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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



Dożynki Gminne • fot. Paweł Batycki
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Święto rolników

Jedno z najstarszych świąt, które swoje korzenie wywo-
dzi jeszcze z tradycji słowiańskiej, to dożynki. Od 
zarania związane ze zbiorem płodów rolnych, jakie 

zabezpieczyć miały ludność przed trudnym okresem zimy. 
Nierozerwalnie związany z nimi jest śpiew i taniec, które 
do dziś rozbrzmiewają przy każdej takiej okazji w każdym 
miejscu naszej części Europy. Przez wiele stuleci wzboga-
cano tradycję o kolejne elementy, by w końcu oprzeć je na 
zasadzie przekazywania chleba przez rolników najpierw 
zamożnym ziemianom, potem władzom państwowym 
i samorządowym. 

Nie inaczej było i u nas, w Brzostku. Zgodnie z tradycją 
uroczystości rozpoczęła msza święta dziękczynna, podczas 
której dziękowaliśmy Panu Bogu za udane zbiory, po czym 
nastąpiło tradycyjne poświęcenie wieńców żniwnych, które-
go dokonał ks. proboszcz Marek Mnich. Z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej dożynkowy korowód składający się z zaprzęgów 
konnych, ciągników rolniczych i samochodów udał się przez 
Nawsie Brzosteckie na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Po przywitaniu 
gości przez burmistrza Wojciecha Staniszewskiego nastąpił 
obrzęd przekazania chleba, który gospodarz gminy odebrał 
z rąk starostów dożynkowych państwa Jolanty i Ryszarda 
Chajców prowadzących w Opacionce jedno z największych 
na terenie naszej gminy gospodarstw rolnych i hodują-
cych bydło na ponad 40 ha ziemi. Tradycyjnie, przekazując 
bochen chleba z tegorocznych zbóż, starostowie zwrócili się 
z prośbą, aby ten chleb dzielić między mieszkańców gmi-
ny tak, by nikomu go nie zabrakło. Dziękując starostom, 
burmistrz obiecał, że tak właśnie będzie i przypomniał, że 
chleba z ubiegłego roku wystarczyło dla nas, a także dla 
ukraińskich uchodźców, którzy przez kilka miesięcy, ucie-
kając przed bombardowaniami i wojną, znaleźli u nas dom 
i pomoc. Obrzęd dożynkowy uświetniła jedna z najlep-
szych na Podkarpaciu kapel ludowych „Zastawni”, którą 
prowadził młody muzyk i zarazem absolwent krakowskiej 
Akademii Muzycznej Jakub Zastawny. Podczas koncertu na 
dobre pracowały nasze koła gospodyń wiejskich, które przy-
gotowały dla wszystkich niezliczone ilości pierogów, ciast 
i innych smakołyków. Uczestnicy dożynek z chęcią ich kosz-
towali, przegryzając chlebem z tegorocznych zbóż. Często-
wali nim obficie starostowie wraz z burmistrzem, a miesz-
kańcy całymi rodzinami brali udział w tej pięknej ludowej 
tradycji. Szacunek dla chleba, mimo zmian, jakim nieubła-
ganie podlega współczesne społeczeństwo, ciągle pozostaje 
trwałym elementem wychowania kolejnych pokoleń. Jest to 
bardzo budujące, chociaż trud pracy rolnika staje się coraz 
mniej popularny. Kolejne pokolenia już nie uczestniczą jak 
dawniej w pracach gospodarskich, bo świat się zmienia 
i gospodarstw jest coraz mniej. Inna sprawa, że fizyczną pra-
cę – na szczęście – coraz częściej przejmują maszyny rolni-
cze. Nic jednak nie zastąpi pieczonego w domu chleba, zro-
bionego z domowej śmietany masła czy swojskiej kiełbasy… 

Nie ma dożynek bez zabawy. Wspaniały koncert dał 

zespół Redlin, który rozgrzał publiczność. Tym chętniej 
więc oddano się zabawie na świeżym powietrzu trwającej 
do późnych godzin nocnych. Nie spełniły się na szczęście 
przepowiednie naszych synoptyków zwiastujące najpierw 
późnym popołudniem, a następnie wieczorem opady desz-
czu. Dobra pogoda utrzymała się przez cały czas dożynko-
wych obchodów. Było wspaniale! Nowa droga, która została 
oddana do użytku kilka miesięcy wcześniej, znacznie uła-
twiła dojazd i organizację dożynek. Słowa podziękowania 
dla kierownika Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
Daniela Wójcika i wszystkich pracowników, którzy wyko-
nali bardzo dużo pracy, żeby dożynki mogły się udać. Jeste-
śmy pod wrażeniem pomysłowości i sprawności działania. 
Dziękuję kierownikowi Andrzejowi Piękosiowi i pracowni-
kom OSiR, którzy również włożyli wiele starań w przygoto-
wanie i porządkowanie obiektów. Nie uszło uwadze miesz-
kańców, jak wielkie zmiany nastąpiły na terenie stadionu 
i w jego okolicy. Poprawiona infrastruktura drogowa i nowe 
zagospodarowanie boiska uatrakcyjniło ten teren, który 
jeszcze bardziej efektywnie można wykorzystać dla celów 
sportowo-rekreacyjno-zabawowych. 

Żadna uroczystość w naszej gminie nie może się odbyć 
bez pomocy druhów z OSP, którym wszyscy musimy 
podziękować za zapewnienie nam bezpiecznej i spokojnej 
zabawy. Dziękujemy Wam za pracę, jaką wykonaliście dla 
nas i troskę o nasze wspólne mienie. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz Brzostku informuje

1. 9 września 2022 roku podpisano z firmą Termobud z Miel-
ca umowę na rozbudowę Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Wartość inwestycji to ponad 3,5 mln złotych, a termin wy-
konania upływa w grudniu 2023 roku. Magistrat zostanie 
przebudowany tak, jak pokazano na s. 7. Główne wejście 
do dobudowanego budynku zlokalizowane będzie od stro-
ny ul. Żydowskiej, a obecna skarpa zostanie prawie w cało-
ści zabudowana trzema kondygnacjami. Znajdą się na nich 
pomieszczenia biurowe, archiwum oraz część gospodarcza. 
Całość uzyska nowe zadaszenie. Na inwestycję uzyskaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 1 mln zł ze środków UE. 

2. 14 września 2022 roku podpisano umowę z firmą Tar-bud 
na rozbudowę i przebudowę remizy OSP w Grudnej Dol-
nej. Obok istniejącego budynku domu ludowego powstaną 
garaże o powierzchni ponad 71 m2, które pomieszczą dwa 
samochody strażackie będące na wyposażeniu jednostki. 
Koszt inwestycji to ponad 241 tys. zł, a prace zostaną zakoń-
czone do połowy grudnia 2022 roku. 

3. Podpisano umowę na termomodernizację budynku Domu 
Ludowego w Gorzejowej. Prace będą obejmować docieple-
nie stropu, ocieplenie ścian, a także wiele prac dodatko-
wych, w tym remonty blacharskie, nowe rynny oraz nową 
podbitkę. Całość będzie kosztować ponad 140 tys. złotych, 
a zakończenie prac przewidziane jest na grudzień br. 

4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła 
budowę mostów w ciągu drogi krajowej nr 73 na Słonym Po-
toku w Brzostku oraz na Budziance w Bukowej. Oba zada-
nia objęte były wspólnym postępowaniem przetargowym, 
a zakończenie prac przewidziano na lipiec 2023 roku. Obie 
inwestycje są niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście 
ewentualnej budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc, bo-
wiem po zmianie przebiegu DK 73 zdobycie finansowania 

na te inwestycje byłoby bardzo utrudnione. 

5. Trwają prace nad odnową cmentarza wojskowego i zabyt-
kowych nagrobków w Brzostku i w Przeczycy. Do końca 
października zostanie zakończony II etap odnowy cmenta-
rza wojskowego z I wojny światowej w Brzostku. W trakcie 
odnowy są także nagrobki Anieli Leszczyckiej w Brzostku, 
a także Józefa Jałowego w Przeczycy. Największe problemy 
pojawiają się przy renowacji pomnika Józefa Trześniow-
skiego, który jest najstarszym nagrobkiem na cmentarzu 
w Brzostku. Po zdemontowaniu pomnika okazało się, że 
znajduje się pod nim obszerna komora grzebalna, która wy-
maga zabezpieczenia przed ponownym posadowieniem od-
nowionego nagrobka. Powoduje to kolejne koszty i zapewne 
nie uda się nam w tym roku dokonać całkowitej renowacji 
tego pomnika. 
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Z prac 
Rady Miejskiej
Opracowała Marzena Sołtys

26 sierpnia 2022 roku Rada Miejska obra-
dowała na 49. sesji. Obradom przewod-
niczył Marcin Sas, Przewodniczący 

Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, Rada 
Miejska wprowadziła zmiany do uchwały budże-
towej na 2022 rok. Dokonano zwiększenia plano-
wanych dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 
zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych 
świadczeń z tytułu zasiłków stałych pobranych 
przez podopiecznych w poprzednich latach i zwro-
tem tych świadczeń do budżetu wojewody.

Przyjęto do realizacji „Plan gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2021-2030”. 
Uchwalenie tego planu przez Radę Miejską ma bar-
dzo istotne znaczenie, gdyż otwiera drogę do apli-
kowania o środki z funduszy unijnych.

Nadano nazwy ulic w miejscowości Brzostek:

1. Ulica Nad Potokiem - łącząca ulicę M. N. My-
słowskiego z ulicą Szkolną,

2. Ulica Cmentarna – biegnąca od skrzyżowa-
nia w rejonie Urzędu Pocztowego wzdłuż 
cmentarza,

3. Ulica Jana Dzwonowskiego - biegnąca od WTZ 
w Brzostku do skrzyżowania z ul. Słoneczną.

Rada Miejska przyjęła również uchwałę okre-
ślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedago-
gicznych i doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez 
Gminę Brzostek: pedagoga – 22 godziny, pedagoga 
specjalnego – 22 godziny, psychologa – 22 godziny, 
logopedy – 22 godziny, terapeuty pedagogicznego 
– 22 godziny, doradcy zawodowego – 18 godzin.

Rada zadeklarowała wyrażenie woli przystą-
pienia do wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej nr 106103R oraz 
drogi gminnej wewnętrznej o nr dz.ewid.  478, 
477/1 w miejscowości Dęborzyn, remont dro-
gi gminnej 106502R oraz budowa drogi leśnej 
nr 22/1.”

Pełna treść uchwał podjętych na sesji prezento-
wana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. W okresie wakacyjnym przeprowadzony został remont sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzostku. Pole-
gał ona na malowaniu ścian i cyklinowaniu parkietu, na 
który została położona odpowiednia warstwa konserwują-
ca oraz nowe malowanie. Warto przypomnieć, że w przy-
szłym roku minie 50 lat, od kiedy cały budynek szkolny zo-
stał oddany do użytkowania. 

7. Ponad 2600 wniosków o do-
datek węglowy zostało zło-
żonych w Urzędzie Miejskim 
w Brzostku. Oznacza to, że 
tyle jedno- i wieloosobowych 
gospodarstw domow ych 
w naszej gminie zasila ogrze-
wanie domowe głównie pa-
liwem stałym, np. węglem. 
Biorąc pod uwagę, że mamy 
13 tys. mieszkańców to wy-
nik kosmiczny…

8. Trwają prace przy budowie parkingu przy Samodziel-
nym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku. W związku z licznymi pytaniami informuję, że 
całość prac finansowana jest ze środków własnych, które są 
w posiadaniu ośrodka zdrowia. Gmina Brzostek sfinansuje 
jedynie urządzenia do rehabilitacji, które zostaną zakupio-
ne dla powstającego przy placówce ośrodka rehabilitacyj-
nego. 
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Leszek Bieniek 
emerytem

Po 42 latach pracy w brzosteckim samorzą-
dzie - z czego 16 lat na stanowisku burmi-
strza i 8 lat jako prezes Zakładu Gospodarki 

Komunalnej - Leszek Bieniek udał się na emeryturę. 
Za jego wieloletnią pracę dla naszego samorządu podzię-

kowaliśmy wspólnie podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. 
Słowo „dziękujemy” popłynęło od byłych oraz obecnych 
samorządowców, ale także od byłych i obecnych współ-
pracowników, z którymi przez całe lata burmistrz Leszek 
Bieniek pracował. Pozwoliłem sobie także i ja na podzięko-
wania, bowiem w 2014 roku, obejmując urząd Burmistrza 
Brzostku, nie umiałem jeszcze właściwie i do końca ocenić, 
w jak dobrym stanie otrzymałem gminę i jak profesjonalnych 
i wspaniałych współpracowników pozostawił mi Leszek Bie-
niek. Podziękowałem mu też za współpracę, bo móc korzy-

stać z pomocy swojego poprzednika, z jego doświadczenia, 
wiedzy i dobrej rady nie każdy nowy wójt lub burmistrza 
ma możliwość. Zawsze to ceniłem, o tym mówiłem i dostrze-
gałem w tym również formę pomocy, bo nigdy porady czy 
sugestie nie miały tonu protekcyjnego, a zawsze płynęły 

z chęci pomocy i troski o naszą gminę. „Ja bym tak to zrobił, 
a ty rób jak uważasz”- tak w zasadzie zawsze kończyła się 
każda rozmowa, kiedy zwracałem się o pomoc czy poradę. 
Ten czas współpracy z burmistrzem Bieńkiem będę zawsze 
wspominał z sentymentem i szacunkiem, chociaż czasami 

różniliśmy się w niektórych sprawach.

Leszku!
Dziękuję Ci za przepracowane dla naszej gmi-

ny lata, za autentyczną troskę o mieszkańców 
i o dobro wspólne, jakim jest Gmina Brzostek. 
Dobrze się w jej historii zapisałeś i wiele po sobie 
zostawiłeś. Zawsze będziemy pamiętać i doceniać 
to, że będąc burmistrzem, prezesem czy radnym, 
pozostawałeś jednym z nas. Obca Ci była wynio-
słość czy pycha, a cechowała Cię skromność, 
otwartość i autentyczna chęć niesienia pomocy.

W imieniu mieszkańców naszej gminy życzę 
Ci długiej, zdrowej, radosnej i zawsze wysokiej emerytury! 
Udanych podróży, radości z czasu spędzanego z rodziną 
oraz realizacji wszystkich tych rzeczy, na które dotąd nie 
miałeś czasu.

Wojtek. 

Staniszewski

Zebranie Mieszkańców Miasta Brzostek
Przewodniczący oraz Zarząd Miasta Brzostek zapraszają wszystkich mieszkańców na 

zebranie z udziałem Burmistrza Brzostku, które odbędzie się w dniu 2 października 
br. o godz. 18:30 w sali widowiskowej Domu Kultury w Brzostku. Tematem zebrania 
będzie podsumowanie prac zarządu, realizacja planu finansowego, przyjęcie planu 
finansowego na rok przyszły, informacja o bieżących i planowanych inwestycjach na 
terenie miasta oraz inne sprawy poruszane przez mieszkańców.

Zachęcamy do licznego udziału!
Przewodniczący Zarządu Miasta Brzostek

Daniel Wójcik

fot. Paw
eł Batycki
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Rozbudowa urzędu miejskiego
dokończenie ze s. 4

Na ludowo

Drodzy Czytelnicy!
Ostatnio w naszej gminie wraca 

moda na ludowość, co było widoczne 
zwłaszcza podczas pikników odby-
wających się w sezonie letnim.

Dlatego też zapraszamy Państwa 
do współtworzenia kącika ludowe-
go, w którym będziemy przypominać 
przyśpiewki nucone w dzieciństwie 
przez nas lub naszych rodziców czy 
dziadków. Prosimy o przesyłanie 
tekstów przyśpiewek drogą mailo-
wą (wiadomosci@brzostek.pl) lub 
o dostarczenie ich pocztą albo osobi-
ście do Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku (ul. 20-go Czerwca 4, 
39-230 Brzostek).

Wspólnie ocalmy od zapomnie-
nia tutejszy folklor!

A oto kilka znanych w naszych 
okolicach przyśpiewek:

*** 
Ja Kozaka nie lubiła
Kozak mi się dostoł
Jakbym była nie uciekła
To by mnie i os…ł

*** 
Poszedł Jasiek do Marysi
I przez łokno zaziroł
Wąsy mu przymarzły
Zębami łoddziroł

***
Kochały się dwie Marysie
W jednym Jasku obie 
Albo ty mi Jaśka oddasz
Albo ja go tobie 

Urszula Kobak
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Rocznica 
wybuchu 
II wojny 
światowej

Tradycyjnie już 1 września 
o godzinie 4.45 przedstawi-
ciele władz samorządowych 

naszej gminy, jak również nauczy-
ciele i strażacy oddali hołd wszyst-
kim poległym rodakom, mieszkań-
com naszej gminy, którzy zginęli 
podczas II wojny światowej. Kwiaty 
i znicze położono na pomni-
kach w Brzostku, Siedliskach-Bo-
gusz, Grudnej Górnej, Smarżowej 
i Kamienicy Dolnej. W godzinach 
porannych  taka sama uroczystość 
odbyła się w Bukowej. 

Nasza gmina została ciężko 
doświadczona podczas minionej 
wojny. Wielu naszych rodaków 
poległo lub zostało zamordowa-
nych, walcząc na wszystkich jej 
frontach. Ich nazwiska znajdujemy 
w spisach ofiar zbrodni katyńskiej, 
w bitwie pod Monte Cassino czy 
wśród Cichociemnych. Wielu walczyło w strukturach wojskowych pol-
skiego państwa podziemnego, zwłaszcza w AK. Brzostek i jego miesz-
kańcy wiele przeszli w trakcie pacyfikacji z czerwca 1944 roku oraz 
podczas akcji wysiedlania na przełomie lat 1944/45. W uznaniu wkładu 
naszych mieszkańców w walce o niepodległą Polskę w 1986 roku nadano 
naszej gminie Krzyż Par-
tyzancki. Warto jeszcze 
wspomnieć, że wielu 
rodaków po zakończe-
niu działań wojennych 
nie wróciło do ojczyzny, 
bojąc się  - zresztą słusz-
nie – represji komu-
nistycznego państwa. 
Wybral i  emig rację, 
tęskniąc do ostatnich 
swoich dni za rodzinną 
ziemią. 

Każdemu, kto złożył 
ofiarę życia na ołtarzu 
Ojczyzny, oddajemy 
hołd z wiarą i nadzie-
ją, że żadne pokolenie 
Polaków za swoją wol-
ność nie będzie już pła-
cić swoją krwią. 

Wojciech Staniszewski

fot. Paweł Batycki fot. Paweł Batycki
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ZaGłosuj!

Na zdjęciu doskonale Wam znane - pielęgniarka spec. 
mgr Beata Kawalec i dr n.med. Joanna Kazanecka.

Obie Panie zostały przez Was - Drodzy Pacjenci 
brzosteckiego ośrodka zdrowia - nominowane do prestiżowego, 
największego plebiscytu medycznego w Polsce - @Hipokrates 
2022! Dziękujemy!

Cieszymy się tym bardziej, że celem plebiscytu jest nagro-
dzenie pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się naj-
większym uznaniem pacjentów.

A teraz zachęcamy wszystkich do oddania głosu na obie 
Panie! Aby to zrobić, wystarczy wysłać wiadomość SMS:
👉 Aby oddać głos na pielęgniarkę Beatę Kawalec, wyślij 
wiadomość SMS pod nr 7303, wpisując w treści kod RZN.69
👉 Aby oddać głos na dr n.med. Joannę Kazanecką, wyślij 
wiadomość SMS pod nr 7303, wpisując w treści kod RZN.94

Będzie nam bardzo miło, jeśli zachęcicie do głosowania 
swoich bliskich.

Samodzielny Gminny 
Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku

Końcówka sierpnia i pierwsza połowa września br. 
z wyjątkiem usuwania gniazd owadów z budyn-
ków  i plam substancji ropopochodnych z jezdni 

nie obfitowały w dużą liczbę innego typu zdarzeń, 
które wymagałyby interwencji jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie Gminy Brzostek. Poniżej pre-
zentujemy sytuacje, które wyróżniają się na tym tle.

Drzewo w płomieniach
28 sierpnia ok. godz. 22:57 doszło z nieznanych dotąd 

przyczyn do pożaru drzewa na pniu w miejscowości Bączał-
ka, w okolicach placu zabaw. SKKP PSP w Dębicy zadyspo-
nowało do zdarzenia 2 zastępy strażaków, po jednym z OSP 
w Siedliskach-Bogusz i OSP w Grudnej Dolnej. Strażacy po 
dotarciu na miejsce i zabezpieczeniu terenu ugasili pożar 
i sprawdzili pogorzelisko.

Poszkodowany motocyklista
1 września tuż przed godziną 19:00 strażacy z OSP 

Siedliska-Bogusz w sile jednego zastępu zostali zadyspo-
nowani do wypadku drogowego z udziałem motocykli-
sty w tej miejscowości. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem 

i wyniku upadku doznał obrażeń ciała. Strażacy zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia, udzielili kwalifikowanej pierwszej 
pomocy i przekazali poszkodowanego zespołowi karetki 
pogotowia. Swoje czynności prowadziła na miejscu policja.

Sadza po raz pierwszy
Sezon grzewczy dopiero się zbliża, a już mieliśmy do 

czynienia z pożarem sadzy, do którego ugaszenia zadyspo-
nowano 13 września 3 zastępy straży pożarnej, po jednym 
z OSP w Brzostku, OSP w Siedliskach-Bogusz i JRG nr 2 PSP 
w Dębicy. Pożar w Zawadce okazał się niezbyt groźny i stra-
żacy szybko poradzili sobie z jego ugaszeniem, a następnie 
sprawdzili budynek kamerą termowizyjną. To jednak ostrze-
żenie dla wszystkich, by sprawdzać drożność swoich prze-
wodów kominowych przed sezonem i dbać o jakość używa-
nego paliwa opałowego.

osP na sygnale

Opracował Daniel Wójcik
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Co łączy wodociągi 
i kolej? 

Wybrał się burmistrz w sierpniu, miesiącu 
trzeźwości, do kościoła. Ksiądz w kazaniu 
mówił, żeby nie pić… Ale tu burmistrzowi 

myśli daleko uciekły, a kiedy wróciły, postanowił, że 
skoro dobrodziej nawoływał, żeby nie pić, to każe… 
zamknąć wodę.

Szkoda, że to jedynie takie anegdotyczne wyjaśnienie, 
dlaczego w Brzostku w sierpniu nagle zabrakło wody – przy-
najmniej łatwo byłoby rozwiązać problem. Jednak w rzeczy-
wistości sprawa jest bardzo poważna. Wody brakuje nie tyl-
ko w naszym miasteczku. Problem ten dotyczy całej Polski 
i Europy. Wysychają rzeki i jeziora. Opady są coraz rzadsze 

i krótkotrwałe, często prowadzące do powodzi błyskawicz-
nych, ale nienawadniające ziemi. Wszyscy musimy myśleć 
o tym zagrożeniu – władze o wybudowaniu kolejnych studni 
lub pozyskaniu innych źródeł, a użytkownicy – o racjonal-
nym gospodarowaniu wodą. Woda ma większą wartość niż 
wszystkie dobra materialne – bez niej człowiek nie przeży-
je dłużej niż kilka dni. Bez wody zniknie roślinność, a wraz 
z nią zwierzęta. Dlatego nauczmy się ją oszczędzać – dla nas 
i dla następnych pokoleń. Niestety, wodociąg bez wody to 
coraz bardziej realny scenariusz.

Ale co łączy wodociągi i kolej?
Dawno, dawno temu w naszym miasteczku wybudowano 

dworzec kolejowy, jednak nigdy nie powstały tu tory. Skoń-
czyło się na niewykorzystanym zgodnie z planem budynku. 
Natomiast sieć wodociągowa systematycznie się powiększa, 
o czym z radością od czasu do czasu informuje burmistrz. 
Przyłącza się coraz więcej użytkowników i coraz częściej 
brakuje… wody. Wkrótce więc możemy osiągnąć status gmi-
ny z dworcem bez kolei i wodociągami bez wody. 

U. Kobak

II miejsce 
dla julii szarek

W Stalowej Woli 7 sierpnia 
odbył się festiwal „Pol-
ska od Kuchni”. Motywem 

przewodnim tegorocznego wydarzenia 
było tradycyjne wesele. Nasza kandy-
datka, Julia Szarek, urzekła oceniają-
cych swoim wdziękiem, osobowością 
oraz zaprezentowanymi umiejętno-
ściami. Każda z uczestniczek wycho-
dziła w trzech różnych strojach: suk-
nia ślubna, strój regionalny, suknia 
wieczorowa. Jedną z kreacji, w której 
wystąpiła Julia, była suknia ślubna, 
w której wyglądała oszałamiająco 
i nie bez powodu jury przyznało jej 2. 

miejsce. 
Śpiew, taniec, dobra zabawa i na 

koniec dnia zdobyta nagroda uwień-
czyła nasze starania. 

Dziękujemy Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku za ufundowanie 
transportu do Stalowej Woli. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowej

fo
t. 
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n 
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Wyróżnienie 
dla Ireny strączko

31 lipca w Zawadzie odbył się XII Zjazd Kół 
Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego, 
w którym KGW Bukowa brało udział. Spotka-

nie to tradycyjnie rozpoczęło się mszą świętą w sanktu-
arium w Zawadzie, skąd uczestnicy nabożeństwa udali się 
do Centrum Kulturalno-Oświatowego, by celebrować dal-
szą część uroczystości. Władze wraz z przedstawicielami 

gmin i środowisk lokalnych złożyli podziękowania członki-
niom wszystkich kół  za war-
tościową pracę na rzecz lokal-
nych inicjatyw oraz rozwoju 
rodzimej sztuki i rękodzieła. 
W trakcie uroczystości wyróż-
niono Irenę Strączko, która 
została uznana Honorową 
Przewodniczącą Koła Gospo-
dyń Wiejskich za zasługi 
dla lokalnej społeczności 
i ponadprzeciętne zaanga-
żowanie w strukturach wła-
snego koła. 

• Fot. Michał DziedzicKoło Gospodyń Wiejskich w Bukowej
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►

jeszcze kilka słów 
o oświacie

Ekonomia ekonomii nierówna
Jak to jest? Opłaca się utrzymywać szkoły liczące kilku-

dziesięciu uczniów, gdzie trzeba płacić pensję dyrektoro-
wi, nauczycielom, pracownikom obsługi, trzeba utrzymać 
budynek, a nie opłaca się przyjąć jednego dziecka spoza 
obwodu do klasy w szkole liczącej niemal 500 uczniów, bo 
spowodowałoby to konieczność podziału na grupy maksy-
malnie z trzech przedmiotów. W rezultacie dziecko to rodzi-
ce przenoszą do szkoły poza gminą i wraz z nim odchodzą 
przysługujące mu pieniądze. Dlaczego potrzeby dużej szkoły 
są nieekonomiczne? Dlaczego nieekonomiczne jest wydawa-
nie większej sumy pieniędzy na placówki, w których uczą się 
setki dzieci? Czy ekonomiczne jest utrzymywanie 2-osobowej 
klasy?

Aż 14 i tylko 14
Niedawno brzostecki burmistrz wręcz rozpływał się 

w zachwytach nad wynikami z egzaminu ósmoklasisty 
w niektórych szkołach. Zauważył nawet, że wysoki stanin 
z języka polskiego został osiągnięty w klasie liczącej aż 14 

uczniów, co jest (było) zapewne ewenementem w tejże szko-
le (w bieżącym roku szkolnym – jak wynika z tabeli – oddział 
liczy średnio siedmiu, ośmiu uczniów). Tymczasem w Szkole 
Podstawowej w Brzostku poloniści marzą, aby uczyć w kla-
sie liczącej tylko 14 uczniów. Jednak gminy nie stać, jak 
twierdzi władza, na taki luksus w największej placówce 
oświatowej.

Każdy wie najlepiej
Każdy lubi oceniać nauczycieli i pracę szkoły. Zwłaszcza 

ci, którzy nigdy w oświacie nie pracowali, nie mają wykształ-
cenia w tym kierunku albo sami nie do końca zadbali o swoje 
własne. Zachęcam do prześledzenia dalszych losów eduka-
cyjnych absolwentów poszczególnych szkół podstawowych 
– w jakich liceach czy technikach się uczą, jakie kończą stu-
dia, jakie odnoszą sukcesy naukowe. Wydawanie „wyroków” 
tylko na podstawie wyników egzaminu to wielkie uproszcze-
nie, zabawa dla leniwych.

Z życia wzięte
- Czy można nie zdać egzaminu? – pyta siódmoklasista 

pod koniec roku szkolnego.
- Nie – odpowiada nauczyciel. – Musisz tylko przystąpić 

do egzaminu, ale od wyników zależy, czy dostaniesz się do 
wybranej szkoły.

- To ja się uczył nie będę.
To się nazywa pęd do wiedzy…

U. Kobak

sZkoły W Roku sZkolNyM 2022/23

1 września dzieci z naszej gminy pomaszerowały do 
szkół i oddziałów przedszkolnych, aby poszerzać wiedzę 

i umiejętności. Poniższa tabela zawiera dane o liczbie 
uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 07.09.2022 r.

Nazwa placówki Liczba oddziałów 
(kl. 1-8)

Liczba uczniów  
w oddziałach (kl. 
1-8)

Liczba oddziałów 
przedszkolnych

Liczba uczniów w 
oddziałach przed-
szkolnych

Liczba uczniów  
w placówce
(razem)

Przedszkole w Brzostku -  - 5 123 123
Szkoła Podstawowa  
w BRZOSTKU 18 398 3 68 466

Szkoła Podstawowa  
w GORZEJOWEJ 7 53 1 20 73

Szkoła Podstawowa  
w GRUDNEJ GÓRNEJ 7 55 1 23 78

Szkoła Podstawowa  
w KAMIENICY DOLNEJ 6 30 1 12 42

Szkoła Podstawowa  
w KAMIENICY GÓRNEJ 7 78 2 49 127

Szkoła Podstawowa  
w JANUSZKOWICACH 7 84 2 27 111

Szkoła Podstawowa  
w NAWSIU BRZOSTECKIM 8 68 1 25 93

Szkoła Podstawowa  
w PRZECZYCY 8 61 1 16 77

Szkoła Podstawowa  
w SIEDLISKACH-BOGUSZ 8 105 2 34 139

Szkoła Podstawowa  
w SMARŻOWEJ 7 46 1 13 59
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• fot. Paweł Batycki

50 lat razem 
Na dobre i na złe

26 sierpnia 2022 roku w Hali Agaty Mróz-Ol-
szewskiej w Brzostku odbyło się uroczy-
ste wręczenie odznaczeń przyznanych 

przez Prezydenta RP dla par z terenu naszej Gminy 
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski w obecności Rad-
nych Rady Miejskiej i Sołtysów na uroczystej sesji 
wręczył 24 parom odznaczenia, a pozostali Jubilaci 
odebrali medale w Urzędzie Miejskim w Brzostku lub 
swoich domach. W tym roku było 30 par, którym Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tego rodzaju 
odznaczenia. Po dekoracji par medalami, serdecznych 
życzeniach nie zabrakło tradycyjnego „sto lat”, lampki 
szampana i tortu.

Każda małżeńska rocznica jest wyjątkowa 
i odzwierciedla budującą się coraz mocniejszą więź 
wspólnych przeżyć i uczuć. „Złote Gody” są symbolem 
trwałego, mocnego i szlachetnego małżeństwa dwóch 
osób, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat, w zdro-
wiu i chorobie, w dobrej i złej doli, mimo przeciwno-
ści losu. Dlatego ten jubileusz tak bardzo zasługuje na 
jego uczczenie.

Wszystkim Jubilatom organizatorzy składają jesz-
cze raz najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia 
dobrego zdrowia, pogody ducha na kolejne lata wspól-
nego życia, aby upływały one nadal we wzajemnej 
życzliwości i miłości.

Barbara Zięba

Państwo Cecylia i Stanisław Jaskółkowie

Czarna mamba
Od kilku lat znany z pomysłowości burmistrz regularnie 

organizuje wakacyjny obóz kondycyjny dla pracowników 
obsługi i nauczycieli brzosteckiej podstawówki, polegają-
cy na przewożeniu szkolnego sprzętu „tam i z powrotem” 
– z Mysłowskiego na Szkolną, ze Szkolnej na Mysłowskie-
go, z parteru na piętro i z piętra na parter. Czy któraś szkoła 
jest jeszcze w ten sposób wyróżniona? Szkoda tylko, że kil-
kunastoletnie albo jeszcze starsze meble szkolne jakoś nie 
wytrzymują tych spontanicznych wędrówek, a burmistrz 
ma węża w kieszeni, jeśli chodzi o szkoły, zwłaszcza te więk-
sze. Wręcz wyhodował tam już czarną mambę.

Rak z przerzutami
Był sobie na ul. Mysłowskiego wielki budynek, który 

przez lata ział otworami bez drzwi i okien, a jego wnętrze 
służyło lokalnej młodzieży za miejsce zdobywania doświad-
czeń damsko-męskich. Później zagościła tam edukacja 
z prawdziwego zdarzenia w postaci gimnazjum. Budynek 
tętnił życiem i pękał w szwach od nadmiaru uczniów. Po 
jakimś czasie ówczesny burmistrz się ulitował i dobudował 
halę sportową wraz z kilkoma salami lekcyjnymi i godną 
pozazdroszczenia biblioteką, żeby żądni wiedzy młodzieńcy 

mieli gdzie poszerzać horyzonty myślowe i podnosić kondy-
cję fizyczną. Radość długo nie trwała. Wichry reform edu-
kacyjnych zmiotły z powierzchni ziemi gimnazjum, a hala 
sportowa niczym rak zaczęła się rozrastać, wypierając 
resztki oświaty z budynku. Wkrótce doszło też do przerzu-
tów w postaci różnych instytucji systematycznie uszczu-
plających miejsce dla nauki, dla której czas agonii w szkole 
przy ul. Mysłowskiego nieuchronnie się zbliża. Jeszcze tylko 
oddziały przedszkolne tkwią tam jak reduta Ordona. 

Mam pomysł!

Znowu?
►

fot. Paweł Batycki
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Państwo Anna i Józef CieślikowiePaństwo Maria i Kazimierz Płaziakowie

Państwo Anna i Władysław NiziołkowiePaństwo Danuta i Stanisław Sołtysowie

Państwo Józefa i Mieczysław PłaziakowiePaństwo Krystyna i Jan Dziedzicowie

Państwo Krystyna i Jan GołąbowiePaństwo Irena i Stanisław Mroczkowie
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Państwo Zofia i Józef BułatowiePaństwo Barbara i Józef Kalinowie

Państwo Helena i Władysław KluzowiePaństwo Lucyna i Ryszard Baranowie

Państwo Janina i Jan WołowcowiePaństwo Józefa i Leszek Górzanowie

Państwo Janina i Tadeusz GonetowiePaństwo Lucyna i Stanisław Chajcowie
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Państwo Krystyna i Jan StraciłowiePaństwo Maria i Jan Śliwowie

Państwo Zofia i Mieczysław ZastawniPaństwo Irena i Andrzej Kobakowie

Państwo Halina i Stanisław CisoniowiePaństwo Danuta i Feliks Rasiowie

Państwo Janina i Marian Przewoźnikowie Państwo Helena i Feliks Kalinowie
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klasyka 
w Madejczykówce 
po raz drugi

Po ubiegłorocznym sukcesie nikt, 
ani gospodarze miejsca, ani 
organizatorzy nie mieli wątpli-

wości co do tego, że przeprowadzenie dru-
giej edycji „Salonu Muzycznego u Madej-
czyka” jest koniecznością. Dzięki temu 
przekonaniu oraz ogromnej gościnności 
Państwa Madejczyków, niedzielne popo-
łudnie w przepięknie utrzymanym i przy-
ozdobionym zalipiańskimi malunkami 
gospodarstwie w  Nawsiu Brzosteckim 
stało się ucztą dla spragnionych artystycz-
nych wrażeń.

W odpowiedzi na zaproszenie Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku tegoroczną 
imprezę swoją obecnością zaszczyciły Gabrie-
la Kołodziej i Gabriela Lasota-Cierniak. Obie 
pianistki to uczestniczki i laureatki krajowych 
oraz międzynarodowych konkursów i kur-
sów mistrzowskich. Swoją muzyczną drogę 
związały z Akademią Muzyczną w Krakowie. 
Zgromadzonej w salonie i na zewnątrz budyn-
ku publiczności zaprezentowały w występach 
solowych, jak i w duecie utwory Fryderyka 
Chopina, Claude’a Debussy’ego i Juliusza 
Zarębskiego.

Gdy wybrzmiały dźwięki wszystkich utwo-
rów muzycznych, bisy i towarzyszące im owa-
cje na stojąco, przyszedł czas na drugą część 
kulturalnego wieczoru, którą była aukcja dzieł 
sztuki. Zebrane z  niej środki zgodnie z wolą 
artystów przeznaczone zostały na pomoc 
charytatywną dla walczącej Ukrainy. 10 obra-
zów, które znalazły swoich nabywców wśród 
publiczności i gospodarzy imprezy, powstało 
podczas pleneru malarskiego „Brzostek 2021”. 
Brali w nim udział artyści związani z Akade-
mią Sztuk Pięknych w Krakowie, a jego komi-
sarzem był pochodzący z Brzostku pracow-
nik naukowy Akademii dr Wojciech Szybist. 
Uzyskana kwota niemal 2700 zł przekazana 
została dwóm rodzinom z partnerskiej groma-
dy Pliszki w obwodzie czernihowskim, które 
straciły ojców. Obaj polegli w trwającej wojnie. 

W ten sposób „Salon Muzyczny u Madej-
czyka” połączył sztukę muzyczną i malarską 
ze szczytnym celem pomocy pokrzywdzonym 
przez wojnę. W imieniu Państwa Madejczyków 
oraz własnym już dziś zapraszamy na przy-
szłoroczną edycję tej wyjątkowej imprezy.

Daniel Wójcik 
Kierownik CKiCz 
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Z każDą kRoPlą

„Z każdą kroplą” to trzeci singiel zespołu 
damianKA, jego premierę zaplanowano na 25 
sierpnia. Jest to kolejny utwór zapowiadający 
debiutancką płytę formacji. Piosenka porusza pro-
blem toksycznych relacji, zachowań, od których 
często ciężko jest się uwolnić osobom uwikłanym, 
gdyż zazwyczaj nie są świadomi własnego położe-
nia. Pielęgnują w sobie rzeczy uznane przez nich 
za słuszne i dobre, a w rzeczywistości niszczące od 
środka. Teledysk w sposób symboliczny obrazuje 
wyżej wymienione problemy, próbę walki, frustra-
cję i bezsilność. Scenariusz Agaty Kudry na ekran 
przenieśli Kamil Marek oraz Krzysztof Marek (KM2 
Media).

damianKA „Z każdą kroplą” 
tekst i muzyka: Agata Kudra, Krzysztof Tyburowski

Podziękowanie z ukrainy

Szanowny Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, 
Przewodniczący Rady Miasta Marcin Sas, 
Wykładowcy i Studenci Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie!

W imieniu Komitetu Wykonawczego, Radnych, samorządu 
Rady Gromady Pliszki i ode mnie osobiście proszę o przyjęcie 
słów szczerej wdzięczności za zorganizowanie aukcji obra-
zów podczas koncertu w salonie „ U Madejczyka” w Nawsiu 
Brzosteckim. 

Zebrane podczas aukcji pieniądze przekazano rodzinom 
poległych bohaterów: Mykoły Krywonosa - otrzymała żona 
Switłana Krywonos i jego córka Jana - i Jurija Sawczenko - 
otrzymała żona Ołesja i syn Bogdan. 

Każda rodzina otrzymała prawie 10 000 hrywien.
Dziękujemy Wielkiej Polsce!
Każdy Ukrainiec i ja osobiście jesteśmy bezgranicznie 

wdzięczni polskiemu narodowi za wsparcie, współczu-
cie i pomoc. Polacy, serdeczni, szczerzy ludzie, z wielkim 
i dobrym sercem. Dziękujemy Wam! Na 
zawsze zapamiętamy Waszą dobroć. 

Niski ukłon za wsparcie i pomoc. Niech 
żyje i rozwija się polski naród i polska pań-
stwowość! Całemu polskiemu narodowi 
dziękujemy za ogromną pomoc i wsparcie 
Ukrainy podczas wojny, w której razem 
wywalczymy zwycięstwo. Chwała Ukrainie! 
Chwała Polsce! Dziękujemy.

Z głęboką powagą, szacunkiem 
i wdzięcznością

Marina Wirko
Głowa Gromady Pliszki

Шановний бу рмістр гміни Бжостек Войцех 
СТАНІШЕВСЬКИЙ, 

голова Міської ради в Бжостку Марчін САС, 
викладачі і студенти Академії образотворчого 

мистецтва м. Кракова!

Від імені виконавчого комітету, депутатського корпусу, 
колективу ПЛИСКІВСЬКОЇ сільської ради і від мене 
особисто прийміть слова щирої вдячності за організацію 
аукціону картин під час концерту в музичному салоні «У 
Мадейчика” у Навшю Бжостецькому. 

Зібрані на аукціоні кошти передані сім›ям загиблих 
Героїв: Миколи Кривоноса, отримала дружина Світлана 
КРИВОНОС і донька Яна та Юрія САВЧЕНКА, отримала 
дружина Олеся САВЧЕНКО і син Богдан. Кожна родина 
отримала близько 10.000 грн. 

Дякуємо, велика Польща!
Кожен українець і я особисто, безмежно вдячні 

польському народу за підтримку, за співпереживання, 
за допомогу. Поляки-сердобольні, щирі люди з великим 
і добрим серцем! Дякуємо Вам! Завжди пам’ятатимемо 
вашу доброту! 

Низький уклін і вдячність за підтримку і допомогу!
Хай живе і процвітає польський народ і польська 

державність! 
Дякуємо усьому польському 

народу за потужну допомогу 
та підтримку Україні під час 
війни, які разом виборюють нашу 
Перемогу!

Слава Україні! Слава Польщі! 
Дякуємо! 

З глибокою повагою і шаною, 
з вдячністю Марина ВІРКО 
сільський голова Плисківської 
ТГ
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Ballady i romanse 
w Zespole szkół CkR 
im. jana Pawła II 
w Brzostku

To już 11. rok, jak organizowane jest Narodowe Czy-
tanie. Wydarzenie, którego celem jest promocja 
czytelnictwa i polskiej lite-

ratury. W tym roku obchodzimy Rok 
Romantyzmu Polskiego, z tego powodu 
wybór autora przez organizatorów 
nie mógł być inny… Adam Mickiewicz 
i jego Ballady i romanse. 

9 września 2022 r. biblioteka szkolna 
przedstawiła balladę „Świtezianka”, 
historię nieszczęśliwej miłości. Zgro-
madzoną w czytelni publiczność szkol-
ną powitała Martyna Zastawny, która 
przypomniała o przypadającej w tym 
roku dwusetnej rocznicy wydania Bal-
lad i romansów Adama Mickiewicza. 

W rolach głównych wystąpili: Natalia Samborska i Jakub 
Wójcik oraz lektorzy Kinga Kolbusz i Karolina Korzeń. 
Uczniowie ucharakteryzowani na wzór mickiewiczowskich 
literackich bohaterów z iście aktorskim zacięciem wspania-
le oddali charakter ballady. Dopełnieniem akcji czytelniczej 
była wystawa przedstawiająca szczegółowo temat tegorocz-
nej lektury. Wicedyrektor szkoły Anna Hudyma w ciepłych 
słowach podziękowała uczniom za wspaniałą grę aktorską 
oraz ukazanie piękna literatury polskiej okresu romanty-
zmu. Ekspozycję poświęconą scenicznym realizacjom Świ-
tezianki obejrzą rodzice w czasie odwiedzin szkoły. 

 Teresa Młyniec

Narodowe Czytanie 
okazją do promocji 
czytelnictwa w szkole 
w januszkowicach

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza w Januszkowicach intensywnie rozpoczęli 

działania związane z promocją czytelnictwa. Wychodząc 
naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie naszej 
szkoły wzięli aktywny udział w Narodowym Czytaniu.

Tegoroczną lekturą 11. edycji Narodowego Czytania 
były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w dwusetną 
rocznicę pierwszej ich publikacji. Ten tomik poezji zapocząt-
kował w literaturze polskiej epokę romantyzmu. Z okazji 
Narodowego Czytania Prezydent RP Andrzej Duda trady-
cyjnie skierował przesłanie zachęcające do współtworzenia 
tej akcji. Przedstawił także ideę wyboru literatury. Zdaniem 
Prezydenta: „Romantyzm to sama istota polskości. To fun-
dament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To serce 
naszej historii i kultury, naszej wolności i miłości”.

Wydarzenie wspólnego czytania odbyło się w naszej 
szkole w sobotę 3 września 2022 r. o godz. 9:00. Uczestniczyli 
w nim Dyrektor Szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz 
zaproszeni goście. W sali gimnastycznej, w odpowiednio 

przygotowanej scenerii, czytający poszczególne utwory 
mogli, według własnej interpretacji, przenieść się w świat 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

W ten sposób nasza szkoła dołączyła do pokaźnej licz-
by instytucji, które podjęły się uczestnictwa w Narodowym 
Czytaniu. Była to doskonała okazja, aby wszyscy docenili 
wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozy-
cjami literatury polskiej.

Marta Karmelita, Joanna Zegarowska



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 9/2022 19

Opracowała 
na podstawie 

materiałów 
z ofert

książkowych 
A.D. CKiCz 

Brzostek

Bi
bl

io
te

ka
 p

ol
ec

a

Sara Collins – Wyzwania Fran-
nie Langton

Raj, który zamienił się w piekło. 
Londyńska mgła spowijająca prze-
moc i rasizm. Tajemnicze zabój-
stwo. Czy w pruderyjnym i łasym 
na sensacje społeczeństwie ktoś 
wysłucha czarnoskórej pokojówki? 
Uwodzicielka, czarownica, mani-
pulantka, dziwka – tak o Frannie 
Langton mówili ci, którzy obserwo-
wali jej proces. Służąca i była nie-
wolnica została oskarżona o mor-
derstwo swoich pracodawców. Jej 
ofiarami mieli być znany angielski 
naukowiec George Benham i jego 
ekscentryczna żona Marguerite, 
którą z Frannie połączył płomien-
ny, ale zakazany romans. Oskar-
żona nie pamięta tragicznej nocy, 
kiedy popełniono zbrodnię. 
Przed przybyciem do Londynu 
Frannie pracowała na jamajskiej 
plantacji trzciny cukrowej zwanej 
Rajem. Służyła tam jako asy-
stentka upiornego lekarza, który 
przeprowadzał eksperymenty 
mające udowodnić różnice między 
rasami. Później w jej życiu wcale 
nie było lepiej. Procesowi Fran-
nie przyglądał się cały Londyn, 
a w prasie pojawiały się coraz to 
nowsze sensacyjne doniesienia na 
temat oskarżonej. Czy miały jednak 
cokolwiek wspólnego z prawdą? 
W gorączkowych wyznaniach Fran-
nie opowiada swoją historię – ma-
łej dziewczynki uczącej się czytać, 
niewolnicy, która przypływa do 
Europy, kochanki, która weszła 
w niebezpieczny związek. I zadaje 
sobie bolesne pytanie: czy to moż-
liwe, że zabiła jedyną osobę, którą 
prawdziwie kochała?

Mario Escobar – Nauczy-
ciel z Getta 

Warszawa, 1939 roku. 
Agnieszka Ignaciuk z sy-
nem Henrykiem na krótko 
przed wybuchem II wojny 
światowej szuka schronie-
nia. Oboje trafiają do siero-
cińca, gdzie poznają Janu-
sza Korczaka. Agnieszka 
zostaje opiekunką dzieci. 
Towarzyszy nauczycielowi 
w codziennej pracy. 
Rozpoczyna się reduk-
cja getta warszawskiego. 
Naziści zamierzają się 
pozbyć ponad pół miliona 
jego mieszkańców. Janusz 
Korczak wraz z Agnieszką 
do ostatniej chwili próbuje 
znaleźć ocalenie dla wy-
chowanków domu sierot. 
„Nauczyciel z getta” to 
świadectwo heroizmu czło-
wieka, który jako lekarz, 
pedagog i pisarz w pełni 
poświęcił się dzieciom. Do 
końca był wierny swojemu 
powołaniu i stał się sym-
bolem męczeńskiej śmierci 
bezbronnych ofiar Holo-
caustu. 
Mario Escobar po mi-
strzowsku łączy fikcję 
z faktami historycznymi, 
wprowadzając czytelnika 
w tragiczną sytuację pol-
skich Żydów walczących 
o przetrwanie w warszaw-
skim getcie.

Abike-Iyimide Faridah – As 
pik (powieść młodzieżowa)

„As pik” to głośny debiut 
Faridah Àbíké-Íyímídé, w któ-
rym dwoje bohaterów, Devon 
i Chiamaka, walczy z anoni-
mowym hejterem. Ekscytująca 
rozgrywka, zaskakujące zwro-
ty akcji i społecznie ważkie 
tematy tworzą w tej książce 
wybuchową mieszankę. Mówi 
się, że „As pik” to połączenie 
„Uciekaj!” i serialu „Plotkara”. 
Kiedy dwoje uczniów Prywat-
nej Akademii Niveus, Devon 
Richards i Chiamaka Adebayo, 
zostaje wybranych do elitar-
nego grona prefektów, wydaje 
się, że to wspaniały początek 
jeszcze lepszego roku. Taka 
funkcja nie tylko świetnie 
wygląda w podaniu o przyjęcie 
na studia. Daje też szansę na 
wystąpienie przed rekrutera-
mi i zapewnia wysoką pozycję 
w szkolnej hierarchii. 
Krótko po nominacji ktoś 
zaczyna rozsyłać anonimowe 
wiadomości i ujawnia se-
krety głównych bohaterów, 
podpisując się „As”. Życie 
Devona i Chiamaki wywraca 
się do góry nogami. Sytuacja 
w szkole staje się groźna dla 
nich samych i dla ich starannie 
zaplanowanej przyszłości. 
To, co z początku wydawało 
się chorym dowcipem, szybko 
zmienia się w niebezpieczną 
grę, w której Devon i Chiamaka 
nie mają dobrych kart. Czy uda 
im się powstrzymać hejtera, 
zanim stawką stanie się ich 
życie? 
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Zew natury

Przewracając kolejną kartkę kalenda-
rza, docieramy do września. Niewąt-
pliwie w świecie przyrody jest to czas 

wyjątkowego poruszenia, za sprawą jednego 
z najbardziej spektakularnych spektakli zwa-
nego rykowiskiem. Odtwórcy głównych ról 
owego spektaklu - a więc byki jeleni szlachet-
nych – powracają do swoich ostoi, aby tam sto-
czyć potyczki o względy łań, a tym samym 
zapewnić sobie wkład w przedłużenie gatunku. 
Nie sposób przejść obok tak wdzięcznego tematu 
obojętnie, dlatego wcielony w rolę dyskretnego 

obserwatora zaszywam się w dziczy. 
Mglisty poranek. Okoliczne wzniesienia wciąż 

ogarnia mrok. Światła ciągle jest zbyt mało, aby 
oczy mogły cokolwiek dojrzeć. Polegam na słu-
chu, licząc, że niebawem błogą ciszę wrześnio-
wego przedświtu przerwie donośny jeleni ryk. 
Już po kwadransie daje się słyszeć pierwszy 
nieśmiały pomruk byka. Ten dobry prognostyk 
rozpoczynającego się poranka napawa mnie 
optymizmem. Rozwidnia się, a ja niespiesznym 
krokiem poruszam się w stronę gęstych młod-
ników, z których dobiegają odgłosy trwającego 
rykowiska. Zbliżając się stopniowo, uświada-
miam sobie, że koncert dopiero się rozpoczyna. 

Wrześniowa paleta barw
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Dołączają się kolejne byki, które wtó-
rując sobie nawzajem, prowokują 
konkurentów do potyczki.

Sprzyjający kierunek wiatru i osło-
na w postaci porastających dolinę 
zarośli pozwalają mi na znaczne 
zmniejszenie dystansu dzielącego 
mnie od jeleni. Finalnie pozostaje mi 
jedynie cieszyć się dźwiękową sym-
fonią dobiegającą z niezgłębionej 
gęstwiny młodych drzewek i krze-
wów. Te naturalne przeszkody i osłony 
w postaci wysokiej, bujnej roślinności 
świetnie spisują się jako kamuflaż 
ułatwiający podchód, jednak o ile 
z jednej strony chroni on doskonale 
obserwatora przed bystrym wzrokiem 
zwierząt, to z drugiej zaś stanowi 
swego rodzaju matecznik, w którym 
jelenie stają się niemalże nieuchwyt-
ne i przez to trudne do wypatrzenia.

Nie mogąc zrobić nic więcej, cze-
kam na rozwój sytuacji, licząc po 
cichu, że jelenie opuszczą gęste 
zakrzaczenia, ukazując się moim 
oczom. Nagle dostrzegam upragnio-
ny ruch – jako pierwsze pojawiają 
się łanie, które z właściwą dla sie-
bie czujnością obserwują otoczenie. 
Tuż za nimi podąża dostojny byk, 
naprzemiennie unosząc i opuszcza-
jąc swój masywny łeb przyozdobiony 
okazałym wieńcem. Nagle zwraca się 
w moją stronę i kroczy powoli. Przy-
stanął, aby ostatni raz tego poranka, 
donośnym głosem oznajmić, że to 
właśnie on jest władcą tego terenu. 
Wstrzymując oddech, wykonuję serię 
zdjęć. Fotografie - choć dobre tech-
nicznie – nie są w stanie nawet w nie-
wielkim stopniu odzwierciedlić emo-
cji i uczuć, które kotłują się we mnie. 
Serce bije szybciej, ręce drżą, a całe 
otoczenie przestaje mieć w tej chwili 
jakiekolwiek znaczenie. Wszelki trud 
porannych zmagań z przeciwnościa-
mi losu zostaje w tym jednym momen-
cie wynagrodzony z nawiązką…

Sytuacja powoli się uspokaja. 
Dzień rozbudził się na dobre. Jelenie 
oddalają się niespiesznie, aby najbliż-
sze godziny spędzić w ukryciu. Wie-
czorem na nowo powrócą na scenę, 
a ich niskie, potężne głosy ponownie 
zabrzmią, jako nieodłączny element 
wielkiego wrześniowego misterium - 
rykowiska. Również i ja powrócę, aby 
raz jeszcze móc usłyszeć i poczuć zew 
natury. 

Bujna roślinność skutecznie utrudnia obserwację

Łanie niemal zawsze pozostają niezwykle czujne

Zew natury - ryczący byk
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Jelita – nasze centrum dowodzenia

Ponad 50 lat temu człowiek stanął na Księżycu. Mimo 
że astronomowie ciągle odkrywają nowe galaktyki, 
kosmos nadal ma dla nas wiele tajemnic. W biologii, 

medycynie, dietetyce takim kosmosem mającym wiele do 
odkrycia są jelita. W zasadzie od niedawna zaczęto naprawdę 
skrupulatnie badać ten organ. Czy wiesz, że nasz nastrój, 
problemy z koncentracją, zmęczenie, nawracające infekcje, 
otyłość, ogromna chęć na słodycze to wszystko może zale-
żeć od kondycji naszych jelit, a właściwie od różnorodności 
i rodzaju mikroorganizmów, które je zasiedlają. W naszym 
organizmie zamieszkuje ponad milion żyjątek, tj. bakterii, 
wirusów, grzybów. Na 1 komórkę naszego ciała przypada aż 
10 komórek bakterii, a suma genów, które te mikroorganizmy 
posiadają, jest 150 razy większa niż genów ludzkich. Mate-
riał genetyczny człowieka i mikroorganizmów w naszym 
ciele stanowi niezwykle uzupełniającą się, współpracującą 
i uzależnioną od siebie mieszankę nazwaną superorgani-
zmem. Dlaczego właściwie mikroorganizmy bytują w naszym 
układzie pokarmowym? Wyobraź sobie, że nasz organizm 
jest jak kula ziemska, która posiada niezliczone aglomera-
cje, państwa, miasta, wsie, w których żyją przeróżni ludzie, 
dobrzy, źli, święci i kryminaliści, lekarze i żołnierze. Tylko 
odpowiedni balans i współpraca sprawia, że panuje pokój, 
a wszelkie niesnaski i konflikty powodują chaos i zagro-
żenie bezpieczeństwa. Taki też jest nasz organizm i panu-
jące w nim prawa natury. Nasze ciało jest jak kula ziemska, 
a społeczność w nim żyjąca to mikroorganizmy. Najważniej-
szym skupiskiem charakteryzującym się różnorodnością, 
liczebnością i aktywnością tych mikroskopijnych żyjątek jest 
jelito grube, czyli takie najbardziej zaludnione współczesne 
Tokio. Zespół wszystkich naszych mikroorganizmów we wnę-
trzu tego organu nazywamy mikrobiotą jelitową, która speł-
nia ogromną rolę w fizjologii człowieka. Bakterie w naszym 
organizmie żyją na zasadzie komensalizmu, czyli czerpania 
korzyści przez jeden organizm bez szkody dla drugiego lub 
na zasadzie obopólnych korzyści. Jeśli jesteśmy zdrowi, życie 
w naszym układzie pokarmowym jest w równowadze, mikro-
organizmy mogą korzystnie oddziaływać na naszą odpor-
ność, wzmacniać ją i stanowić barierę przed patogenami. 
Bakterie w jelitach spełniają wiele bardzo ważnych funkcji. 
Trawią niestrawione resztki pokarmu w jelicie, pomagają 
w usuwaniu toksycznych substancji, biorą udział w produk-
cji niektórych witamin i minerałów, uczestniczą w procesach 
metabolicznych, związanych m.in. z metabolizmem cukru 
i tłuszczy. Co ważne, wpływają na rozwój i funkcjonowanie 
naszego układu nerwowego poprzez regulację wydzielania 
takich substancji jak serotonina czy dopamina (tzw. hormon 
szczęścia), które mają spory wpływ na nasze samopoczucie. 
Ponad 70 procent komórek odpornościowych znajduje się 
właśnie w jelitach. Ich lokalizacja nie jest przypadkowa, bo 
powierzchnia błony śluzowej naszego układu pokarmowego 
jest bardzo duża. Dlatego powszechne stwierdzenie, że odpor-
ność pochodzi z brzucha, ma uzasadnienie. Co mają do tego 
mikroorganizmy? Stoją na straży, by patogeny nie przedo-
stały się do wewnątrz organizmu, przesyłają wiadomość lim-
focytom – komórkom odpornościowym o tym, które drobno-
ustroje są dobre, a które są dla nas szkodliwe. Jeśli z pewnych 

względów np. złego odżywiania się, przyjmowania dużej ilo-
ści antybiotyków, mamy nieprawidłową lub ubogą mikrobiotę 
w jelitach, z przeważającą większością tych „złych” miesz-
kańców, nasze limfocyty wariują, uczą się złych nawyków, 
gdyż nie mają dobrych informatorów dających cynk o zagro-
żeniu, co za tym idzie w mniejszym stopniu są w stanie nas 
chronić przed kolejnymi patogenami z zewnątrz. Mało tego, 
w drastycznych przypadkach, komórki odpornościowe same 
zaczynają atakować swój organizm, doprowadzając do róż-
nych chorób jelitowych i nie tylko. Powszechnym obecnie 
schorzeniem jelitowym jest zespół jelita nadwrażliwego tzw. 
IBS lub zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego tzw. 
SIBO. Są przesłanki, że nieprawidłowa mikrobiota jelitowa to 
nie tylko zachwiany układ odpornościowy, ale też ryzyko roz-
woju chorób, które nie powinny mieć nic wspólnego z ukła-
dem pokarmowym. Mowa tu o depresji, chorobie Alzheimera, 
autyzmie czy chorobie Parkinsona. Badania nad tym nadal 
trwają. Zaburzenia w obrębie mikrobioty jelitowej to ryzyko 
cukrzycy, otyłości, nadciśnienia. W pewnym dużym uprosz-
czeniu, mikroorganizmy są na tyle mądre, że dzięki procesom 
biochemicznym potrafią nadać sygnał do mózgu, kontrolując 
tym samym nasze zachcianki i nasz nastrój. W zależności od 
rodzaju mikrobioty tej dobrej czy złej, nasze samopoczucie 
i działania mogą być silnie zdeterminowane przez mieszkań-
ców jelit. W dużej mierze zależy od nas samych, jakich loka-
torów chcemy mieć w naszych jelitach. Mikrobiota człowieka 
kształtuje się w pierwszych 100 dniach naszego życia. Nie 
bez znaczenia jest poród naturalny czy przez cesarskie cięcie 
oraz sposób karmienia niemowlaka. Więcej dobroczynnych 
bakterii niemowlak przejmie przez poród naturalny i karmie-
nie piersią. W przypadku cesarskiego cięcia mały człowiek 
w pierwszej kolejności ma styczność z mikrobami szpital-
nymi, które niekoniecznie są dla niego korzystne, co później 
może determinować rozwój ubogiej flory jelitowej, a co może 
skutkować zmniejszoną odpornością, powracającymi infek-
cjami i podatnością na przeróżne alergie. Nie zawsze mamy 
wpływ na sposób narodzin. W późniejszym etapie jednak ten 
wpływ może być świadomy. Przetworzona żywność, cukier, 
alkohol, stres, brak snu, nieodpowiednia dieta ma kolosalny 
wpływ na stan naszych jelit, a tym bardziej na rodzaj jego 
mieszkańców. Silnie rozwijający się przemysł i urbanistyka 
ma kosmiczny wpływ na to, co dzieje się w naszym wnętrzu. 
Ktoś słusznie zauważył, że uprzemysłowienie jest darem 
dla ludzkości a ciosem dla mikrobioty. Mikrobiota jelitowa 
współczesnego człowieka nigdy nie będzie w 100 procentach 
zdrowa, chyba że korzystalibyśmy tylko i wyłącznie z darów 
natury, a to obecnie jest dość trudne, niestety. Jednak możemy 
mieć nad tym sporą kontrolę. Pamiętaj, że środki przeciwbó-
lowe czy antybiotyki to nie landrynki. Niwelują wiele dole-
gliwości, ale mają również niszczący wpływ na nasze jelita. 
Gdy dziecko choruje, nie pocieszaj go słodyczami, bo jeszcze 
bardziej rujnujesz mu jelitka i odporność. Jest to brutalne, ale 
nagroda to nie słodycze, to nie wysokoprzetworzone cukierki 
czy batoniki. Nie jest to zabronione, ale uczmy dzieciaki tego, 
co dobre dla nas i naszych jelit. Prawidłowe funkcjonowa-
nie naszego organizmu to w ogromnej mierze ciągła walka 
o utrzymanie balansu, równowagi między mikroorgani-
zmami w naszych jelitach. Dbajmy o siebie, o nasze jelita, bo 
nikt o nas nie zadba tak dobrze jak my sami. 
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Psychologia kliniczna: zaburzenia i choroby 
psychiczne

Kolejną dziedziną psychologii (obok poprzednio 
omówionej psychologii społecznej) jest psycho-
logia kliniczna (psychologia zaburzeń). Zajmuje 

się ona profilaktyką, diagnostyką oraz terapią zabu-
rzeń psychicznych. W ramach badań prowadzonych na 
jej gruncie, próbuje się przede wszystkim poznać przy-
czyny oraz uwarunkowania zaburzeń psychicznych. 
Tworzone są różne interwencje terapeutyczne mające na 
celu nie tylko leczenie istniejących zaburzeń, lecz także 
zapobieganie ich rozwojowi. Sprawdza się skuteczność 
różnych form terapii w poszczególnych zaburzeniach. 
Badane są związki zaburzeń m.in. z charakterystykami 
osobowościowymi czy środowiskiem życia. Istotną 
częścią psychologii klinicznej jest diagnostyka chorób 
psychicznych. 

Istnieją dwie główne klasyfikacje chorób psychicz-
nych: DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders) oraz ICD-11 (International Classification of 
Diseases). Diagnozy stawiane w Polsce, opierają się na 
klasyfikacji ICD, która jest szerszym zbiorem niż DSM, 
bo oprócz zaburzeń psychicznych, obejmuje choroby 
somatyczne. Klasyfikacje zawierają ogólne kategorie 
zaburzeń, np. „Zaburzenia nastroju” oraz podkategorie 
np. „Zaburzenia depresyjne”, do których z kolei zalicza-
ne są poszczególne zaburzenia np. „Depresja”, „Zabu-
rzenie afektywne dwubiegunowe” itd. Zaburzenia mają 
więc różne podkategorie, rodzaje czy typy. Każde z nich 
ma swoje oznaczenie w klasyfikacji, np. dla depresji – 
F32 (wg ICD 10). 

Specjalista stawia diagnozę na podstawie kryteriów 
zawartych w obowiązującej klasyfikacji. Przykłado-
wo, przyjrzyjmy się, na jakiej podstawie stwierdza się 
u danej osoby depresję wg klasyfikacji DSM 5. 

Depresję diagnozuje się, gdy objawy utrzymują 
się co najmniej 2 tygodnie oraz występuje 5 lub więcej 
objawów z 9 poniższych, przy czym musi wystąpić albo 
pierwszy drugi objaw. 
1) Obniżony nastrój przez większą część dnia.
2) Utrata zainteresowań i zdolności odczuwania przy-

jemności w stosunku do wszystkich lub prawie 
wszystkich aktywności, przez większą część dnia. 

3) Znaczący spadek masy ciała albo zmniejszenie/
zwiększenie apetytu utrzymujące się prawie każdego 
dnia.

4) Bezsenność lub nadmierna senność niemal każdego 
dnia.

5) Pobudzenie/spowolnienie psychoruchowe niemal 
każdego dnia (obserwowane przez innych, nie tylko 
subiektywnie odczuwane).

6) Zmęczenie lub poczucie braku energii niemal każdego 
dnia.

7) Poczucie braku własnej wartości lub nieadekwat-
ne, nadmierne poczucie winy, niemal każdego dnia 
(nie zaledwie wyrzuty sumienia lub poczucie winy 
z powodu bycia chorym).

8) Zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji albo 

brak zdecydowania, utrzymująca się niemal każdego 
dnia.

9) Nawracające myśli o śmierci (nie tylko lęk przed 
śmiercią), nawracające myśli samobójcze bez okre-
ślonego planu działania, próby samobójcze lub okre-
ślony plan popełnienia samobójstwa.
Dodatkowo, objawy nie mogą być spowodowane sub-

stancjami, innymi chorobami itp. Nigdy nie wystąpił epizod 
maniakalny.

Każde zaburzenie ma swoje oznaczenie oraz szcze-
gółowy opis w klasyfikacji. Psychiatra (czy psycholog 
kliniczny) na podstawie wywiadu bądź obserwacji 
(w oparciu o klasyfikację) jest uprawniony do postawie-
nia diagnozy. Czy zawsze jednak można powiedzieć, że 
ktoś, kto spełnia kryteria danego zaburzenia według 
jednej z klasyfikacji, ma chorobę psychiczną? Sprawa 
nie jest taka prosta, bo granica oddzielająca normę od 
patologii często nie jest wyraźna. Często zdarza się, że 
pacjent spełnia część objawów albo spełnia wszystkie, 
jednak nie na tyle długo, aby móc zdiagnozować zabu-
rzenie. Opierając się na przykładzie depresji (wg wyżej 
przytoczonego opisu z DSM): ktoś może spełniać jeden 
z dwóch pierwszych objawów (co jest konieczne do zdia-
gnozowania depresji), ale nie całkiem, bo na przykład 
ma obniżony nastrój, jednak nie przez większość dnia. 
Zatem nie do końca wiadomo czy uznać, że pierwszy 
wymóg jest spełniony czy też nie. Poza tym odczuwa 
zmęczenie, znacznie przytył w ostatnim czasie, nie może 
spać, jest spowolniony, z trudem przychodzi mu dłuż-
sze skupienie uwagi. Takie niejednoznaczne przypadki 
są dość częste, dlatego bywa, że poleganie wyłącznie na 
klasyfikacjach jest niewystarczające. Dlatego też za pra-
widłową klasyfikację zaburzenia odpowiedzialny jest 
psychiatra. To jego zadaniem jest dostatecznie szczegó-
łowa analiza, biorąca pod uwagę szersze spektrum oraz 
indywidualną sytuację klienta oraz „werdykt”. Nieste-
ty, niekiedy jednomyślność psychiatrów w niektórych 
przypadkach nie jest dostatecznie zadowalająca. 

Odpowiednia diagnoza jest bardzo ważna w kontek-
ście doboru odpowiedniej psychoterapii. Istnieje wiele 
nurtów psychoterapii, a każdy z nich mniej lub bar-
dziej sprawdza się w danym zaburzeniu. Przykładowo 
w leczeniu depresji, jedną z najlepiej działających jest 
terapia poznawczo-behawioralna. Podobnie, prawi-
dłowa diagnoza ma kluczowe znaczenie w przypadku 
doboru odpowiedniego leczenia farmakologicznego.

Tematyka, którą zajmują się badacze i specjaliści 
na gruncie psychologii klinicznej, jest dużo szersza. 
W artykule jako przykład została omówiona kwestia 
sposobu diagnozowania chorób psychicznych. Warto 
raz jeszcze podkreślić, iż między normą, a patologią nie 
ma wyraźnej granicy. Jest to pewne kontinuum, na któ-
rego krańcach z jednej strony znajduje się zdrowie psy-
chiczne, a z drugiej choroba psychiczna. Każdy z nas, 
w danym momencie swojego życia plasuje się bliżej 
jednego bądź drugiego krańca. Myślę, że rzadko kiedy 
tak naprawdę znajdujemy się na samym końcu bieguna 
„zdrowie”.
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Szef do pracownika:
- W tym tygodniu to już czwarte spóź-
nienie. Jaki z tego należy wyciągnąć 
wniosek?
- Że dziś czwartek.

Pani w przedszkolu poleciła dzieciom 
narysować jakieś zwierzątko i zaśpie-
wać o nim piosenkę. No to mamy kota 
i piosenkę o kocie na płocie, misia 
i piosenkę stary niedźwiedź mocno śpi, 
myszkę, która ucieka do dziury...
A Jaś maluje sobie jeża. Pani pyta:
- A masz piosenkę do jeża?
- Mam.
- To zaśpiewaj.
- Lulajże jeżuniu...

Przychodzi facet do spowiedzi. Ksiądz 
się pyta:
- Pijesz?
- Piję, ale proszę księdza, najpierw chcę 
się wyspowiadać.

Kobieta do mężczyzny:
- Przestań ziewać, kiedy do Ciebie 
mówię!
- Nie ziewam, otwieram usta, by coś 
odpowiedzieć...

Pacjent do lekarza:
- Czy po wyleczeniu złamanego nad-
garstka będę grał na skrzypcach?
- Już po tygodniu.
- Świetnie, wcześniej nie potrafiłem!

Mama patrzy przez okno i widzi, jak 
Jasio pije wodę z kałuży.
- Nie pij tej wody, przecież tam żyje 
mnóstwo bakterii!
- Już nie! Przejechałem je kilka razy 
rowerem!

Czerwony Kapturek jechał do babci na 
rowerku. Złapał ją wilk, zabrał rowerek, 
a że był za ciężki, połamał go. Zoba-
czył to niedźwiedź, złapał wilka, kazał 
pospawać rowerek i oddać Kapturkowi 
Następnego dnia Czerwony Kapturek 
odwiedza babcię ze smakołykami. 
Wchodzi, stawia koszyczek i pyta:
- Babciu, czemu masz takie duże uszy?
- Żeby cię lepiej słyszeć!
- A czemu masz takie wielkie ręce?
- Żeby móc cię przytulić mocno.
- Babciu, a czemu masz takie czerwone 
oczy?
- Od spawania, Dziewucho… Od tego 
spawania…

Snajper wszedł na dach, rozłożył broń, 
zamontował celownik i nieruchomo cze-
ka na cel. Nagle dzwoni żona:
- Jak chciałeś iść z kolegami na piwo, to 
możesz.
- OK.
- I jeszcze chciałeś iść na ten mecz, to 
też możesz.
- OK.
- I tę konsolę chciałeś sobie kupić, żeby 
ze mną nie rozmawiać, to też sobie kup.
- OK.
- Bo moja mamusia do nas przyjechała.
- Widzę...

Do lekarza przychodzi kobieta. Doktor 
pyta:
- Co pani dolega?
Pacjentka pokazuje mu gardło.
- O, widzę, że trzeba pani wyciąć 
migdałki. Ma pani jeszcze jakieś 
dolegliwości?
Kobieta pokazuje brzuch. Lekarz bada 
ją i stwierdza:
- O... to wyrostek trzeba będzie wyciąć. 
Czy jeszcze coś panią boli?
- Ostatnio bardzo boli mnie głowa - 
mówi drżącym głosem kobieta - ale już 
przechodzi...

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Bądź wdzięczny za to, co masz, 
a będziesz miał tego więcej. Jeśli kon-
centrujesz się na tym, czego nie masz, 
nigdy nie będziesz miał wystarczająco 
dużo.

Oprah Winfrey

Przeciwności, z którymi musimy się 
zmierzyć, często sprawiają, że stajemy 
się silniejsi. To, co dziś wydaje się stra-
tą, jutro może okazać się zyskiem.

Nick Vujicic

Jeśli zmienisz sposób, w jaki 
patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które 
patrzysz, się zmienią.

Wayne Dyer

Istnieją dwa sposoby na łatwe 
prześliźnięcie się przez życie: wierzyć 
we wszystko lub wątpić we wszystko. 
Oba chronią nas przed samodzielnym 
myśleniem.

Alfred Korzybski

Twoje życie staje się lepsze, tylko 
gdy Ty stajesz się lepszym. Od życia 
dostaje się to, czego się oczekuje, a nie 
to, czego się chce.

Brian Tracy

I wszyscy powtarzają: „takie jest 
życie”, a nikt nie pamięta, że życie jest 
takie, jakie sami sobie zbudujemy.

Will Smith

Człowiek, który w wieku pięćdzie-
sięciu lat widzi świat tak samo, jak 
widział go, mając dwadzieścia lat, 
zmarnował trzydzieści lat życia.

Muhammad Ali

Życia nie należy brać zawsze tak 
śmiertelnie poważnie, inaczej nie jest 
godne tego, aby je przeżyć. 

Licia Troisi

Najbardziej odczujesz brak jakiejś 
osoby, kiedy będziesz siedział obok 
niej i będziesz wiedział, że ona nigdy 
nie będzie Twoja. 

Gabriel García Márquez

dowciP bawi, drwina dławi
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

wrzesień 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miasto? (str. 33) i zagadki przyrodniczej 
Co to za gatunek? (str. 33) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 10 października 
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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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za miasto?   wrzesień 2022
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Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za gatunek?   wrzesień 2022

POZIOMO: 1) Leszek (ur. 1930), przywódca KPN, były akty-
wista PZPR, tajny współpracownik SB. 6) Ozdoba, upiększenie 
(np. wnętrza budynku, okien, ścian, stołu). 11) ...Potter, czro-
dziej 12) Wykusz, baszta w obronnych zamkach krzyżackich; peł-
nił funkcję ustępu. 13) Zgromadzenie religijne; na jego czele stoi 
przeor; opactwo. 14) Roślina z rodziny jaskrowatych, o żółtych 
kwiatach; knieć. 15) Spirytus barwiony na fioletowo. 19) Czło-
wiek obrotny, przebiegły, chytry, kuty na cztery nogi; spryciarz; 
kanciarz 24) Sceptycyzm, powątpiewanie, zwątpienie, niedowie-
rzanie, nieufność, rezerwa. 25) Czynnik powodujący zanik, zaha-
mowanie lub osłabienie aktywności substancji chem. 27) Dawne 
liczydło. 31) Krzewiasty gatunek sosny; góry środk. i pd. Europy; 
kosówka. 33) Człowiek lękliwy, bojaźliwy, trwożliwy, łatwo lękają-
cy się wszystkiego. 34) Imię Sadata, polityka egipskiego, prezyden-
ta Egiptu. 36) Żona Ajgeusa (Egeusza), matka Tezeusza. 38) Ręcz-
ny karabin maszynowy. 39) Jerzy (ur. 1942), aktor film. i teatralny; 
"Matka królów", "Do krwi ostatniej". 40) Obowiązkowa liczba 
godzin pracy nauczyciela. 41) Dawniej: iskrownik. 42) Mężczyzna 
o ciemnych włosach. 43) film Wajdy 44) Zwrotka.

PIONOWO: 1) Indianie Ameryki Pn.; w XVIII w. 2) Władczyni 
dawnej Rosji (np. Katarzyna I). 3) Fragment, część, kawałek, uła-
mek czegoś (zwł. jakiegoś teksu); ustęp, wyjątek. 4) Juror. 5) Imię 
męskie - 1 II, 31 VII. 6) Okres dziesięciu dni, tygodni, miesięcy lub 
lat. 7) Najwyższy szczyt Sumatry, czynny wulkan. 8) Odległość, 
odstęp między poszczególnymi elementami (np. osi). 9) Domiesz-
ka kawy zbożowej. 10) Potocznie: krewna w linii męskiej. 16) Na-
turalna rozpadlina skalna. 17) Grekokatolik. 18) Stolica kantonu 
Argowia. 20) Błona łączno-tkankowa otaczająca kość. 21) ... 
z Maszkowic (?-1414), miecznik krakowski; jeden z dow. w bitwie 
pod Grunwaldem (1410). 22) Brudzi kominiarza. 23) Członek 
eskorty; strażnik, dozorca. 26) Przestarzale: dochód, zysk. 28) Sa-
muel (1906-89), fr. dramaturg; "Czekając na Godota"; nagroda No-
bla 1969. 29) Zgrubienie od: krowa. 30) Ciasteczko z nasion seza-
mu i karmelu. 32) Chwyt komediowy w filmie, sztuce teatralnej; 
także: dowcip, zręczne powiedzenie. 34) Rodzaj sanek w kształcie 
łódki, używany przez Eskimosów i Lapończyków. 35) Dawniej: le-
gumina, deser. 36) Okręt Argonautów. 37) Gaz niezbędny do ży-
cia. 39) Pierwiastek chem. l.a. 81.
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Dziś Ukraina cieszy się dużym i skutecznym popar-
ciem krajów europejskich. To wsparcie opiera się na 
przekonaniu, że Ukraińcy podzielają europejskie 

wartości. Dziś, aby być prawdziwym krajem europejskim, 
nasze państwo płaci wielką cenę, a my, bardziej niż kiedy-
kolwiek, mamy głęboką świadomość, że nasza przyszłość 
leży w kregu krajów europejskich i że łączą nas bliskie więzi 
historyczne, w tym wspólne aspekty historii.

W proponowanym artyku-
le skupimy się na XVIII wieku 
i zwrócimy się do osobistych 
preferencji hetmana Ukrainy 
Сyryla Rozumowskiego. Podkre-
ślimy starania hetmana o wpro-
wadzenie do życia publicznego 
Hetmanszczyzny doświadczeń 
europejskich.

Oczywiście Cyryl Rozumowski 
znał europejską kulturę, archi-
tekturę i styl życia. I zaczął przy-
swajać całe to doświadczenie 
podczas studiów, będąc studen-
tem uniwersytetów w Strasburgu, 
Getyndze i Królewcu. Cyryl Rozu-
mowski znał języki obce. Potwier-
dzenie tego możemy znaleźć 
w jego dziedzictwie epistolarnym. 
Ponadto sekretarz ambasady 
saskiej Georg von Helbig zauwa-
żył: „... doskonale mówił po nie-
miecku i francusku”.

Żywym przykładem europej-
skich preferencji Cyryla Rozu-
mowskiego jest stolica hetmańska 
Baturyn. Do budowy budynków 
publicznych i prywatnych w mieście Cyryl Rozumowski 
zaprosił czołowych europejskich architektów XVIII wieku – 
Włochów Antonia Rinaldiego, Josepha Veneroniego i Franci-
scusa Bertoalitiego oraz Anglika Charlesa Camerona. Oprócz 
architektów w Baturinie pracowali także inni fachowcy, 
m.in. rzemieślnik ze Śląska Johann Friedrich Hirschberger, 
mistrz kafla i cegły z Włoch Carlo Pelli, muzyk, dyrygent 
orkiestry waltorniowej Karel Lau i dr Homa Dusik z Czech 
oraz kucharze z Francji. W marcu 1752 r. w imieniu Cyryla 
Rozumowskiego podpisano w Wiedniu kontrakty z pięcioma 
zagranicznymi muzykami – kapellmeisterem Wolffem, trze-
ma trębaczami: Heinem, Tietzem, Ganauerem i muzyką na 

kotłach orkiestrowych Lorenzem.
Innym wymownym dowodem europejskich poglądów 

hetmana jest jego zamiar otwarcia uniwersytetu w Baturi-
nie. Miedzy innym projekt otwarcia uniwersytetu powstał 
w 1760 roku i został oparty na statutach najlepszych nie-
mieckich instytucji edukacyjnych.

Obok tego hetman Cyryl Rozumowski miał bliskie kon-
takty z głowami państw europejskich, szczególnie ze Sta-
nisławem Poniatowskim. Biograf rodziny hetmańskiej 
Aleksandr Wasylczikow zauważa, że Poniatowski i Rozu-
mowski mieli dość przyjazne stosunki i korespondowali ze 
sobą. Księga tego autora „Rodzina Rozumowskich” zawiera 
listy z lat 1763–1764. W jednym z listów z 1764 r. Cyryl Rozu-
mowski wysłał pozdrowienia Poniatowskiemu z okazji jego 
wyboru na króla: „Panie, pozwól mi pogratulować i życzę 
pomyślności twoich rządów”.

Bliskość hetmana z kulturą europejską charakteryzuje 
jego biblioteka, która zawierała księgi Woltera, Diderota, 
Rousseau, Monteskiusza i Goethego, Horacego, Wergiliusza, 
Owidiusza. Cyryl Rozumowski stale trzymał rękę na „pul-

sie wiadomości europejskich”, 
w szczególności w stolice Batu-
rynie hetman otrzymywał nastę-
pujące europejskie miesięczniki: 
«Journal de Francfort avec pri-
vilege de sa Majeste Imperial», 
«Mercure Universel», «Hambur-
ger Zeitung», «Le Mercure de 
France», «Annales des arts et des 
producen Journal des Frankfurt», 
«Journal des Modes». Hetman 
interesował się życiem społecz-
nym i politycznym Francji, Prus 
i Szwecji, o czym można znaleźć 
odpowiednie fragmenty w jego 
korespondencji z synem Andrze-
jem – wybitnym dyplomatą 
europejskim.

W latach 1765–1767 Cyryl 
Rozumowski zdobył znaczą-
ce doświadczenie kulturalnego 
życia europejskiego, wykonu-
jąc „Grand Tour” po Niemczech, 
Francji i Włoszech. Praca Larysy 
Iwczenko „Rekonstrukcja kolekcji 
nut hrabiego O.K. Rozumowskie-
go według katalogów z XVIII wie-

ku” pomaga czytelnikom podążać jego ścieżką. I choć praca 
ta skupia się bardziej na tworzeniu kolekcji muzycznej rodzi-
ny Rozumowskich, udało nam się wyróżnić kilka ciekawych 
momentów, które ilustrują pobyt Cyryla Rozumowskiego 
w Europie.

W Berlinie Cyryl Rozumowski został przyjęty przy dwo-
rze króla Fryderyka II. Informacje o podróży Rozumow-
skiego można znaleźć w europejskich czasopismach. Tak 
29 maja 1765 paryska gazeta „Gazette de France” napisała: 
„W ubiegły piątek przyjechał tu hetman kozacki, nazajutrz 
wyjechał do Berlina, skąd udaje się do Hanoweru, a następ-
nie do Akwizgranu”.

Europejskie gusta 
ukraińskiego hetmana 
Cyryla Rozumowskiego

Julia Fursowa
kierownik wydziału

 „Pałac hetmana Cyryla Rozumowskiego”
Narodowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego 

„Stolica Hetmanów” w Baturynie

Portret Cyryla Rozumowskiego. Malarz Pompeo Batoni, 
1766. Miejsce przechowywania nieustalone
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►

Bolesław Kowalski

Z dziejów wsi klecie

cz. II
Ś R o D o W I S K o  N At u R A L N E ,  S t o S u N K I 

Wł A SNoŚCIoWE, GoSPoDA R K A WSI KLECIE 
W oKRESIE StARoPoLSKIM /WIEK: XI – XVIII/

Środowisko naturalne
Uroki krainy, jaką jest Dolina Wisłoki, przez którą prze-

pływa ta rzeka, zajmująca obszar ziem od miasta Jasło, oko-
lice małych miast: Kołaczyc, Brzostku i Pilzna, są urzeka-
jące. Równolegle do przepływającej Wisłoki biegnie droga 
krajowa nr 73, łącząca miasto Jasło z miastem Pilzno. Doli-
na Wisłoki ograniczona jest od wschodu i zachodu dwoma 
pofałdowanymi wyżynami, tworzącymi większe i mniejsze 
kotliny, wąwozy, którymi przepływają liczne potoki wpa-
dające do Wisłoki. Po stronie wschodniej od rzeki Wisłoki 
rozciąga się Wyż Strzyżowski ze wzniesieniem Chełm. Tym 
wyżem od wieków biegł trakt łączący południowo-wschod-
nią część Europy z częścią północną po Bałtyk. Po stronie 

zachodniej Wisłoki znajduje się Wyż Ciężkowicki ze wznie-
sieniem Liwocz, również urozmaicony licznymi kotlinami, 
wąwozami i potokami. Nic dziwnego, że zakonnicy bene-
dyktyńscy z Tyńca wybrali ten obszar na utworzenie drugiej 
po Tyńcu swej siedziby z kościołem świętego Leonarda Opa-
ta. Wybór padł na osadę Klecie. 

Początki wielkiego ośrodka administracyjno-ko-
ścielnego w XI i XII wieku
Miejscowość Klecie stała się znacząca w tym obszarze. 

Dokumenty spisane w Krakowie z początków XII wieku 
/1123-1125 potwierdzają powstanie siedziby zakonu bene-
dyktynów we wsi Klecie. W okolicy istniały już wcześniej 
osady m. in. Brzostek (Brestek), Klecie (Clececic), Dęborzyn 
(Doborin) i Januszkowice (Vnonovice). Wśród nich Klecie 
odgrywały główną rolę jako osada największa, posiadająca 
najwięcej gospodarstw. W XII wieku po wybudowaniu przez 
benedyktynów kościoła poświęconego świętemu Leonardo-
wi, który zasłynął cudami, przyciągając według Jana Długo-
sza licznych pątników krajowych oraz z Litwy, Węgier i Rusi, 
rozpoczął się prawdziwy rozwój tej wsi i jej znaczenie w tych 
okolicach. 

W teatrze paryskim miał okazję oglądać francuskie opery 
komiczne, był obecny na nabożeństwach. Oglądał „Come-
die Francaise” w Szwajcarskiej Sali Pałacu Tuileries. Larysa 
Iwchenko zauważa, że francuskie wydania nutowe stanowi-
ły prawie największą część kolekcji Rozumowskiego, więc 
nie jest wyjątkiem, że Cyryl Rozumowski znacznie rozsze-
rzył swoją kolekcję muzyczną podczas pobytu we Francji. 
Następnie Rozumowski wdrożył całe to doświadczenie na 
terytorium Hetmanszczyzny. Na przykład włoski kompozy-
tor Genarro Astarita przez pewien czas dyrygował kapelą 
Cyryla Rozumowskiego.

Następna wyprawa hetmana odbyła się do Włoch. Miał 
okazję odwiedzić Mediolan, Florencję, Pizę, Sienę, Rzym, 
Neapol, Loretę, Wenecję, Padwę, Turyn. Hetman w jednym 
ze swoich listów spisał swoje wrażenia z podróży do Włoch: 
„widział wspaniałą Wenecję… wiele kanałów i łodzi”.

Podczas pobytu w Rzymie Cyryl Rozumowski spotkał się 
ze słynnym włoskim malarzem Pompeo Batonim i zamówił 
swój portret. Właśnie to płótno stało się jednym z najlep-
szych w twórczej pracy mistrza i najlepiej ujawniło obraz 
samego hetmana. Ponadto Cyryl Rozumowski zakupił od 
mistrza inne prace: „To jest człowiek” i „Herkules na roz-
drożu cnoty i występku”, które uzupełniały jego galerię 
obrazów. Galeria ta żywo charakteryzuje europejskie gusta 
hetmana, ponieważ składała się z dzieł czołowych mala-
rzy, w szczególności: Sebastiano Conchi, Pietro Liberi, Mar-
co Liberi, Niccolo Bambini, Gregorio Lazzarini, Francesco 
Simonini, Giuseppe Martinelli, Annibale Caracci, Alessan-
dro Marchesini, Gubert Robera.

Wszystkie te europejskie preferencje Cyryla Rozumow-
skiego niewątpliwie świadczą o tym, że podzielał, akcep-
tował, rozumiał i realizował ten sposób życia, kultury 
i architektury. Dziś jedyny zachowany pałac hetmański 
w Baturinie, zbudowany przez europejskiego architekta 
Charlesa Camerona, jest żywym świadectwem europejskich 
upodobań hetmana Cyryla Rozumowskiego.

Masz ciekawe lub nietypowe hobby? Interesu-

jesz się modą, kosmetologią, możesz poradzić, jak 

dbać o urodę? Rysujesz karykatury lub coś równie 

oryginalnego? A może znasz jakieś pasjonujące 

historie o gminie bądź jej mieszkańcach? Podziel 

się z nami! Najlepsze teksty zostaną opublikowa-

ne w naszej lokalnej gazecie. Zapraszamy Was, 

drodzy Mieszkańcy, do współtworzenia „Wiado-

mości Brzosteckich”!

Redakcja



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 9/202228

Rozwój obszaru Klecie
W XIV wieku Klecie stały się siedzibą dekanatu. Wieś 

była też głównym ośrodkiem klasztornego klucza gospodar-
czego. Benedyktyni bowiem poszerzali swoje posiadłości 
przez pozyskiwanie kolejnych darowizn królewskich i pro-
wadzili samodzielną akcję osadniczą. W 1288 roku według 
dokumentu Leszka Czarnego należały do nich oprócz 
wymienionych wsi: Kamienica Górna i Skurowa.

Do 1340 roku królewski trakt prowadził przez Bieździad-
kę na Brzyszczki z odnogą na Zamek Golesz, przygotowany 
do wyprawy na Ruś Halicką.

Przejęcie wsi Klecie z rąk zakonu benedyktynów 
w ręce króla Polski Kazimierza III Wielkiego
Po przyłączeniu Ziemi Sanockiej w 1345 roku w ramach 

rewindykacji dóbr królewskich Kazimierz III Wielki wszedł 
w posiadanie Kleci i okolicznych miejscowości sprzed 1350 r. 
Od 1346 roku Klecie miały drugi filialny kościół w Koła-
czycach, podlegający tutejszemu proboszczowi, zarazem 
wicedziekanowi. Potwierdzają to zachowane wśród danych 
archiwalne zapisy.

Ród Gorajów właścicielem wsi Klecie
W 1353 roku trzej bojarowie ruscy, bracia Chodko, Ostasz-

ko i Piotr otrzymali od króla Kazimierza Wielkiego kilkana-
ście wsi: Klecie, Czermno, Januszkowice, Błażkową, Gogo-
łów, Glinik, Bukową, Smarżową, Kamienicę Górną i okolice 
Jasła. W ten sposób król wynagrodził ich za zasługi położo-
ne na rzecz Polski w walkach na Rusi. Otrzymali oni także 
m.in. Klecie, Januszkowice i Skurową odebrane wcześniej 
benedyktynom, o które toczyły się długie procesy z inter-
wencjami kolejnych papieży, po stronie opactwa. Z potom-
stwa ruskich braci (Piotra) wyłonił się ród Gorajów. W 1377 r. 
występuje Dymitr – Goraj, podskarbi królewski, brat Iwa-
na Goraja. Właścicielami większości terenów Kleci i okolic 
w XIII i XIV wieku byli Gorajowie. Do nich należał Piotr 
z Klecia, wojewoda żydaczewski, a później jego syn Dymitr 
z Goraja. W 1377 r. od Ludwika Węgierskiego otrzymali Gora-
jowie wymienione dobra: w XV w. posiadali w miejscowości 
Klecie i w okolicach swoje dobra: Bukową i Kamienicę Gór-
ną, może ze względu na spory sądowe z opactwem tyniec-
kim kult św. Leonarda zaczął zanikać. Klecie były cały czas 
w następnych wiekach własnością potomków rodu Gorajów. 
Najważniejszy z nich był Adam, syn Jana i Anny Osmólskiej 
i jego syn Zbigniew – szlachcic herbu Korczak. Adam Goraj-
ski wychowywał się na dworze hetmana Jana Tarnowskie-
go, później na Podolu rozpoczął służbę wojskową w ran-
dze rotmistrza. W latach 1579-1584 przebywał za granicą. 
Odwiedził wówczas m. in. Bazylikę i Wintenbergię. W roku 
1576 brał udział w elekcji Stefana Batorego na króla Polski. 
W podziękowaniu za to 10 września 1578 r. Batory, będąc 
we Lwowie, nadał mu akt lokacyjny do budowy przez niego 
miasta Biłgoraj. Adam Gorajski zmarł w 1602 r. Jego syn Zbi-
gniew szlachcic herbu „Korczak” był posłem na sejm Rze-
czypospolitej i deputatem do Trybunału Koronnego, mar-
szałkiem sejmiku województwa lubelskiego. Wykształcony 
i majętny zaliczał się do czołówki światłych ludzi w Polsce, 
mecenasów, artystów z czasu renesansu. Należał do działa-
czy kalwińskich w Polsce. W 1602 r. po śmierci ojca Adama 

Gorajskiego odziedziczył po nim wszystkie jego posiadłości, 
w tym Klecie. Zbigniew Gorajski z Kleci częściej przebywał 
w innych miejscowościach niż w Kleciach. Po śmierci Zbi-
gniewa Goraja Klecie odziedziczyli jego syn Teodor, a po 
jego śmierci jego syn Jan – wnuk Zbigniewa, po nich następ-
ni potomkowie.

Gospodarka
Działalność gospodarcza w okresie średniowiecza opar-

ta była na produkcji rolniczej, czyli uprawie ziemi - roli. 
Stąd nazwa: rolnictwo. Posiadaczami ziemi byli członko-
wie stanu szlacheckiego – hrabiowie, baronowie. Funk-
cjonował system folwarczny. Właściciele ziemi z części jej 
obszaru tworzyli folwarki, pozostałe grunty wydzierżawiali 
chłopom, którzy spłacali dzierżawę robocizną – pańszczy-
zną. W Polsce - I Rzeczpospolitej był podział ziemi na: zie-
mie królewskie, ziemie szlacheckie i ziemie kościelne. Pod 
koniec I Rzeczpospolitej (wieki XVII – XVIII) ziemie były 
tylko dwu rodzajów: szlacheckie i kościelne. Tak było we 
wsi Klecie, gdzie był folwark, właścicielami którego byli 
szlachcice – ziemianie i pola plebańskie w większości dzier-
żawione przez chłopów. Gospodarstwa chłopskie znajdowa-
ły się na obrzeżach ziem należących do folwarków. Były to 
grunty należące do ziem plebańskich oraz grunty po wykar-
czowaniu lasów i wysuszeniu stawów. Stąd nazwa przysiół-
ków: Poręby i Stawiska. Chłopi bogatsi (kmiecie) posiadali 
własną i dzierżawioną ziemię plebańską. Za tę ziemię (ple-
bańską) płacili plebanowi czynsz w formie płodów rolnych 
zebranych na tych ziemiach. Najbiedniejsi i nieposiadają-
cy ziemi zatrudnieni byli we folwarku, na dworze – służba 
dworska: kucharze, pokojówki, lokaje oraz robotnicy: for-
nale, stajenni (do bydła), ogrodnicy, kowale, parobki. We 
wsi znajdowali się rzemieślnicy: szewcy, krawcy, cieśle, 
stolarze, kowale, ślusarze, garncarze. Istniała wytwórnia 
gontów, do pokrycia dachów i obłożenia ścian drewnianych 
domów bogatszych chłopów. Biedniejsi chłopi, którzy sta-
nowili większość mieszkańców Kleci, żyli w nędznych cha-
tach. Małe domki dwuizbowe (kuchnia i izba) z sienią wyko-
nane z drewna, oblepione gliną, pokryte słomą – strzechą. 
Małe obórki na hodowlę krów, trzody chlewnej. Najważniej-
szym urządzeniem były żarna, w których mielono zboże 
na mąkę, z której pieczono chleb. W kuchni znajdowało się 
palenisko – „blacha” do gotowania strawy i piec chlebowy 
oraz suśnia (podgrzewa) – przewód między paleniskiem, 
piecem a kominem. W folwarku dla robotników (fornali) 
były budynki tzw. czworaki. Nazwa pochodziła od ilości 
mieszkań w takim budynku. Cztery mieszkania: 2 dwuizbo-
we i 2 jednoizbowe. Z oświaty korzystały dzieci szlacheckie 
właścicieli folwarku. Młodzież z tych rodzin kształciła się 
w szkołach znajdujących się w miastach albo u dobrych 
bogatych ziemian. Oświata dla ludności wiejskiej – chłopów 
– była niedostępna, również kultura, która ograniczała się 
do muzyki, grajków na weselach i uroczystościach rodzin-
nych, na których chłopy upijali się alkoholem produkowa-
nym w gorzelniach. Wiek XVII przyniósł upadek państwa 
polskiego, które zostało rozebrane i wchłonięte przez trzy 
mocarstwa ościenne: Prusy, Rosję i Austrię. Klecie znalazły 
się w zaborze austriackim Galicji. cdn.
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Magdalena Kawalec

NIEZaPoMNIaNE 
WRażENIa Z WyCIECZkI 
W PIENINy

18 sierpnia br. w ramach 
„Wakacje 2022 z OSiR-em 
Brzostek” została po raz 

pierwszy zorganizowana wycieczka 
autokarowa. Tuż przed 7.00 rano 
uczestnicy wycieczki wyruszyli z par-
kingu spod hali sportowej w Brzostku 
w kierunku Szczawnicy. Świetnie 
przygotowany i obeznany w temacie 
Pan Tadeusz (przewodnik) nakreślił 
w trakcie jazdy plan eskapady oraz 
życzył udanej podróży, wielu wra-
żeń i miłej atmosfery. Pozostało tylko 
cierpliwie czekać, aż autokar dotrze 
do miejsca docelowego. Po zameldo-
waniu się w Szczawnicy grupa star-
sza udała się na rafting Dunajcem, 
zaś młodsza na spacer po Wąwozie 
Homole. W trakcie spływu instrukto-
rzy przedstawili uczestnikom walory 
krajobrazowe, które można zoba-
czyć, płynąc przełomem Dunajca ze 
Sromowiec Niżnych do Szczawnicy. 
Po ponad dwóch godzinach spę-
dzonych w pontonie grupa dopły-
nęła do Szczawnicy zadowolona 
i pełna wrażeń. Grupa młodsza wraz 

z przewodnikiem udała się na spa-
cer Wąwozem Homole wzdłuż potoku 
Kamieniec. Wędrówka pozwoliła 
wszystkim na aktywny relaks, podzi-
wianie formacji skalnych i cieszenie 
się słoneczną pogodą. Pomimo sporej 
liczby osób na szlaku każdy z tury-
stów znalazł coś dla siebie i mógł 
odpocząć. Po krótkiej przerwie na 
obiad grupa udała się kolejką linową 
na Palenicę, gdzie każdy miał chwilę 
przerwy dla siebie. Jedni spacero-
wali po szczycie, inni odpoczywali, 
a komu było mało wrażeń, korzystał 
ze zjeżdżalni grawitacyjnej. Czas mijał 
szybko, ale, niestety, wszystko, co 
dobre, kiedyś się kończy i trzeba wra-
cać do domu. Dzień, chociaż bardzo 
długi, szczególnie dla najmłodszych 
uczestników, spędzony był jednak 
bardzo aktywnie i zadowolona grupa 
turystów wieczorem bezpiecznie wró-
ciła do Brzostku. W trakcie wycieczki 
uczestnikom przedstawiona została 
historia terenu, walory przyrodniczo
-krajobrazowe oraz ciekawostki zwią-
zane z regionem Beskidu Sądeckiego. 

Wszystkim uczestnikom 
należą się podziękowa-
nia za zachowanie 
bezpieczeństwa pod-
czas wędrówki. Teraz 
nie pozostaje nam nic 
innego, jak czekać do 
następnej wycieczki. 
A będzie na pewno, 
myślimy już nad 
tym, gdzie tym razem 
pojedziemy.
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Groch 
z kapustą 

Nie samym chlebem 
człowiek żyje...

Buszując po Internecie znalazłam 
informację, że Krzysztof Penderecki - 
polski kompozytor, dyrygent i pedagog 
muzyczny - urodzony w Dębicy 23 listo-
pada 1933 r., napisał łącznie pięć oper 
i 15 utworów na orkiestrę, z których 
ostatni, „Polonez dla niepodległej”, 
powstał z okazji setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Do 
tego doszło kilkaset innych dzieł. Two-
rzył też muzykę filmową A skoro tak 
sławny człowiek urodził się w naszym 
powiecie, to z pewnością pozostawił po 
sobie ślad. I w ten sposób dowiedzia-
łam się o Lusławicach - miejscowości, 
w której znajduje się dworek zakupio-
ny w 1974 r., który stał się jego oazą 
i arkadią. To właśnie za sprawą tego 
miejsca kompozytor odnalazł swoją 
drugą poza muzyką pasję – ogrod-
nictwo. W posiadłości udało mu się 
stworzyć ogród o łącznej powierzchni 
ponad 20 hektarów! Od początku do 
końca zaprojektował go sam. Tworze-
nie arboretum, kolekcji dendrologicz-
nej, zajęło mu prawie 40 lat. Dziś rośnie 
tu ok. 1700 gatunków – głównie drzew. 
Żeby upiększyć park, co roku sadzo-
nych jest 30 tys. kolorowych kwiatów. 
W Lusławicach powstało w 2013 roku 
Europejskie Centrum Muzyki Krzyszto-
fa Pendereckiego dla najzdolniejszych 
młodych instrumentalistów i wokali-
stów z salą koncertową, pokojami do 
nauki, biblioteką, restauracją, zaple-
czem kuchennym. 

W lipcu tego roku pojechaliśmy ze 
znajomymi do Lusławic - około 60 km, 
koło Zakliczyna. Bilet na zwiedzanie 
Ekspozycji Multimedialnej Europej-
skiego Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego i spacer po Arboretum 
oraz wstęp na koncert kosztuje 25/15 
zł. Do projektu Ekspozycji użyto nowo-
czesnych technologii audiowizual-
nych oraz systemów multimedialnych 
tworzących przestrzeń wypełnioną 
światłem, dźwiękiem i obrazem. Eks-
pozycja przyjęła formę ścieżek dydak-
tycznych przybliżających proces kom-
ponowania, sferę inspiracji i jej splotów 
z życiem artysty. Można tam posłuchać 

muzyki kompozytora w specjalnych 
wnękach, założywszy słuchawki albo 
oglądać na ekranie zmieniające się 
pory roku i dostosowaną do obrazu 
skomponowaną przez artystę muzykę. 
W czasie letnim odbywają się koncerty 
z cyklu Prezentacje (promocja młodych 
wybitnych instrumentalistów), Festi-
wal Emanacje (40 letnich koncertów), 
Zimowa i Letnia Akademia Muzyki 
(mistrzowskie kursy solowe i kame-
ralne), Lusławicka Orkiestra Talentów 
(dziecięca orkiestra smyczkowa dla 
wybitnych.)

Po Arboretum oprowadzała nas 
skrzypaczka, pięknie prezentując 
ogród i dworek. Znajduje się tam mały 
i duży labirynt z odpowiednio przy-
ciętych grabów, ogród włoski, tujowy 
i japoński, rosną tulipanowce amery-
kańskie, znajduje się aleja dębowa, 
grabowa i klonowa, ogród różany oraz 
mnóstwo rzadkich, egzotycznych oka-

zów drzew. Kilka lat temu sam Krzysz-
tof Penderecki wyszedł z propozycją 
odpłatnego przekazania państwu 
pięknego zespołu dworsko-parkowego 
pod Tarnowem. W 2019 roku podpisa-
no w tej sprawie list intencyjny i przy-
stąpiono do opracowania szczegółów 
transakcji. Na jakiś czas wstrzymała je 
jednak śmierć wybitnego kompozytora 
i dyrygenta oraz pandemia. Rozmowy 
kontynuowano z wdową po kompozy-
torze, Elżbietą Penderecką. Ich efektem 
jest umowa, którą podpisano 24 listo-
pada 2021 roku. Skarb Państwa nabył 
oficjalnie posiadłość w Lusławicach, 
którą będzie się opiekować Europejskie 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego, znajdujące się po sąsiedzku. 
Dworek można będzie zwiedzać od 
wiosny przyszłego roku. Obecnie nie-
dostępny do zwiedzania jest również 
Nowy Park. Krzysztof Penderecki zmarł 
29 marca 2020 r. w Krakowie. Miał 86 
lat.

Janina Słupek
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia 23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379
— Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
— Materiały budowlane i hutnicze
— Materiały opałowe
— Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
— Sklep wielobranżowy
— Nawozy, środki ochrony roślin
« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

Zagadki fotograficzne 

Co
 to

 za
 gatunek?

Co to
 za miasto?

fot. Elżbieta Sarna-Nowak
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RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
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