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Urszula Kobak

►

Prof. Maria Nowakowska 
HoNorowy obywatel GMiNy brzostek

W piątek, 3 września 2021 r. 
o godz. 14.00 w Hali 
Widow iskowo-Spor to-

wej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku rozpoczęła się niezwy-
kle uroczysta sesja Rady Miejskiej. 
Niezwykłość ta łączyła się z nada-
niem tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Brzostek Prof. Marii Nowa-
kowskiej pochodzącej z naszego 
miasteczka. 

Sesję Rady Miejskiej rozpoczął Prze-
wodniczący Marcin Sas. Odczytał treść 
Uchwały nr XXXII/293/2021 z dnia 29 
czerwca 2021 r., w której to w paragra-
fie 1. ujęto, że Rada Miejska nadaje Pani 
Prof. dr hab. Marii Nowakowskiej tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Brzo-
stek „za wybitne osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczne i za całokształt dorobku”.

Jeśli ktoś nie wie, kim jest Prof. 
Maria Nowakowska, najlepiej Jej 
postać przybliżą przytoczone frag-
menty wystąpień Burmistrza Brzostku 
Wojciecha Staniszewskiego oraz samej 
Pani Profesor.

W okolicznościowym przemówie-
niu Burmistrz Staniszewski podkre-
ślił, że „po raz trzeci Rada Miejska 
w Brzostku podjęła uchwałę przy-
znającą ten honorowy tytuł, ale 
po raz pierwszy jest on nadawany 
osobie świeckiej, po raz pierwszy 
jest nadawany kobiecie, ale przede 
wszystkim nadajemy go pochodzą-
cemu z Brzostku prorektorowi Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, co jest 
dla naszego miasteczka i naszej gminy 

wyjątkowym powodem do dumy. (…) 
Nic nie przychodzi jednak w życiu 
łatwo, a droga do tytułów i sukcesów 
naukowych prowadzi przez ciężką pra-
cę, rezygnację z wolnego czasu i pełne 
poświęcenie się dla nauki.”

W dalszej części laudacji Burmistrz 
mówił początkach edukacji Pani Profe-
sor, a następnie o jej drodze zawodowej 
i dorobku naukowym:

„W 1966 roku w Liceum Pedago-
gicznym w Gorlicach zdawała Pani 
Profesor maturę, po czym rozpoczęła 
studia na Wydziale Matematyczno-Fi-
zyczno-Chemicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Rok 1971 to czas ukoń-
czenia studiów i uzyskania tytułu 
magistra z jednoczesnym rozpoczę-
ciem pracy nauko-
wej na tej najstarszej 
i jednej z najbardziej 
prestiżowych uczelni 
w tej części Europy. 
Na tym szacownym 
uniwersytecie Prof. 
Maria Nowakowska 
obroniła w 1977 roku 
pracę doktorską, habi-
litowała się w 1985 
roku, rok potem objęła 
stanowisko docenta, 
w 1992 roku otrzyma-
ła stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego, a sześć lat potem w 1998 roku 
tytuł profesora nauk chemicznych. 
Przez wiele lat Pani Profesor kierowa-
ła również Zakładem Chemii Fizycznej 
i Elektrochemii oraz Zespołem Nano-
technologii Polimerów i Biomateriałów 
Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, koncentrując swoje zainte-
resowania badawcze wokół zagadnień 
fizykochemii, fotochemii, fotofizyki 

i spektroskopii polimerów. W 1987 roku 
Pani Profesor rozpoczęła staż w labo-
ratorium, kierowanym przez wybit-
nego specjalistę z zakresu fotoche-
mii polimerów prof. Jamesa Guilleta, 
w Departamencie Chemii Uniwersytetu 
w Toronto. Efektem tego stażu była póź-
niejsza wieloletnia współpraca z tym 
uniwersytetem w charakterze visiting 
professor. W tym czasie Prof. Maria 
Nowakowska zostaje też dziekanem 
Wydziału Chemii UJ. W latach 1999-
2005 Pani Profesor pełniła funkcję 
prorektora UJ ds. Badań i Współpracy 
Międzynarodowej. W latach 2016-2020 
zasiadała także w Radzie Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej, prowadząc jedno-
cześnie badania nad rozprzestrzenia-
jącym się koronawirusem Sars-CoV-2. 
W kwietniu 2020 roku naukowcy 
z Małopolskiego Centrum Biotech-
nologii UJ pod kierunkiem prof. 
Krzysztofa Pyrcia i dr Aleksandry 
Milewskiej oraz z Wydziału Che-
mii UJ pod kierunkiem prof. Marii 
Nowakowskiej i prof. Krzysztofa 
Szczubiałki ogłosili, że opracowane 
przez nich inhibitory polimerowe 

silnie hamują zakażenie koronawi-
rusem SARS-CoV-2.

Szanowni państwo, dorobek nauko-
wy Pani Profesor to ponad 250 publi-
kacji w najbardziej prestiżowych cza-
sopismach naukowych, uczestnictwo 
w wielu stowarzyszeniach i pełnienie 
licznych funkcji, które są sprawowane 
jedynie przez naukowców o najwyż-
szej światowej renomie. Nie będę ich 
tutaj wszystkich wyliczał, a przytoczę 

•	fot. Paweł Batycki 
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tylko jeden fakt, który obrazuje naj-
lepiej, jak wysokiej klasy specjalistą 
i autorytetem naukowym w dziedzinie 
chemii jest Prof. Maria Nowakowska. 
Otóż trzykrotnie była zaproszona przez 
Komitet Noblowski do nominowania 
kandydatów do Nagrody Nobla (1992, 
1998, 2005). Dodam jeszcze, że Pani 
Profesor pełniła i pełni funkcję eksper-
ta, recenzenta, członka lub przewod-
niczącej paneli eksperckich: Komisji 
Europejskiej, Round Table Experts 
Network USA, Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Komitetu Badań 
Naukowych, Narodowego Centrum 
Nauki, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, a także kilku zagranicz-
nych agencji finansujących badania 
naukowe.

Magnificencjo, wielce szanowna 
Pani Profesor, społeczność nasze-
go miasta i naszej gminy niezwykle 
szanuje Pani dorobek, osiągnięcia 
naukowe i sukcesy międzynarodo-
we. Jest z nich dumna i ma ogrom-
ną satysfakcję, że z naszego mia-
steczka i z naszej gminy pochodzi 
tak znamienity naukowiec, ale nie 
mniej cenimy Pani skromność i nie-
chęć do tak powszechnego dziś szu-
mu wokół własnej osoby. O tej skrom-
ności nie mówię przypadkiem, bowiem 
pamiętamy, jak odwiedzała Pani na 

Przedmieściu swoją mamę i pomagała 
jej w zwykłych pracach gospodarskich. 
Przyjeżdżając do naszego miasteczka, 
pozostawała Pani Profesor zawsze taką 
samą osobą, jaką była Pani, mieszka-
jąc tutaj, pośród nas.”

Na zakończenie wystąpienia Bur-
mistrz Staniszewski złożył gratu-
lacje Pani Profesor oraz podzięko-
wał za przyjęcie tytułu Honorowego 

Obywatela Gminy Brzostek. 

W następnej kolejności zabrała głos 
Prof. Maria Nowakowska:

„Bardzo dziękuję za na nadanie 
mi zaszczytnego tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Brzostek. Tytuł ten 
przyjmuję z prawdziwym wzrusze-
niem, a także z pewnym zakłopota-
niem – sądzę, że charakterystycznym 
dla stanu osoby, która nie spodziewa 
się takiego wyróżnienia. Jestem ogrom-
nie wzruszona, dlatego że wyróżnienie 
to otrzymuję od środowiska, z którego 
wyszłam, od środowiska, w którym 
się urodziłam. Otrzymuję je od śro-
dowiska, w którym więzi, które tutaj 
powstały, są więziami o najwyższej 
wartości społecznej, dlatego że miej-
sce, w którym się urodziliśmy, jest to 

miejsce, które pozo-
staje z nami w sposób 
formalny, bo w doku-
mentacji mamy wpisa-
ne miejsce urodzenia, 
a także w sposób nie-
formalny, bo przecież 
tutaj, w tym miejscu, 
w którym człowiek się 
rodzi, w tym środo-
wisku, z tymi ludźmi, 
z domem rodzinnym 
– rozpoczyna się jego 
droga życiowa. Roz-

poczyna się budowanie jego systemu 
wartości, pewnej tożsamości, z któ-
rą człowiek idzie przez całe życie. To 
miejsce, w którym ja się urodziłam, 
Brzostek – wtedy wieś, teraz na nowo 
miasto (…) – to takie miejsce, w którym 
czuje się przestrzeń. Zawsze pamiętam 
krajobraz, ten horyzont, który zamyka 
się zewsząd wzgórzami. Tutaj czuję się 
bezpiecznie, jak w takim mikrośrodo-
wisku. Zawsze wydawało mi się, że jest 

to miejsce, w którym żyją dobrzy, życz-
liwi ludzie. Wydaje mi się, że to trwa do 
dziś. Jestem także ogromnie wdzięcz-
na, że zwróciliście państwo uwagę na 
mój udział w rozwoju nauki. Jest to 
dla mnie ogromnie ważna sprawa. Dla 
kogoś, dla kogo nauka jest pasją i wła-
ściwie treścią życia, to, że ktoś inny i to 
spoza środowiska naukowego dostrze-
ga fakt istotności nauki, to największa 
nagroda. Myślę o tym z zakłopotaniem, 
bo właściwie dostaję nagrodę za coś, co 
jest moją pasją, czyli dostaję tę nagro-
dę powtórnie. W istocie nauka ciągle 
wypełnia moje życie, jest jego treścią. 
Prowadzę badania naukowe, kształ-
cę młodzież akademicką, uczestniczę 
w organizacji struktur akademickich, 
w kształtowaniu programów badaw-
czych w kraju i za granicą, bo nauka 
w tej chwili to jest jedność. To jest coś, 
co łączy ludzi niezależnie od sytu-
acji, niezależnie od lokalizacji. W tej 
chwili właściwie mamy do czynienia 
z nauką o charakterze globalnym, co 
jest szczególnie ważne dla nauk o cha-
rakterze eksperymentalnym, technicz-
nym. Istnieje możliwość bezpośred-
niej i natychmiastowej konfrontacji 
naukowej. Dlatego z satysfakcją myślę 
o tym, że w moim mieście, w Brzostku, 
uważa się, że to, co robię i że nauka to 
jest rzecz ważna, że to jest wartość. 
Wydaje mi się, że to jest ważne dla 
miasta, dla gminy, dlatego że stwarza 
to perspektywy rozwoju, korzystania 
z wyników nauki, ale także tworzy 
pewną rangę społeczną miasta. To jest 
bardzo ważne, bo w tej chwili, gdy włą-
czymy telewizor, to słychać zachwyt 
nad różnymi osobami, których cechą 
właściwie jest w zasadzie to, że są, że 
się często pokazują albo zachwyt nad 
tymi, co zrobili wielkie majątki. Tym-
czasem nauka jest tym, czym powin-
niśmy się zachwycić, nad czym 
powinniśmy się pochylić. Wydaje 
mi się, że jest to ważne nie tylko dla tej 
osoby, której to dotyczy, ale także dla 
środowiska, z którego wychodzi taka 
inicjatywa. Wydaje mi się, że to jest 
także szczególnie ważne w takim glo-
balnym aspekcie. Teraz jest dostęp do 
informacji. My zmagaliśmy się z poszu-
kiwaniem książek, encyklopedii. Teraz 
otwiera się komputer i wylewają się na 
nas informacje. I cóż się dzieje? Dzieje 
się to, że informacje są różnej jakości. 
Do informacji jest łatwy dostęp, co ►
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jest wielką korzyścią, ale też i kłopo-
tem, bo w tym natłoku prawdziwych, 
sprawdzonych informacji mamy do 
czynienia z informacjami nieprawdzi-
wymi, fake newsami, półprawdami. 
Więc żeby móc je ocenić, selekcjono-
wać, trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć 
odpowiedni system edukacji opartej 
na najnowszych osiągnięciach nauki, 
ponieważ nauka szybko idzie do 
przodu i bazowanie na dawnej 
wiedzy już jest nieadekwatne dla 
współczesności. Niestety, w codzien-
nym życiu nie myślimy o tym. Nie ma 
czasu na taką refleksję, że 
nauka się rozwija. Idziemy 
do apteki, kupujemy leki. Są 
urządzenia, które potrafią 
diagnozować czy ochraniać 
nasze życie. My o tym nie 
myślimy, mamy inne bieżą-
ce problemy. Życie nie jest 
łatwe, wymaga od nas zaan-
gażowania, ale zwracamy 
się do środowiska naukowe-
go w pewnych drastycznych, 
specyficznych sytuacjach, 
w momentach o charakte-
rze przełomowym. Takim 
momentem jest np. ostatnia pandemia 
koronawirusa. No i co się stało? Pamię-
tamy, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest 
koronawirus, pierwsze, co słyszeliśmy 
w mediach to: proszę opracować szcze-
pionkę, dlaczego nie ma szczepionki; 
to proszę dać nam lek, dlaczego nie 
ma leku… Proszę państwa – dlatego że 
nikt nad tym nie pracował. To są takie 
momenty, kiedy okazuje się, że praca, 
której wyniki nie są do zastosowania 
„jutro”, czy tzw. badania podstawowe, 
mogą się kiedyś przydać. Tak się stało 
z opracowaniem szczepionki. Gdyby 
nie to, że były lata ciężkich badań pod-
stawowych nad tymi układami, nie 
mielibyśmy szczepionki, ale mamy, bo 
ktoś nad tym pracował. Jeśli chodzi 
o lek, proszę państwa, tu jest sprawa 
znacznie trudniejsza, dlatego że nie 
wystarczy zdefiniować substancję, nie 
wystarczy pokazać, że ona działa. Nie 
wystarczy pokazać, że zwierzęta, któ-
re otrzymują ten preparat, nie chorują. 
Tu trzeba podjąć niezwykle żmudne, 
długotrwałe, wielofazowe, wielolet-
nie i ogromnie kosztowne badania. 
Tu właściwie możemy powiedzieć, że 
na tym polega nauka. (…) Nauka pole-
ga na tym, że człowiek się uczy, ma 

kompetencje, ma zespół, ma apara-
turę i że ma pomysły, a potem zaczy-
na stawiać hipotezy, konfrontować 
z istniejącym stanem wiedzy, robić „n” 
eksperymentów na ogół nieudanych, 
o negatywnym wyniku. To wszystko 
wymaga pracy, finansów. Tutaj doty-
kamy istotnej kwestii. Nauka musi 
się rozwijać, żeby można było dostać 
leki na nowe pojawiające się choro-
by. Za horyzontem jest kolejny wirus 
Zika. To się dzieje, świat się zmienia, 
zmienia się klimat, ludzie podróżują. 
Nie jesteśmy gotowi na choroby, które 

gdzieś są na antypodach, a pojawią się 
u nas. Na każde takie zdarzenia trze-
ba nowego rozwiązania. W związku 
z tym istotne jest stworzenie odpo-
wiedniej atmosfery wokół nauki, 
dlatego ogromnie się cieszę i tak, jak 
powiedziałam – z całkowitą pokorą 
i równocześnie z radością przyjmuję 
to wyróżnienie, dlatego że uważam, 
że odzwierciedla postawę tej społecz-
ności. Ta społeczność rozumie, że 
nauką nie cieszymy się tylko wtedy, 
gdy potrzebujemy jej rezultatów, że 
naukę popieramy co do zasady, cie-
szymy się z jej rozwoju, bo ona jest 
wartością, bo ona nie tylko rozwią-
zuje nasze bezpośrednie problemy. 
Ona buduje naszą tożsamość, ona 
buduje relacje międzyludzkie, ona 
buduje nasz świat. (…)

Proszę pozwolić, że wyrażając 
państwu wdzięczność za uczyniony 
mi zaszczyt, przywrócę także pamięć 
o osobach, instytucjach, które odegrały 
ważną rolę w moim życiu. Moja kariera 
akademicka jest związana w głównej 
mierze z Uniwersytetem Jagielloń-
skim, a także kilkoma uniwersytetami 
zagranicznymi, w tym z uniwersyte-
tem w Toronto. Tam spędziłam pewnie 

10 lat w różnych okresach, łącząc pracę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącząc 
życie rodzinne, jeśli je tak można zdefi-
niować do końca, ale tam miałam szan-
sę pracy i rozwoju. (…) Praca na tych 
uniwersytetach to był szczyt marzeń, 
ale żeby dotrzeć na ten szczyt, trzeba 
było pokonać szereg kolejnych szcze-
bli. Bez wątpienia zawsze ważny jest 
w życiu człowieka start, także w życiu 
człowieka, który para się nauką. Bez 
wątpienia jestem szczęściarą. Miałam 
dobry start. Wychowałam się bowiem 
w rodzinie, w której panowała atmosfe-

ra zachęty i wsparcia dla roz-
woju i wykształcenia. Wszy-
scy uczyliśmy się dobrze, 
a nawet bardzo dobrze, ale 
takich rodzin jak nasza było 
wiele. Nie wszystkie jednak 
zwracały uwagę na fakt, 
że dzieci powinny się dalej 
kształcić, rozwijać. Jestem 
ogromnie wdzięczna naszym 
rodzicom – Zofii i Józefowi 
Nowakom „z Przedmieścia” 
– tak się o nas mówiło – za 
to, że nas wspierali i sprzyja-
li naszym aspiracjom, a tak-

że za to, że wspierali nas finansowo. 
To było niezwykle trudne. W latach 
późnych 60. czy 70., kiedy zaczynali-
śmy myśleć o kształceniu akademic-
kim, Uniwersytet Jagielloński to była 
dla nas mrzonka, rzecz nieosiągalna. 
Nie tylko ze względów fizycznych, bo 
trudno było dojechać do Krakowa, ale 
też dlatego że niewiele osób tam się 
udawało, ponieważ rodziny wiejskie 
były zwyczajnie biedne. Najpierw trze-
ba było skończyć szkołę średnią, moż-
liwie szybko, jeśli rodziców było na to 
stać, i iść do pracy, dlatego że na dalsze 
kształcenie czekało kolejne dziecko. 
Dlatego jestem ogromnie wdzięczna 
swoim rodzicom, że pomimo tego że 
kolejne dziecko pojechało do Gorlic się 
uczyć, to oni jednak uznali, że ja mogę 
jechać do Krakowa studiować. Chcia-
łabym także podziękować nauczycie-
lom bardzo dobrej Szkoły Podstawowej 
w Brzostku. Ta szkoła, w której zdoby-
łam wykształcenie podstawowe, dała 
mi solidne podstawy do kolejnych eta-
pów edukacji. Nie zdajemy sobie chyba 
wszyscy sprawy, jak ważnym momen-
tem w życiu człowieka jest szkoła 
podstawowa. Wtedy chyba nie było 
takiej presji, nie było tej ilości zadań, 
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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski

burmistrz brzostku informuje

tej ilości sprawdzianów, natomiast 
była solidna edukacja. Dziecko szło do 
szkoły, wracało do domu, odrabiało 
lekcje i szło pomagać w gospodarstwie. 
Tak się edukowało, prawda? A mimo to 
byliśmy w stanie zdawać konkurencyj-
ne egzaminy (do Gorlic było sześciu 
kandydatów na jedno miejsce) i prze-
bijaliśmy się, tzn. że byliśmy dobrze 
przygotowani. Proszę pozwolić, że 
spośród nauczycieli, których spotka-
łam tutaj, wymienię nazwiska: pani 
Teresy Reutt, nauczycielki z powoła-
nia i pana Tadeusza Skocza, naszego 
wychowawcy, ale także człowieka, któ-
ry otworzył nam świat. Pracowaliśmy 
całe wakacje, hodowaliśmy jedwabniki 
i pojechaliśmy na wycieczkę dookoła 
Polski. Proszę sobie wyobrazić – VI, VII 
klasa Szkoły Podstawowej w Brzostku! 
To było zupełnie niewiarygodne. Czy 
dzisiaj nauczyciel jest w stanie zrobić 
coś takiego? Pytanie to pozostawiam 
bez odpowiedzi.

Bardzo serdecznie dziękuję Organi-
zatorom tego przedsięwzięcia, dziękuję 

Panu Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej, dziękuję Panu Burmistrzowi, 
dziękuję Państwu Radnym – jestem 
wzruszona, że Państwo jednomyślnie 
– choć nie jestem celebrytką – gło-
sowali za nadaniem mi tego tytułu. 
(…) Zapewniam, że tytuł Honorowego 

Obywatela Gminy Brzostek nosić będę 
z należytym szacunkiem.”

Nikt lepiej, bardziej przekonują-
co od Prof. Marii Nowakowskiej nie 
potrafiłby mówić o tym, jaką warto-
ścią jest nauka. Po zakończeniu czę-
ści oficjalnej Pani Profesor rozmawia-
ła z każdym, kto tylko wyraził taką 
chęć, nigdy nie dając odczuć, jaka 
przepaść w karierze naukowej dzieli-
ła Ją od zgromadzonych na spotkaniu. 
Pani Prof. Maria Nowakowska to oso-
ba, w której ślady mogłoby pójść wielu 
młodych, zdolnych ludzi z Ziemi Brzo-
steckiej, których nam tu nie brakuje. 
Może Jej przykład zachęci rodziny, by 
wspierały swoje dzieci w zdobywa-
niu rzetelnej wiedzy, by w przyszłości 
mogły przyczyniać się do postępu tech-
nicznego, do rozwoju światowej nauki, 
by mogły kreować współczesny świat.

Z nieśmiałością dołączamy się do 
gratulacji i życzeń składanych Pani 
Prof. Marii Nowakowskiej. 

1. 3 września 2021 r. podpisano umowę z Firmą 
FHU Grzegorz Ligęzka na przebudowę drogi 
wewnętrznej znajdującej się koło dworu w Sie-
dliskach-Bogusz – łącznik z miejscowością Za-
wadka Brzostecka. Droga zostanie poszerzona, 
nawierzchnia utwardzona, a niezbędna infra-
struktura drogowa będzie odpowiednio zmoder-
nizowana. W poniedziałek, 13 września 2021 r. 
nastąpiło przekazanie placu budowy, a prace 
rozpoczną się niebawem. Całkowity koszt inwe-
stycji to nieco ponad 258 tys. zł, z czego kwota 
65 tys. zł została pozyskana z dotacji ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych.

2. Również 3 września 2021 r. została podpisana 
umowa z Firmą Transportowo-Usługową Jan 

Dziedzic z Bukowej na wykonanie placu zabaw 
w Nawsiu Brzosteckim. Prace swym zasięgiem 
obejmą: utwardzenie gruntu na działce budow-
lanej, zostaną zbudowane chodniki i place pie-
sze przy budynku szkoły, chodnik oraz miejsca 
postojowe wraz z placem do zawracania pojaz-
dów przy drodze gminnej. Zamontowane będą 
gotowe obiekty małej architektury – między in-
nymi: huśtawki, zestaw zabawowy ze zjeżdżal-
nią, a dla zwiększenia bezpieczeństwa teren 
uzyska nowe ogrodzenie. Plac budowy został 
już przekazany, a prace rozpoczęły się 10 wrze-
śnia 2021 r. Termin zakończenia prac to początek 
grudnia. Koszt inwestycji to ponad 260 tys. zł, 
z czego 79 tys. zł pochodzi z dotacji pozyskanej 
przez Gminę Brzostek za pośrednictwem LGD Li-
wocz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. ►
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3. 30 sierpnia 2021 r., a więc miesiąc wcześniej niż zostało 
zapisane w umowie, zakończono prace przy przebudowie 
chodnika od ul. 20 Czerwca w kierunku OSP w Brzostku. 
Całość prac opłacono z budżetu zarządu Miasta Brzostek. 
Koszt przebudowy wyniósł 38 500 zł.

4. Obecnie remontowany jest cmentarz wojskowy z I wojny 
światowej znajdujący po lewej stronie przy wejściu głów-
nym na brzostecki cmentarz. Umowa z firmą Cech Kon-
serwacja Zabytków Stanisław Czech została podpisana 
12  sierpnia 2021 r. Prace przebiegać będą dwuetapowo. 
Pierwsza cześć robót zostanie wykonana w bieżącym roku. 
Konserwacji technicznej i estetycznej zostanie poddany 
front cmentarza. Koszt remontu zostanie pokryty w kwocie 
30 tys. zł z dofinansowania od Wojewody Podkarpackiego, 
natomiast pozostałą kwotę w wysokości 5 tys. zł pokryje 
budżet Gminy. Drugi etap prac zostanie przeprowadzony 
w przyszłym roku. O zakresie, czasie i kosztach będziemy 
informować na bieżąco.

5. 13 września 2021 r. ogłoszony został przetarg na remont da-
chu na Domu Ludowym w Siedliskach-Bogusz. Poprzedni, 
lipcowy ze względów formalnych został unieważniony. Pra-
ce swym zakresem obejmować będą wymianę elementów 
konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego oraz niezbędne-
go orynnowania. Planowane jest wykonanie izolacji ciepl-
nej stropu oraz ścian. Szacowany koszt przedsięwzięcia bę-
dzie znany po otwarciu przetargu.

6. Firma FHU Grzegorz Ligęzka zakończyła prace przy remon-
cie ul. Równie. Odbiór drogi nastąpi między 13 a 17 wrze-
śnia. Całość prac pokryła firma NDI w ramach naprawy 
szkód powstałych przy budowie gazociągu. Nowa, posze-
rzona nawierzchnia to 4 tys. m², licząc od drogi krajowej 
nr 73. 

7. Od 18 sierpnia 2021 r. dzięki modernizacji została urucho-
miona kamera on-line. Dzięki temu teraz możemy na bie-
żąco zobaczyć, co dzieje się na rynku. Dostęp do obrazu 
z kamery możemy uzyskać poprzez stronę Gminy Brzostek. 
Jakość obrazu znacznie się polepszyła, co przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa. Jednocześnie jej nowe usytuowa-
nie przekazuje obraz zgodnie z przepisami RODO. 

8. We wrześniu i w październiku odbędą się zebrania wiejskie 
w trzynastu pozostałych miejscowościach Gminy. Poniżej 
w tabeli daty i godziny spotkań:

MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA

Wola Brzostecka 22.09.2021 18:00

Grudna Dolna 23.09.2021 18:00

Grudna Górna 24.09.2021 19:00

Smarżowa 26.09.2021 16:30

Kamienica Górna 27.09.2021 17:00

Bączałka 27.09.2021 18:00

Kamienica Dolna 28.09.2021 17:00

Gorzejowa 28.09.2021 19:00

Zawadka Brzostecka 28:09.2021 18:00

Przeczyca 30.09.2021 18:00

Głobikówka 03.10.2021 09:00

Siedliska Bogusz 03.10.2021 17:00

Brzostek 10.10.2021 18:00
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9. 30 sierpnia 2021 r. na brzosteckim rynku po-
jawił się szczepionkobus. Był to jeden z jego 
przystanków na podkarpackiej trasie. Inicjato-
rem akcji jest wojewoda podkarpacki Ewa Le-
niart. W Mobilnym Punkcie Szcze-
pień mieszkańcy mieli możliwość 
skorzystania z preparatów dwóch 
firm:  Pfizer  oraz  Johnson&John-
son, a także rozwiania swoich wąt-
pliwości dotyczących skuteczno-
ści preparatów dzięki obecności 
lekarza. Z możliwości szczepienia 
skorzystało około 40 osób. Mamy 

nadzieję, że takie akcje przyczynią się do 
całkowitego powrotu do normalności oraz 
do spadku zakażeń Covid 19.

10. 5 września 2021 r. 
Automobilklub „Sto-
mil” w Dębicy przy 
współpracy z Urzędem 
Miejskim oraz OSP 
w Siedliskach-Bogusz 
zorganizował impre-
zę samochodową pod 
nazwą „Super Sprint 
o Puchar Burmistrza 
Brzostku”. Impreza ta 
miała na celu propa-
gowanie zasad bez-
pieczeństwa ruchu 
drogowego oraz pod-
noszenie umiejętności 
uczestników imprezy, 
jak również promocję 
Miasta i Gminy Brzo-
stek. Uczestniczyli 
w niej zarówno kie-
rowcy amatorzy, jak 
i zawodnicy licencjo-
nowani. Trasa imprezy 
przebiegała w ciągu 
drogi gminnej łączącej 
Gorzejową z Zawad-
ką Brzostecką. Biuro 
Imprezy znajdowało 
się w Domu Ludowym 
w Gorzejowej, gdzie 
odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród dla 
uczestników.

11. Informujemy, że Tar-
nobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalne-
go S.A. od 14 WRZE-
ŚNIA do 27 WRZEŚNIA 
2021 r. prowadzi rekru-
tację do projektu „Mło-
dzi aktywni i efektyw-
ni od dziś”. Projekt 
w s p ó ł f i n a n s ow a ny 
jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego realizo-
wanego na podstawie 
umowy z Wojewódz-
kim Urzędem Pracy 
w Rzeszowie, pełnią-
cym rolę Instytucji Po-
średniczącej w ramach 
Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. 
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zpl
82	lata	temu	wybuchła	wojna

Jak co roku 1 września 2021 r. zaczął się rok szkolny. Jednak dla uczniów 
rozpoczynających naukę w 1939 roku nie był to radosny dzień. 82 lata 
temu oddziały niemieckie zainicjowały 6-letni konflikt zbrojny nazy-

wany w historii II wojną światową. Kosztował on życie kilkadziesiąt milio-
nów ludzi, w tym 6 mln Polaków, którzy zginęli po to, abyśmy teraz mogli 
żyć w wolnych i niezależnych krajach. Jak co roku pamiętaliśmy o naszych 
Bohaterach i oddaliśmy im hołd, składając kwiaty i zapalając znicze 
w miejscach upamiętniających to smutne wydarzenie w sześciu miejsco-
wościach naszej Gminy: w Brzostku, Siedliskach-Bogusz, Grudnej Dolnej, 
Smarżowej, Bukowej i Kamienicy Dolnej. 

Kamienica Dolna

Smarżowa

Siedliska-Bogusz Bukowa

BrzostekBrzostek

Grudna Dolna



Serdeczne podziękowania za 
udział w uroczystości pogrzebowej 
i ofiarowane intencje Mszy Świętych 

za śp. Edwarda Grzesiakowskiego
składają 

żona, córki i syn z rodzinami

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestniczącym w pogrzebie 

śp. Mieczysława Samborskiego. Bóg zapłać za 
obecność, modlitwy, intencje Mszy św., wieńce 
i kwiaty.

Rodzina

z prac 
rady Miejskiej
Opracowała E.Sz.

27 sierpnia 2021 r. Rada Miej-
ska w Brzostku obradowała 
na XXXV sesji uroczystej. 

Obradom przewodniczył pan Marcin 
Sas Przewodniczący Rady. W pierwszej 
części roboczej, zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad Rada Miejska pod-
jęła uchwały w sprawie zmiany „Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy 
Brzostek” oraz w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu eksploatacji 
kruszywa naturalnego w miejscowości 
Bukowa – Etap 1. Zmiana Studium pole-
gała na wprowadzeniu złóż udokumen-
towanych kruszyw naturalnych w miej-
scowości Bukowa, natomiast zmiana 

miejscowego planu dotyczyła wyłą-
czenia tych gruntów z produkcji 
rolnej. W dalszej części obrad przy-
jęto dwie uchwały w sprawie przy-
jęcia darowizn działek położonych 
w Grudnej Górnej, z przeznaczeniem 
pod regulację stanu prawnego dróg 
gminnych. Kolejną uchwałą radni 
przyjęli projekt Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Brzostek, który 
przekazano do opinii organu regulu-
jącego, jakim jest dyrektor Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej - 
Wody Polskie w Rzeszowie. 

W drugiej części sesji odbyły 
się uroczystości jubileuszowe par 
obchodzących Złote Gody – pięćdzie-
sięciolecia małżeństwa. Dziewięć par 
małżeńskich zostało uhonorowa-
ne odznaczeniami nadanymi przez 
pana Prezydenta Andrzeja Dudę. 
W imieniu pana Prezydenta, Bur-
mistrz Brzostku wraz z Przewod-
niczącym Rady wręczyli Jubilatom 

odznaczenia oraz stosowne dyplomy 
i kwiaty.

3 września 2021 r. miała miej-
sce uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Brzostku, podczas której wręczo-
no Pani Prof. dr hab. Marii Nowa-
kowskiej Akt Nadania Honorowego 
Obywatelstwa Gminy Brzostek. Na 
okoliczność uhonorowania Prze-
wodniczący Rady złożył gratulacje 
i życzenia dalszych osiągnięć w dzie-
dzinie nauki, wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym i zawodo-
wym. Burmistrz Brzostku w imieniu 
wszystkich mieszkańców bardzo ser-
decznie podziękował Pani Profesor 
za obecność oraz za przyjęcie tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Brzo-
stek. Złożył najlepsze i najszczersze 
życzenia wszelkiej pomyślności, 
dalszej aktywności na rzecz polskiej 
nauki, sukcesów w pracy naukowej, 
a nadto wiele zdrowia oraz przyjaź-
ni i serdeczności od otaczających 
ludzi. 
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W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpo-
czął się Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest orga-

nizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym 
badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większo-
ści krajów w Europie i na świecie. 

NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas tak-
że przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów 
powszechnych ludności i mieszkań. 

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co 
będziemy pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Pola-
ków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywa-
jących za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają 
w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału 
w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia 
kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis interne-
towy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając 
wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym 
od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl. 

W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, 
w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat 
NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostę-
pu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gmi-
nie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można 
się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać 
z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponad-
to punkty, w których możemy dokonać samospisu, zostaną 
utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego 

oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.
Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się 

poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawan-
sowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zosta-
ną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzu-
pełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego 
komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowa-
dzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował 
odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym. 
Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypeł-
nienia formularza spisowego? 

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu 
na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: 
stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształce-
nia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje 
wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kultu-
rowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterysty-
ka zasobów mieszkaniowych. 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną 
objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie 
zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stoso-
wane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowi-
tą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publicz-
na prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można 
powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie interneto-
wej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można, 
dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. 
Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na tere-
nie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie 
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl. 

Narodowy	Spis	Powszechny	Ludności	i	Mieszkań	2021
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Jakie dane będą zbierane w ramach spisu?

Zakres informacji gromadzonych za pośrednictwem spisów 
jest określony przez prawo międzynarodowe oraz krajowe 
akty prawne. Zgodnie z nimi w ramach narodowego spisu 
powszechnego ludności i mieszkań gromadzone są poniższe 
dane dotyczące respondentów:
1. Charakterystyka demograficzna osób:

1. płeć, 
2. wiek, 
3. adres zamieszkania, 
4. stan cywilny, 
5. kraj urodzenia, 
6. kraj posiadanego obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna osób:
1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący,

bezrobotni, bierni zawodowo,
2. lokalizacja miejsca pracy, 
3. rodzaj działalności zakładu pracy, 
4. zawód wykonywany, 
5. status zatrudnienia, 
6. wymiar czasu pracy, 
7. rodzaj źródła utrzymania osób, 
8. rodzaje pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:

1. samoocena niepełnosprawności, 
2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności 

lub niezdolności do pracy,
3. stopień niepełnosprawności, 
4. grupy schorzeń powodujące trudności 

w wykonywaniu codziennych czynności.
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości, 
2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju, 
3. miejsce zamieszkania rok przed spisem, 
4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą, 

5. rok przyjazdu /powrotu do Polski, 
6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj 

(dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą),
7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski 

(dla osób przebywających czasowo za granicą).
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna, 
2. język, którym posługują się osoby w kontaktach 

domowych,
3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem 

gospodarstwa domowego,
2. tytuł prawny gospodarstwa domowego 

do zajmowanego mieszkania.
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

(mieszkania i budynki):
1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, 
2. stan zamieszkania mieszkania, 
3. własność mieszkania, 
4. liczba osób w mieszkaniu, 
5. powierzchnia użytkowa mieszkania, 
6. liczba izb w mieszkaniu, 
7. wyposażenie mieszkania w urządzenia 

techniczno-sanitarne,
8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania 

mieszkania,
9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez

gospodarstwo domowe,
10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie, 
11. stan zamieszkania budynku, 
12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne, 
13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku, 
14. liczba izb w budynku, 
15. własność budynku, 
16. liczba mieszkań w budynku, 
17. rok wybudowania budynku. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
potrwa do  30 września 2021 roku. Zgodnie z  usta-
wą o  statystyce publicznej udział w  Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i  Mieszkań 2021 jest obo-
wiązkowy. Spisu można dokonać poprzez „samospis” 
internetowy i do takiej formy szczególnie zachęcamy nie 
tylko z powodu możliwości wygrania cennych na-
gród - w tym samochodu - ale przede wszystkim z uwa-
gi na fakt, że jest to najbezpieczniejsza forma gwaran-
tująca najwłaściwszą ochronę danych osobowych.  
Metodą uzupełniającą jest spis przez telefon na infolinii spi-
sowej. Jeśli mimo wszystko decydujemy się nie robić tego 
samodzielnie, to trzeba znać kilka ważnych szczegółów: 
- numer telefonu na infolinię spisową to 22 279 99 99 (opła-
ta zgodna z taryfą operatora),
- Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00-18:00,
- od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmi-
strzowie spisowi. Dzwonią w sprawie spisu z numeru 22 828 
88 88,

- rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wy-
dany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię 
i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu da-
nych osobowych,
- tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spi-
sowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplika-
cję dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z  uwagi na  panującą pandemię koronawirusa, decy-
zją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie 
nie  będą realizować wywiadów bezpośrednich (i  odwie-
dzać respondentów w  domach) aż do  odwołania. Osoby, 
które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów, mogą 
być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję. 
Prosimy też pamiętać, że jeśli obowiązek spisowy został już 
zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową, 
nikt nie  będzie dzwonić do  respondentów w  tej  sprawie. 
Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
Jeszcze raz apelujemy do wszystkich mieszkańców, którzy 
podlegają spisowi, o szczególną ostrożność. 
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W niedzielę, 5 września 2021 r., w kościele para-
fialnym w Siedliskach-Bogusz odbyły się 
Dożynki Gminne, które zgromadziły wier-

nych, rolników i grupy wieńcowe z terenu całej naszej 
gminy. 

Gospodarz parafii, ks. Antoni Lelito, już po raz drugi 
przyjął wszystkich z otwartym sercem, zaś w swojej homi-
lii wiele miejsca poświęcił rolnikom i ich ciężkiej pracy, po 
czym wszystkich przedstawicieli poszczególnych sołectw 
i grup wieńcowych obdarował pamiątkowymi upominkami. 

W kościele miał też miejsce uroczysty obrzęd przekazania 
chleba przez starostów dożynkowych burmistrzowi Brzost-
ku. W tym roku funkcję starostów zgodzili się przyjąć pań-
stwo Angelina i Piotr Wołowcowie z Grudnej Dolnej, którzy 
gospodarują rodzinnie na prawie 5 hektarach. To oni prze-
kazali burmistrzowi Wojciechowi Staniszewskiemu bochen 
chleba z tegorocznych zbóż i tradycyjnie poprosili, aby dzie-
lić go sprawiedliwie pomiędzy mieszkańcami naszej gminy. 
Z wdzięcznością chleb przyjął gospodarz gminy i uroczyście 
oświadczył, że będzie go dzielił sprawiedliwie i tak, by niko-
mu tego chleba nie zabrakło. 

Po Mszy św. i pożegnaniu przez proboszcza przed kościo-
łem każda grupa wieńcowa wykonała sobie pamiątkową 
fotografię wraz ze starostami dożynkowymi oraz przewod-
niczącym Rady Miejskiej Marcinem Sasem i burmistrzem 

Dożynki	Gminne	2021

Siedliska-Bogusz

Angelina i Piotr Wołowcowie - starostowie tegorocznych gminnych 
dożynek. Obydwoje mają po 33 lata, wykształcenie średnie. Mieszkają 
w Grudnej Dolnej. Cieszą się trojgiem dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym. Angelina zajmuje się domem, Piotr pracuje w Firmie 
Oponiarskiej w Dębicy. Ona udziela się w Radzie Rodziców w Szkole 
Podstawowej w Grudnej Górnej, On jest aktywnym strażakiem OSP 
Grudna Górna. Wspólnie z rodzicami Piotra prowadzą gospodarstwo 
rolne.

•	fot. Paweł Batycki, Jakub Batycki

Brzostku Wojciechem Staniszewskim. Po zakończeniu uro-
czystości gwarne i kolorowe grupy wieńcowe wraz z sołty-
sami i radnymi konno lub ciągnikami udały się do własnych 
domów ludowych, gdzie odbyły się spotkania dożynkowe.

Jesteśmy dobrej myśli, że następne dożynki będą mieć 
już nie tylko piękną oprawę kościelną, ale również powró-
ci tradycyjna for-
ma świętowania. 
Tęsknimy już za tą 
coroczną biesiadą 
rolników, którzy na 
swoje święto zapra-
szają mieszkań-
ców gminy. Nasza 
redakcja dotarła 
do informacji, że 
w przyszłym roku 
wszystko odbędzie się na stadionie OSiR-u w Brzostku, 
gdzie będzie już gotowa nowa droga dojazdowa od ul. Gry-
glewskiego. Mamy nadzieję, że znów dopisze nam pogoda, 
ponieważ ostatnia dożynkowa niedziela była piękna i sło-
neczna. 

Red.
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Kamienica DolnaKamienica Górna

Przeczyca

BączałkaGłobikówka

Gorzejowa

Nawsie BrzosteckieWTZ Brzostek
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Opacionka Grudna Górna

Wola BrzosteckaGrudna Dolna

KlecieZSCKR Brzostek

BrzostekBukowa
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►

Smarżowa

Januszkowice

Skurowa

Zawadka Brzostecka

Niezwykły	jubileusz

Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są 
ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie 
ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka 

odbyła się 27 sierpnia 2021 roku w Hali Sportowo-Widowi-
skowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 maja 
2021 roku nadał 14 parom z terenu Gminy Brzostek medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia wręczył 

Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski w obecności Rad-
nych Rady Miejskiej i Sołtysów na uroczystej sesji, a pozo-
stali Jubilaci odebrali medale w Urzędzie Miejskim w Brzost-
ku lub w swoich domach. Po dekoracji par medalami oraz 
serdecznych życzeniach nie zabrakło tradycyjnego „sto lat”, 
lampki szampana i tortu.

Drodzy Jubilaci, przed laty ślubowaliście sobie, że uczy-
nicie wszystko, aby Wasze małżeństwo było zgodne, szczę-
śliwe i trwałe. Dotrzymaliście złożonej przysięgi. Kierujemy 
do Was słowa uznania i podziękowania za godne i długie 
pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego 
pokolenia. 

Barbara Zięba •	fot. Paweł Batycki
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Państwo Zofia i Marian CichowscyPaństwo Stanisława i Stanisław Szelowie

Państwo Regina i Jan ŚliwowiePaństwo Maria i Jan Michalakowie

Państwo Krystyna i Feliks Jamrozowie Państwo Halina i Zbigniew Wierzbiccy

Państwo Halina i Kazimierz GrzybowiePaństwo Genowefa i Józef Czarneccy
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Państwo Weronika i Mieczysław KowalscyPaństwo Pelagia i Józef Samborscy

Państwo Maria i Aleksander RamutowiePaństwo Janina i Józef Drechnowie

Państwo Janina i Czesław PiłatowiePaństwo Henryka i Kazimierz Kolbuszowie

Służby	mundurowe	u	stóp	Przeczyckiej	Pani

16 sierpnia br. przeżywaliśmy XXIII pielgrzymkę 
służb mundurowych do Przeczycy. W drugim 
dniu wielkiego odpustu w przeczyckim sanktu-

arium NMP na wspólnej modlitwie zgromadziło się kilku-
set strażaków PSP i OSP, policjantów, żołnierzy, funkcjo-
nariuszy służby więziennej i straży granicznej, leśników, 
myśliwych… Przybyłe jednostki reprezentowało 48 pocztów 

sztandarowych oraz Ogniowa Kompania Honorowa OSP 
w Kołaczycach. Tradycyjnie pojawili się także przedstawi-
ciele władz państwowych i samorządowych wspierających 
działalność służb oraz okoliczni mieszkańcy i pielgrzymi. 
Uroczystość uświetniły połączone orkiestry OSP Pilzno 
i OSP Jodłowa. Mszę św. w intencji mundurowych i ich 
rodzin sprawował ks. bp Artur Ważny wspólnie z licznie 

Daniel Wójcik Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku

►

•	fot. Paweł Batycki
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przybyłymi kapłanami – kapelanami.
Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło 

poświęcenie pojazdów pożarniczych i bło-
gosławieństwo ich załóg, któremu towarzy-
szył głośny dźwięk syren i sygnałów dźwię-
kowych. Na przykościelnym parkingu tym 
razem zgromadzono aż 59 wozów bojowych. 
Uroczystość łącząca aspekt religijny z inte-
gracją środowisk mundurowych stała się tak-
że okazją do wyróżnienia osób zasłużonych. 
Wieloletni kustosz przeczyckiego sanktu-
arium ks. Marek Marcićkiewicz, jeden z pomy-
słodawców i wieloletni współorganizator piel-
grzymki, odznaczony został złotym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Podziękowa-
nia i pamiątkowy grawer skierowano na ręce 
ustępującego komendanta gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Krzyszto-
fa Zegarowskiego, który pełniąc jednocześnie 
funkcję wiceprezesa struktur powiatowych 
ZOSP RP, przez wiele lat dbał o sprawy orga-
nizacyjne i kwatermistrzowskie związane 
z uroczystościami w Przeczycy. 

Współorganizujące pielgrzymkę parafia 
w Przeczycy, samorząd Gminy Brzostek oraz 
powiatowe struktury ZOSP RP już dziś zapra-
szają wszystkich pielgrzymów w mundurach 
na spotkanie i wspólną modlitwę w przy-
szłym roku. 
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10.	edycja	
Narodowego Czytania 

Tegoroczna, jubileuszowa odsłona Narodowego Czy-
tania miała miejsce 6 września 2021 roku w Biblio-
tece Publicznej w Brzostku. Lekturą wybraną do 

czytelniczej akcji tym razem był dramat Gabrieli Zapolskiej 
zatytułowany „Moralność pani Dulskiej”. Utwór ten to tra-
gifarsa łącząca elementy komedii i tragedii. Pojęcie „dulsz-
czyzna”, które określa kołtuństwo, mieszczańską hipokry-
zję, ciasnotę poglądów, połączoną z wysokim mniemaniem 
o własnych walorach moralnych, na trwałe weszło do 
polszczyzny.

Wspólne czytanie dramatu rozpoczął Kierownik Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Daniel Wójcik, a po 
nim tekst odczytywali członkowie Stowarzyszenia „Aktyw-
ny Brzostek”, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku 

Marcin Sas, Kierownik SGPZOZ w Brzostku Anna Klich, 
a także miejscowe bibliotekarki.

Scenografię nawiązującą do mieszkania Dulskich przy-
gotował Kacper Klich. Organizatorem akcji Narodowego 
Czytania było Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
które serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się w rozwój czytelnictwa w społeczności 
lokalnej.

Biblioteka Publiczna w Brzostku

Czy naszej gminie grozi 
wymarcie?

1044 uczniów i 403 przedszkolaków – tyle dzieci 
na terenie całej gminy Brzostek od 1 września 2021 r. 
uczęszcza do klas I – VIII szkół podstawowych i oddzia-
łów przedszkolnych oraz do przedszkola. Łącznie 
niewiele więcej niż w jednej dużej szkole w większym 
mieście.

Jedynie 4 szkoły w całej gminie przekraczają liczbę 100 
uczniów i przedszkolaków: w Brzostku, Siedliskach-Bogusz, 
Januszkowicach i Kamienicy Górnej, w tym znacznie od resz-
ty odbiega Brzostek (487 dzieci). Do Przedszkola w Brzostku 
uczęszcza 123 wychowanków. Po przeciwnej stronie upla-
sowały się najmniejsze szkoły: w Smarżowej (66 dzieci) 
i Kamienicy Dolnej (zaledwie 60 dzieci). 

Taka sytuacja może spędzać sen z powiek naszemu 

samorządowi, bo im mniej dzieci w szkole, tym większe 
koszty musi ponosić gmina, by utrzymać te placówki. Nie-
stety, często odbywa się to kosztem dzieci z brzosteckiej 
szkoły podstawowej. Wystarczy przyjrzeć się liczbie uczniów 
w poszczególnych rocznikach. Oszczędności w finanso-
waniu oświaty wymuszają na gminie zwiększanie liczby 
uczniów w klasach tam, gdzie się da, czyli w Brzostku – tu 
tylko w sporadycznych przypadkach liczba uczniów w kla-
sie spada poniżej 20. Natomiast najliczniejsze są klasy mają-
ce 23-26 osób. Tymczasem w innych szkołach funkcjonują 
odziały często składające się zaledwie z kilku uczniów. 
Dobrze byłoby, gdyby gmina podała do wiadomości publicz-
nej, tak „na chłopski” rozum, ile kosztuje – dla porównania 
– utrzymanie jednego dziecka w największej i najmniejszej 
szkole.

Z własnego doświadczenia wiem, że najlepsze są klasy 
18-, 20-osobowe. Nauczyciel ma wtedy możliwość dotar-
cia na lekcji do każdego dziecka, nie brakuje mu czasu na 
sprawdzanie prac, łatwiej też zmotywować nawet najbar-
dziej „rozgadany” zespół do nauki. Uczeń indywidualnie 

Urszula Kobak

►

•	fot. Paweł Batycki
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lub w parach pracuje z pomocami dydaktycznymi, a nie musi 
czekać w długiej kolejce, żeby coś zobaczyć. Wydawać by 
się mogło, że najlepsze są klasy, do których uczęszcza kil-
koro uczniów. Jednak dla dzieci edukacja w 20-osobowym 
oddziale również jest bardziej korzystna: szybciej uczą się 
relacji społecznych, mogą pracować w grupach, rywalizo-
wać z rówieśnikami, porównywać swoją wiedzę i umiejętno-
ści z kolegami czy koleżankami o podobnych możliwościach 
intelektualnych.

Przyglądając się danym w załączonej tabeli, widać ten-
dencję spadkową w liczebności kolejnych roczników. (Niety-
powa liczba dzieci w klasach VI i VII wynika z pomysłowości 
ówczesnych ministrów edukacji, którzy uznali, że 6-latko-
wie powinni iść do klasy I.) Coraz trudniej będzie utrzymać 

szkoły. Zakupione pomoce dydaktyczne będą służyć coraz 
mniejszej liczbie uczniów. A trzeba kupować nowe pomoce, 
bo jak prof. Maria Nowakowska mówiła, nauka się ciągle roz-
wija i nie można bazować na dawnej wiedzy. Nie można też 
uczyć dzieci na przestarzałych komputerach i systemach ope-
racyjnych, słownikach z lat 50., rozpadających się w rękach 
lekturach, przyrządach do doświadczeń fizycznych z lat 70., 
a nauczania chemii ograniczać do oglądania filmów o róż-
nych substancjach i eksperymentach. Jedyna nadzieja dla 
szkół w tym, że piękny krajobraz i nowe drogi zachęcą mło-
dych ludzi do osiedlenia się w naszej gminie, że przybędzie 
dzieci, a ministerstwo edukacji przestanie obarczać samorzą-
dy lokalne kosztami utrzymania placówek edukacyjnych. 

Nazwa szkoły / placówki
Liczba 

uczniów 
ogółem

wychowanie 
przedszkolne klasa I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DANUTY 
SIEDZIKÓWNY "INKI" W GRUDNEJ GÓRNEJ 80 21 4 6 7 3 13 0 13 13

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GRZEGORZA 
PIRAMOWICZA W KAMIENICY GÓRNEJ 111 33 10 8 13 14 10 0 14 9

SZKOŁA PODSTAWOWA W SMARŻOWEJ 66 16 3 7 7 7 5 0 11 10
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA BERKA 
W KAMIENICY DOLNEJ 60 11 0 0 4 5 7 9 11 13

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZEJOWEJ 77 19 7 14 5 4 7 0 7 14

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI 
EDUKACJI NARODOWEJ W BRZOSTKU 487 71 46 46 47 53 50 26 78 70

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DR. JÓZEFA 
JAŁOWEGO W PRZECZYCY 87 17 8 9 8 10 6 3 11 15

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA 
MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 119 30 6 6 13 12 16 0 22 14

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI W NAWSIU BRZOSTECKIM 95 25 8 8 8 7 7 13 8 11

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W SIEDLISKACH-BOGUSZ 142 37 9 14 6 17 11 11 18 19

PRZEDSZKOLE W BRZOSTKU 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM 1447 403 101 118 118 132 132 62 193 188

Liczba uczniów w gminie Brzostek w r. szk. 2021/22
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PrzeMyśL	–	MiaSto	tySiąca	zabytków

Każdy z nas jest ciekawy świata, lubi poznawać nowe 
miejsca. Stowarzyszenie „Aktywny Brzostek” wolne 
od tej ciekawości nie jest. W myśl powiedzenia 

„Podróżujemy nie po to, by uciec przed życiem, ale by 
życie nam nie uciekło”, członkowie Stowarzyszenia i przy-
jaciele 1 sierpnia udali się do Przemyśla oraz Bolestraszyc.

Przemyśl to tysiącletnie miasto położone jak Rzym na 
siedmiu wzgórzach. Ma ponad tysiąc zabytków od romań-
skich, przez gotyk i barok po twierdze i bunkry z czasów 
Habsburgów i Wielkiej Wojny. Miasto niezwykle malowni-
cze, niewielkie, a zarazem zróżnicowane. A wszystko dlate-
go że w tym mieście pogranicza od wieków ścierały się różne 
wpływy: Polski, Rusi, Węgier i Austrii. Współistniały tu róż-
ne religie oraz przechodziły ważne szlaki handlowe.

Nasze spotkanie z tym pięknym miastem było krótkie 
– trwało tylko jeden dzień, ale zdążyliśmy zachłysnąć się 
„kresowym” powietrzem. 

Rozpoczęliśmy od Kopca Tatarskiego (352 m n.p.m.), 

z którego rozciąga się piękny widok na okolicę, aż po Ukra-
inę. Kopiec usypany jest w kształcie podłużnego trójkąta 
o owalnej podstawie. Legenda mówi o pokonaniu (czyli znie-
sieniu) w I połowie XVI w. w tym miejscu Tatarów. Podczas 
walk zginął chan i w miejscu jego śmierci usypano kopiec 
-pomnik (tak nakazywały wschodnie obyczaje). Wzgórze 

RW

►
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na pamiątkę zwycięstwa nazwano „Zniesienie”, a na kopcu 
ustawiono kapliczkę św. Leonarda. Od wielu wieków kopiec 
służył jako ważny punkt obserwacyjny w systemie obron-
nym Ziemi Przemyskiej. W II połowie XIX wieku Austriacy 
wybudowali na Zniesieniu kilka obiektów wchodzących 
w skład pierścienia wewnętrznego Twierdzy Przemyśl. Nie-
opodal Kopca Tatarskiego na Zniesieniu znajduje się górują-
cy nad miastem pomnik krzyża. Powstał on w roku 2000 dla 
upamiętnienia Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 
w połączeniu z aktem zawierzenia miasta Bożemu Miłosier-
dziu. Krzyż ma 22 metry wysokości, a figura Jezusa Chrystu-
sa 4 metry. To miejsce skłania do refleksji i zastanowienia 
się nad sensem życia.

Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Rynku Starego 
Miasta. Jest pochyły jak w Sandomierzu, a zbudowany tak 
dlatego, żeby nie dosięgły go nurty często wylewającego 
Sanu. Rynek okalają zabytkowe kamienice z XVI i XVII wie-
ku, później nadbudowane, znajdują się też na nim liczne 
świątynie (nie na darmo Przemyśl zwany jest przez miesz-
kańców miastem kościołów). 

Na Rynku stoi Ławeczka Józefa Szwejka, bo znaczna 
część IV tomu jego przygód „Po przesławnym laniu” roz-
grywa się właśnie w Przemyślu. I tutaj czekała na nas nie-
spodzianka. Żołnierz w mundurze C.K. armii austro-węgier-
skiej, ze swadą i niesamowitym humorem przetestował nas 
i wystawił „przepustki” na pobyt w Twierdzy Przemyśl.

Zaopatrzeni w tak ważny dokument mogliśmy spokojnie 
kontynuować spacer po mieście.

Warto jeszcze wspomnieć, że figura bohatera powieści 
Haška doczekała się pewnego rodzaju „instrukcji obsługi”: 
dotknij pagonów – masz awans w kieszeni, zetrzyj kurz 
z butów – nie wylecisz z pracy, chwyć za kufel – zawsze 

będziesz mieć pełną szklankę, pogłaszcz fajkę – zyskasz 
pokój w sercu, złap za nos – poznasz, kto ci przyjacielem, 
a kto Twoim największym wrogiem. Kolejną ciekawostką na 
Rynku jest Pomnik Niedźwiedzia, czy jak kto woli - misia 
(stojący w pobliżu Szwejka), który jest symbolem i herbem 
miasta. Według legendy Książę Przemysław – założyciel 
miasta ujrzał go na jednym ze wzniesień, na którym następ-
nie postanowił wybudować swój gród. Pomnik niedźwie-
dzia stoi w środku fontanny. Jest to wspaniałe miejsce, przy 
którym można sobie zrobić zdjęcia. Tak jak Ławeczka Szwej-
ka, tak i miś został gruntownie przez nas obfotografowany.

Im dalej w miasto, tym więcej niespodzianek. Kolejną 
atrakcją naszego spaceru była imponująca późnobarokowa 
wieża zegarowa, w której mieści się jedyne w Polsce Muzeum 
Dzwonów i Fajek, z których Przemyśl słynie na całym świe-
cie. Wieża kiedyś służyła jako dzwonnica unickiej katedry. 
Aby oglądać poszczególne eksponaty, trzeba się wspinać do 
góry po schodach - 8 kondygnacji. Zobaczyć tu można liczne 
piękne dzieła, efekty pracy rzemieślników, którzy pocho-
dzili z różnych czasów i miejsc. Zaskoczyło nas, jak piękne 
i oryginalne bywają fajki - fajki wodne, z główką w kształ-
cie jeża albo taką, na której wyrzeźbiony jest biegnący koń, 
dekorowana epizodem z koroną św. Stefana, fajki bieder-
meierowskie i wiele innych. A dzwony? Oglądaliśmy dzwo-
ny kościelne, sygnalizacyjne, zegarowe i okrętowe. Szkoda, 
że nie można na miejscu usłyszeć, jak wiele różnych dźwię-
ków one wydają! 

Wspinając się po kolejnych schodach, dotarliśmy na 
taras, który znajduje się na szczycie wieży. Widok zaparł 
nam dech w piersiach! Naszym oczom ukazała się piękna 
architektura Przemyśla.

Spotkanie z panią przewodnik zakończyło się podzię-
kowaniami i wskazaniem nam, w którym miejscu może-
my skosztować najlepszych lodów nie tylko w Przemyślu, 
ale i w całej Polsce. Obiecaliśmy solennie, że jeszcze do 
tego miasta o tak specyficznym klimacie wrócimy. A wiele 
zostało do obejrzenia – podziemia, Zamek Kazimierzowski, 
Archikatedra grekokatolicka, Archikatedra rzymskokato-
licka, dworzec kolejowy, mury miejskie, forty i wiele, wiele 

innych.
Nadszedł dla wielu tak bardzo ocze-

kiwany, tzw. czas wolny. Jedni udali się 
na lody, innych zainteresowały samo-
chody, które zjechały na VIII Zlot Pojaz-
dów Zabytkowych i Klasycznych. Moż-
na było obejrzeć „perełki” motoryzacji, 
a przy okazji powspominać…

Pożegnaliśmy Przemyśl i udaliśmy 
się do pobliskich Bolestraszyc, aby 
pospacerować po pięknym arboretum 
(mianem tym określa się wyodrębnio-
ny obszar, na którym uprawiane są 
drzewa, krzewy i krzewinki dla celów 
naukowych i hodowlanych. Nazwa 
wywodzi się od łacińskiego słowa 

„arbor” – drzewo). Powstało w 1975 r. Znajduje się tam park 
i dwór malarza Piotra Michałowskiego, w którym na parte-
rze stworzone zostało Muzeum Przyrodnicze, prezentujące 
ekspozycję „Chrońmy ptaki” oraz wystawę fotograficzną. ►
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Historyczne są także rosnące tam drzewa. Arboretum 
w Bolestraszycach to niezwykły w skali kraju parko
-ogród, w którym podziwiać można gatunki roślin 
z całego świata. Jego zwiedzanie to była ogromna 
przyjemność nie tylko dla miłośników ogrodów. 
Wydzielony obszar Arboretum obejmuje kilka tysięcy 
gatunków roślin (drzew, krzewów, kwiatów) rodzi-
mego oraz obcego pochodzenia, w tym także gatunki 
chronione i ginące. Rozmieszczenie nawiązuje do sta-
rych ogrodów małopolskich. W obrębie tego obszaru 
zlokalizowany jest również Ogród Sensualny dla 
osób niepełnosprawnych. Oprócz roślin dużą atrak-
cją tego miejsca są stawy pełne ryb i lilii wodnych. 
Ogród to miejsce bardzo klimatyczne, w którym moż-
na podziwiać piękno przyrody. Spacer w tym miejscu 
polecamy każdemu, kto kocha rośliny, kto chce odpocząć od 
pośpiechu i gwaru świata. 

Zmęczeni, ale zrelaksowani i pełni wrażeń wróciliśmy 
do naszych domów. Na długo pozostaną wspomnienia tych 
pięknych miejsc i chwil. 

A za niedługo – spotkanie z cyklu „Brzosteckie słoiki”, 
na które serdecznie zapraszamy – warto podzielić się „stary-
mi” i „nowoczesnymi” przepisami. Przy okazji popróbować! 
Następnie – kolejny wyjazd! W końcu nazwa Stowarzysze-
nia Aktywny Brzostek – zobowiązuje! 

►

brzosteckie	koło	gospodyń	
w	służbie	tradycji

Nasza organizacja, która już 
ponad 11 lat działa jako stowa-
rzyszenie pod dumną nazwą 

„Nasz Los w Naszych Rękach” od bar-
dzo dawna opiera swą główną statu-
tową działalność na kultywowaniu 
tradycji. Uczestnictwo w poprzednich 
latach w wielu różnorodnych konkur-
sach propagujących dawne zwyczaje, 
nie tylko w regionie, ale i poza jego 
granicami, gdzie często zdobywały-
śmy pozycję laureata, zaowocowało 
niemałym wyróżnieniem na szczeblu 
powiatowym. Otóż pod koniec lipca br. 
na XI Powiatowym Zjeździe Kół Gospo-
dyń w Zawadzie prezes stowarzyszenia 
Kazimiera Gotfryd odebrała statuetkę: 
„Zasłużona za upowszechnianie kul-
tury oraz tradycji polskiej wsi”. Zwa-
żywszy na fakt, że tylko siedem kobiet 
z powiatu dębickiego zostało uhono-
rowanych tą nagrodą, jest to ogromny 
sukces, z czego się bardzo cieszymy. 
Na tej podniosłej imprezie, którą 
połączono z obchodami Dnia Matki, 
nagrodzono również zasłużone matki 
z każdej gminy (z naszej wyróżniono 
Barbarę Kordelę i Małgorzatę Kowal-
ską), a także dokonano podsumowania 
działalności i wymiany doświadczeń 

podczas przeglądu kronik. 
Zaś w niespełna tydzień potem 

dawne zwyczaje mogłyśmy pielęgno-
wać, uczestnicząc, co można potrakto-
wać jako wyróżnienie, bo ze względu 
na ograniczenia nie wszyscy mieli taką 
możliwość, w II Powiatowym Święcie 
Potraw Regionalnych w Dzwonowej 
„Jużyna – podwieczorek dla żniwia-
rzy”. Był to niezwykły festyn folklo-
rystyczny zorganizowany przez Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego, 
Starostwo Powiatowe w Dębicy, Koło 
Gospodyń Wiejskich Dzwonowa, Gmin-
ne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Jodłowej, Gminę Jodłowa. Uczestni-
czyło w nim 13 kół gospodyń, a każde 
z nich przedstawiło potrawę związaną 
z obrządkiem żniwnym. Nasza organi-
zacja prezentowała oprócz innych sta-
ropolskich potraw jak m.in.: gołąbki, 
pierogi z kapustą, smalczyk wiejski, 
prołzioki, także botwinkę, którą wyty-
powałyśmy do oceny. Należy nadmie-
nić, iż jury składające się ze znawców 
sztuki kulinarnej bardzo chwaliło jej 
walory smakowe podobnie jak ogólny 
wystrój naszego stołu. Konkurs miał 
charakter przeglądu, toteż nie były 
przyznawane miejsca, lecz wszyscy 

otrzymali równorzędne nagrody. 
Uważam, że słusznie, bowiem trudno 
by było dokonać miarodajnej oceny, 
gdyż wszyscy prezentowali się niepo-
wtarzalnie. Jednak mnie najbardziej 
zaciekawiły inscenizacje dawnych 
obrzędów żniwnych i podwieczorku 
dla żniwiarzy prezentowane na scenie 
przez niektóre koła. Żałuję, że nasze 
koło, niestety, nie brało udziału w tej 
prezentacji, ale mogłyśmy podziwiać 
koleżanki z Bukowej. Przedstawiły one 
znakomitą scenkę dotyczącą zwycza-
jów przy żniwach, a zrobiły to z taką 
swadą, że tylko można im pogratulo-
wać talentu scenicznego.

Zaś odrębnym przejawem upo-
wszechniania tradycji w naszym kole 
jest doroczne wicie wieńca dożynko-
wego. Zwykle najpierw jest on poświę-
cony na odpuście parafialnym w Sank-
tuarium Wniebowzięcia Matki Boskiej 
w Przeczycy, a potem bierzemy z nim 

Elżbieta Michalik - sekretarz zarządu

Dzwonowa - Jużyna, prezentacja potraw
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udział w dożynkach gminnych, die-
cezjalnych czy powiatowych. Trzeba 
przyznać, że wicie wieńca to niełatwa 
sztuka. Zaś została nam przekaza-
na przez poprzednią przewodnicząca 
Helenę Krajewską, która przez ponad 

trzydzieści lat, będąc szefową koła 
w Brzostku, tym się zajmowała. W tej 
chwili jest już w zaawansowanym wie-
ku (jak Bóg pozwoli, to na początku 
przyszłego roku skończy 90 lat) i brak 
zdrowia nie powala jej uczestniczyć 
w zebraniach naszego koła, a przecież 
nadal jest jego członkinią. W związku 
z tym faktem jeszcze w sierpniu posta-
nowiliśmy ją odwiedzić. Bardzo się 
ucieszyła, kiedy pokazałyśmy jej zdję-
cie aktualnego wieńca dożynkowego, 

podkreślając, że jest on wykonany 
metodą, której nas nauczyła. Zawsze 
bowiem przekazywała nam, że trady-
cyjny wieniec musi mieć prostą, piono-
wą i przestrzenną konstrukcję, zwykle 
w formie: korony, koła, serca, kosza, 

krzyża czy dzwonu oraz że powi-
nien być uwity z czterech podsta-
wowych zbóż. I tylko taki wieniec 
każdego roku robimy. Wprawdzie 
bardzo podziwiamy pomysłowe 
i artystyczne współczesne wieńce, 
ale zapewne nie takie nasi przodko-
wie wili. A my, chyląc głowę przed 
prastarą tradycją, chcemy ją chro-
nić. I właśnie z tego względu zaku-
piliśmy, dzięki dotacji z Centrum 

Kultury i Czytelnictwa, nowe tradycyj-
ne stroje ludowe, by w tych wyszywa-
nych gorsetach dumnie nieść wieniec 
na procesji odpustowej w Przeczy-
cy czy też na Dożynkach Gminnych 
w Siedliskach-Bogusz, podczas któ-
rych w barwnym korowodzie przygry-
wała nam kapela ludowa Janusza Łąc-
kiego – tu ukłony i podziękowania dla 
całej kapeli. Nie obyło się też bez uro-
czystego spotkania z tej okazji w siedzi-
bie naszego koła. 

Natomiast w tychże barwnych 
ludowych strojach mogłyśmy również 
uczestniczyć w paradzie odpustowej 
na dożynkach w Zawadzie w związ-
ku obchodami 101 lat Koronacji Matki 
Boskiej Zawadzkiej.

Żeby „tradycji stało się zadość”, 
w połowie lata zorganizowana zosta-
ła wycieczka turystyczna dla człon-
kiń i ich rodzin, podczas której moż-
na było podziwiać przepiękny zamek 
w Krasiczynie, poznać dawne przed-
mioty użytkowe w Muzeum Narodo-
wym w Przemyślu oraz rozkoszować 
się pięknem przyrody w Arboretum 
w Bolestraszycach. 

Na odpuście w Przeczycy

W Zawadzie z obrazem św. Marty

Spotkanie u Heleny Krajewskiej

Część delegacji z władzami na dożynkach

osP na sygnale

Pożar sadzy w Bukowej
Sezon grzewczy dopiero „raczkuje”, 

a strażacy już po raz kolejny interwe-
niowali w związku z pożarem sadzy 
w przewodzie kominowym. Do zda-
rzenia doszło 1 września br. w miejsco-
wości Bukowa. O godz. 6:35 dyżurny 
SKKP PSP w Dębicy zadysponował do 
działań zastęp GBA z OSP w Brzostku. 

Strażacy po przybyciu zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia oraz przy pomocy 
prądu wody podanego z lancy gaśni-
czej (kominowej) ugasili pożar. Z uży-
ciem zestawu kominiarskiego udrożni-
li przewód kominowy. Budynek został 
także sprawdzony kamerą termowizyj-
ną pod kątem występowania zarzewi 
ognia oraz miernikiem wielogazowym 

w celu wykluczenia obecności czadu 
i gazów pożarowych. Ze względu na 
bliskie sąsiedztwo budynku objętego 
pożarem z drogą krajową DK 73 wystą-
piły utrudnienia w ruchu drogowym, 

Opracował na podstawie 
materiałów przesłanych przez 

jednostki OSP 
Daniel Wójcik

►
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którym kierowała policja. Przypo-
minamy o regularnym sprawdzaniu 
i czyszczeniu przewodów kominowych 
z sadzy.

Niebezpieczne wypadki 
motocyklistów

5 września br. o godz. 13:07 zastęp 
GBA z OSP w Brzostku został zadyspo-
nowany do miejscowości Przeczyca, 
gdzie doszło do wypadku drogowego 
z udziałem motocyklisty. W wyniku 
uderzenia w bariery mostu kierujący 
motocyklem poniósł śmierć na miejscu. 
Działania strażaków polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia i udzie-
leniu pomocy innym służbom prowa-
dzącym swoje czynności. Oprócz OSP 
w Brzostku w działania zaangażowany 
był zastęp GBA PSP JRG nr 2 w Dębicy, 

pogotowie ratunkowe, policja.

Tego samego dnia, tuż po powro-
cie do strażnicy, o godz. 17:12 strażacy 
OSP w Brzostku w sile dwóch zastę-
pów (GBA i GLBARt) otrzymali pole-
cenie wyjazdu do kolejnego zdarzenia 
drogowego z udziałem motocyklisty. 
Tym razem doszło do niego w miejsco-
wości Opacionka. Kierujący motocy-
klem mieszkaniec Gogołowa stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył 

w przydrożne drzewo. W wyniku ude-
rzenia doznał urazu ręki. Działania 
strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i pojazdu, udziele-
niu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
i przekazaniu poszkodowanego zało-
dze karetki pogotowia. Na miejsce zda-
rzenia skierowano ponadto zastęp GBA 
z PSP JRG nr 2 Dębica oraz policję. 

klasyka u Madejczyka

Ze starego salonu, tętniącego niegdyś życiem 
kulturalnym znowu popłynęła muzyka. 
W niedzielę, 22 sierpnia w Nawsiu Brzostec-

kim odbył się niezwykły koncert muzyki poważnej. „Salon 
Muzyczny u Madejczyka” to pierwsza tego typu kulturalna 
propozycja od Centrum Kultury i Czytelnictwa. Kameralny 
koncert odbył się w salonie 130-letniego domu Państwa 
Madejczyków, którzy dzięki swojej otwartości i kulturalnym 
zainteresowaniom przystali na pomysł wspólnego przedsię-
wzięcia. Dla przybyłych gości zostały przygotowane miejsca 
w klimatycznym wnętrzu domu, a także na zewnątrz, gdzie 
dzięki ustawionemu telebimowi i nagłośnieniu, również 
można było oddać się niezapomnianym muzycznym dozna-
niom. O poziom artystyczny koncertu zadbali: sopranistka 
Kornelia Wojnarowska przy akompaniamencie fortepianu 
Michała Babiarza, klarnecista 
Paweł Pietruszka przy akompa-
niamencie fortepianu Mateusza 
Gałuszki, a także Michał Babiarz 
grający na fortepianie oraz duo 
fortepianowe Gabriela Ross 
i  Michał Babiarz. Artyści zapre-
zentowali utwory najbardziej zna-
nych i cenionych kompozytorów, 
takich jak Mozart, Schumann 
czy Debussy. Poziom artystyczny 
oraz frekwencja przybyłych gości 
zaskoczyła samych gospodarzy 
wydarzenia. Ten wyjątkowy wie-
czór, zdominowany przez muzykę 
poważną, zapadnie w pamięci 
słuchaczy na długo. Organiza-
torzy zgodnie podkreślają, że 

„Salon Muzyczny u Madejczyka” to trafiona propozycja kul-
turalna, a sierpniowy koncert rozpocznie cykliczność wyda-
rzenia. CKiCz w Brzostku •	fot. Paweł Batycki
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kulturalNe 
wakaCje za 
NaMi!

Czas letniego programu „Kultu-
ralne Wakacje” dobiegł końca. 
Z oferty Centrum Kultury i Czy-

telnictwa w Brzostku skorzystało tym 
razem wyjątkowo dużo dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, co oznacza, że 

program, który zaproponowaliśmy, był 
trafiony. Przez siedem tygodni sporo 
się działo…

Wakacje rozpoczęliśmy od wyciecz-
ki w urokliwe miejsce w Woli Bara-
nowskiej, nazwane Ranczem Alpaka. 
Głównym celem wycieczki było obco-
wanie z przyrodą ożywioną w posta-
ci zwierząt mieszkających na ranczu. 
Podczas wizyty wspólnie karmiliśmy 
kozy, świnki, króliki i oczywiście stad-
ko alpak. Obserwowaliśmy również 
rodzinkę wiewiórek, dostojne pawie 
oraz głośne papugi. Kolejnym punk-
tem wycieczki były gry i zabawy przy 

muzyce prowadzone przez animator-
kę, ale to nie koniec atrakcji. Następnie 
uczestniczyliśmy w warsztatach z ręko-
dzielnictwa, gdzie każdy dosłownie 
„wypchał” swoją alpakę, nadał jej imię 
i zabrał ze sobą do domu.Nina Wodzisz 

CKiCz Brzostek
►
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Kolejny wyjazd zaplanowaliśmy do Parku Miniatur 
w Inwałdzie. Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania 
wycieczkową formą spędzania wolnego czasu, ale liczba 
chętnych i tak bardzo mile nas zaskoczyła. Dlatego, wycho-
dząc naprzeciw potrzebom, zorganizowaliśmy dwa wyjazdy 
w to miejsce. W ramach wycieczki zwiedziliśmy Park Minia-
tur „Świat Marzeń” wraz z lunaparkiem i Warownię Inwałd. 

Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od miniaturowych kopii 
popularnych turystycznie obiektów z wielu zakątków świa-
ta umiejscowionych w pięknie zaprojektowanym ogrodzie, 
którego alejki zwiedza się z czystą przyjemnością. Spokojny 
spacer po parku miniatur to jednak jedynie preludium do 
zabawy! Tuż obok czekał na nas całkiem spory lunapark. 

Wśród atrakcji można wymienić koło młyńskie, ogromne 
zjeżdżalnie, karuzele, autoscooter, małpi gaj, kolejka far-
ma dla nieco młodszych pociech czy też kino 5D. Ciekawą 
i udaną zabawą okazał się Zielony Labirynt, czyli klasycz-
na zabawa w szukanie wyjścia, w tym przypadku - pośród 
wielkiego żywopłotu. Dla ułatwienia zabawy, w jego środku, 
zbudowano drewniany podest, z którego można było dawać 
wskazówki poszukiwaczom wrażeń. Dla odważnych i nieco 
starszych dostępny był „Egypt horror show”, czyli egipski 
dom strachów, a w położonej naprzeciw piramidzie można 
było zobaczyć wiele ciekawych replik artefaktów i skarbów 
grobowca faraona Tutanchamona. Kolejnym etapem naszych 
odwiedzin była Warownia Inwałd. Atrakcja podzielona jest 
na trzy podstawowe części: Średniowieczny Zamek, Osadę 

Średniowieczną oraz Krainę Ruchomych Smoków. Spaceru-
jąc u podnóża warowni, w pierwszej kolejności napotkali-
śmy kilka smoków. W tym miejscu mogliśmy również spró-
bować własnych sił na strzelnicy łuczniczej, zagrać w kilka 
ciekawych gier czy pobawić się w Sali Wielkich Klocków, 
gdzie można było zatracić się w tworzeniu wielkich budow-
li. W osadzie spotkaliśmy smoka śpiącego w swojej grocie. 

Oczywiście nie byłby on taką wielką atrakcją, gdyby tylko 
spał. Podczas naszej wizyty został wybudzony. Smok ożył, 
ział ogniem, a na koniec zaśpiewał wpadającą w ucho pio-
senkę. Ostatnim etap naszej wycieczki był Średniowieczny 
Zamek. Z pewnością jedną z ciekawszych atrakcji była sala 
tortur, w której wizyta naprawdę pobudzała wyobraźnię. 
Podczas zwiedzania zaglądnęliśmy również na mury warow-
ni, z których rozpościerają się piękne widoki na malownicze 
małopolskie krajobrazy.
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Przez cały okres „Kulturalnych Wakacji” wyświetliliśmy 
9 filmów, podczas których odwiedziło nas ponad 500 kino-
manów. W każdy czwartek zapraszaliśmy do Domu Kultury 
w Brzostku na projekcje filmowe dla najmłodszych. Cotygo-
dniowe seanse cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie 
tylko dzieci. Dla starszych widzów zaproponowaliśmy Letnie 
Kino Plenerowe, co jest nowością w tegorocznym programie 
wakacyjnym CKiCz. Pierwszy pokaz plenerowy odbył się 
w lipcu na placu rekreacyjnym w Siedliskach-Bogusz, drugi 
we wrześniu na ul. Legionów w Brzostku. W obu przypad-
kach na ekranie rządziły komedie, pełne zaskakujących 
zwrotów akcji i śmiesznych sytuacji. Sądząc po frekwencji, 
ta forma rozrywki jest trafioną propozycją i na pewno pojawi 
się w kolejnym programie wakacyjnym. Wstęp na wszystkie 
projekcje filmowe był bezpłatny. 

W wakacyjnym programie nie mogło oczywiście zabrak-
nąć animacji dla dzieci. 8 sierp-
nia przy współpracy z Parafią 
Brzostek na terenie obiektów 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy odbył 
się rodzinny piknik, na 
którym czekało mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych. 
Profesjonalne studio animacyj-
ne poprowadziło program „Koloro-
wy Zawrót Głowy”, były uwiel-
biane przez dzieci dmuchańce 
i baloniaki. Odbyły się rów-
nież warsztaty artystyczne, 
gdzie dzieci własnoręcznie 
tworzyły ozdoby. Podczas 
pikniku pojawiła się także 
atrakcyjna fotobudka, która ani 
przez chwilę nie stała pusta. 

W lipcu i sierpniu brzostecki rynek wzbo-
gacił się również o serię zdjęć w formie wystawy. Autorem 
tych niezwykłych kadrów jest pochodzący z Brzostku pasjo-
nat fotografii Robert Sypień, który za swój kunszt docenia-
ny jest wśród profesjonalistów. Fotografie, które pojawiły 
się na wystawie, ukazują z bliska dziką przyrodę, zwierzęta 
schowane gdzieś w szuwarach, zaroślach lub w głębi lasu. 
Fotograf w ten sposób chce uwrażliwiać innych na piękno 
przyrody, która poprzez ingerencję człowieka zmienia się 
w zastraszającym tempie.

Ostatni punkt wakacyjnego programu, w którym zachę-
camy wziąć udział to konkurs fotograficzny „W OBIEKTYWIE 
- PRZESTRZEŃ”, skierowanym do młodzieży i dorosłych. Na 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach czekają atrak-
cyjne nagrody. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 
2021 r. Więcej informacji w Domu Kultury w Brzostku lub 
na stronie internetowej https://www.facebook.com/CKiCz.
Brzostek/. 

Mamy nadzieję, że w programie „Kulturalne Wakacje” 
każdy znalazł coś dla siebie i miło spędził z nami czas. 
Zapraszamy również do śledzenia nas na Facebooku, gdzie 
można znaleźć relacje z wydarzeń oraz przyszłe propozycje 
kulturalne CKiCz. 
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Elżbieta Domaradzka

Vi Piknik rodzinny w Nawsiu 
brzosteckim

W ostatnią sobotę sierpnia w Nawsiu Brzosteckim było bardzo miło 
i niezwykle ciekawie. Zaraz po obiedzie rodziny szły w stronę 
domu ludowego, gdzie zagospodarowano całe obejście. Stały para-

sole, a pod nimi stoły i ławki. Miejsca siedzące zostały zajęte przez przybyłych 
na piknik gości. Ustawiono stanowiska z watą cukrową, popcornem, grillem 
i wiejskim stołem, przy którym degustowano regionalne przysmaki. W nieda-
lekiej odległości usytuowano stół z pierogami lepionymi własnoręcznie przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Brzosteckim. 

Po godzinie 15.00 rozpoczęła się zabawa, małe dzieci szalały na dmuchanej 
zjeżdżalni. Na podłodze animatorki zabawiały najmłodszych, oferując różne 
gry i zabawy. Starsze dzieci mogły uczestniczyć w pokazach ASG i spróbować 
swoich sił, celując do tarcz oraz wziąć udział w licznych konkursach sprawno-
ściowych. Ciekawą atrakcją była konkurencja cięcia drzewa piłą „moja –two-
ja”, zwieńczona atrakcyjnymi nagrodami ofiarowanymi przez sponsorów.

Tradycją stało się już, że podczas pikniku ma miejsce konkurencja jedze-
nia pierogów na czas. Zwycięzca otrzymał pamiątkową statuetkę. Niezwykłą 
atrakcję stanowił lot balonem na uwięzi, który cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród uczestników pikniku. Każdy pragnął zobaczyć naszą miejscowość 
z innej perspektywy. Wiele osób chciało zakosztować nowego doznania, jakim 
był lot balonem. Cały czas panowała radosna, gwarna i rodzinna atmosfera. 
Nikomu nie spieszyło się do domu. 

Przygotowanie pikniku kosztowało dużo wysiłku i zaangażowania wielu 
osób. 

Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc finansowa 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Dębicy, 
Samorządu Gminy Brzostek oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 

Cieszymy się, że mogliśmy gościć podczas wydarzenia Starostę Powiatu 
Dębickiego Piotra Chęćka, Wicestarostę Adama Pieniążka, Pawła Ciszczo-

nia – Dyrektora Biura 
Poselskiego Krzysztofa 
Sobolewskiego, któ-
ry w tym dniu repre-
zentował Marszałka 
Województwa Podkar-
packiego Władysła-
wa Ortyla, Burmistrza 
Brzostku Wojciecha Sta-
niszewskiego, Członka 
Zarządu Powiatu Dębic-
kiego Andrzeja Witka 
oraz Kierownika CKiCz 
Daniela Wójcika.

Z a b a w ę  u m i l i ł 
występ Kapeli Zastaw-
nych oraz Zespół „OD-
NOWA”. Organizatora-
mi pikniku było Koło 
Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożar-
na oraz Rada Sołecka 
w Nawsiu Brzosteckim.

•	fot. Paweł Batycki

Dziękujemy za szczególne zaangażo-
wanie w organizację pikniku Radnemu 
Rady Powiatu Dębickiego Mateuszowi 
Domaradzkiemu i Radnemu Rady Miej-
skiej w Brzostku Bartłomiejowi Ziai. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do 
sponsorów z terenu naszej gminy, którzy 
wsparli to przedsięwzięcie. Kolejny pik-
nik rodzinny przechodzi już do historii 
jako udana i potrzebna impreza. 
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Katarzyna 
Podgórska 

mgr biologii, 
dietetyk

Temat alkoholu jest dość grząski, jednak 
ważny, tym bardziej, że z góry wiadomo, 
jaka będzie puenta. Większość z nas dosko-

nale zdaje sobie sprawę z efektów ubocznych 
spożywania nadmiaru napojów wysokoprocen-
towych. Dlaczego jedni lepiej znoszą jego obec-
ność w organizmie a inni mniej, dlaczego istnieje 
tzw. kac, czy wino jest zdrowe, czy od piwa rośnie 
brzuch i czy popularne napoje energetyczne 
dodadzą nam skrzydeł? Od wieków alkohol pod 
postacią wina, piwa, wódki stanowił część kul-
tury tej oficjalnej i mniej chlubnej. Pełnił funkcje 
fizjologiczne, społeczne, psychologiczne i ekono-
miczne. Warto znać skutki picia alkoholu i jeśli 
z niego korzystamy, to konsumujmy go z pełną 
świadomością i wiedzą, że zdrowiu on nie służy 
i nie ma czegoś takiego jak bezpieczna ilość alko-
holu, szczególnie z perspektywy profilaktyki 
nowotworowej. Historie pt. „Sekret długowiecz-
ności Pani Heleny, czyli kieliszeczek koniaczku 
codziennie” można uznać za argument anegdo-
tyczny i nieświadczący o zdrowotnych jego wła-
ściwościach. Pamiętajmy, że codzienna lampka 
czerwonego wina, które w obiegowym mnie-
maniu ma działać profilaktycznie na choroby 
układu krążenia, może zwiększać ryzyko niektó-
rych nowotworów, w tym powszechnego nowo-
tworu piersi, a także wątroby, krtani, przełyku. 
Owszem, wino, szczególnie czerwone, zawiera 
antyoksydanty oraz popularny resweratrol, który 
zmniejsza ryzyko miażdżycy, obniża ciśnienie 
krwi, reguluje poziom cholesterolu we krwi. Jed-
nak by jego działanie było realnie skuteczne, 
musielibyśmy wypić naprawdę duże ilości wina 
dzienne, wiadomo jednak, że skutki byłyby nie-
współmierne do zamierzonych korzyści. Piwo 
natomiast jest trunkiem wysokokalorycznym i co 
szczególnie istotne, jest również źródłem etanolu, 
do napojów dietetycznych nie należy, mimo 
pewnej zawartości witamin z grupy B. Z jednej 
strony obecny w nim alkohol, z drugiej cukry, 
sprawiają, że 1 piwko to ok. 300 kcal. Czteropak 
to aż ok. 1000 kcal. Czy od piwa rośnie brzuch? 
Bezpośrednio nie. Piwo w porównaniu z innymi 
trunkami spożywane jest w zdecydowanie więk-
szych ilościach. Podczas sobotniego grilla lub 
innego spotkania towarzyskiego mało kto jest 
w stanie wypić 2 litry coli czy soku pomarań-
czowego, jednak podobną ilość piwa wiele osób 
wypije bez problemu. Właściwości etanolu to 
nie tylko kalorie, ale wzmożony apetyt. Po dru-
gim piwku trudniej odmówić chipsa, kebaba 
czy pizzy. Większa ilość spożytego alkoholu to 
zazwyczaj większa ochota na przekąski mniej-
sze i większe. Pamiętajmy, że whisky czy wino 
z górnej półki przyniesie ten sam efekt w orga-
nizmie co najtańsze „wino marki wino”. Alkohol 
to alkohol, etanol to etanol, tak jak cukier trzci-
nowy to nadal cukier i większych korzyści niż 

biały nie ma. Możemy oczywiście analizować 
walory smakowe oraz skład i jakość składników, 
z jakich dany trunek jest wyprodukowany, ale 
niezależnie, jaka jest jego nazwa, cena i kolor, 
to nadal jest alkohol. Skutki picia wysokopro-
centowych napojów są różne i zależne od wielu 
czynników jak geny, płeć, wiek, stan zdrowia. 
Z biologicznego punktu kobiety gorzej radzą sobie 
z metabolizowaniem niż mężczyźni ze względu 
na fizjologicznie większą zawartość tkanki tłusz-
czowej. Względnie bezpieczną ilością dla kobiety 
jest 10 g czystego alkoholu dziennie, czyli np. 
mała lampka wina, szklanka piwa czy kieliszek 
wódki. Dla mężczyzn dopuszcza się dwukrotnie 
większe dawki. Proszę jednak pamiętać, że są to 
względnie dopuszczalne ilości, bo tak naprawdę 
NIE MA BEZPIECZNEJ ILOŚCI ALKOHOLU szcze-
gólnie z perspektywy prewencji nowotworo-
wej. Alkohol nie sprzyja zdrowiu jelit, ponieważ 
zaburza mikrobiom jelitowy, a powszechnie wia-
domo, że zdrowe jelita to silniejszy układ odpor-
nościowy. Alkohol dość szybko przenika przez 
błony komórkowe, przez co już po kilkunastu 
minutach czuć jego efekty. Silnie oddziałuje na 
układ nerwowy. Początkowo pobudza neuroprze-
kaźniki jak dopamina, dzięki czemu czujemy 
się pobudzeni, weseli i możemy góry przenosić. 
Jednak po krótkim czasie hamuje i osłabia funk-
cjonowanie pewnych rejonów mózgu. Efektów 
późniejszych nie trzeba opisywać. Pamiętaj, że 
alkohol zaliczany jest do największych depresan-
tów. Po radosnej konsumpcji wysokoprocento-
wego trunku nasz organizm, szczególnie trzustka 
i wątroba zaczynają pracować na jeszcze wyż-
szych obrotach. Zamiast skupiać się na metaboli-
zowaniu tego, co zjedliśmy, dodatkowo stara się 
rozłożyć etanol, który tak beztrosko wypiliśmy. 
Alkohol, a raczej etanol zawarty w wyskokowych 
napojach, posiada puste kalorie, czyli jest wyso-
koenergetyczny, ale nie dostarcza żadnych war-
tości odżywczych. Lampka wina ma ok. 100 kcal, 
a kieliszeczek wódki ok. 88 kcal. Co to znaczy, że 
ktoś ma mocną głowę? Z pewnością duży udział 
mają geny oraz enzymy rozkładające etanol. Jed-
nak nie jest to powodem do radości, gdyż takie 
osoby są bardziej narażone na ryzyko nałogu. 
Kac natomiast to nic innego jak skutek trawienia 
i rozkładu etanolu we krwi. Między innymi alde-
hyd octowy, toksyczny produkt trawienia alko-
holu odpowiedzialny jest za tzw. kac, a zarazem 
najprawdopodobniej odpowiada za rakotwórczy 
efekt picia. Kac, który średnio trwa 20 godzin, 
można określić jako przejściowy stan zapalny 
organizmu. Pamiętaj, że codzienna lampka 
wina, piwko czy drink przed snem mogą zamie-
nić się w nawyk, a niezdrowe nawyki z czasem 
zamieniają się w nałóg. Pamiętaj, alkoholizm 
to nie tylko upijanie się do nieprzytomności. 
Gdy przyłapiesz się na codziennych myślach cz
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Zuzanna Rogala

►

o alkoholu i codziennej jego konsumpcji, zatrzy-
maj się, pomyśl, zacznij działać, zanim wpadniesz 
w sidła nałogu. 

Najbardziej jednak kontrowersyjną kwestią są 
tak bardzo popularne wśród młodzieży napoje ener-
getyczne. Zadziwiający jest fakt, iż w Polsce nie są 
zakazane do 18 roku życia. Traktowane są jak zwy-
czajne napoje gazowane. Zatrważające jest to, że 
kupują je nawet trzynastolatkowie i to za pozwo-
leniem rodziców, którzy często nie są świadomi 
działania tego rodzaju napojów. Dla młodych ludzi 
energetyki to prosta, legalna droga do uzależnień. 
Napoje energetyczne nie dodają skrzydeł, może tyl-
ko na chwilę, one je podcinają. To, że napoje te są 
powszechnie sprzedawane bez ograniczeń wieko-
wych, nie oznacza, że są nieszkodliwe. Standardowe 
energetyki posiadają w swym składzie kofeinę, tau-
rynę, witaminy z grupy B, różne zioła, cukier i barw-
niki. Na pozór nic strasznego, jednak nie o skład, 
a ilość tu chodzi. Puszka energetyka zawiera ok. 
80 mg kofeiny, czyli ponad 2 filiżanki kawy, duże 
ilości witaminy z grupy B, których nadmiar może 
między innymi powodować zaczerwienienie skó-
ry, a w najgorszym wypadku uszkodzenie wątroby. 

W małej puszce może znajdować się ok. 5 łyżeczek 
cukru. Mniej więcej po kilkunastu minutach zawar-
tość energetyka dostaje się do krwiobiegu. Po ok. 
45 minutach zaczynamy odczuwać jego działanie, 
przypływ energii, pobudzenie. Po kolejnej godzinie, 
mimo iż substancje nadal krążą w organizmie, moc 
efektów zaczyna zanikać, czujemy odpływ energii 
i zwykle jest to zmęczenie większe niż przed wypi-
ciem. Organizm potrzebuje ok. 8-12 godzin na meta-
bolizowanie i pozbycie się kofeiny z krwiobiegu. Po 
co najmniej 2 tygodniach picia 1 puszki dziennie, 
organizm przyzwyczaja się do substancji zawartych 
w napoju. Potem po wypiciu tylko 1 puszki nie będzie 
odczuwał już takiej energii jak za pierwszym razem, 
dlatego też młodzież pije go coraz więcej i więcej, by 
efekty były wyraźniejsze. Ponadto kofeina, mimo iż 
posiada pewne właściwości prozdrowotne, to w tak 
dużych ilościach dla młodzieży i dzieci działa psy-
choaktywnie. Energetyki w dużych ilościach uszka-
dzają wątrobę, układ krążenia, sprzyjają odwodnie-
niu. Dla młodzieży i dzieci powinny być zakazane. 
Na zdrowie – można rzec, jednak nie w tym przy-
padku. 

Nasza rodaczka prof. Maria Nowakowska 
odznaczona medalem Honorowego obywatela 
Gminy brzostek

„Człowiek jest największym dobrem …” 
Jan Paweł II Homilia Warszawa 1979 r. 

Początek września 2021 r. jest niezwykle kapryśny. 
Poranki są chłodne, pola okryte są grubą płachtą mgły, 
a na ziemi jest szaro i nieprzyjemnie. Jednak tego dnia 

w piątek 3 września słońce nieśmiało przedarło się przez 
gęste mgły  i wyjrzało rozświetloną bryłą. Kwiaty jesienne 
ogrodowe podniosły swoje główki, ptaki małymi stad-
kami przelatywały pod dachy zabudowań gospodarskich, 
psy zaczęły bieganie po podwórkach, grupki dzieci wró-
ciły do szkoły, a cały rynek jakby odżył. Radośnie i głośno 
zapowiadał się ten dzień. Szczególnie gwarno było pod 
budynkiem dawnego gimnazjum i hali sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej. Coraz to przyjeżdżały samochody, z któ-
rych wysiadali zaproszeni goście - Radni Gminy, rodzina 
Nowaków, sąsiedzi i  znajomi niecodziennego gościa Rady 
Miejskiej i prof. Marii Nowakowskiej  z domu Nowak. Sala 
gimnastyczna – obszerna - pięknie przygotowana jak przy-
stało na czas pandemii koronawirusa, krzesła  ustawione 
w wyznaczonych odległościach, mikrofony na swoim miej-
scu, kamera, aparaty fotograficzne ustawione na stronę wej-
ścia, okazałe bukiety  kwiatów i sporo gości, oprócz Rad-
nych Gminy, Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, spora grupa 
rodziny Nowaków, sąsiedzi i przyjaciele. 

Po otwarciu Sesji Rady Gminy Burmistrz wygłosił lauda-
cję na cześć odznaczonej medalem Honorowego Obywatela 
Gminy Brzostek prof. Marii z domu Nowak Nowakowskiej. 
Jego laudacja była konkretna i dotyczyła osiągnięć nauko-
wych naszej Rodaczki, a tych jest sporo. Sam fakt, że przez 
dwie kadencje pełniła funkcje prorektora najsławniejszej 
i najzacniejszej uczelni w  Polsce, która się cieszy najwyż-
szą  oceną wśród rankingu naukowego,  w tej to uczelni 
zdobywali naukę najwięksi świata tego tacy jak Jan Kocha-
nowski czy Mikołaj Kopernik i tysiące innych person świata 
tego. To właśnie na tej uczelni nasza zacna jubilatka zdobyła 
pierwszy tytuł naukowy, studiując chemię. Ilekroć odwie-
dzałam ją w akademiku w miasteczku studenckim w Kra-
kowie, to zawsze dużymi literami  wypisane było jej imię 
i nazwisko, a obok dopisek, że jest  to najlepsza studentka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej pracowitość z niecodzien-
nymi zdolnościami naukowymi czyniły ją już od młodości 
człowieka nauki. Po ukończeniu studiów w 1971 roku zosta-
ła zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydzia-
le chemii w zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii. Już 
w 1977 roku obroniła doktorat, a w 1985 roku otrzymała tytuł 
doktora habilitowanego. Staż naukowy odbyła w Kanadzie 
w Toronto, gdzie pracowała i uczyła się przez 10 lat. 

Przez cały czas pełniła liczne funkcje takie jak 

•	fot. Paweł Batycki
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Wicedyrektor Polskiej Akademii  Umiejętności  wydział III 
nauk ścisłych i technicznych w Polskiej Akademii Umiejęt-
ności była członkiem fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a na 
Uniwersytecie pełniła kolejno wszystkie funkcje kierowni-
cze aż do prorektora uczelni. W roku 1992 zdobyła tytuł profe-
sora nauk chemicznych oraz została wybrana na przewodni-
czącą Rady Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Wykonywała 
wiele prac badawczych oraz promowała 36 prac doktorskich, 
jak również była recenzentem tychże prac. Publikowała kil-
kaset publikacji naukowych w kraju i za granicą. Była też 
członkiem Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ponadto była przewodniczącą Rady Społecznej Szpita-
la Dziecięcego. Pisała również recenzje prac  typowanych 
do Nagrody Nobla, za swoją heroiczną pracę naukową była 
nagradzana nagrodami nie tylko polskimi: takimi jak Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski i Oficerski, 
ale  także Austriackim Krzyżem Honorowym. Nie sposób 
wymienić wszystkie zasługi  naszej Rodaczki, ale trzeba 
przyznać, że nauka była jej wyznacznikiem życia, co było 
widoczne od najmłodszych lat. Wychowywana była przez 
pracę i miłość rodzinną oraz miłość do drugiego człowieka. 

Przeszła dobrą edukację szkolną już od najmłodszych lat. 
Z wielkim pietyzmem wspomina szkołę podstawową, a z niej 
dwoje  nauczycieli Teresę  Reutt  i Tadeusza Skocza, z któ-
rymi uczniowie zbierali morwy, karmili nimi jedwabniki, 
a potem sprzedawali je. Za otrzymane pieniądze wyjeżdżali 
z całą klasą na wycieczkę. Tak to było, że w czasach komuny 
była bieda i dzieci musiały nie tylko dobrze się uczyć, aby 
dostać się do szkół średnich i wyższych, ale także musiały 
zarobić na wycieczkę czy też dodać do wspólnego wyżywie-
nia rodziny. Ponadto każde z dzieci po przyjściu ze szkoły 
ciężko pracowało w gospodarstwie, wypasając zwierzęta 
domowe czy też przy plewieniu roślin, zbiorze zbóż, wykop-
kach, koszeniu traw czy też innych zajęciach domowych. 
I o takiej pomocy wspominała nasza Pani Profesor o swojej 

młodości, o życiu w rodzinie – a była to wielodzietna rodzi-
na z pięciorgiem dzieci wspominana z wielkim rozrzewnie-
niem i z wielką radością, bo w tej rodzinie miłość rodzinna 
była wpajana od najmłodszych lat, a opieka starszych dzieci 
nad młodszymi była nakazem każdego rodzica. Z głęboką 
radością i rozrzewnieniem wraca pamięcią do pięknych oko-
lic, lasów z grzybami, malinami, borówkami i czernicami 
oraz do czystej Wisłoki, wspomina też zawadzkie domy cio-
tek, wujków, babcie Katarzynę w brzosteckim ogrodzie, bo 
to były beztroskie, najszczęśliwsze dni dzieciństwa.

A dzisiaj współpracuje z naukowcami nad szczepion-
ką przeciwko wirusom i pandemii, współtworzą z grupą 
naukowców lekarstwo do zwalczania wirusa i coraz to 
innych, nowych wariantów tej pandemii.

A w domu? – przecież jest kobietą, matką, babcią. Razem 
z mężem Marcinem Nowakowskim wychowywali córkę Ali-
nę, która po ukończeniu prawa na Uniwersytecie dziś pro-
wadzi kancelarię prawniczą i jest matką dwójki już dora-
stających dzieci Mai i Adasia – dzieci, które wpatrzone 
w babcię pozbierały po niej zdolności. Myślę, że za kilka lat 
będzie można – tak jak dziś o babci – mówić, że są wybit-
nymi profesorami. Alina Nowakowska, córka Marii, wyszła 
za mąż za pracownika Naukowego Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie dr. Mariusza Czembrucha Nowakow-
skiego. Razem tworzą zgodną rodzinę zapatrzoną w siebie. 
Towarzyszy im miłość babci i dziadka, razem spędzają więk-
sze święta i dni wolne od nauki. Dla nich największym wzo-
rem jest babcia Maria, która pomimo bardzo ciężkiej pracy 
intelektualnej zawsze miała i ma czas na rodzinne spotka-
nia. Czasem można ich spotkać przy grobowcu Zofii i Józe-
fa Nowaków, gdyż zawsze pamiętali o rodzinie. Oby takich 
mocnych wiarą, pracą i wytrwałością było w naszej miejsco-
wości coraz więcej .

A pani profesor Marii z domu Nowak Nowakowskiej życzę 
jeszcze wielu lat i sukcesów. 
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Iwona Kienzler – Piastowie 
od Mieszka do Kazimierza. 
Miłość i władza

Czytałam wiele 
k s i ą ż e k  t e j 
p o c z y t n e j 

pisarki, jednak ta zacie-
kawiła mnie najbar-
dziej. Być może dla-

tego że mocno utkwiły mi w pamięci słowa Marii 
Konopnickiej z „Roty” „…Polski my naród, polski 
lud, królewski szczep piastowy”. Skoro z Piastów 
się wywodzimy, to budzi się ciekawość, by poznać 
ich „żywoty”. Książka ta jest bowiem opowieścią 
historyczną jak wszystkie pozostałe liczne pozycje 
wydawnicze autorki. A napisała ich ponoć ponad 80. 
Opowiadając dzieje Piastów, opiera się na relacjach 
historyków i kronikarzy, zarówno polskiego pocho-
dzenia jak: J. Długosza, W. Kadłubka, P. Jasienicy, jak 
i zagranicznych dziejopisów: Galla Anonima (który 
na pewno był cudzoziemcem, lecz dokładnie nie wia-
domo z jakiego kraju się wywodził) czy też Niemca 
Thietmara z Merseburga. Natomiast dowodzi, że 
wielu współczesnych badaczy historii, na których to 
publikacjach się opierała, odsłania przed nami coraz 
więcej nieznanych dotąd ciekawostek z życia Pia-
stów. Odkryto na przykład zagadkę Bolesława Zapo-
mnianego, który ponoć na chwilę, bo tylko na 4 lata, 
osiadł na gnieźnieńskim tronie po śmierci Mieszka II. 
Był jego synem z wcześniejszego związku ze słowiań-
ską Dobrawą. Ślub odbył się w obrzędzie słowiań-
skim, więc zarówno sam związek, jak i syn z niego 
urodzony nie był uznawany przez Kościół i Bolesław 
mający też przydomek Okrutny został w ten sposób 
wymazany z historii - zapomniany. Podobnie współ-
czesne badania przypisują Bolesławowi Śmiałemu 
homoseksualizm i chorobę psychiczną, zaś Kazimie-
rzowi Wielkiemu bigamię, określając go też mianem 
niepoprawnego playboya. Pisarka przytacza w swej 
książce wiele podobnych pikantnych szczegółów 
przypisywanych naszym władcom uważanym nie-
gdyś za prawych i szlachetnych. Wprawdzie zasług, 
jakie odnieśli w tworzeniu naszego państwa, abso-
lutnie im nie odmawia, lecz stara się ich przedsta-
wić jako ludzi, którym nieobce były liczne wady 
i przywary (okrucieństwo, podstęp, chciwość i brak 
humanitarnych wartości – niektórzy z nich potrafili 
skazywać swych wrogów na wydłubywanie oczu czy 
na łamanie „żywcem” kości przez specjalne koło). 
Być może ktoś mógłby pomyśleć, że jest to książka 
trudna do czytania, adresowana raczej do history-
ków i naukowców. Nic podobnego. Wszystkie pozy-
cje wydawnicze tej autorki czyta się lekko i szybko 
jak powieści, bowiem historia jest w nich opisywana 
językiem literackim, bardzo przystępnym dla zwy-
kłego czytelnika. Twórczyni, przytaczając cytaty ze 

sławnych kronik średniowiecznych, ustosunkowuje 
się do nich subiektywnie. Dla przykładu: zakłada, 
że postacie królewskie są niekiedy sprzecznie opi-
sywane przez różnych dziejopisów, którzy zazwy-
czaj kierowali się sympatią do danego władcy, a że 
nie wszyscy żyli w czasach ich panowania, więc te 
opisy brali z opowiadań krążących wśród ówczesnej 
ludności. Dlatego bazując na tym, co jest spisane 
w kronikach, stara się wysnuć hipotezy i wnioski, 
by dokonać charakterystyki panujących Piastów. 
Z pewnością nie było to łatwe zadanie ze względu 
na sprzeczne informacje, które niejednokrotnie były 
po prostu legendami. Jednak nie nam, zwykłym czy-
telnikom, zastanawiać się nad ich prawdziwością. 
Dla mnie najważniejszy był fakt, że mogłam poznać 
życie w tamtych średniowiecznych czasach i losy 
władców, którzy budowali naszą ojczyznę. Do tej 
pory wiedziałam tylko, że istnieli. Na przykład zapo-
znałam się z informacją, że podziwiany przez mnie 
król Kazimierz Wielki, który jak głosi historyczne 
powiedzenie „zastał Polskę drewnianą, a zostawił 
murowaną”, tak często zmieniał zainteresowanie 
płcią piękną i wielokrotnie brał ślub pomimo życia 
poprzedniej żony.

Natomiast najbardziej istotnym wydaje mi się 
fakt, że autorka w swej książce stara się pokazać, 
jakie zasługi dla historii wniosły kobiety – żony Pia-
stów, które były w większości obcego pochodzenia, 
a jednak jako królowe dbały o rozwój państwa pol-
skiego. Nie tylko rodziły synów, by zachować ciągłość 
dynastii, ale niejednokrotnie sterowały władcami, 
wtrącając się do polityki. Podaje wiele na to przy-
kładów: Czeszka Dobrawa – żona Mieszka I wniosła 
do naszego kraju chrześcijaństwo; Emnilda i Oda - 
żony Bolesława Chrobrego sterowały działalnością 
polityczną króla; Niemka Rycheza – żona Mieszka 
II Lamberta określana jako pierwsza polska królowa 
aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym i to ona 
ponoć „załatwiła” teściowi Bolesławowi Chrobremu 
koronację; zaś Jadwiga Bolesławówna zasiadająca na 
tronie wraz z Władysławem Łokietkiem była kobietą 
niezwykle dzielną i silną, pomagającą królowi w kie-
rowaniu państwem, wystawiając ważne dokumenty. 
Pewnie bez tych kobiet nasi protoplaści nie zdołaliby 
zdobyć swej sławy. I jak głosi tytuł książki, miłość 
szła w parze z władzą. A że władza jak i w czasach 
nam współczesnych różne ma oblicza, to sprawdza 
się powiedzenie, że „historia kołem się toczy”. 

Zaś książkę warto przeczytać, gdyż, moim zda-
niem, to niezwykle wartościowa lektura, szczególnie 
dla nas, Polaków – współczesnych „potomków” Pia-
stów. 
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Magda Knedler – „Nikt ci nie 
uwierzy”

Dorte jest dziedziczką fortuny, 
mieszka w pałacu i wkrótce będzie 
niezależna. Dopóki nie osiągnie 
pełnoletności, musi prosić o każdy 
grosz. Jej młodsza kuzynka ma 
dopiero dwanaście lat, ale już 
wie, że świat może być naprawdę 
ponurym miejscem. Matka dziew-
czyny ponownie wychodzi za mąż, 
a czarujący ojczym szybko objawia 
swoją prawdziwą naturę. Teraz 
każdy dzień to nieustanny koszmar, 
w który przecież i tak nikt nie 
uwierzy. Bo w świecie rządzonym 
przez mężczyzn kobiety muszą być 
posłuszne.

Oparta na faktach opowieść 
o tragedii wykorzystanych kobiet, 
opresyjnym systemie prawnym 
i krzywdzących stereotypach. Histo-
ria sprzed wieku, a książka wciąż 
tak bardzo aktualna. Tak potrzebna.

Maggie Brookes – „Żona więźnia”
Świat Izabeli, charakternej Czeszki 

z Vraznego, zmienia się z dnia na dzień 
wraz z pojawieniem się brytyjskiego 
jeńca wojennego, kaprala Billa Kinga. 
Ukrywany przed rodzicami związek, 
zorganizowany naprędce ślub… Bill nie 
potrzebował dużo czasu, aby zrozu-
mieć, że życie z Izabelą będzie dalekie 
od nudy. Nie spodziewał się jednak, że 
potoczy się ono w taki sposób.

Świeżo upieczeni nowożeńcy 
organizują ucieczkę, ale wpadają 
w ręce nazistów. Izabela, przebrana 
w mundur żołnierza, trafia wraz z Billem 
do niemieckiego obozu w Lamsdorf. 
Ukrywa swoją płeć oraz świadomie 
skazuje się na głód, cierpienie 
i upokorzenie. A także na ciągły strach 
przed zdemaskowaniem. Poświęcają 
się dla miłości, która połączyła ich 
tak nieoczekiwanie, a w której każdy 
kolejny dzień niesie za sobą śmiertelne 
niebezpieczeństwo.

Kayla Olson – „Imperium na 
piasku” (powieść młodzieżowa)

Jak przetrwać, gdy nie ma już 
nadziei?

Przed wojną życie siedemnastolet-
niej Eden było łatwe – klimatyzacja, 
lody trzy razy dziennie, długie godziny 
spędzone na plaży. Ale gdy wybuchła 
rebelia, wszystko się zmieniło.

Władzę nad byłymi Stanami Zjed-
noczonymi przejęła radykalna grupa 
zwana Watahą, a totalitaryzm nowych 
przywódców doprowadził do uwięzienia 
i zamordowania tysięcy ludzi. Eden 
straciła wszystko, co kochała: zabito jej 
rodzinę i przyjaciół, pozbawiono domu, 
a ją uwięziono. Ale dziewczyna nie ma 
zamiaru się poddać. Zrobi wszystko, 
żeby dostać się na legendarną wyspę, 
która jest siedzibą ruchu oporu. To 
miejsce zwane Azylem może się okazać 
znacznie groźniejsze niż świat, od które-
go Eden uciekła, ale dziewczyna wie, że 
musi tam dotrzeć, by odzyskać wolność.
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Do egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
podchodzi facet i mówi: 

- Wie pan, jutro mój syn zdaje egzamin na prawo jazdy, ale 
pewnie nie zda. 

- A zakłada się pan o trzy tysiące, że zda? – mówi egzaminator.

Mąż do żony: 
- Cieszę się, że nie jesteś rozrzutna, ale siódmy dzień w tej 

samej sukience, to już przesadna oszczędność. 
- To nie oszczędność, tylko suwak zaciął się.

- Chcę być piękna jak tatuś. 
- Dlaczego nie jak mama? 
- Mama tyle robi, by być piękną, a tatuś tylko umył się i już 

jest piękny.

Na wycieczkę rowerową wyruszyło dwóch wariatów. Jadą, 
jadą… i nagle jeden zatrzymuje się, spuszczając powietrze z kół. 

- Co ty robisz? - pyta drugi. 

- A siodełko było za wysoko. 
Na to ten drugi zamienia miejscami kierownicę z siodełkiem. 

Teraz ten, co spuszczał powietrze, pyta zdziwiony:
- A co ty wyprawiasz? 
- Zawracam, z takim idiotą jak ty, dalej nie jadę.

Przyjechał ze wsi dziadek i rodzina wysłała go do teatru. 
- No i jak podobało się dziadkowi w teatrze? - pytają. 
- Bardzo mi się podobało, a najbardziej na końcu, kiedy 

dawali płaszcze, wziąłem trzy.

Kobieta dzwoni do radia i mówi: 
- Znalazłam portfel, a tam 3.000 zł i czek na 10.000 euro. Port-

fel jest pana Stanisława Kowalskiego, zamieszkałego przy ulicy 
Czerskiej 10 w Warszawie. Mam gorącą prośbę… proszę panu Sta-
siowi puścić jakąś fajną piosenkę ode mnie.

- Pamiętaj, nigdy nie jesteś bezużyteczny! Zawsze możesz słu-
żyć jako zły przykład

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała
Maria Kawalec

Śledzisz Facebooka? 
Nie, Nie Śledzę. To 
poczyTaj…mądre…

: )

„Moja babcia dała mi kiedyś taką 
wskazówkę: Gdy czasy są trudne, po-
ruszaj się do przodu małymi krokami. 
Rób to, co musisz, ale po trochu. Nie 
myśl o przyszłości, ani o tym, co może 
stać się jutro. Pozmywaj naczynia. Ze-
trzyj kurz. Napisz list. Ugotuj zupę. 
Widzisz? Posuwasz się do przodu, 
krok po kroku. Zrób jeden krok i za-
trzymaj się. Odpocznij. Doceń siebie. 
Zrób kolejny krok. Potem kolejny. Nie 
zauważysz tego, ale Twoje kroki staną 
się coraz dłuższe. Aż nadejdzie czas, 
kiedy będziesz mógł myśleć o przy-
szłości bez płaczu.” E. Mikhalkova

Zanim odpowiesz, posłuchaj.
Zanim zareagujesz, pomyśl.
Zanim wydasz, zarób.
Zanim osądzisz, odczekaj.
Zanim zrezygnujesz, podejmij próbę.

E. Hemingway

Obwiniać trzeba nie tych, co mają 
inne zdanie, lecz tych co mają inne 
zdanie, lecz są zbyt tchórzliwi, by je 
wypowiedzieć.

Napoleon Bonaparte

Każda praca przynosi pożytek, a pu-
ste słowa prowadzą do nędzy.

Tam, gdzie wszyscy się starają, jest 
obfitość, ale tam, gdzie się tylko 
mówi, panuje brak.

Zdrowie nie jest wszystkim, ale bez 
zdrowia wszystko jest niczym.

W prostocie i głębokiej wierze w to, 
kim jestem i co chcę robić w życiu, jest 
największa siła i prawda. 

M. Wojciechowska

Więcej jest wart cierpliwy niż bohater. 
Opanowany więcej znaczy, niż zdo-
bywca miasta. 

Przypowieść Salomona

Wiesz co tracimy w życiu najczęściej? 
Czas, na niewłaściwych ludzi./…/

Życie jest surowym nauczycielem. 
Będzie powtarzać lekcje, dopóki nie 
zrozumiesz./…/

Bywa, że aby o siebie zadbać, mu-
sisz odejść z jakiegoś miejsca. Aby się 
ochronić, musisz oddalić się od pew-
nych osób. Aby naprawdę kochać sa-
mego siebie, musisz zamknąć niektóre 
drzwi. /…/

Śmiech To zdrowie! 
To Nie baNał. 
oN Naprawdę leczy.
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

wrzesień 2021

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miejsce? (str. 43) i zagadki przyrodniczej Co to za gatunek? (str. 
43) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 10 października 2021 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 miejsce?   wrzesień 2021
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Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za gatunek?   wrzesień 2021

POZIOMO: 1) Nierób, cwaniak, spryciarz. 5) Jedno 
z 3 bóstw morsk., czczonych pod wspól. imieniem San-
nyoshin. 10) Był nim Attyla 11) Przenośnie: kanalia, 
nikczemnik, podlec, zaraza. 12) Wyraz kończącej się, 
chylącej się ku upadkowi epoki kulturowej; dekaden-
cja. 14) Dawniej: sążeń, miara wyznaczona przez roz-
łożone ręce mężczyzny; klafter. 15) Miasto w środk. 
Albanii z rafinerią ropy naftowej. 16) Leczenie powie-
trzem 19) Drobna moneta angielska 21) Miasto nad 
Nilem w Egipcie. 23) Brunon (ur. 1930), prawnik; spe-
cjalista w zakresie kryminalistyki i kryminologii. 28) Por-
towe miasto nad Cieśniną Koreańską. 30) Miasto 
w Gruzji, port przy ujściu rzeki Rioni. 31) Egon, przy-
wódca gangu z serialu duńskiego. 32) Miasto i port nad 
Saoną (Francja). 34) Dydelf 35) Duża piłka gimnastycz-
na. 37) Język z rodziny kongo-kordofańskiej. 39) Anton 
van (1599-1641), malarz flamandzki, współpracownik 
Rubensa. 40) Najdawniejszy angielski tytuł feudal-
ny. 42) Drugi księżyc Jowisza 44) Antypiryna 45) Mia-
sto w Belgii 46) Imię żony Gorbaczowa 47) W mitologii 
germańskiej żeńskie bóstwo opiekuńcze. 48) Jezioro 
w Indonezji, na Sumatrze. 49) Lora, wokalistka rodem 
z Krosna 50) Ryba z rzędu płastug (turbot). 51) Marsza-
łek przed Malinowskim.

PIONOWO: 1) W pojazdach mechanicznych: kierun-
kowskaz. 2) Jean-Luc (ur. 1930), fr. reżyser, krytyk i scenarzy-
sta film.; "Do utraty tchu". 3) Tsuyu-no Miya (ur. 1933), naj-
starszy syn cesarza Hirohito; od 1989 cesarz Japonii. 4) Polska 
plaża nudystów. 5) Kawa, herbata, kakao rozpuszczalne, nie 
wymagające parzenia, gotowania. 6) Imię męskie - 2 I, 4 IV, 10 
V, 14 XII; drugie imię Sztaudyngera 7) Substancja wydzielana 
z gruczołów dokrewnych do krwiobiegu, hormon. 8) Artur (ur. 
1942), dziennikarz; od 1984 redaktor naczelny "Przeglądu Ty-
godniowego". 9) Miasto z Łabą znane z porcelany. 13) Wyspa 
chorwacka na Morzu Adriatyckim. 17) Niedołężny mężczy-
zna. 18) Na paszę, seradela. 20) Pentti, 1883-1964, petrograf 
fiński. 22) Ośr. wydobycia ropy naftowej w Nigerii. 23) Ricar-
da (1864-1947), niem. pisarka; "Obrona Rzymu". 24) Przepły-
wa przez Olsztyn. 25) Rankiem na łące. 26) Miejsce o okre-
ślonych warunkach fizyczno-geograficznych. 27) W poezji 
staroż.: termin metryczny oznaczający zmianę kolejności ele-
mentów różnej długości. 29) Wiosenny kwiat. 30) Uznanie pu-
bliczne; pochwała, aplauz. 33) Ograniczona część przestrzeni; 
teren. 35) Miasto i port w zach. części Cypru. 36) Twórca 
państwa radzieckiego. 38) W średniow. ciemnobrązowa farba 
z sadzy drzewnej. 41) Karel Vaclav (1859-1926), pisarz czes.; 
"Patrioci z zakątka". 43) Jens Otto (1914-78), duń. polityk 
i ekonomista; dwukrotnie premier.
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iV bieg uliczny 
w brzostku

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, bie-
gacze wrócili na brzosteckie ulice. W ostatnią 
niedzielę sierpnia odbyła się czwarta edycja 

Biegu Ulicznego w Brzostku. Tak jak w poprzednich latach 
sportowcy walczyli na dystansie 5 km. Dzięki wybudowaniu 
nowych dróg trasa biegu została zmodyfikowana i przebie-
gała przez ulice: Legionów - Królowej Jadwigi - Przedmieście 
- A. Gryglewskiego - M.N. Mysłowskiego - droga wewnętrzna 
łącznik Mysłowskiego/Szkolna - Szkolna - Rynek - Królowej 
Jadwigi - Przedmieście - A. Gryglewskiego - M.N. Mysłow-
skiego - droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/Szkolna - 
Szkolna - droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/Szkolna 
- Zielona - Królowej Jadwigi – Legionów. 

Tego dnia pogoda nie rozpieszczała biegaczy. To jed-
nak nie zraziło ich do startu. Punktualnie o godzinie 17:00 
honorowy starter, którym był burmistrz miasta Brzostek, 
Wojciech Staniszewski, dał znak i zawodnicy wystartowali. 
Na trasę wyruszyło 101 zawodników. Zwycięzcą w kategorii 
OPEN został Piotr Rojek (Ropczyckie Orły) z czasem 17:39. 
Drugie miejsce zajął Bogdan Zmitrowicz ze Zmitek Team 

Nowa Dęba (17:59), a trzecie Michał Setlak z GUKLA Bratko-
wice Korzeniowski.pl (18:02). Wśród pań jako pierwsza linię 
mety przekroczyła Anastazja Chmura z Ropczyc, która uzy-
skała czas 21:56. Na drugim miejscu uplasowała się Kamila 
Czajka z Bieździadki (22:04). Trzecie miejsce zajęła Angeli-
ka Papiernik ze Skurowej (22:15). Oprócz nagród w katego-
rii open, kategorii wiekowych nagrodzono również najstar-
szego zawodnika Ryszarda Barana z Brzostku, który cały 
dystans przebiegł w chodakach oraz najstarszą uczestniczkę 
Joannę Garbulińską z Dębicy. Na wszystkich biegaczy, któ-
rzy szczęśliwie dotarli do mety, czekały pamiątkowe meda-
le, Zwycięzcy odebrali statuetki oraz nagrody rzeczowe z rąk 
burmistrza Wojciecha Staniszewskiego oraz kierownika 
OSiR-u Andrzeja Piękosia. 

Po biegu odbyło się grillowanie, które było świetną oka-
zją do zjedzenia kiełbaski i wymiany swoich wrażeń po 
biegu z innymi uczestnikami. Nie zabrakło także ciasta do 
kawy, bo niedziela bez ciacha to nie niedziela, a biegowy 
wysiłek trzeba sobie osłodzić. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
czwartej edycji biegu – wolontariuszom, służbom mun-
durowym, firmom, instytucjom. Przede wszystkim jednak 
serdecznie dziękujemy zawodnikom, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie. Mamy nadzieję, że bieg przyniósł Wam radość, 
miłe wspomnienia i satysfakcję z osiągniętych wyników. 
Gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym zawodnikom dzię-
kujemy za udział i do zobaczenia za rok!

Magdalena Kawalec

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

Wyniki kategoria OPEN M:

1. Piotr Rojek (Ropczyckie Orły) 
2. Bogdan Zmitrowicz (Zmitek Team Nowa Dęba)
3. Michał Setlak (Gukla Bratkowice Korzeniowski.pl)

Wyniki kategoria OPEN K:
1. Anastazja Chmura (Ropczyce)
2. Kamila Czajka (Bieździadka) 
3. Angelika Papiernik (Skurowa)

Wyniki kategoria M1 - 16 - 20 lat:
1. Sebastian Zieliński (Gogołów)
2. Ksawery Grygiel (Klecie)
3. Marcin Kozioł (Lipiny)

Wyniki kategoria M2 - 21 - 39 lat:
1. Patryk Smoleń (BO Running Team)
2. Łukasz Wojda (Poręby Kupieńskie)
3. Maksymilian Gibadło (Krosno)

Wyniki kategoria M3 40 – 55 lat:
1. Józef Rojek (Ropczyckie Orły)
2. Zbigniew Urbański (Zmitek Team Nowa Dęba)
3. Sylwester Kozioł (Krosno)

Wyniki kategoria M4 – powyżej 56 lat
1. Włodzimierz Foryś (ULKS Technik Trzcinica)
2. Henryk Smagacz (Dębickie Gepardy)
3. Wincenty Wojtasiewicz (Nowy Glinik)

Wyniki kategoria K1 – do 25 lat:
1. Julianna Wojdyła (Brzostek)
2. Weronika Pruchnik (Błażkowa)
3. Joanna Siudyła (Bieździadka)

Wyniki kategoria K2 – 26 – 40 lat:
1. Barbara Zięba (Gang Zakręconych Masterów)
2. Barbara Szwara (Ropczyce)
3. Barbara Błoniarz (Skurowa)

Wyniki kategoria K3 – powyżej 41 lat 
1. Katarzyna Kawalec (Drużyna K)
2. Magdalena Lenczowska (Straszęcin)
3. Joanna Garbulińska (Dębica)

Wyniki – najlepszy zawodnik zamieszkały 
w Gminie Brzostek:
1. Patryk Smoleń
2. Paweł Smoleń
3. Dariusz Straciło

Wyniki - najlepsza zawodniczka zamieszkała 
w Gminie Brzostek:
1. Angelika Papiernik
2. Julianna Wojdyła
3. Katarzyna Kawalec 

Fotografie na następnej stronie 
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wycieczka rowerowa 
z burmistrzem 
po Gminie brzostek 
za nami 

W pierwszą sobotę września miłośnicy jazdy na 
rowerze wyruszyli spod parkingu przy Hali 
Sportowej w Brzostku na wycieczkę rowerową 

z burmistrzem po gminie Brzostek. Niestety, burmistrz ze 
względu na chorobę nie mógł uczestniczyć w przejażdżce, 
ale już teraz zadeklarował, że za rok będzie na pewno. 
Trasa tegorocznej wycieczki skierowana była do rodzin 
z dziećmi oraz tych wszystkich, którzy preferują spokojne 
tempo przy niewielkim dystansie. Na półmetku zatrzy-
maliśmy się przy Dębie Chrześcijaninie, który znajduje 
się w Januszkowicach, ponieważ nie mogło zabraknąć 
pamiątkowego zdjęcia z tak ciekawego miejsca na trasie 
naszego rajdu. Na terenie Gminy Brzostek oczywiście nie 
brakuje innych, malowniczych terenów, po których poru-
szanie się rowerem jest prawdziwą przyjemnością. Duża 
różnorodność ukształtowania terenu sprawia, że każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie. Zarówno ci, którym zależy na 
rekreacyjnej turystyce rowerowej, jak i miłośnicy rowero-
wych wyzwań. Gdy wszyscy uczestnicy dotarli pod halę 
sportową, na rowerzystów czekała przepyszna kiełbaska 
z grilla, ciepłe i zimne napoje. Podczas wspólnego grillo-
wania nie zabrakło rozmów i dzielenia się doświadcze-
niami zdobytymi podczas rowerowych wojaży. Jak co roku 
podczas rajdu została przeprowadzona loteria fantowa, na 
której rozlosowano nagrody dla wszystkich uczestników. 
Dziękujemy wszystkim, którzy postanowili przyłączyć 
się do nas i po raz czwarty spędzić aktywnie wrześniową 
sobotę. 

Magdalena Kawalec
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Xi Mistrzostwa Par 
Deblowych tenisa 
ziemnego Gminy 
brzostek	2021	

Mateusz Szybist i Janusz Piątkiewicz zwycięzcami 
tegorocznej edycji 

W piątek, 4 września 2021 r. na korcie tenisowym brzosteckiego orlika 
rozegrany został finał tegorocznych rozgrywek deblowych. Do tur-
nieju zgłosiło się 3 pary, uczestnicy zagrali systemem „każdy z każ-

dym”, po czym dwie najlepsze ekipy rozegrały między sobą finał. W decydują-
cej rozgrywce zmierzyli się ze sobą Szybist/Piątkiewicz oraz Kozioł/Zelik. Jak 
na finałowe starcie przystało, nie zabrakło ambicji oraz woli walki. Pierw-
szy set okazał się bardzo zacięty, zakończył się 
bowiem wynikiem 7:5 dla pary Szybist/
Piątkiewicz. Idąc za ciosem, zwycię-
żyli oni także w drugiej partii 6:3, 
triumfując jednocześnie w całych 
tegorocznych rozgrywkach. 

Po zakończeniu rozgrywek 
wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale 
oraz dyplomy, a także oka-
załe puchary oraz nagrody 
rzeczowe.

Klasyfikacja końcowa:
1. M. Szybist / J. Piątkiewicz
2. K. Kozioł / A. Zelik 
3. S. Górka / M. Juszkiewicz 

Paulina Szymańska

Groch	z	kapustą

Oberiba

Jak co roku od kilku lat (z wyjąt-
kiem poprzedniego ze względu 
na covid) wyruszyliśmy ze swat-

kami na zwiedzanie Polski, tym razem 
na Dolny Śląsk. Wypoczywaliśmy 
w okolicach Wałbrzycha i Jeleniej Góry. 
Najpierw zamieszkaliśmy w Górach 
Sowich w pensjonacie w miejscowości 
Sokolec - była to nasza baza wypadowa 
do zwiedzenia zamku Książ, bazyliki 
w Krzeszowie, Muzeum nauki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu, kamiennego 
miasta w Adrspach w Czechach, sank-
tuarium w Wambierzycach, pijalni 
i parku uzdrowiskowego w Polanicy 
Zdroju i Kudowie Zdroju.

Za noclegi płaciliśmy 60 zł/doba/

osoba, śniadania i kolacje robiliśmy 
we własnym zakresie, a obiady spo-
żywaliśmy w restauracjach, oberżach 
i karczmach. W pobliskiej Rzeczce 
w restauracji podawano dania z bara-
niną i jagnięciną, co jest obecnie rzad-
kością, więc chętnie spróbowaliśmy 
zup i dań z tym smacznym mięsem. 

Do sąsiedniej restauracji „Sowa” 
udaliśmy się pod wieczór, na jakąś 
zupę. Bardzo miła obsługa poleciła 
nam zupę oberiba z podrobami i pie-
rogi z leśnymi jagodami. Zupa oberiba 
– co to takiego? Nigdy wcześniej nie 
spotkaliśmy się z taką nazwą. Uprzej-
my kelner wyjaśnił, że to zupa z kala-
repy, bo oberiba to po śląsku kalarepa. 
Wypytaliśmy więc o szczegóły. Okaza-
ło się, że do wywaru z serc drobiowych 
gotowanych z marchewką, pietruszką, 
zielem angielskim i liściem laurowym 
dodaje się obraną kalarepę pokrojo-
ną w słupki, ziemniaki w kostkę oraz 

liście lubczyku jako przyprawę. Wkła-
da się do niej plasterki ugotowanych 
serduszek drobiowych. Zupa jest raczej 
gęsta, treściwa i bardzo smaczna.

Nie wiem, czy jeszcze będzie w skle-
pach kalarepa o tej porze roku, ale jeśli 
tak, to z pewnością ugotuję taką zupę. 
W Internecie jest sporo przepisów na 
nią, różniących się składem i sposo-
bem przygotowania.

Trzecia restauracja, najbliżej 
naszej kwatery, to „Oberża PRL”. 

Janina Słupek

►

•	fot. Janina Słupek
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Przejeżdżając obok niej, zwracaliśmy 
uwagę, że przed wejściem ciągle stała 
kolejka czekających na wolny stolik. 
Wystrój oberży był oczywiście z cza-
sów PRL – tara do prania, żelazko na 
węgiel, radia, adaptery, naczynia itp. 
W jadłospisie były takie dania, jak: 
pomidorowa w kolorze czerwonego 
sztandaru, flaczki czekisty, rewolu-
cyjny, balszoj, charoszyj i wkusnyj 
schab panierowany, filet drobiowy 
sekretarza KC, dorsz – ryba delegata 
na zjazd PZPR, polędwica wieprzowa 
„spod lady”, sałatka przewodniczące-
go PRL, naleśniki młodego aktywisty, 
przysmak pioniera, syberyjski deser 
lodowy, ciasto Walentyny Tiereszkowej 
i Nadieżdy Krupskiej itp. Dania były 
podawane na ciężkiej, żeliwnej patelni 
i były ogromne – kotlet na pół patel-
ni, stos ziemniaków, mnóstwo surów-
ki, tani kompot, duży talerz zupy. My 
- nieświadomi wielkości porcji naj-
pierw zamówiliśmy zupy – były bardzo 
smaczne, więc zjedliśmy w całości, ale 
ogromnych porcji drugiego dania już 
nikt z nas nie był w stanie zjeść. Przy 
czym dania nie były wcale droższe niż 
w innych „jadłodajniach”. Tak więc się 
wyjaśniło, dlaczego w innych restau-
racjach nie było problemu z wolnym 
stolikiem nawet w porze obiadowej, 
a tu kolejka stała już przed drzwiami 
do lokalu. Oberża funkcjonuje tam od 
11 lat.

Zamek Książ zwiedzałam po raz 
pierwszy, w dodatku z zestawem 
audioguide, czyli przewodnikiem 
słuchawkowym. Można było nasycić 
wzrok przepięknymi komnatami i ich 
wystrojem, podziwiać rzeźby, kominki, 
marmury, sufity itp. Pięknie utrzyma-
ne są również tarasy ogrodowe, gdzie 
można odpocząć na ławce wśród kwia-
tów i zieleni. Fascynujące są podzie-

mia zamku, opowiadania przewodni-
ka poparte krótkimi filmami, historia 

stopniowo odkrywanych podziemnych 
korytarzy i snucie domysłów o ich prze-
znaczeniu. Palmiarni nie zdążyliśmy 
zwiedzić, bilet mamy ważny jeszcze 
przez rok. Za to zwiedziliśmy stajnię 
– najstarsza klacz miała 34 lata i była 
jeszcze całkiem powabna. 

Następnym obiektem na naszej tra-
sie było Pocysterskie Opactwo w Krze-
szowie – bazylika z cudowną ikoną 
Matki Bożej Łaskawej. Tak pięknego 

i bogatego kościoła (ogromnego) jesz-
cze w życiu nie widziałam. Ten baroko-
wy kościół był budowany w latach 1728-
1735 (a więc tylko 7 lat), pracowali przy 
jego wystroju najlepsi artyści malarze, 
rzeźbiarze, wszystko w nim jest tak 

doskonałe, że zapiera dech w pier-
siach. Organy mają 53 głosy i – co cie-
kawe – można je zwiedzać. Najpierw 
wysłuchaliśmy koncertu organowego 
(o godz. 11 i 13), po koncercie uczestni-
czyliśmy we Mszy św., potem udaliśmy 
się na tzw. chór i organiści (ojciec i syn) 
pokazywali sposób zmiany brzmie-
nia, sposób podawania powietrza, 

widzieliśmy mocowanie piszczałek, 
wchodziliśmy do środka organów, 
widzieliśmy miechy itp. Potem prze-
wodnik zaprezentował nam kościół 

św. Józefa stojący nieopodal bazyliki, 
kościół parafialny. Też oryginalny, 
jasny, z bardzo dobrze zachowany-
mi freskami malowanymi na mokrym 

tynku – freski pokrywają całe ściany 
i sufit. Jako ciekawostkę przewodnik 
pokazał nam Matkę Boską i św. Józefa 
w kapeluszach – tak ich namalował 
włoski malarz. Obok kościołów jest 
Zakon Sióstr Benedyktynek.

Pogodę mieliśmy przekropną, ale 
korzystając z przejaśnienia, przeje-
chaliśmy granicę z Czechami (nikt nie 
żądał certyfikatu szczepienia, masek, 
nie było żadnej kontroli) i podążyli-
śmy do Skalnego Miasta w Adrspach 
(www.skalyadrspach.cz). Na miej-

scu okazało się, że było warto, cho-
ciaż parking kosztował 40 zł za trzy ►
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godziny, a bilet wstępu 20 zł. Wybra-
liśmy krótszą i łatwiejszą trasę, idąc 
między skalnymi wieżami o nazwach: 
Dzban, Głowa Cukru, Gotycka Furta, 
Plac Słoni, Ząb Liczyrzepy, Czarci Most 
itp. Widzieliśmy też wodospady, pod-
ziemne strumienie, byliśmy na punkcie 
widokowym. Mijaliśmy liczne wyciecz-
ki emerytów. Zachwycające, jak twory 
przyrody mogą być piękne.

Bazylikę w Wambierzycach – Sank-
tuarium Matki Bożej Królowej Rodzin 
opisywałam już w innym artykule. 
Tym razem trafiliśmy na Mszę św. 
z błogosławieństwem małżonków – 
było kilkadziesiąt par w różnym wieku, 
odnowiliśmy przyrzeczenia, patrząc 
sobie w oczy (takie było polecenie), 
obeszliśmy naokoło ołtarz z cudow-
ną figurą Matki Boskiej, otrzymali-
śmy pamiątkowy obrazek Odnowienia 
Przyrzeczeń Małżeńskich i wzruszeni 
i szczęśliwi udaliśmy się do Polanicy 
i Kudowy Zdroju przypomnieć sobie 
pobyt w ramach sanatorium. W Kudo-
wie przeszliśmy przez park zdrojo-
wy i granicę z Czechami do sklepu po 
stronie czeskiej (Mala Cermna), gdzie 
można nabyć słodycze (czekolada stu-
dencka itp.), napoje wyskokowe i nie 
tylko oraz leki i maści nawet z wysoką 
zawartością konopi leczniczych.

W połowie pobytu przemieściliśmy 
się w Góry Izerskie i zamieszkaliśmy 
w Wolimierzu, w gospodarstwie agro-
turystycznym, w którym już, niestety, 
nie można było kupić jajek, wędlin, 
mleka, serów czy warzyw i owoców 
(a tak sobie wyobrażałam agrotury-
stykę). W planie mieliśmy zwiedzić 
Zamek Czocha, Świątynię Wang, sko-
rzystać z term w Cieplicach, Sky Walk 
w Świeradowie Zdroju, zwiedzić Ogród 
Japoński Siruwia w Przesiece oraz Park 
Miniatur w Kowarach.

Zamek Czocha zwiedzaliśmy 

podczas ulewnego, całodniowego 

deszczu. W trakcie zwiedzania nie 
dowiedziałam się, kto to był ten Czoch 
i w odpowiedzi usłyszałam, że nazwa 
zamku pochodzi od cisów (z czeskiego 
czochy), które otaczały zamek. Cieka-
we było również to, że zamek posiada 
około 40 tajemnych przejść, z cze-
go tylko 18 zostało odkrytych (kilka 
z nich zobaczyliśmy). Można również 
przespać się za 1000 zł w zabytkowej 
sypialni. Zwiedzania Sali Tortur nie 
polecam, bo budzi grozę i odrazę.

Świątynia Wang należy do parafii 
ewangelicko-augsburskiej i funkcjonu-
je nadal jako świątynia dla wyznaw-

ców. Zbudowali ją Norwegowie w XII 
wieku. W Karkonosze została przy-
wieziona w 1842 roku przez króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. 
Jej konstrukcję wykonano bez użycia 
gwoździ. Na cmentarzu obok świą-
tyni spoczywają Tadeusz Różewicz 
(poeta, dramaturg, prozaik i scenarzy-
sta) oraz Henryk Tomaszewski (grafik, 
rysownik, twórca plakatów i ilustracji). 
W pobliżu świątyni znajduje się punkt 
wyjściowy na Śnieżkę i główne szlaki 
karkonoskie.

Ponieważ podczas naszego pobytu 
było dość zimno (na kwaterze już mie-
liśmy ciepłe kaloryfery), pojechaliśmy 
do Cieplickich Term na rozgrzewkę. Za 
30 zł/godz. użyliśmy kąpieli w kilku 
basenach o różnej temperaturze, sko-
rzystaliśmy z wodnych masaży oraz 
rozgrzaliśmy się w gorącym jacuzzi.

Po poprawie pogody pojechali-
śmy do Świeradowa-Zdroju, aby wejść 
„ścieżką w chmurach” Sky Walk (cena 
49 zł) na najwyższą wieżę widokową 
w Polsce, na wysokość 62 metrów nad 
ziemią, przy czym nie jest to wspinacz-
ka po schodach, a łagodnie wijącą się 
pochylnią. Zachwycająca konstrukcja 
została uzupełniona o ekstremalne, 
edukacyjne oraz kulturowe elementy 

spotykane w trakcie wspinania się 
łagodnie wijącą się kładką o długości 
850 metrów. Na samej górze nad prze-
paścią znajduje się siatka w kształ-

cie kropli oraz szklana platforma, na 
którą stawali tylko pozbawieni lęku 
wysokości. Zwiedzanie można zakoń-
czyć jazdą 105-metrową zjeżdżalnią (10 
zł) w ciągu 20 sekund. Wieża została 
oddana do użytku początkiem czerwca 
br. Zachęcam do zwiedzania, bo warto.

Ciekawym punktem programu 
na naszej drodze był Ogród Japoń-
ski „Siruwia” w Przesiece (senior 28 
zł). Ogród stanowi fragment prawdzi-
wej Japonii. Przewodnik z talentem 
poprzez nagłośnienie dodaje cieka-
wostki dotyczące omawianych ekspo-
natów – znajduje się tam dużo pięknie 
skomponowanych unikalnych roślin. 
Oprócz tego zwiedzaliśmy Muzeum 
„Samuraj – rycerz dawnej Japonii”, 
„Ogród Bonsai” i „Wystawę Lalek 

Japońskich”. Zjadłam tam najsmacz-
niejsze lody o smaku zielonej herbaty ►
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ryżowe.
Pod koniec pobytu pogoda się 

poprawiła i zwiedzaliśmy z przewodni-
kiem „Park Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska” w Kowarach (senior 29 zł). Jest 
to teren bardzo bogaty w ocalałe zam-
ki, pałace, klasztory, kościoły. W parku 
można zobaczyć obiekty w całej oka-
załości z lat swej świetności. Modele 
odporne na warunki atmosferyczne 
wkomponowane są w zielone otoczenie 
wzbogacone kolorowymi kompozycja-
mi kwiatowymi. Część ekspozycji jest 
umieszczona pod dachem. Zobaczyłam 
tam miniaturę Śnieżki i prowadzące 

na nią szlaki (łatwiejszy i trudniejszy), 
dowiedziałam się, że częściowo można 
tam wjechać kolejką i nabrałam ochoty 
na zdobycie Śnieżki w przyszłym roku.

Kończąc mój reportaż, wspomnę 
jeszcze o rzeczach kulinarnych, a mia-
nowicie o kremie z buraków i gęsinie 
podawanych w Podgórzynie, o kremie 
z palonego kalafiora w Leśnej i licz-
nych daniach rybnych. Spodobał mi się 
napis przed ciastkarnią: „Szczupłą oso-
bę łatwiej jest porwać….Bądź bezpiecz-
ny, zamów ciasto!” albo wyszywane 
makatki w Czarcim Młynie z sentencją 
o chlebie „Gdzie kucharek sześć, tam 

nie ma co jeść”, „Bez mąki chleba nie 
upieczesz”, „Nie samym chlebem czło-
wiek żyje” oraz „Głodnemu chleb na 
myśli”.

Na koniec wygłaszam apel: „Ludzie, 
po co jeździcie w obce kraje, pieniądze 
tam wydawane niech zasilą firmy kra-
jowe – mamy wspaniałe zabytki, góry 
i morze, ciekawe menu regionalne, 
atrakcyjne miejsca dla dzieci, doro-
słych i seniorów. Czyż nie lepiej, zdro-
wiej i ciekawiej zwiedzać różne regiony 
Polski niż leżeć na zaśmieconym pia-
sku i wystawiać skórę na nadmierne, 
szkodliwe działanie promieni UV?” 

Ostatnie miesiące 2021r. są bardzo inten-
sywnie przeżywane. Koniec wakacji, 
przygotowywanie dzieci i młodzieży 

do nowego roku szkolnego, wiele pozytywnych 
nowości w przygotowaniu uczniów do nowej 
klasy szkolnej. Pomoc finansowa państwa jest 
wielkim dobrodziejstwem dla rodzin wielodziet-
nych. Dobre zaopatrzenie w marketach i skle-
pach nie tylko na przybory szkolne, ale także 
w ubranka, buty i odzież szkolną. Myślę, że te 
zakupy staną się przyczynkiem do miłego rozpo-
częcia nowego roku szkolnego.

Czytając „Wiadomości Brzosteckie”, sprowoko-
wana zostałam do napisania artykułu dotyczące-
go jednego z dawnych mieszkańców Ziemi Brzo-
steckiej, a konkretnie urodzonego w Smarżowej 
Jakuba Szeli. Zapisał się ten mężczyzna jako naj-
większy okrutnik i bezduszny morderca na naszej 
ziemi. Nigdy nie chciałabym nawet słyszeć, że to 
też mieszkaniec z Ziemi Brzosteckiej. Jest to dla 
nas bardzo nieprzyjemna wiadomość - niestety 
prawdziwa - że tutaj się urodził, tutaj żył i tutaj 
zorganizował bandę chłopstwa, która w nieludzki 
sposób mordowała nie tylko własnych gnębicieli, 
jak nazywali ziemian, u których pracowali i przez 
których byli nędznie wynagradzani, ale przy oka-
zji mordowali kogo się dało: urzędników, księży, 
Żydów, u których wypito strugi alkoholu, a potem 
zabijano ich. Okres Rzezi Galicyjskiej to był jeden 
z najczarniejszych okresów w naszej historii pol-
skiej. Chłop polski zwany chamem rozpijany był 
przez niemalże całą historię. Wypłacano za pra-
cę polową chłopstwu samogoną, a że był ciągle 
głodnym i ciemnym - zwykle analfabetą - stąd też 
i poddawał się strasznym czynom takim jak m.in. 
Rzeź Galicyjska.

Szela z watahą spitego chłopstwa wymierzył 
ziemiaństwu w nieludzki sposób sprawiedli-
wość np. najmłodszego syna dziedzica 14-letnie 
dziecko zamordował, nabijając go na widły czy 

też opowieść gminna głosi, że dziedzica kazał 
drewnianą piłą porozcinać, mówiąc: „pomaluśku 
chłopi rżnijcie, bo to było dobre panisko”. Słucha-
jąc takich opowieści, oczy zamykają się ze stra-
chu. Ciągły bimber wypijany o każdej porze dnia 
czynił z tych ludzi bezmyślne potwory.

Ilekroć wyjeżdżaliśmy - pracowałam w cha-
rakterze wizytatora kuratoryjnego - na wizytacje 
lub z poradą metodyczną na piękną ziemię siedli-
ską, zawsze pouczał nas kurator Doktor Jan Heb-
da historyk, miłośnik Witosa, mówiąc „uważajcie, 
bo tam żyje duch Szeli’. Postać tego przywódcy 
Rabacji Galicyjskiej pozostała w myśli światłych 
ludzi Ziemi Tarnowskiej, gdyż tutaj właśnie znany 
był ów Jakub Szela z tamtych lat. I dzisiaj mamy 
święty obowiązek przekazać młodemu pokoleniu 
prawdy o tym mordercy.

Nie możemy bawić się w opowieści Fanta-
sy przecież to nie jest postać fikcyjna, ale z krwi 
i kości chłop, który w nieludzki sposób rozliczał 
się - pod wpływem alkoholu - z ziemiaństwem 
i nie tylko z tamtych lat trudno jest zaliczać tę 
postać do Fantasy. Właściwie w tym utworze nie 
ma wymyślanych przez autora zdarzeń, z który-
mi byłby zrośnięty Jakub Szela. Czytając książkę 
Radka Raka pt: „Baśń o wężowym sercu, albo 
wtóre słowo o Jakubie Szeli” można mieć wielora-
kie odczucia. Język tego utworu jest bardzo aż za 
bardzo zróżnicowany i upstrzony językiem prze-
kleństw i wulgaryzmów, ale to chyba jest wymóg 
współczesnych czasów, aby pisać dosadnie. Prze-
cież za tę książkę otrzymał autor nagrodę Nike 
2020 r. To też problem dyskusyjny. 

Porównywanie powieści i opowieści o Jakubie 
Szeli do postaci Charliego Chaplina, który grał 
Hitlera, jest dużym nieporozumieniem.

Aby takich artykułów o bohaterach „Boże 
ratuj” było jak najmniej, a wtedy i czytelnictwo 
czasopisma podniesie się, czego życzę czytelni-
kom i twórcom czasopism. 
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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
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RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego nuMeRu

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Buldog francuski
Fotograficzna zagadka geograficzna: Chęciny
Hasło krzyżówki: Jutro, jutro i zawsze jutro – i tak strwoni 
się życie.
Nagrodę książkową wylosowali: Wiktoria Sroczyńska z Ja-
worza Górnego (krzyżówka), Monika Pietrzycka z Brzostku 
(zagadka geograficzna), Marcin Pietrzycki z Brzostku (za-
gadka przyrodnicza).
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