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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

1. Ze względu na wycofanie się potencjalnego inwestora zmu-
szeni byliśmy unieważnić poprzedni przetarg dotyczący 
rozbudowy budynku Magistratu i rozpisać nowy. Ponowne 
otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia. Najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła firma TERMOBUD A.J. Kowal Sp. z o.o. z Miel-
ca opiewająca na nieco ponad 3,5 mln zł. Mam nadzieję, że 
tym razem wykonawca nie wycofa się z zadania i będziemy 
mogli podpisać umowę i ruszyć z kolejną inwestycją.

2. 22 lipca otwarto przetarg na budowę parkingu z infrastruk-
turą towarzyszącą przy Ośrodku Zdrowia w Brzostku. Naj-
korzystniejszą ofertę przedstawiła firma „KONSTRUKTOR” 
Usługi Projektowo-Budowlane mgr. inż. Paweł Machaj z Ka-
mienicy Dolnej opiewającą na 336 510,16 zł – która będzie 
wykonawcą zadania. Czas realizacji to 3 miesiące od pod-
pisania umowy, tak więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, najpóźniej końcem listopada będziemy cieszyć 
się nowym, większym parkingiem przy budynku ośrodka 
zdrowia.

3. Po zabezpieczeniu środków na przebudowę remizy stra-
żackiej w Grudnej Dolnej przyszedł czas na przetarg, któ-
ry został otwarty 11 sierpnia i wyłonienie wykonawcy 
robót. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Zakład 
Budowlany „EURO-BUD” Zbigniew Godzisz, Andrzej Go-
dzisz z Dębicy opiewająca na prawie 200 tys. zł (dokładnie 
199812,58 zł). Obecnie oferty są weryfikowane pod wzglę-
dem formalnym. 

4. 11 sierpnia otwarty został również przetarg na zadanie pn. 
„Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Gorzejo-
wej”. Najkorzystniejszą ofertę spośród dziewięciu złożonych 
przedstawiła firma Zakład Remontowo-Budowlany Sta-
nisław Wójtowicz z Różanki opiewającą na nieco ponad 
136 tys. zł. 

5. Dzięki porozumieniu z Gminą Jodłowa oraz PGL Lasy Pań-
stwowe, przystąpimy do zadania przebudowy, budowy i re-
montu drogi Przeczyca-Dęborzyn. Będzie więc możliwość 
nie tylko komunikacji między obiema miejscowościami, ale 
powstanie również nowa, malownicza trasa na wycieczki 
rowerowe wzdłuż brzegu Wisłoki. Inwestycja jest w trakcie 
przygotowywania, mam nadzieję, że uda się ją zrealizować 
jeszcze w tym roku.

6. Gmina zakupiła od parafii Siedliska-Bogusz budynek 
w Smarżowej, który w pierwotnym zamyśle miał być kapli-
cą. Obecnie, po podpisaniu umowy notarialnej zostanie on 
przeznaczony na dom ludowy.

7. Prócz przetargów oraz większych inwestycji realizowane 
są także te mniejsze. W tym miesiącu wykonano dwa takie 
zadania:
•  W Kamienicy Dolnej – ułożenie 260 m² kostki brukowej 

na placu przy siłowni zewnętrznej – zadanie sfinanso-
wano ze środków sołeckich.

•  W Grudnej Górnej – malowanie 350 m dachu na budyn-
ku szkoły podstawowej, wymiana orynnowania oraz 
gwoździ na całej powierzchni dachu. 

8. Udało nam się sprzedać budynek po szkole w Bukowej. 
Obecnie wykonano prace porządkowe wokół nieruchomo-
ści, w której inwestor planuje przygotować mieszkania pod 
wynajem. 
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80. rocznica 
pacyfikacji 
getta

12 sierpnia 1942 roku Niemcy 
zlikwidowali brzosteckie 
getto. Pozostałych przy 

życiu, niespełna 180 Żydów (przed 
wojną mieszkało ich w Brzostku około 
500), wywieziono najpierw do Koła-
czyc, a następnie zamordowano na 
Podzamczu. Ponadstuletnia historia 
społeczności żydowskiej w naszej gmi-
nie dobiegła końca. W 80. rocznicę 
tych tragicznych wydarzeń władze 
samorządowe Gminy Brzostek przy 
współpracy ze znanym społeczni-
kiem Tomaszem Milianem odwiedzili 
miejsca, które przypominają współ-
czesnym o ponadstuletniej obecności 

„starszych braci” na Ziemi Brzostec-
kiej. Kwiaty i znicze zostały złożone 
i zapalone pod tablicą pamiątkową 
na budynku Magistratu, na cmen-
tarzu żydowskim oraz na wspólnej 
mogile pomordowanych na Podzam-
czu. Następnego dnia przedstawiciele 
samorządów Brzostku i Jodłowej spo-
tkali się w Przeczycy, gdzie znajduje 
się mogiła 160 Żydów z Jodłowej. Samo-
rządowcy złożyli kwiaty i oddali hołd 
wszystkim pomordowanym, których 
straszliwy Holocaust skazał na nie-
byt w życiu obu społeczności. Fizycz-
nie zostali wymordowani, w pamięci 
pozostali. Żydzi są częścią naszej histo-
rii i tego się nie da wymazać. Po wielu 
latach milczenia wracają na miejsce, 
które im się należy. Tutaj się rodzili, 
tutaj pracowali, tutaj zakładali swoje 
rodziny, cieszyli się z narodzin swo-
ich dzieci i tutaj umierali chowani na 
swoim cmentarzu. Byli takimi samymi 
mieszkańcami Brzostku i okolicznych 
wiosek jak i my. Dlatego z szacunkiem 
i radością witamy dzisiaj ich potom-
ków, którzy przyjeżdżają, żeby zoba-
czyć miasteczko i rodzinne miejsca, 

o których opowiadali ich dziadkowie 
i rodzice. Wielka w tym rola prof. Uni-
wersytetu w Oxfordzie Jonathana Web-
bera, australijskiego reżysera filmu 
„A Town Called Brzostek” Simona 
Targeta oraz władz naszego miasta 
z burmistrzem Leszkiem Bieńkiem 
oraz sekretarz Lucyną Pruchnik na 
czele. Przeprowadzona ich wysiłkiem 
rekonsekracja cmentarza żydowskiego 
i upowszechnienie tego wydarzenia 
w środowiskach żydowskich na całym 
świecie otworzyło drogę do przypo-
mnienia wszystkim, że Żydzi przez lata 
byli częścią naszej wspólnoty. Z satys-
fakcją odkrywamy, że wielu ich potom-
ków zajmuje dzisiaj ważne stanowiska, 
prowadzi poważne biznesy i zajmuje 
się działalnością naukową w naj-
poważniejszych ośrodkach naukowych 
na świecie. Regularnie odwiedzają 
Brzostek również potomkowie ostat-
niego rabina Brzostku Cheima Wolken-
felda. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

• fot. Paweł Batycki
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►

W rocznicę Bitwy 
Warszawskiej

15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 
roku obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. 
Wtedy, na samym początku walk pod Radzymi-

nem, poległ kpt. Jan Zdziarski z Siedlisk-Bogusz, inżynier 
i legionista, który do końca trwał na swoim posterunku, 
walcząc z bolszewikami. W rocznicę bitwy na odnowionym 
wspólnym wysiłkiem z IPN nagrobku, władze samorządowe 
naszej gminy złożyły wiązankę kwiatów. 

Śpij Kolego, a w tym grobie, niech się Polska przyśni 
Tobie…

NW

• fot. Paweł Batycki

Uroczystości odpustowe 
w Sanktuarium 
w Przeczycy

W Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej 
w Przeczycy od soboty 13 sierpnia 2022 r. 
miały miejsce uroczystości odpustowe. Tego-

roczny odpust przeżywano   pod hasłem „KRÓLOWO 
POKOJU - MÓDL SIĘ ZA NAMI”.

Rycerstwo Niepokalanej, obchodząc 81. rocznicę męczeń-
skiej śmierci założyciela Św. Maksymiliana Kolbego, rozpo-
częło uroczystości Mszą św., adoracją Najświętszego Sakra-
mentu, Drogą Krzyżową i Apelem Jasnogórskim.

W czasie Centralnej Uroczystości Ks. Bp Ordynariusz 
Andrzej Jeż poświęcił wieńce żniwne, zioła i kwiaty oraz tra-
dycyjne wiązanki i chleby wypieczone z tegorocznych zia-
ren. Jest to dziękczynienie za zebrane plony.

We wtorek o godz. 18.00 zgromadziły się Służby Munduro-
we pod przewodnictwem Ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza.

Następne dni odpustowe to dni modlitwy za Ojczyznę, 

Misje Św., o powołania do służby Bożej. W sobotę 20 sierp-
nia przybyli chorzy, starsi wiekiem i niepełnosprawni. Pod-
czas każdej mszy św. udzielano sakramentu chorych.

Przeczyckie uroczystości odpustowe zakończyły się 
w niedzielę 21 sierpnia modlitwą za rodziny oraz błogosła-
wieństwem dzieci i rodziców. Błogosławieństwo otrzymali 
również zgromadzeni o godz. 14.00 motocykliści, kierowcy 
i użytkownicy dróg.

Sanktuarium w Przeczycy jak co rok przyciągnęło tłumy 
ludzi, o czym świadczą zamieszczone fotografie. 

Parafia Rzymskokatolicka w Przeczycy



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 8/20226



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 8/2022 7



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 8/20228

XXIV Pielgrzymka 
Służb Mundurowych 
do Przeczycy

Już po raz 24. u stóp Przeczyckiej Pani spo-
tkali się przedstawiciele służb munduro-
wych. Tradycyjnie 16 sierpnia, w drugim 

dniu odpustu ku czci NMP Wniebowziętej, policjanci, żoł-
nierze, myśliwi, leśnicy, funkcjonariusze służby więzien-
nej, straży miejskiej oraz kombatanci przybyli, by wspólnie 
modlić się, dziękować za otrzymane łaski i prosić o kolejne, 
tak potrzebne w trudnej i odpowiedzialnej służbie. Oczy-
wiście niezmiennie od lat najliczniejszą grupę pielgrzy-
mów w mundurach stanowili strażacy OSP i PSP. Łącznie na 
zaproszenie organizatorów pielgrzymki, którymi są Parafia 
Rzymskokatolicka w Przeczycy, Oddział Powiatowy ZOSP 
RP w Dębicy i Gmina Brzostek odpowiedziało ponad 300 
mundurowych, w tym 43 poczty sztandarowe, 56 jednostek 
OSP oraz Ogniowa Kompania Honorowa OSP w Kołaczycach 
i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Nie odstraszyła ich 
nawet burzowa pogoda i przelotne opady deszczu. Swoją 
obecnością zaszczycili także przedstawiciele władz pań-
stwowych i  samorządowych, aktualni i byli komendanci 
PSP, władze ZOSP RP szczebla wojewódzkiego. Powitania 
osób duchownych dokonał gospodarz parafii ks. Edward 
Janikowski, natomiast pozostałych gości i  wszystkich 
przybyłych pielgrzymów przywitał burmistrz Wojciech 
Staniszewski.

Liturgii sprawowanej przy ołtarzu polowym przez licznie 
zgromadzonych kapelanów służb mundurowych oraz kapła-
nów z okolicznych parafii przewodniczył ks. biskup Leszek 
Leszkiewicz, który skierował do zgromadzonych słowa 
homilii. Po zakończonej mszy, prowadzone przez połączo-
ne orkiestry OSP Pilzno i OSP 
Jodłowa, które uświetniały całą 
uroczystość, poczty sztandaro-
we i pododdziały przemaszero-
wały na plac, gdzie odbyło się 
tradycyjne błogosławieństwo 
i poświęcenie pojazdów pożar-
niczych, któremu towarzyszył 
donośny dźwięk syren i błyski 
sygnałów świetlnych. Po tym 
obrzędzie na pielgrzymów cze-
kał zapewniony przez organi-
zatorów pożywny bigos.

W przyszłym roku czeka nas 
25. Pielgrzymka Służb Mun-
durowych do przeczyckiego 
sanktuarium. Już dziś zapra-
szamy wszystkich pielgrzymów 
w mundurach na to jubileuszo-
we spotkanie. Do zobaczenia.

Daniel Wójcik
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

• fot. Paweł Batycki
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Burmistrz 
Wojciech Staniszewski

Szkoła Podstawowa 
w Gorzejowej najlepsza 
w naszej gminie

Imponujący wynik egzaminu ósmoklasisty osiągnęła 
Szkoła Podstawowa w Gorzejowej. Sukces tym bardziej 
budzi uznanie, że został osiągnięty siłami klasy złożo-

nej z 14 uczniów, zatem nie można mówić o „dobrym rocz-
niku” kilkorga dzieci. Ten wynik pokazuje, że osiągane od 
pewnego czasu dobre wyniki nauczania w Gorzejowej nie 
są przypadkiem, ale przede wszystkim zasługą dobrych 
nauczycieli, którzy potrafią nauczyć i przygotować nie tylko 
zdolną młodzież. Osiągnięty 9 stanin z języka polskiego, 
8 stanin z matematyki i 7 stanin z języka angielskiego to 
absolutny „top”, a więc drugie miejsce w powiecie nie jest 
przypadkiem. Gratuluję doskonałych wyników pani dyrek-
tor Marzenie Wal, nauczycielowi języka polskiego pani 
Wiolecie Hołowickiej, nauczycielowi matematyki pani 
Agnieszce Kawalec oraz nauczycielowi języka angielskiego 
pani Marcie Śniadach. Macie Państwo powody do dumy 
i satysfakcji. Jeszcze raz gratuluję!

Warto na chwilę zatrzymać się przy wynikach egzami-
nów dla ósmoklasisty w szkołach naszej gminy. Pobieżna 
nawet ich analiza pokazuje ciekawą prawidłowość. We 
wszystkich szkołach uzyskano bardzo dobre wyniki naucza-
nia z języka polskiego. Warto tutaj dodać, że Szkoła Pod-
stawowa w Januszkowicach miała z języka polskiego trzeci 

wynik w powiecie dębickim (gratulacje dla pani Marty Kar-
melity), a żadna placówka nie była poniżej 5 staninu. Mie-
liśmy drugi wynik z języka polskiego wśród szkół powiatu 
dębickiego, niewiele tracąc do pierwszego miejsca, co budzi 
uznanie i może być powodem do radości. Gorzej poszła 
matematyka i język angielski. Zwłaszcza wynik z tego dru-
giego przedmiotu przedstawia się nieciekawie szczególnie 
w sytuacji jednej ze szkół, gdzie te same dzieci z matema-
tyki mają 88% (gratulacje dla pani Agnieszki Jędrzejczyk), 
a z angielskiego 37%... Nie ulega jednak wątpliwości, że 
wydobyliśmy się z „dołka”, w jakim byliśmy jeszcze kilka 
lat temu i nawet przy gorszych wynikach nie odbiegamy 
znacząco od średnich dla naszego powiatu. Bywają jed-
nak nauczyciele, którzy systematyczne mają marne wyni-
ki nauczania niezależnie od tego, czy rocznik jest mocny 
czy słaby. Myślę, że „osiągnięcia” w takich przypadkach 
powinny być powodem do głębszej refleksji. Kilka lat temu, 
kiedy byliśmy praktycznie we wszystkich przedmiotach 
w ogonie wszelkich zestawień, padły z mojej strony mocne 
i gorzkie słowa, które wielu pamięta mi do dzisiaj. Uwierz-
cie Państwo, że nie przyszło mi to łatwo. Dziś czuję jednak 
radość i głęboko wierzę, że przebijemy się do czołówki tak-
że i z matematyki i języka angielskiego, bo już teraz widać 
i tutaj zdecydowaną poprawę. Prośba zatem do rodziców: 
nauczyciel sam wszystkiego zrobić z uczniem nie da rady. 
Bez waszej pomocy efekt zawsze będzie ograniczony. Musi-
cie im pomagać i motywować własne dzieci do nauki, wtedy 
będą sukcesy i szanse na dobre i prestiżowe szkoły średnie, 
a potem na najlepsze wyższe uczelnie. Jedną z największych 
satysfakcji jest to, kiedy dziecko studiuje na renomowanej 
uczelni i uzyskuje tam dyplom. Obyśmy takich przypadków 
mieli jak najwięcej. 

Z góry dziękują

Ci z góry „dziękują” tym, co mieszkają niżej, za 
napełnianie basenów w czasie największych 
upałów. 

Kiedy jedni moczyli się w przydomowych, bardzo ostat-
nio modnych basenach, inni – na terenach wyżej położo-
nych – w ogóle nie mieli wody. Krany dwukrotnie tego lata 
wyschły na długie godziny. Ani się napić, ani ugotować, 
ani umyć. Dopiero nad ranem woda się pojawiała. Szkoda, 
że niektórzy, mimo licznych apeli o oszczędzanie wody, 
baraszkując we własnych basenach, nie pomyśleli, jak wiel-
kim bogactwem jest właśnie woda. Niestety, docenia się ją 
dopiero wówczas, gdy jej zaczyna brakować.

Deszcze są coraz bardziej skąpe, śniegu w zimie nie ma, 
więc ziemia zaczyna wysychać. Poziom wód znacząco się 
obniża. Nie obniża się natomiast poziom beztroski w mar-
nowaniu wody – na baseny, na przesadnie częste mycie 

samochodów, na podlewanie trawników, czyszczenie kost-
ki brukowej itd. Bez tego można żyć. Wprawdzie daje nam 
to poczucie luksusu, kiedy możemy się pochwalić znacznie 
większym basenem niż ma sąsiad, ale wkrótce będzie to fik-
cyjny luksus, ponieważ nie będzie czym napełnić przydo-
mowego kąpieliska. I to nie tylko na posesjach „na górkach”, 
ale i na nizinach.

W ogóle Brzostek jakoś zaczął się cofać w postępie cywi-
lizacyjnym. Wody brakuje. Prąd wyłączają, jak tylko jakaś 
burza pojawi się na horyzoncie, a często nawet profilaktycz-
nie, gdy zagrzmi nad Jasłem, Dębicą czy Strzyżowem – na 
wszelki wypadek trzeba Brzostek odciąć od elekryczności. 
Do tego w zimie pewnie dym nad osiedlami jeszcze bardziej 
zgęstnieje i zżółknie albo sczernieje, gdy w piecach wyląduje 
wszystko, co tylko da się spalić lub stopić. No cóż, o czystej 
atmosferze możemy zapomnieć. Z drugiej strony patrząc, 
kiedy w powietrzu będzie więcej dymu i innych zanieczysz-
czeń niż powietrza, to tak bardzo nie będzie czuć, że chodzi-
my niedomyci z powodu braku wody… A w ciemnościach nie 
będzie widać, kto idzie… 

U. Kobak
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►

Wybuchowe WAKACJE z CKiCz

Wa k a c y j n a  p r z e r w a 
w nauce dobiega końca. 
I choć przed nami zbli-

żający się rok szkolny, my nadal 
myślami wracamy do wydarzeń 
wakacyjnych. Jak co roku dla 
wszystkich dzieci, które tegoroczne 
wakacje spędziły w domu, Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
przygotowało zróżnicowaną i cie-
kawą ofertę kulturalną w ramach 
wakacyjnego programu pn. „WAKA-
CJE z CKiCz”.

Program wakacyjny został rozpo-
częty już 1 lipca pojawieniem się na 
brzosteckim rynku wystawy fotogra-
fii przyrodniczej autorstwa Szymona 
Rogaczewskiego pt. „Meandry przyro-
dy”. Miała ona zwrócić naszą uwagę na 
bogactwo rodzimej przyrody, której nie 
zauważamy „(…) w gonitwie codzien-
ności, zapatrzeni w ekrany smartfonów 
(…)”. Te niezwykłe kadry ukazujące 
dziką przyrodę naszej najbliższej okoli-
cy mogliśmy podziwiać do końca lipca.

Natomiast od 11 lipca rozpoczął się 
dwutygodniowy cykl zajęć, które odby-
wały się w domu kultury i bibliotece, 
który przyciągnął bardzo dużą liczbę 
uczestników młodszych i starszych. 
W programie zaplanowano: projekcje 
filmowe, wycieczki, warsztaty pla-
styczne, warsztaty LEGO, dzień otwar-
ty biblioteki oraz spotkanie z „Panem 
Poetą”. 

Wspólne spotkania rozpoczęliśmy 
projekcją bajkową, łącznie odbyło się 
cztery projekcje, a na każdej z nich fre-
kwencja przekroczyła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. 

Kolejnym punktem programu 
był dzień otwarty pod tytułem Lato 
w Bibliotece. Dzieci wysłuchały bajek, 
chętnie brały udział w rozwiązywaniu 
quizów, rebusów, a także urządziły 
kreatywny tor przeszkód. 

W tym roku ponownie została zorga-
nizowana wycieczka na Ranczo Alpa-
ka w Woli Baranowskiej, gdzie można 
było obcować z przyrodą ożywioną. 
Podczas wizyty karmiliśmy zwierząt-
ka zamieszkujące ranczo i oczywiście 
stado alpak, które powiększyło się 
o nowego przedstawiciela gatunku 

w czasie naszej wizyty. Nie zabrakło 
gier i zabaw z animatorem, następnie 
odbyły się warsztaty rękodzielnicze 
polegające na tworzeniu własnej alpa-
ki, którą można było zabrać do domu.

Hitem Wakacji z CKiCz okazały się 
warsztaty robotyczne LEGO. Zajęcia 
z robotyki i programowania skierowa-
ne były do dzieci i młodzieży, w zaję-
ciach bazowano na najnowszych tech-
nologiach LEGO. Po zainteresowaniu 
i emocjach, jakie towarzyszyły uczest-
nikom, można wnioskować, że wszy-
scy byli zadowoleni z przebiegu zajęć.

Oczywiście w programie wakacyj-
nym nie zabrakło warsztatów plastycz-
nych KREATYWNE DZIECIAKI, gdzie 
uczestnicy mieli możliwość rozbudzać 
swoją wyobraźnię oraz wrażliwość 
estetyczną i twórczą.

Kolejną propozycją było spotka-
nie w bibliotece z wyjątkową osobą – 
Panem Poetą. Na młodych czytelników 
czekała cała masa gier i zabaw – każdy 
mógł usłyszeć szum morza, przebrać 
się w bajkowe rekwizyty, posłuchać 
bajek, a także stworzyć własne skrzy-
dła. Dzięki temu spotkaniu można było 
przekonać się, że biblioteka nie musi 
być nudna.

Drugi wakacyjny wyjazd zaplano-
wano do Europejskiego Centrum Bajki 
w Pacanowie. Tam czekała na nas: 

Justyna Zegarowska CKiCz Brzostek
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Wystawa Bajkowy Świat, Mały Teatr i bardzo efektow-
ne Wybuchowe Warsztaty. Po czasie spędzonym na 
edukacji i zwiedzaniu, stał przed nami otworem Park 
Akademia Bajki. W tym  2-hektarowym parku, któ-
ry został podzielony na strefy, każdy znalazł coś dla 
siebie. Znajduje się tam: skatepark dla młodzieży, fon-
tanna, zielony skwer oraz Bistro u Koziołka. Natomiast 
dalsza część parku została podzielona tematycznie 
na cztery edukacyjne ogrody, które porządkują świat 
literatury dziecięcej pod kątem gatunków literackich. 
Z pewnością w tym miejscu nie nudził się nikt.

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tak 
i dobiegł końca tegoroczny program wakacyjny. 
Wszystkie przygotowane przez CKiCz propozycje 
zajęć i wycieczek cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem. Te radosne chwile udokumentowane 
zostały mnóstwem fotografii. 
A jeżeli o fotografii mowa, to 
zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w ostatnim punkcie progra-
mu wakacyjnego, a mianowi-
cie Konkursie Fotograficznym 
„W OBIEKTYWIE – MAKRO 
W PRZYRODZIE” skierowanym 
do dorosłych. Więcej informacji 
na temat konkursu na stronie 
internetowej https://www.face-
book.com/CKiCzBrzostek/.

Zakończył się program 
„WAKACJE z CKiCz”, zbliża 
się również koniec wakacyj-
nego odpoczynku. A przed 
nami nowy rok szkolny i nowe 
wyzwania. 

Dziękujemy wsz ystk im 
uczestnikom za wspólnie spę-
dzony czas i zapraszamy na 
kolejne wydarzenia. 
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►

PIKnIKoWA 
nIEDZIElA 
W BUKoWEJ

Mimo panujących lipcowych upałów radośnie 
i głośno było w Bukowej w niedzielę 24 lipca. 
Szczególny gwar panował pod domem ludo-

wym, gdzie odbywał się rodzinny piknik zorganizo-
wany przez radną Zofię Roś, sołtys Helenę Drozd oraz 
organizacje działające na terenie wsi. 

Już od godz. 16:00 przychodzili mieszkańcy, podjeżdżały 
samochody z rodzinami, dziećmi, aby przyjemnie spędzić 
niedzielne popołudnie. Otoczenie domu ludowego przygo-
towano na przyjęcie gości. Pod parasolami ustawiono krze-
sła i stoły, a w pobliżu stoisko z watą cukrową, popcornem, 
zabawkami. Grillem zajęli się strażacy – piekli kiełbaski 
i ziemniaki. Natomiast w altanie przygotowano wiejski stół, 
na którym znalazły się różne potrawy do degustacji. Czego 
tam nie było!!! Ciasta, mięsiwa pieczone, prołzioki, smalec, 
masło czosnkowe, sałatki, ogórki i miód oraz przez wszyst-
kich chwalone ciasto drożdżowe zwane ,,Oberwaniem”.

Mieszkańcy wsi dopisali, a zwłaszcza wspaniałe dzieci, 
gdyż dla nich zorganizowano najwięcej atrakcji: dmuchaną 
zjeżdżalnię, minisklep z zabawkami. Panie animatorki dwo-
iły się i troiły, aby okiełznać maluchy podczas wszystkich 
zabaw i gier. Dużym zainteresowaniem cieszyły się lody 
i napoje. Miłym akcentem były paczuszki ze słodyczami na 
koniec pobytu na pikniku. 

Na koniec wypada podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania rodzinnej imprezy i uświetnili 
atmosferę podczas jego trwania. Dziękujemy: Burmistrzo-
wi Wojciechowi Staniszewskiemu, który, mamy nadzieję, 
dobrze bawił się w Bukowej wraz z małżonką; Kierownikowi 
CKiCz i jednocześnie Radnemu Powiatowemu Danielowi 
Wójcikowi; Druhom OSP Opacionka, którzy udostępnili do 
ogladania wóz i sprzęt strażacki. Dziękujemy sponsorom: 
Janowi Dziedzicowi z Bukowej, CKiCz w Brzostku, MGOPS 
w Brzostku, Sezamkowi Bukowa, Cezarowi Klecie, Masar-
nii Hos-Pol w Gorzejowej, Zbigniewowi Golcowi z Brzostku, 
Piekarni Kołacz Kołaczyce, Cukierni Astra-Krajowice oraz 
Michałowi Dziedzicowi, który przygotował projekt plaka-
tów, zajął się ich wydrukiem oraz dokumentacją fotograficz-
ną wydarzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że mogliśmy spędzić przyjemnie niedzielę!

Do zobaczenia za rok! 

Organizatorzy
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„Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń,
kluczem do sukcesu jest ich realizacja”

(James Allen)

Przedłużone świętowanie 
w nawsiu Brzosteckim

Święto Pieroga w Nawsiu Brzosteckim zostało zapla-
nowane na sobotę dwudziestego trzeciego lipca. 
W programie znalazły się gry i zabawy dla dzieci oraz 

konkurs jedzenia pierogów na czas dla publiczności oraz 
samorządowców. Dla strażaków Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu Gminy Brzostek zostały przygotowane kon-
kury: cięcia oraz rąbania drewna. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nawsia Brzo-
steckiego ulepiły ponad 
trzy tysiące pierogów i tym 
samym pobiły rekord. Nie 
zabrakło zimnych napojów, 
pieczonej kiełbasy, bigosu, 
domowych ciast, waty 
cukrowej i stoiska z popcor-
nem oraz dmuchanej zjeż-
dżalni dla dzieci. Gwiazdą 
wieczoru został zespół 
BEL-CANTO. Przygotowano 
również wiejski stół, przy 
którym degustowano regio-
nalne przysmaki: pieczoną 
szynkę, boczek, pasztet z królika, domowy smalec, wiejski 
chleb, twaróg, małosolne ogórki oraz domowe ciasteczka. 

W sobotę nasze święto rozpoczęliśmy o godzinie siedem-
nastej grami i zabawami dla dzieci. Podłoga wypełniła się 
uczestnikami, tutaj animatorki zabawiały najmłodszych, 
oferując różne gry i zabawy. Pojawiła się również ulubiona 
bohaterka bajek Myszka Miki, która wzbudziła zachwyt. 
Najmłodsi mieszkańcy wraz z rodzicami świetnie się bawi-
li. Było gwarno, radośnie, rodzinnie, a uśmiech gościł na 
wielu twarzach. Plac przy budynku wypełniał się rodzina-
mi ze swoimi pociechami, które ochoczo przystępowały do 
zabaw. Gdy impreza na dobre się rozkręciła, rozpoczęły się 
zawody strażackie, wówczas nad Nawsie i całą gromadę 
nadciągnęła potężna wichura z ulewą. Aby przeczekać ten 
trudny czas, uczestnicy uroczystości schronili się w budyn-
ku domu ludowego, a kto miał blisko, we własnym domu. 
Umilając te trudne chwile, panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich częstowały obecnych słodkościami i wyrobami przy-
gotowanymi na wiejski stół. Po ustąpieniu ulewy wszyscy 
rozeszli się do swoich domów, a organizatorzy postanowili 
dokończyć zabawę w niedzielę. Tym razem na czas trwa-
nia imprezy pogoda nam dopisała, a na moc różnorodnych 
atrakcji nikt nie mógł narzekać. Znów przybyli całymi rodzi-
nami mieszkańcy naszej miejscowości i nie tylko. Zanim 
do zabawy zaprosił zespół muzyczny, odbyły się konkur-
sy: dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy oraz jedzenia pierogów na czas. Druhowie ochotnicy 

rywalizowali w konkursie cięcia drewna. Wygrała Zawad-
ka Brzostecka przed gospodarzami z Nawsia Brzosteckiego 
i Januszkowicami. W rozgrywkach wzięły również udział 
jednostki z: Brzostku, Siedlisk-Bogusz i Grudnej Górnej. 
W konkursie rąbania drewna dla publiczności wygrał 
Dariusz, drugi był Tomasz, a trzeci Łukasz. Dla zwycięzców 
zostały przygotowane atrakcyjne nagrody zakupione przez 
sponsorów. Konkurencje oraz regulamin dla strażaków 
przygotował i przeprowadził Mateusz Domaradzki z jed-
nostki OSP Nawsie Brzosteckie wspomagany przez druhów 
z naszej miejscowości. 

Tradycją stało się już, że podczas pikniku ma miejsce 
konkurencja jedzenia pierogów na czas. Do rywalizacji 
przystąpiły trzy osoby z publiczności. Wygrał mieszkaniec 
naszej wioski i otrzymał pamiątkową statuetkę. Cieszymy 
się jego wynikiem. Wśród samorządowców do konkurencji 
przystąpili Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, Kie-

rownik Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzost-
ku Daniel Wójcik, Radny 
Rady Powiatu Dębickiego 
Mateusz Domaradzki oraz 
Dyrektor Biura Poselskiego 
Krzysztofa Sobolewskiego 
Paweł Ciszczoń. Dużym 
sprytem i doświadczeniem 
wykazał się Pan Paweł, któ-
ry jako pierwszy ukończył 
współzawodnictwo i tym 
samym zdobył statuetkę za 
zajęcie pierwszego miejsca. 
Będzie mu ona przypomi-

nała naszą miejscowość. 
Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna pod gwiaz-

dami z muzyką na żywo rodzimego brzosteckiego zespołu. 
Momentami podłoga pękała w szwach, a świetnie prowa-
dzona zabawa i taneczne kawałki muzyczne podrywały do 
tańca absolutnie wszystkich. Wśród zgromadzonych można 
było dostrzec mieszkańców z całej gminy, ale też mieliśmy 
gości z innych odległych miejscowości. Święto Pieroga przy-
gotowali KGW Nawsie Brzosteckie, OSP Nawsie Brzostec-
kie przy wsparciu finansowym CKiCz w Brzostku, Powiatu 
Dębickiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Za szczególne zaangażowanie w organizację imprezy 
dziękujemy młodym, operatywnym i przedsiębiorczym 
mieszkańcom naszej miejscowości – Radnemu Rady Powia-
tu Dębickiego Mateuszowi Domaradzkiemu, Radnemu Rady 
Miejskiej w Brzostku Bartłomiejowi Ziai oraz naszym paniom 
z koła wraz z przewodniczącą Haliną Łępą, które poświęci-
ły swój czas, aby ulepić rekordową ilość pierogów. Serdecz-
ne podziękowania kierujemy w stronę naszych sponsorów, 
którzy byli fundatorami nagród i statuetek. Pośród nich 
znaleźli się: Tartak Jan-Dan Jan i Daniel Grygiel, AQUA-KAN 
Dorota Noga oraz AWBID Władysław Pietruszka. Jest też 
wielu cichych bohaterów, którzy wsparli naszą inicjatywę. 
W ich stronę kierujemy również podziękowania. Dziękujemy 
wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę, aby możliwa była 
realizacja tego przedsięwzięcia. Jesteście wspaniali. Kolejna 
impreza przechodzi do historii jako udana. 

Elżbieta Domaradzka • fot. Paweł Batycki
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60-lecie kapłaństwa 
Ks. Szymona nosala

Kazanie na Mszy św. dziękczynnej w Często-
chowie 17 czerwca 2022 
Diamentowy Jubileusz kapłaństwa
1962 - 17 czerwca - 2022

Maryjo, nasza Matko i Królowo! Bli-
sko 66 lat temu, dokładnie 26 sierp-
nia 1956 roku, miałem to szczęście, 

że na swoich ramionach niosłem Twój Obraz, 
o Maryjo!, razem z innymi młodzieńcami z różnych stron 
Polski, w dwunastu, w czasie procesji po Wałach Jasnogór-
skich na odcinku wyznaczonym dla młodzieńców pod ołtarz 
na Szczycie. Tam też, blisko ołtarza, mogłem ze smutkiem 
wpatrywać się w wiązankę biało-czerwonych kwiatów na 
fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski, dziś już bł. Ste-
fana Wyszyńskiego, który wtedy przebywał w Komańczy - 
już trzeci rok więziony przez peerelowskie władze i nie mógł 
być tu obecny na odnowieniu Ślubów Jasnogórskich. Skąd 
takie wyróżnienie mnie spotkało? Otóż ks. proboszcz z mojej 
rodzinnej parafii co roku urządzał pielgrzymkę na Jasną 
Górę. W nagrodę, że przybyło nas wtedy około trzysta osób 
z naszej parafii, Ojcowie Paulini poprosili go, aby wyzna-
czył jednego młodzieńca i jednego ojca do delegacji nie-
sienia obrazu. Ja już wtedy byłem przyjęty do seminarium 
i wkrótce miałem rozpocząć studia seminaryjne, ale jeszcze 
parafianie o tym nie wiedzieli tylko proboszcz, więc zosta-
łem przez niego wybrany do tej delegacji. 

Maryjo, nasza Matko i Królowo! My, kapłani z nasze-
go rocznika, pielgrzymowaliśmy do Ciebie, o Matko! po 
naszych święceniach polecając Tobie nasze kapłaństwo 
i teraz, po 60 latach, przybyliśmy do Ciebie, aby podzięko-
wać za nie i na dalsze lata oddać się Tobie w opiekę o Mary-
jo, Matko kapłanów.

Sześćdziesiąt lat minęło...
To dużo i zaledwie jedna trzydziesta trzecia część historii 

zbawienia, licząc od śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezu-
sa, przypada na nasze kapłaństwo. Sześćdziesiąt lat temu 
w Przemyślu, w piękną słoneczną niedzielę Trójcy Prze-
najświętszej, 17 czerwca 1962 r., otrzymaliśmy święcenia 
kapłańskie z rąk bpa Franciszka Bardy w katedrze przemy-
skiej. Po licznych, wcześniejszych rocznikach, było nas zale-
dwie trzynastu wyświęconych. Studia zaczynaliśmy w dwu-
dziestu, choć ubiegało się podobno ponad stu kandydatów, 
ale ze względu na brak miejsca w seminarium, przyjęto nas 
tylko dwudziestu. Pozostali rozproszyli się po zachodniej 
i północnej Polsce, gdzie brakowało kandydatów, pukając 
do tamtejszych seminariów. Z dwudziestu, doszło nas do 
kapłaństwa właściwie 15, ale jeden w czasie studiów prze-
niósł się do Wrocławia i tam został wyświęcony, drugi zaś 
- późniejszy Biskup Kielecki, śp. Kazimierz Ryczan - z powo-
du służby wojskowej, został wyświęcony o rok później od 
nas. Z pozostałych, jeden zmarł pod koniec trzeciego roku 
studium seminaryjnego, inni odeszli do świata czy to przez 

służbę w wojsku, czy też z powodu choroby.
Obecnie żyje nas jeszcze pięciu, lecz dwu - ze względu na 

stan zdrowia - nie mogło przyjechać, ale są tu z nami ducho-
wo. Przywołujemy na pamięć naszych zmarłych kolegów: 
kleryka Stasia Brysia, którego przypada już 63. rocznica 
śmierci, ks. Józia Niedźwiedzia – 29 czerwca będzie już 30. 
rocznica jego śmierci, ks. Władysława Pawełka – 1 wrze-
śnia tego roku minie 18 lat od jego śmierci, ks. Adama Kli-
sko - 4 czerwca tego roku była 10. rocznica jego śmierci, ks. 
Władysława Janeczko – dzisiaj mija jego 10. rocznica śmier-
ci, który zmarł nagle w drodze na nasze 50-lecie kapłań-
stwa - nikt z nas wtedy w czasie Mszy św. jubileuszowej nie 
wiedział jeszcze, że do nich dołączył on, już piąty z naszego 
rocznika, ks. Józefa Fejdasza - którego 30 grudnia będzie 3. 
rocznica śmierci i ks. Antoniego Bieszczada - którego 4 lute-
go tego roku była pierwsza rocznica śmierci. Wspominamy 
też zmarłych bardzo nam drogich biskupów Bardę, Tomakę, 
Jakiela, Błaszkiewicza, Ablewicza i Tokarczuka, naszych 
zmarłych profesorów, proboszczów, katechetów, rodziców, 
przyjaciół, bo przy stole ołtarzowym jest miejsce dla żywych 
i umarłych. 

Dziękujemy Bogu za nasze kapłaństwo. Kapłaństwo to 
dar Boży, bez naszych osobistych zasług dany nam nie dla 
nas, ale dla Kościoła. Kto dla siebie przyjął taki dar, ten 
z kapłaństwem się rozstał. Kapłaństwo jest dla drugiego 
człowieka, dla żyjącego w Kościele Chrystusa. Jemu darowa-
liśmy usta – aby przemawiał. Jemu darowaliśmy ręce – aby 
sprawować sakramenty, rozdawać Jego Ciało. Jemu oddali-
śmy serce – aby nieść życzliwość i miłosierdzie każdemu: 
wierzącym i niewierzącym.

Dziękując za wszelkie łaski otrzymane w czasie tych 
sześćdziesięciu lat naszego kapłaństwa, równocześnie 
pokornie prosimy Pana o przebaczenie naszych słabości 
i win. Prosimy o siłę na resztę naszych dni, by upływały dla 
chwały Bożej. Niech będą śpiewaniem chwały, niech będą 
kapłańską modlitwą. Niech będą służbą bez reszty naszym 
parafianom i wszystkim, których Pan postawi na naszej dro-
dze życia. 

Kiedyś, po naszych święceniach, polecaliśmy nasze 
kapłaństwo Matce Bożej u stóp figurki Pani Jackowej 
w archikatedrze przemyskiej. Teraz, po sześćdziesięciu 
latach, również uciekamy się do Niej, Matki Kapłanów, Pani 
Jasnogórskiej i Królowej na resztę naszego posługiwania. 
Pod Twoją obronę, uciekamy się Święta Boża Rodzicielko! 

Ks. Szymon Nosal
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Z dziejów wsi Klecie

Część I
RYS HSTORYCZNY KOŚCIOŁA ŚW.  LEONARDA 
W KLECIACH

Klecie są starą miejscowością. Początki jej sięgają już 
XI wieku, okresu tworzenia się Państwa Polskiego, 
jako Królestwa. W tym wieku benedyktyni tynieccy 

ufundowali na tym obszarze kościół św. LEONARDA – 
OPATA, który we wczesnym średniowieczu zajmował ważne 
miejsce na mapie sanktuariów. Przyciągał dużą liczbę pąt-
ników nawet z odległych terenów, również spoza kraju. Do 
powstania parafii w Kleciach doszło na przełomie wieków XI 
i XII. Status Kleci wzrastał w związku z tym, że zlokalizo-
wano w tym miejscu centrum kościelno-administracyjne dla 
włości opactwa nad Wisłoką.

Od XV wieku sanktuarium coraz bardziej traciło na zna-
czeniu. Stan ten pogłębiły spory majątkowe o Klecie między 
benedyktami a rodziną Gorajskich. Siedzibę parafii przenie-
siono do sąsiedniego Brzostku, zaś Klecie miały status jedy-
nie filii parafialnej. W następnych wiekach kult świętego 
Leonarda zanikał do zapomnienia. Odrodził się w zmienio-
nej formie w XVIII wieku, miał on już jednak wtedy wyłącz-
nie lokalny zasięg. Prawdopodobnie w XV i następnych wie-
kach wpływ na upadek znaczenia i świetności miejscowości 
Klecie miał węgierski najazd w 1474 r. Klecie leżały na trasie 
przemarszu armii, która złupiła i spaliła wiele miejscowości 
m.in. Jasło, Kołaczyce, Brzostek, Pilzno, Frysztak, Dębo-
wiec, Duklę. Kościół św. Leonarda spłonął w trakcie najaz-
du i został odbudowany pod koniec XV wieku. W ciągu XVI 
stulecia kościół w Kleciach stopniowo zapełniał się nowym 
wyposażeniem oraz działalnością liturgiczną. W 1657 roku 
doszło do najazdu wojsk księcia Siedmiogrodu Rakoczego, 
które spustoszyły okoliczne tereny. Prawdopodobnie kościół 
św. Leonarda został wtedy spalony lub poważnie ucierpiał 
na skutek działań wojennych. Jak głosiła ustna tradycja, 
z pożogi uratował się cudowny obraz ochroniony przez św. 
Leonarda, który pastorałem odpędził płomienie. Kościół 
w Kleciach został odbudowany lub zreparowany po znisz-
czeniach wojennych i stawał się w XVIII wieku ośrodkiem 
coraz bardziej ożywionego kultu św. Leonarda. Do jego pod-
sycenia przyczynił się prawdopodobnie późnorenesansowy 
ołtarz z nowym obrazem przedstawiającym świętego Opata, 
jako patrona rolników, bydła i koni. Wizerunek tego świę-
tego bardziej odpowiadał miejscowej specyfice i relacjom 
o cudach doznanych za wstawiennictwem św. Leonarda. 

W połowie XVIII stulecia budowla była zadbana i nale-
życie wyposażona. Stan ten nie trwał jednak zbyt długo. 
W 1776 roku o kościołach w Brzostku i Kleciach napisano 
wręcz, że są zniszczone ze starości (?)!, grożące zawaleniem, 
złupione przez złodziei, nie nadające się do naprawy, lecz 
przez patronów parafian powinny być odbudowane. W koń-
cu XVIII wieku kościół w Kleciach został zamknięty i opie-
czętowany na wniosek brzosteckiego proboszcza, a jako 
powód zamknięcia podano zły stan techniczny budowli. 

Działanie to wywołało żywiołową reakcję mieszkańców Kle-
ci, Bukowej i Januszkowic, którzy zwrócili się w 1797 roku 
z prośbą o protekcję do hrabiego Pinińskiego, a następnie 
o przywrócenie kultu w świątyni do biskupa tarnowskiego 
Floriana Amanda Janowskiego. Twierdzono, że: „kościół 
w Kleciach daleko lepszy jest od kościoła w Brzostku”. Pod-
kreślano, że mieszkańcy tych miejscowości niedawno wła-
snymi siłami i środkami wyremontowali kościół i pokryli 
jego ściany gontami. Jeszcze w XIX wieku podejmowano 
próby ratowania klecieckiej świątyni. W 1827 roku uzyska-
no u papieża Leona XII przywilej odpustu zupełnego dla 
wiernych nawiedzających kościół w Kleciach w dzień św. 
Jakuba, św. Leonarda i św. Józefa. W 1831 roku budowla jesz-
cze stała, ale wyposażenie wnętrza zostało przeniesione do 
nowego kościoła w Brzostku, a materiał z budowli sprzeda-
no na licytacji.

Powyższy opis zaczerpnąłem z materiałów zawartych 
w książkach ks. prof. Bogdana Stanaszka „Z dziejów Brzost-
ku”. Natomiast moja wiedza w kwestiach gospodarczych 
i społecznych wsi Klecie w okresie staropolskim jest bardzo 
skąpa. 

Poznana jest oficjalna wersja likwidacji świątyni w Kle-
ciach. Wśród ludności wsi Klecie, Bukowa i Januszkowice 
krążyła inna wersja przyczyny jej likwidacji. Ksiądz pleban 
był hazardzistą karcianym. Gra w karty, której podstawą 
były pieniądze, a nawet bogactwa i dobra, była wówczas 
najpopularniejszą rozrywką „kulturalną” wśród ludności 
środowisk inteligenckich szlachty oraz chłopstwa. Uczestni-
kami gry w karty oprócz plebana byli szlachcice, hrabiowie, 
właściciele majątków okolicznych wsi. Stawki gry były bar-
dzo wysokie, obejmowały nieraz całe majątki. Ksiądz jako 
wadium w grze obstawił wartość finansową kościoła w Kle-
ciach. W wyniku przegranej kościół przeszedł w ręce osoby 
niezwiązanej z kościołem. Prawdopodobnie, jak głosiły opo-
wiadania, osobą tą był właściciel majątku dworskiego w Kle-
ciach (nazwisko jest mi nieznane). Wygrywający nie miał 
zainteresowania działalnością kościoła, filii kościoła para-
fialnego w Brzostku. Dokonał rozbiórki kościoła i materiał 
z niego sprzedał do parafii w Sieklówce. Wersja ta jest dość 
prawdopodobna, ale nieposiadająca oparcia w dokumen-
tach, co wywołałoby wielką kompromitację. Konsekwen-
cje wynikające z tego zajścia były tragiczne w przyszłości 
(o czym w następnych odcinkach).

W dworach, plebaniach pracowała służba dworska 
(kucharki, pokojówki, lokaje) wywodzące się z rodzin chłop-
skich, którzy byli dobrze zorientowani i wiedzieli, co dzieje 
się w dworach czy plebaniach. Te wiadomości służący prze-
kazywali swoim członkom rodziny, sąsiadom i znajomym. 
Szerzyły na te tematy plotki i podejrzenia.

Na miejscu kościoła w Kleciach powstał cmentarz wojen-
ny z kaplicą, na którym pochowani są żołnierze polegli 
w bitwie brzosteckiej (austro-rosyjskiej) w 1915 roku w czasie 
I wojny światowej. W ubiegłym, XX wieku kult św. Leonarda 
nie był za bardzo rozpowszechniony. Obecnie, po zmianie 
ustroju oraz uzyskaniu wolności, kult ten został wznowio-
ny i regularnie są organizowane nabożeństwa, w których 
uczestniczą mieszkańcy wsi Klecie i pobliscy mieszkańcy 
Brzostku, Januszkowic i Opacionki. 

B. Kowalski
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A. Nikitina
młodszy specjalista

Narodowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny 
„Stolica Hetmanów” w Baturynie

Biblioteki dwóch 
władców

W czasach, kiedy państwo-terrorysta, napadając 
na Ukrainę, zaburzyło bezpieczeństwo całego 
kontynentu, szczera pomoc narodu polskiego 

i władz Rzeczypospolitej Polskiej skłania do zwrócenia 
większej uwagi na wspólne momenty naszej historii.

Na terytorium Ukrainy zachowało się wiele obiektów 
dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i nie-
materialnego, cennych dla Polski i Ukrainy. Między inny-
mi w ukraińskich archiwach przechowywane są fragmen-
ty dwóch wielkich bibliotek prywatnych: ostatniego króla 
Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz 
ostatniego hetmana lewobrzeżnej Ukrainy Cyryla (Kyryła) 
Rozumowskiego.

Obie te biblioteki, 
jak również biografie 
ich właścicieli, mają 
w iele  wspól nego, 
począwszy od momen-
tu ich utworzenia. Sta-
nisław August Ponia-
tow sk i  roz p o c z ą ł 
kompletowanie swojej 
biblioteki po wybo-
rze na króla w 1764 r., 
a Cyryl Rozumowski 
w latach 40. XVIII w., 
tj. niedługo przed obję-
ciem funkcji hetmana. 
Dla obu rozwój pry-
watnego księgozbioru 
stał się drogą do reali-
zacji kolekcjonerskiej 
pasji oraz poszerzania 
wiedzy z różnych dzie-
dzin nauki, literatury 
i sztuki.

Z tych też powodów profil obu bibliotek jest zbliżony, 
czego przejawem są: 1) kolekcje dokumentów państwowych 
istniejące w ramach obu bibliotek; 2) studiowanie przez 
obu władców historii swojego państwa; 3) moda na niektó-
re książki; 4) książki otrzymane w prezencie jako dary dla 
władcy; 5) popularyzacja prasy w XVIII w., która stanowiła 
istotną część obu bibliotek; 6) przewaga publikacji pocho-
dzących z terenów własnego państwa.

W odróżnieniu od biblioteki Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, która była uporządkowana i opisana przez oso-
bistego bibliotekarza królewskiego Jana Albertrandiego 
w 11-tomowym katalogu doprowadzonym do 1796 r., biblio-
teka Cyryla Rozumowskiego nie doczekała się podobnej 
inwentaryzacji za życia jej założyciela. Księgozbiór ten pró-
bowano opisać dwukrotnie. Jako pierwszy podjął się tego 
zadania bibliotekarz hetmana Adam, a po nim francuski 

historyk A. Her-
minjard, któr y 
pracował w biblio-
tece już po śmier-
ci Rozumowskie-
go. Jak dotąd 
nie odnaleziono 
żadnego z tych 
dwóch katalogów, 
za wyjątkiem czę-
ściowego wyciągu 
z katalogu A. Her-
minjarda, prze-
c h o w y w a n e g o 
aktualnie w Biblio-
tece Genewskiej. 
Z tego też powodu 
badania nad histo-
rią i zawartością jednej z najciekawszych bibliotek ukraiń-
skich XVIII w. wymagają jeszcze wiele pracy. Możliwe jest 
odszukanie części książek z hetmańskiej biblioteki dzięki 
typowym dla epoki oznaczeniom właściciela – ekslibri-
som i superekslibrisom. Jak wielu ówczesnych arystokra-
tów, Cyryl Rozumowski oznaczał swoje książki za pomocą 
własnoręcznego podpisu i/lub pieczęci ze stylizowanym 
inicjałem C.R. (Comte Rozoumovski) i koroną hrabiowską. 
Hetman używał także co najmniej dwóch rodzajów supe-
rekslibrisów: odciśniętego na licu oprawy napisu „Г. К. Г. 
Розумовський” oraz inicjałów C.R. lub C.K.R. odciśniętych 
na grzbiecie.

Na tym etapie badań można stwierdzić, że obie bibliote-
ki posiadały podobne działy tematyczne jak np. literatura 
starożytna, sztuka, filozofia, historia, rękopisy czy teolo-
gia. Oczywiście, zauważalne są też i różnice. W przypadku 
biblioteki Rozumowskiego ciekawymi i niestandardowymi 
elementami są działy książek dziecięcych oraz dotyczących 
gospodarstwa domowego. Ponadto prawie cała biblioteka 
Stanisława Augusta Poniatowskiego była zebrana w jednym 
pomieszczeniu, natomiast księgozbiór Cyryla Rozumowskie-
go był podzielony i rozproszony po wszystkich majątkach 
hetmana.

Niestety, obie biblioteki spotkał tragiczny los. Księgo-
zbiór Stanisława Augusta Poniatowskiego został sprzedany 
przez spadkobiercę króla, księcia Józefa Poniatowskiego, 

Portret Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Artysta M. Bacciarelli, 1768

Portret Kyryla Rozumowskiego. Artysta L. 
Toke, 1758
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historykowi Tadeuszowi Czackiemu, który z kolei przeka-
zał ją do nowo utworzonego Liceum Krzemienieckiego. Po 
likwidacji Liceum po powstaniu listopadowym biblioteka 
królewska została skonfiskowana przez władze rosyjskie, 
które przekazały ją do Uniwersytetu św. Włodzimierza 
w Kijowie. Dzisiaj zbiór ten przechowywany jest w Bibliote-
ce Narodowej Ukrainy im. W. Wernadskiego. Paradoksalnie, 
konfiskata księgozbioru i przeniesienie do Kijowa uratowały 
go od losu wielu polskich bibliotek, spalonych w latach dru-
giej wojny światowej.

Z kolei biblioteka Cyryla Rozumowskiego została po jego 
śmierci podzielona pomiędzy synów i losy każdej z tych czę-
ści potoczyły się odmiennie. Część przepadła w pożarach, 
część została sprzedana różnych osobom, a do naszych cza-
sów przetrwał tylko księgozbiór pochodzący z hetmańskie-
go majątku w Jahotyniu. Książki te początkowo znajdowa-
ły się w Baturynie – stolicy państwa ukraińskiego, którego 
hetmanem Rozumowski był przez 14 lat, gdzie miał on swoją 

główną siedzibę i gdzie zmarł. Dzisiaj ta niewielka część het-
mańskiej biblioteki przechowywana jest w zbiorach Biblio-
teki Uniwersytetu Charkowskiego im. W. Karazina i po raz 
kolejny w swoich dziejach narażona jest na zniszczenie, tym 
razem z powodu barbarzyńskich ostrzałów Charkowa doko-
nywanych przez armię rosyjską.

Z początkiem krwawej wojny kulturowe i historyczne 
skarby, będące częścią prywatnych bibliotek Kirila Rozu-
mowskiego i Stanisława Poniatowskiego, znów cierpią 
z powodu agresji wspólnego odwiecznego wroga – Rosji. 
Dziś musimy badać, studiować i popularyzować historię, 
aby ta pamięć nie została zniszczona. Ogromna pomoc 
rządu i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej dla Ukrainy już 
pokazała siłę więzi między oboma państwami w sprawach 
wojskowych. Teraz możemy i musimy stworzyć wspólny 
kulturowo-historyczny front chroniący naszą pamięć i war-
tości, które przechowują informacje o ważnych aspektach 
historii obu państw. 

oSP na 
sygnale

Wakacyjne miesiące 
przyniosły liczne 
interwencje prak-

tycznie wszystkich jednostek 
OSP z terenu gminy Brzostek 
związane głównie z usuwa-
niem gniazd agresywnych 
owadów błonkoskrzydłych, 
które w tym roku są praw-
dziwą plagą. Sporo zdarzeń 
dotyczyło także usuwania 
skutków gwałtownych burz 
(połamane drzewa, uszko-
dzone dachy i pojazdy). Poni-
żej prezentujemy natomiast 
kilka zdarzeń drogowych 
i pożarów, z którymi mierzyli 
się strażacy OSP w ostatnim 
czasie.

Tragedia w Głobikowej
Do tragicznego w skutkach 

wypadku drogowego doszło 
24 lipca br. w miejscowości Gło-
bikowa (gm. Dębica). O godz. 
19:30 SKKP PSP w Dębicy 
zadysponowało na miejsce 
zdarzenia 3 zastępy OSP (Sie-
dliska-Bogusz, Grudna Dol-
na, Grudna Górna) oraz jeden 
zastęp PSP z JRG nr 2 w Dębicy. 
Mimo działań podjętych przez 
zespół ratownictwa medycz-
nego oraz strażaków nie udało 

się uratować życia kierującego 
pojazdem, który poniósł śmierć 
na miejscu.

Pożar kombajnu
Okres żniw to czas wzmożo-

nej pracy rolników z użyciem 
różnorakiego sprzętu. Nieste-
ty, to także czas wielu awarii 
i wypadków. Usterka technicz-
na była przyczyną pożaru kom-
bajnu, do którego doszło 21 lip-
ca br. w Nawsiu Brzosteckim. 
Pożar szybko rozprzestrzenił się 
na ściernisko oraz na niesko-
szone jeszcze zboże, co wyma-
gało interwencji większych sił 
i środków. W akcji gaśniczej 
wzięły udział po dwa zastępy 
z OSP Nawsie Brzosteckie, OSP 
Brzostek i PSP JRG nr 2 Dębica 
oraz po jednym z OSP Skurowa 
i OSP Grudna Dolna.

Spłonął samochód 
31 lipca w późnych godzi-

nach nocnych również na 
terenie Nawsia Brzosteckiego 

doszło do pożaru samocho-
du osobowego, do ugaszenia 
którego zadysponowano pięć 
zastępów jednostek ochrony 
przeciwpożarowej (po 2 z OSP 
w Brzostku i OSP w Nawsiu 
Brzosteckim oraz 1 PSP z JRG nr 
2 w Dębicy). W wyniku pożaru 
nikt nie odniósł obrażeń. Sto-
pień spalenia pojazdu wyklu-
cza jego dalsze użytkowanie.

„Dostawczak” na boku
Do kolizji z udziałem samo-

chodu dostawczego doszło ok. 
godz. 21:30 w dniu 12 sierpnia 
br. w miejscowości Przeczyca. 
Osoba kierująca straciła kon-
trolę nad pojazdem, w wyniku 
czego wypadł on z drogi i prze-
wrócił się na bok. Na miejscu 
interweniowały zastępy OSP 
z Brzostku i Skurowej oraz PSP 
z Dębicy. Działania strażaków 
polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i pojazdu 
oraz udzieleniu kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy do czasu 

przybycia pogotowia ratunko-
wego. Swoje czynności na miej-
scu prowadzili policjanci.

Zderzenie z karetką
Do wypadku drogowego 

z udziałem jadącej alarmowo do 
zdarzenia medycznego karet-
ki pogotowia i pojazdu oso-
bowego doszło 19 lipca br. na 
drodze krajowej nr 73 (ul. 11-go 
Listopada) w Brzostku. O godz. 
9:02 zadysponowano na miej-
sce zdarzenia łącznie 4 zastę-
py straży pożarnej (po jednym 
z OSP w Brzostku i w Nawsiu 
Brzosteckim oraz po jednym 
z JRG nr 1 i JRG nr 2 w Dębi-
cy). Pomocy poszkodowanej 
kobiecie kierującej pojazdem 
osobowym udzieliła załoga 
karetki biorącej udział w zda-
rzeniu, a następnie na miejsce 
dotarł kolejny zespół ratownic-
twa medycznego. Uszkodzeniu 
w wyniku wypadku uległo tak-
że ogrodzenie pobliskiej pose-
sji. Działania strażaków polega-
ły na zabezpieczeniu pojazdów 
i miejsca zdarzenia, sorpcji pły-
nów eksploatacyjnych pojaz-
dów oraz uprzątnięciu jezdni.

Opracował Daniel Wójcik
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Katarzyna 
Podgórska 

mgr biologii, 
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Mity żywieniowe

Czy można łączyć ogórka z pomidorem, czy koń-
cówki bananów są siedliskiem robali, czy dieta 
odkwaszająca ma sens, a może lewoskrętna wita-

mina C jest najlepsza? To jedne z wielu zagadnień żywie-
niowych, które żyją własnym życiem, niepotwierdzone 
badaniami naukowymi, a jedynie bazujące na opinii 
celebrytów i tzw. szamanów internetowych. Często tak 
silnie zakorzenione w naszej świadomości, że nie zasta-
nawiamy się nad ich sensem. A wystarczyło być bardziej 
uważnym na lekcjach biologii i chemii lub zaglądnąć do 
podręcznika fizjologii, by z łatwością obalić wiele mitów 
żywieniowych. Rozprawmy się z najpopularniejszymi 
z nich. Najczęściej przywoływany to ten mówiący o tym, 
że aby schudnąć, nie możesz jeść po godzinie 18.00. 
Prawda jest taka, że możesz jeść nawet o godzinie 19.00 
czy 20.00 i wielu z nas tak robi. Sekret polega na tym, 
by ostatni posiłek zjeść co najmniej 2-3 godziny przed 
snem tak, aby organizm zdążył rozprawić się z pokar-
mem w przewodzie pokarmowym i spokojnie mógł się 
regenerować podczas snu, nie wydatkując swojej ener-
gii na trawienie pokarmu. Dlatego jeśli chodzisz spać 
ok. godziny 20.00, teoria niejedzenia po godzinie 18.00 
jest słuszna. Jednak gdy jesteś nocnym markiem i zasy-
piasz przed północą, zasada ta nie ma tak istotnego zna-
czenia. A co z owocami? W jakiej porze dnia możemy je 
jeść? W każdej porze dnia nadają się do spożycia. Można 
je jeść przed i po południu, a nawet wieczorem. Enzymy 
trawią pokarm tak samo o godzinie 8.00 rano jak i 20.00 
w nocy. Ważny jest oczywiście umiar. Ogórek i pomi-
dor natomiast nie stanowią śmiertelnego połączenia. 
Wielu z nas słyszało, że nie wolno łączyć tych dwoje ze 
sobą, bo ogórek niszczy witaminę C zawartą w pomido-
rze. Na co dzień łączymy te popularne warzywa w sałat-
kach, na kanapkach i nie zauważamy tragicznych skut-
ków. Możemy je jeść razem. Mimo że ogórek faktycznie 
zawiera enzym tzw. askorbinazę, która neutralizuje 
witaminę C w pomidorze, nie jest to aż tak istotne, gdyż 
pomidor zawiera jeszcze wiele innych minerałów jak 
potas, wapń, magnez, witaminę A, beta-karoten, foliany 
czy likopen. Natomiast zdecydowanie więcej witaminy 
C posiada chociażby papryka czy porzeczka. Jeśli bar-
dzo chcesz utrzymać witaminę C w pomidorach, nie 
chcąc przy tym rezygnować z równoczesnej konsump-
cji ogórka, wystarczy skropić warzywa niewielką ilością 
soku z cytryny, by zneutralizować działanie enzymów 
z ogórków. Zaznaczę jednak, że większe straty witaminy 
C są w wyniku przekrojenia warzyw i pozostawienia ich 
w świetle słonecznym. Witamina jest mało odporna na 
światło oraz temperaturę. Dlatego najlepiej warzywa jeść 
od razu po ich pokrojeniu. A co z lewoskrętną witaminą 
C? Czy ma super moc i jest lepsza od tej „zwykłej”? Z pew-
nością jest droższa. Reklama dźwignią handlu, marke-
ting tylko zaciera ręce na naszej ignorancji i niewiedzy. 
Wystarczy wejść na stronę Wikipedii, by dowiedzieć się, 
że lewoskrętna witamina C nie istnieje. Witamina C to 
inaczej kwas L–askorbinowy, czyli lewostronny (L) kwas 
askorbinowy, a cząsteczka witaminy C jest tak naprawdę 

prawoskrętna, bo skręca płaszczyznę światła spolary-
zowanego w prawo. W bardzo dużym uproszczeniu – to 
tak jakbyśmy swoją lewą rękę (lewostronną) podświe-
tlali latarką i widzieli jej odbicie na ścianie (już prawo-
skrętna). Lewoskrętna witamina C to po prostu chwyt 
reklamowy. Sporą zawartość witaminy C mają ziem-
niaki, które tuczące same w sobie nie są. Są zasobne 
m.in. w potas, skrobię, błonnik pokarmowy. Ziemniaki 
to produkty mało kaloryczne, jedynie dodatki w postaci 
tłustych omast, smażenie i jedzone w towarzystwie 
wysoko przetworzonych lub wysokokalorycznych pro-
duktów sprawia, że całą winę niesłusznie zrzucamy na 
te niewinne bulwy. A ile razy zdarzało się odcinać koń-
cówkę banana? Być może z przyzwyczajenia lub z tajem-
nej wiedzy przekazywanej od dawien dawna, że w koń-
cówkach bananów bytują groźne dla naszego zdrowia 
pasożyty - lamblie. Faktem jest, że pasożyty te, rozwija-
jąc się w przewodzie pokarmowym żywiciela, są niebez-
pieczne dla naszego zdrowia, jednak banan ze względów 
anatomicznych nie jest w stanie przyjąć tego rodzaju 
pasożytów. Gruba skórka banana również uniemożliwia 
przedostanie się lamblii do środka owocu. Możesz bez-
piecznie zjeść całego banana bez odcinania końcówek, 
ale jeśli ta argumentacja Cię nie przekonuje, możesz 
nadal odcinać końcówki, ale lamblii tam nie znajdziesz. 
Ciekawostką jest czerwony mocz po spożyciu buraków. 
Nie musi być to efektem nieszczelnych jelit, a barwnika 
zawartego w burakach tzw. betaniny, która może zabar-
wiać mocz na różowo lub czerwono, a intensywność 
koloru zależy m.in. od nawodnienia naszego organizmu 
oraz pH żołądka lub moczu. Kolejnym mitem są diety 
odkwaszające organizm. Jeśli organizm byłby zakwa-
szony wówczas wylądowalibyśmy na OIOM-ie. Nasz 
organizm to precyzyjna maszyna, każdy organ ma swoje 
pH (skala kwasowości i zasadowości) i jakiekolwiek 
odchylenia mogą doprowadzać do ciężkich uszczerbków 
na zdrowiu. W internecie pełno jest porad, jak odkwa-
sić organizm, pełno książek i poradników, pełno suple-
mentów, a za tym idzie gotówka wyciągana z naszych 
portfeli. Spożywanie produktów nie wpływa na pH 
krwi i całego organizmu, może jednak wpływać na pH 
moczu, ewentualnie na pH żołądka. Pamiętaj jednak, że 
mimo wszystko jakość pożywienia ma wpływ na stan 
naszego zdrowia. Dobrą stroną tzw. diety odkwaszającej 
jest to, że po prostu zwracamy uwagę na to, co jemy i eli-
minujemy cukier oraz wysoko przetworzoną żywność. 
Niestety, często jednak z tego rodzaju diet wyrzucane są 
produkty wartościowe i korzystne dla naszego zdrowia. 
Największą zasłyszaną bzdurą głoszoną przez zwolen-
ników diet odkwaszających jest to, że w początkowych 
fazach stosowania tego rodzaju diet nie można ćwiczyć, 
bo zakwaszasz swój organizm. To jest największa głu-
pota, która przynosi bardzo dużo szkody. Pamiętaj, że 
ruch to zdrowie - a to żaden mit. Wiele by wymieniać 
niestworzonych historii dietetycznych, które całkiem 
dobrze egzystują w naszej świadomości i potrzeba wiele 
czasu i trudu, by je obalać i udowadniać, że fizjologia 
człowieka i prawa natury mają większą moc niż chwyty 
reklamowe dzisiejszego świata.
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Psychologia społeczna: wpływ 
społeczny oraz zjawisko manipulacji

Istnieją setki, jak nie tysiące działów psychologii. 
Obecnie powstaje ich coraz więcej. Obszary zain-
teresowań każdej z nich również stale się powięk-

szają, udoskonalają. Jedną z najpowszechniejszych 
jest psychologia społeczna. Jest to obszar, na grun-
cie którego bada się wszelkie oddziaływania, jakie 
zachodzą między jednostkami oraz grupami spo-
łecznymi. Jest to bardzo ważna dziedzina psycholo-
gii, z racji, iż ukazuje jak bardzo to, kim jesteśmy, 
jakie decyzje podejmujemy, w jaki sposób myślimy 
i zachowujemy się zależy od społeczeństwa, w któ-
rym przychodzimy na świat i się wychowujemy. Na 
jej gruncie próbuje się znaleźć prawidłowości, jakie 
tworzą się w relacjach międzyludzkich. Bada się 
m.in. społeczne i osobiste motywy ludzkich dzia-
łań, konflikty interpersonalne, a przede wszystkim 
wpływ społeczny. Aby przybliżyć tematykę psycho-
logii społecznej, jako przykład warto tutaj wspo-
mnieć o technikach wpływu społecznego, jakim 
jesteśmy poddawani na co dzień (a których często 
nie jesteśmy świadomi). 

Pierwszą z nich jest tzw. technika „stopa 
w drzwiach”. Polega ona na poprzedzeniu właści-
wej prośby, mniejszą i łatwiejszą do spełnienia. 
Przykładowo osoba, chcąca pożyczyć od nas 100 
złotych, początkowo poprosi o 50 złotych, a kiedy 
zaangażujemy się, na przykład zaczynając robić już 
przelew, wtedy poprosi o większą sumę. Badania 
podają, że 76% osób wyraziło zgodę na pierwotną 
prośbę po zastosowaniu techniki, a jedynie 17% 
bez stosowania techniki. Dlaczego tak się dzieje? 
Otóż samo zaangażowanie się w podjęcie jakiegoś 
działania powoduje zwiększenie szans jego kon-
tynuowania. Inwestujemy pewien czas czy środki, 
wkładamy pewien wysiłek np. w pomoc komuś, 
dlatego też chcemy doprowadzić „to” do końca. 
Inną, podobną techniką jest „niska piłka”. Używa-
na jest często przez sprzedawców, którzy nakłaniają 
do kupna produktu po niskiej cenie, aby potem ją 
podnieść (np. udając, że pomylili się co do wyso-
kości ceny). Znów, kiedy zaangażujemy się (prze-
konamy się do produktu czy usługi, poświęcimy 
czas na oglądanie bądź przyjazd do sklepu, a może 
nawet już zapłacimy), to istnieje większa szansa, że 
skusimy się na kupno danego produktu, niż wtedy 
gdybyśmy od razu zostali zapoznani z rzeczywistą 
ceną. Kolejną techniką jest tzw. technika „drzwi 
zatrzaśniętych przed nosem”. Jest ona odwrotnością 
„stopy w drzwiach”. Polega na poprzedzeniu wła-
ściwej prośby jakąś większą. Na przykład dziecko, 
chcąc dostać 10 złotych od rodziców może najpierw 
poprosić o 100 złotych, a następnie (widząc odmo-
wę) „zejść” do zaledwie 10 złotych – które w wykre-
owanym wcześniej kontekście będą niewielką sumą 
w oczach rodziców. 

Inną grupą technik są te, które opierają się 
na skojarzeniu emocji z danym przedmiotem. 

Przykładowo, przeprowadzono badanie, w ramach 
którego sprawdzono skuteczność techniki, porów-
nując sprzedaż książek z użyciem techniki oraz bez. 
Dokładniej, technika polegała tutaj na skojarzeniu 
książek z przyjemnym zapachem – kiedy zapach 
był obecny, sprzedaż niektórych książek wzra-
stała. Podobnie w innym badaniu znaczna więk-
szość osób skłonnych było oferować datek na cele 
dobroczynne, jeśli w pokoju znajdował się symbol 
karty kredytowej. Techniki te oddziałują wprost 
na emocje, a te przekładają się na zachowanie. 
Są o tyle trudne do zauważenia, dlatego że często 
doświadczane emocje nie są przez nas uświada-
miane. W otoczeniu jest wiele drobnych, wydawać 
by się mogło nieistotnych bodźców, które wpływają 
na nasze reakcje, a których zazwyczaj nie bierzemy 
pod uwagę, wtedy, kiedy poszukujemy przyczyn 
np. złego nastroju bądź chęci zjedzenia czegoś słod-
kiego. Wcześniej spostrzeżony obraz, zapach czy też 
reklama na telebimie mogą wpływać na nasze emo-
cje i podświadomie kierować naszymi wyborami.

Często spotykanymi w życiu codziennym techni-
kami są również te, oparte na regule niedostępno-
ści. Taktyka „ograniczonej ilości egzemplarzy”, któ-
ra polega po prostu na podaniu informacji o limicie 
produktów czy usług. „Ostatnie 2 wolne miejsca 
w pokoju hotelowym” czy też „Ostatnia szansa na 
zakup telefonu w tej cenie” są przykładami techni-
ki. Podobne mechanizmy działają w taktyce „nie-
przekraczalnego terminu”. „Nie przegap okazji – 
tylko do końca tygodnia”. Jakim oddziaływaniom 
jesteśmy tutaj poddawani? Przede wszystkim, jeśli 
produkty (przykładowo w sklepie) lub możliwości 
zostają ograniczone, to automatycznie zyskują na 
wartości. Zdajemy sobie sprawę, że zaraz możemy 
ich nigdzie nie dostać, dlatego trzeba wykorzystać 
szansę. Ważną rolę odgrywa również pośpiech, któ-
ry ogranicza czas na zastanowienie się i racjonalne 
podjęcie decyzji. 

Inną techniką jest „huśtawka emocjonalna”. Aby 
przybliżyć, czym ona jest, posłużę się przykładem, 
w którym próbowano nakłonić jak najwięcej osób 
do wypełnienia ankiety z użyciem techniki oraz 
bez. W badaniach sprawdzono, że z użyciem tak-
tyki, większość osób wyraża zgodę na wypełnie-
nie kwestionariusza. Technika polegała na tym, że 
poproszono o wypełnienie ankiety zaraz po prze-
kraczaniu ulicy w niedozwolonym miejscu i usły-
szeniu gwizdka policyjnego – a zatem w warun-
kach nagłego pobudzenia emocjonalnego. Osoby 
po usłyszeniu gwizdka orientowały się, że sygnał 
nie odnosił się do złamanego przez nich przepisu, 
lecz był skierowany do kogoś innego. W tym „szo-
ku” osoby zdecydowanie częściej zgadzały się na 
wypełnienie ankiety. Technika „huśtawki emocjo-
nalnej” polega więc na nagłym wycofaniu źródła 
pobudzenia, co powoduje wzrost tendencji do ule-
gania prośbom. 

Istotne jest również „uwikłanie w dialog”. Dużo 
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Bieg wydarzeń

Wraz z kolejnymi wyjściami w teren 
nie sposób przeoczyć symptomów 
wieszczących zbliżanie się końca 

lata. Z pól uprawnych znikają łany zbóż. Rozle-
głe połacie nieużytków przebarwiają się z dnia 
na dzień, przybierając za sprawą kwitnących 
nawłoci odcienie żółci. Dni trwają już znacznie 
krócej, a poranki i wieczory – mimo iż niezmien-
nie urokliwe – nie są już tak ciepłe, jak jeszcze 
kilka tygodni temu. Nieodzownie sierpień – bo 
o tym miesiącu mowa – wiąże się z przypadającą 
na ten okres rują najmniejszego spośród polskich 
jeleniowatych – sarny. Mniej ostrożne, jednak 
bardzo aktywne rogacze uganiają się za rujnymi 
kozami, dając w ten sposób szanse na wyjątkowo 
bliskie, a nieraz również zaskakujące spotkania 
oko w oko. Natrafiam na mojej drodze na wiele 
kozłów, a niektóre z nich szczególnie zapadają 
w mej pamięci…

Rozpościerające się przede mną ściernisko 
zdaje się być zupełnie puste, niemniej jednak 
po dokładnej lustracji terenu za pomocą lornetki 
okazuje się, że w oddali, za wąską miedzą maja-
czy sylwetka sarny. Zwierzę nie porusza się. Po 
kilkudziesięciu metrach podchodu już wiem, że 
jest to rogacz, który spokojnie leży i regeneruje 
siły. Uwagę przykuwają jego parostki, które jak 
się okazuje przybrały nieregularną formę. Przy-
czyn tego faktu może być wiele. Najczęstszymi 
są uwarunkowania genetyczne, choroby zwie-
rzęcia, bądź uszkodzenia mechaniczne poro-
ża. Dokładna obserwacja napotkanego rogacza 
utwierdza mnie w przekonaniu, że jest to silny, 

zdrowy osobnik, a deformacja jednego z parost-
ków była wynikiem uszkodzenia mechanicznego 
podczas nakładania poroża.

Wykorzystując sytuację, zbliżam się do ciągle 
śpiącego kozła, ale w pewnym momencie wyko-
nuję o jeden krok za daleko… Rogacz podrywa 
się energicznie, jednak ku mojemu zdziwie-
niu nie ucieka. Wręcz przeciwnie – zwraca się 
w moją stronę, wykazując niemałe zaintereso-
wanie znieruchomiałą sylwetką kucającego czło-
wieka. Zwierzę zatacza krąg i dopiero gdy jest już 
bardzo blisko, decyduje się na odwrót i ucieczkę. 
Takie spotkania podczas trwającej rui nie nale-
żą do rzadkości. Otumanione burzą hormonów 
rogacze zdają się wyłączać na jakiś czas wrodzo-
ny instynkt ostrożności i ucieczki, przedkładając 
na pierwszy plan chęć przedłużenia gatunku.

Następne godziny przynoszą nieoczekiwany 
obrót wydarzeń. Pomimo usilnego wypatrywa-
nia kolejnych saren, które były moim celem, nie 
spotykam ich, a moja uwaga zostaje przekiero-
wana na podrywające się z ziemi stworzenie. 
Rozchylając delikatnie wysokie trawy, dostrze-
gam siedzącego na ziemi dużego owada. Już na 
pierwszy rzut oka wiem, że obserwuję jednego 
z przedstawicieli rodziny prostoskrzydłych, 
znanych każdemu doskonale pod popularną 
nazwą „koniki polne”. Krajowa populacja liczy 
28 gatunków, toteż dopiero wnikliwa analiza 
charakterystycznych cech i sięgnięcie po facho-
wą literaturę pozwalają precyzyjnie określić jed-
nostkę taksonomiczną jako łatczyn brodawnik. 
Obok imponujących rozmiarów owada, mogące-
go mierzyć nawet 45 mm, wrażenie robią również 
jego mocne, masywne żuwaczki, które łatczyn 

Okres rui to czas wzmożonej aktywności saren
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wykorzystuje do zdobywania i roz-
drabniania pokarmu, a więc owadów 
tudzież tkanek roślinnych.

Równie niespodziewanym i zachwy-
cającym akcentem tego kończącego się 
powoli dnia, okazują się napotkane 
okazy wiesiołka dwuletniego, którego 
okres kwitnienia przypada na mie-
siące letnie. Chcąc jednak podziwiać 
walory estetyczne i wonne wspomnia-
nych kwiatów, czekam na nadejście 
wieczoru. Niepozorne za dnia rośliny 
zdają się wyczekiwać momentu, gdy 
słońce skryje się za horyzontem, aby 
wtedy, w przeciągu kilkunastu minut 
otworzyć w zjawiskowy sposób swe 
jaskrawożółte kwiaty… Nocna pora 
kwitnienia nie jest dziełem przypad-
ku, bowiem głównymi zapylaczami 
wiesiołków są aktywne po zmroku 
ćmy. Ludowa nazwa rośliny brzmiąca 
„nocna świeca” doskonale odzwier-
ciedla to, co właśnie ukazało się moim 
oczom – dziesiątki kontrastujących 
z ciemnym tłem żółtych kwiatów, któ-
re niczym płomyki świec „zapłonęły” 
wraz z nadejściem nocy…

Świat przyrody pokazał ponownie 
swoje bogactwo i nieprzewidywalność, 
które na każdym kroku stawiają przed 
człowiekiem nowe, często niespodzie-
wane oraz zaskakujące doświadczenia. 
Chcąc poznawać i odkrywać otoczenie, 
w którym przyszło nam żyć, nieustan-
nie musimy mieć oczy i umysł szeroko 
otwarte, przestać trzymać się sztyw-
nych ram oraz posiąść świadomość 
tego, że nasze plany i stawiane przez 
nas tezy niejednokrotnie zostaną zwe-
ryfikowane przez rzeczywistość w spo-
sób najmniej oczekiwany.

łatwiej jest coś sprzedać czy przekonać do czegoś, gdy zaan-
gażujemy daną osobę w rozmowę niż gdy tylko przedstawi-
my własną ofertę. W życiu codziennym dość często mamy 
okazję spotkać się z tą techniką. Czasem sprzedawcy zaczy-
nają właśnie od kilku niezwiązanych ze sprzedażą zdań 
i stopniowo przechodzą do swojej oferty. 

Z racji, iż niemal każdy z nas codziennie narażony jest 
na tego typu wpływ, czy to ze strony mediów społecznościo-
wych czy chwytów marketingowych, warto zastanowić się 
nad tym, jak bronić się przed manipulacją? Przede wszystkim 
powinniśmy stawać w obronie własnych, uzasadnionych 
praw, a zatem być asertywni. W miarę możliwości wyrażać 
swoje opinie i uczucia, pozostając autentycznymi. Bardzo 
istotne jest przełamywanie automatyzmów, a więc rozpo-
znawanie własnych reakcji oraz świadomość przeróżnych 
sytuacji manipulowania. Posiadając pewną wiedzę będzie-
my w stanie częściej wyłapać różne sygnały, świadczące 

o manipulacji. Dlatego tak ważne jest, aby zdawać sobie 
sprawę z tego, jakie techniki istnieją oraz gdzie są wykorzy-
stywane. Warto podkreślić jednak dwie kwestie. Po pierwsze 
nie każdy wpływ społeczny możemy nazwać manipulacją. 
Manipulacja jest czymś świadomym i zamierzonym, nato-
miast wpływ jest naturalną częścią wszelkich interakcji spo-
łecznych. Po drugie wpływ społeczny nie ogranicza się jedy-
nie do różnych technik marketingowych czy też manipulacji. 
Podstawowym przejawem wpływu może być zwykłe naśla-
dowanie innych ludzi czy też porównywanie się z innymi. 

Wymienione techniki nie wyczerpują całego zbioru ist-
niejących taktyk, a tematyka wpływu społecznego jest jedną 
z wielu, którymi zajmuje się psychologia społeczna. Artykuł 
ma służyć poszerzeniu wiedzy i świadomości, jednak nie po 
to, aby manipulację stosować, a po to, by wiedzieć jak przed 
tym powszechnym zjawiskiem się bronić.

Kwiaty wiesiołka rozkwitają wraz z nastaniem zmierzchu

Łatczyna spotkamy zazwyczaj skrytego pośród traw

Okres rui to czas wzmożonej aktywności saren
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 George Orwell „Na dnie w Paryżu 

i w Londynie”

Podobno, aby napi-
sać tę książkę, autor, 
który nie pochodził 

z ubogiej rodziny, zdecy-
dował się pracować na 
czarno w restauracji jed-
nego z eleganckich pary-

skich hoteli jako pomywacz w kuchni, zaś w Londy-
nie włóczył się po schroniskach dla bezdomnych, aby 
ukazać życie tej najbiedniejszej warstwy społecznej 
od tzw. „podszewki”. Zapewne jako wykształcona 
osoba był bardziej wrażliwy i gorzej musiał zno-
sić życie w ubóstwie, co potem udało mu się w zna-
komity sposób przedstawić w swej opowieści. A jak 
czytamy w notatce na obwolucie książki: „Podczas 
pobytu w Paryżu przebywał on wśród lumpenarty-
stów, złodziejaszków, prostytutek i ich alfonsów, emi-
grantów słowiańskich, próżniaków i autentycznych 
nędzarzy”.

Wymieniona powieść była pierwszą w dorob-
ku literackim autora późniejszego „Folwarku zwie-
rzęcego”, który wydając ją, właśnie wtedy zmienił 
swe prawdziwe nazwisko (nazywał się bowiem Eric 
Arthur Blair) na pseudonim Orwell, którego używał 
do końca życia. Chciał bowiem zaoszczędzić kom-
promitacji swej rodzinie. Ponieważ miał znakomity 
talent narracyjny, wszystkie jego powieści czyta się 
lekko, z prawdziwą przyjemnością, nawet tę niniej-
szą, która dotyczy tematu bardzo trudnego, wręcz 
nieprzyjemnego – życia w ubóstwie i nędzy. 

Jak zawsze, by ukazać problematykę tej książ-
ki, postaram się ją krótko streścić. Utwór prezentu-
je formę pamiętnika. Kiedy autor przybył do Paryża 
z zamiarem napisania powieści, wynajmował tani 
pokoik i utrzymywał się z nauczania języka angiel-
skiego. Z wydaniem swych książek miał jednak 
trudności, gdyż był jeszcze mało znany. Po roku, 
kiedy stracił możliwość udzielania lekcji anielskie-
go, skurczyły się jego środki finansowe na życie. 
Zaczął oszczędzać na jedzeniu, stołując się w tanich 
barach, później sam się żywił, kupując jak najtań-
szą żywność. Potem były sytuacje, że oddawał do 
lombardu ubrania pod zastaw. Po wielu staraniach 
znalazł wreszcie pracę w luksusowym paryskim 
hotelu, ale jako pomywacz naczyń – pracę najmniej 
płatną i ciężką. Opisuje, w jakich warunkach praco-
wali - w zatęchłych piwnicach hotelowych, wśród 
brudu i braku środków higienicznych, bo hotela-
rze musieli oszczędzać . Pracowali po 17 godzin na 
dobę z jedną przerwą, zaś doliczając do tego czas 
na dojazd do mieszkania, na sen niewiele starcza-
ło. Dokładnie też relacjonuje, na czym polegała jego 
praca i jak bardzo źle byli traktowani przez swych 
zwierzchników, a nawet współpracowników – pomy-
wacze czy pomocnicy kelnerów. Pokazuje kuchnię od 

zaplecza w drogim paryskim hotelu – w jakich pod-
łych warunkach przygotowywano potrawy. Wśród 
jego współpracowników były ciekawe postacie jak 
Charlie czy Borys, którym nie brakowało humoru 
i zaradności życiowej, dzięki czemu to pieskie życie 
stawało się znośniejszym. Jednak mimo wszystko, 
ciężko było to znieść na dłuższą metę, mimo młode-
go wieku. Kiedy jego przyjaciel obiecał załatwić mu 
dobrą posadę w Londynie, autor nie namyślając się 
długo, złożył wymówienie i przeprowadził się Anglii. 
Po przyjeździe do Londynu okazało się, że osoba, 
którą miał się opiekować, wyjechała i możliwość jego 
pracy spełzła na niczym. Nie mając przy sobie wiele 
pieniędzy, żeby wystarczyło na życie, autor tułał się 
po noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych, 
żywiąc się tylko darmową herbatą i chlebem z mar-
garyną. Zauważył, że w tym kraju bardziej dbano 
o nędzarzy niż w Paryżu: były przytułki dla bezdom-
nych prowadzone przez organizacje kościelne, także 
państwowe, jak również indywidualnych biznesme-
nów, gdzie dawano wspomnianą herbatę i czasem 
nawet bułkę lub kawałek chleba. Ponadto trafiała się 
niekiedy pościel niedawno wyprana, ale były miej-
sca, że trzeba było spać na podłodze. Zaś wszędzie 
były karaluchy i pluskwy. W schroniskach panowała 
zasada, że bezdomny mógł spać w danej noclegowni 
tylko jeden raz, więc musiał się tułać po ulicy i szu-
kać innych miejsc do spania. W ten sposób w Londy-
nie roiło się od włóczęgów. Przytacza też sytuację, 
kiedy aby kupić sobie kawałek chleba, trzeba było 
oddać swe ubranie, a w zamian wziąć gorsze i oczy-
wiście bardziej brudne. Podobnie jak w Paryżu było 
tu też wielu, którzy potrafili sobie radzić, zarabiając 
np. rysowaniem na ulicy. Byli też kataryniarze, akro-
baci, uliczni śpiewacy – ci uważali się za zarabiają-
cych, choć te zarobki były tak marne jak żebraków. 

Ostatnie karty swej książki autor poświęca na 
dokładny opis noclegowni oraz zasad panujących 
wśród bezdomnych, winiąc za ciężki ich żywot sys-
tem panujący w kraju. 

Myślę, że pisarz chciał pokazać, jak bardzo takie 
życie uwłacza godności człowieka, a z drugiej stro-
ny uświadomić, ile istota ludzka potrafi znieść i jak 
znakomicie radzi sobie w warunkach ekstremalnych, 
pokonując wszelkie trudności, żeby przetrwać. Koń-
czy on swój utwór sentencją, że nigdy nie powinno 
się przechodzić obojętnie koło żebraka, lecz należy 
pochylić się nad jego losem i wesprzeć go. Uważam, 
że jest to nauka do dziś aktualna. Wprawdzie często 
wspieramy potrzebujących poprzez media, zaś nie-
rzadko ignorujemy osobę zarabiającą na ulicy, choć-
by przez roznoszenie ulotek czy też matkę z dziec-
kiem na ręku proszącą o wsparcie. Przeczytawszy tę 
książkę, być może, inaczej spojrzymy na takich ludzi. 
A warto.
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Nancy Springer - „Enola Holmes” 
(powieść młodzieżowa)

Dziewiętnastowieczna 
Anglia. W dniu swoich 
urodzin Enola Holmes 
odkrywa, że jej matka 
nagle znika, pozostawiając 
córce zestaw dziwacznych 
fantów i serię zagadek. 
Beztroskie dzieciństwo 
dorastającej dziewczyny 
nagle się kończy, a obowią-
zek opieki nad nią spada 
na dwóch starszych braci 
- Sherlocka i Mycrofta, któ-
rzy za wszelką cenę chcą 
niesforną siostrę wpako-
wać w gorset i wysłać na 
pensję z internatem. I tu się 
zaczyna... Enola buntuje 
się i ucieka do Londynu, by 
odnaleźć matkę. Wkrótce 
przekona się, jak wygląda 
życie samotnej kobiety 
w wielkim i niebezpiecz-
nym mieście, do perfekcji 
opanuje sztukę ukrywania 
się przed najlepszym detek-
tywem w historii i połową 
Scotland Yardu - i wresz-
cie - uwikłana w sprawę 
porwania młodego markiza 
- rozwiąże swoją pierwszą 
zagadkę kryminalną...

Film na podstawie 
powieści Nancy Springer 
w reżyserii Harry`ego 
Bradbeera, ze scenariu-
szem Jacka Thornè a od 
23 września dostępny na 
Netfliksie.

Nadia Hashimi - „Afgańska perła”

Poruszająca opowieść 
o przeznaczeniu, grozie 
codziennego życia i odwadze 
w jej przezwyciężaniu. Przede 
wszystkim zaś o tym, co zna-
czy być kobietą we współcze-
snym Afganistanie. 

Rahima, której ojciec jest 
uzależniony od narkotyków, 
postanawia zostać tak zwaną 
bacza posz, czyli „dziewczyną 
przebraną za chłopca”. Dzięki 
temu zyskuje wolność, o jakiej 
przedtem nawet nie śniła. 
Przechodzi przemianę zmie-
niającą dotychczasowe życie. 

Niemal sto lat wcześniej 
podobnie postąpiła jej przod-
kini Szekiba. Podjęła decyzję  
o przeniesieniu się z małej 
afgańskiej wioski do prze-
pięknego kabulskiego pałacu, 
w którym przepych był 
widoczny na każdym kroku.

Afgańska perła to opo-
wieść o dwóch kobietach, 
które podzielił czas, ale 
połączyły te same marzenia 
i ta sama odwaga dająca siłę 
do zmierzenia się z ogromnym 
wyzwaniem. Obie postano-
wiły bowiem oderwać się od 
własnych korzeni i całkowicie 
odmienić swój los. 

Co się wydarzy, kiedy 
Rahima osiągnie wiek, 
w którym będzie mogła już 
wyjść za mąż? Czy Szekiba – 
druga protagonistka – zawsze 
będzie żyła w przebraniu? 
Co się stanie, jeśli Rahima 
nie dostosuje się do zasad 
obowiązujących w afgańskich 
narzeczeństwach? 

Anna Walewicz-Kuc - „Pozytywnie. 
Jak nie szukać dziury w całym”

Psychologowie i terapeu-
ci jednym głosem biją na 
alarm! Coraz częściej mamy 
problemy z samoakceptacją, 
poczuciem celowości i sensu 
życia, utrzymaniem pozytyw-
nych relacji z innymi ludźmi, 
a przede wszystkim z odczu-
waniem radości z życia. 

Ta, wydawać by się mogło, 
przygnębiająca diagnoza nie 
jest jednak wyrokiem. Żyją 
bowiem wokół nas ludzie, 
którzy mimo licznych prze-
ciwności losu, niepowodzeń, 
a czasami naprawdę ciężkich 
przeżyć potrafią myśleć pozy-
tywnie i zachować pogodę 
ducha. 

Pojawia się zatem pytanie: 
jak oni to robią? Co sprawia, 
że w obliczu nawet trudnych 
sytuacji życiowych potrafią 
z optymizmem patrzeć przed 
siebie i cieszyć się każdym 
dniem? 

Z wieloletnich doświad-
czeń autorki w pracy z ludźmi 
wynika, że wszystko, co 
potrzebne do zmiany, jest 
w nas. I tylko od nas zależy, 
czy umiejętnie wykorzystamy 
nasze wewnętrzne zasoby.

Jeżeli chcesz się dowie-
dzieć, jak pokonać zgubny 
nałóg szukania dziury 
w całym i przestawić się na 
pozytywne myślenie, się-
gnij po tę książkę. I pamię-
taj: jesteś tym, co myślisz. 
A myślami budujesz własny 
świat.
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Autobusowa wycieczka zagraniczna. 
Przed granicą autokar staje, panie na 
prawo, panowie na lewo. Potem wraca-
ją, a kierowca pyta: 
- Czy nikogo Wam nie brakuje? 
Cisza, autokar odjeżdża. Przed kolejną 
granicą do kierowcy podchodzi pod-
chmielony pasażer: 
- Panie kierowco, nie ma mojej żony. 
- Przecież pytałem, czy nikogo Wam nie 
brakuje! 
- Mnie jej nie brakuje, po prostu mówię, 
że jej nie ma.

Polak przychodzi do baru z psem. W te-
lewizji akurat leci mecz i naszym strze-
lają gola. Nagle pies się odzywa: 
- Ja pierdziele, znowu?! 
Wszyscy patrzą na psa, nie ukrywając 
zdziwienia. Właściciel niewzruszony. 
W końcu jeden z obecnych zagaduje do 
właściciela: 
- Czy twój pies właśnie przemówił? 
- Ta, mówi to zawsze, kiedy nasi prze-
grywają. 
- A co mówi, jak wygrywają? 
- Nie wiem, mam go dopiero od dwóch 

lat.

Lekarz dzwoni do swojego pacjenta: 
- Witam pana, przyszły wyniki badań. 
Mam dobre i złe wieści. 
- O ch..a! Jak brzmią dobre wieści? 
- Według badań zostało Panu 24h życia. 
- To straszne! Co może być gorszego? 
- Próbuję się z panem skontaktować od 
wczoraj.

Podstawówka w Warszawie, lekcja hi-
storii, przy tablicy stoi mały Jasiu i Pani 
go pyta: 
- Powiedz nam, co wiesz o Powstaniu 
Śląskim? 
Jasiu patrzy po klasie, ale nie znalazł 
się nikt, kto by mu podpowiedział, więc 
w końcu mówi: 
- No ja nic pewnego nie wiem, ale ponoć 
naprawdę coś się szykuje...

Synek mówi do tatusia: 
- Tatusiu, zrób, żeby słoniki biegały. 
- Syneczku, słoniki są zmęczone. 
- Tatusiu, błagam, zrób, żeby słoniki 
biegały. 

- Synku, słoniki są naprawdę bardzo 
zmęczone. Cały dzień biegały na Twoją 
prośbę. 
- Tatusiu proszę! Ostatni raz... 
- No dobrze, ale to już ostatni raz, bo 
słoniki padną! Kooompaniaaaaaa! 
Maski włóż!!! Trzy okrążenia dookoła 
poligonu!

Sekretarka do szefa: 
- Panie dyrektorze, dostaliśmy wiado-
mość z naszej filii na Saharze, że braku-
je im wody... 
- E, tam! Jak zwykle przesadzają! 
- Panie dyrektorze, według mnie sytu-
acja jest bardzo poważna, bo znaczek 
na liście był przyczepiony spinaczem...

Jasiu poszedł do szkoły. Już na pierw-
szej lekcji nauczyciel woła go do tablicy: 
- Ja się nie nauczyłem - mówi Jasio. 
- Dlaczego? 
- Wczoraj mojego brata wypuścili z wię-
zienia, gdzie siedział 15 lat za zamordo-
wanie nauczyciela - odpowiada Jasio. 
- Myślisz, że mnie nastraszysz?! Siadaj 
- cztery.

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Jeśli nie potrafisz latać, biegnij. 
Jeśli nie potrafisz biegać, chodź. Jeśli 
nie potrafisz chodzić, czołgaj się. 
Cokolwiek jednak robisz, poruszaj się 
do przodu.

Martin Luther King

Wasz czas jest ograniczony, więc 
nie marnujcie go, żyjąc cudzym 
życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dog-
matów, żyjąc poglądami innych ludzi. 
Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opi-
nii zagłuszył wasz własny wewnętrzny 
głos. I najważniejsze – miejcie odwagę 
kierować się sercem i intuicją. 

Steve Jobs

Być pięknym to być sobą. Inni nie 
muszą cię akceptować. To ty musisz 
akceptować sam siebie. 

Thich Nhat Hanh

Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cie-
szyć się życiem – teraz jest na to czas 
– nie jutro, nie za rok. Dzisiaj powinno 
być zawsze najwspanialszym dniem. 

Thomas Dreier

Kiedy człowiek boi się coś zrobić, 
wtedy wie, że żyje. Ale kiedy człowiek 
nie robi czegoś, tylko dlatego że się 
boi, to wtedy jest martwy. 

William Faulkner

Odwaga nie zawsze krzyczy. Cza-
sami odwaga to cichy głos na koniec 
dnia, który mówi: „Spróbuję jutro jesz-
cze raz.” 

Mary Anne Radmacher

W chwili, w której niewolnik posta-
nawia, że nie będzie dłużej niewolni-
kiem, jego kajdany opadają. Wolność 
i niewola to stany umysłu. 

Mahatma Gandhi

Zaraz na początku życia ktoś powi-
nien nam powiedzieć, że umieramy. 
Może wtedy żylibyśmy pełnią życia, 
w każdej minucie każdego dnia. 

Michael Landon

Humor to umiejętność 

dostrzegania zabawnycH stron 

życia, cHwilowy stan uosobienia 

człowieka, zazwyczaj Pozytywny
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI
sierpień 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Gdzie to jest? (str. 33) i zagadki przyrodniczej 
Co to za gatunek? (str. 33) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 13 września 
2022 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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POZIOMO:
1) Arturo (1867-1957), światowej sławy dyrygent wło-
ski. 6) Zdrobniale od kompres; okład stosowany w celach 
leczniczych. 11) Film: imię Carringtona z serialu "Dyna-
stia". 12) Wywierany nacisk, presja (np. fizyczny, psychiczny). 
siła wyższa 13) Miasto i port w Brazylii. 14) Reżyserka; ogół 
czynności twórczych związanych z realizacją przedstawienia 
artystycznego. 15) Obywatel starożytnego państwa rzym-
skiego. 19) W filatelistyce: uszkodzony znaczek. 24) Imię 
Thatcher, b. premier 25) Beton wstępnie sprężony strunami 
stalowymi. 27) Przem.: firma produkująca obuwie sporto-
we. 31) Konstelacja. 33) Coś zwiniętego, skręconego; zwój, 
rulon, rolka. 35) Dziecko mające trzy lata. 38) Włoskie 
imię żeńskie. 39) Ziemniak słodki; batat. 40) Miasto nie-
daleko Rzeszowa 41) Stary, wysłużony żołnierz, uczestnik 
dawnych wojen. 42) Lewatywa inaczej. 43) Końcowa faza 
lotu. 44) ”męska” podpora architektoniczna.

PIONOWO:
1) Cesarz rzym., pasierb i zięć Oktawiana Augusta. 2) Atak, 
ostre natarcie kawalerii. 3) Imię męskie - 17 VII 4) Przywóz 
towarów z zagranicy. 5) Babilońska bogini miłości i płod-
ności. 6) Dwie w sercu. 7) Religijność oparta na mistycy-
zmie, przeżycia mistyczne. 8) Kolejność ustalana na pod-
stawie osiągniętych wyników. 9) Osobnik czerpiący zyski 
z cudzego nierządu. 10) Rzymski system eksploatacji latyfun-
diów. 16) Dobra opinia o firmie. 17) Aśćka, waćpani. 18) Imię 
żeńskie - Szewińska, Kwiatkowska, Santor, Jarocka 20) Mały 
but. 21) Zagroda dla owiec na hali. 22) Prototyp roweru; 
pierwotny rower bezłańcuchowy. 23) Bity kotlet wołowy, 
smażony z cebulą. 26) Stała posada o połowie płacy i połowie 
czasu pełnego etatu. 28) Człowiek o skrzywionej osobowości, 
przejawiający odchylenia od normy. 29) Bezzwrotna pożycz-
ka. 30) Sześciu instrumentalistów lub śpiewaków. 32) Cząst-
ka materii. 34) Imię męskie - 1 IX 35) Drużyna sporto-
wa. 36) Pora roku. 37) Jadalne bulwy kolokazji.
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Arena Zawadka nadal 
nie do zdobycia dla 
gości

W niedzielę, 24 lipca 2022 r. już po raz szó-
sty odbyły się Mistrzostwa Gminy Brzo-
stek w  siatkówce plażowej. Zgodnie z tra-

dycją miały miejsce na boisku do siatkówki plażowej 
w Zawadce Brzosteckiej. 

W tegorocznych rozgrywkach udział wzięło 7 par. 
W wyniku losowania zawodnicy podzieleni zostali na 2 gru-
py, z których po dwie pary awansowały do półfinałów. Od 
samego początku dało się zauważyć, że niektórzy zawod-
nicy solidnie przepracowali okres przygotowawczy do 
zawodów, ponieważ poziom, jaki prezentowali, był bardzo 
wysoki. Rozgrywki grupowe były zatem bardzo zacięte 
i emocjonujące. Po ich rozegraniu okazało się, że do półfi-
nałów awansowały z grupy A pary Bik/Mroczkowski, Szy-
mański/Bysiewicz, z grupy B natomiast pary Sobczyk/Sob-
czyk i Lisak D./Nawracaj. Półfinały rozgrywano „na krzyż”, 
więc w meczach decydujących o awansie do finału spotka-
ły się ze sobą duety Bik/Mroczkowski - Lisak D./Nawracaj 
oraz Szymański/Bysiewicz – Sobczyk/Sobczyk. Po krótkiej 
przerwie na poczęstunek zawodnicy przystąpili do walki. 
Pierwsze starcie to popis gry pary Mroczkowski/Bik, którzy 
bez skrupułów wypunktowali swoich rywali, bezlitośnie 
wykorzystując każdą ich niemoc i bezapelacyjnie awanso-
wali do finału rozgrywek. Zdecydowanie bardziej emocjo-
nujący okazał się drugi półfinał. Pary Szymański/Bysiewicz 
– Sobczyk/Sobczyk do samego końca walczyły o wejście do 
finału. Kibice duetu reprezentującego Zawadkę Brzostecką 
przez chwilę mogli czuć małą niepewność, jednak ich ulu-
bieńcy pod koniec spotkania „włączyli wyższy bieg” i poko-
nali swoich rywali 21:19. Finał zapowiadał się więc bardzo 
emocjonująco, ponieważ para Bik/Mroczkowski na pewno 
chciała wziąć rewanż na braciach Sobczyk za ubiegłorocz-
ną porażkę. Zanim jednak doszło do meczu finałowego, 
rozegrany musiał zostać mecz o najniż-
szy stopień podium. Pary Szymański/
Bysiewicz oraz Lisak D./Nawracaj wcale 
nie miały ochoty odpuszczać i z całych 
sił walczyły, aby uniknąć najgorszego 
dla sportowca IV miejsca. Po bardzo 
zaciętym spotkaniu lepsza okazała się 
para Szymański/Bysiewicz. Nadszedł 
więc czas na wielki finał. Zarówno 
zawodnicy, którzy już zakończyli zma-
gania w turnieju, jak i kibice z niecier-
pliwością czekali na pierwszy gwizdek 
oraz pierwszą akcję meczu. Finaliści 
nie zawiedli i pokazali „kawał” dobrej 
siatkówki na zakończenie całych 
mistrzostw. Nie brakowało spektaku-
larnych obron, niesamowitych bloków 

i mocnych ataków. Mecz rozstrzygnął się dopiero w tie-bre-
aku, w którym to lepsi okazali się – niesieni niesamowitym 
dopingiem publiczności – reprezentanci gospodarzy bracia 
Sobczyk. Po zakończeniu sportowych zmagań przyszedł 
czas na wręczenie nagród, którego dokonali wspólnie Bur-
mistrz Brzostku – Wojciech Staniszewski, Kierownik OSiR 
Brzostek – Andrzej Piękoś oraz sołtys Zawadki Brzosteckiej 
– Marcin Sas. Główna nagroda ufundowana została przez 
sołtysa Zawadki Brzosteckiej, natomiast nagrody dla pozo-
stałych zawodników zostały ufundowane przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Brzostku, a także firmę Marbet. 

Na koniec rzec by można, że na Mistrzostwach Gminy 
Brzostek w Siatkówce Plażowej z roku na rok zmieniają się 
pary, które decydują się na rywalizację, zmieniają się sędzio-
wie, zmienia się poziom, gdyż ciągle rośnie, ba… zmienia się 
pogoda. Niezmiennie jednak na Arenie Zawadka panuje fan-
tastyczna atmosfera, dużo zabawy i uśmiechów… Niezmien-
nie także wygrywają bracia Sobczyk. 

Klasyfikacja końcowa: 
1. Sobczyk / Sobczyk 
2. Bik / Mroczkowski 
3. Szymański / Bysiewicz
4. Lisak D. / Nawracaj
5. Lisak K. / Grzesiakowski
5. Sękiewicz D. / Dziedzic
7. Sękiewicz M. / Grotkowski 

Paulina Szymańska
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Amatorska liga Piłki 
nożnej

LKS Brzostowianka Brzostek z kompletem zwycięstw 
została bezapelacyjnym triumfatorem tegorocznej edy-
cji Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Gminy Brzostek.

Kolejna edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Gminy Brzo-
stek za nami. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 
6 zespołów, z których 4 reprezentowało naszą gminę – LKS 
Brzostowianka Brzostek, WKS Wola Brzostecka, HOS-POL 
oraz Żywe Legendy, natomiast Mazi Team oraz Szkolne Team 
to drużyny reprezentujące gminę Strzyżów oraz Brzyska. 

Organizatorzy podjęli decyzję, że w tym roku rozgrywki 
odbędą się systemem „każdy z każdym”, po czym 2 najlep-
sze zespoły zmierzą się ze sobą w wielkim finale, natomiast 
drużyny z miejsc 3. i 4. zagrają o najniższy stopień podium. 
Zarówno odbywające się we czwartek, 28.07.2022 r. decydu-
jące spotkania, jak i wszystkie poprzednie mecze przyniosły 
sporo emocji i niespodziewanych rozstrzygnięć. Dowodem 
na to jest fakt, iż do ostatniej kolejki ważyły się losy awan-
su zarówno do meczu finałowego, jak i decydującego o 3. 
miejscu. 

Po 5 kolejkach, do wielkiego finału, z kompletem zwy-
cięstw awansowała drużyna LKS Brzostowianka Brzostek, 
stawkę finalistów z 10 pkt. uzupełniła drużyna Szkolne 
Team. W meczu o najniższy stopień podium spotkały się ze 
sobą natomiast zespoły HOS-POL i WKS Wola Brzostecka. 

Ostatecznie mecz o 3. miejsce padł łupem drużyny HOS
-POL która pokonała rywali 5:1. Wielki finał to pokaz bar-
dzo dobrej gry z obu stron, kibice, którzy w tym roku licz-
nie gromadzili się na każdym meczu, mogli podziwiać wiele 
ciekawych i spektakularnych akcji. Po 30 min. zaciętej gry 
to zespół LKS Brzostowianka Brzostek cieszył się z wywal-
czenia tytułu najlepszej drużyny w Amatorskiej Lidze Piłki 
Nożnej Gminy Brzostek 2022.

Po zakończeniu piłkarskich zmagań przyszedł czas na 
wręczenie nagród, którego dokonał Kierownik OSiR Brzo-
stek – Andrzej Piękoś oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Brzostku – Marcin Sas. Wszystkie drużyny zostały 

nagrodzone dyplomami, zawodnicy plasujący się na podium 
otrzymali okazałe medale, a na zwycięzców dodatkowo 
czekały pamiątkowe statuetki. Ponadto wybrany został 
najlepszy bramkarz w tegorocznej lidze, a został nim Karol 
Furman grający w drużynie LKS Brzostowianka Brzostek, 
a także król strzelców, którym z dorobkiem 14 bramek został 
zawodnik drużyny Szkolne Team – Marcin Krajewski. 

Po części oficjalnej wszyscy zawodnicy oraz kibice zostali 
zaproszeni na przepyszną kiełbaskę z grilla. 

W skrócie i na wesoło  
Tegoroczna edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Gminy 

Brzostek obfitowała w 107 bramek. Trzeba przyznać, że nie-
które z nich były naprawdę widowiskowe i nie powstydziłby 
się ich sam Robert Lewandowski. 

Sędziowie zdecydowali się pokazać 11 żółtych kartek, 
a nawet jedną czerwoną za faul „na samym sobie”, co oczy-
wiście nie niosło za sobą żadnych konsekwencji w postaci 
opuszczenia boiska, a miało jedynie na celu rozbawienie 
zarówno zawodników, jak i publiczności, co z pewnością się 
udało.

Z zaplanowanych do rozegrania 17 meczy, tylko jeden 
pomiędzy Mazi Team i LKS Brzostowianką Brzostek się 
nie odbył i został zaliczony jako walkower na korzyść tych 
drugich.

Co ciekawe w całej tegorocznej edycji nie padła ani jedna 
bramka samobójcza… Okazuje się, że po 12 latach zawodnicy 
wreszcie zrozumieli, że piłka nożna to sport, w którym piłkę 
trzeba kierować do bramki przeciwnika, a nie swojej, ponie-
waż jest to pierwsza edycja, w której nikt nie strzelił „swoja-
ka” ;) 

Warto nadmienić jeszcze, że frekwencja na trybunach 
podczas tegorocznych rozgrywek była bardzo wysoka. Cie-
szy fakt, że rozgrywki były na tyle interesujące, żeby przy-
ciągnąć tak liczne grono kibiców. 

Amatorska Liga Piłki Nożnej Gminy Brzostek przeszła 
tym samym do historii. 

Dziękujemy za ten rok i już zapraszamy na kolejne. 

Paulina Szymańska
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Groch 
z kapustą 

Procesja w Landsbergu 
Am Lech

W c z e r wc u br. 
odwiedziliśmy 
córkę z rodziną 

zamieszkałych w Niem-
czech, w Bawarii. Na pierw-
szą połowę czerwca przypa-
dają tam dwutygodniowe 
ferie szkolne, dlatego 
wybraliśmy ten termin na 
odwiedziny. Ponieważ 16 
czerwca przypadało święto 
Bożego Ciała, uroczyście 
obchodzone w większości 
katolickiej Bawarii, popro-
siłam o możliwość uczest-
niczenia zarówno we Mszy 
św., jak i procesji po ulicach 
miasta. Samochód zapar-
kowaliśmy dosyć daleko 
od głównej świątyni mia-
sta, spodziewając się wyłą-
czenia z ruchu trasy proce-
sji, nad rzeką Lech, która 
przebiega przez środek 
miasta. Jest to duża rzeka, 
o bystrym nurcie, z licz-
nymi kaskadami.

Oprócz uczestniczenia 
w samym nabożeństwie 
bardzo liczyłam na obej-
rzenie strojów ludowych, 
ołtarzy polowych, chorą-
gwi, figurek itp. Zajechali-
śmy nieco wcześniej, przy 
wejściu były wyłożone 
książeczki z pieśniami oraz 
kserokopie pieśni śpiewa-
nych podczas procesji, dla 
każdego uczestnika. Przed 

rozpoczęciem mszy przez 
środek kościoła przeszła 
para - on ubrany w skórzane 
spodnie do kolan i takiego 
samego oliwkowego kolo-
ru surdut, a jego partner-
ka ubrana była gustownie 
w bluzkę i spódnicę też 
oliwkowego koloru. Potem 
okazało się, że to burmistrz 
z żoną. Usiedli w ławce 
obok ołtarza z innymi waż-
nymi osobistościami. Zdję-
cie udało mi się zrobić po 
ich wyjściu z kościoła na 
procesję W momencie roz-

poczęcia z zakrystii wyszli 
ministranci/ministrantki, 
w liczbie około 30, z czego 
większość, około 2/3 sta-
nowiły ministrantki, ubra-
ni w czerwone alby i białe 
komeżki. Kościół wewnątrz 
prezentował się okazale 
udekorowany kwiatami. 

Msza rozpoczęła się wystę-
pem profesjonalnego chóru, 
piękną muzyką i solowym 
oraz zbiorowym śpiewem 
chórzystów. Muszę przy-
znać, że niewiele z niej 
zrozumiałam, a z homilii 
właściwie nic, ale po cichu 
modliłam się we własnym 
języku. Sześcioro mini-
strantów we właściwym 
czasie rozdało koszyczki 
na datki od wiernych; nie 

wypada nie włożyć nic do 
wędrującego koszyczka, 
więc i my wszyscy wspo-
mogliśmy parafię kilkoma 
euro.

Po wyjściu ze świątyni 
zaczęła formować się proce-
sja. Mężczyźni nieśli takie 
małe ołtarzyki na ozdob-
nym dość wysokim palu. 
Chorągwie też nieśli męż-
czyźni - były one bardzo 

wysokie i ciężkie. Wszyscy 
niosący feretrony oraz bal-
dachim mieli specjalną skó-
rzaną uprząż, krzyżującą się 
na plecach z pochwą z przo-
du na trzonek drąga feretro-
nu. Dla mnie wyglądało to 

dziwnie, ale kiedy wzmógł 
się wiatr, okazało się to 
nieodzowne, aby utrzymać 
chorągiew. Uchwyciłam 

aparatem z tyłu mężczyznę 
ubranego po bawarsku oraz 
kilka kobiet w regionalnych 
strojach. Podczas procesji 

grała orkiestra dęta.

Ołtarze na trasie były 
bogato ozdobione, a najbar-
dziej zaciekawiło mnie to, że 
przed ołtarzem były dywa-
ny niewielkich rozmiarów 
ułożone z żywych kwiatów. 

Niestety, w trakcie procesji 
zerwał się wiatr i częściowo 
rozrzucił misternie ułożone 
dywany. Wszystkie modli-
twy przy jednym z ołtarzy 
były poświęcone Ukrainie 
i modlitwom o pokój na 
świecie. 

W sumie byłam bardzo 
zadowolona, że mogłam 
uczestniczyć we mszy św. 

Janina Słupek
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i procesji Bożego Ciała, 
nawet będąc poza grani-
cami kraju. Zauważyłam 
większy niż w Polsce udział 
kobiet w celebracji mszy 
św., w czytaniach, śpiewie, 
udzielaniu komunii, mini-
stranturze itp. Wielbić Boga 
można wszędzie i w różnych 
kulturach.

W drodze powrotnej 
już w miejscu zamiesz-
kania córki z rodziną 

sfotografowałam „drzewka 
radości” z powodu narodzin 
dziecka w danej rodzinie. 
Przed domem wystawia się 
drzewko odpowiednio przy-
strojone do płci niemowlę-
cia: dziewczynki i chłopca. 

Jest to bardzo sympatycz-
ny zwyczaj - niech wiedzą 
sąsiedzi bliżsi i dalsi, że 
w tym domu zawitała radość 
i niech wszyscy tę radość 
dzielą z rodziną. Przez wieś 

płynie rzeka, a wśród pól 

znajduje się dużo stawów, 
stawków, rowów, jeziorek 
połączonych z rzeczkami - 
aby zatrzymać w glebie jak 
najwięcej wody i nie dać jej 
umknąć z danego terenu. 
Takie działanie jest bar-
dzo rozsądne w powszech-
nych suszach i zmianach 
klimatycznych i aż się pro-
si o naśladowanie w Pol-
sce (zamiast powszechnej 
betonozy). Niemal wszyst-
kie okna w domach mają 

dobrze utrzymane okien-
nice, a koło domu wesołe 
ogródki. Jest też kilka cha-

rakterystycznych przydroż-
nych krzyży. Wieś liczy 800 

mieszkańców. Bardzo sym-
patyczne było też to, że nie-
mal wszyscy przechodnie 
nas pozdrawiali i z uśmie-
chem wymieniali kilka 
grzecznościowych słów. 
Będę długo mile wspominać 
te odwiedziny.

Masz ciekawe lub 
nietypowe hobby? 
Interesujesz się 

modą, kosmetologią, możesz 
poradzić, jak dbać o urodę? 
Rysujesz karykatury lub 
coś równie oryginalnego? 
A może znasz jakieś pasjonu-
jące historie o gminie bądź 
jej mieszkańcach? Podziel 
się z nami! Najlepsze tek-
sty zostaną opublikowane 
w naszej lokalnej gaze-
cie. Zapraszamy Was, dro-
dzy Mieszkańcy, do współ-
tworzenia „Wiadomości 
Brzosteckich”!

Redakcja
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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

Zagadki fotograficzne 

Co
 to

 za
 Ca

tunek?

fot. Monika Dudek

W jakim mieście znajduje się ta ławeczka 
z najstarszym zdaniem w języku polskim: 

"Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj"?



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 8/202234
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1 strona A4 160 zł
½ strony A4 90 zł
¼ strony A4 lub mniej 60 zł
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Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 13 września 2022 r. 
na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Mniszek lekarski
Fotograficzna zagadka geograficzna: Katowice (Giszowiec)
Hasło krzyżówki: Za cudze dobro wylejesz łez wiadro.

Nagrodę książkową wylosował: Filip Sroczyński z Jaworza 
Górnego (krzyżówka), nie wpłynęły poprawne odpowiedzi 
na zagadki fotograficzne.

Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za rozwiązanie 
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

Bartosz Kalina z Siedlisk-Bogusz

Paweł Nowicki z Kamienicy Górnej

Katarzyna Zięba z Brzostku

Joanna Płaziak z Opacionki

Ewelina Kita z Przeczycy

Iwona Budynek ze Skierniewic

Julia Pyrchla ze Strzegocic


