżu mie-
scowości Recanati w dniu 2 lipca 
1944 roku na polu chwały poległ 
nasz rodzinny Bohater – strzelec Jan 
Niezgoda syn Józefa. Jego koledzy 
z drugiego batalionu po pokonaniu 
kolejnych terenowych przeszkód 
i niemieckich umocnień wraz 
z innymi oddziałami polskimi opa-
nowali miasto Loreto, a dalej 18 lip-
ca, 2 Korpus Polski zdobył Anconę. 
St. strzelec Jan Niezgoda z 2. Baonu 
Strzelców, żołnierz z Głobikówki, 
który: ZA WOLNOŚĆ NASZĄ 
I WASZĄ ODDAŁ DUCHA ZIEMI 
WŁOSKIEJ A SERCE POLSCE, pocho-
wany został na Polskim Cmentarzu 
Wojennym położonym u podnóża 

Bazyliki Loretańskiej w Loreto. Na 
cmentarzu spoczywa 1090 żołnierzy 
2 Korpusu Polskiego, którzy polegli na 
froncie adriatyckim, w bitwie Loretań-
skiej, Ankonę, nad rzeką Metauro oraz 
na linii Gotów. Groby żołnierzy roz-
mieszczone są na trzech tarasach, 
a w centrum na kamiennym cokole 
umieszczony jest maszt z polską flagą. 
Starszy strzelec Jan Niezgoda, żołnierz 
z Głobikówki odznaczony był Krzyżem 
Pamiątkowym Monte Cassino (nr 9521), 
a ponadto Gwiazdą za Wojnę 1939-1945, 
Gwiazdą Włoch, brytyjskim Medalem 
za Wojnę 1939-1945 oraz brytyjskim 
Medalem Obrony 1939-1945. 

Jakże przejmująco brzmią słowa epi-
tafium upamiętniającego spoczywają-
cych na cmentarzu żołnierzy:

„Niech ziemia tej krainy Marche 
przyjmie Was wdzięcznie do swojego 
łona, zaś Madonna Loretańska w nie-
bie niech swe ramiona słodko nad 
Wami wyciągnie. Ta Niebieska Pani 
niech Was ukołysze wiekuistym snem 
miłości. Wiatr od pobliskiego morza 
i z tego wzgórza niech delikatnie 
nad Wami powiewa. Szumiąc, niech 
Wam przynosi z daleka czułe słowa 
Waszych matek i żon. Niech Wam 
też zaniesie ten nasz głos – symbol 
szczerej, braterskiej miłości”

Spadochroniarze Italii Lipiec 1944 – 1979. 


Widok na polski Cmentarz Wojenny w Loreto

Jerzy Niezgoda i Bogdan Mękarski przy grobie Dziadka 
st. strzelca Jana Niezgody Loreto 18 maja 2019 rok
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LIPCA
na brzosteckim rynku!

Premiera wystawy fotograficznej
początkiem

Gospodynie	z	Nawsia	
świętują

„Ojciec jest głową rodziny, a matka jej sercem.”
Józef Bułatowicz

Dzień Matki to święto będące wyrazem szacunku 
dla matki, opiekunki domowego ogniska. W Pol-
sce wydarzenie to obchodzimy 26 maja. Z tej okazji 

w niedzielę poprzedzającą to święto została zorganizowana 
dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Nawsia Brzostec-
kiego wycieczka integracyjna do Latoszyna. 

Jest to jedna z najstarszych wsi gminy Dębica. Miejsco-
wość od wieków słynęła ze znakomitych wód termalnych 
wypływających u podnóża wzniesienia Palana Gera. Leczni-
cze źródła uczyniły z Latoszyna w XIX wieku znane kąpieli-
sko. Podczas II wojny światowej ten tętniący życiem ośrodek 
został prawie całkowicie zniszczony, mimo tego mieszkań-
cy okolic korzystali, jak w dawnych wiekach, z cudownej 
wody leczącej różne schorzenia. Obecnie Latoszyn-Zdrój 
jest atrakcyjnym obiektem, z którego korzystają mieszkań-
cy naszego powiatu oraz kuracjusze z całej Polski. W tym 
roku sezon został otwarty 3 maja przyjazdem bryczki spod 
Urzędu Gminy Dębica do uzdrowiska. Na miejscu czekało na 

przybyłych gości mnóstwo 
atrakcji. Członkinie nasze-
go koła postanowiły rów-
nież odwiedzić ten obiekt 
i skorzystać z bogatej ofer-
ty. Zwiedzanie rozpoczęły-
śmy od Pijalni Wód Siarcza-
nowo-Wapniowych. Są one 
wykorzystywane w cho-
robach układu trawienia, 
chorobach wydzielniczych 
w przewodzie pokarmo-
wym, zaburzeniach jeli-
tow ych, zaburzeniach 

Elżbieta Domaradzka

►
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Spotkanie	związku	
emerytów	i	rencistów	
z Brzostku 

Takie spotkania stały się tradycją w brzostec-
kim kole i zawsze cieszą się dużym zaintere-
sowaniem członków. Tak było też i tym razem. 

Na spotkanie przybyli Emeryci i Renciści, w sumie 
60 osób zrzeszonych w kole, oraz nie zabrakło zapro-
szonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas ks. 
Antoni Lelito z parafii w Siedliskach-Bogusz oraz kie-
rownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
Daniel Wójcik, a także goście z zarządu Emerytów 
i Rencistów z Dębicy, w osobie wiceprzewodniczą-
cego Aleksandra Szurego oraz członkowie Zarządu 
Pilźnieńskiego Stowarzyszenia na czele z przewod-
niczącą Leokadią Gorczycą. 

Przewodnicząca Jadwiga Węgrzyn powitała wszyst-
kich przybyłych gości. Z okazji spotkania przy stole wielka-
nocnym w czasie zadumy płynącej ze Zmartwychwstania 
Pańskiego życzyła spokoju wypełnionego wiarą, rado-
ścią, wzajemną życzliwością, wielu radosnych chwil, 
spędzonych w naszym gronie i dużo zdrowia na każ-
dy dzień. Ks. Proboszcz zaznaczył, jak trudno jest żyć 
w samotności i trzeba się spotykać w gronie przyjaciół, 
następnie poświęcił pokarmy i poczęstował wszystkich 
zebranych jajkiem na znak nowego życia, radości i zgo-
dy. Wszyscy zasiedli do poczęstunku, smakowali dania 
i przekąski. Czas płynął bardzo miło, przy śpiewie i roz-
mowie. Emeryci i Renciści w sympatycznej atmosferze 
spędzili razem czas, rozmawiając o starych dobrych cza-
sach, życiu doczesnym i o planach na przyszłość.

Tego typu uroczystości dowodzą, jak wielka jest 
potrzeba spotykania się w większym gronie, wymiana 
poglądów, doświadczeń, a przez to okazywanie szacun-
ku ludziom starszym, często samotnym.

J. W.

funkcjonowania trzustki. Korzystałyśmy 
z wszystkich obiektów Latoszyna-Zdroju. Dużym 
powodzeniem cieszyła się tężnia solankowa. 
Tutaj można było zażyć inhalacji i zregenerować 
drogi oddechowe. Wokół uzdrowiska znajdują się 
ścieżki leśne, pełne pagórków i różnorodnej przy-
rody. Na wzniesieniach można było podziwiać 
piękne widoki. Duże wrażenie robiły wąwozy 
w okolicy uzdrowiska, głębokie na kilka metrów. 
Ścieżka przyrodnicza, którą wspólnie przeszły-
śmy, pomogła nam się zrelaksować w otoczeniu 
majowej przyrody. 

Po powrocie do Nawsia Brzosteckiego usia-
dłyśmy przy stołach w domu ludowym, aby zjeść 
przygotowane słodkości i podzielić się wrażenia-
mi ze wspólnie spędzonej niedzieli. Nie zabrakło 
śpiewu naszych ulubionych melodii.
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Jedziemy	do	Brukseli!

To była prawdziwa niespodzianka. Zapyta-
nie brzmiało, czy chcę odwiedzić Parla-
ment Europejski? Bo właśnie europosłanka 

z Podkarpacia Elżbieta Łukacijewska zaprasza mnie 
do odwiedzin w miejscu pracy. Przyznam, że byłem 
oporny, mnożyłem przeszkody, a może zabierzcie młod-
szych, a może tych wątpiących, aby ich przekonać. Ale 
opór nie na wiele się zdał. Usłyszałem, że będą wśród 
zaproszonych także wątpiący.

Zapraszał Dominik Lazarz, współpracujący z biurem 
europosłanki, miły, sympatyczny człowiek, którego znałem 
z widzenia z protestów w Dębicy. No cóż, nie ukrywałem, 
że o takim wyjeździe marzyłem, więc dalszy opór nie miał 
sensu. Zgoda! Jeszcze tylko formalności, pesele, adresy (no 
właśnie, adresy… mam dwa, jeden oficjalny sosnowiecki, ale 
i drugi, brzostecki, potwierdzający moje więzy z regionem!), 
no i wszystko gotowe.

Gotowe? No nie bardzo, brakuje jeszcze pomysłu na zaak-
centowanie moich związków z regionem reprezentowanym 
przez europosłankę. Chwila namysłu i… jest pomysł! Kiedyś 
na poczcie widziałem magnesy na lodówkę, reklamujące 
regiony Podkarpacia! Może to się będzie nadawać? Biegnę 
sprawdzić! Są i wśród nich dotyczące Brzostku, nawet dwa 
rodzaje – no to kwestie podarunków mam załatwioną. Waż-
ny jest jeszcze fakt, iż cena to niewielkie pieniądze, a pre-
zenty dla europosłów mogą być tylko symboliczne. To jest 
Europarlament!

Kilka dni do wyjazdu mija jak z bicza strzelił, najwięk-
szy problem mam z żoną, a właściwie z tym wszystkim, co 
według niej miałoby być NIEZBĘDNE do wyjazdu. No, cze-
go tam nie było, nie będę wchodził w szczegóły – opisowo 
TRZY ogromne walizy! Ostra selekcja (nawet dwie) i ilość 
została racjonalnie zredukowana, oczywiście przy nieusta-
jących protestach. Z rozbawieniem oglądałem stosy pozo-
stawionych rzeczy, muszę stwierdzić, że życie to MNIE przy-
znało rację w tej kwestii.

Jest 15 maja 2022 roku, niedziela. Przemieszczam się do 
Rzeszowa, to tam rozpocznie się nasza wyprawa. Piszę 
nasza, bo powoli poznaję innych uczestników wyciecz-
ki do Brukseli, jest nas około pięćdziesięcioro. Już nie ma 
wątpliwości co do celu podróży, zajeżdżający, luksusowy 
autobus ma na froncie wielką tablicę oznajmiającą kierunek 
wyprawy. Teraz to on, autobus, będzie przez najbliższe pięć 
dni naszym domem, bazą, sypialnią. Muszę przyznać, że 
nigdy nas nie zawiódł, podobnie jak osoby z nim związane, 
a więc kierowcy i przewodnik, pan Marek Suberlak. Ekipa 
doświadczona w tego typie wyprawach sprawnie obsłu-
giwała wycieczkę, jeżdżąc wszędzie razem z nami. Nasza 
wycieczka była pierwszą po dwuletniej przerwie spowodo-
wanej przez pandemię, dlatego przez całą naszą wyprawę 
napotykaliśmy objawy radości spowodowane powrotem do 
normalności.

W autobusie siedzę z Marcinem Pronobisem, znajomym 
z Mielca. Spotykaliśmy się w czasie różnych protestów 

w słusznych spra-
wach, ale dobrze 
poznamy się podczas 
tej wyprawy. Mar-
cin okazuje się być 
wspaniałym kompa-
nem mającym iden-
tyczne poglądy na 
wiele spraw (teraz 
sobie uświadamiam, 
że… na wszystkie)! 
No właśnie, to w tym 
towarzystwie okaza-
ło się nie być takie 
oczywiste! Wśród nas 
jest sporo… euroscep-
tyków! A ja namawiałem, ażeby to właśnie ICH zabrać do 
Brukseli! No to miałem za swoje…

Do przejechania mamy ponad 1700 km, a więc czasu 
na dyskusje nie brakuje. Liczymy na to, że wizyta i rozmo-
wy w Brukseli pomogą dostrzec sens i korzyści wynikające 
z naszej obecności w Unii. Na razie oprócz dyskusji obser-
wuję mijane krajobrazy i wyciągam wnioski! Na przykład 
takie, że fakt przekroczenia granicy polsko-niemieckiej 
można poznać po… standardzie miejsc obsługi pasażerów 
(MOP-ów). Otóż standard ten jest wyższy… w Polsce. Nasze 
MOP-y są po prostu młodsze i mile zaskakują, szczególnie 
daje się to odczuć w drodze powrotnej. 

Dobrze, na razie jesteśmy w drodze TAM, i osiągnęliśmy 
już kraje Beneluxu! Postój, toaleta, śniadanie (fundowane 
przez organizatorów) – kierujemy się w kierunku Brugii.

Piękna, starożytna osada jest dziś celem naszej podróży. 
Jeszcze tylko przebijamy się przez poranne korki na drogach 
i zwiedzamy wspaniałe, średniowieczne miasto, które swoją 
pozycję oparło na handlu, prawie składu i cłach. Nie może 
obyć się bez rejsu motorówkami po miejskich kanałach, no 
to płyniemy. Wykupujemy całe łodzie – jest taniej – Polak 
potrafi! 

Rzeczywiście, Bruggia wygląda z nich szczególnie uro-
kliwie, jestem zauroczony magią starej zabudowy miasta. 
Nie próbuję nawet tego Państwu opisywać, to trzeba zoba-
czyć samemu!

Pełni wrażeń ruszamy w stronę Brukseli, którą poznamy 
od jej symbolu – Atomium. Olbrzymi model atomu żelaza 
(Fe), zbudowany z okazji wystawy światowej 1958 roku tak 
wrósł w tkankę miasta, że stał się z czasem jego symbolem. 
No cóż, z symbolami się nie walczy – sesja zdjęciowa pod 
Atomium, wszyscy zachwyceni! Wjeżdżamy do centrum 
miasta, nasz hotel – St. Nicolas mieści się w centrum, 200 m 
od Starego Rynku, tu zwanego Grote Markt. Lokalizacja 
świetna, gorzej z parkowaniem! Wyładowujemy się z auto-
busu prawie w biegu, na zakazie, ale zauważam z czasem, 
że policja belgijska jest… wyrozumiała i elastyczna! Hmm, 

Tomasz Milian 
Mieszkaniec Sosnowca i Brzostku

►
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następny element godny naśladownictwa!
Zakwaterowanie przebiega sprawnie, pokoje przytulne, 

towarzystwo sprawdzone (eurosceptyków zgromadziliśmy 
osobno!), poznajemy drogę do restauracji, gdzie będziemy 
jadali obiadokolacje. Docieramy do lokalu, jedzenie smacz-
ne, ZAWSZE jest możliwość zamówienia dania jarskiego, 
obsługa szybka i sprawna. Wtedy też pierwszy raz spotyka-
my się z naszą europosłanką Elżbietą Łukacijewską. Przy-
bywa do nas uśmiechnięta i radosna, zarażając nas swym 
optymizmem i energią. Bardzo nam to pomaga w zwalczeniu 
zmęczenia podróżą, po miłych pogawędkach pani Elżbieta 
zaprasza nas do przechadzki uliczkami starówki. Jest okazja 
do zdjęć, rozmów – atmosfera jest wspaniała, jeżeli miał-
bym określić najkrócej Jej postać to - proszę bardzo – wdzięk 
i bezpretensjonalność! Bruksela długo wieczorami nie śpi – 
my musieliśmy odpocząć.

Zaczynamy drugi dzień w Brukseli. Dowiedzieliśmy się, 
że nasza gospodyni musi wrócić do Polski, sprowadzają Ją 
tam pilne, krajowe sprawy. Namawiamy, aby nie śpieszyła 
się z powrotem, ale niedoczekanie… właściwie doczekanie! 
Wieczorem pani poseł znów razem z nami. Co za tytan pra-
cy! No tak, asystentka nam o tym opowiadała.

Dziś zwiedzamy miasto autobusem, atrakcji jest zbyt 
wiele i są rozproszone po całym, wielkim mieście. Zwiedza-
my zamki, pałace, zaglądamy przez wysokie ogrodzenia do 
wspaniałych ogrodów królewskich (no cóż, Belgia jest króle-
stwem, po ogrodach chodzi rodzina królewska, nie turyści), 
oglądamy najpiękniejsze witraże belgijskie w kościele Notre 
Dame de Sablon, patrzymy na rozległe panoramy miasta, 
piękne!

Nie możemy się oprzeć, aby przejść przez ulicę przejściem 
malowanym na asfalcie nietypowo, nie w białe, lecz tęczo-
we pasy, podobnie też oglądamy, wraz z setkami turystów 
ogromną, tęczową flagę rozwijaną w NAJWIĘKSZYM w mie-
ście łuku triumfalnym. Nikogo ona nie raziła, wyrażała soli-
darność ze WSZYSTKIMI ludźmi, bez względu na ich orienta-
cje seksualne. Bardzo mi tej wolności i solidarności w kraju 
brakuje… W kraju, który „Solidarnością” zasłynął w całym 
świecie. Przykre!

No dobra, wracamy do sedna sprawy! Po smacznym lun-
chu, zjedzonym w pobliżu dzielnicy administracji unijnej, 
pod czujną opieką asystentki Joanny (z tego, co zauważy-
łem, nasza europosłanka, dobierając sobie współpracowni-
ków, stawia na kobiety, zrywając z wielowiekową tradycją 
wybierania na sekretarzy WYŁĄCZNIE mężczyzn), docie-
ramy do Parlamentarium. Jest to rodzaj muzeum, w którym 
dowiemy się wszystkiego o przeszłości i teraźniejszości 
Unii. To następne miejsce, które nie sposób opisać. Trzeba 
osobiście…

Pełni wrażeń wróciliśmy do hotelu, ale już nadchodził 
czas posiłku. Barwną gromadą przeszliśmy do naszej restau-
racji, a ja mimochodem byłem świadkiem zabawnego zda-
rzenia. Otóż właściciel restauracji, człowiek o orientalnych 
rysach (Belgia jest cudownie wielokulturowa) ukradkiem 
całował po rękach… nie, nie nasze panie, lecz przewodnika, 
pana Marka! No cóż, jak się przyprowadza regularnie 50 oso-
bowe grupy na posiłki, to się może człowiek takich objawów 
wdzięczności doczekać! Pan Marek specjalnie się nie bronił, 
pewnie już wiedział, że to nieskuteczne.

Jeszcze w trakcie posiłku niezmordowana pani Elżbieta 
wprost z lotniska dotarła do nas! Odniosłem wrażenie gra-
niczące z pewnością, że ona także cieszyła się powrotem 
normalności i przyjazdem krajan w odwiedziny! I znów ser-
deczne rozmowy, wspólny spacer po okolicznych zaułkach 
Brukseli i zaproszenie do odwiedzin dnia następnego, już 
oficjalnie, w siedzibie Europarlamentu. 

Wróciliśmy do siebie, do hotelu, spacerując po nocnej 
Brukseli, otoczeni wielojęzycznym tłumem mieszkańców 
i turystów. W mieście tętniło życie, było gwarnie i wesoło, 
ale nie głośno. Liczne patrole policji dyskretnie, ale skutecz-
nie dbały o ten spokój, zapowiedziano nam, że w przypad-
ku jakichkolwiek problemów zwracać się do nich o pomoc. 
A więc nie tylko elastyczni, lecz także pomocni! No ideał 
jakiś!

W końcu jednak dotarliśmy na miejsce, do hotelu, a tam 
cóż, nocne Polaków rozmowy! Tak, proszę mi wierzyć, pro-
wadziliśmy poważne rozmowy o przyszłości kraju, o jego 
pomyślności, lecz także i o zagrożeniach. Nasz pobyt w tym 
kraju, w tym mieście wyjątkowo tym rozmowom sprzyjał. To 
otwarty wciąż temat, jednak na inne opowiadanie.

Budzimy się karnie o wczesnej porze, szybkie śniadanie 
i już spakowani opuszczamy hotel. Galopem z walizami na 
umówione miejsce, aby zapakować wszystko do autobusu. 
No nie da się tego zrobić błyskawicznie, ponownie zastają 
nas przy tym policjanci, i ponownie oceniają sytuację jako 
niezagrażającą państwu prawa! Spokojnie załadowujemy 
wszystko i bezpiecznie odjeżdżamy. Nigdy im tego nie zapo-
mnę (nasi kierowcy pewnie również!).

Jedziemy na najważ-
niejsze spotkanie naszej 
w y praw y – odw ie-
dzimy dzisiaj naszą 
europosłankę Elżbietę 
Łukacijewską w jej miej-
scu pracy – w Parlamen-
cie Europejskim.

Właśnie zbliżamy się 
do strefy „ZERO”, ale 
nie odczuwa się żad-
nego napięcia. Widać 
patrole, nawet z bronią 
długą, ale dyskretnie 
obserwują z oddali prze-
chodniów. Wchodzimy 
głównym wejściem, odbywa się kontrola typu lotniskowego, 
już zniesiono obowiązek kontroli certyfikatów covidowych 
(kilka dni przed naszym przyjazdem!). Przejmuje nas teraz 
sympatyczny mężczyzna z działu wizyt i seminariów, który 
aksamitnym, radiowym głosem opowiada nam o Unii i jej 
genezie powstania. Wciąga nas w tę opowieść, żartobliwie 
testując naszą wiedzę – wszystko to odbywa się w sympa-
tycznej, ale niemającej żadnych cech akademickiego wykła-
du atmosferze. W pewnym momencie przybywa do sali 
nasza europosłanka, przejmując rolę gospodyni. Świetnie 
w niej wypada, to pozwala mi lepiej znosić te dziwne poczu-
cie winy, jakie pojawia się w moich myślach. Otóż mój euro-
deputowany reprezentuje okręg Śląska! Podkarpacie to moja 
nowa ojczyzna! Dlatego dzierżę w rękach te małe magnesiki 
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niepozostawiające żadnych złudzeń, gdzie teraz ulokowa-
łem swoje uczucia! To plakietki reklamujące Brzostek i Pod-
karpacie. Pani Elżbieta już o nich wie, już je widziała, roz-
mawialiśmy o Brzostku – zna, bywała, oczywiście kojarzy! 

Ale tymczasem zwiedzamy Parlament, wchodzimy na 
galerię sali plenarnej, no jest efekt! To tu, kilka razy w roku 
obradują nasi eurodeputowani. Przestrzeń robi wrażenie 
na wszystkich, jesteśmy onieśmieleni ogromem! A przecież 
wiem (teoretycznie!), że to nie TA sala jest salą największą! 
To w Strasburgu mieszczą się władze ustawodawcze Unii, 
i to tam jest ta sala ogromna, znana z transmisji i migawek 
telewizyjnych. 

Dobrze, spokojnie jesteśmy w Brukseli – na Strasburg 
trzeba spokojnie poczekać. Natomiast teraz, czekając na 
swoją kolejkę do zdjęcia, znajduję na korytarzu… monetę! 
Podnoszę, spoglądam dookoła – nikt niczego nie szuka, nie 
ma komu oddać. To moneta o wartości 1 EURO, ale dopiero 
w Polsce dopatrzyłem się dziwnej sprawy. Data jej bicia to 
2002 rok, Niemcy… No tak, to pierwszy rzut waluty EURO, 
w tym roku zostało dopiero wprowadzone! Jednym słowem 
– najstarsze EURO świata! Zadziwiające – zachowałem! Do 
wglądu…

Przychodzi moja kolej do zdjęć. Pani Elżbieta wdzięcznie 
pozuje, oczywiście magnesiki robią furorę, ale też powsta-
je inne, sławne już zdjęcie, kiedy to na moje hasło „trze-
ba wspierać swoich europosłów” nasza eurodeputowana 
WYRAŹNIE wsparła się na swoim wyborcy, czyli na mnie!

No proszę Państwa, jest na to dokumentacja 
fotograficzna!

Niestrudzona gospodyni pozowała do setek zdjęć, mnie 
jednak zadziwił jeszcze jeden widok. Otóż po zakończeniu 
długiej sesji z naszą grupą pani Elżbieta została poproszo-
na… o dalsze pozowanie! Ustawiła się duża grupa całkowicie 
egzotycznych zwiedzających!

Bo okazało się, że NASZA eurodeputowana wcale nie jest 
tylko nasza. Jest jedną z najbardziej pracowitych i rozpozna-
walnych deputowanych, i to 
było widać! Byliśmy zazdro-
śni. No przynajmniej ja!

Zazdrość ukoił dopiero 
posiłek w stołówce parlamen-
tarnej, jedliśmy TO samo, 
co deputowani (czy zna-
cie Państwo coś bardziej… 
demokratycznego?). 

Tak, nawet najmilsze 
chwile kiedyś się kończą, tak 
i te dobiegły końca… Jeszcze 
tylko serdeczne pożegna-
nie, ostatnie wspólne zdjęcia 
i nadszedł czas rozstania..

Ruszyliśmy w drogę 
powrotną, no i powróciły 
poważne rozmowy na poważ-
ne tematy. Okazało się, że 
dla eurosceptyków jedna 
wizyta w Brukseli to za mało! 
Nadal padały bezpodstaw-
ne oskarżenia, wydumane 

problemy, nieprawdziwe fakty. Toczyliśmy z Marcinem 
potyczki słowne z tymi niedowiarkami, choć to ja mam na 
imię Tomasz. Jedyna nadzieja w tym, że uważny obserwator 
musiał zauważył różnice w sprawowaniu władzy lub banal-
nie, w dojściu i dostępie do budynku parlamentu. Takie dro-
biazgi mają też swoje znaczenie. Mamy co przenosić na nasz 
rodzimy grunt.

Powrotna podróż przebiegła bezproblemowo, wróciliśmy 
cali i zdrowi o czasie do Rzeszowa. 

I tak zakończyła się moja wyprawa do serca Unii Europej-
skiej, jaką niewątpliwie jest Bruksela, stolica Belgii. Odbyć 
ją mogłem dzięki zaproszeniu mnie przez europosłankę Elż-
bietę Łukacijewską.

Proszę Państwa, jestem dumny, że reprezentuje nasz 
region Podkarpacia osoba takiego formatu, jak europosłan-
ka Elżbieta Łukacijewska. Jej poznanie sprawia, że łatwiej 
jest mi znieść zmiany, których na stare lata raczej się unika. 
Zaczynam na nowo zapuszczać korzenie… Na Podkarpaciu!

Jednocześnie chciałbym podziękować europosłance Elż-
biecie Łukacijewskiej za zaproszenie, asystentce Pani euro-
poseł Pani Joannie za opiekę nad grupą oraz Dominikowi 
Łazarzowi… za całokształt! 
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Cholesterol – dobry czy zły?

W Polsce choroby układu krążenia sta-
nowią niemalże połowę przyczyn 
zgonów. Jest to fakt dość porażający, 

dlatego też nie bagatelizujmy badań i problemu 
z nieprawidłowymi wartościami cholesterolu 
we krwi, gdyż jego wysoki poziom może przy-
czyniać się do chorób sercowo-naczyniowych, 
co prowadzić może w dalszym etapie do miaż-
dżycy, a w najgorszym wypadku do zawałów 
czy udarów mózgu. Pożądane wartości chole-
sterolu we krwi zmieniały się na przestrzeni lat. 
Pamiętajmy jednak, że wiedza ewoluuje, wiemy 
coraz więcej, metody badań rozwijają się, stają 
bardziej dokładne i zaawansowane. Dlatego 
rekomendowane normy cholesterolu są obec-
nie niższe niż było to kiedyś. Po co nam chole-
sterol, skoro ma tak złą opinię? Cholesterol to 
substancja lipidowa występująca w błonach 
komórkowych wszystkich naszych komórek. 
Jest niezbędny do produkcji hormonów płcio-
wych, hormonów kory nadnerczy, witaminy D 
oraz kwasów żółciowych, bez których nie mogli-
byśmy efektywnie trawić tłuszczów. Aż 70-80% 
cholesterolu produkowane jest przez nasz orga-
nizm głównie w wątrobie, pozostała niewielka 
część dostarczana jest z dietą. Cholesterol wystę-
puje tylko w produktach pochodzenia zwierzę-
cego, czyli mięsie, jajkach, podrobach, nabiale, 
maśle. O ile sam cholesterol zawarty w tych 
produktach nie podnosi znacznie poziomu cho-
lesterolu we krwi, o tyle nasycone kwasy tłusz-
czowe (tłuszcz) w nich zawarte, mogą w dużej 
mierze przyczyniać się do jego wysokich war-
tości. Często spotykamy się z potoczną nazwą 
cholesterolu dobrego (HDL) i złego (LDL). Tak 
naprawdę HDL i LDL to lipoproteiny, czyli takie 
opakowania, w których cholesterol jest trans-
portowany po organizmie. „Dobry cholesterol” 
HDL, transportuje cholesterol z komórek ciała 
do wątroby, gdzie jest magazynowany lub wyda-
lany z żółcią, „zły cholesterol” LDL przenosi go 
z wątroby do komórek i właśnie jego nadmiar 
może przyczyniać się do powstawania blaszki 
miażdżycowej w naszych tętnicach, zwężając je 
i prowadząc do choroby wieńcowej (stąd ta obie-
gowa nazwa „zły”). Cholesterol jest tłuszczem, 
który nie rozpuszcza się w wodzie, więc krąży 
we krwi w tych lipoproteinowych opakowa-
niach i patrzy, gdzie by tu się przykleić. Bardzo 
lubi wlepiać się w wewnętrzne ściany uszkodzo-
nych naczyń krwionośnych szczególnie u osób 
z cukrzycą. Czynniki zwiększające ryzyko pod-
wyższonego poziomu cholesterolu to nadwaga 
i otyłość (kobiety mające w pasie powyżej 80 
cm, mężczyźni powyżej 94 cm), preferencje 
genetyczne, palenie papierosów, nadużywa-
nie alkoholu, przewlekły stres, kanapowy tryb 

życia i dieta bazująca na wysoce przetworzo-
nych produktach, bardzo tłustych potrawach 
i dużej ilości cukru. Wysoki poziom cholesterolu 
może przyczyniać się do rozwoju nadciśnienia 
tętniczego, miażdżycy, udarów, zawałów, cho-
rób niedokrwiennych serca. Co zatem zrobić, 
by tego uniknąć lub w maksymalnym stopniu 
zmniejszyć ryzyko? Odpowiedź jest banalna 
- zadbać o siebie. Nie odkryję Ameryki, jeśli 
powiem, że odpowiednie, racjonalne żywienie 
jest już sukcesem. Dieta na obniżenie choleste-
rolu niewiele różni się od standardowego żywie-
nia zalecanego przez nasze rodzime, jak i świa-
towe organizacje zdrowia. Przede wszystkim 
zadbaj o zwiększenie ilości warzyw i owoców, 
które są bogactwem związków m.in. bioflawo-
noidów, które wspólnie z witaminą C (też w owo-
cach i warzywach) wzmacniają ścianki naczyń 
krwionośnych. Unikaj białego, a spożywaj pie-
czywo z pełnego ziarna –razowe, żytnie, gra-
ham. Częściej niż biały ryż, ziemniaki czy biały 
makaron jedz ciemne makarony i grube kasze, 
które są źródłem błonnika (warzywa i owoce 
też), który utrudnia wchłanianie cholesterolu 
w jelitach i działa jak supermiotła wymiata-
jąca niepotrzebne złogi pokarmowe. Ogranicz 
cukier, a jeśli jesteś cukrowym nałogowcem, 
rób to stopniowo, zastąp cukier w kawie czy 
herbacie np. ksylitolem. Zwiększ konsumpcję 
roślin strączkowych np. fasoli, ciecierzycy, 
soczewicy, które są źródłem m.in. lecytyny 
zmniejszającej poziom tłuszczów we krwi. 
Orzechy, pestki dyni, len, ryby to świetne źródła 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, które 
mają właściwości antyzapalne i wzmacniają 
proces oczyszczania ze złogów tłuszczowych. 
Nie musisz wykluczać mięsa ani jaj. Możesz je 
jeść, ale w rozsądnych ilościach. Jeśli masz już 
problemy z cholesterolem, wskazane jest mięso 
chude i maksymalnie kilka jaj tygodniowo, 
a najlepiej w zestawie z warzywami. Zioła 
m.in. mniszek lekarski, owoce głogu, mięta 
pieprzowa dobrze wspomagają pracę wątroby, 
przez co ma ona więcej siły do radzenia sobie 
z cholesterolem. Jeśli jest już po fakcie i chole-
sterol wywindował do góry, obowiązkowo zgłoś 
się do lekarza. Jeśli niezbędna będzie pomoc 
farmakologiczna, pamiętaj, że same leki nie 
sprawią, że będziesz znów jak młody bóg, bo 
odpowiednia dieta to podstawa. Dobre prowa-
dzenie żywieniowe to szansa na zmniejsze-
nie dawek leków. Liczy się jakość pożywienia. 
Rzuć palenie, więcej się ruszaj, kontroluj swoje 
ciśnienie tętnicze, regularnie się badaj. Jeśli 
będziesz prowadzić bardziej aktywny tryb życia 
i wdrożysz dobre nawyki żywieniowe, to z pew-
nością oddalisz od siebie ryzyko chorób serco-
wo-naczyniowych. Cholesterol jest ważny, ale 
trzymajmy go w ryzach.
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Skąd się wzięła i czym jest 
psychologia?

Psychologia, czyli nauka o duszy. Obecnie 
możemy ją nazwać nauką, jednak zanim 
zyskała taki status, opierała się głównie na 

bujnej wyobraźni osób, które usiłowały odnaleźć 
wytłumaczenie tego, czego doświadczały. „Psy-
che” i „logos”. Psyche oznacza duszę, a logos 
wiedzę. Skąd wzięła się dziedzina, jaką jest psy-
chologia? Jak wyglądały pierwsze pomysły na to, 
czym mogą być nasze uczucia, myśli i skąd one 
pochodzą?

Łatwo jest nam teraz stwierdzić, że pomysł 
pewnych substancji w naszym ciele, które 
odpowiadałyby temperamentowi, jaki mamy, 
jest niedorzeczny. Dysponujemy obecnie goto-
wą, sprawdzoną i ciągle sprawdzaną wiedzę, 
jednak kilkaset lat temu ktoś musiał rozpocząć 
ten proces, wymyślając przeróżne, często dość 
dziwne idee. Teraz przeważnie mamy dostęp 
do zasobów wiedzy. Kiedy pojawia się problem 
psychiczny, to mamy możliwość poszukania 
rozwiązania u innych, którzy wiedzą coś więcej 
na dany temat. Są przypadki nieodkryte, które 
budzą zdziwienie u lekarzy, jednak zdarzają się 
one coraz rzadziej. Jedyne, co się nie zmienia, 
to potrzeba zrozumienia siebie jako człowieka. 
Zmieniają się środki, zasoby, metody, ale cel 
pozostaje ciągle ten sam. 

Wspomniane wcześniej substancje, tak zwa-
ne humory, rzekomo determinujące nasz tempe-
rament, to jeden z pierwszych pomysłów, który 
pojawił się w starożytności. Galen wymyślił, że 
większe stężenie jednej z czterech substancji 
w ciele będzie determinowało to, jak dana oso-
ba będzie się zachowywać i reagować w róż-
nych sytuacjach. Przykładowo osoba melancho-
liczna, czyli emocjonalna i wrażliwa, miałaby 
mieć większe stężenie humoru – czarnej żółci, 
a u flegmatyka przeważałaby flegma. Innym 
przykładem jest Franz Gall, który stwierdził, że 
wypukłości w czaszce mogą powiedzieć nam, na 
ile dana osoba jest inteligentna. Obecnie wiemy, 
że to nieprawda, ale jego pomysł zapoczątkował 
w ogóle sposób poszukiwania wyjaśnień, który 
kontynuowany jest do dziś. Nie ma bezpośred-
niego przełożenia wielkości mózgu na inteli-
gencję człowieka, ale już gęstość „upakowania” 
neuronów w mózgu w pewien sposób wiąże się 
ze sprawnością naszego myślenia. 

Zanim pojawiły się techniki badania mózgu, 
nie do końca tak naprawdę było wiadomo, czym 
myślimy. Dla nas to oczywiste, że za myślenie 
odpowiada mózg, ale kiedyś ktoś znów musiał 
na to wpaść. Pomysłów było setki. Jedni sądzili, 
że to w całym ciele jest umysł, ale kiedy odcię-
to komuś rękę, zauważono, że w jego myśleniu 
nic się nie zmieniło. Kiedy już wiadome było, że 

za procesy rozumowania i myślenia odpowiada 
mózg, to wciąż niejasna pozostawała kwestia 
tego, czym jest mózg, a czym sam umysł albo 
dusza. Do tej pory to, co obserwujemy na EEG 
(elektroencefalografia) – czyli fale mózgowe - 
jest to proces fizyczny, któremu możemy przypi-
sywać pewne funkcje psychiczne, ale wciąż jest 
to jedna wielka niewiadoma. Owszem, obserwu-
jąc, że aktywny jest dany obszar mózgu za każ-
dym razem, gdy człowiek posługuje się mową, 
to możemy powiedzieć, że to konkretne miejsce 
w mózgu odpowiada za mowę. Ale takich pewni-
ków wciąż jest zbyt mało i są one dość ogólne, by 
móc zrozumieć relację mózgu i umysłu, a co za 
tym idzie, móc przewidzieć zachowanie człowie-
ka. Obecnie wiemy, że na przykład złość może 
wynikać nie tylko z powodu wcześniejszej trud-
nej rozmowy czy nieudolnie wykonanego zada-
nia, ale z wielu innych przyczyn. Rozumiemy, że 
wiążą się one także z naszą fizjologią, ale nie od 
początku oczywistą kwestią było wiązanie poce-
nia się rąk z odczuwaniem stresu. 

Zatem wszystko, co wiemy, ma swój początek 
w przeróżnych, często nawet śmiesznych pomy-
słach ludzi, którzy starali się pojąć to, co widzą, 
czują i doświadczają. Podobnie jak my, z tą róż-
nicą, że nam jest łatwiej, bo na starcie dostajemy 
pakiet faktów i zasobów, które pomagają zrozu-
mieć nam, kim jesteśmy i skąd bierze się to, co 
czujemy i doświadczamy.

Psychologia, którą znamy teraz, powstała 
dopiero w XIX wieku. Wtedy stała się nauką, 
dlatego że znacznie ograniczono spekulacje, 
a zaczęto patrzeć w sposób krytyczny na różne 
pomysły. Zaczęto badać zachowania czy wypo-
wiedzi różnych ludzi jednolitymi metodami, 
które z czasem przybrały formy eksperymentów 
w warunkach kontrolowanych (takich samych 
warunkach dla wszystkich osób badanych). 
Zatem wiedza psychologiczna, którą teraz mamy 
możliwość czerpać i tworzyć, opiera się nie na 
pojedynczych przypadkach i jakichś spostrze-
żeniach, ale na sprawdzanych różnymi meto-
dami prawidłowościach, które obserwuje się na 
dużych grupach ludzi. Jedne odkrycia są bar-
dziej pewne, bo widoczne u każdego człowieka, 
a inne mniej, bo dotyczą tylko danej grupy. 

Niemniej jednak psychologia, nawet jako 
nauka eksperymentalna, nigdy nie będzie 
dostarczać pewnych, niezawodnych faktów jak 
fizyka czy matematyka. Nie dlatego że jest nauką 
niższej rangi, wręcz odwrotnie, dlatego że doty-
czy nas – ludzi. Posłużę się cytatem Josteina 
Gaardera: 

„Gdyby ludzki mózg był tak prosty, że 
moglibyśmy go zrozumieć, bylibyśmy wtedy 
tak głupi, że nie zrozumielibyśmy go i tak.”
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Bioróżnorodność

Skierowany na wschód stok porośnięty lasem, przylegający doń pas łąk, pól i nieużytków 
oraz płynąca nieopodal rzeka z brzegami usłanymi na przemian kamienistymi i piaszczy-
stymi łachami. Bez wątpienia, tym razem trafiłem do miejsca, gdzie wiele gatunków organi-

zmów może znaleźć dla siebie dogodny skrawek ziemi.
Już na samym początku mojej wędrówki dają się słyszeć charakterystyczne odgłosy piskląt 

dzięcioła dużego. Początek czerwca to czas, kiedy wiele młodych ptaków opuszcza gniazda, jed-
nak w zależności od gatunku, może wyglądać to w różny sposób. Ogólny podział mówi o dwóch 
grupach: gniazdowniki, a więc ptaki, które pozostają w gnieździe aż do momentu osiągnięcia 
pełnej sprawności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania oraz zagniazdowniki, czyli 

Kumak w swej charakterystycznej pozie

Dzięcioł duży doglądający potomstwa
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grupa ptaków opuszczających bez-
pieczne gniazdo niedługo po 
wykluciu, licząca na opiekuńczość 
rodziców, pomagających przetrwać 
podlotom w środowisku natural-
nym. Wspomniany dzięcioł duży, 
którego z przyjemnością obserwuję, 
zaliczany jest do gniazdowników. 
Ponadto ptaki te są dziuplakami, 
które do budowy gniazd wykorzy-
stują dziuple wydrążone w pniach 
drzew.

Teraz samiec i samica naprze-
miennie podlatują do otworu dziu-
pli z kolejnymi porcjami pokarmu, 
aby zaspokoić apetyt hałaśliwego 
potomstwa. Już niebawem młode 
dzięcioły opuszczą gniazdo, zasi-
lając w ten sposób szeregi dzikich 
„lekarzy drzew”.

Opuszczając niespiesznie las, 
poruszam się drogą wykorzystywa-
ną podczas zrywki drewna. Bacz-
nie przyglądam się kałużom, które 
powstały w koleinach, bowiem nie-
jednokrotnie odnajdywałem w nich 
interesujące stworzenia. I tym razem 
mam szczęście – w jednej z kolein 
dostrzegam kilka osobników kuma-
ka górskiego. Ten oryginalny płaz 
przypomina istotę z minionej epoki. 
Wierzchnią część ciała pokrywają 
zrogowaciałe brodawki, natomiast 
podbrzusze, to mozaika jaskra-
wopomarańczowych plam, które 
stanowią jeden z mechanizmów 
obronnych tego zwierzęcia. W przy-
padku zagrożenia kumak eksponuje 
kolorowe podbrzusze, informując 
w ten sposób intruza o swojej tok-
syczności. Pośród dorosłych osobni-
ków przebywających w wodzie, nie 
sposób pominąć kijanek, których 
mnogość i ruchliwość zdecydowa-
nie zwiększają dynamikę sceny. 
Języczkiem uwagi jest odpoczywa-
jąca na dnie, trwająca w bezruchu 
traszka karpacka, będąca endemi-
tem występującym jedynie na nie-
wielkim obszarze naszego kraju.

Pozostawiam leśną scenerię 
i przedzierając się przez wysokie 
trawy okraszone niezliczoną ilo-
ścią kwitnących łąkowych kwia-
tów, wśród dźwięków świerszczy, 
zmierzam w kierunku rzeki, aż 
finalnie ukazuje się moim oczom 
jej brzeg. Kamienista plaża, 
niski poziom wody i cała masa 

tropów pozostawionych przez zwierzę-
ta w rzecznym mule… Upalne dni spra-
wiają, że takie miejsce działa na ptaki 
i ssaki niczym magnes. Spragnione cią-
gną w kierunku rzeki, aby tutaj znaleźć 
ochłodę i ugasić pragnienie… Oprócz 
stałych bywalców, którymi są siewecz-
ki rzeczne, czajki i nurogęsi, spoty-
kam również dziki, jelenie, lisa i… całą 
masę ważek z przewagą opalizujących 

odcieniami niebieskości i zieleni 
świtezianek. 

Bioróżnorodność danego terenu zale-
ży od wielu czynników. Jednym z klu-
czowych jest rodzaj i jakość występu-
jących na danym terytorium siedlisk. 
Bliskość lasu, łąki i rzeki stanowi dosko-
nały przykład tego, jak wielkie bogac-
two naturalne może skrywać niewielki 
skrawek naszego świata.

Stały bywalec kamienistej plaży - sieweczka rzeczna

Jedna z piękniejszych ważek - świtezianka

Kumak w swej charakterystycznej pozie

Dzięcioł duży doglądający potomstwa
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	 Antoine de Saint -Exupery „Mały Książę”

Od d a w n a 
z a s t a n a -
wiałam się, 

w czym tkwi fenomen tej 
skromnej objętościowo 
opowieści, traktowanej 
jako baśń, powstałej tak 
dawno, bo w 1943 r., prze-

tłumaczonej na setki języków świata i wciąż 
wydawanej i sprzedawanej w milionowych 
nakładach. Jej treść była i jest nadal inspira-
cją dla teatrów zawodowych i amatorskich oraz 
filmów, a jej aktualność nie przemija. Powieść 
jest niesamowicie poetycka, ale prosta w prze-
kazie, że czytając ją, ma się wrażenie, iż dia-
logi osoby dorosłej z dzieckiem są takie realne 
i naturalne. Zaś zauważa się przy tym, że to wła-
śnie dziecko dominuje swą dojrzałością i mądro-
ścią życiową. Być może autor chciał przekazać, 
aby dorośli odkrywali w sobie dziecko, bo tylko 
ono potrafi łatwo znaleźć szczęście, przywiązu-
jąc się do zwykłej zabawki, zaś dorośli pędzą za 
nim niczym ekspresowe pociągi i nie potrafią 
go znaleźć – co Mały Książę zauważył podczas 
spotkania ze zwrotniczym pociągów. Mały przy-
bysz z obcej planety nie może zrozumieć, dla-
czego ludzie są niekiedy dziwni, wręcz śmieszni, 
jak pijak, który pije, dlatego że się tego wstydzi, 
czyli robi coś na przekór sobie. Dziwi się też, 
dlaczego ludzie nie dbają o swą planetę Ziemię, 
przecież on zawsze starał się pielęgnować swą 
gwiazdę, czyścić nawet wygasłe wulkany, wyry-
wać baobaby. Wędrując przez kolejne planety, 
uświadamia nam, jakie mamy wady: jesteśmy 
pyszni i samolubni jak Próżny, zarozumiali 
i władczy jak Król, chciwi jak Bankier, praco-
wici, ale czasem naiwni jak Latarnik bezmyśl-
nie wykonujący rozkazy, źli i kąśliwi jak Żmija, 
dziwni jak Pijak, mądrzy a zarazem bezmyślni 
jak Geograf, który zna tylko informacje przygo-
towane dla niego przez badaczy. Pewnie utwór 
ten jest dobrze znany czytelnikom, ale swoim 
zwyczajem krótko przedstawię jego treść. 

Pewien pilot (autor był zawodowym pilotem) 
podczas awarii samolotu zmuszony został do 
lądowania na pustyni. Kiedy naprawiał swój 
samolot, nagle pojawił się przed nim mały, 
złotowłosy chłopiec i prosił go, by mu narysował 
baranka. Kiedy pilot po pewnych oporach speł-
nił jego prośbę, ten opowiedział mu swą historię: 
że pochodzi z maleńkiej planety, którą musiał 
opuścić za sprawą kapryśnej róży. Wędrując po 
wszechświecie, spotykał różne osoby (Króla, 
Próżnego, Latarnika, Geografa) – wszyscy wyda-
wali mu się jacyś dziwni, a niektórzy śmieszni. 
Pilot nie tylko cierpliwie wysłuchał opowieści, 

ale też bardzo zaprzyjaźnił się z chłopcem, 
pewnie dlatego że czuł się samotny na pustyni. 
Na planecie Ziemi Mały Książę spotyka kolejno 
Żmiję, która obiecuje mu powrót na swą planetę, 
Lisa, który chce się z nim zaprzyjaźnić i prosi go 
o oswojenie, Zwrotniczego pociągów, Handla-
rza tabletek zaspokajających pragnienie, któ-
ry uświadamia mu jak ważny jest smak wody 
i róże. Te ostatnie najbardziej go fascynują, gdyż 
mu przypominają Różę, którą zostawił na swej 
planecie. To dzięki nim Mały Książę uzmysławia 
sobie, że za nią tęskni i martwi się o nią. Zarów-
no lis, jak i żmija radzą mu powrócić do swej 
Róży. Jednak Mały Książę tak bardzo zaprzy-
jaźnił się z pilotem, że jest mu go żal zostawić. 
Jednak myśl, że jego ukochana Róża została 
sama i może grozić jej niebezpieczeństwo, bo 
na swą obronę ma tylko kilka kolców, powodu-
je, że decyduje się na powrót. Prosi żmiję, by mu 
w tym pomogła. Jednak nie chce, by był przy 
tym obecny Pilot. Kiedy lotnik znajduje martwe 
ciało Małego Księcia, jest zrozpaczony. Nie może 
o nim zapomnieć, nawet po powrocie do swego 
kraju.

Książkę tę czytać można setki razy i ciągle 
odnajduje się w niej coś nowego. Autor zamiesz-
cza w niej niezwykle ważne tematy, które są 
aktualne do dziś, traktują bowiem o istocie 
naszego żywota: o potrzebie przyjaźni, zrozu-
mienia i bliskości, aby nie czuć się samotnym. 
Podkreśla to w postaci sentencji, które nawet 
dziś nie tracą na aktualności, jak np. „Dobrze 
widzi się tylko sercem, a to co najważniejsze, jest 
niewidoczne dla oczu”. 

Choć powieść jest adresowana dla młodzie-
ży i jest lekturą dla VIII klas szkoły podstawo-
wej, zapewne ze względów dydaktycznych, to 
jednak jest to książka dla wszystkich. Dzieci 
i młodzież zafascynują przygody Małego Księcia 
w jego wędrówce po wszechświecie, planetoidy 
nazwane liczbami, olbrzymie baobaby, wulkany 
i inne astrologiczne ciekawostki. A co może zna-
leźć dorosły w tej fantastycznej baśni? Przede 
wszystkim odnajdzie w niej wspomnienie okresu 
dzieciństwa. „Wszyscy dorośli byli kiedyś dzieć-
mi (tylko wielu już o tym nie pamięta)” – mówi 
autor, dedykując swą powieść przyjacielowi 
Leonowi Werth „gdy był jeszcze małym chłop-
cem”. Beztroski wiek dzieciństwa, do którego tak 
chętnie wracamy myślami. Czytając powieść, 
można przeżywać dzieciństwo od nowa, aby 
sobie uświadomić, jak bardzo się zmieniliśmy. 
„Mały Książę” to fascynująca bajka, także dla 
dorosłych, do której często się wraca i którą 
koniecznie trzeba mieć w swej biblioteczce.
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Adrian Markowski „Bieszczady dla 
tych, którzy lubią chodzić własny-
mi drogami”

Znajdź swoją własną ścieżkę 
w Bieszczadach.

Ta książka to klucz do pozna-
nia Bieszczadów. I to wcale nie 
powierzchownie, ale do głębi. 
Na podstawie swoich długolet-
nich doświadczeń autor pewnie 
prowadzi czytelnika po drogach, 
bezdrożach, meandrach prze-
szłości i współczesności Biesz-
czadów. Niczego nie narzuca, 
lecz jedynie wskazuje szlaki do 
skarbów, które można tu odna-
leźć. Bo Bieszczady są magiczne, 
jednak tej magii mogą doświad-
czyć tylko ci, którzy wiedzą, 
gdzie i na co należy patrzeć. 
Mierzą wędrowców własną 
miarą, ceniąc szczególnie tych, 
którzy przemierzają swoją drogę 
z szacunkiem i pokorą.

Autor tego na poły przewod-
nika, na poły reportażu zapra-
sza na ścieżki bardziej i mniej 
znane, leżące na szlakach, poza 
nimi, a także w naszych sercach. 
Bo choć Bieszczady nie są już 
dalekie i dzikie, zawsze były 
i wciąż pozostają wyzwaniem. 
Każdy musi tu wydeptać swoją 
własną ścieżkę. Ta książka to 
pierwszy krok.

Jordan B. Peterson „12 życiowych zasad. 
Antidotum na chaos”

Co jest w życiu najważniejsze? 
O czym każdy powinien wiedzieć?

Renomowany psycholog Jordan 
Peterson, mający w swoim dorobku 
naukowym publikacje, które wpłynę-
ły na współczesne rozumienie osobo-
wości, przez wielu uznawany jest za 
jednego z najważniejszych myślicieli 
naszych czasów. Jego wykłady obej-
mujące tematykę od mitologii i opo-
wieści biblijnych, przez ewolucję, po 
relacje miłosne i wychowanie dzieci 
przyciągnęły dziesiątki milionów 
słuchaczy na całym świecie. W dobie 
galopujących zmian i polaryzującej 
polityki jego przekaz podkreślający 
wartość osobistej odpowiedzialności 
i tradycyjnych mądrości życiowych 
trafił społeczeństwo w czuły punkt.

Na kartach tej książki przedstawia 
dwanaście doniosłych, praktycz-
nych reguł, które mogą posłużyć za 
kompas moralny i pomóc nadać życiu 
sens.

Oparta na doświadczeniach 
zawodowych oraz życiowych autora, 
a także mądrościach zawartych w naj-
starszych ludzkich mitach i opowie-
ściach, książka „12 życiowych zasad” 
oferuje antidotum na chaos w naszym 
życiu: wieczne prawdy ukazane 
w świetle naszych współczesnych 
problemów.

Ed i Lorraine Warren „Nawiedzenia. Historie 
prawdziwe”

Ktoś kiedyś powiedział, że duchy są 
zawsze głodne, a nikt nie wiedział tego 
lepiej niż Ed i Lorraine Warrenowie, naj-
bardziej znani badacze zjawisk paranor-
malnych na świecie.

Przez dziesięciolecia Ed i Lorraine 
poznawali prawdę kryjącą się za najbar-
dziej przerażającymi zjawiskami nad-
przyrodzonymi. Badali niezwykłe sprawy 
nawiedzeń i opętań. Od osławionego 
domu uwiecznionego w „The Amityvil-
le Horror” po mrożące krew w żyłach 
wydarzenia, które zainspirowały twórców 
takich kinowych hitów jak „Obecność” 
czy „Annabelle".

„Nawiedzenia. Historie prawdziwe” 
przedstawiają wiele najbardziej wstrząsa-
jących, opartych na faktach przypadków 
upiornych nawiedzeń, demonicznych 
prześladowań i przerażających spotkań 
z duchami.

Ed i Lorraine Warrenowie przebada-
li wspólnie tysiące spraw związanych 
ze zjawiskami nadnaturalnymi. Napi-
sali razem wiele artykułów i książek, 
prowadzili też wykłady na uczelniach. 
Oboje idealnie się uzupełniali, wykorzy-
stując wiedzę i umiejętności. Domeną 
Eda – jedynego świeckiego egzorcysty 
zaakceptowanego przez Watykan – były 
przypadki nawiedzeń i opętań, Lorraine 
natomiast była niezwykle wrażliwym 
medium.

Masz ciekawe lub nietypowe hobby? Interesu-
jesz się modą, kosmetologią, możesz poradzić, 
jak dbać o urodę? Rysujesz karykatury lub coś 

równie oryginalnego? A może znasz jakieś pasjonujące 
historie o gminie bądź jej mieszkańcach? Podziel się 
z nami! Najlepsze teksty zostaną opublikowane w naszej 
lokalnej gazecie. Zapraszamy Was, drodzy Mieszkańcy, 
do współtworzenia „Wiadomości Brzosteckich”!

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

Dzwoni telefon: 
- Policja? 
- Tak. Słucham. 
- Niech mi pan powie, czy to jest nor-
malne? Od kilku miesięcy jeden facet 
trąbi o szóstej rano w swoją trąbkę 
i budzi ponad setkę ludzi. Czy nie 
można coś z tym zrobić? 
- Oczywiście, zaraz przyjedziemy. 
Proszę podać adres. 
- Koszary, jednostka wojskowa...

W walentynki facet pyta: 
- Czy mają państwo w sprzedaży 
kartki pocztowe z napisem „Kocham 
tylko Ciebie”? 
- Tak mamy 
- To poproszę 7 sztuk...

- Mamo, a wiesz, że Marian tak się 
dogadał z rodzicami, że płacą mu za 
naukę? Np. za piątkę dostaje 10 zł, za 
szóstkę 20 zł, za czwórkę 5 zł... Ale już 
za dwóję odejmują mu 5 zł, a za pałę 
10 zł. 
- No i ile już Marian tak zarobił? 
- W tej chwili dorabia na myjni 
w weekendy, żeby rodzicom długi 
spłacić...

Kilka dni przed ślubem narzeczo-
ny przychodzi do księdza, wręcza mu 
200 złotych i mówi: 
- Proszę księdza, mam prośbę. Proszę 
podczas dyktowania mi przysięgi 
małżeńskiej opuścić słowa: „Ślubuję 
ci wierność, miłość i uczciwość mał-
żeńską oraz że cię nie opuszczę, aż do 
śmierci”. Dziękuję z góry...

Przyszedł dzień ślubu. Pan młody 
pewny siebie stanął przed ołtarzem 
i wszystko szło dobrze do momentu 
składania przysięgi małżeńskiej. 
Ksiądz zapytał bowiem: 
- Czy ślubujesz bezgraniczne oddanie 

swojej żonie, posłuszeństwo wobec 
każdego jej rozkazu, przynoszenie jej 
śniadania do łóżka do końca życia? 
Czy klniesz się na Boga, że nigdy nie 
spojrzysz na inną kobietę i nawet nie 
przyjdzie Ci do głowy, że inne kobiety 
żyją na świecie? 
Pan młody, ciężko przestraszony 
i zaszokowany, wybąkał: 
- Ta... tak... 
Po ceremonii wściekły przybiegł do 
księdza i pyta, co to miało znaczyć. 
Ksiądz oddaje mu 200 złotych i odpo-
wiada spokojnie: 
- Panna młoda po prostu przebiła 
Twoją ofertę.

Rozmawia dwóch kolegów: 
- Kiedy moja żona spała, wstałem 
i przygotowałem jej pyszne śniadanie. 
Tylko potem zgłodniałem, zjadłem 
wszystko i wróciłem do łóżka. 
- To w czym problem? 
- Bo nie dowiedziała się, jakiego ma 
wspaniałego męża.

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Musimy uważać na dwie kategorie lu-
dzi: na tych, którzy nie mają osobowości  
i na tych, którzy mają więcej niż jedną.
(Anonimowy)

Jak możesz powiedzieć, że kogoś ko-
chasz, skoro na świecie są tysiące lu-
dzi, których mógłbyś kochać bardziej, 
gdybyś tylko ich spotkał? Faktem jest, 
że ich nie spotykasz. 
(Charles Bukowski)

„Góry znają sekrety, których musimy 
się nauczyć. To może zająć trochę cza-
su, może być trudne, ale jeśli wytrzy-
masz wystarczająco długo, znajdziesz 
siłę, by się podnieść”. 
(Tyler Knott)

„Przyroda jest jednym z najbardziej 
niewykorzystanych skarbów w życiu. 
Ma moc odciążenia serc i ponownego 
połączenia się z tym wewnętrznym 
miejscem pokoju”. 

(Janice Anderson)

„Wspinaj się na górę nie po to, by pod-
nieść flagę, ale aby podjąć wyzwanie, 
cieszyć się powietrzem i podziwiać wi-
doki. Wspinaj się po nim, aby widzieć 
świat, a nie tak, aby świat mógł Cię 
widzieć”. 
(David McCullough Jr.)

„Rada z oceanu: bądź brzegiem sa-
mego siebie. Wyjdź ze swojej skorupy. 
Poświęć trochę czasu na wybrzeże. 

Unikaj nacisku na molo. Piękno życia 
morskiego. Nie spiesz się z pracą tak, 
że przegapisz piękne fale życia”. 
(Nieznany)

„Naszym zadaniem, jeśli chodzi 
o kreatywność, jest pomoc  dzie-
ciom we wspinaniu się na własne góry, 
jak najwyżej. Nikt nie może zrobić 
więcej”. 
(Loris Malaguzzi)

Pierwsza „wierzę, że ocean leczy 
wszelkie złe nastroje. Wierzę, że fale 
rozpraszają zmartwienia. Wierzę, że 
muszle przynoszą szczęście. Wierzę  
w palce w piasku, które uziemiają 
moją duszę”. 
(Nieznany)

Humor to umiejętność 

dostrzegania zabawnycH stron 

życia, cHwilowy stan uosobienia 

człowieka, zazwyczaj Pozytywny
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

czerwiec 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miejsce? (str. 47) i zagadki przyrodniczej 
Co to za roślina? (str. 47) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 12 lipca 2022 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpo-
wiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za miejsce?   czerwiec 2022
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Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za roślina?   czerwiec 2022

POZIOMO: 1) Cmokanie, cmoktanie, mamlanie. 6) Wziernik z własnym źró-
dłem światła i układem optycznym; stosowany do retrospekcji. 11) Litera alfa-
betu greckiego. 12) Mebel do spania. 13) Jednoroczna roślina z rodziny dynio-
watych; kraje tropikalne. 14) Ryba z rodziny prażmowatych; bops. 15) Termin 
kalendarzowy jakiegoś zdarzenia; w kalendarzu. 17) Sędzia muzułmański, 
wydający wyroki na podstawie prawa islamu. 19) W średniowieczu: szafa 
ścienna do przechowywania broni i kosztowności. 21) Lata życia, liczba lat 
przeżytych. 27) Jednopasmowy daszek na zewnętrznej ścianie drewnianego 
budynku. 28) Silna trucizna. 31) Policzki 32) Wytrzebiony baran 33) Mała 
Agnieszka 34) Chem.: pozostałość po destylacji smoły węglowej. 36) Glon 
o kulistych pęcherzach pławnych, porastający podwodne skały 39) Narybek 
łososi i troci w okresie do stadium smolt. 40) łódź wiosłowa 2-3 osobowa 
o szkielecie z drewna obciągniętym smołowanym płótnem. 42) Ludowa na-
zwa podstrunicy, listwy w instrumencie muzycznym, na której są umieszczone 
struny. 44) Odzież: dzienna bielizna damska; dessous. 46) Rodzaj starożytne-
go liczydła. 47) Część uprzęży nakładana na głowę konia; uździenica. 49) Lek 
bakteriobójczy, antybiotyk. 52) W judaizmie kapłan niższy rangą. 53) Wor-
kowate zakończenie matni niewodu i narzędzi pułapkowych. 54) Poprzecz-
ne żebro usztywniające kadłub statku; wręga, wręg. 55) Początek, wczesna 
pora dnia; rano, ranek. 56) Koralina, kwas rozolowy. 57) Szyszak, banano-
jad 58) Długi, luźny żakiet, często bez kołnierza.

PIONOWO: 1) Gubi igły na zimę. 2) W muzyce: biegle 3) Grat, 
rupieć. 4) Przyroda. 5) Programowe przemówienie premiera lub 
ministra. 6) Wonna roślina rabatowa. 7) Tytuł naczelnego dowód-
cy wojsk królewskich we Francji. 8) Starorzymskie naczynie do 
przechowywania wina, oliwy, winogron. 9) Robotnik zajmujący się 
wyrobem kafli. 10) Ryba z rodziny dorszowatych (łupacz). 16) Mi-
gacz, ręczna lampa do sygnalizacji morskich. 17) Siatka do pod-
chwytywania ryb 18) Starogrecka galera 20) Gra w karty. 22) Wy-
dawnictwo młodzieżowe, powstałe w 1952 r. 23) Litera alfabetu 
greckiego. 24) Dzika koza żyjąca w Pirenejach. 25) Papuga z rodzi-
ny nestorów. 26) Kolorowe sznury z supłami używane do liczenia 
przez Inków. 29) Potocznie: osoba dorosła, starsza; także ojciec; 
wapniak. 30) Rodzaj dawnej zbroi. 35) Cienki, krótki kabel; prze-
wód. 37) Robotnik obsługujacy instalacje pieców koksowni-
czych. 38) Strzela biegaczom na linii startu. 40) Duża jadowita ro-
pucha; aga. 41) Ukośne drzewce wsparte jednym końcem o maszt; 
rożec. 42) Pale wbite w dno służące cumowaniu statku z dala od wy-
brzeża. 43) Czako, wojskowe nakrycie głowy. 45) Jesienne święto 
żyd.; Kuczki, Święto Namiotów. 48) Gaz palny w ropie. 50) Olejek 
różany. 51) Przenośnie: schronienie, przytułek, miejsce bezpiecz-
nego pobytu.
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Groch	z	kapustą

Lasy - dobro narodowe

Na przełomie kwietnia i maja 
przebywałam w sanatorium 
„Świerkowy Zdrój” w Rymano-

wie-Zdroju i oprócz warunków pobytowo-za-
biegowych najbardziej podobała mi się leśna 
okolica: dużo tras turystycznych, alejek spa-
cerowych, dróg leśnych, ścieżek zdrowia 
itp. Fascynująca była droga leśna do Wołtu-
szowej, z dość ostrym podejściem ok. 2 km, 
wiodąca wśród dziewiczego lasu, poprze-
cinanego licznymi strumykami. Na miejscu 
okazało się, że nie ma żadnej miejscowości, 
żadnych zabudowań, a tylko mały cmenta-
rzyk i krzyż upamiętniający ludność łemkow-
ską. W ramach akcji „Wisła” mieszkańcy wsi 
zostali wysiedleni na Ukrainę, a ich zabu-
dowania spalone. Rymanów-Zdrój słynie 
z niezwykłego klimatu, gdzie powietrze jest 
bogate w jod. Skąd jod w górach? Zawsze się 
mówiło, że po jod trzeba jechać nad morze 
lub do kopalni soli. Mniejszym kosztem - 
posiedzieć w grocie solnej lub przy tężni 
solankowej. Dowiedziałam się, że gleba, na 
której rosną stare, wiekowe jodły, jest bogata 
w ten pierwiastek, a jodły, parując po desz-
czu czy rano, oddają ten jod powietrzu, z któ-
rego możemy bezpłatnie korzystać. Oraz że 
najwięcej jodu jest rano, kiedy jodły „dymią”. 
Obserwując „dymiące” lasy przez okno sana-
torium, postanowiliśmy wybrać się na trasę 
w stronę Wołtuszowej o 6.00 rano, kiedy koń-
czy się cisza nocna i jeszcze nie rozpoczynają 
zabiegi. Trafiliśmy w dziesiatkę: po drodze 
między starymi jodłami sfotografowałam 
żabę (już jest ich mało), winniczka oraz dwie 
salamandry plamiste.

A powietrze? Istne cudo - rześkie, wil-
gotne, bez alergenów, pełne tlenu i jodu. 
Doszliśmy do trzech daglezji i musieliśmy 
wracać na śniadanie. Poszliśmy ścieżką fit-
ness wśród potężnych jodeł, z przyrządami 

do ćwiczeń ustawionymi na poboczu. Odtąd 
w każdym wolnym czasie szliśmy podziwiać 
ten piękny, jeszcze na szczęście niewycięty 
starodrzew.

Jakiś czas po powrocie przeczytałam 
artykuł Dominika Szczepańskiego: „Lasy 
uzdrowiskowe na Podkarpaciu idą pod topór. 
Tną na wszystkich wzgórzach, niedługo 
nie będzie czego bronić’’ z dnia 27.05.2022 
i dowiedziałam się, że „w lasach uzdrowi-
skowych wokół Iwonicza-Zdroju i Rymanowa
-Zdroju od niedawna drewno pozyskuje się 
jak wszędzie indziej. Żniwo zbiera ustawa, 
dzięki której leśnicy dostali dostęp do pra-
wie 1000 ha porośniętych starymi drzewami. 
Podpisali się pod nią posłowie wszystkich 
ugrupowań. Wycinki trwają na wszystkich 
wzgórzach wokół podkarpackich kurortów 
Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju. Leśnicy 
wycinają ponadstuletnie drzewa w strefach 
ochrony uzdrowiskowej, przy potokach, na 
przełęczach, w miejscach występowania 
cennych porostów i mchów, traszek czy sala-
mander. Transport ściętych drzew odbywa 
się przez trudno dostępne tereny. W jego trak-
cie zniszczeniu ulegają kolejne drzewa, a dro-
gi zrywkowe pozbawiają las wody. Wcześniej 
te tereny były chronione. Możliwość wycinki 
dała leśnikom ustawa, za którą głosowało 
425 z 428 obecnych na sali posłów.”

To są lasy państwowe, a Państwo to ja - 
Obywatel tego Państwa! I nie zgadzam się na 
taką bezmyślną gospodarkę drzewostanem! 
Przedstawiciele Lasów Państwowych mówią, 
że tną w trosce o bezpieczeństwo użytkow-
ników lasów, czyli nas. A nam to wygląda na 
zwykłą gospodarkę rabunkową. Jak można 
usuwać stare jodły z uzdrowiska, które sły-
nie z mikroklimatu wywołanego przez stare 
jodły?

Takich wycinek nie pamięta Jakub 
Lenkiewicz. „Ochrona lasów uzdrowisko-
wych to fikcja. Znikają starodrzewia, zaraz 
ich nie będzie, a przecież to właśnie one 
odpowiadają za mikroklimat. Tu nie cho-
dzi o nic innego, tylko o wykorzystywanie 

lasów uzdrowiskowych pod kątem aspektu 
gospodarczego i pozyskiwania dochodowego 
drewna nawet w trudno dostępnych zakąt-
kach. W liście do Ministerstwa Klimatu Len-
kiewicz opisuje szczegółowo dwie wycinki 
wokół podkarpackich uzdrowisk.„Rosną tam 
przede wszystkim buki i jodły, niektóre mają 
ponad 110 lat. Policzyłem, że leśnicy wycięli 
przynajmniej 230 drzew, głównie pięknych 
i zdrowych, a podczas ścinki i zrywki uszko-
dzili dziesiątki innych i zniszczyli siedliska 
przyrodnicze - mówi Gazeta.pl Lenkiewicz. 
-  Drugi przypadek miał miejsce w sercu 
uzdrowiskowego lasu między dwoma pod-
karpackimi kurortami na obszarze Natura 
2000. - Leśnicy wycinali tam piękne i zdrowe 
jawory i jesiony, ponadto w mniejszym stop-
niu buki, świerki i jodły. Wszystko zaczęło 
się 18 marca pomimo okresu lęgowego pta-
ków - mówi Lenkiewicz. W ciągu ostatnich 
pięciu lat pracownicy Lasów Państwowych 
cięli lasy na wszystkich wzgórzach otaczają-
cych uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i Rymanów
-Zdrój.” Sejm zmienił ustawę o obszarach 
ochrony uzdrowiskowej w marcu 2011 roku. 
Po zmianie ustawy Lasy Państwowe mogą 
prowadzić zwykłą gospodarkę leśną i drew-
no z tych miejsc traktować jako surowiec. 
W 2019 roku wycinano drzewa gatunku buk 
w wieku od 128 lat do 153 lat, gatunku jodła 
w wieku 126 lat oraz pojedyncze drzewa 
z gatunków sosna, dąb i innych liściastych”.

O wycince drzew o wymiarach pomniko-
wych na Podkarpaciu można dowiedzieć się 
w tekście „Leśnicy rzucili się na Puszczę Kar-
packą. Ujawniamy: pod topór poszło prawie 
2 tysiące drzew o wymiarach pomnikowych” 
- pisze Lenkiewicz. Swój list do Minister-
stwa Klimatu kończy tak: „Szanowna Pani 
Minister, jestem przekonany, że to ostatnia 
chwila, aby pochylić się nad górskimi lasami 
uzdrowiskowymi o statusie lasów ochron-
nych, otaczających Iwonicz-Zdrój i Ryma-
nów-Zdrój. Nie można udawać, że nie ma 
problemu. Myślę, że jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem jest wprowadzenie natychmia-
stowego moratorium na wycinki w ochron-
nych lasach uzdrowiskowych, połączone 
z rzeczową, wręcz ogólnopolską dyskusją 
nad ich realną ochroną. Konieczne są także 
liczne i kompleksowe wizje terenowe miejsc 
ścinek i zrywek drewna w tutejszych lasach.”

Ratujmy lasy! Las rośnie długo. Nie było 
nas, był las - nie będzie nas, oby był las. 
Dotyczy to również naszego terenu, na któ-
rym piły dżwięczą bez opamiętania. 
Przytoczone fragmenty pochodzą z artykułu na stronie 
https://next.gazeta.pl/next/7,172392,28501860,lasy-uzdrow-
iskowe-na-podkarpaciu-ida-pod-topor-tna-na-wszyst-
kich.html

Janina Słupek
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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

Oferta Sprzedaży 
Lokal biurowy z możliwością przywrócenia do funkcji 
mieszkalnej
Cena całości 782.040,00 zł 
Cena za m2 3.500,00 zł 

Metraż i szczegóły oferty
Powierzchnia użytkowa 223,44 m2 
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych. 68 m2

Łącznie powierzchnia 291,44 m2

Piętro pierwsze
Przeznaczenie biuro, mieszkanie
Rok budowy 1976

Opis oferty
Lokal położony na drugiej kondygnacji budynku handlowo-biurowego z częścią mieszkalną w Brzostku przy 
ul. Szkolnej 7. Pomieszczenia przynależne do lokalu tj. schowek, klatka schodowa oraz magazyny, znajdują się 
na poziomie parteru i piwnic. 
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz pomieszczeniami przynależnymi wynosi 291,44 m2

Przedmiotowy lokal użytkowy składa się z 2 łazienek, 2 wc, sali operacyjnej, 6 pomieszczeń biurowych, ko-
rytarza, schowka, archiwum oraz 2 pomieszczeń socjalnych. Lokal wyposażony jest w następujące sieci infra-
struktury technicznej: prąd, wodociąg, kanalizacja, gaz, sieć telefoniczna i internetowa.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1D/00088690/0, przez Sąd Rejonowy w Dębicy. 
Cena do negocjacji.

Pytania dotyczące szczegółów oferty prosimy kierować do Zespołu Administracji
na adres email sekretariat@bsr.krakow.pl lub pod nr telefonu 12 433 31 55.

OGłOSzeNIe
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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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techn.), Ewa Szukała, Katarzyna Wojdyła (layout), Nina Wodzisz, Daniel Wójcik, 
Justyna Zegarowska
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Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek 
Nr: 49 8589 0006 0080 0210 2062 0001

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.
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Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 12 lipca 2022 r. 
na adres wiadomosci@brzostek.pl
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RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu

Nikt nie nadesłał rozwiązania krzyżówki ani odpo-
wiedzi na zagadki fotograficzne.

Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za rozwią-
zanie zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór nagród 
w ciągu 30 dni od ukazania się informacji o nagrodzonych.
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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

fot. Stanisław Szukała z Brzostku

fot. Joanna Płaziak z Opacionki

fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnejfot. Maria Smoroń z Bukowej

fot. Karol Furman z Brzostku


