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Szanuj przeszłość, 
przyszłość oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj 
na rodzinnym progu
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Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
www.wiadomoscibrzosteckie.pl
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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz Brzostku informuje

1. Znamy wyniki przetargów na bu-
dowę dwóch chodników - w Brzost-
ku przy ul. Słonecznej i w Nawsiu 
Brzosteckim:
- chodnik przy ul. Słonecznej – 
etap I (odcinek 768 m od skrzyżowa-
nia z ul. Węgierską) - chęć budowy 
chodnika zgłosiło 6 firm – najkorzyst-
niejsza oferta to niespełna 2 mln zł,
- chodnik Brzostek – Nawsie Brzo-
steckie (odcinek 1811 m od skrzyżo-
wania z ul. Gryglewskiego do Szkoły 
Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim) 
– wpłynęło aż 8 ofert, z których naj-
korzystniejsza opiewa na 2,1 mln zł.
Obie inwestycje będą realizowane 
przez Powiat Dębicki (za pośrednic-
twem Zarządu Dróg Powiatowych) 
przy współfinansowaniu Gminy 
Brzostek – Rada Miejska w Brzostku 
przekazała na ten cel pomoc finanso-
wą w łącznej wysokości 2 mln zł. Pra-
ce potrwają 10 miesięcy od podpisa-
nia umowy.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 
po raz kolejny otworzył oferty w prze-
targu na przebudowę dróg powia-
towych nr 1317R Kamienica Dolna 
– Grudna Górna oraz 1318R Brzostek 
– Siedliska-Bogusz. Z uwagi na fakt, 
iż pozyskane przez Powiat Dębicki 
dofinansowanie tego zadania wy-
nosi 8,1 mln zł, a najkorzystniejsza 

oferta wynosi aż 15,6 mln zł, Powiat 
zwrócił się do Gminy z propozycją so-
lidarnego sfinansowania przez oba 
samorządy brakującej kwoty, tj. 7,48 
mln zł (po 3,74 mln zł). Wiem, że re-
alizacja tej inwestycji znacznie po-
prawi bezpieczeństwo na drogach 
powiatowych, jednak z uwagi na 
liczbę własnych zadań inwestycji re-
alizowanych obecnie przez Gminę 
Brzostek przekazanie aż tak dużej 
kwoty może okazać się niemożliwe. 
W najbliższym czasie przedstawię 
Radzie Miejskiej propozycję dofinan-
sowania w wysokości odpowiadają-
cej możliwościom Gminy. Nadmienię, 
że w ostatnim czasie Gmina z wła-
snych środków przekazała już ponad 
2,7 mln zł pomocy finansowej na inne 
inwestycje powiatowe. 

3. Na połowę grudnia zaplanowano za-
kończenie prac związanych z prze-
budową dachu na budynku Domu 
Ludowego w Siedliskach-Bogusz. Za-
kończono już wymianę zużytych ele-
mentów konstrukcji, obecnie trwają 
prace mające na celu wykonanie no-
wego pokrycia. Zadanie realizuje ZPU 
Leszek Śliwa z Grodziska, a ich całko-
wity koszt to 345 tys. zł. 

4. W lipcowym numerze informowałem 
o przeznaczeniu przez Radę Miejską 
kwoty 75 tys. zł na zakup od para-
fii w Siedliskach-Bogusz budynku 
z przeznaczeniem na dom ludowy. 
Informowałem ponadto, że podczas 
spotkania z proboszczem ks. An-
tonim Lelitą oraz radnym Jerzym 

Kmiecikiem uzyskałem obietnicę, że 
środki ze sprzedaży tego budynku zo-
staną przeznaczone na budowę par-
kingu obok kościoła w Siedliskach
-Bogusz. Tak też się stało – wszelkie 
prace zostały wykonane bardzo 
sprawnie, a nowy parking już służy 
parafii.

5. Rozpoczęły się prace modernizacyj-
ne na drodze wewnętrznej na dz. o nr 
ewid. 67 w miejscowości Głobikówka. 
Na odcinku 800 m wykonane zosta-
nie m.in. uzupełnienie i wzmocnienie 
podbudowy, renowacja i utwardzenie 
kruszywem poboczy oraz odmulenie 
i konserwacja przydrożnych rowów. 
Całkowity koszt prac wykonywanych 
przez GRZEŚ-KOP Grzegorz Orlow 
z Brzostku to 165 tys. zł, z czego aż 110 
tys. zł zostało pozyskane przez Gmi-
nę Brzostek z Podkarpackiego Urzędu 
Marszałkowskiego z funduszu na mo-
dernizację dróg do gruntów wyłączo-
nych z produkcji rolnej.

6. Rozstrzygnięto przetarg na zimo-
we utrzymanie dróg gminnych 
i wewnętrznych w sezonie 2022/2023. 
O przejezdność na gminnych dro-
gach tej zimy dbać będzie firma PA-
NELORAMA Karol Berek z Zawadki 
Brzosteckiej.

7. Czekamy na wyniki przetargu na 
termomodernizację budynku daw-
nej szkoły w m. Skurowa. W ramach 
tego zadania, finansowanego ze środ-
ków przekazanych Gminie na pomoc 
uchodźcom, planowane jest wykona-
nie ocieplenia ścian i stropów, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
remont mieszkania nr 2 pozostające-
go w zasobie mieszkań komunalnych 
Gminy Brzostek. W przypadku pozy-
tywnego rozstrzygnięcia postępowa-
nia prace potrwają do końca roku. 
26 października poznamy oferty 
w przetargu na przebudowę odcinka 
drogi gminnej Przeczyca-Dęborzyn. 
Dzięki porozumieniu z Gminą Jodło-
wa oraz PGL Lasy Państwowe, przy-
stąpimy do zadania przebudowy, 
budowy i remontu tej drogi. Więcej in-
formacji wkrótce. ►



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 10/20224

Nowy prezes 
Zakładu 
Gospodarki 
Komunalnej

Od 1 października 2022 roku Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Brzostku ma nowego prezesa. 
Funkcję tę objął Piotr Szczepkowicz, dotych-

czasowy członek Rady Nadzorczej zakładu, a wcześniej wie-
loletni zastępca burmistrza Brzostku Leszka Bieńka. Nowy 
prezes jest doświadczonym samorządowcem, a jednocze-
śnie osobą dobrze zorientowaną w obecnej sytuacji zakładu. 
Główne zadania na najbliższy czas to zaopatrzenie miesz-
kańców w wodę, rozbudowa obecnego wodociągu i kanali-
zacji, gospodarka śmieciowa, a także zadania porządkowe 
realizowane przez spółkę na rzecz naszej gminy. Nowemu 
prezesowi życzymy sukcesów w kierowaniu zakładem 
i powodzenia w realizacji nowych rozwiązań. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Piotr Szczepkowicz z Michajlem Borodulią, dyrektorem Zakładu Komu-
nalnego w Baturynie

W tym roku kolejna 
kwesta 

1 listopada tak samo jak w latach wcześniejszych 
odbędzie się kwesta na naszych cmentarzach para-
fialnych w Brzostku, Przeczycy i Siedliskach-Bo-

gusz. Cel niezmiennie ten sam, ratujemy niszczejące 
nagrobki osób zasłużonych dla naszej gminy oraz te, 
które mają walory artystyczne i historyczne. Jak zwy-
kle wsparcie dają nam proboszczowie naszych parafii 
w Brzostku, Przeczycy i Siedliskach-Bogusz, którzy są 
zarządcami cmentarzy i tylko dzięki ich zgodzie możemy 
zbierać środki na odnowę nagrobków. Zresztą cała nasza 
kwesta dorobiła się jednej ogromnej wartości – stała się 
wydarzeniem łączącym wszystkich niezależnie od prze-
konań, poglądów czy sympatii. Wszyscy realizujemy 
jeden cel ważny dla każdego z nas, mianowicie ratujemy 
pamięć. Kwestują więc politycy, samorządowcy, społecz-
nicy, urzędnicy, nauczyciele, zacni obywatele, młodzież 
szkolna i strażacy. O tym, że kwesta jest uznanym wyda-
rzeniem społecznym świadczy też, drodzy Państwo, 
Wasza reakcja na tę inicjatywę! W każdym roku widzimy, 
że pamiętacie, ponieważ macie bardzo często już przygo-
towane datki, przyzwyczajacie do akcji również Wasze 
dzieci i wnuki, które z zaangażowaniem upychają pie-
niądze do naszych puszek. Widzimy, że doceniacie war-
tość akcji i chętnie nas wspieracie. My też staramy się, 
żeby efekt zbiórek był widoczny i kolejne nagrobki odzy-
skiwały dawną świetność. Oczywiście zdarzają się nie-
oczekiwane przypadki - jak chociażby dwie nieznane 
wcześniej piwnice pod nagrobkami Leszczyckich i Trze-
śniowskiego w Brzostku czy brak właściwego kamienia 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

8. 9 września odebraliśmy dokumen-
tację przedprojektową dla zadania 
„Budowa obwałowania cofkowego na 
potoku Słony na długości ok. 700 m 
oraz budowa obwałowania cofkowe-
go na potoku Dębówka na długości 

ok. 500 m” opracowanego przez firmę 
HydroBIM Sp. z o.o. z Krakowa. Doku-
mentacja miała na celu m.in. opraco-
wanie załączników do wniosku o wy-
danie decyzji środowiskowej dla tego 
zadania – stanowiącego jeden z nie-
zbędnych elementów przygotowania 
budowy obwodnicy Brzostku. Obec-
nie jesteśmy na etapie uzyskiwania 
ww. decyzji. 
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do uzupełnienia kolejnych odnawianych części nagrobków 
– ale pokonujemy te przeciwności. Owszem, takie niespo-
dzianki powodują dodatkowe koszty i trudności w termino-
wym wykonywaniu prac, ale mamy świadomość, że nie uda 
się nam wszystkiego przewidzieć. Cieszymy się więc każ-
dym kolejnym sukcesem i planujemy kolejne remonty. 

Co dotąd udało się zrobić i na jaki cel będziemy kwesto-
wać w najbliższy dzień Wszystkich Świętych?

1. Brzostek
W bieżącym roku zbiórka na cmentarzu w Brzostku skie-

rowana będzie na dokończenie prac przy odnawianiu naj-
starszego nagrobka na cmentarzu szewca Józefa Trześniow-
skiego. Ubiegłoroczna rekordowa zbiórka miała naszym 
zdaniem wystarczyć na pokrycie całości prac, niestety, 
okazało się, że nagrobek posiada podpiwniczenie, co spo-
wodowało dodatkowe wydatki związane z potrzebą budowy 
płyty nagrobnej, na której postawiony 
będzie odnowiony pomnik. Liczymy 
więc na to, że z bieżącej zbiórki odno-
wimy go do końca i rozpoczniemy prace 
przy nagrobku Antoniego Furgalskiego, 
ojca legionisty Tadeusza Wyrwy-Fur-
galskiego, który znajduje się zaraz obok 
odnowionych pomników Anny i Feliksa 
Leszczyckich. 

Zatem po nagrobkach burmistrza Porfirego Zieniewicza, 
doktora Teodora Kaczyńskiego, Anny Leszczyckiej, Feliksa 
Leszczyckiego oraz szewca Józefa Trześniowskiego, będzie-
my mieli odnowione na cmentarzu parafialnym w Brzostku 
już pięć nagrobków. 

2. Siedliska-Bogusz
W ubiegłym roku rozpoczęto zbiórkę na odnowienie gro-

bowca Amalii z Ziemblic Boguszowej Drogosław Truszkow-
skiej. Udało się z tych środków rozebrać zapadnięty grobo-
wiec i wylać podstawę. Z bieżącej zbiórki chcemy dokończyć 
prace przez ponowne złożenie kamieni nagrobnych i odno-
wienie tablicy pamiątkowej. 

Dotąd z poprzednich zbiórek udało się odnowić pomnik 
Klemensa Rutowskiego oraz Włodzimierza Bogusza. 

3. Przeczyca
Po dwóch latach zakończą się prace przy pierwszej 

odnawianej na cmentarzu w Przeczycy mogile Józefa 
Jałowego. Jeden rok został stracony w związku z epide-
mią, stąd tak długo czekaliśmy na pierwsze efekty. Nie-
mniej jednak wszystko się udało. 

Nowa kwesta będzie skoncentrowana na próbie oca-
lenia stojących przed kaplicą Kaputów na przeczyckim 
cmentarzu figur świętych Piotra i Pawła. Będzie to jed-
nak bardzo odważna i zarazem ryzykowna operacja, ze 
względu na poziom zniszczenia figur. Ich wartość arty-
styczna jest jednak wyjątkowa, gdyż ornamenty figuralne 
na naszych cmentarzach stanowią wyjątkową rzadkość.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy parafii w Brzostku, Sie-
dliskach-Bogusz i Przeczycy! Zwracamy się do Was ponow-
nie z prośbą o wsparcie naszych działań i udział w kwe-
ście. Każdy datek pozwala nam zrobić więcej w ratowaniu 
naszego dziedzictwa kulturowego. Ratujemy od zapomnie-
nia naszą przeszłość i czynimy możliwym oglądanie 
i obcowanie z nią naszym wnukom. Czekamy na Wasze 
wsparcie w dniu 1 listopada. Zapraszamy do wspólnego 
kwestowania.
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• fot. Paweł Batycki

Życie to proces, który 
zatacza kręgi

O działalności Samodzielnego Gminnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku mówi Kierownik Anna Klich

Jak łatwo zauważyć, koło ośrodka zdrowia powstaje 
nowy parking, dzięki któremu pacjenci z ograniczoną 
mobilnością będą mogli być podwiezieni niemalże pod 
same drzwi przychodni. Burmistrz Brzostku wspomi-
nał też o poszerzeniu usług ośrodka o rehabilitację. Na 
jakim etapie są związane z tym prace?

Tak dużo prac wykonujemy w tej chwili wokół  ośrod-
ka zdrowia w Brzostku, że trudno czasami podzielić i przy-
porządkować,  do jakiej inwestycji należą. Obecnie jeste-
śmy na etapie budowy długo wyczekiwanego parkingu 
dla naszych pacjentów i personelu. Przy okazji regulujemy 
sieć  wodną, ściekową, energetyczną, włącznie  ze scale-
niem i modernizacją sieci energetycznej wewnętrznej w celu 
podłączenia agregatu  prądotwórczego,  który zasili cały 
budynek w przypadku awarii z dostawą energii. Może kie-
dyś w przyszłości  postaramy  się o własny dystrybutor 
z paliwem i będziemy  całkowicie niezależni energetycz-
nie. Laik powie, że to przesyt, ale jest to konieczność. Wła-
sne  awaryjne zasilanie w obecnych czasach to podstawa, 
tym bardziej że  jesteśmy już na finiszu realizacji projektu 
związanego  z całkowitą wymianą sieci i sprzętu informa-
tycznego w obydwu budynkach w Brzostku i Smarżowej. 
Wiemy już, jak ważny jest ten aspekt w obecnych czasach. 
O tym przekonaliśmy się wszyscy, gdy zaskoczyła nas pan-
demia COVID. Tutaj muszę  podziękować  wszystkim moim 
współpracownikom za wysoko etyczną postawę zawodową 
w tak traumatycznych chwilach. Dziękuję. 

Wracając do pytania odnośnie rehabilitacji – technicz-
ne przygotowania idą zgodnie z planem, ale na to potrze-
bujemy czasu, a przede wszystkim zasobów finansowych, 
bo wszyscy doświadczamy, jak szybko rosną  ceny mate-
riałów  i usług budowlanych. Starając  się o kontrakt 
w NFZ z zakresu świadczeń  rehabilitacyjnych, musimy 
wykazać zasoby, czyli miejsce, sprzęt oraz personel, zgod-
ne z wymaganiami. Zakup sprzętu już został zaplanowany 
przez Urząd Miejski z zasobów otrzymanych z Urzędu Mar-
szałkowskiego w celu likwidacji skutków  pocovidowych. 
Pan Burmistrz już  wcześniej  wspominał, że  realizujemy 
wszystkie prace z naszych wygospodarowanych i zaoszczę-
dzonych zasobów finansowych, ale stan naszych oszczęd-
ności  zależy także od liczby  zadeklarowanych pacjentów 
do naszej placówki. Nie otrzymujemy z NFZ dodatkowych 
pieniędzy na modernizację i rozbudowę, bazujemy tylko na 
stawce kapitacyjnej. 

Jakie inne inwestycje zostały w ostatnich latach 
zrealizowane?

Oprócz zakupu sprzętu  prowadzone były równocze-
śnie inwestycje remontowe: modernizacja ośrodka zdrowia 

w Smarżowej  – wymiana wszystkich drzwi, remont scho-
dów  i zadaszeń  nad gankami (bo ciągle  przeciekało), 
malowanie ścian  i wymiana mebli; zaś w Brzostku – tak 
bardzo potrzebne zadaszenia nad wejściami  do budynku 
(w 100% spełniły swoją funkcję w czasie pandemii: wyma-
zy, szczepienia), częściowa  wymiana posadzki, malowa-
nie gabinetów i korytarzy, częściowa wymiana kanalizacji, 
montaż klimatyzacji. Oprócz sprzętu i remontów robiliśmy 
bieżące  zakupy, a w czasie pandemii środki  zabezpiecze-
nia  i dezynfekcji kosztowały krocie i mocno nadszarpnę-
ły budżet placówki. Trudno mówić o pieniądzach, jeżeli na 
drugiej szali jest zdrowie, ale te inwestycje kosztowały nas 
od 2017 do 2021 r. około 500 000 zł, oprócz zaoszczędzone-
go miliona, który teraz pokryje koszty nowych zaplanowa-
nych inwestycji.

Proszę przybliżyć Czytelnikom, jakie usługi medycz-
ne są oferowane przez ośrodek zdrowia? 

Przez 6 lat mojej kadencji, przy trudnościach,  jakie 
wszyscy obserwowali – jedni z niepokojem, może z niedo-
wierzaniem, a może  z oczekiwaniem, że  nie przetrwamy, 
jednak dzięki  naszej ciężkiej  i oddanej pracy  stoimy na 
tak wysokim poziomie opieki nad pacjentem. Świadczenia 
medyczne realizujemy z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej, stomatologii, ginekologii, położnictwa, pielęgniar-
skiej  opieki domowej długoterminowej, porad specjalisty 
kardiologa, pulmonologa, internisty, ginekologa, ortopedy 
dziecięcego, neurologa dziecięcego, psychologa, psychiatry 
i dietetyka. Każdy z tych działów został doposażony w nowo-
czesny sprzęt, np. unity stomatologiczne, aparaty RTG, 
endomotory (leczenie kanałowe), aparat USG zaopatrzony 
we wszystkie dostępne głowice (wykonujemy np. echo ser-
ca, USG bioderek u niemowląt i USG piersi), spirometr, hol-
ter, EKG i RR, koncentratory tlenu, wózki ortopedyczne, fotel 
ginekologiczny, kozetki i inny  sprzęt  potrzebny do pracy 
z pacjentem.

 
Jakie są plany na przyszłość?
Spokojna, zaplanowana praca z pacjentem... Oczywiście 

to marzenia, zostaje tylko praca z pacjentem, a plany? Na 
razie trzeba zakończyć rozpoczęte prace.

Ośrodek słynie też ze szczególnie przyjaznej i kom-
petentnej opieki medycznej. Z czego to wynika?

Praca zawodowa to nasz drugi dom. Oprócz wyuczonych 
i nabytych umiejętności  i kompetencji zawodowych każ-
dy z nas wkłada serce i stara się traktować pacjenta tak, jak 
sam chciałby być potraktowany jako pacjent. Życie to pro-
ces, który zatacza kręgi i wcześniej czy później każdy z nas 

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak

►
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ONi 
rZądZą

Anna Klich

Imię i nazwisko Anna Klich

Miejsce sprawowania rządów Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Brzostku

Czym Pani rządzi? Placówką medyczną 

Jak długo Pani zajmuje się 
rządzeniem? 6 lat

Czy lubi Pani rządzić? Nie, nawet bardzo nie

Bardziej ludzki wymiar rządzącego

Zainteresowania niezwiązane 
z rządzeniem Moda

Ulubiona książka „Dama Kameliowa”

Ulubiony film „Znachor”, „Nad Niemnem”

Ulubiony rodzaj muzyki Dalida, A. German, J. Strauss

Ulubione zwierzę Pies

Ulubiona potrawa Pączki

Ulubiona dyscyplina sportu Jazda figurowa na lodzie

Najlepszy, wg Pani, sposób spędza-
nia wolnego czasu Spotkania w gronie najbliższych

Najbardziej zapamiętana podróż Każda podróż to nowe doświadczenie 

Osoba, która Pani najbardziej 
imponuje Moja babcia

Co Panią najbardziej denerwuje? Obłuda, nieodpowiedzialność, mściwość. A z takich 
przyziemnych – noszenie czapki

Życiowe motto Twórcza pasja, szczęśliwa rodzina i trwała miłość

może być zależny od drugiego człowie-
ka. Wtedy wszystko wraca.

Od 6 lat jest Pani kierownikiem 
ośrodka zdrowia. Co dla Pani było 
w tym okresie największym sukce-
sem? Co jest dla Pani priorytetem 
w pracy zawodowej?

J a k  j u ż   w s p o m n i a ł a m , 
jestem  6 lat kierownikiem SGPZOZ 
w Brzostku. Moim największym  suk-
cesem jest zdobyte zaufanie personelu 
i pacjentów, a tym samym zapewnienie 

opieki medycznej i pomoc w trudnych 
chwilach. Moim priorytetem  zawsze 
jest dobro drugiego człowieka.

Z jakimi problemami musi na 
co dzień borykać się kierownik 
ośrodka zdrowia? Czy Pani speł-
nia się w tym zawodzie i na tym 
stanowisku?

Pieniądze, pieniądze, pieniądze... 
Zawsze za mało, a poza tym zawsze 
można przy pomocy załogi rozwiązać 
każdy problem.
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Ruina 
w centrum 
Brzostku

Centrum Brzostku, a zwłasz-
cza to handlowe, przeniosło 
się w okolice ośrodka zdro-

wia. Ruch jest tam coraz większy. 
Na zakupy przyjeżdża mnóstwo 
osób spoza naszej gminy. Niestety, 
w pobliżu bóżnica straszy swoim 
wyglądem i negatywnie odbija się 
na wizerunku miasteczka. Staro-
sta dębicki to oddaje ją gminie, to 
odbiera, mimo że powiat nie miał 
żadnego udziału w jej budowie. 
Potomkowie brzosteckich Żydów, do 
których obiekt pierwotnie należał, 
nie upominają się o niego. A tymcza-
sem budynek niszczeje. Z roku na 
rok pogarsza się jego stan. Wkrótce 
koszty remontu mogą być tak wyso-
kie, że bardziej będzie się opłacało 
zrównać go z ziemią. Czy taki jest cel 
starosty? 

U. Kobak • fot. Paweł Batycki

Andrzej reguła, 
zasłużony dla Brzostku 
starosta

W ostatnich dniach wpadła mi w ręce fotografia 
wykonana przez Pawła Batyckiego, na której 
dzielimy wspólnie z byłym starostą Andrze-

jem Regułą jubileuszowy tort przygotowany z okazji 
650-lecia nadania praw miejskich. Przypomniała mi 
ona o ogromnym wkładzie pana Andrzeja Reguły w roz-
wój naszej miejscowości, o czym w zasadzie niewiele 
zostało powiedziane. 

Poprzednia kadencja Zarządu Powiatu to nie tylko most 
w Siedliskach-Bogusz i droga powiatowa przez Smarżową, 
nie tylko droga powiatowa z Brzostku na Opacionkę czy dro-
ga powiatowa przez Kamienicę Górną i przez Wolę Brzostecką. 
Starosta Andrzej Reguła pomógł nam w najważniejszej inwe-
stycji minionej kadencji – łączniku z Mysłowskiego do DK 73, 
czyli dzisiejszej ulicy Legionów. Po to, by ona powstała, trzeba 
było wydać dwie decyzje ZRID z rygorem natychmiastowego 
wykonania, bo tylko one umożliwiały rozpoczęcie prac. Sta-
ło się to dzięki pomocy przychylnego nam starostwa, które nie 

blokowało, a pomagało nam uzyskać taką decyzję, mimo że 
w sprawę zatrzymania inwestycji włączona była nawet premier 
Szydło, nie mówiąc już o stanowisku naszej Rady Miejskiej. Dość 
wspomnieć, że na pierwszy odcinek naszego „łącznika” starosta 
Reguła podpisał nam decyzję w ostatnim dniu naboru, a wice-
burmistrz Kostrząb szukał pilnie w Rzeszowie notariusza, żeby 
móc złożyć wniosek o dofinansowanie drogi. Decyzja na drugi 
etap była wydana w podobnych okolicznościach, tym razem 
na dzień przed końcem terminu składania i też przysłowiowym 
„rzutem na taśmę” udało nam się złożyć wniosek. Dziś ulica 
Legionów jest uznana powszechnie za najtrafniejszą inwestycję 
minionej kadencji, okazała się rozwiązaniem nie tylko potrzeb-
nym, ale przede wszystkim prorozwojowym. Starosty Andrzeja 
Reguły nie interesowała nigdy polityka w znaczeniu takim, że 
szła przed interesem mieszkańców. Najlepszy przykład w naszej 
gminie. Pomimo że radni powiatowi Leszek Bieniek i Kazimierz 
Sarna byli w opozycji do starosty, to powstał chodnik powiato-
wy z Opacionki do Januszkowic, a przede wszystkim projekty 
chodników przez Nawsie Brzosteckie i na ul. Słonecznej. Warto 
pamiętać zwłaszcza o tych ostatnich w kontekście dzisiejszych 
zadań, jakie wspólnie z powiatem realizujemy, bo jakoś niewie-
le się mówi o Leszku Bieńku, który o projekty zabiegał i dopro-
wadził oba do końca, i o staroście Andrzeju Regule, który nie 
patrzył na politykę, tylko na potrzeby ludzi. Dużo zaś o swoich 
zasługach mówią ludzie, którzy nawet statystami w tej sprawie 
nie byli, a nieskuteczność swoją pokazali już wcześniej, kiedy 
nie zdobyli większości w Radzie Miejskiej dla tego projektu. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Być nAucZycielem

W p a ź d z i e r n i k u 
obchodzone jest 
Święto Edukacji 

Narodowej. W związku z tym 
więcej się mówi o tym, co dzieje 
się w szkołach, o zawodzie 
nauczyciela. Na temat pracy 
nauczycieli wypowiedzieli się 
też uczniowie klasy VIII:

Dobre strony zawodu 
nauczyciela:
•  Jeśli ktoś to lubi, przyjem-

na może być praca z inny-
mi ludźmi.

•  W wakacje mają więcej 
czasu wolnego niż oso-
by pracujące w innych 
zawodach.

•  Opłaca się być nauczy-
cielem, bo można tępić 
uczniów.

•  Czasami trafiają się 
uczniowie, którzy chcą 
współpracować.

•  Miła atmosfera.
•  Nauczyciel się cieszy, gdy 

uczniowie się uczą i widać 
efekty.

•  Można miło porozmawiać 
z innymi nauczycielami 
i dziećmi.

•  Wolne weekendy i święta.
•  Powtarzanie lektur.

•  Ciekawe konwersacje.
•  Satysfakcja z przekazania 

wiedzy.
•  Bycie dumnym ze swojej 

pracy.
•  Zadowolenie z osiągnięć 

uczniów.
•  Często darmowe wycieczki.
•  Dużo kontaktów 

międzyludzkich.
•  Dobre relacje z ludźmi.
•  Wstawianie jedynek.
•  Można nakrzyczeć na 

ucznia.
•  Ma wolne po szkole.
•  Posiadanie dużej wiedzy, 

szacunek wśród innych, 
np. uczniów.

Złe strony zawodu 
nauczyciela:
•  Bardzo niesprawiedliwe 

zarobki w stosunku do ich 
pracy.

•  Propaganda w systemie 
edukacyjnym (np. przed-
miot HiT).

•  Mnóstwo skomplikowa-
nych reform w polskim 
systemie edukacyjnym.

•  Problemy z zachowaniem 
uczniów.

•  Problemy z dostępem do 
pomocy naukowych.

•  Użeranie się z niektórymi 
dzieciakami.

•  Stresująca praca.
•  Depresja.
•  Nie można mieć sklerozy.
•  Bezsenność.
•  Wdychanie kredy.
•  Sprawdzanie zadań.
•  Poprawianie mnó-

stwa sprawdzianów 
i kartkówek.

•  Mały zarobek a dużo pracy.
•  Często jest się 

niewyspanym.
•  Musi dużo pracować 

w domu (np. poprawianie 
sprawdzianów, przygoto-
wywanie lekcji).

•  Czasami przez dyżury nie 
mogą zjeść śniadania ani 
skorzystać z toalety.

•  Muszą radzić sobie z rodzi-
cami, którzy często mają 
pretensje do nauczyciela.

•  Powtarzanie lektur.
•  Praca przenoszona do 

domu.
•  Denerwowanie się przez 

dokuczających uczniów.
•  Nie za dobre warunki 

pracy.
•  Mało czasu wolnego.
•  Denerwujący 

współpracownicy.
•  Trzeba mieć silną 

psychikę.
•  Często potrzebne są tablet-

ki na gardło.

•  Niezrozumienie ze strony 
osób, które nie posiadają 
żadnego doświadczenia 
lub wiedzy na temat pracy 
w szkole.

•  Dużo pracy umysłowej.
•  Stres przed różnymi 

wydarzeniami.
•  Brak wolnego w czasie 

roku szkolnego.
•  Przebywanie z dziećmi.
•  Praca w szkole i poza 

szkołą.
•  Pisanie sprawozdań.
•  Zapisywanie w dzienniku 

zrealizowane lekcje.
•  Przemęczenie.
•  Opieka nad uczniami.
•  Ocenianie prac uczniów.
•  Skargi rodziców na nauczy-

ciela mimo jego starań.
•  Niedocenianie nauczyciela.
•  Ciągły stres.
•  Obawa przed dyrektorem 

lub przedstawicielami 
prawa.

•  Brak wolnego czasu 
po południu ze wzglę-
du na ocenę kartkówek 
i sprawdzianów.

•  Wczesne wstawanie rano, 
późna pora zasypiania ze 
względu na obowiązki.

Takie jest zdanie nastolat-
ków na temat pracy nauczy-
ciela. Ilu z nich wybierze stu-
dia pedagogiczne?

Sondaż przeprowadziła Urszula Kobak

Generatory prądu dla 
Baturyna i Pliszek

Z zebranych przez mieszkańców gminy środków finan-
sowych na pomoc dla naszych partnerskich gromad 
w Baturynie i Pliszkach zakupiliśmy generatory prą-

dotwórcze oraz rękawice dla straży pożarnych. Pomysł był 
konsultowany z naszymi partnerami, którzy zwracali uwagę 
na to, że taki zakup bardzo pomoże im funkcjonować na 
wypadek problemów z energią. 9 października genera-
tory dotarły do Baturyna i Pliszek w najbardziej potrzebnej 
chwili, bowiem następnego dnia rozpoczęły się masowe 
bombardowania całej Ukrainy w odpowiedzi na uderze-
nie w Most Krymski. Sprzęt działa bez zarzutu, a głowy 
gromad w Baturynie i Pliszkach wysłały do naszego samo-
rządu podziękowania. Bardzo się cieszymy, że udało się 

z pożytkiem wykorzystać środki pieniężne, które były wpła-
cane przez Państwa na rachunek prowadzony przez OSP 
w Brzostku praktycznie od początku wojny. Bardzo wszyst-
kim dziękuję za ten akt solidarności z naszymi sąsiadami 
i gotowość niesienia pomocy tym, którzy pośrednio walczą 
także i za naszą sprawę. Miałem ogromną satysfakcję, kiedy 
strażacy z Siedlisk-Bogusz zapakowali generatory i ruszyły 
one na Ukrainę do naszych przyjaciół, którzy każdego dnia 
walczą o wolność „naszą i waszą”.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Hulaj dusza! hulaj!

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?

Narodowe Czytanie będzie… Właściwie – już było. 
Komuś, kto przynajmniej „otarł się” o literaturę 
w czasach szkolnych, od razu na myśl przycho-

dzi Adam Mickiewicz. On też królował w mrokach sceny 
brzosteckiego domu kultury z okazji kolejnej edycji 
Narodowego Czytania - wprawdzie nie z „Dziadami”, 
z których cytat pojawił się na początku, ale z tomikiem 
„Ballad i romansów” wydanych równo 200 lat temu.

Tegoroczne Czytanie było wspólnym przedsięwzięciem 
Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku. Nasz wieszcz narodowy podpowiedział, 
jakie klimaty powinny zapanować w sali kinowej, a więc 
„łóz gęsty zarostek”, „rzeczułka i mostek”, „stara cerkiew, 
w niej puszczyk i sowy”, „dzwonnicy zrąb zgniły” i „w chro-
śniaku (…) mogiły”. Z tym świetnie poradził sobie Mateusz 
Łącki z biblioteki publicznej, przygotowując prezentację 
obrazów Caspara Friedricha, najwybitniejszego malarza 
niemieckiego romantyzmu. Pracownik biblioteki zadbał też 
o odpowiedni nastrój od strony muzycznej. Półmrok panu-
jący w pomieszczeniu dodawał poczucia niesamowitości 
i niepewności. 

Gdyby Mickiewicz zajrzał tego dnia do domu kultury, 
na pewno powiedziałby: „To lubię!” Taki był też tytuł jed-
nej z czytanych ballad. Widzowie mogli również wysłu-
chać „Romantyczności”, „Świtezianki”, „Powrotu taty” 
i „Pani Twardowskiej”. W roli lektorów wystąpili przedsta-
wiciele różnych instytucji: burmistrz Wojciech Staniszew-
ski, zastępca burmistrza Adam Kostrząb, przewodniczący 
Rady Miejskiej Marcin Sas, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Brzostku Małgorzata Salacha, dyrektor ZSCKR w Brzostku 
Katarzyna Grygiel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeczy-
cy Dariusz Dziedzic, kierownik CKiCz Daniel Wójcik, kie-
rownik SGPZOZ w Brzostku Anna Klich, kierownik MGOPS 

w Brzostku Katarzyna Jędrzejowska, przewodnicząca Rady 
Rodziców SP w Brzostku Agnieszka Maduzia, pielęgniar-
ka S-Med w Brzostku Danuta Mordel, bibliotekarka ZSCKR 
w Brzostku Teresa Młyniec, bibliotekarz Mateusz Łącki, 
nauczycielka SP w Brzostku Sabina Wereszczyńska, uczest-
nicy WTZ i ŚDS w Brzostku, uczeń SP w Brzostku Radosław 
Miałkowski oraz ks. Daniel Garbacik, który zadebiutował na 
deskach scenicznych, wcielając się w… diabła. Tym razem 
lektorzy mieli utrudnione zadanie – ballady należało czytać 
z podziałem na role. Jednak przed największym wyzwaniem 
stanęli uczniowie klas 6a, 6b, 8c i 8b – a było ich „czter-
dzieści i cztery” (słynna liczba z „Dziadów” Mickiewicza). 
Zadanie młodzieży to odegranie scenek pantomimicznych 
do poszczególnych utworów. Młodzi aktorzy w epokowych 
strojach musieli pokonać tremę i uważnie słuchać prezen-
towanych tekstów, by dopasować grę do tempa czytania. 
I tu największą furorę wzbudził taniec Świtezianki, a diabeł 
kąpiący się w wodzie święconej stał się wręcz gwiazdą. Nad 
całością czuwały nauczycielki: Elżbieta Ryba-Stanek, Joan-
na Oprządek i Urszula Kobak. Miejsca na widowni zapełnili: 
grupa uczniów miejscowej szkoły podstawowej, uczestnicy 
WTZ oraz wszyscy zainteresowani tym wydarzeniem kultu-
ralnym. Kierownik Daniel Wójcik po raz kolejny rewelacyj-
nie sprawdził się w roli konferansjera.

A tym, którzy nie mogli tego dnia zaszczycić swoją obec-
nością domu kultury, przypominamy najbardziej znane 
cytaty z czytanych ballad Mickiewicza:

„Słuchaj, dzieweczko!
- Ona nie słucha.” („Romantyczność)

„Miej serce i patrzaj w serce!” („Romantyczność”)

„Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie,
A w sercu lisie zamiary.” („Świtezianka”)

„Bo kto przysięgę naruszy,
Ach biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!” (Świtezianka”)

„Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka swawola” („Pani Twardowska”)

„Hulaj dusza! hulaj!” („Pani Twardowska”)

U. Kobak • fot. Paweł Batycki
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Wycieczka integracyjna 
do Kopalni Soli 
w Bochni

Wycieczka integracyjna odbywająca 
się każdego roku jest tradycją Przed-
szkola w Brzostku i nieodzownym 

elementem spajającym partnerskie relacje śro-
dowiska przedszkolnego z domem rodzinnym 
naszych wychowanków. 

Tegorocznym kierunkiem wyprawy była Kopal-
nia Soli Bochnia, znajdująca się w gronie punktów 
edukacyjnych rekomendowanych w programie Mini-
sterstwa  Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Pobyt 
w podziemiach kopalni jest aktywną formą spędze-
nia czasu. Uczy podstaw samodzielności, rozbudza 
ciekawość i wyobraźnię dzieci. Sceneria kopalni 
pobudza fantazję, uruchamia procesy poznawcze, wzmaga 
ciekawość, a także kształtuje więzi z innymi uczestnikami 
wycieczki. Zwiedzanie pozostawia bezcenne wspomnienia, 
które staną się inspiracją dla dzieci przez kolejne miesiące, 
a może i lata. Trasa turystyczna z ekspozycją multimedialną 

to lekcja historii i przyrody. Pobyty edukacyjne to interdy-
scyplinarne zajęcia łączące dziedziny historii, przyrody, 
języka polskiego, a nawet wychowania fizycznego. Wyciecz-
ka dostarczyła uczestnikom dużo radości, była zarówno 
zabawą, jak i edukacją. Każdy po powrocie „na górę” z rado-
ścią i swobodą oddychał pełną piersią oraz docenił uroki 
otaczającej nas fauny i flory. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, 
jak ciężki, nierzadko wyczerpujący, z licznymi wyrzeczenia-

mi i czyhającym niebezpieczeństwem, jest zawód górnika. 
Jeszcze bardziej docenimy tych, którzy codziennie zjeżdża-
jąc „w dół” z serdecznym powitaniem na ustach „Szczęść 
Boże”, rozpoczynają trudną i mozolną pracę, aby inni mogli 
czerpać z ich odwagi i siły.

Beata Barbarzak-Wal
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Na 
celoWniKu - 
mAKro

„Przechodząc na poziom makro, tra-
fiasz do obcego świata”- Ben Long

MAKRO W PRZYRODZIE to 
tegoroczny motyw przewodni IV 
edycji Konkursu Fotograficznego 
„W OBIEKTYWIE”, którego organiza-
torem jest Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku. 

MAKROFOTOGRAFIA – co to?
Chodzi tu o zaprezentowanie obiek-

tu większego niż w rzeczywistości 
— ekstremalnego zbliżenia czegoś 
małego.

Po liczbie nadesłanych prac może-
my się domyślić, że tematyka konkursu 
przypadła do gustu pasjonatom foto-
grafii. Finalnie nadesłano do nas 34 
zdjęcia. Każda z prac według inwencji 
Autora wyróżniała się pomysłowością 
i różnorodnością ujęcia. Członkowie 
komisji konkursowej w składzie: Anna 
Rozwadowska, Robert Sypień oraz 
Szymon Rogaczewski, mieli nie lada 
wyzwanie, aby spośród tak wielu cie-
kawych zdjęć wybrać te najlepsze. Ale 
udało się!

Wspólnie poszukiwali nie tylko 
ładnych kadrów, ale przede wszyst-
kim takich, które potrafiły ukazać 
makro w przyrodzie. Zwracali uwagę 
na każdy szczegół, który ich zdaniem, 
dodatkowo podnosił atrakcyjność 
nadesłanych prac. Skupiono się na 
tym, czy autor podczas fotografowania 
dostrzegł i umiał ukazać ukryte wzory 
i faktury obiektu. 

CKiCz Brzostek
Nina Wodzisz

Martyna Samborska - „Duże oczy"

Piotr Kawalec - „Co w mchu piszczy”

Filip Prażak - „Portret osy”
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Przez tydzień trwało rów-
nież dodatkowe głosowa-
nie internetowe w naszych 
mediach społecznościo-
wych, w których to Użyt-
kownicy Facebooka poprzez 
kliknięcie „KCIUK W GÓRĘ” 
lub „SER DUCHO” pod 
wybranym zdjęciem odda-
wali głos. 

Bardzo serdecznie dzię-
kujemy wszystkim za udział, 
a laureatom gratulujemy!

Miłośników fotografii 
oczywiście zapraszamy do 
wzięcia udziału w kolejnych 
edycjach konkursu fotogra-
ficznego „W OBIEKTYWIE” 
organizowanego przez Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku!

Wszystkie prace, które 
wzięły udział w konkursie są 
dostępne na stronie interne-
towej: https://www.facebook.
com/CKiCz.Brzostek 

Prace nagrodzone 
w konkursie:

I miejsce – Filip Prażak 
„Portret osy”

II miejsce – Piotr Kawalec 
„Co w mchu piszczy”

III miejsce – Martyna 
Samborska „Duże oczy”

Wyniki głosowania 
internetowego:

Filip Prażak „Portret osy” 
- 297 głosów

Wyróżnienia:
Filip Prażak „Larwa 

nastrosza lipowca” 
Piotr Kawalec „Przerwa 

w pracy”
Mar t y na Samborska 

„Dama w futrze”

Piotr Kawalec - „Przerwa w pracy”

Martyna Samborska - „Dama w futrze”

Filip Prażak - „Larwa nastrosza lipowca”
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W wielkim 
mieście 
Brzostek

Pogawędki
Nie ma to jak postać przy przejściu dla 

pieszych i poplotkować albo poobserwo-
wać ruch na drodze krajowej. W naszym 
miasteczku mieszkańcy upodobali sobie 
zebrę w górnej części rynku. A kierow-
cy niech się stresują – zatrzymać się czy 
się nie zatrzymać, zwłaszcza że ta druga 
opcja może być bardzo kosztowna. 

Panie i nasi udają
Mimo że przepisy nakazują zatrzymać 

się przed przejściem, gdy pieszy chce 
z niego skorzystać, jednak panie za kie-
rownicą i kierowcy na lokalnych nume-
rach jakoś nie chcą tego robić. Udają, że 
nie widzą. Czasem zdecydują się na dra-
styczny czyn w postaci przepuszczenia 
pieszego, co należy szczególnie docenić 
i jak najszybciej opuścić zebrę. Może po 
prostu mają problem z ruszaniem, a nasz 
rynek jakiś taki pochyły jest.

Rondo przy przedszkolu
Przedostanie się przez skrzyżowa-

nie przy brzosteckim przedszkolu przed 
godz. 8.00 w dni powszednie to niemal 
sport ekstremalny. Wszyscy na raz jadą 
we wszystkie możliwe strony lub znie-
nacka zatrzymują się na środku jezdni, 
by wypuścić starszą pociechę z auta albo 
rozejrzeć się, gdzie zaparkować. Do tego 
dochodzi pozostawianie samochodów 
na drodze pożarowej, na prywatnym 
podwórku, ewentualnie na trawniku przy 
przedszkolu. A co tam! Grunt, żeby dziec-
ko miało jak najkrótszy kontakt ze świe-
żym powietrzem, bo to takie niezdrowe. 

ogłoszenie ZGK w Brzostku

U. Kobak

Są tam jakieś znaki zakazu? A kto 
by na nie patrzył?! Niech sobie stoją 
spokojnie i nie przeszkadzają niko-
mu. Może nasz burmistrz, który ma 
wielki spryt do budowania nowych 
dróg, machnąłby tam jakieś rondo? 

Albo podajnik dostarczający 
dzieci z samochodu bezpo-
średnio do drzwi przedszko-
la? No bo ten parking poni-
żej Orlika jest tak daleko od 
przedszkola i szkoły… Przejść 
kilkadziesiąt metrów z dziec-
kiem to stanowczo za długi 
spacer.

Szerokiej drogi
Na koniec życzymy wszyst-

kim szerokiej drogi, dopóki 
siły wyższe nie wprowadzą kar za 
samo zbliżenie się do własnego 
auta. Jakoś trzeba zwiększyć bez-
pieczeństwo na drogach, a pieszy 
pieszego na pewno nie przejedzie.

W sobotni poranek

W sobotni poranek przy przedszkolu
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„Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy 
i zdecydowanie pomagają zdystansować się 
do problemów dnia codziennego”

Martyna Wojciechowska

Wycieczka do muszyny 
i Krynicy

W drugą sobotę września została zorganizowana 
wycieczka integracyjna dla działaczy Koła 
Gospodyń Wiejskich z Nawsia Brzosteckiego. 

Tym razem celem naszej podróży stały się ogrody senso-
ryczne w Muszynie. Jest to wspaniałe miejsce na aktywny 
wypoczynek i  spacery. Siłownia na świeżym powietrzu, 
mała architektura, różnorodne strumyczki oraz wieża wido-
kowa – to wszystko sprawia, że pobyt mija niezauważalnie, 
pozostawiając wspomnienia w oczach, nosie, uszach.

Pobyt zaczęliśmy od spacerów w Parku Sensorycznym, 
gdzie są rośliny stymulujące zmysły zapachu, dotyku, 
dźwięku i smaku. Podobały nam się strefy wypoczynku roz-
mieszczone w różnych miejscach parku. Poszliśmy też na 
szczyt wzniesienia z platformą widokową, z której podziwia-
liśmy panoramę Muszyny i Beskidu Sądeckiego. W ogrodach 
uczestnicy wycieczki przyjemnie spędzili czas. Tutaj można 
się doskonale zrelaksować w  otoczeniu przyrody. Następ-
nie udaliśmy się na spacer alejkami Ogrodów Magicznych 
w  Muszynie. Przechadzając się ścieżkami, odwiedziliśmy 
ogrody tematyczne: skalny, nowoczesny, antyczny i fran-
cuski. Ich indywidualny charakter ucieszył oko każdego. 
Atrakcją ogrodów są figury z piaskowca przedstawiające 
bogów i muzy greckie. Spacerując, dotarliśmy do stawów. 
Tutaj można było podziwiać i nakarmić rybki, kaczki oraz 
łabędzie. Niektóre z pań zakupiły karmę w automacie usy-
tuowanym przy stawie i postanowiły dokarmiać zwierzy-
nę. W dalszej części parku znajdują się woliery z ptakami 
pochodzącymi z różnych stron świata. Umieszczone przy 
nich tablice krótko charakteryzują każdy rodzaj ptaka, jego 
występowanie i związane z nim ciekawe fakty.

Kolejnym punktem naszej podróży była Krynica
-Zdrój, zwana „perłą polskich uzdrowisk”. Znana jest 
przede wszystkim z wód mineralnych, których lecznicze 

właściwości cenione są od wieków. Zwiedzanie rozpoczęli-
śmy od wyjazdu kolejką linowo-terenową na Górę Parkową. 
Szczyt ma wysokość 741 m n.p.m. i znajduje się w sercu Kry-
nicy, nad deptakiem. Góra ta to w rzeczywistości jeden wiel-
ki park – Park Zdrojowy. Jest to układ wielu leśnych ścieżek, 
ciekawych i wartych zobaczenia miejsc. Tutaj roztaczały 
się piękne widoki. Usiedliśmy na ławeczkach, aby móc je 
podziwiać. Zrobiliśmy sobie również zdjęcie do naszej kro-
niki. Pospacerowaliśmy razem wzdłuż grzbietu górskiego, 
a następnie udaliśmy się na stację, aby zjechać kolejką w dół. 
Zbliżała się pora obiadowa, postanowiliśmy więc w karcz-
mie u „Walusia” zjeść razem posiłek. Serwowane są tu dania 
kuchni regionalnej. Wnętrze restauracji nawiązuje do góral-
skiej tradycji. Zaspokoiliśmy głód, a następnie spokojnym 
krokiem udaliśmy się na deptak krynicki, aby pozwiedzać 
różne obiekty. Oglądaliśmy ciekawe „rzeźby kwiatowe”, któ-
re zrobiły na nas 
wrażenie. Wyko-
naliśmy również 
grupową, pamiąt-
kową fotografię 
z Nikiforem i jego 
psem oraz przy 
pomniku Jana 
Kiepury. Następ-
nie udaliśmy się 
do pijalni wód, 
gdzie każdy mógł 

skosztować wody mineralnej 
oraz podziwiać piękne egzo-
tyczne rośliny. Znów można 
było odpocząć wśród zieleni. 
W budynku są usytuowane 
stoiska z pamiątkami. Tutaj 
zakupiliśmy pamiątki, któ-
re będą nam przypominały 
uzdrowisko.

W drodze powrotnej nie 
zabrakło rozmów towarzyskich 
i śpiewu ulubionych piosenek. 
Wycieczka dostarczyła nam 
niepowtarzalnych wrażeń.

Elżbieta Domaradzka
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 Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”

Jeśli mamy do czy-
nienia z literaturą 
wybitną, to wracamy 

do niej wielokrotnie i za 
każdym razem odnajdu-
jemy w niej coś innego. 
Pewnie z wiekiem inaczej 
interpretujemy jej treść 

i przesłanie. Dotyczy to szczególnie zasłużonych 
klasyków, jakim był na pewno Henryk Sienkiewicz. 
Chociaż Nagrodę Nobla otrzymał za całokształt twór-
czości, to często utrzymuje się, że to właśnie ww. 
powieść się do tego przyczyniła. Nawet dziś w dobie 
powszechnej cyfryzacji uważana jest przez czytel-
ników za „najważniejszą książkę Sienkiewicza”. 
Przekonałam się o tym niedawno, kiedy na forum 
w mediach społecznościowych padło to stwierdzenie 
i otrzymało setki „polubień” oraz wiele kontrower-
syjnych komentarzy. Pomyślałam wtedy: minął cały 
wiek od wydania, a jej treści nadal fascynują czy-
telników, którzy twierdzą, że czytali ją kilkakrotnie 
i mają zamiar do niej wracać. Ponadto komentarze są 
pełne sprzecznych opinii na jej temat. Jedni uważają 
ją za wybitne dzieło traktujące o początkach chrze-
ścijaństwa oparte na zasadach katolicyzmu, mówiące 
o jego zwycięstwie, inni zaś twierdzą, że jej przesła-
nie jest antychrześcijańskie. Kiedy zastanawiałam się 
nad tym, pomyślałam, że to wynika zapewne z faktu, 
że pisarz najbardziej skupił się na charakterystyce 
ludności pogańskiej, pokazując wyraziściej posta-
cie upadającego Rzymu: pozytywne - Petroniusza, 
arbitra elegancji, mądrego, przebiegłego i jednocze-
śnie umiejącego się dostosować do sytuacji, w jakiej 
przyszło mu żyć, wrażliwego na sztukę i piękno 
estetę; Akte, byłą kochankę Nerona, niezwykle 
empatyczną, wrażliwą na krzywdę ludzką; Senekę, 
mądrego filozofa aczkolwiek oddanego Neronowi, 
a także negatywnych bohaterów: okrutnego Nerona, 
bałwochwalcę zapatrzonego w siebie, pragnącego 
ustawicznych pochwał, uważanego za matkobójcę 
i żonobójcę; Poppeę Sabinę, piękną żonę Nerona sły-
nącą z zawiści i okrucieństwa, nienawidzoną przez 
Rzymian; Chilona Chilonidesa, przebiegłego i spryt-
nego filozofa greckiego niezwykle chciwego, a jed-
nocześnie mądrego i zaradnego, umiejącego wycho-
dzić z różnych opresji, który pod koniec powieści 
przemienia się w chrześcijanina, odkupiwszy swe 
winy męczeńską śmiercią na krzyżu; Tygelina, pre-
fekta pretorianów, rywalizującego z Petroniuszem 
o względy u cezara, niewahającego się przed jakim-
kolwiek okrucieństwem, to on podsuwał Neronowi 
najbardziej szalone pomysły. Ta grupa bohaterów 
była najbardziej scharakteryzowana. Zaś postacie 
reprezentujące chrześcijan zarówno historyczne jak 
Piotr apostoł i Paweł z Tarsu, którzy przecież odgry-
wali dużą rolę w powieści, nauczając i nawracając 

ludzi na wiarę chrześcijańską, jak i fikcyjne: Glaukos 
grecki lekarz, wzorowy chrześcijanin, spalony żyw-
cem na krzyżu; Kryspus, stary kapłan, przywódca 
gminy chrześcijańskiej, stale rozmyślający o Chry-
stusie; Ligia, pokorna, uległa, posłuszna nakazom 
apostołów, ukochana Marka Wincjusza, żołnierza 
zasłużonego dla Rzymu o skłonnościach despotycz-
nych łatwo wybuchającego gniewem, którego miłość 
i nauki apostołów przemieniły z poganina we wzo-
rowego chrześcijanina; atleta Ursus o potężnej sile, 
niezbyt mądry, oddany niewolnik, który pokonał 
potężnego tura i ocalił Ligię od śmierci. Otóż te posta-
cie jakby ginęły na tle pogańskiego ludu, aczkolwiek 
cechowała je dobroć, umiejętność wybaczania, życie 
w cnocie oparte na modlitwach do Chrystusa, którego 
czcili i miłowali najbardziej. Te dwa przeciwstawne 
sobie światy ścierają się ze sobą, a giną słynący ze 
szlachetności chrześcijanie powaleni okrucieństwem 
pogan, w straszliwych mękach, rozszarpywani przez 
lwy i wygłodniałe psy, przybici do krzyża i spaleni 
jak żywe pochodnie. Toteż można mniemać, iż pisarz 
ukazał potęgę świata pogańskiego, który jakby 
zmiażdżył świat chrześcijański. Pewnie dlatego 
niektórzy uważają, że powieść ma antychrześcijań-
ski wymiar. Jednak myślę, że pisarz chciał ukazać, że 
właśnie ci biedni chrześcijanie przez swą męczeńską 
śmierć za wiarę wznieśli potęgę Rzymu, który stał 
się stolicą imponującej religii rozpowszechnionej na 
całym świecie i to właśnie oni zwyciężyli. Wszelako 
są i tacy, co zarzucają, że nie jest to powieść histo-
ryczna. Nie rozumiem, na jakiej podstawie współ-
cześni czytelnicy wysuwają takie wnioski. Jest to na 
pewno inna powieść niż słynna trylogia, choć i w niej 
nie brakuje wątków fikcyjnych. Zaś w omawianej 
lekturze występuje wiele historycznych postaci jak: 
Neron, Poppea, Petroniusz, Akte, Seneka, Apostoł 
Piotr, Paweł z Tarsu oraz wydarzenia jak podpalenie 
Rzymu przez Nerona, któremu pisarz poświęcił mnó-
stwo stron i przedstawił to bardzo szczegółowo, czy 
też opis samego miasta położonego na siedmiu wzgó-
rzach z nazwami jego ówczesnych dzielnic (podobno 
przed napisaniem powieści autor odwiedził osobiście 
Rzym). Dlatego mając na względzie aż tyle faktów, 
trudno nie nazwać tej książki historyczną. Jednak 
współczesny czytelnik w zależności od swego świato-
poglądu różnie interpretuje przyswajane treści. A to, 
moim zdaniem, wcale nie przynosi ujmy danemu 
dziełu, lecz przeciwnie, czyni go aktualnym i ponad-
czasowym, a przez to fascynującym. I taką powie-
ścią jest „Quo vadis”. Ponieważ jest lekturą szkolną, 
nakręcono na jej temat wiele filmów, jak choćby ten 
ostatni sprzed kilkunastu lat Jerzego Kawalerowicza 
ze wspaniałą rolą Treli jako Chilona, więc wszyscy 
zapewne dobrze znają jej treść. Jednak serdecznie 
polecam po raz kolejny sięgnąć po nią, niezależnie 
w jakim jest się wieku, bo warto.
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Cillen D’Arcy Wood – Kraina wiecznego zim-
na (wyścig do poznania tajemnic ukrytych 
w lodach Antarktydy)

Porywająca historia Białego Konty-
nentu, od wielkich odkryć XIX wieku 
po współczesne przełomy naukowe.

Antarktyda, lodowe królestwo oka-
lające biegun południowy, zajmuje 
ważne miejsce w ludzkiej wyobraź-
ni. Przez wieki kusiła odkrywców, 
jednak jej surowy klimat i trudno 
dostępne wybrzeża długo odpierały 
ataki ludzi. ,,Kraina wiecznego zim-
na” opowiada historię pionierskich 
wypraw i zaciętej rywalizacji między 
francuską, amerykańską oraz brytyj-
ską ekspedycją, by zbadać tę mroźną 
pustynię.

Dziś Antarktyda stawia nam 
nowe wyzwania. Naukowcy szuka-
ją ukrytych w lodzie i na dnie mor-
skim śladów przeszłości oraz moni-
torują wpływ globalnego ocieplenia 
na polarną czapę lodową, grożącą 
zatopieniem miast położonych na 
wybrzeżach całego świata. Cillen 
D’Arcy Wood przedstawia rolę Antark-
tydy w tektonicznych dziejach Ziemi, 
zmianach klimatycznych i ewolucji 
gatunków, przeplatając doświadcze-
nia współczesnych odkrywców z dra-
matycznymi historiami odkryć wikto-
riańskich prekursorów.

Kazimierz Nóżka – Zanim wyje-
dziesz w Bieszczady

Czy na pewno chcesz 
rzucić wszystko i wyjechać 
w Bieszczady?

Dwóch najsłynniejszych 
leśników w Polsce i kulturo-
znawca konfrontują nasze 
wyobrażenia o krainie stu-
denckich wypadów, hipisów 
i dzikiej natury z prawdziwym 
obrazem Bieszczadów – obsza-
ru wysiedleń, zapomnianej 
wojny domowej, uciekinie-
rów politycznych, watah wil-
ków, ciekawskich niedźwie-
dzi i surowych praw natury. 
Poznajemy losy pustelników, 
peerelowskich watażków, 
dezerterów rodzinnych i ludzi 
chcących uciec przed miastem 
do lasu zatopionego w dymie 
kopcących retort.

Autorzy zabierają nas 
w prawdziwe Bieszczady. 
Zarówno te, które są obiek-
tem naszych marzeń o zielo-
nej enklawie, jak i do miejsca, 
o którym nie mieliśmy pojęcia. 
Zanim ruszymy w Bieszczady, 
rzuciwszy wszystko na zawsze 
lub tylko na chwilę, powinni-
śmy je poznać.

Jacek Galiński – Pawełek i cała 
reszta (powieść młodzieżowa)

Pawełek nie ma lekko. 
Marzy o tym, by mieć psa, 
walczy o powrót drożdżó-
wek do szkolnego sklepi-
ku i chce w końcu zagrać 
w popularną strzelankę. 
Niestety, życie nijak się ma 
do jego wyobrażeń. Pies 
się pojawia, ale ciułała. 
W grę od razu się przegry-
wa mimo solidnego przygo-
towania w teorii, a dorośli 
jak zwykle nic nie łapią…

Każde dziecko jest 
wyjątkowe, ale Pawełek 
jest także… odlotowy!

Używa słów, jakich 
używają dorośli, ale kopie 
w piłkę dokładnie tak, jak 
robią to dzieci. Mocno, 
z frajdą i beztrosko. Ale ma 
coś jeszcze. Coś bardzo cen-
nego. Przyjaźń z Nowym 
i poczucie humoru. To wła-
śnie ono ratuje ich świat 
i sprawia, że czytając tę 
książkę, będziesz parskał 
śmiechem. A niekiedy 
wzruszenie ściśnie twoje 
gardło. I to bez względu na 
to, ile akurat masz lat.

Masz ciekawe lub nietypowe hobby? Interesujesz się 
modą, kosmetologią, możesz poradzić, jak dbać o urodę? 
Rysujesz karykatury lub coś równie oryginalnego? A może 
znasz jakieś pasjonujące historie o gminie bądź jej miesz-
kańcach? Podziel się z nami! Najlepsze teksty zostaną opu-
blikowane w naszej lokalnej gazecie. Zapraszamy Was, 
drodzy Mieszkańcy, do współtworzenia „Wiadomości 
Brzosteckich”!

Redakcja
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Dary lasu

Przesuszona ziemia w końcu doczekała się 
tak bardzo upragnionego deszczu. Hektoli-
try wody w postaci spadających z nieba kro-

pel nasączyły glebę, tworząc tym samym korzystne 
warunki dla rozwoju kojarzonych z jesienią orga-
nizmów – grzybów. Poruszając się po lesie, mimo-
wolnie spuszczam głowę w dół, aby wodząc wzro-
kiem we wszystkie strony, wypatrywać kryjących 
się pośród listowia brązowych, tudzież czerwonych 
i pomarańczowych grzybowych łebków.

Teren nie należy do łatwych – kolczaste krzewy 
tarniny oraz niemniej wrogo nastawione jeżynowe 

zarośla, utrudniają swobodne przeczesywanie 
leśnych zakamarków. Pomimo to odnajduję pierw-
sze tego dnia owocniki koźlarzy czerwonych, któ-
re jako miejsce wzrostu wybrały podnóże brzozy 
brodawkowatej. Poniekąd nie jest to przypadek, 
bowiem niektóre gatunki grzybów cechują się spe-
cjalizacją w doborze partnera. Powszechnie wia-
domo przecież, że koźlarza należy szukać w pobli-
żu brzóz, podczas gdy maślaka spotkamy raczej 
w sosnowym młodniku. Odpowiedzialne za taki 
stan rzeczy są relacje symbiotyczne występują-
ce pomiędzy poszczególnymi gatunkami drzew 
i grzybów zwane symbiozą mikoryzową. Korzyści 
płynące z owej relacji są obopólne – grzyby mogą 

Październikowe barwy jesieni
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zaopatrywać się w konieczne dla ich 
wzrostu związki organiczne, wytwarza-
ne przez rośliny podczas procesu foto-
syntezy, natomiast systemy korzeniowe, 
a w następstwie całe organizmy drzew, 
zyskują minerały oraz niektóre mikro-
elementy dostarczane im przez strzępki 
grzybni.

Mikoryza jest zjawiskiem powszech-
nym, dotyczącym większości świato-
wych gatunków roślin. Przytoczony 
przykład relacji drzew i grzybów uznać 
można jedynie za namiastkę tego obszer-
nego zagadnienia, o którym warto jednak 
pamiętać, gdy podczas wycieczki do lasu 
z uśmiechem na twarzy sięgniemy po 
okazały owocnik borowika szlachetnego.

Dalsza wędrówka przynosi kolejne 
zbiory. Grzyby jakby na przekór obu-
mierającej już roślinności, eksplodowa-
ły pełnią życia. Pomimo napotykanych 
przeszkód w postaci zeschniętych traw, 
listowia i mnóstwa gałęzi kolejne owocni-
ki borowików, koźlarzy, maślaków, pod-
grzybków czy też wyglądających nieco 
egzotycznie muchomorów czerwonych 
z wielkim uporem pną się w górę, coraz 
mocniej eksponując swe sylwetki na dnie 
lasu.

Innym grzybem godnym uwagi jest 
okratek australijski. Nie posiada on typo-
wego dla wymienionych wcześniej kuzy-
nów kapelusza, a kolejną cechą charakte-
rystyczną - oprócz oryginalnego wyglądu 
- jest jego zapach, przypominający do 
złudzenia fetor gnijącego mięsa. Właśnie 
taką strategię obrał okratek, aby zwa-
bić muchy, które nieświadome niczego, 
przyczyniają się do rozmnażania grzyba, 
przenosząc jego zarodniki.

Pochłonięty poszukiwaniami i eksplo-
racją kolejnych miejsc niemalże zapomi-
nam o wyjątkowych walorach krajobrazu, 
adekwatnych jedynie dla okresu wczesnej 
jesieni. Rozglądam się dookoła, podziwia-
jąc bogatą paletę barw przebarwiających 
się liści brzóz, dębów, buków i klonów. 
Nieco dalej śródpolne miedze przyozda-
biają owoce dzikiej róży, głogu i tarni-
ny, a nad tym wszystkim rozbrzmiewają 
odgłosy ciągnących w stronę zimowisk 
żurawi… Świat przyrody bez wątpienia 
szykuje się na nadejście zimy, dając jed-
nocześnie nam – ludziom – szansę, aby 
właśnie teraz zaopatrzyć się w dary lasu 
pod postacią owoców, grzybów i nasion. 
Warto wykorzystać ten okres, bowiem 
już niebawem odejdzie w niepamięć czas 
obfitości – naturalny zegar tyka…

Opieńka miodowa jest jednym z bardziej pożądanych grzybów naszych lasów

Okratek - przybysz z Australii

Owoce dzikiej róży są bogatym źródłem witaminy C
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Jedzenie ma znaczenie

Jedzenie jest jak mycie zębów. Robimy to 
codziennie, niemalże bezwarunkowo. Jemy, 
myjemy zęby i zaczynamy dzień. Tak jak rodzaj 

szczoteczki i technika czyszczenia ma ogromne 
znaczenie dla kondycji naszych zębów, tak jakość 
pożywienia i sposób, w jaki pokarm dostaje się do 
naszych brzuchów, ma olbrzymi wpływ na nasze 
samopoczucie, sytość, wagę i regenerację orga-
nizmu. Powszechnie wiadomo, że pełnowarto-
ściowa żywność jest fundamentem naszego zdro-
wia, ale mało kto zastanawia się, w jaki sposób ją 
konsumować. Dobra technika jedzenia to pierw-
sza cegiełka w utrzymaniu prawidłowej wagi lub 
zrzuceniu zbędnych kilogramów. Już w jamie ust-
nej zaczyna się proces trawienia pokarmu, dla-
tego też już na tym etapie powinniśmy skupić 
uwagę. Przede wszystkim posiłek powinien być 
bardzo dokładnie rozgryziony i przeżuwany. Przyj-
muje się, że pokarm należy żuć ok. 20-30 razy tak, 
by dokładnie został rozdrobniony, dzięki czemu 
łatwiej będzie trawiony i przyswajany. Oczywiste 
jest, że nie musimy dokładnie liczyć przeżuwania 
kanapki z pomidorem, bo w tym wszystkim cho-
dzi o uważność jedzenia. Jeśli spożywamy posiłek 
w pośpiechu, w trakcie oglądania tv lub śledze-
nia internetowych wiadomości, to bądźmy pewni, 
że ilość skonsumowanego jadła będzie znacznie 
większa i mniej kontrolowana niż przy spokoj-
nym, uważnym spożywaniu bez innych zbędnych 
zewnętrznych bodźców. Dzieje się tak, ponieważ 
dopiero po ok. 20 minutach do naszego mózgu 
dociera informacja, że jesteśmy syci. Jeśli jemy 
szybko, w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie 
nałożyć sobie na talerz znacznie więcej jedzenia 
niż zrobilibyśmy to, jedząc w skupieniu i spokoju. 
W trakcie jedzenia staraj się poczuć smak, teksturę 
i zapach pożywienia. Postaraj się o więcej uważno-
ści, a zobaczysz, że kolejna niezaplanowana porcja 
na talerzu nie będzie Ci potrzebna do szczęścia. 
A co z piciem? Pić przed, w trakcie czy po posiłku? 
Odpowiedź brzmi „to zależy”. Jeśli cierpisz na 
dolegliwości żołądkowo-jelitowe, refluks, zgagę, 
to najlepiej wypić nawet i pół godziny po posiłku. 
Jeśli nie doskwierają żadne przypadłości ze 
strony układu pokarmowego, można pić w trakcie 
posiłku, jednak warto zaznaczyć, że wtedy również 
spożywać możemy więcej pokarmu niż gdybyśmy 
jedli go na sucho. Kluczowa jest regularność w spo-
żywaniu posiłków. Regularna konsumpcja w rów-
nych odstępach czasu pozwala m.in. na unormo-
wanie gospodarki glukozowo-insulinowej. Bez 
względu na to, czy jemy 3,4 lub 5 posiłków dzien-
nie, systematyczność to podstawa. W tym wszyst-
kim ważne są nasze jelita. Jeśli jemy nieregular-
nie lub non stop, wówczas dzieją się w naszym 
brzuchu rewolucje. Wyobraź sobie dwudniową 

imprezę w domu. Pierwszego dnia zabawa wyśmie-
nita. Następnego dnia rano trzeba wysprzątać, 
bo wieczór przychodzą kolejni goście. Wstajemy 
i rozpoczynamy szybkie porządki. Nagle w trak-
cie sprzątania do domu wbiegają prosto ze spaceru 
szczęśliwy pies i dzieci. Pogoda deszczowa, więc 
nie trzeba mówić, jaki efekt zostawią na podłodze. 
No to od nowa jedziemy z tym mopem. Gdy prawie 
zbliżamy się ku końcowi, mąż przygotowując prze-
pyszne danie na wieczór, „troszeczkę” pobrudził 
w kuchni. Nadchodzi wieczór, przychodzą kolejni 
goście, a my jesteśmy niewyspani i zmęczeni cało-
dziennym bezsensownym sprzątaniem, które 
trwało bez końca. Efekt jest taki, że mieszkanie cią-
gle w nieładzie, my padnięci, jedynie goście świet-
nie się bawią. Trzeciego dnia idziemy na luz i nie 
sprzątamy. Dom wygląda jak po huraganie. Analo-
gicznie taka historia dzieje się w naszych jelitach, 
gdy jemy non stop w ciągu dnia, nie dając możli-
wości organizmowi na zaczerpnięcie głębokiego 
oddechu, jelito nie ma szans na oczyszczenie się 
z uczty pokarmowej i do kolejnej przystępuje nie 
do końca przygotowane. A jeśli podjadamy w nocy, 
to już prosta droga do katastrofy. Naturalna mio-
tła, fachowo zwana wędrującym kompleksem 
mioelektrycznym, zmiatająca resztki pokarmu 
i nadmiar bakterii z naszych jelit, zapobiega pro-
cesom gnilnym i rozrostowi patogenów w jelicie 
cienkim. Takie oczyszczenie uaktywnia się po ok. 
1,5 godziny od posiłku i trwa niezakłócone kolejne 
od 1,5-2 godzin, co daje ok. 3-4 godzin pełnego 
cyklu oczyszczania jelit. Każdy posiłek spożyty 
w trakcie tego czasu, przerywa ten proces, a to 
wyśmienita okazja do namnażania się patogenów. 
A jeśli w nocy widzimy światełko w lodówce, to 
na dłuższą metę nasz organizm tego nie przetrwa. 
Konsekwencją tego mogą być wzdęcia, gazy, bie-
gunki lub zaparcia, przelewanie w brzuchu i pro-
sta droga do nadwagi, zła kondycja jelit, a co za 
tym idzie świetna okazja dla rozwinięcia się cho-
rób metabolicznych. Dlatego też przerwa między 
posiłkami to co najmniej 3 godziny. Pamiętajmy, 
by ostatni posiłek był nie mniej niż 2 godziny przed 
snem. Nieważne, czy spożywasz ostatni posiłek 
po godzinie 18.00 czy 20.00, ważne, by nie było 
to tuż przed położeniem się do łóżka. Organizm 
w nocy w trakcie snu powinien się regenerować, 
a nie przekładać swoje siły na trawienie późno zje-
dzonego posiłku. Powyższe zasady są dość proste, 
jednak w dzisiejszym zabieganym świecie para-
doksalnie trudne do przestrzegania. Jeżeli tego nie 
stosujesz, spróbuj małymi krokami, jeśli nie uda 
się dziś, próbuj kolejnego dnia, jeśli nie przeżujesz 
kęsa kanapki 30 razy, nic się nie stanie, następny 
posiłek zjedz wolniej. Pamiętajmy, że jedzenie ma 
znaczenie, a szczególnie zasady i technika kon-
sumpcji. Twój żołądek i jelita za to Ci podziękują.
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Psychologia różnic indywidualnych: 
co wpływa na to, kim się stajemy?

To kim jesteśmy i kim się stajemy, zależy 
od dwóch aspektów: od natury i kul-
tury, czyli od całego pakietu zdolno-

ści, cech i uwarunkowań, z którymi przyszliśmy 
na świat, a także od tego, kim uczynili nas inni 
ludzie i otaczająca nas rzeczywistość. Psycholo-
gia różnic indywidualnych bada to, co odróżnia 
nas od siebie, a na jej gruncie badacze starają się 
zrozumieć, skąd biorą się owe różnice, czego doty-
czą oraz na co wpływają. Bada się przede wszyst-
kim wariancje w zakresie osobowości, tempera-
mentu, stylów poznawczych, kreatywności oraz 
inteligencji. Każdy z nas jest bowiem jednostką 
z indywidualnym zespołem cech, predyspozycji 
i preferencji, jednak mimo to jesteśmy w stanie 
wskazać pewne prawidłowości, które powtarzają 
się wśród nas. W psychologii różnic indywidual-
nych przyjmuje się, że każda osoba znajduje się 
na kontinuum pewnej cechy. Przykładowo każdy 
z nas plasuje się gdzieś pomiędzy ekstrawersją 
a introwersją. Jedni wolą przebywać wśród ludzi, 
są bardziej aktywni (ekstrawertycy), inni nato-
miast wolą przebywanie w ciszy, nie potrzebują 
tylu bodźców (introwertycy). Są też tacy, którzy 
raczej wolą być sami, ale czasem potrzebują towa-
rzystwa innych ludzi (bliżej krańca introwersja na 
kontinuum). 

Na gruncie psychologii różnic indywidualnych 
badacze starają się określić, czym tak napraw-
dę jest osobowość oraz jakie czynniki się na nią 
składają. Osobowość człowieka rozpatruje się 
m.in. jako zestaw pewnych cech. Najpopularniej-
szą koncepcją jest pięcioczynnikowa struktura 
osobowości, zaproponowana przez Costę oraz 
McCrae’go. Według nich na osobowość składają 
się: neurotyczność (a zatem cecha, która mówi 
o tym, na ile osoba wykazuje się stabilnością 
emocjonalną), otwartość na doświadczenia, ugo-
dowość, sumienność oraz wspomniana wyżej – 
ekstrawersja. Cechy te według autorów, charak-
teryzują każdego z nas, niezależnie od płci, rasy 
czy kultury. Udowodniono również, iż mają one 
podstawę biologiczną – charakteryzuje je wyso-
ki stopień odziedziczalności. Koncepcja pięciu 
cech składających się na osobowość jest jedną 
z wielu, podobnie jak w przypadku teorii doty-
czących struktury naszego temperamentu czy też 
kreatywności. 

Istotną kwestią, jeśli chodzi o różnice indy-
widualne, jest zmienność zachowania w cza-
sie, a także w zależności od sytuacji. Zmienność 
w czasie dotyczy tego, jak zmieniamy się wraz 
z kolejnymi miesiącami czy latami. Zmienność 
sytuacyjna odnosi się natomiast do odmienne-
go zachowania w zależności od sytuacji. Przy-
kładowo, możemy ogólnie być odważni, ale 

w niektórych kontekstach wykazywać się nieśmia-
łością. Preferencje, upodobania czy zachowania, 
które są dla nas częstsze, wskazują na cechy, jakie 
posiadamy – stałe predyspozycje, składające się 
na nasz „charakter”. Natomiast chwilowe, zmien-
ne sytuacyjnie przejawy upodobań, zachowań itd. 
są tzw. „stanami”. Warto pamiętać o tym rozróż-
nieniu szczególnie wtedy, gdy poddajemy ocenie 
zachowanie innych ludzi (zwłaszcza tych, których 
nie znamy wystarczająco dobrze). Przykładowo, 
osoba, którą widujemy jedynie w towarzystwie 
innych ludzi, może wydawać się wesoła, ekstra-
wertyczna, wręcz pyszna, natomiast na co dzień 
może być cicha i spokojna. Wydając osąd tylko 
na podstawie ograniczonych danych (zachowa-
nia osoby w towarzystwie), mijamy się z prawdą. 
Warto więc poczekać z oceną, a przede wszystkim 
wziąć pod uwagę całe spektrum, jakie składa się 
na zachowanie danej osoby w konkretnej sytuacji. 
Dlatego też zazwyczaj tzw. „pierwsze wrażenie” 
nie mówi nam zbyt wiele o człowieku.

Co jednak wpływa na nasz charakter, na to 
kim się stajemy? Przychodzimy na świat z pew-
nym zestawem genów, które dają nam określone 
możliwości, ale również nakładają ogranicze-
nia. Niektóre z tych ograniczeń będziemy w sta-
nie pokonać, a inne już nie. Przykładowo osoba 
flegmatyczna nie będzie w stanie działać na takim 
samym poziomie jak osoba aktywna. Natomiast 
tendencję do objadania się będzie mogła zmie-
nić (z mniejszym bądź większym wysiłkiem). Już 
w pierwszych dniach życia możemy dostrzec róż-
nice indywidualne wśród noworodków. Odmien-
ności te dotyczą na początku temperamentu, 
a zatem sposobu bycia, który jest wrodzony, 
zdeterminowany biologicznie. Różnice tempera-
mentalne mogą dotyczyć na przykład poziomu 
aktywności noworodka. W kolejnych miesiącach 
życia oprócz wrodzonego pakietu, coraz większe 
znaczenie zaczynają odgrywać doświadczenia 
zewnętrzne: komunikaty kierowane do dziecka, 
dotyk, wszelkie bodźce wzrokowe czy słuchowe, 
kontakt z członkami rodziny (przede wszystkim 
z matką). Małe dziecko jest jak gąbka – chłonie 
wszystko, co jest wokół, dlatego dzieciństwo jest 
najistotniejszym okresem w naszym życiu. To, co 
wydarza się w pierwszych latach życia, nie deter-
minuje jednak wszystkiego. W późniejszym cza-
sie wciąż jesteśmy w stanie pewne rzeczy wypra-
cować, zmienić – z większym bądź mniejszym 
trudem. 

Każde nowe doświadczenie wnosi coś do 
naszego życia i zmienia nas samych, jednak to 
jak owe zdarzenie zostanie zinterpretowane, zale-
ży od tego, co już wiemy. Dlatego czasem mimo 
doświadczeń, które starają się pokazać nam coś 
innego, zmusić nas do wyjścia ze swojej perspek-
tywy, my interpretujemy je „po swojemu”, upiera-
jąc się przy tym, co już wiemy.
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- Ech, przez 10 lat małżeństwa znużyło 
mnie ono, jest nudne, szare, nijakie...
- A próbowałeś urozmaicić swoje in-
tymne pożycie? Np. kajdanki, knebel, 
pejcz, takie tam...
- A wiesz, spróbuję.
Za jakiś czas:
- Widzę, że promieniejesz radością; 
moja rada podziałała?
- O, tak. Jak żona jest przykuta do łóż-
ka i zakneblowana, to nie łazi za mną 
i nie biadoli, że zmarnowała na mnie 
najlepsze lata swego życia.

Małgosia była grzeczna, dlatego do-
stała od mamy dwa złote. Zapomniała 
jednak podziękować.
- Nie masz mi nic do powiedzenia? - 
podpuszcza ją mama.
Dziewczyna milczy.
- A co ja zawsze mówię tacie, kiedy 
daje mi pieniądze?
- „Tylko tyle”?

- Jak się czuje ten pacjent spod 3?
- Lepiej, już zaczął mówić.
- I co powiedział?
- Że czuje się gorzej.

Rozmowa o pracę:
- Pisze Pan w CV, że ma Pan ponad 35 
lat doświadczenia w branży RTV, a ma 
Pan 40 lat. Jak Pan to wytłumaczy?
- W domu rodzinnym dorabiałem jako 
pilot do telewizora.

- Po co kibicowi reprezentacji Polski 
szalik?
- Żeby miał czym łzy wycierać.

Mąż mówi do żony:
- Znowu nasz Jasiu zaglądał mi do 
portfela. - mówi poddenerwowany 
ojciec.
- Dlaczego myślisz, że to on? - pyta 
żona - Być może to ja wzięłam...
- To niemożliwe. W portfelu jeszcze 
coś zostało.

- Jasiu, jak się nazywają mieszkańcy 
Warszawy?
- A skąd mam wiedzieć?! Przecież to 
prawie dwa miliony ludzi!

Matka i syn po kartkówce:
- Jak to jest możliwe, że wszyscy w kla-
sie mają 5, a ty masz 1?!
- Bo tylko mnie zabrałaś ściągi.

Blondynka wraca od okulisty i kole-
żanka pyta:
- I co powiedział lekarz?
- Wzrok mam dobry, ale muszę na-
uczyć się alfabetu!

Spotykają się dwie sąsiadki:
- Jak się czuje pani mąż? Słyszałam, że 
był u lekarza?
- Tak, lekarz zalecił mu palić najwyżej 
pięć papierosów dziennie.
- I co, zastosował się do rady? Pali te-
raz mniej?
- Zastosował się, z tym że wcześniej 
w ogóle nie palił.

Policjant w czasie patrolu przechodzi 
obok jeziorka i nagle zauważa topiące 
się dziecko, bez zastanowienia rzuca 
się i ratuje topielca.
Dzień później na komisariat przycho-
dzi kobieta i pyta:
- Gdzie jest ten policjant, który urato-
wał mojego syna?
Przychodzi policjant i z miejsca mówi, 
że nie ma szczególnie za co dziękować, 
bo to jego obowiązek itd., aż nagle ko-
bieta przerywa mu i mówi:
- GDZIE ZGUBIŁEŚ JEGO CZAPECZKĘ?!

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wisława Szymborska, Nic dwa razy: 
Wybór wierszy

Najpiękniejszych chwil w życiu 
nie zaplanujesz. One przyjdą same. 
Sztuka życia – to cieszyć się małym 
szczęściem. 

Phil Bosmans

Krytyka jest czymś, czego możemy 
łatwo uniknąć, nie mówiąc nic, nie 
robiąc nic i będąc nikim. 

Arystoteles

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy 
zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż 
konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy 
to robili i powinniśmy zatrudnić do 
wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi 
to lepiej niż my. 

Henry Ford

Nie znam bardziej optymistycznego 
faktu niż ludzka zdolność do ulepsza-
nia życia dzięki świadomemu dzia-
łaniu. Jeśli ktoś z ufnością podąży za 
swoimi marzeniami i postanowi pro-
wadzić życie, które sobie wyśnił, bar-
dzo szybko osiągnie niespodziewany 
sukces.

Walden Thoreau

Cztery krótkie słowa, które pod-
sumowują to, co wyniosło ludzi suk-
cesu ponad poziom tłumu to: „a little 
bit more” (troszeczkę więcej). Zrobili 
wszystko, czego od nich oczekiwano 
i troszeczkę więcej. 

Lou Vickery

Jeden dzień na raz – to wystarczy. 
Nie oglądaj się za siebie i nie martw się 
przeszłością, ponieważ jej już nie ma. 
I nie niepokój się o przyszłość, bo ta 
jeszcze nie nadeszła. Żyj teraźniejszo-
ścią i rób to tak pięknie, by była warta 
wspominania.

Ida Scott Taylor

dowciP bawi, drwina dławi
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

październik 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miasto? (str. 33) i zagadki przyrodniczej 
Co to za gatunek? (str. 33) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 10 listopada 
2022 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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Imię i nazwisko, miejscowość

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

POZIOMO: 
1) Terenowe zawody samochodowe. 6) Jednostka natę-
żenia prądu elektrycznego równa tysięcznej części ampe-
ra. 11) Zwisający kawałek zamarzniętej wody, o wydłużo-
nym kształcie. 12) Bakteria chorobotwórcza. 13) Ceniona 
ryba morska. 14) Zatarg, sprzeczka, kłótnia. 15) Zbiór płyt 
z nagraniami, komplet płyt. 19) Specjalista z zakresu na-
uki o psie. 24) Zapora budowana w czasie walk ulicz-
nych. 25) Rotacja roślin. 27) Gdacząca producentka 
jaj. 31) Towarzystwo asekuracyjne ubezpieczające ase-
kuratora. 33) Sprzymierzeniec, sojusznik. 34) Bywa na 
umór. 36) Członek ludu afrykańskiego. 38) Sposób powsta-
nia; pochodzenie, rodowód. 39) Kraj związkowy w Alpach 
(Austria), stolica Innsbruck. 40) Niewielki wiejski domek 
mieszkalny, najczęściej z frontowym gankiem. 41) Zdrob-
niale od fotel. 42) Dzieło sztuki wykonane w kamieniu, 
drewnie itp. 43) Lokum poczwarki. 44) Grany z wieży.
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PIONOWO:
1) Klub piłkarski z Londynu. 2) Plażowanie bez stanika. 3) Imię żeńskie 
- 15 XII 4) Szachraj, kanciarz, hochsztapler. 5) Rodzaj kamizelki bez 
rękawów. 6) Potocznie: beksa, płaksa, mazgaj. 7) Rodzaj krzesła lub 
pudło pojazdu na drążkach, służące do przenoszenia ludzi. 8) Bred-
nie, głupstwa, niestworzone rzeczy. 9) Działka gruntu wydzielona 
z większego obszaru. 10) Rozsądek, przezorność. 16) Despota, 
satrapa, władca absolutny. 17) Stolica Japonii. 18) Amerykański kon-
cern fotograficzny. 20) Dołożenie, dorzucenie, dołączenie. 21) Ła-
cińska nazwa Czech. 22) Zabawa ludowa z odpustem w klasztorze 
na Zwierzyńcu w Krakowie. 23) Zakątek. 26) Wieś ze słynnymi 
dębami. 28) Liście drzew iglastych. 29) Najdroższa przyprawa na 
świecie. 30) Niejeden w gazecie lub ustawie. 32) Moore, aktor ang.; 
odtwórca roli Jamesa Bonda. 34) Tworzą tratwę. 35) Na głowie pun-
ka. 36) Opłata za przejazd lub przejście drogą, mostem, groblą, przez 
rogatkę itp. 37) Wykonanie partii muzycznej lub tanecznej przez jed-
ną osobę. 39) Kierunek jakichś działań, bieg jakichś spraw.
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międzynarodowy 
Turniej Karate 
Kyokushin Galizia cup

1 października 2022 roku w Leżajsku odbył się 
10. Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin 
POLISH OPEN WKB, w którym wzięło udział 

blisko 200 zawodników z 24 Dojo (Lublin, Oświę-
cim, Przemyśl, Tarnobrzeg, Wadowice, Sandomierz, 
Sanok, Rzeszów, Limanowa, Józefów, Góra Kalwa-
ria, Bielsko-Biała, Gorzyce, Brzostek, Dębica, Pilzno, 
Straszęcin, Ropczyce, Kraków, Uzhgorod, Radom-
sko, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Sie-
niawa). Brzostecki Klub Karate Kyokushin reprezen-
towało 10 zawodników oraz trzech sędziów. Sędzią 
głównym zawodów był sensei Tomasz Mendoń, 

a sędziami maty byli sensei Robert Kolbusz oraz sen-
sei Paweł Bulsa.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce – Juszkiewicz Wiktoria
1. miejsce – Mroczek Klaudia
3. miejsce – Krupka Paweł
3. miejsce – Wątorek Klaudia
3. miejsce – Podraza Tomasz
3. miejsce – Krawiec Lena
3. miejsce – Gwiżdż Jan
4. miejsce – Kolbusz Dawid

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy 
Brzostek w ramach realizacji zadania publicznego 
z zakresu rozwoju sportu: „Szkolenie dzieci i młodzie-
ży, organizowanie współzawodnictwa sportowego 
w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz
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europejski dzień 
Sportu Szkolnego 
w SP Januszkowicach 

30 września Szkoła Podstawowa w Janusz-
kowicach po raz pierwszy wzięła udział 
w świętowaniu Europejskiego Dnia 

Sportu Szkolnego (European School Sport Day - 
ESSD). To wielkie, międzynarodowe święto ruchu, 
w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet 
Ameryki Południowej, Afryki i Azji! W poprzedniej 
edycji ESSD wzięło udział prawie 2 mln uczniów z bli-
sko 4 tys. szkół w 38 krajach na całym świecie ! ESSD 
zachęca do wspólnego spędzania czasu na zabawie 
przy jednoczesnej promocji aktywności fizycznej. 

W tym dniu uczniowie klas 1-3 mieli szansę wykazać 
się sprawnością fizyczną w konkurencjach oraz brali 
udział w różnorodnych zabawach ruchowych. Dzię-
kujemy Centrum Animacji Tęczowa Dolina za użycze-
nie sprzętu dzięki, któremu niewątpliwie dzień ten 
na długo pozostanie w pamięci dzieci, o czym świad-
czą olbrzymie emocje towarzyszące uczniom podczas 
fizycznych zmagań oraz bardzo pozytywne opinie 
podsumowujące to sportowe przedsięwzięcie.

Nauczyciel wf-u Magdalena Kawalec
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Zwycięzcy biegów 
przełajowych

Za nami pierwsze zawody dla uczniów w roku 
szkolnym 2022/2023 – VI Grand Prix Gminy 
Brzostek w Biegach Przełajowych o Puchar Bur-

mistrza Brzostku. Biegi jak zawsze odbyły się na terenie sta-
dionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. Łącznie udział 
wzięło 168 uczniów, którzy mieli do pokonania dystans od 
250 do 800 metrów. Tak jak w roku ubiegłym, niestety, po 
raz kolejny pogoda spłatała nam figla. Pierwotnie impreza 
miała się odbyć pod we wrześniu (19.09), ale kapry-
śna pogoda nie pozwoliła na przeprowadzenie zawodów 
w wyznaczonym terminie. Na szczęście w nowym terminie 
(07.10) pogoda dopisała i bez problemów można było prze-
prowadzić zawody. Biegi rozegrano w trzech kategoriach 
wiekowych zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Oficjal-
nego otwarcia zawodów dokonał kierownik OSiR-u Andrzej 
Piękoś. Na początku biegali najmłodsi, czyli uczniowie klas 
1-3. Następnie startowali starsi zawodnicy – uczniowie klas 
4-6, którzy biegali już na dłuższym dystansie – 600 m. Naj-
starsi uczniowie klas 7-8 mieli do pokonania 600 m (dziew-
czyny) i 800 m (chłopcy). Trzeba przyznać, że rywalizacja 
była bardzo zacięta, chociaż na twarzach zawodników nie-
trudno było dostrzec uśmiech. Uczniowie kibicowali sobie 
wzajemnie i zagrzewali się do walki. Na najlepszą trójkę 
w każdej kategorii czekały pamiątkowe dyplomy, medale, 
a dla najlepszych drużyn puchary, którymi młodych spor-
towców z radością dekorował Zastępca Burmistrza Brzostku 
Adam Kostrząb oraz kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Puchary również otrzymały najlepsze szkoły w klasyfikacji 
drużynowej. Gratulujemy zarówno zwycięzcom poszcze-
gólnych kategorii wiekowych, jak i wszystkim uczestnikom 
biegów. 

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych:

KAT. KLASY I-III SP DZIEWCZĄT 
1. Lena Papiernik (SP Przeczyca)
2. Zofia Syrek (SP Januszkowice)
3. Amelia Samborska (SP Gorzejowa)

KAT. KLASY I-III SP CHŁOPCÓW 
1. Jan Orlow (SP Brzostek) 
2.Patryk Sosnowski (SP Grudna Górna)
3. Wiktor Papiernik (SP Siedliska-Bogusz)
KAT. KLASY IV-VI SP DZIEWCZĄT 
1. Dominika Kolman (SP Brzostek)
2. Wiktoria Łukowicz (SP Januszkowice)
3. Julia Piotrowska (SP Brzostek)
KAT. KLASY IV-VI SP CHŁOPCÓW 
1.Tomasz Lampara (SP Januszkowice)
2. Mateusz Rozwadowski (SP Brzostek)
3. Kacper Baran (SP Przeczyca)
KAT. KLASA VII – VIII SP DZIEWCZĄT 
1. Karolina Bułat (SP Smarżowa)
2. Anna Jedziniak (SP Kamienica Górna)
3. Aleksandra Kurcz (SP Siedliska-Bogusz)
KAT. KLASA VII – VIII SP CHŁOPCÓW 
1. Kacper Szela (SP Siedliska-Bogusz)
2. Patryk Berek (SP Brzostek)
3. Gabriel Orkisz (SP Grudna Górna)

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
SP Brzostek - (42 pkt.)
SP Januszkowice - (27 pkt.)
SP Siedliska-Bogusz - (19 pkt.)
SP Przeczyca - (15 pkt.)
SP Grudna Górna - (13 pkt.)
SP Gorzejowa i SP Kamienica Górna - (10 pkt.)
SP Smarżowa - (8 pkt.)
SP Nawsie Brzosteckie - (0 pkt.)

Magdalena Kawalec
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TERMINARZ 3. LIGA 
DATA GODZ. GOSPODARZ GOŚCIE WYNIKI

2022-10-02 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek LKS Kańczuga 10:4
2022-10-08 11:00 KS Golden Masters II Korczyna LKS Brzostowianka Brzostek 6:10
2022-10-23 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek KSTS MOSiR Karpaty II Krosno
2022-10-29 11:00 PUKS Arka Łętownia LKS Brzostowianka Brzostek
2022-11-06 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek TG Sokół Dynów
2022-11-27 11:00 KTS GOSiR Krościenko Wyżne LKS Brzostowianka Brzostek
2022-12-04 11:00 UKS TKKF MOSiR Dukla LKS Brzostowianka Brzostek
2022-12-11 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek LKS Turze Pole
2022-12-18 11:00 UKS ATS MixRtvAgd.pl Tyczyn LKS Brzostowianka Brzostek
2023-01-15 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek SKT I LO Wiki Sanok
2023-01-22 11:00 LKS Brzostowianka Brzostek UKS Kępa Dębica

TERMINARZ 4. LIGA 
DATA GODZ. GOSPODARZ GOŚCIE WYNIKI

2022-10-09 11:00 LKS Strażak Sośnica LKS Brzostowianka II Brzostek 10:5
2022-10-16 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek OKO-RES KU AZS Politechnika IV Rzeszów
2022-10-23 11:00 GLKS JAWOR 1955 Jawornik Polski LKS Brzostowianka II Brzostek
2022-10-30 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek STS JORDAN w Woli Małej
2022-11-06 11:00 LZS START ROKIETNICA Czelatyce LKS Brzostowianka II Brzostek
2022-11-27 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola
2022-12-04 11:00 KS Szówsko LKS Brzostowianka II Brzostek
2022-12-11 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek ATS Bingo Ropczyce
2022-12-18 11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek PUKS Arka II Łętownia
2023-01-15 11:00 MLKS Nurt Przemyśl LKS Brzostowianka II Brzostek
2023-01-22 11:00 UKS ATS MALUSZKOWO Tyczyn LKS Brzostowianka II Brzostek

TERMINARZ 5. LIGA 
DATA GODZ. GOSPODARZ GOŚCIE WYNIKI

2022-10-23 11:00 KU AZS UR IBERiS Rzeszów LKS Brzostowianka III Brzostek
2022-10-30 11:00 LKS Brzostowianka III Brzostek GKTS Astoria Wadowice Górne
2022-11-06 11:00 KS Głobikowa LKS Brzostowianka III Brzostek
2022-11-20 11:00 MKS TS Mielec LKS Brzostowianka III Brzostek
2022-11-27 11:00 LKS Brzostowianka III Brzostek KU AZS Politechnika VI Rzeszów
2022-12-04 11:00 LKS Brzostowianka III Brzostek KU AZS Politechnika V Rzeszów
2022-12-11 11:00 LKS Brzostowianka III Brzostek TPTS AQUARIUS RSM Rzeszów
2023-01-22 11:00 UKS Spartakus Kolbuszowa LKS Brzostowianka III Brzostek

doBry PocZąteK SeZonu teniSiStóW 
lKS BrZoStoWiAnKA BrZoSteK

Udanie rozpoczął się nowy sezon dla tenisistów stoło-
wych. Po zmianach personalnych w zespole i dobrze 
przepracowanym okresie przygotowawczym teni-

siści przystąpili do walki w rozgrywkach ligowych. Tak jak 
w roku ubiegłym brzostecki klub wystawił do walki trzy dru-
żyny występujące w III, IV i V lidze. Bardzo dobrze spisuje 
się pierwsza drużyna LKS Brzostowianka Brzostek wystę-
pująca w rozgrywkach III ligi. Po rozegraniu dwóch spotkań 
zespół zajmuje pierwsze miejsce w rozgrywkach. Druga dru-
żyna występująca w IV lidze na inaugurację sezonu prze-
grała swoje pierwsze spotkanie, ale nie załamuje rąk po tej 
porażce i myśli o kolejnych spotkaniach. Drużyna występu-
jąca w V lidze w chwili oddawania gazety do druku nie roze-
grała jeszcze żadnego spotkania.

Oprócz zawodników występujących w rozgrywkach 
zapraszamy na treningi dzieci i młodzież, które pod po 
okiem wykwalifikowanych trenerów chciałyby rozpocząć 
przygodę przy tenisowym stole. Treningi odbywają się 

w każdy wtorek i piątek w godzinach od 1730 do 1830 w hali 
sportowej im. Agaty Mróz -Olszewskiej w Brzostku. Tego 
wszystkiego nie byłoby bez dofinansowania z Urzędu Miej-
skiego w Brzostku, Ministerstwa Sportu oraz sponsorów LKS 
Brzostowianka Brzostek. Dzięki funduszom może odbywać 
się szkolenie dzieci i młodzieży, które uczestniczą w licznych 
turniejach oraz w rozgrywkach ligowych. W nadchodzącym 
sezonie trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki i życzymy 
powodzenia wszystkim tenisistom stołowym!!!

LKS Brzostowianka Brzostek
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Z dziejów wsi Klecie 

cz. III 
Wieś Klecie wsią galicyjską

GALICJA - jest nazwą ziem polskich pod zaborem austriac-
kim 1775-1918. Obszar Galicji obejmował ziemie południo-
wo-wschodniej Małopolski i Podola. Stolicą Galicji był Lwów. 
Kraków był oddzielnym obszarem, stanowił Krakowską 
Rzeczpospolitą. 

Kraj – Galicję podzielono na 18 cyrkułów. Miejscowości 
dzisiejszej gminy Brzostek należały do cyrkułu tarnowskiego. 
Sąsiednie cyrkuły: jasielski i gorlicki. Strukturę rolną Galicji – 
najbardziej zacofanej gospodarczo dzielnicy Polski – cechowa-
ło rozdrobnienie gruntów chłopskich (tzw. „nędza galicyjska”). 
Rozwój przemysłu nastąpił dopiero pod koniec XIX i w początku 
XX wieku. Galicja była terenem licznych spisków politycznych 
o charakterze patriotycznym, które doprowadziły do rewolu-
cji krakowskiej, pod wodzą Edwarda Dembowskiego w 1846 r. 
Władze cesarstwa Habsburgów w Wiedniu stłumiły powstanie 
krakowskie, wykorzystując bunt chłopski przeciwko szlachcie 
polskiej, posiadaczom ziemskim – urządzając „rzeź galicyjską” 
– zwaną: „rabacją galicyjską”. Przywódcą buntu chłopskiego 
był Jakub Szela, chłop ze Smarżowej. Równocześnie z buntem 
– „rzezią galicyjską” – we wsiach: Klecie, Bukowa i Januszko-
wice trwał bunt mieszkańców tych wsi, związanych z likwida-
cją klecieckiego kościoła pw. św. Leonarda. Do tych wydarzeń, 
jakby „dolanie oliwy do ognia” doszła tragiczna śmierć żony 
właściciela majątku dworskiego w Kleciach, zastrzelonej z bro-
ni palnej, osobiście przez własnego męża – Władysława Fabi-
cha. Jak krążyły opowiadania, tragedia śmierci tej osoby była 
bardzo związana z likwidacją kościoła, co potwierdzają fakty, 
z których łatwo się domyśleć przyczyn. Była to kobieta bardzo 
religijna i troszczyła się o kościół. Sponsorowała odbudowę 
kościoła i dążyła do przywrócenia mu dawnej świetności. Popie-
rała sprzeciw ludności wiejskiej w Kleciach, Bukowej i Janusz-
kowicach. Z jej działalnością nie zgadzał się mąż W. Fabich, 
który użył broni palnej i osobiście zastrzelił swoją żonę. Jak 
głosi legenda: „duch Fabichowej pozostał we dworze, chodził 
i straszył, czuwał też, aby nikt tutaj nie zaznał szczęścia”, co się 
sprawdziło poniekąd w późniejszych czasach. 

Po zniesieniu pańszczyzny w Galicji – 1872 r. majątek 
w Kleciach nabyła rodzina Nowaków z Sanoka. Stanisław Wik-
tor Nowak był urzędnikiem cyrkułu sanockiego – prawnikiem. 
Żona jego Antonina posiadała majątek ziemski w miejscowości 
Olechowce koło Sanoka. Oprócz majątku dworskiego w Kleciach 
liczącego 360 morgów, czyli około 207 ha, Nowakowie nabyli 
obszar leśny położony w Kamienicy Górnej, o powierzchni 960 
morgów, czyli ok. 552 ha. Majątek ten odziedziczyła, wycho-
dząc za mąż za Andrzeja Pawłowskiego, który z wykształcenia 
był prawnikiem i sprawował stanowisko burmistrza miasta 
Jasło. Do Kleci dojeżdżał od czasu do czasu. Tutaj przyszło na 
świat pięcioro dzieci, synowie Witold, Zbigniew, Wiesław i Cze-
sław oraz córka Wanda. Wychowanie dzieci spoczęło na gło-
wie matki, która starannie o to dbała. Na nauki do dzieci przy-
jeżdżała guwernantka Zofia Dominik z Januszkowic. Później 

dzieci przewożone były do szkoły powszechnej (raczej wówczas 
parafialnej B.K.) w Brzostku. Chłopcy następnie kształcili się 
w „wielkim świecie”, a córka Wanda została oddana do szkoły 
prowadzonej przez zakonnice w Zbylitowskiej Górze. Tam uczy-
ły się dziewczęta z tzw. „dobrych domów”.

Dworek kleciecki pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Jest to 
klasyczny, murowany, parterowy dom podpiwniczony, zbudo-
wany na planie prostokąta, pokryty dachem czterospadowym. 
Wokół rozciąga się park dworski, obecnie w stanie zniszczonym, 
bez żadnej kompozycji. Obok stoi oficyna dworska, również 
z pierwszej połowy XIX w. murowana, dawniej parterowa, 
obecnie po przebudowie dwukondygnacyjna. Obok oficyny stoi 
aranżacja. We dworze pracowała służba, która prowadziła dzie-
dziczce dom.

Obiekty gospodarcze majątku dworskiego stanowiły „czwo-
raki” – budynki dla robotników dworskich (fornali, stajennych 
i pozost.). Stajnia końska, obora bydlęca, chlewnia – trzody, sto-
doły – gumna, spichlerze, lamus, kuźnia, stolarnia, gorzelnia. 
Poza budynkami znajdował się inwentarz żywy i martwy. Grun-
ty rozciągały się na równinach doliny rzeki Wisłoka po obydwu 
jej stronach. 

W pozostałej, pozadworskiej części wsi Klecie grunty chłop-
skie były szalenie rozdrobnione. Istniało duże przeludnienie 
wsi. Siła robocza była bardzo tania, zarobki kompromitująco 
bardzo niskie. W krajach zachodnich, szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Brazylii, Argentynie oraz 
w krajach zachodniej Europy: Francji, Belgii, Niemczech rozwi-
jający się przemysł potrzebował robotników, którzy rekrutowali 
się z chłopów popańszczyźnianych z krajów wschodniej Europy, 
szczególnie z rozbiorowej Polski. Z Galicji najbardziej zacofa-
nej gospodarczo dzielnicy Polski wyemigrowało najwięcej lud-
ności wiejskiej. We wsi Klecie było niewiele rodzin, w których 
nie byłoby emigrantów. W mojej rodzinie ze strony matki przed 
I wojną światową wyemigrowało za ocean czworo rodzeństwa 
mamy: dwie siostry: Anna Miszczak (Filadelfia) i Katarzyna 
Jankowska (South Amboy), dwaj bracia mamy i wujkowie Józef 
Stanek (Detroit) i Jan Stanek (Chicago). Wśród emigrantów były 
osoby, które wyjeżdżały na zarobek na pewien czas na okres kil-
ku lat, przeważnie ojcowie rodzin, po zarobieniu jakiejś liczącej 
się sumy pieniędzy wracali na swoje gospodarstwa, dokupywali 
ziemi, urządzali swoją nową gospodarkę, kształcili dzieci. Z dal-
szej rodziny mojej matki wyemigrowało ok. 6 osób.

Moja babcia Maria z domu Jałowy – ciotka księdza Józefa 
Jałowego urodziła 6 dzieci – cztery córki, dwóch synów. Dwie 
ciotki i dwu wujków wyemigrowało do USA. Galicję objęła 
masowa emigracja szczególnie z okolic górskich. Tę sytuację 
opiewa góralska piosenka, której słowa brzmią:

I
„Góralu czy Ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych,
Świerkowych lasów i hal,
I tych potoków przeczystych.
Góralu czy Ci nie żal?
Góralu wracaj do hal.
II
Góral na góry spoziera,
I łzy rękawem ociera,
I góry porzucić trzeba
Dla chleba, panie dla chleba”.

Bolesław Kowalski
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„tam gdzie 
niebo styka się 
z ziemią”

Relacja z pielgrzymki do 
Medziugorie

Wiele razy słyszałam od 
znajomych, że warto 
pojechać na pielgrzymkę 

do Medziugorie. Dlatego pomyślałam, 
że powinniśmy się tam wybrać wraz 
z mężem., który też mnie do tego nama-
wiał. Zamiar ów mogliśmy zrealizo-
wać dopiero w tym roku, w pierwszej 
połowie lipca. Jesteśmy bardzo zado-
woleni, że udało nam się zapisać na 
wyjazd z grupą brzostecką organizo-
waną przez Barbarę i Zofię. Zapewne 
większość wie, że od dawna cieszą się 
one w naszej gminie dużą popularno-
ścią, aktywizując lokalną społeczność 
(w samorządzie i w kościele). Znane są 
również jako bardzo aktywne propaga-
torki kultu maryjnego w Medziugorie 
- pielgrzymując w to święte miejsce po 
kilkanaście razy, zachęcają też innych. 
Tu ukłony w ich stronę za cenne wska-
zówki przy pisaniu niniejszego tekstu. 
Zaś o tym, że są świetnymi organiza-
torkami, przekonałam się już w auto-
karze. Najbardziej zachwyciły mnie 
solidnie wydane śpiewniki, w których 
znajdowały się treści pieśni maryj-
nych, nie tylko w języku polskim, ale 
też chorwackim, które jak się później 
okazało, były śpiewane podczas nabo-
żeństw odprawianych w Medziugorie. 
A co ciekawe, pieśni tych obie akty-
wistki zdążyły nas nauczyć w cza-
sie podróży. I trzeba przyznać, że ten 
wspólny śpiew do przepięknych słów 
i melodii napawał dusze jakąś 
niewysłowioną błogością. Nasze dzia-
łaczki na początku musiały w autoka-
rze pełnić rolę pilotek i świetnie sobie 
poradziły. Postarały się też o drobne 
upominki dla wszystkich, m.in. 
obrazki z wizerunkiem i ostatnim prze-
słaniem Maryi z podpisanymi nazwi-
skami uczestników pielgrzymki, byśmy 
mogli polecać swe modlitwy za nich, 
a wszystko po to, aby zintegrować spo-
łeczność w naszym autokarze. Należy 
wspomnieć, że ponad 60% stanowili 

w nim mieszkańcy z naszej gminy, byli 
też pielgrzymi z Dukli i okolic Tarno-
brzega. Przekrój wiekowy był bardzo 
zróżnicowany - od dzieci po seniorów, 
wśród których najstarszą była miesz-
kanka Brzostku, Antonina, licząca 
ponad 80 lat, znakomicie radząca sobie 
we wszystkich pieszych wędrówkach. 
Nie zabrakło księdza i trzech zakonnic.

W Dukli, w kościele św. Jana 
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, aby 
pomodlić się o szczęśliwą podróż, co 
należy do tradycji tych pielgrzymek. 
Zarówno wspólny śpiew, jak i modli-
twy prowadzone pod przewodnictwem 
księdza Piotra z Tarnobrzega oraz 
zakonnic i osobiste refleksje uczestni-
ków nad celem pielgrzymowania spra-
wiły, że w tej wspaniałej atmosferze, 
nawet nie wiedząc kiedy, przekroczy-
liśmy kolejne granice i znaleźliśmy się 
w chorwackiej Riwierze Makarskiej. Tu 
w grocie Matki Boskiej z Lourdes znaj-
dującej się pod górą Biokovo została 
odprawiona Msza Święta - w kamien-
nej wnęce, na wolnym powietrzu przy 
otaczającej ją fantastycznej przyro-
dzie. Modlitwa w takiej scenerii była 

niebywałym przeżyciem. W tych oko-
licach wyczekiwała na nas „pilotka 
z urzędu” - przewodniczka Anna pro-
wadząca własne biuro pielgrzymkowe 
„Gospa” w Jaśle. Dała się poznać nie 
tylko jako osoba głęboko religijna, ale 
też obdarzona empatią oraz znakomi-
tą dykcją i ujmującym, miękkim, lecz 
dobitnym głosem, który sprawiał, że 
jej słowa pełne serdeczności zapada-
ły głęboko w serca, toteż słuchało się 
ich z olbrzymim zainteresowaniem 
graniczącym z podziwem. Potrafi-
ła zajmująco opowiadać o cudach 
i objawieniach, nie pomijając żadnych 
szczegółów i nowinek, nawet tych, któ-
re jeszcze nie doczekały się publikacji. 
Zarówno ona, jak i nasze organiza-
torki starały się, abyśmy jak najwię-
cej wynieśli z tego pielgrzymowania, 
nie tylko dla ducha, ale też dla ciała. 
Na początek, by wypocząć nieco po 

trudach kilkunastogodzinnego sie-
dzenia w autokarze, zawieziono nas 
w czarowne miejsce nad Morze Adria-
tyckie, gdzie w pięknej scenerii mogli-
śmy zakosztować kąpieli morskiej 
i zarazem słonecznej, bo pogoda była 
znakomita, jak przystało na środek 
lata w strefie śródziemnomorskiej. Po 
tym odpoczynku pomknęliśmy wzdłuż 
Adriatyku serpentynami, podziwiając 

malownicze widoki riwiery Makarskiej 
i okolic, które zapierały dech w pier-
si. Nawet nie odczuwało się lęku, kie-
dy autokar przemierzał ostre wiraże, 
w niektórych miejscach nad przepa-
ściami, ponieważ niebiańskie widoki 
zrobiły swoje. I w ten sposób dojecha-
liśmy do Medziugorie - fantastycznej 
krainy w Bośni-Hercegowinie. Miejsco-
wość jest położona pomiędzy dwoma 
wzgórzami i stąd wywodzi się jej nazwa 
w języku chorwackim - słynna już na 
cały świat, tak jak prosił Jan Paweł II. 
Otóż, papież podczas swego spotkania 
z Mirjaną, jedną z „widzących”, któ-
ra podobnie jak Marija, Iwanka, Vic-
ka, Jakow, Ivan, była obecna w czasie 
pierwszego objawienia się Matki Bożej 
24 czerwca 1981r. – powiedział „…
Chrońcie Medziugorie …to duchowe 
centrum świata”. Po czterdziestu latach 
z małej wioski powstało miasteczko 
z licznymi hotelami i sklepikami ofe-
rującymi dewocjonalia. Zaś w samym 
jego centrum znajduje się kościół św. 
Jakuba apostoła, patrona pielgrzy-

mów, posiadający ołtarz polowy z roz-
ległym placem na 5000 miejsc siedzą-
cych, na którym codziennie gromadzą 

Elżbieta Michalik

►
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się tysiące pątników z całego świata. 
W tym to miejscu również my mieli-
śmy okazję się modlić podczas Mszy 
Świętych, odmawiając też wszystkie 
części różańca. Istotnym jest fakt, że 
tradycyjnie już, od wielu lat, odpra-
wia się tam po każdej mszy koronkę 
pokoju (po siedem razy: Ojcze Nasz…, 
Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…), któ-
ra oznacza tam modlitwę dziękczynną. 
Zaś w niesamowitej ciszy i skupieniu, 
na tle przepięknej muzyki, uczestni-
czyliśmy w adoracjach: Najświętsze-
go Sakramentu oraz Krzyża Świętego. 
Ten niewysłowiony spokój i możliwość 
koncentracji w przerwach między 
modlitwą kapłana prowadzącego, 
przy tak dużym zgromadzeniu ludzi, 
były zadziwiające – słychać było jedy-
nie odgłosy przyrody. Zresztą tę ciszę 
można było spotkać wszędzie: na 
górze objawień przy krzyżu Chrystusa 
Ukrzyżowanego i figurce Matki Boskiej 
Królowej Pokoju; przy Niebieskim 
Krzyżu w miejscu objawień; na górze 
Kriżevac przy wysokim (8,56m) krzy-
żu wykonanym ze zbrojonego betonu, 
w który zostały wmurowane relikwie 
krzyża świętego otrzymane z Rzymu; 

na dróżkach przy stacjach drogi krzy-
żowej; na cmentarzu Kovaćica; przy 
drugiej Figurze Królowej Pokoju znaj-
dującej się przed wejściem do kościo-
ła. Wiele jest tam miejsc, gdzie można 
się skupić i zadumać. Niektórzy piel-
grzymi z naszej gminy wypowiadali 
się wprost: „Przyjechaliśmy tu po raz 
kolejny, aby się wyciszyć, oderwać od 

codziennych problemów 
oraz pomodlić się do Mat-
ki Boskiej, dziękując za 
otrzymane łaski i prosząc 
o dalsze”.

Ponadto, co bardzo 
mnie tam urzekło to to, 
że wszędzie widać było 
głęboką wiarę okazywaną 
na każdym kroku przez 
pielgrzymów, a nie tyl-
ko przez starszych, lecz 

w większości przez ludzi w bardzo 
młodym wieku: a to dziewczyna, któ-
ra z ogromną czcią obejmuje i całuje 
nogi ukrzyżowanego Chrystusa, trwa-
jąc w tym dłuższą chwilę; to znowu 
para młodych ludzi klęcząca boso na 
ostrych kamieniach przed figurą Mat-
ki Boskiej Królowej 
Pokoju; a to olbrzymia 
kolejka ludzi usytu-
owana przed Figurą 
Z ma r t w ychwsta łego 
Zbawiciela (symbolizu-
jącą też ukrzyżowanie, 
bowiem za rzeźbą sto-
jącego Chrystusa leży 
olbrzymi krzyż), aby 
specjalną chusteczką 
obetrzeć spływającą 
po Nim strużkę, która 
jak wieść głosi ma moc 

uzdrowicielską; czy też długie rzędy 
wyczekujących przed kompleksem 
około 30 konfesjonałów (wieczorem 
niektórzy spowiadali się, siedząc na 
wprost kapłana, prawdopodobnie była 
to spowiedź życia). Jak opowiadała 
przewodniczka, mnóstwo pielgrzy-
mów zostawia u stóp Matki Boskiej na 
Górze Objawień listy do Niej pisane. 
Natomiast jeden z uczestników naszej 
pielgrzymki, właśnie tam oświadczył 
się swej dziewczynie, która potem 

„dawała świadectwo” swego cudow-
nego uzdrowienia przez ubiegłorocz-
ne modlitwy w tym świętym miejscu. 
Wprawdzie Kościół na razie oficjalnie 
nie uznał tych cudów ze względu na 
trwające jeszcze objawienia, jednak 
jest całe mnóstwo „świadectw” nawró-
cenia i zmian życiowych zachodzą-
cych pod wpływem kultu maryjnego 
w Medziugorie. Z niektórymi mieliśmy 
okazję się zapoznać osobiście, spotyka-
jąc się z tymi ludźmi. Poznaliśmy rów-
nież dużo zabytkowych kościołów usy-
tuowanych w przepięknych okolicach, 
jak ten położony w fantastycznym 
miejscu, kotlinie między wzgórzami, 
gdzie można było zakupić kryształo-
wy, biało-czerwony różaniec. Wydawa-
łoby się, że jest on dla Polaków, gdyż 

w naszych barwach naro-
dowych. Jednak tam, ten 
dwukolorowy różaniec 
symbolizuje wodę i krew 
przelaną przez Chrystusa 
podczas męki na krzyżu. 

Niesamowitym wra-
żeniem była wycieczka 
po Mostarze, jednym 
z większych miast w Chor-
wacji, słynącym z zabyt-
ków, gdzie poznaliśmy 
historię starodawnego 
mostu, który przetrwał 

wieki i dał początek nazwie. Fanta-
styczne było też rozkoszowanie się 
widokiem przepięknych wodospadów, 
odpoczywając w ich pobliżu. Jednak 
najbardziej pamiętne będzie dla mnie 
„zdobywanie” skalistej „Góry Obja-
wień” i modlitewne skupienie przed 
Figurą Królowej Pokoju - o zmierzchu 
z modlitwą różańcową na ustach w oto-
czeniu nieskalanej przyrody, podzi-
wiając panoramę miasteczka. Fascy-
nujące i równie trudne było podejście 
na szczyt Góry Kriżevac i odprawianie 
tam drogi krzyżowej przy stacjach. 

Myślę, że dla nas wszystkich to piel-
grzymowanie było swoistym rodza-
jem katolickich wczasów i rekolekcji, 
gdzie zarówno doznaliśmy duchowych 
korzyści, jak i odpoczynku dla ciała. 
Był to cudownie spędzony czas w przy-
jacielskiej i serdecznej atmosferze, przy 
urzekającej, dziewiczej przyrodzie oraz 
przepięknych pejzażach, w znakomi-
tych warunkach socjalnych, przy wyci-
szeniu się - w wielkim skupieniu bez 
sprawdzania upływu czasu. 
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Janina Słupek

Groch 
z kapustą

Moja znajomość 
z Paderewskim

Wypoczywając w Małopol-
sce, kilka dni postanowi-
liśmy spędzić w Ciężkowi-

cach. Wyszukanie noclegów okazało 
się wcale niełatwe - albo cena była zbyt 
wysoka, albo kwatera zmieniła dotych-
czasowy charakter lub znajdowała się 
zbyt daleko od centrum. Poszukując, 

natrafiłam na Dworek Ignacego Jana 
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, poło-
żony zaledwie kilometr od Ciężkowic, 
gdzie można było wynająć pokój sto-
sunkowo tanio. Mając do dyspozycji 
samochód, niewielka odległość nie sta-
nowi problemu, więc natychmiast tam 
zadzwoniłam. Okazało się, że owszem, 
istnieje możliwość wynajęcia pokoi, ale 
nie na termin, na którym nam zależało, 
gdyż dworek będzie wtedy zajęty przez 
artystów na zaplanowany koncert 
w Stodole. Jak to - koncert w stodole? 
Zaintrygowana nazwą sali koncerto-
wej zaczęłam czytać życiorys Pade-
rewskiego i jego 
związek z Kąśną 
Dolną. Ten słynny 
p ol sk i  p i a n i -
sta, kompozytor 
i polityk żyjący 
w latach 1860-1941 
wykazywał talent 
mu z yc z ny  o d 
swych wczesnych 
lat, uczęszczając 
do Instytutu Muzycznego. Paderew-
ski odbył ośmioletnią pracę w konser-
watorium w Strasburgu. W 1887 roku 
w Wiedniu zadebiutował recitalem 
własnego autorstwa, odniósł sukces 
i zdobył sławę. Koncertował po całym 
świecie. Podczas I wojny swiatowej 

zajmował sie polityką i działalnością 
patriotyczną. Został delegatem – peł-
nomocnikiem, reprezentującym Pol-
skę na konferencji pokojowej w Paryżu. 
Wraz z Dmowskim był świadkiem for-
malnego kończenia działań wojen-
nych i powstawania nowej Polski. Był 
sprawnym dyplomatą i negocjatorem, 
a w odrodzonej Polsce był ministrem 
spraw zagranicznych i premierem.

Dwór w Kąśnej Dolnej został zaku-
piony dla Ignacego Paderewskiego 
w 1897 r. Usytuowany jest na wzgórzu 
w 16-hektarowym parku założonym 
na przełomie XVIII i XIX w. Na zbo-
czu, w urządzonym parku zasadzo-
no aleje: lipowe, dębowe i wiązowe, 
a w niżej położonej części ulokowano 
staw z wysepką. Paderewski przebywał 

tutaj okresowo. W 1945 majątek upań-
stwowiono. W 1979 r. gospodarzem 
dworku zostało Tarnowskie Towarzy-
stwo Muzyczne, które zajęło się odna-
wianiem budynku oraz parku, a także 
gromadzeniem pamiątek po Paderew-
skim. Od 1983 r. w obiekcie zaczęto 
organizować koncerty muzyki poważ-
nej. W 1990 r. powstało Centrum Pade-
rewskiego Tarnów–Kąśna Dolna, które 
z czasem (od 11 września 1998 r.) prze-
jęło obowiązki zarządzania dworem 
i parkiem. Wewnątrz budynku – jedy-

nej zachowanej na świecie posiadło-
ści, w której Ignacy Jan Paderewski 
mieszkał i tworzył – mieszczą się 
obecnie sale o charakterze muze-
alnym oraz prowadzona jest dzia-
łalność koncertowa. W dworku 
znajduje się m.in. fortepian czeskiej 
marki Petrof, który należał do Igna-
cego Jana Paderewskiego. Instru-
ment, na którym tworzył i grał, 
usytuowany jest w neorokokowym 

salonie budynku. Stałą ekspozycję 
stanowią meble oraz przedmioty 
użytkowe należące do Muzeum Naro-
dowego w Warszawie. Całości dopeł-
niają pamiątki związane z Patro-
nem miejsca, które przybliżają jego 
publiczne i prywatne życie. 

Chociaż nie udało mi się zamówić 
w dworku noclegów, zarezerwowa-
łam bilety na koncert „w Stodole”. 

Zaaranżowana na salę koncertową 
stodoła pochodzi z pierwszej poło-
wy XX wieku. Jej charakterystycz-
ne drewniane sklepienie, doskonała 
akustyka i niepowtarzalny klimat 
zyskały uznanie najznakomitszych 
artystów oraz odbiorców ich twórczo-
ści, uczestniczących w kąśnieńskich 
wydarzeniach. Adaptacja stodoły na 
salę koncertową rozpoczęła się wio-
sną 2006 roku, a już w sierpniu odbyły 
się w niej pierwsze koncerty w ramach 
VI Festiwalu Muzyki Kameralnej Bravo 
Maestro. W 2018 roku sala koncertowa 
została zmodernizowana. Do dyspozy-
cji melomanów oddana została szat-
nia oraz toalety, a dla usprawnienia 
pracy organizacyjnej przy koncertach 
i festiwalach pomieszczenie technicz-
ne. Tym samym obecny wygląd sali 
koncertowej nawiązuje do oryginalnej 
bryły budynku. Koncertowa Stodoła 
wyposażona jest w nowoczesny sys-
tem oświetlenia oraz system ogrze-
wania i klimatyzacji, które gwaran-
tują wysoki standard odbioru oferty 
koncertowej. 

Zakupione bilety nie były, niestety, 
na koncert muzyki Paderewskiego, któ-
rego chciałam wysłuchać, a na „Marta 
Król, Wojciech Myrczek i Tomaszewski 
Trio” - koncert muzyki filmowej i jazzo-
wej. Nie mogłam jednak narzekać - 
piękne głosy solistów i perfekcyjna gra 
na instrumentach oraz pełna sala słu-
chaczy nie mogła być powodem rozcza-
rowania. Na bilety na koncert muzyki 

Paderewskie-
go „zapoluję” 
innym razem, 
ś l e d z ą c 
w yda rzen ia 
m u z y c z n e 
w Centrum 
Paderewskie-
go w Kąśnej 
Dolnej. 
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia 23

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

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

Zagadki fotograficzne 

Co
 to

 za
 gatunek?

Co to
 za miasto?

fot. Barbara Hunia-Kim
ba

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

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nade-
słany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych 
nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane 
w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej. Ze 
względu na druk w kolorze materiały graficzne na szerokość strony A4 
powinny posiadać min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze 
wszystkich boków.
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Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 10 listopada 2022 r. 
na adres wiadomosci@brzostek.pl
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RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Żarnowiec miotlasty
Fotograficzna zagadka geograficzna: Wieża (brama) słonia 
w Cagliari (Sardynia)
hasło krzyżówki: Adam zmawia na Ewę, na Adama Ewa – 
a oboje jedli z drzewa.

Nagrodę książkową wylosowali: Jakub Mółka z Nowego 
Sącza (krzyżówka), Monika Pietrzycka z Brzostku (zagad-
ka geograficzna), nie wpłynęła poprawna odpowiedź na za-
gadkę przyrodniczą.

Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za rozwiązanie 
zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór nagród w ciągu 
30 dni od ukazania się informacji o nagrodzonych.
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Robisz zdjęcia? Pochwal się nimi. 
Prześlij je wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 
na adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych oznacza 
zgodę na ich publikację w „Wiadomościach Brzosteckich” w podpisie 
pod zdjęciem.Fotokącik

Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Grażyna Czaja z Żar

Ireneusz Świerczek z Woli Brzosteckiej

Małgorzata Zięba z Woli Brzosteckiej

Joanna Płaziak z Brzostku

Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Marcin Słupek z Lipinek Łużyckich


