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Kolejną drogą w Brzozowie przewidzianą do re-

montu w najbliższym czasie będzie ul. Kręta. Zostanie 

ona przebudowana, a drogowcy zamontują na niej 

nową nakładkę bitumiczną. Droga zostanie znacząco 

poszerzona. Zaprojektowano również pobocza z kru-

szywa na całej długości projektowanego odcinka. 

Powstaną asfaltowe zjazdy, wybudowane zostanie 

odwodnienie. W ramach wykonywanych prac, skar-

pę wzmocnią płyty ażurowe. 

„Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z prze-

budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej 

oraz budową odwodnienia”. 

W ramach plano-

wanego przedsię-

wzięcia przewidu-

je się przebudowę 

drogi gminnej nr 

115725R – ul. Krętej 

w granicach ist-

niejącego pasa 

drogowego. 

Na drodze gmin-

nej nr 115725R za-

p r o j e k t o w a n o 

jezdnię o na-

wierzchni bitu-

micznej, o długo-

ści 390 m i szeroko-

ści zmiennej od 

3,50 m do 4,85 m  

i spadku jednostronnym. Dodatkowo zaprojektowano 

obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m 

na całości projektowanego odcinka. 

Ponadto zaprojektowano zjazdy indywidualne  

o nawierzchni bitumicznej. 

Dodatkowo przewidziano umocnienie skarp płyta-

mi ażurowymi 60 x 40 x 10 cm w miejscach gdzie spa-

dek skarpy wynosi 1:1. 

Wartość zamówienia wynosi: 1 127 205,22 zł netto. 

 

 

www.brzozow24.pl 

Kolejna droga do gruntownego remontu!  
„Dywanik” na ul. Krętej 

 

Nowa nawierzchnia na ul. Okulickiego 

Zakończyły się prace przy ulicy Okulickiego w Brzo-

zowie. Kolejna droga w mieście zyskała nową na-

wierzchnię. 

W ramach zadania „Przebudowa drogi na działce 

gruntowej 2910,2893 w miejscowości Brzozów” zmo-

dernizowano nawierzchnię drogi asfaltowej na nową 

nawierzchnię z betonu asfaltowego. Ponadto doko-

nano regulacji istniejących studzienek kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej. Wartość inwestycji to bli-

sko 230 tys. zł. Prace sfinansowano z programu „Polski 

Ład” oraz z budżetu gminy Brzozów. 

Dzięki inwestycji znacznie poprawi się komfort jazdy 

wszystkim korzystającym z tej ulicy oraz poprawi się 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

Natalia Miksiewicz 
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W niedzielny wieczór,  20 listopada, blisko setka Se-

niorów bawiła się na Andrzejkach zorganizowanych  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie.  

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: burmistrz 

Brzozowa Szymon Stapiński, poseł na Sejm RP Adam 

Śnieżek, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd oraz Jerzy 

Ferdynand Adamski dyrektor biura poselskiego posła 

do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy i zara-

zem dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fa-

stanchta w Brzozowie. 

Przybyłych gości przywitała Agnieszka Wójcik, po 

czym część artystyczną imprezy otworzył występ dzie-

ci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzozowie, 

które w ciekawym programie zaprezentowały swoje 

przywiązanie i miłość do starszego pokolenia oraz Oj-

czyzny. Następny był występ grupy dziewczyn z for-

macji tanecznej TAMITU, działającej przy Brzozowskim 

Domu Kultury, które zaprezentowały zebranym kilka 

interesujących układów tanecznych. 

Po zakończeniu pierwszej części spotkania, rozpo-

częto zabawę taneczną przy dźwiękach klasycznych 

utworów wykonanych przez zespół Calvados. 

Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Brzozowa 

oraz Brzozowski Dom Kultury. 

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom 

wydarzenia, firmom: Gran-PiK „Liwocz” oraz Woda 

Źródlana „Iwoniczanka”. Ponadto słowa wdzięczności 

kierujemy do Pani kierownik WTZ Barbary Duplagi oraz 

pracowników wspomnianej instytucji za przygotowa-

nie potraw, a także sołtysowi sołectwa Przysietnica 

Krzysztofowi Zublowi za użyczenie materiałów do ude-

korowania sali. 

Paweł Gądek 

Andrzejki dla seniorów 
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Gmina Brzozów 19 listopada zakończyła jeden  

z największych projektów społecznych pn. „Usługi in-

dywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa 

dostępności architektonicznej wielorodzinnych bu-

dynków mieszkalnych”. Projekt rozpoczął się 1 lutego 

2021 r. i został sfinansowany przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

konkursu grantowego Działania 2.8 Programu Opera-

cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 

2014-2020. 

W okresie realizacji projektu z usług darmowego 

transportu skorzystało blisko 700 osób mających trwa-

łe lub czasowe problemy z mobilnością. Mieszkańcy 

naszej gminy mogli korzystać z tzw. Taksówki Społecz-

nej w celach zdrowotnych, zawodowych, edukacyj-

nych oraz w celu aktywizacji społecznej. Zgodnie  

z Zarządzeniem Burmistrza Brzozowa z dn. 18.11.2022 

r. Gmina Brzozów będzie kontynuować rea-

lizację projektu przez okres 13 miesięcy, tj. do 20 grud-

nia 2023 r. Zgodnie z regulaminem zasięg terytorialny 

usługi transportowej obejmuje teren Gminy Brzozów, 

jednakże w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się realizację kursów poza teren Gminy Brzo-

zów.  Usługi będą świadczone w dalszym ciągu  

BEZPŁATNIE. 

W ramach projektu dokonano również poprawy 

dostępności architektonicznej wielorodzinnego bu-

dynku mieszkalnego znajdującego się na ul. Adama 

Mickiewicza w Brzozowie. Przekształcona część bu-

dynku została dostosowana do potrzeb niepełno-

sprawnego mieszkańca. W ramach remontu dokona-

no renowacji schodów, wejścia do budynku oraz za-

montowano podnośnik, dzięki któremu osoba poru-

szająca się na wózku inwalidzkim w bezpieczny i kom-

fortowy sposób opuści oraz powróci do budynku. Za-

równo osoba, dla której była adresowana renowacja, 

jak i jego rodzina oraz pozostali mieszkańcy budynku 

są bardzo wdzięczni Burmistrzowi Brzozowa za uzyska-

ną pomoc związaną z remontem. 

Koszt całego projektu wyniósł  825 463,73 zł, w tym 

7 780,50 zł pochodzi z budżetu Gminy Brzozów. 

Gmina Brzozów w szczególny sposób dziękuje 

wszystkim uczestnikom naszego programu oraz oso-

bom i instytucjom,  dzięki którym cała realizacja pro-

jektu była możliwa. 

Zuzanna Kucharska 

Podsumowanie projektu „DOOR-TO-DOOR” 

Przekazanie sprzętu oraz wyposażenia osobistego  
dla OSP Przysietnica 

Dziewiętnastego listopada w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Przysietnicy odbyło się uroczyste 

przekazanie sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia 

osobistego dla miejscowej jednostki OSP, zakupione-

go ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dys-

ponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

W spotkaniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Piotr 

Uruski, zastępca burmistrza, a zarazem prezes Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie Mariusz 

Bieńczak, komendant powiatowy PSP w Brzozowie 

Krzysztof Folta, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-

Gminnego ZOSP RP w Brzozowie Mariusz Fic, radni Ma-

rek Wacek i Grzegorz Pietryka, proboszcz miejscowej 

parafii ks. Jan Smoła, sołtys wsi Krzysztof Zubel, prze-

wodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiej-

skich Wanda Bąk oraz druhny i druhowie miejscowej 

jednostki OSP. 

Dzięki pozyskanej dotacji zakupiono: radiotelefony 

cyfrowe, agregat prądotwórczy, hełmy strażackie  

z latarenkami, kominiarki strażackie, rękawice strażac-

kie, buty strażackie oraz ubrania bojowe. Środki na 

doposażenie jednostki pochodzą z Funduszu Sprawie-

dliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawie-

dliwości. Łączna wartość zakupionego sprzętu i wypo-

sażenia to 51 169,76 zł, z czego 50 tys. zł pochodzi  

z Funduszu Sprawiedliwości. Resztę środków dołożyła 

gmina Brzozów. 

Przekazany sprzęt, jak i wyposażenie z pewnością 

przyczyni się do gotowości bojowej jednostki OSP  

w Przysietnicy, zwiększając jakość realizowanych przez 

nią zadań, a także podniesie poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy Brzozów, jak również powiatu 

brzozowskiego. 

Natalia Miksiewicz 
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W związku z upływem I Kadencji Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie, Bur-

mistrz Brzozowa ogłasza nabór członków Rady spo-

śród Organizacji pozarządowych działających na te-

renie Gminy Brzozów. 

Kandydatów organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), zwanych dalej 

„organizacjami pozarządowymi”, członków Rady, 

zwanych dalej „kandydatami”, zgłasza się 

na formularzu dostępnym pod linkiem, w pok. 11 Urzę-

du Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej. Uzupełniony Formu-

larz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 

grudnia br. w pokoju 11 Urzędu Miejskiego w Brzozo-

wie.  

Dorota Indyk 

Fakty i wydarzenia 

Ogłoszenie o naborze do Gminnej Rady  
Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie 

Rok 2023 rokiem inwestycji w gminie Brzozów 
Czternastego grudnia w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyła się LVIII zwy-

czajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Wzięli w niej 

udział Radni Rady Miejskiej, na czele z Przewodniczą-

cą Dorotą Kamińską, a także Burmistrzem Brzozowa 

Szymonem Stapińskim wraz z Zastępcą Mariuszem 

Bieńczakiem, Sekretarzem Gminy Brzozów Waldema-

rem Ochem, naczelnikami i pracownikami Gminy, 

kierownikami jednostek podległych oraz sołtysów. 

W pierwszej części zebrania, po ustaleniu porządku 

obrad, Radna Mariola Pilszak przedstawiła prelekcję 

na temat genezy, przebiegu i skutków Stanu Wojen-

nego, w związku z niedawną rocznicą wspomnianego 

wydarzenia. Następnie Radni przeszli do głównego 

porządku sesji. Najważniejszym punktem było uchwa-

lenie budżetu gminy Brzozów na przyszły rok. Wydatki 

budżetowe przewidywane są na kwotę 171 948 

853,11 zł, w tym wydatki inwestycyjne 57 763 044, 04 

zł. 

Rada Miejska podjęła również uchwały w spra-

wach: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

na mienie komunalne Gminy Brzozów, określenia wy-

sokości stawek podatku od środków transportowych; 

przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Brzozów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026

-2029”; wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie 

Brzozów realizacji zadania publicznego Gminy Noz-

drzec z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz-

nymi oraz na zawarcie porozumienia międzygminne-

go dotyczącego powierzenia Gminie Brzozów realiza-

cji zadania publicznego Gminy Miasto Sanok  

z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrod-

ków wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-

łalność pożytku publicznego na 2023 rok”, zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów 

na lata 2022-2049. Wprowadzono również zmiany  

w budżecie Gminy Brzozów na rok 2022. 

Po omówieniu wolnych wniosków oraz wyczerpa-

nia porządku sesji, Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Brzozowie, podjęła decyzje o zakończeniu obrad. 

Paweł Gądek 

https://brzozow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Karta_Zg%C5%82oszenia.pdf
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Szósty grudnia to najbardziej oczekiwany dzień  

w roku przez wszystkie dzieci. Z inicjatywy burmistrza 

Brzozowa Szymona Stapińskiego została zorganizowa-

na akcja mikołajkowa dla najmłodszych mieszkań-

ców naszej gminy. 

Św. Mikołaj w asyście zastępcy burmistrza Mariusza 

Bieńczaka odwiedził wszystkie żłobki, przedszkola i od-

działy przedszkolne przy szkołach podstawowych 

gminy Brzozów. Na ręce dyrektorów i dzieci przekazał 

prezenty. Radość najmłodszych z wizyty wyjątkowego 

gościa była wielka. Przedszkolaki w ramach podzięko-

wań zaśpiewały piosenkę św. Mikołajowi. Do zoba-

czenia za rok!  

Natalia Miksiewicz 

Święty Mikołaj z wizytą w placówkach oświatowych 
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Fakty i wydarzenia 

Wspólna zabawa plenerowa na płycie brzozow-

skiego rynku, w pierwszych dniach grudnia ma już 

swoją kilkuletnią tradycję. Każdego roku, dzieci z nie-

cierpliwością czekają na przybycie Św. Mikołaja.  

W tym roku na płycie brzozowskiego rynku długo 

oczekiwany gość z siwą brodą i workiem pełnym pre-

zentów dla grzecznych dzieci pojawił się 4 grudnia. 

Dla dzieci czekało mnóstwo atrakcji, a wszystkie  

w świątecznej i zimowej odsłonie. Pomimo mroźnego 

popołudnia atmosfera była gorąca. Najmłodsi z nie-

cierpliwością czekali na prezenty uczestnicząc w za-

bawie prowadzonej przez elfa, czyli pomocnika Miko-

łaja. Nie zabrakło zabawy z chustą i piłeczkami, tań-

ców, śpiewania świątecznych piosenek, pokazów ba-

niek mydlanych i dymu ze specjalnej wytwornicy.  

Na scenie wystąpiły dzieci z Akademii Wokalno-

Aktorskiej MF. Artis prezentując swoje umiejętności wo-

kalne. Po godzinie świetnej zabawy na wieży brzozow-

skiego ratusza pojawił się długo wyczekiwany gość  

w charakterystycznym czerwonym stroju. Mikołaj po-

zdrowił wszystkie dzieci. Najmłodsi przywitali go grom-

kimi brawami i spontanicznymi okrzykami radości. Po-

Mikołajkowe spotkanie  
na brzozowskim rynku 
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tem udał się do podświetlonej świątecznej bombki 

umiejscowionej na płycie rynku. Tam miało miejsce 

długo oczekiwane rozdawanie prezentów. Każde 

dziecko otrzymało od Mikołaja upominek. Zachwyco-

ne dzieci pozowały do pamiątkowego zdjęcia z Miko-

łajem. Tego wieczoru najważniejsza była dobra zaba-

wa wprowadzająca w świąteczny czas świąt Bożego 

Narodzenia.  

Organizatorami spotkania – które poprowadziła 

Agnieszka Wójcik – byli burmistrz Brzozowa Szymon 

Stapiński oraz starosta brzozowski Zdzisław Szmyd.  

W organizację spotkania z Mikołajem zaangażowali 

się również pracownicy Brzozowskiego Domu Kultury  

i Muzeum Regionalnego w Brzozowie. 

Jednocześnie po przeciwnej stronie rynku została 

zorganizowana strefa kibica. Na telebimie zagorzali 

kibice oglądali mecz Polska-Francja, rozegrany w ra-

mach 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze. Fani do-

pisali i – pomimo przegranej naszej drużyny narodowej 

– do końca pojedynku trwała dobra zabawa i mocny 

doping. 

Marek Marański 

fot. Marek Marański, Stanisław Cyparski,  

Paweł Stańko 
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Siódmego grudnia br. w sali widowiskowej Brzozow-

skiego Domu Kultury odbyły się „Mikołajkowe Debiu-

ty”. To cykliczne wydarzenie miało miejsce już po raz 

dwudziesty siódmy. Konkurs Piosenki Polskiej przezna-

czony jest dla najmłodszych solistów od kl. 0 do 3.  

W wyniku przeprowadzonych eliminacji w poszcze-

gólnych gminach do finału zakwalifikowało się 28 

uczestników z terenu gmin wchodzących w skład po-

wiatu brzozowskiego.  

Tradycyjnie konkurs rozpoczął się piosenką 

„Kochany panie Mikołaju”, którą zaśpiewała Oliwia 

Fiołek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego  

nr 1 w Brzozowie. Koncert finałowy prowadziła 

Agnieszka Wójcik z Brzozowskiego Domu Kultury. 

Fakty i wydarzenia 

Konkurs „Mikołajkowe Debiuty”  
w Brzozowskim Domu Kultury 
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Finał odbył się w dwóch kategoriach wiekowych.  

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wokalnych jury 

konkursu w składzie: Justyna Lubas (przewodnicząca), 

Magdalena Makiel i Grzegorz Makiel postanowiło przy-

znać nagrody: kat. I (do 7 lat): pierwsze miejsce w pierw-

szej kategorii zdobyła Julita Data, drugie miejsce otrzy-

mał Albert Chmielowski, a trzecie Lena Konopacka.  

W kat. II (8-9 lat) nagrody otrzymali: pierwsze miejsce: 

Ewelina Krupa, drugie miejsce Michalina Adamczak, trze-

cie miejsce Milena Cisowska. Wyróżnienia w każdej z ka-

tegorii otrzymali: Matylda Marek, Antoni Łukasiewicz, Ga-

briela Sadło, Juliette Komorkiewicz, Nikola Socha, Joan-

na Wojtal, Kamila Wojtowicz. Serdecznie gratulujemy! 

Monika Sowińska 

fot. Paweł Stańko 
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W sobotnie popołudnie, 3 grudnia, w Zespole Szkół 

Nr 1 w Przysietnicy odbyło się spotkanie świętego Mi-

kołaja z dziećmi z niepełnosprawnościami z Przysietni-

cy. Spotkanie zostało zorganizowane przez miejscowe 

Koło Gospodyń Wiejskich i miało na celu umożliwienie 

zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i ich rodzi-

com oraz opiekunom wspólne spędzenie czasu. Przy-

jazne rozmowy, serdeczne gesty i uśmiech na twa-

rzach zarówno organizatorów, jak i niezwykłych gości 

stworzyło atmosferę miłości i dobroci oraz zrozumienia 

wspólnych spraw i problemów. 

Przewodnicząca KGW w Przysietnicy Wanda Bąk 

oficjalnie przywitała gości, a spotkanie poprowadził 

Marek Wacek – radny Rady Powiatu w Brzozowie. 

Wśród przybyłych gości obecni byli m.in. przedstawi-

ciele władz samorządowych oraz parlamentarnych,  

a także członkowie i członkinie OSP, Koła Gospodyń 

Wiejskich, Akcji Katolickiej, grona pedagogicznego 

szkoły.   

Dzięki ofiarności wielu darczyńców możliwe stało 

się obdarowanie bogatymi paczkami mikołajkowymi 

38 dzieci, które zaproszono na imprezę wraz z ich ro-

dzinami. Było to już kolejne spotkanie integracyjne dla 

dzieci i ich rodzin. Gospodarzem uroczystości był Ze-

spół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, którego nauczyciele na 

czele z Dyrektorem Wiesławem Pałką oraz Zastępca 

Dyrektora Panią Martą Szczepek dołożyli wielu starań, 

aby ten dzień upłynął radośnie i szczęśliwie. Uczniowie 

pięknie zaprezentowali się w bogatym programie ar-

tystycznym. Nie zabrakło pięknych tańców, gry na 

instrumentach oraz radosnych piosenek. 

Oczekiwanie na przybycie św. Mikołaja umilały wy-

stępy artystyczne uczniów miejscowej szkoły. Dzieci 

tańczyły, śpiewały i grały na instrumentach. Na chwi-

lę przenieśliśmy się do śnieżnej krainy Św. Mikołaja, co 

nie było takie trudne dzięki przepięknej, starannie wy-

konanej dekoracji. Najbardziej  zachwyciły wszystkich 

wypełnione prezentami sanie św. Mikołaja.  

Oprócz najmłodszych umiejętności muzyczne po-

kazały także członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  

w Przysietnicy. 

Po części artystycznej nastąpił najważniejszy mo-

ment wydarzenia – mianowicie Św. Mikołaj wręczył 

każdemu dziecku wielki prezent. Goście również otrzy-

mali drobne upominki w postaci słodkości od pomoc-

ników św. Mikołaja. Zwieńczeniem wydarzenia był wy-

Spotkanie Mikołajowe  
w Przysietnicy 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy 

Radny powiatowy Marek Wacek 
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stęp Jegomości z białą długa brodą, który wykonał 

dla dzieci i gości specjalną piosenkę, ukazując przy 

okazji swój instrumentalno-wokalny talent.  

Na koniec Przewodnicząca KGW w Przysietnicy po-

dziękowała za spotkanie i zaprosiła dzieci i gości na 

pyszny poczęstunek przygotowany przez gospodynie. 

Organizatorzy serdecznie dziękują darczyńcom 

tego przedsięwzięcia, a byli nimi: Burmistrz Brzozowa 

Szymon Stapiński, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Bogdan Rzońca, Posłowie na Sejm RP Piotr Babinetz, 

Adam Śnieżek, Piotr Uruski, Dyrektor Biura Poselskiego 

Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, 

a zarazem Dyrektor Muzeum Regionalnego im.  

A. Fastnachta Jerzy Ferdynand Adamski, Ewa Miciak – 

Zastępca Kierownika Podkarpackiego Oddziału Re-

gionalnego ARiMR w Sanoku, która równocześnie re-

prezentowała Pana Piotra Babinetza Posła na Sejm 

RP, Radni Rady Powiatu Marek Wacek i Stanisław Sza-

rek oraz Radni Rady Miejskiej Grzegorz Pie-

tryka, Adam Pomykała i Tomasz Rzepka 

wraz z Sołtysem Przysietnicy Krzysztofem Zu-

blem. Wsparcie finansowe zaoferowali po-

nadto mieszkańcy Przysietnicy, a także prywatne 

przedsiębiorstwa: Firma Usługi Ogólnobudowlane 

Marta i Bogdan Rzepka, Firma „DOR-BI” Dorota i Zdzi-

sław Bireccy, Firma „BALKA” Kamil Słota, Firma „PLUS” 

Barbara i Krzysztof Rachwał, Firma Jacek Szuma -

Usługi Budowlano-Elektryczne, Firma „AUTOMACHER” 

Maciej Herbut, Firma Handlowo-Usługowa Stanisław 

Pytlak, Firma „Kleks” Pani Danuty Janas z Brzozowa. 

Podziękowanie za pomoc należy się również Oddzia-

łowi Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Brzozowie na czele z Panią Danutą Gwizdałą, Para-

fialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Przysietnicy, 

Państwu Małgorzacie i Robertowi Jamrugiewiczom 

oraz Pani Marii Strzałce z Piekarni w Przysietnicy. 

Spotkanie Mikołajowe w Przysietnicy to wydarze-

nie, które warto organizować. Człowiek tak napraw-

dę spełnia się w swoim człowieczeństwie wtedy, gdy 

potrafi dzielić się z innymi, bo dobro świadczone dru-

giemu powraca do nas. Społeczność Przysietnicy jest 

od lat otwarta na problemy innych, jednocząca się. 

Wspólne działanie na rzecz naszych kochanych dzie-

ciaków wyzwoliło ogromne pokłady dobra i uświado-

miło nam, że to co robimy dla innych bezinteresow-

nie, jest czymś zwyczajnym, a zarazem niezwykle istot-

nym.  

Marek Wacek,  

fot. Paweł Gądek 

Piętnastego grudnia w Brzozowskim Domu Kultury  

o godz. 17:30 odbył się charytatywny koncert świąteczny 

pn. „Jedyna taka noc”. Młodzi wokaliści Ogniska Muzyczne-

go Brzozowskiego Domu Kultury, wokaliści  Studia Śpiewu 

FLOW w Brzozowie oraz uczniowie Zespołu wokalnego Fun-

dacji im. Stanisławy Bieńczak zaprezentowali utwory świą-

teczne. Podczas koncertu  przeprowadzona została zbiórka 

do puszek na potrzeby Julii Domin, podopiecznej Fundacji 

Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie.  

Julka choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce, mało-

głowie, padaczkę lekooporną, osteoporozę, skoliozę kręgo-

słupa, neurogenny pęcherz oraz zanik nerwów wzrokowych. 

Ciężko wymienić wszystkie dolegliwości… Wymaga co-

dziennej rehabilitacji i częstych wizyt w ramach kontroli  

u różnych specjalistów. W związku z postępującą skoliozą 

Julkę w przyszłości czeka ciężka operacja kręgosłupa. Mimo 

wszystkich przeciwności jest kochanym i uśmiechniętym 

dzieckiem. Jednak by mogła kontynuować leczenie, bar-

dzo potrzebuje wsparcia. Julcię można wesprzeć też wpła-

cając na zbiórkę internetową. Link do zbiórki: 

https://www.siepomaga.pl/julia-domin 

Wpłat można dokonywać również na rachunek banko-

wy: Bank Pekao S.A. o/Brzozów 

83 1240 2324 1111 0000 3323 0456 z dopiskiem: JULIA DO-

MIN. Dla wpłat z zagranicy: IBAN: PL 83 1240 2324 1111 0000 

3323 0456, SWIFT: PKOPPLPW 

Monika Sowińska 

fot. Marek Wójcik 

Charytatywny Koncert Świąteczny „Jedyna taka noc” 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.siepomaga.pl%2Fjulia-domin%3Ffbclid%3DIwAR0oWQkbFaFfo3A5XrivR8nBjMe3jt--2oKRa9p3Yo3XVWL-sq0besDMqNM&h=AT10L-cg2AO0Y-f62fOsg7mJJd31WZa0hBHgI9KL7Jpx6I-lG-bpJXFLFopuYruhyijHwl-ha4BwJ2_YN4rZYmtnPxGzPxEaC-ecKTDD2RXW
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SPOTKANIA WIGILIJNE I OPŁATKOWE 

w Gminie Brzozów 

Górki 

Grabownica Starzeńska 

Brzozów 



17      # WIADOMOŚCI BRZOZOWSKIE # grudzień 2022 # 

Fakty i wydarzenia 

Stara Wieś 

Turze Pole 

Z inicjatywy Burmistrza Brzozowa Szymona Stapiń-

skiego w miejscowościach Gminy Brzozów odbywają 

się spotkania wigilijne. 

Przy wigilijnym stole spotkali się Mieszkańcy Turzego 

Pola, Brzozowa, Górek, Starej Wsi, Grabownicy Sta-

rzeńskiej. Wspólnie z nimi do stołu zasiedli: Burmistrz 

Szymon Stapiński wraz z Zastępcą Mariuszem Bieńcza-

kiem, Starostą Brzozowskim Zdzisławem Szmydem, 

Posłem Ziemi Brzozowskiej Adamem Śnieżkiem, pro-

boszczami poszczególnych parafii, radnymi oraz soł-

tysami. 

Ten wyjątkowy czas był okazją do połamania się 

opłatkiem, składania życzeń, wspólnego kolędowa-

nia. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że było to 

niezapomniane przeżycie dla Uczestników uroczysto-

ści.  

W pierwszych dniach stycznia odbędę się spotka-

nia opłatkowe z mieszkańcami Przysietnicy, Humnisk  

i Zmiennicy.  

Burmistrz dziękuje wszystkim zaangażowanym  

w organizację wigilii.   

Jerzy F. Adamski         
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Na jeden z najpiękniejszych jarmarków organizo-

wanych w okresie świąt Bożego Narodzenia, 18 grud-

nia, zaprosił wszystkich mieszkańców Gminy Brzozów 

Burmistrz Szymon Stapiński.  

W tym wyjątkowym czasie brzozowski rynek stał się 

miejscem bajkowej scenerii. Magia świąt oczarowała 

każdego! W magiczny klimat wprowadziły nas wyda-

rzenia artystyczne, tj. premierowe widowisko świątecz-

ne „Christmas MF. Artis” oraz koncert świąteczny Aka-

demii Wokalno-Aktorskiej „Kolędnicy” pod przewod-

nictwem Marioli Friedek.  

Jarmark Bożonarodzeniowy w Brzozowie to już tra-

dycja. To wydarzenie, które zachęca do magicznego 

spędzenia czasu, urzekając starszych i młodszych.  

W samym centrum Brzozowa przechodnie mogli się 

delektować świątecznymi przysmakami bądź zakupić 

ozdobę świąteczną. 

Na corocznym wydarzeniu, które jest jedną z inicja-

tyw miejskich, pojawiły się wystawy twórców rękodzie-

ła, ozdób świątecznych, artyści, wytwórcy z tradycyj-

nymi regionalnymi przysmakami, przedstawiciele or-

ganizacji pozarządowych. 

Organizatorem imprezy był Burmistrz Brzozowa, zaś 

współorganizatorami: Brzozowski Dom Kultury, Mu-

zeum Regionalne w Brzozowie oraz Akademia Wokal-

no-Aktorska MF. Artis. Patronat medialny objęli: Brzo-

zow24.pl, Radio Trendy, infopodkarpacie.pl oraz 

„Wiadomości Brzozowskie”.  

Agnieszka Adamska  

fot. Natalia Miksiewicz, Monika Sowińska  

Jarmark Bożonarodzeniowy  
w Brzozowie 
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Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” będący ele-

mentem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 

lata 2021-2025, miał na celu pokazanie zarówno pięk-

na wiejskiego krajobrazu, jak również dbałości miesz-

kańców o swoje otoczenie.  

Do końca października br. można było głosować 

drogą internetową. W drugim etapie głosować moż-

na było na dziesięć miejscowości nominowanych do 

etapu finałowego.  

Dwudziestego piątego listopada w siedzibie Urzę-

du Marszałkowskiego odbyła się konferencja pn. 

„Moja Smart Wieś Podkarpacka” w ramach, której 

rozstrzygnięto i nagrodzono  laureatów Konkursu 

„Piękna Wieś Podkarpacka 2022”.  

W tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Pod-

karpacka 2022” najwięcej punktów zdobyła wieś Ha-

czów, która zajęła pierwsze miejsce na podium przed 

Zgłobniem (gm. Boguchwała) oraz Kombornią (gm. 

Korczyna). To właśnie Haczów okazał się miejscowo-

ścią spełniającą najwięcej dość szczegółowych wy-

mogów regulaminowych. Pozostałe miejsca zajęły: 

Rakszawa, Horyniec Zdrój, Jaślany, Bieliny, Jagiełła, 

Góra Motyczna, Ostrów. Główną nagrodę – wyróżnie-

nie odebrał Wójt Gminy Haczów – Stanisław Jakiel.  

W uroczystym podsumowaniu konkursu poza przed-

stawicielami laureatów udział wzięli m.in. wicemarsza-

łek podkarpacki Piotr Pilch, wiceprzewodniczący Sej-

miku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, 

poseł Zbigniew Chmielowiec oraz wójtowie i burmi-

strzowie z regionu. Zebrani obejrzeli prezentację po-

święconą odnowie podkarpackiej wsi w ostatniej de-

kadzie. Między 2012 a 2022 rokiem Samorząd Woje-

wództwa Podkarpackiego przeznaczył 6,8 mln zł na 

dofinansowanie inwestycji w 318 sołectwach. Zrealizo-

wano w sumie 757 zadań. Korzystając ze świetnej oka-

zji wicemarszałek Piotr Pilch podkreślił, że wielu ludzi, 

którzy przyjeżdżają na Podkarpacie są pod wraże-

niem, jak pięknie jest na Podkarpaciu. Wsie wygląda-

ją schludnie. Ludzie dbają o swoje małe ojczyzny i sta-

rają się je rozwijać. Podczas uroczystości zebranym 

gościom przyśpiewywał zespół „Haczowianie”,  

a smakołykami regionalnej kuchni częstowały panie  

z KGW „Jagiełła”.  

Marek Marański 

Haczów najpiękniejszą wsią Podkarpacia – 2022 r. 

13 grudnia, 41. rocznica stanu wojennego  
w Brzozowie 

fot. Dariusz Supel, Agnieszka Adamska 

Pamiętamy 
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Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Brzozowie w roku szkolnym 2022/2023 

bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym 

„Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest 

wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowa-

nie kultury. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budują-

cych wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetycz-

ną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: 

mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzy-

ki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

W związku z powyższym w naszym przedszkolu po-

stanowiliśmy uczcić Ogólnopolski Dzień Seniora, który 

przypada na dzień 14 listopada. To bardzo ważne 

święto i doskonała okazja do podkreślenia wyjątkowej 

roli osób starszych w naszym społeczeństwie. Mądrość 

i doświadczenie życiowe to wartości absolutnie nie do 

przecenienia. Z tej okazji przedszkolaki z grupy integra-

cyjnej „Muzykanci” pod opieką swoich wychowaw-

ców, przygotowały montaż słowno-muzyczny zatytu-

łowany „Wszystkim Seniorom”. Już 8 listopada gościli-

śmy w przedszkolu Seniorów, czyli emerytowanych 

pracowników naszej placówki. Kolejnego dnia, 9 listo-

pada, na widowni w przedszkolu zasiedli Seniorzy  

z Uniwersytetu III Wieku w Brzozowie, a w godzinach 

popołudniowych występ naszych małych aktorów 

obejrzeli ich Rodzice. Z kolei 15 listopada dzieci zapre-

zentowały swoje umiejętności aktorskie przed swoimi 

kochanymi Babciami i Dziadkami. Były wiersze, życze-

nia, dobre rady, piosenki o młodych latach życia,  

a na zakończenia każdego niepowtarzalnego wystę-

pu nasi milusińscy odśpiewali głośne „Sto lat!” dla 

wspaniałych gości. Po występach był czas na degu-

stację słodkości, wręczanie drobnych upominków  

w postaci piernikowych serc, a także wspólne rozmo-

wy, które wywoływały uśmiech na wszystkich twa-

rzach. 

 Trzeba przyznać, że pod promiennymi uśmiechami 

ukryły się prawdziwe emocje… Nie zabrakło słów 

uznania dla Seniorów: „Kochani Seniorzy, za wszystko 

Wam dziękujemy…” 

Jadwiga Krokis 

Obchody Dnia Seniora 
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W trakcie realizacji programu ,,Dwujęzyczni od 

przedszkola” współpracujemy z Wojewódzką Bibliote-

ką Pedagogiczną w Krośnie oraz jej filią w Brzozowie. 

W ramach wspólnych działań grupa I odwiedziła bi-

bliotekę, gdzie odbyło się ,,Mikołajkowe czytanie”. 

Dzieci przywitała pani kierownik Elżbieta Szul 

i ogromny elf.  

Nasze „Krasnale” przedstawiły się śpiewająco  

w języku angielskim, następnie zatańczyły ze śnieżyn-

kami do pięknej zimowej melodii i opowiedziały  

o swoich ulubionych bohaterach baby beetles. 

Przedszkolaki wysłuchały humorystycznego opowia-

dania o Mikołaju oraz „Opowieści Świętego Mikoła-

ja”. W trakcie wspólnych zabaw i rozmów poznawały 

nowe słownictwo. Podczas wizyty nasi najmłodsi czuli 

się doskonale, byli radośni i aktywni. 

Na zakończenie spotkania otrzymali piękne prezen-

ciki. 

Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom biblio-

teki za bardzo miłe przyjęcie i moc niespodzianek. 

Anna Szajnowska-Jajko 

Mikołajkowe czytanie w Bibliotece Pedagogicznej 

„Wskrzeszeni z pamięci i szacunku Polaków” 
Patroni Roku 2022 

Listopad to szczególny miesiąc wspomnień o tych, którzy 

odeszli. „Żółtych liści szelestem (…)” przywołuje ich obraz  

w naszych sercach. Wracamy wtedy często słowem – wier-

szem, piosenką do: 

„(…) dni klęski chwały 

Które nam po przodkach w spuściźnie zostały”. 

W tym roku wspominaliśmy w montażu słowno-

muzycznym Patronów Roku 2022: przedstawicieli polskiego 

romantyzmu – Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, 

„gościliśmy” Marię Konopnicką i Józefa Wybickiego. Szcze-

gólnie ważną postacią dla naszej społeczności szkolnej jest 

Ignacy Łukasiewicz – patron szkoły od prawie 30 lat. To jemu 

poświęciliśmy najwięcej miejsca w uroczystości, którą przy-

gotowali uczniowie klas: 8, 6 i 5 pod opieką nauczycieli: 

Małgorzaty Tarnawskiej, Teresy Wojnickiej, Danuty Śnieżek 

oraz Mieczysława Dąbrowskiego. Młodzież wcieliła się  

w bohaterów z innej epoki, by ich ustami wypowiedzieć 

treści istotne dla każdego Polaka, by pokazać, że te tak 

różne postacie łączyło jedno – ponad wszystko ukochali 

swoją ojczyznę – cierpiącą, rozdartą, wymazaną z mapy 

Europy na 123 lata. 

W części poświęconej Ignacemu Łukasiewiczowi – far-

maceucie, przedsiębiorcy, pionierowi przemysłu naftowego 

w Europie, założycielowi pierwszej na świecie kopalni ropy 

naftowej i twórcy lampy naftowej – pokazaliśmy, jakim był 

wspaniałym, postępowym, pracowitym i dobrym człowie-

kiem, a przy tym niezwykle skromnym i bezinteresownym. 

Podkreśliliśmy również działalność patriotyczną i niepodle-

głościową „ojca Łukasiewicza”, nafciarza – romantyka  

i szejka z Galicji, jak o nim mówiono.  

Na scenie zagościli na chwilę powstańcy warszawscy, 

którym już od pięciu lat przesyłamy życzenia, podziękowa-

nia i dowody naszego szacunku za ich postawę pełną miło-

ści do ojczyzny. 

W tym roku również w ramach cyklicznej akcji Bohate-

rON – Włącz historię! – zrealizowaliśmy zajęcia poświęcone 

tematyce powstańczej, a klasy 5, 6 i 8 nagrały krótkie filmiki 

z recytacją wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz ży-

czenia w oprawie muzycznej pieśni patriotycznych. 

Muzyka też wspaniale ubogaciła program artystyczny, 

była dyskretnym tłem dla wierszy i scenek dramatycznych, 

by w ostatniej części – koncertowej – znaleźć się na pierw-

szym miejscu.  

Całości dopełniły – dekoracja wykonana przez panie 

Martę Władykę i Annę Brodzicką-Woźniak, kostiumy bohate-

rów oraz nastrojowe oświetlenie przygotowane przez nieo-

cenionego pana woźnego. 

Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować efekty nieła-

twej, ale satysfakcjonującej pracy nie tylko społeczności 

szkolnej, ale również szerszej publiczności w ramach wieczor-

nicy, na którą licznie przybyli zaproszeni goście w osobach 

rodziców oraz przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miejskiej w Brzozowie. 

Pani Mariola Pilszak podziękowała w imieniu zebranych za 

mocną dawkę patriotyzmu, pogratulowała efektu pracy 

społeczności szkolnej, a wykonawcom ufundowała słodki 

upominek. 

Mamy nadzieję, że podarowaliśmy wszystkim odrobinę 

wzruszeń i przywołaliśmy dobre myśli o tych, którzy odeszli. 

Warto o nich pamiętać, bo: 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 

Dokąd pamięcią im się płaci”. 

 

M. Tarnawska, T. Wojnicka, D. Śnieżek 
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Fakty i wydarzenia 

W piątkowe popołudnie, 25 listopada, miłośnicy 

modelarstwa spotkali się na terenie Zespołu Szkół Nr 1 

w Przysietnicy. Celem spotkania było podsumowanie 

dotychczasowej działalności. Spotkanie prowadził 

pasjonat modelarstwa, pracownik Urzędu Miejskiego 

w Brzozowie Marcin Chudzikiewicz, który przedstawił 

prezentację dotyczącą wspólnej pracy miłośników 

modelarstwa na naszym terenie na przestrzeni 8 lat. 

Efektem pierwszego wspólnego projektu było pozy-

skanie funduszy w formie dotacji w kwocie 3 400 zł 

oraz dofinansowania z gminy Brzozów w kwocie 2 500 

zł. Patronem projektu było Galicyjskie Stowarzyszenie 

Edukatorów – Prom. Partnerem tego projektu była 

nieformalna grupa w której skład weszli: Grzegorz Woj-

towicz, Piotr Szelast i Danuta Szymańska-Błahut. Dzięki 

ich zaangażowaniu udało się uzyskać dofinansowa-

nie. Całość dotacji została przeznaczona na zakup 

nagród rzeczowych w postaci modeli plastikowych  

i kartonowych dla uczestników konkursu. Prezenter 

zwrócił także uwagę na fakt, że za pozyskaną kwotę 

czasami udaje się zakupić więcej rzeczy dzięki wyko-

rzystaniu długoletniej współpracy z firmami i sklepami 

branżowymi i możliwości uzyskania rabatu.   

Drugą inicjatywą była organizacja warsztatów 

modelarskich dla dzieci i młodzieży. Aby mieć możli-

wość pozyskania większych środków na działalność 

pasjonaci modelarstwa założyli 6 kwietnia br. Stowa-

rzyszenie Historyczno-Modelarskie Patriot. W skład oso-

bowy tworzą Marcin Chudzikiewicz, Marek Siadkowski 

i Andrzej Błahut. Partnerem projektu była Gmina Brzo-

zów, która udostępniła salę muzealną oraz salę na 

terenie Zespołu Szkól Nr 1 w Przysietnicy w celu w celu 

odbycia spotkania. Uzyskana dotacja wyniosła 9 000 

zł. Została ona w całości przeznaczona na zakup ma-

teriałów do prowadzenia zajęć. Były to m.in. modele, 

kleje, farby oraz narzędzia modelarskie. Spotkania od-

bywały się w formie warsztatów wraz z pokazem tech-

nik modelarskich, zarówno malarskich, jak i budowy 

redukcyjnych modeli plastikowych i kartonowych. Ini-

cjatywa dotyczyła organizacji zajęć warsztatowych  

z modelarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Brzozów. W ramach projektu przewidziano 10 spotkań 

warsztatowych, każde po 90 minut dla grupy co naj-

mniej 10 osób. Zajęcia z modelarstwa mają na celu 

rozwijanie zdolności manualne i techniczne. Uczestni-

cy warsztatów uczą się wytrwałości, cierpliwości oraz 

koncentracji. Modelarstwo stanowi ciekawy sposób 

spędzania wolnego czasu oraz stanowi dobra okazje 

do kontaktu z rówieśnikami. Uczestnicy nawiązują no-

we znajomości oraz uczą się działać w grupie. Ponad-

to z uwagi na to, że modele stanowią w większości 

zminiaturyzowane repliki pojazdów historycznych, 

młodzi modelarze poprzez zabawę mieli możliwość 

zapoznania się z wydarzeniami historycznymi, związa-

nymi z modelem nad którym pracują.  

Marcin Chudzikiewicz – naczelnik Wydziału Inwe-

stycji i Funduszy Pomocowych UM w Brzozowie – przy-

bliżył również temat organizacji VII Podkarpackiego 

Konkursu Modeli Redukcyjnych, który odbył się  

w dniach 24 i 25 września br. Uczestnicy konkursu przy-

gotowali ponad 300 modeli. Wyniki konkursu zostały 

ogłoszone drugiego dnia imprezy. Towarzyszyła temu 

wystawa pokonkursowa oraz giełda modelarska. 

Jako ostatni głos zabrał gospodarz obiektu dyrek-

tor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy Wiesław Pałka. 

Skierował słowa wdzięczności dla Tomasz Żaczek, 

Marcina Chudzikiewicza i Marka Siadkowskiego za 

zaangażowanie i poświęcenie czasu prywatnego dla 

lokalnej działalności modelarskiej. Poruszył ważną  

z punktu widzenia psychologii kwestię czasu jaki doro-

śli poświęcają swoim pociechom. Zaznaczył, że im 

więcej rodzic przebywa ze swoim dzieckiem wykorzy-

stując ten czas na pracę i zabawę tym mniej jest pro-

blemów wychowawczych. Wspólnie spędzony czas  

z dzieckiem to inwestycja w jego przyszłość, a dzieci 

nigdy nie zapominają poświęconego im czasu. Drogie 

prezenty i gadżety nigdy nie zastąpią poświęconego 

dziecku czasu. Zaznaczył, że dzięki uczestnictwom  

w zajęciach modelarskich uczniowie mają szansę uzy-

skania lepszej oceny z techniki i informatyki, a dzięki 

wspólnemu zaangażowaniu można zrobić więcej.  

Elementem, na który chyba najbardziej czekali 

najmłodsi modelarze było wręczenie atrakcyjnych 

nagród rzeczowych.  

 

 

 Marek Marański 

Podsumowanie działalności modelarskiej 
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Jedenastego grudnia w sali wystaw czasowych 

brzozowskiego muzeum miała miejsce wystawa broni 

zorganizowana przez członków Dukielskiego Stowarzy-

szenia Strzeleckiego. Pomimo „ataku zimy” i trudnych 

warunków drogowych miłośnicy broni palnej dotarli 

do Brzozowa, by zaprezentować zwiedzającym eg-

zemplarze broni będące w ich posiadaniu. Była broń 

długa, pistolety, bogato zdobiona broń myśliwska  

i sportowa. Każdy zwiedzający mógł zobaczyć, wziąć 

do ręki czy rozłożyć zaprezentowany na wystawie eg-

zemplarz broni. Wystawcy udzielali precyzyjnych infor-

macji zwiedzającym na temat  danego egzemplarza  

i przybliżali swoją pasję dotyczącą posiadania broni  

i rzeczy związanych z tym tematem.  

Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie zostało założo-

ne w grudniu 2018 r. przez kilku pasjonatów strzelec-

twa z terenu dukielszczyzny. Początki stowarzyszenia 

były skromne. Jak zaznacza członek stowarzyszenia 

Grzegorz Drąg, na początku jego przygody ze strze-

lectwem była broń pneumatyczna zwana popularnie 

wiatrówką. Uczestnictwo i pierwsze sukcesy w zawo-

dach pozwoliły mu nawiązać kontakty z innymi miło-

śnikami broni palnej. Efektem wspólnej pasji było za-

wiązanie stowarzyszenia, którego celem było propa-

gowanie idei strzelectwa. Pierwszym krokiem w tym 

kierunku było zorganizowanie wystawy w dukielskim 

muzeum. Działalność wystawiennicza umożliwia zoba-

czenie, dotknięcie broni „na żywo”. Wy-

stawcy podczas swobodnych rozmów starają się 

uświadomić, że w Polsce można legalnie posiadać 

broń i jest to zwykłe hobby, takie jak zbieranie znacz-

ków. Zaznaczają, że w naszym społeczeństwie istnieje 

przekonanie, że trzeba wydać ogromne pieniądze, by 

posiadać broń. Jednakże koszt wyrobienia sobie po-

zwolenia na broń przybliżony jest do kosztów uzyska-

nia prawa jazdy. Istnieje również kwestia posiadania 

broni czarnoprochowej. Ten rodzaj broni jest 

„najniższym progiem wejścia” w temat posiadania 

broni. Niewielki odsetek społeczeństwa zdaje sobie 

sprawę z tego, że na broń czarnoprochową nie wy-

magane jest w Polsce pozwolenie. Trzeba mieć ukoń-

czone 18 lat i mieć dowód osobisty. Można ją legalnie 

kupić i posiadać. Członkowie grupy spotykają się dla-

tego, że to lubią, mają pozwolenie na broń i to ich 

łączy. Posiadają własną strzelnicę, na której podnoszą 

swoje umiejętności. Ponadto, zgodnie z celami dzia-

łalności stowarzyszenia angażują się w działalność 

popularyzatorską. Organizują prelekcje, wystawy w 

szkołach, muzeach i piknikach historycznych, festy-

nach itd. Ich działalność spotyka się z coraz większym 

zainteresowaniem ze względu na wydarzenia, które 

dzieją się za naszą wschodnią granicą. Większość ludzi 

pod wpływem doniesień o wojnie patrzy na broń nie 

jako hobby, tylko jako skuteczne narzędzie do obrony 

własnej. Jest to główna siła napędowa „tego tema-

tu”.  

Stowarzyszenie ma również plany na przyszłość. Po-

przez intensywną działalność popularyzatorską zwięk-

sza się świadomość społeczna na temat broni. Grono 

posiadaczy broni staje się coraz liczniejsze. W opinii 

wielu miłośników broni prawo dotyczące tej kwestii 

jest archaiczne. Dobrym pomysłem byłaby elektro-

niczna ewidencja broni i rezygnacja z papierowych 

dokumentów potwierdzających jej posiadanie.  

 

Marek Marański 

Wystawa broni w brzozowskim muzeum 

Kultura 
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Dwudziestego ósmego listopada w sali konferencyj-

nej brzozowskiego ratusza miała miejsce IV Sesja Kra-

joznawcza „Odkrywamy Pogórza na nowo”. W orga-

nizację wydarzenia zaangażowali się: Burmistrz Brzozo-

wa Szymon Stapiński, nasze muzeum oraz członkowie 

Stowarzyszenia Historyczno-Krajoznawczego Ziemi 

Brzozowskiej.  

Na spotkaniu obecni byli: Sekretarz Gminy Brzozów 

Waldemar Och – reprezentujący Burmistrza Brzozowa 

Szymona Stapińskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Brzozowskiego Henryk Kozik wraz z Radnymi powiato-

wymi i gminnymi, przedstawiciel Posła na Sejm RP Ad-

ama Śnieżka Andrzej Wrona, Przewodnicząca Komisji 

Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku, a za-

razem Przewodnicząca Rady Muzeum Regionalnego 

im. Adama Fastnachta w Brzozowie Mariola Pilszak, 

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Brzozowie Sta-

nisław Szałajko, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 

w Brzozowie Józef Byczyński, Sołtysi, Dyrektor MOSiR  

w Brzozowie Bogdan Dytko, Kierownik USC w Brzozo-

wie Urszula Dąbrowska-Huber, Harcmistrzyni Krystyna 

Chowaniec, emerytowana Dyrektor naszego muzeum 

Halina Kościńska, Kierownik MOPS w Brzozowie Bog-

dan Błaż, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 

Grabownica Starzeńska Tadeusz Stępień oraz sympa-

tycy naszego muzeum. 

Po przywitaniu gości przez Dyrektora muzeum Jerze-

go F. Adamskiego głos zabrał Sekretarz Gminy Brzo-

zów Waldemar Och. Zwrócił uwagę, że tegoroczny 

temat spotkania dotyczy pogórzy, które stanowią tę 

część Karpat, która ciągle nie jest spopularyzowana 

w takim stopniu, jak np. Beskidy. Zaznaczył, że Powiat 

Brzozowski oraz Gmina Brzozów w przeważającej czę-

ści leżą na pogórzach i posiadają wiele atrakcji. Do 

bogactwa regionu należy sześć gotyckich drewnia-

nych świątyń. Dwie z nich: w Haczowie oraz w Bliznem 

(wraz z zespołem plebańskim) – zostały wyróżnione 

wpisem na listę UNESCO w 2003 r. W Gminie Brzozów 

możemy podziwiać równie piękny kościół, nieustępu-

jący tym dwóm – w Humniskach. Ciekawa jest historia 

świątyni w Zmiennicy, która została przeniesiona z po-

bliskiego Jasionowa. Region brzozowski słynie także  

z drewnianych cerkwi. Perełką jest cerkiew w Uluczu. 

W krajobrazie gminy dominują dwa sanktuaria, a za-

razem murowane bazyliki mniejsze – w Starej Wsi  

i w Brzozowie. Ciekawym miejscem jest starowiejski 

Ogród Biblijny – to miejsce, które pozwala poprzez 

kontakt z małą architekturą oraz przyrodą poznać 

IV Sesja Krajoznawcza 

Sekretarz Gminy Brzozów – Waldemar Och 
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dzieje Zbawienia. Skarbem turystyczno -

krajoznawczym regionu jest niezwykle ciekawa histo-

ria i ludzie ją tworzący. Obecni mieszkańcy, ich praca 

i realizowane pasje, stanowią wartość, która wzboga-

ca Brzozów i okolice. 

Trzonem sesji, moderowanej przez Agnieszkę Adam-

ską, były wystąpienia prelegentów. 

Jako pierwszy wystąpił Jacek Cetnarowicz z wy-

kształcenia historyk, pracownik Starostwa Powiatowe-

go w Brzozowie, odznaczony Brązowym Krzyżem Za-

sługi w działalności społecznej i upamiętnieniu historii 

Polski, Członek Stowarzyszenia Historyczno-

Krajoznawczego Ziemi Brzozowskiej. Wraz ze Zbignie-

wem Sobotą odznaczonym Srebrnym Krzyżem Zasługi 

w działalności społecznej upamiętnieniu historii Polski 

jest współautorem publikacji „Mieszkańcy powiatu 

brzozowskiego u progu niepodległości”, oraz 

„Mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego wobec wojny 

polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej 1918-1921”. 

Jacek Cetnarowicz zaprezentował temat dotyczą-

cy nieznakowanych pieszo-rowerowych tras turystycz-

no-krajoznawczych Ziemi Brzozowskiej i Dynowskiej – 

od pomysłu do realizacji oraz plany na przyszłość. 

Drugim prelegentem był Zbigniew Sobota – nauczy-

ciel w Szkole Podstawowej w Starej Wsi, pasjonat hi-

storii, członek Stowarzyszenia Historyczno -

Krajoznawczego Ziemi Brzozowskiej podjął temat od-

krywania na nowo uroków wędrówek po ścieżkach 

powiatu brzozowskiego. Kolejnym prelegentem był 

Mateusz Podkul – historyk z wykształcenia, pracownik 

Muzeum Regionalnego w Brzozowie. Jego wielką pa-

sją jest turystyka górska. Od ponad 10 lat jest prze-

wodnikiem po całych Beskidach. Jest prezesem Koła 

Przewodnickiego krośnieńskiego oddziału PTTK. Zajmu-

je się znakowaniem szlaków turystycznych w górach. 

Niedawno powołany w skład Podkarpackiej Komisji 

Egzaminacyjnej Przewodników Górskich Beskidzkich. 

Tematem jego prelekcji były walory przyrodnicze i kul-

turowe opracowanych tras pieszo-rowerowych Ziemi 

Brzozowskiej i Dynowskiej. Ostatni prelegent Stanisław 

Orłowski zaprezentował propozycję tras krajoznaw-

czych na Pogórzu Dynowskim dla urlopowiczów. Jest 

on od urodzenia związany z Bieszczadami. Dzieciń-

stwo i młodość spędził w Łukawicy u podnóża Gór 

Słonnych. W 1980 podjął pracę w Orlecu i tam osiadł 

na stale. Od 1974 r. jest czynnym przewodnikiem gór-

skim beskidzkim i terenowym, pilotem wycieczek, 

przewodnikiem turystyki górskiej i pieszej PTTK. Od wie-

lu lat zajmuje się znakowaniem szlaków pieszych  

w Bieszczadach. Od wielu lat zajmuje się promocją 

regionu i aktywnie działa w organizacjach obywatel-

skich. Aktualnie jest właścicielem firmy świadczącej 

usługi przewodnickie na terenie Bieszczad. Opubliko-

wał kilkanaście przewodników turystycznych dla pie-

szych i zmotoryzowanych po Bieszczadach oraz dla 

zainteresowanych turystyką aktywną serię przewodni-

ków „Spacerem po Bieszczadach”.     

Podsumowania wystąpień dokonał dyrektor mu-

zeum Jerzy F. Adamski dzieląc się własnymi spostrze-

żeniami i refleksją na temat prezentowanych tema-

tów. 

Prelekcje z ciekawymi zdjęciami i filmami nakręco-

nymi z drona przybliżyły słuchaczom na nowo piękno 

ziemi brzozowskiej, szlaków turystycznych oraz zabyt-

ków architektury sakralnej. 

Marek Marański 

Zbigniew Sobota Jacek Cetnarowicz 

Mateusz Podkul Stanisław Orłowski 
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Okres świąt Bożego Narodzenia jest tym najbardziej 

wyczekiwanym, najradośniejszym czasem, kiedy 

wszyscy oczekujemy przyjścia na świat Małego 

Jezusa. Uboga stajenka w Betlejem stała się miejscem 

narodzin Syna Bożego, otoczonego opieką Matki 

Bożej i św. Józefa. W tradycyjnej szopce 

bożonarodzeniowej, przedstawianej zazwyczaj  

w formie stajenki, ujrzymy oprócz wspomnianych 

postaci także figury przedstawiające Trzech Mędrców 

ze Wschodu, czyli Trzech Króli, prowadzącą ich do 

szopki Gwiazdę Betlejemską, skrzydlate Anioły oraz 

pasterzy i towarzyszące im owce oraz bydło. 

I właśnie ta świąteczna szopka, obecna w tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia zarówno pod postacią min-

iatury, jak również w rzeczywistym wymiarze, przypo-

mina nam o ważności tego wydarzenia sprzed ponad 

dwóch tysięcy lat. 

Boże Narodzenie to święta pełne uroku i magi,  

a nieodłącznym ich elementem jest właśnie szopka. 

Pierwszą szopkę, w której znalazły się żywe zwierzęta 

zaprezentował św. Franciszek z Asyżu w 1223 roku. 

Franciszkanie tradycję budowania szopek przenieśli 

do Polski już w XIII wieku. Szopki miały wieloraki 

charakter, stosownie do regionu, w jakim się kszt-

ałtowały. Najbogatszą tradycję budowy szopek 

wypracował sobie Kraków, gdzie w XIX wieku był już 

cech szopkarzy. Corocznie w grudniu odbywają się 

tam znane już w świecie przeglądy szopek i konkursy 

na najpiękniejszą szopkę roku.  

W myśl tej idei w Muzeum Regionalnym zorgani-

zowana została wystawa poświęcona sztuce ludowej 

związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Prezen-

towane są na niej szopki artystów ludowych z regionu 

brzozowskiego: Anieli Orłowskiej z Przysietnicy, Stefana 

Rogoza z Domaradza, Romana Sokalskiego z Humnisk. 

Stanisława Konieczki z Humnisk oraz Antoniego Laska 

z Humnisk.  

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dyrektor 

Muzeum Regionalnego w Brzozowie – Jerzy F. Ad-

amski. O tradycji budowania szopek bożonarodzenio-

wych opowiedziała Agnieszka Adamska.  

W wernisażu udział wzięli licznie zgromadzeni 

goście, w tym Poseł na Sejm RP – Adam Śnieżek, 

Starosta Brzozowski – Zdzisław Szmyd, Burmistrz 

„Szopki bożonarodzeniowe” w Muzeum Regionalnym 

Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek 
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Brzozowa – Szymon Stapiński, Zastępca 

Burmistrza Brzozowa – Mariusz Bieńczak, 

emerytowana dyrektor brzozowskiego 

muzeum – Halina Kościńska, radni 

powiatowi i gminni oraz dyrektorzy szkół  

i jednostek podległych gminie Brzozów.  

Na grudniowo-styczniowej ekspozycji 

można obejrzeć również szopki ze zbio-

rów Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, Muzeum Towarzystwa 

Jezusowego Prowincji Polski Południowej 

w Starej Wsi oraz „Galerii Dworskiej”  

w Dynowie, której właścicielem jest 

Tadeusz Pindyk, a także ikony – 

muzykujące anioły wg Fra Angelico, 

które powstały w ramach warsztatów 

pisania ikon odbywających s ię  

w brzozowskim muzeum. Pod czujnym 

okiem Jadwigi Denisiuk z Pracowni 

„Veraikon” w Cisnej ikony namalowali: 

Izabela Gaweł, Małgorzata Habrat, Ag-

nieszka Mrozek, Aneta Rzeszut, Edyta 

Serwatka, Mariusz Serwatka, Ida Stępień  

i Zofia Wojnar. 

Występ wokalistów Studia Śpiewu FLOW 

–  „ G ł o s  B e z  G r a n i c ”  D i a n y 

Dereniowskiej-Wójcik uświetnił piątkowe 

otwarcie wystawy czasowej „Szopki 

bożonarodzeniowe”. Podczas koncertu 

wystąpiły wokalistki: Sabina Kułak z ut-

worami „Nie było miejsca dla Ciebie”  

i „Gore gwiazda”, Julia Kałamucka – 

„Cicho pastuszkowie” i „Kolęda  

o ludzkim zrozumieniu”, Gabriela 

Drwięga – „Mario, czy Ty wiesz?”,  

Milena Hydzik – „Jedyna taka noc”, 

Marta Bukład – „Kiedy nam do siebie 

bliżej”, Klaudia Dereniowska i Diana 

Dereniowska-Wójcik – „Kolęda dla  

nieobecnych” oraz „Gloria”, Klaudia 

D e r e n i o w s k a  „ N o e l ” ,  D i a n a 

Dereniowska-Wójcik „Najlepsze dziś 

wypełni się”.      

      Świąteczna wystawa czynna będzie 

do 25 stycznia 2023 r. Serdecznie 

zapraszamy! 

Agnieszka Adamska  

fot. Marzena Kędra 

  

Sabina Kułak 

Klaudia Dereniowska i Diana Dereniowska-Wójcik 

Julia Kałamucka 

Milena Hydzik 

Gabriela Drwięga 

Marta Bukład 
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W „Galerii o smaku kawy” na ul. 3 maja 15, 

w samym sercu sanockiego deptaku, 26 listo-

pada, odbył się wernisaż prac brzozowianki – 

Ady Florek. 

Ada Florek jest akwarelistką-realistką. 

Mieszka i tworzy w Turzym Polu na Podkarpa-

ciu. Urodziła się w Brzozowie w 1976 r., uzyska-

ła dyplom z form użytkowych w Liceum Sztuk 

Plastycznych w Krośnie, studiowała Historię 

Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-

kowie. Technikę akwareli odkryła w 2006 r.  

i od tego czasu jest jej pasją. W swojej twór-

czości stara się uchwycić prostotę i piękno, 

które odnajduje w zwykłych przedmiotach 

miejscach. Wybór tematu jest dla niej niezwy-

kle istotny. Musi ją zarówno inspirować, jak  

i stanowić wyzwanie. Niezależnie od tego, 

czy jest to martwa natura, architektura, czy 

inny wątek malarski, jej pragnieniem jest na-

wiązanie kontaktu z widzem i wzbudzenie  

w nim emocji. Jej prace znajdują się w wielu 

Ada Florek w Sanoku 

Nagrody i osiągnięcia: 

 

• Wystawa indywidualna „Ada Florek Watercolors. Tam z powro-

tem” w „Galerii Na Strychu”, Brzozów, Polska 2022  

• Wystawa zbiorowa „Międzynarodowi Mistrzowie Akwareli 2022”, 

Lilleshall Hall Shropshire, Wielka Brytania 2022  

• Nagroda Daniela Smitha na międzynarodowej wystawie akware-

lowej „Watercolor International Greece”, Saloniki, Grecja 2022  

• I nagroda w konkursie „Międzynarodowi Mistrzowie Akwareli”, 

Wielka Brytania 2022 

• Wystawa indywidualna „Ada Florek – Akwarele” w Galerii JDK, 

Jasło, Polska 2021  

• Finalistka 41-go Międzynarodowego Konkursu Wystawy Stowarzy-

szenia Akwarelowego w San Diego, Stany Zjednoczone 2021  

• Finalistka międzynarodowego konkursu wystawy „International 

Masters of Watercolour Youth Alliance”, Chiny 2021 

• Nagroda specjalna „Rising Star Special Excellence Award”  

w konkursie „Międzynarodowi Mistrzowie Akwareli”, Wielka Bryta-

nia 2021 

• I miejsce w międzynarodowym konkursie „Online International 

Watercolor Exhibition of Excellent Painting Autumn 2020” – nagro-

da główna przewodniczącego Japońskiego Międzynarodowego 

Instytutu Akwareli, Sado, Japonia 2020 

• I nagroda w kategorii „Najlepsza martwa natura – realizm”  

w III Międzynarodowym Konkursie Akwarelowym ABU RAWASH 

PRIZE 2019  

• I nagroda w kategorii „Najlepsza martwa natura” w Międzynaro-

dowym Konkursie Akwarelowym Online GAWA 2019  

• Finalistka konkursu i uczestniczka Międzynarodowej Wystawy 

Akwareli Współczesnej Królewskiego Stowarzyszenia Akwareli-

stów, Bankside Gallery, Londyn, Wielka Brytania 2019  

• Stypendium artystyczne przyznane w międzynarodowym konkur-

sie akwarelowym GAWA (Global Association of Watercolor Ar-

tists), Kanada 2018   

• I miejsce w kategorii „Zwierzęta” na Biennale Sztuki Akwareli w St. 

Petersburgu, Rosja 2013  
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prywatnych kolekcjach na całym świecie, m.in.  

w Polsce, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemczech, Ka-

nadzie i Stanach Zjednoczonych. 

 

Recenzje o artystce:  

Meeta Dani – założycielka i przewodnicząca Świato-

wego Stowarzyszenia Akwarelistów GAWA pisała  

o artystce:  

Jej kreatywne planowanie, wyjątkowe umiejętno-

ści kompozycyjne i zdolność malowania w różnorod-

nej tematyce z równą łatwością pokazują jej tech-

niczną wiedzę w zakresie malarstwa akwarelowego. 

 

Abu Rawash – akwarelista, redaktor naczelny maga-

zynu „Selected Artist” napisał o artystce i jej obrazie 

„Glass Gem Corn”:  

Tworzy arcydzieło. Wielość tonów tekstur tła 

składa się na bardzo specyficzny nastrój. 

Kompozycja jest doskonała artystka użyła 

błękitnej farby i odważnych linii w rysunku 

drewna, aby ją zrównoważyć oraz posłużyła się głę-

bokim cieniem, żeby zbalansować puste przestrzenie 

pomiędzy poszczególnym elementami obrazu. 

Wszystkie te niuanse pozwalają zobaczyć zasadniczą 

różnicę pomiędzy fotografią i malarstwem oraz skła-

dają się na własną, unikalną wizję rzeczywistości au-

torki. 

Wystawę „Ada Florek. Akwarele” można zwiedzać 

do 31 stycznia 2023 r.  

 

informacja własna 

fot. Jacek Lipiński  

  

Józef Cupak 

„Życzenia i prośba” 

 

Dzieciątko, które na świat przychodzisz, 

gdzieś w zimnej szopie, piwnicy, schronie 

daj światu miłość, z której się rodzisz 

wyciągnij nad nim dziecięce dłonie. 

 

Skrusz zatwardziałość rządzących światem 

oświeć umysły by zrozumieli, 

że każdy człowiek może być bratem, 

że miłość łączy, nienawiść dzieli. 

 

Spraw niech zło wszelkie w przeszłość odchodzi 

by nie czyniono krzywdy nikomu, 

w tedy w człowieku Chrystus się zrodzi 

W Betlejem, które będzie w twym domu. 

 

Na ludzkich twarzach uśmiech zagości, 

gdy każdy zbudzi swoje sumienie 

i runą szańce gniewu i złości 

te, które tworzą grzechów kamienie. 

 

Wara, 20 listopada 2022 r. 

Magdalena Kondracka 

*** 

Jak ten listek na wietrze 

Takie życie człowieka 

Nigdy nie wiesz co będzie 

Co na Ciebie gdzieś czeka 

 

W którą stronę los rzuci 

Czy wyciągnie ramiona 

Czy Cię znowu odrzuci 

Czy do siebie przekona 

 

Balansując w powietrzu 

Wznosisz się i upadasz 

Czujesz pustkę w swym wnętrzu 

Choć dóbr wiele posiadasz 

 

A tam Dziecię w żłóbeczku 

Takim lichym zbutwiałym 

Na pachnącym sianeczku 

Uczy jak być wytrwałym 

 

Wciąż wyciąga ramiona 

Przyjdź Twą pustkę wypełnię 

Zdejmę ciężkie brzemiona 

Duszę z grzechów wyplenię 
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Uzyskanie przez Galicję autonomii w ramach mo-

narchii habsburskiej pozwoliło Polakom pod zaborem 

austriackim na zrzeszanie się i tworzenie różnych sto-

warzyszeń i instytucji. Wzorem ziem czeskich w 1867 r. 

założono we Lwowie pierwsze gniaz-

do Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” – pionierskiej organizacji po-

pularyzującej wychowanie fizyczne, 

sport i zdrowy styl życia.    

W bieżącym roku – 2 czerwca – 

minęła 110. rocznica poświęcenia 

budynku Towarzystwa Gimnastycz-

nego „Sokół” w Brzozowie, obecnie 

siedziby Brzozowskiego Domu Kultu-

ry. Wkrótce – 13 stycznia 2023 r.  – 

upłynie 130 lat od pierwszego wal-

nego zgromadzenia nowo powsta-

łego brzozowskiego „Sokoła”, które 

zainicjowało istnienie tutejszego so-

kolego gniazda. 

O początkach nowej organizacji 

w mieście nad Stobnicą pisał organ Związku Polskich 

Gimnastycznych Towarzystw Sokolich „Przewodnik 

gimnastyczny »Sokół«” w numerze piątym z 1893 r. 

Warto w tym miejscu zacytować wspomniany ma-

teriał, ponieważ świetnie oddaje realia powstania 

brzozowskiego gniazda.           

„Brzozów d. 26. marca 1893. Wkrótce po zjeździe 

Sokołów polskich we Lwowie zakiełkowała i w naszem 

miasteczku, myśl założenia gniazda sokolego. 

Już w lipcu r. 1892 znalazła ona ogólny prawie po-

słuch u miejscowej inteligencyi, która też z całym za-

pałem wzięła się zaraz do czynu. 

Jak początek każdej sprawy tak i świeżo podjętej 

na liczne napotykał trudności. 

Uchwalony na zgromadzeniu projekt statutu trzy-

krotnie był nam zwracany z powodu pewnych wadli-

wości, które swoją drogą innym towarzystwom — od 

których wzorów zapożyczyliśmy — w zatwierdzeniu 

statutu wcale na przeszkodzie nie stały. 

Ogólne zniechęcenie zaczęło ogarniać członków 

Sokoła, i tylko silnej woli kilku druhów zawdzięczyć na-

leży, że zwątpieniu nie poddaliśmy się, lecz raz rozpo-

częte dzieło dalej prowadzić postanowiliśmy. 

Tak zeszedł nam czas do 31. grudnia 1892, wśród 

którego mając jeszcze nawet szczupłe zasoby pie-

niężne, sprawiliśmy niektóre przyrządy gimnastyczne, 

jako to: drążek pokojowy, porączki i ciężarki do gim-

nastyki szwedzkiej, przygotowując się do wprowadze-

nia towarzystwa w życie. 

W dzień Sylwestra otrzymaliśmy ostatecznie wesołą 

nowinę , że c.k. Namiestnictwo przeciw przedłożone-

mu statutowi naszemu nie ma nic do zarzucenia. 

W dniu 13. stycznia b.r. odbyło się tedy pierwsze 

walne zgromadzenie nowo zawiązanego naszego 

130 lat brzozowskiego „Sokoła” 

Z kart historii 

Uroczystość oddania do użytku społeczeństwa budynku Sokoła – 2 czerwca 1912 r.  
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towarzystwa, któremu przewodniczył druh Wasz — 

obecny wówczas w Brzozowie — dr. Antoni Procha-

ska, a który jeden z pierwszych przystąpił też jako czło-

nek założyciel do naszego towarzystwa, dając tem 

dowód tej solidarności i łączności, jaka ożywia ducha 

polskich towarzystw gimnastycznych. 

Prezesem Sokoła wybrano jednomyślnie dr. Euge-

niusza Gerarda Festnburga, adwokata, tegoż zastęp-

cą kandydata notaryalnego Emila Witkiewicza, do 

wydziału zaś weszli: dr. Antoni Ślączka lekarz, Józef 

Kurek inspektor podatkowy, Jan Skowroński, kandydat 

notaryalny, Jan Niemiec nauczyciel miejscowej szkoły, 

Franciszek Prochaska burmistrz miasta i Szymon Kłod-

nicki sekretarz Starostwa, Edmund Slavik poczmistrz  

i Władysław Łukaszkiewicz nauczyciel, dwaj ostatni 

jako zastępcy. 

Wydział nowo wybrany ukonstytuowawszy się wy-

brał druha Jana Skowrońskiego kierownikiem gimna-

stycznym, Józefa Kurka sekretarzem, Jana Niemca 

skarbnikiem i Szymona Kłodnickiego gospodarzem. 

Lokalu bardzo skromnego użyczył nam 

Wny ks. Rzońca miejscowy katecheta u sie-

bie, a choć w nim bardzo ciasno, odbywa-

my w nim regularnie 3 razy tygodniowo ćwi-

czenia. 

Sprawa lokalu jest najsłabszą stroną naszego towa-

rzystwa, gdyż w całem mieście nie ma 

odpowiedniej sali i nie prędko ją znaj-

dziemy.  

To też już obecnie zaprząta, umysły 

wydziału kwestya budowy własnego 

schroniska; czy ona jednakże wobec 

znanej ospałości szerszych kół dla 

spraw publicznych prędko da się urze-

czywistnić, najbliższa przyszłość okaże. 

Towarzystwo liczy obecnie członków 

założycieli 4, zaś zwyczajnych 32. 

Aby ogół publiczności zapoznać z ce-

lami towarzystwa a zarazem dać znak 

życia o sobie i złożyć dowód, że nie 

obce nam są wyższe idee i że praca 

nasza skierowaną jest dla całego spo-

łeczeństwa a nie ogranicza się na miej-

scową zaściankowość, urządził osobno 

w tym celu wybrany komitet, dwa wieczorki muzykal-

no-deklamacyjne. 

Czysty dochód w kwocie 28 zł. 13 ct.  

z pierwszego wieczorku ofiarowaliśmy 

na rzecz fundacyi imienia Kościuszki.  

W gronie Sokołów zawiązało się też 

kółko śpiewaków, które prowadzone 

pod umiejętnem kierownictwem pre-

zesa i druha Feliksa Kłodnickiego 

znaczne już jak na początek zrobiło 

postępy. 

Skromne fundusze towarzystwa po-

większyły się w ostatnich czasach  

o datki tutejszej gminy i towarzystwa 

zaliczkowego, które na cele towarzy-

stwa ofiarowały po 25 zł. 

Nadto ustąpiło nam miasto miejsce na 

ćwiczenia letnie, zaś p. Ludwik Dyonizy Stoeger ofiaro-

wał towarzystwu 100 egzemplarzy statutów, które we 

własnej drukarni w Jaśle dał odbić. 

Za te dary należy się powyższym serdeczne podzię-

kowanie, jak nie mniej Wmu ks. Rzońcy za ustąpione 

na zimę lokalności, bez czego towarzystwo nie byłoby 

dotąd weszło w życie. 

Oto dotychczasowe nasze rezultaty. Czołem!” 

 

 

Mateusz Podkul 

Z kart historii 

  

Czterdziestolecie gniazda i zlot Sokołów w Brzozowie – 6 sierpnia 1933 r. 
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Odszedł długoletni i zasłużony dla społeczeństwa 

Humnisk nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły, 

człowiek bardzo szanowany i znany ze swojej trener-

skiej pasji. Wychował dwa pokolenia łuczników  

z Humnisk i Grabownicy Starzeńskiej, którzy w latach 

60. tych i 80. tych ubiegłego wieku odnosili sukcesy na 

arenie Polski.  

Był cenionym nauczycielem matematyki, później 

dyrektorem Szkoły nr 1 w Humniskach. Przede wszyst-

kim zapisał się w historii i sercach ówczesnej młodzieży 

jako trener sekcji łuczniczej. 

O swojej pracy i działalności trenerskiej publicznie 

mówił niewiele. We wspomnieniach byłych pracowni-

ków szkoły w Humniskach spisanych i wydanych  

z okazji obchodów 100-lecia szkoły o swojej pracy na-

pisał: „Trzy daty w moim życiu, bardzo ważne daty, 

wiążą się ze szkołą w Humniskach. Pierwsza to rozpo-

częcie mojej nauki 1 września 1943 roku. Był to okres 

okupacji niemieckiej. Pierwszym moim nauczycielem 

w kl. 1 b był pan Władysław Górecki, zarazem kierow-

nik szkoły. Nauka trwała do późnej jesieni, do pierw-

szych przymrozków. Kontynuowaliśmy naukę od wio-

sny aż do końca lipca 1944 roku. W drugim półroczu 

naszą nauczycielką była pani Janina Wojnarowska. 

Kierownika Władysława Góreckiego aresztowano za 

konspirację. Klasę drugą kończyłem również w Szkole 

Powszechnej im. Królowej Jadwigi w Humniskach. Na-

stępnie uczęszczaliśmy do Szkoły Podstawowej  Mę-

skiej w Brzozowie. Druga data to 1 września 1958 roku. 

Wówczas zostałem zatrudniony jako nauczyciel  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Humniskach. Była to już 

szkoła rozbudowana, przybyło 4 sale lekcyjne, sala 

gimnastyczna i mała sala jako pracownia zajęć tech-

nicznych. Kierownikiem szkoły był Stanisław Loesch,  

a nauczycielami Maria Bartman, Bronisława Bryniar-

ska, Irena Lisowska, Anna Kruczek, Eleonora Toczek, 

Stanisława Sowińska, Józef Tomkiewicz, Wanda Pilch, 

Antonina Szuba, Zofia Śmietana, Joanna Kopacz. Pra-

ca w szkole dawała dużo zadowolenia. Młodzież, 

wbrew opinii, była ciekawa wiedzy i chętna do pracy 

nie tylko na lekcjach, ale i kółkach 

zainteresowań, czy czynach spo-

łecznych. Do czasu objęcia funkcji 

dyrektora szkoły uczyłem matema-

tyki i zajęć technicznych chłopców.   

W latach 1963-1973 uczyłem rów-

nież w Szkole Przysposobienia Rolni-

czego matematyki i mechanizacji 

rolnictwa oraz na kursach wieczoro-

wych z zakresu szkoły podstawowej 

matematyki i fizyki. W roku szkolnym, 

w którym uczęszczał rocznik 1951, 

uczniowie na zajęciach kółka zain-

teresowań z matematyki zadziwili 

mnie ilością rozwiązywanych zadań. 

Interesowały ich inne sposoby rozwiązań zadań, któ-

rych materiał wykraczał poza program szkoły podsta-

wowej. Te zainteresowania i praca dały wspaniałe 

efekty na Olimpiadzie Powiatowej w Brzozowie i Woje-

wódzkiej w Rzeszowie. Uczniowie Andrzej Dżoń i Fran-

ciszek Śmigiel zajęli pierwsze miejsca.  

Od 1963 roku przejąłem po Józefie Tomkiewiczu 

(przeniósł się do Rzeszowa) sekcję łuczniczą SKS.  

Z tego samego rocznika, tj. 1951, Janina Loesch była 

mistrzynią Polski w łucznictwie w kategorii młodzików. 

Następne roczniki były również mocne w łucznictwie – 

Jadwiga Ruchlewicz była dwukrotną mistrzynią Polski  

w kategorii młodzików w latach 1967-1968. Bardzo 

dobrze układała się współpraca z kol. Jerzym Siwa-

kiem, nauczycielem wychowania fizycznego. Sala 

gimnastyczna była wykorzystywana przez SKS  

i „Górnik” Grabownica, nawet w niedzielę były zaję-

cia. Rocznik 1955 – Ewa Ryba i Bogdan Rogula – rów-

nież byli bardzo dobrzy w łucznictwie. Obydwoje  

w 1972 roku w Człuchowie zostali mistrzami Polski  

w kategorii juniorów. 

I tak rocznikami można by wymieniać wielu 

uczniów, którzy przeszli szkolenie łucznicze i byli wybit-

nymi zawodnikami: Andrzej Bryś, Maciej Zubel, Ryszar-

da Kędra, Jacek Ryba, Jerzy Tympalski (dwaj ostatni 

kontynuują pracę w sekcjach łuczniczych). 

Wspomnienie o Bolesławie Gawrońskim 
(1936-2022) 

Ku pamięci 

 



41      # WIADOMOŚCI BRZOZOWSKIE # grudzień 2022 # 

Trzecia data to 1 września 1979 roku – powierzono 

mi stanowisko dyrektora szkoły. Czasy były bardzo 

trudne, budynek szkolny, zwłaszcza część przedwo-

jenna był bardzo wyeksploatowany. Podłogi, stolarka 

okienna i drzwiowa, a nawet stropy nadawały 

się do wymiany. Sytuacja lokalowa była bar-

dzo trudna, ponieważ były oddziały podwójne 

plus oddział przedszkolny. W roku szkolnym 

1982/83 w czasie wizytacji kuratoryjnej prowa-

dzonej przez wizytatora Józefa Baciora szkołę 

odwiedził kurator Józef Tofilski. Po zapoznaniu 

się z sytuacją szkoły podjął decyzję o rozbudo-

wie i remoncie Szkoły Podstawowej nr 1  

w Humniskach. Dobudowa trwała do 1986 ro-

ku. Wykonawcą była kuratoryjna grupa remon-

towo-budowlana zlokalizowana w Brzozowie. 

W okresie zimowym wykorzystano przerwę  

w pracach na dobudowę nowego skrzydła,  

w tym czasie wykonany został  remont we-

wnątrz szkoły – wymieniono stropy i stolarkę 

okienną”.  

Garść wspomnień śp. Bolesława Gawrońskiego 

zapisał w „Brzozowskiej Gazecie Powiatowej” z wrze-

śnia 2009 r., nr 8175 Sebastian Czech. „W sumie jak na 

bagaż doświadczeń zebranych w ciągu 32 lat pracy 

w szkole i sekcji łuczniczej to niezbyt dużo… Trzeba 

zatem ocalić te okruchy wspomnień, by zachować 

pamięć. Słowa, które wypowiada są proste i zwięzłe, 

suche fakty, niczym żołnierski meldunek, bez emocji. 

Uderza niezwykła skromność i podkreślanie sukcesów 

swych wychowanków, a przecież to były także Jego 

sukcesy, lata pracy, wyrzeczeń i poświęcenia swojego 

czasu! Należał do tych ludzi, którzy zabiegali nie o sie-

bie, nie wypinał piersi do orderów, pochwał i odzna-

czeń. Czerpał radość i satysfakcję z tego, co robił  

i sukcesów swoich uczniów i zawodników. 

Bez reszty oddany sprawie. Kiedy był już na 

zasłużonej emeryturze ponownie mocno 

odezwała się w nim żyłka trenerska i łuczni-

cze zamiłowanie. Na początku lat 2000 

zabiegał i wspierał z powodzeniem reak-

tywację sekcji łuczniczej w szkole w Hum-

niskach i w „Górniku” Grabownica. Każde-

go roku przez kolejnych kilkanaście lat był 

gościem honorowym w szkole w Humni-

skach, z okazji Turnieju Łuczniczego o Pu-

char Burmistrza Brzozowa. Jak sam pod-

kreślał czynił to z radością i przyjemnością. 

Mawiał: „Jak mnie zaprosicie, to zawsze 

chętnie przyjadę”. Wówczas wspominał 

„tamte czasy”, barwnie opowiadał za-

bawne sytuacje. Sypał jak z rękawa aneg-

dotami z zawodów, wyjazdów. Zawsze  

z uśmiechem i ciepło mówił o swoich 

uczniach i zawodnikach, doskonale pa-

miętał wielu z nich”. 

Kluczem do sukcesów była właśnie jego osobo-

wość. Potrafił z każdym rozmawiać, przyciągał mło-

dzież swoją szczerością, autentycznością i szerokim, 

serdecznym uśmiechem. Posiadał cenną umiejętność 

zjednywania sobie ludzi i współpracy z nimi. Wszystkie 

jego działania wypływały z zamiłowania do sportu  

i młodzieży. Wymagał mądrze, wspierał i pomagał 

swoim podopiecznym. Zyskał ogromny autorytet i sza-

cunek. Na zawsze pozostanie w sercach i pamięci 

wielu ludzi.  

Z żalem i trudem przyjmujemy do wiadomości,  

że na kolejnym turnieju łuczniczym śp. Bolesława 

Gawrońskiego – zasłużonego nestora i współtwórcy 

łucznictwa na Ziemi Brzozowskiej już nie będzie…  

Lucjan Czech  

Ku pamięci 
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Niezwykle piękna bazylika wybudowana w XVIII w. 

przez Paulinów, sprowadzonych z Częstochowy. Stąd 

ołtarz główny jest wierną kopią ołtarza bazyliki Jasno-

górskiej.  

Od 1821 r. Sanktuarium i cały kompleks klasztorny 

jest użytkowany przez Księży Jezuitów. Godne zwie-

dzenia jest interesujące Muzeum Przyklasztorne, zało-

żone przez o. Kazimierza Kucharskiego SJ oraz kaplica 

nowicjacka z niezwykle cenną relikwią Św. Stanisława 

Kostki i pięknym sufitem kasetonowym. 

Przy wejściu do bazyliki warto choćby na chwilę 

zatrzymać się przy grobie Sługi Bożego o. Wojciecha 

Baudissa SJ. 

W głównym ołtarzu świątyni jest cudowny Obraz 

Matki Bożej Starowiejskiej z początku XVI stulecia. 

Przedstawia dwie sceny: Zaśnięcia Najświętszej Maryi 

Panny oraz przyjęcia Maryi w Niebie przez Chrystusa.  

Ósmego września 1877 r. Nuncjusz Papieski z Wied-

nia abp Ludwik Jacobini uroczyście koronował Cu-

downy Obraz Matki Bożej.  

Szóstego grudnia 1968 r. w zagadkowych okolicz-

nościach spłonął Cudowny Obraz Matki Bożej. Jego 

wiernego odtworzenia podjęła się prof. Maria Nie-

dzielska. Nowy wizerunek Pani Starowiejskiej korono-

wał powtórnie, 10 września 1972 r., Prymas Polski kard. 

Stefan Wyszyński, w asyście biskupa przemyskiego 

Ignacego Tokarczuka.  

Dziesiątego września 1978 r., w setną rocznicę 

pierwszej koronacji, uroczystą mszę świętą przed cu-

downym Obrazem odprawił metropolita krakowski 

kardynał Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II 

(kard. Wojtyła Papieżem został już w październiku 

1978 r., tj. miesiąc po pobycie w Starej Wsi). 

W odległości ok. 1 km od bazyliki jest klasztor Sióstr 

Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP (siedziba 

Matki Generalnej), gdzie znajdują się doczesne 

szczątki S. Leonii Marii Nastał, która zmarła 10 stycznia 

1940 r., w opinii świętości.  

 

 

Jerzy F. Adamski 

BAZYLIKA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POGÓRZA  

w Starej Wsi  

Z historii regionu 

Ołtarz główny jest wierną kopią ołtarza bazyliki Jasnogórskiej 6 XII 1968 r. W zagadkowych okolicznościach spłonął Cudowny obraz Matki Bożej! 
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Tradycja i zwyczaje 

Boże Narodzenie 

W czas adwentu, który był okresem małego po-

stu, przez trzy dni w tygodniu wstrzymywano się od 

spożywania mięsa i tłuszczów zwierzęcych. Podstawo-

wą okrasą potraw był olej wyrabiany w brzozowskich  

i baryckich olejarniach.  

Dzień wigilijny należało rozpocząć wczesnym ran-

kiem. Najwcześniej wyruszali z domu mężczyźni, którzy 

odwiedzali krewnych i znajomych. Było to tzw. cho-

dzenie „po połaziu” – zwykle zaczynało się kolędowa-

niem, a kończyło poczęstunkiem.  

Wierzono, że przybycie do domu mężczyzny jako 

pierwszego gościa w dzień Wigilii zagwarantuje do-

mownikom pomyślność na cały zbliżający się nowy 

rok. Uważano również, że dzień ten jest prognozą dla 

każdego człowieka na cały rok.  

Obowiązkowo przystrajano także choinkę, która 

była ważnym wyposażeniem części mieszkalnej. Cza-

sem obok niej ustawiano Szopkę, nawiązującą do wy-

darzenia z Betlejem.  

Wieczerzę wigilijną rozpoczynano z pojawieniem 

się pierwszej gwiazdy. Pod obrus wkładano siano,  

a w izbie rozścielano słomę. W kącie koniecznie powi-

nien stać wykonany ze słomy tzw. dziad. Z reguły po-

dawano dwanaście potraw. W Grabownicy obowiąz-

kowym pierwszym daniem był czosnek ze struclą. Pod 

misy z potrawami wigilijnymi kładziono opłatki.  

W Brzozowie przed rozpoczęciem wieczerzy zapa-

lano na stole wigilijnym świece. Następnie ojciec ro-

dziny zaczynał łamanie się opłatkiem, z wszystkimi 

obecnymi na wieczerzy. Przy stole jedno krzesło było 

pozostawione puste – dla przypadkowego go-

ścia, któremu nie było dane spożywać wigilii z własną 

rodziną.  

Na wsi podbrzozowskiej rozpowszechniony był 

zwyczaj spożywania jadła wigilijnego w kilku do-

mach – u siebie oraz u rodziny i sąsiadów. „Chodzenie 

po wigilii” przeciągało się czasem do godzin rannych 

Bożego Narodzenia. 

Obowiązkowy był udział w Pasterce, mszy świętej 

odprawianej o północy. W dzień Bożego Narodze-

nia, z zapadnięciem zmroku, młodzież wyżywała się 

jako „przebierańce”, kolędując po wsiach i miesz-

czańskich domach z szopką, kobyłką lub gwiazdą.  

W drugi dzień świąt, skoro świt, szła młodzież „na 

śmiecie”. Chłopcy odwiedzali domy, gdzie były dora-

stające dziewczyny. Ambicją panien było, aby miesz-

kanie było czysto zamiecione daleko przed świtem, 

gdyż od Wigilii do drugiego dnia świąt (Św. Szczepa-

na) izby nie wolno było zamiatać. Natomiast kawale-

rom zależało, by zastać u panny śmieci jeszcze nie 

uprzątnięte. Gdy zastali ją przy pracy, nie pozwalali jej 

dokończyć zamiatania, kładli się na śmieci, tak długo 

nie podnosząc się z podłogi, aż dziewczyna nie okupi-

ła się wódką. Następnie wynoszono śmieci na ze-

wnątrz domu, gdzie je uroczyście palono. 

 

 

Jerzy F. Adamski  
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Przyroda 

Jemioła wraz z udekorowaną choinką to obo-

wiązkowy element świątecznej dekoracji domu. Wie-

szany u sufitu pęk jemioły ma zapewnić nam pomyśl-

ność i odpędzać złe moce. Jemioła jest także jed-

nym z symboli Bożego Narodzenia. 

Jemioła pospolita (Viscum album), która w Polsce 

była znana również jako strzęśla, homela, zimorost 

czy kołtun, to półpasożytniczy krzew zaliczany do ro-

dziny sandałowcowatych – tej samej, z której pocho-

dzi cenne, indyjskie drzewo sandałowe uznawane za 

święte w religiach buddyjskich i hinduistycznych. San-

dałowce częściowo czerpią substancje odżywcze  

z korzeni innych roślin, jemioła zaś zagnieżdża się na 

drzewach (głównie liściastych – najczęściej topolach, 

ale również na lipach, klonach, brzozach i drzewach 

owocowych – oraz sosnach) i wrasta w nie korzenia-

mi, które wnikają pod korę i za pomocą ssawek po-

bierają wodę i sole mineralne. Jednocześnie – ponie-

waż zawiera w sobie chlorofil – jest zdolna do fotosyn-

tezy, więc nie osłabia aż tak bardzo swojego żywicie-

la. 

Jemioła zabiera, ale też daje, ponieważ stanowi 

zimową stołówkę. W grudniu dojrzewają jej owoce, 

białe jagody, które są przysmakiem ptaków. Rozprze-

strzenia się dzięki nim – one zjadają owoce, a następ-

nie wydalają niestrawione nasiona, rozsiewając je na 

innych drzewach. Odchody te są lepkie dzięki kleiste-

mu miąższowi jagód, przez co łatwo przyklejają się do 

gałęzi. Głównymi pomocnikami w ekspansji jemioły 

na kolejne drzewa są  głównie jemiołuszki. 

Współcześnie jemioła – zawieszona nad drzwiami 

lub pod sufitem – stała się nieodłącznym elementem 

świątecznych dekoracji. Również moda na wymianę 

pod nią pocałunków weszła na trwałe do zwyczajów 

bożonarodzeniowych. Panuje przekonanie, że taki 

pocałunek wróży miłość, szczęście i powodze-

nie na lata, że magia rośliny umocni uczucie  

i zapewni trwałość związku, co tylko sprzyja po-

pularności tej praktyki. Zwyczaj całowania się 

pod jemiołą wywodzi się ze świąt noworocznych 

– zielona roślina wisiała wtedy pod powałą do-

mu, wprowadzając do niego porządek sacrum. 

Punkt pod nią stawał się świątecznym centrum 

świata. Do Polski zwyczaj ten przybył z Anglii – 

wiadomo, że był tam znany co najmniej od po-

czątku XVIII w. Jednak legendy wspominające 

magiczne właściwości jemioły są znacznie star-

sze, pochodzą z wierzeń licznych kultur już z cza-

sów przedchrześcijańskich. 

Przed wiekami uznawano jemiołę za dar od bo-

gów, przedmiot czci i podziwu, magiczne ziele o wiel-

kiej mocy, które zbierano z ostrożnością i staranno-

ścią. Wierzono, że chroni przed złymi duchami oraz 

sprowadza do domu dostatek i pomyślność. Miała 

również sprzyjać zakochanym i zapewniać siły wital-

ne i płodność. Rzadkością była ta rosnąca na dębie, 

dlatego już od starożytności cieszyła się szczególnymi 

względami – uważano, że ma najpotężniejszą moc. 

Była szczególnie ceniona u Celtów. Jak podaje Pli-

niusz, celtyccy druidzi nie znali nic bardziej świętego 

niż jemioła i dąb, na którym rosła. 

O kulturowym znaczeniu jemioły zadecydowało 

wiele jej szczególnych właściwości, a jednym z waż-

niejszych było właśnie miejsce jej występowania – nie 

mając korzeni umiejscowionych w glebie, nie wyra-

stając z niej, mogła być tylko rośliną spadłą z nieba. 

Kolejną ważną cechą jest jej wieczna zieloność – 

nie traci koloru nawet wtedy, gdy drzewo będące jej 

żywicielem zrzuca liście, „umiera” na zimę, by odro-

dzić się wraz z wiosną. Tym samym jemioła staje się 

symbolem życia, nieśmiertelności, manifestacją tego, 

co stałe i niezmienne, wiecznego porządku, jaki pa-

nuje w zaświatach, gdzie nie istnieje destrukcyjny 

wpływ czasu. W wierzeniach chrześcijańskich porów-

nywano ją nawet do rajskiego drzewa życia. 

Ta wieczna zieloność wskazywała nie tylko na nie-

zniszczalność i nieśmiertelność, ale również na płod-

ność. Jemioła rozwija się i owocuje zimą, czyli w cza-

sie, gdy wszystko dookoła obumiera. Podawano więc 

jagody bezpłodnym kobietom, wierząc, że ich spoży-

cie pomoże im zajść w ciążę, pod jemiołą obsypaną 

owocem stawały panny młode w nadziei na liczne 

potomstwo. 

Mateusz Podkul 

Jemioła 
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Dwa zdarzenia drogowe w jednym miejscu  

– rozbite cztery auta  

Cztery rozbite samochody to bilans dwóch zdarzeń 

drogowych (2 grudnia), w tym samym miejscu, na 

drodze wojewódzkiej nr 886, w miejscowości Blizne. 

Najpierw zderzyły się opel z toyotą, następnie kierują-

cy audi omijając rozbite pojazdy, doprowadził do 

zderzenia z drugim audi. Na szczęście nikt w tych zda-

rzeniach nie ucierpiał. 

Do obu zdarzeń doszło przed godz. 17.00. Kierujący 

oplem vivaro, 40-letni mieszkaniec powiatu strzyżow-

skiego, wykonał nieprawidłowy manewr skrętu w le-

wo, co doprowadziło do czołowego zderzenia z pra-

widłowo jadącą w kierunku Brzozowa toyotą. Kierują-

cy toyotą, 21-letni mieszkaniec Brzozowa, przewoził  

3 pasażerów. Dwaj pasażerowie, mieszkańcy powiatu 

brzozowskiego, zostali przetransportowani karetką po-

gotowia ratunkowego do szpitala w Brzozowie. Na 

szczęście ich obrażenia okazały się niegroźne. 

Do drugiego zdarzenia doszło kilkanaście minut 

później, w tym samym miejscu. Kierujący audi a4, 28-

letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, omijając 

opla i toyotę, które się wcześniej zderzyły, doprowa-

dził do czołowego zderzenia się z prawidłowo jadą-

cym audi a6, którym kierował 56-letni mieszkaniec 

powiatu krośnieńskiego. W tym zdarzeniu nikt nie 

ucierpiał. 

Uczestnicy obu zdarzeń byli trzeźwi. Na czas usuwa-

nia skutków tych zdarzeń, droga wojewódzka nr 886 

była zablokowana, a policjanci kierowali na objazdy. 

28-latek kierujący audi a4, został ukarany mandatem 

w związku z niezachowaniem należytej ostrożności na 

drodze publicznej i spowodowanie zagrożenia bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym. 

Mikołajkowa niespodzianka dla dzieci 

Z okazji dnia Świętego Mikołaja funkcjonariusze  

z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie postanowili 

umilić czas pacjentom Szpitala w Brzozowie. Wspólna 

inicjatywa funkcjonariuszy oraz Fundacji Promocji 

Zdrowia im. dr n.med. S. Langa na rzecz Szpitala Spe-

cjalistycznego w Brzozowie z pewnością, choćby na 

chwilę, skierowała myśli pacjentów tych najmłod-

szych, jak i starszych w bardziej radosnym kierunku.  

Z pewnością ten dzień na długo zapisze się w ich pa-

mięci.  

Szóstego grudnia, brzozowscy stróże prawa wraz  

z misiem POPO – maskotką podkarpackiej Policji, od-

wiedzili pacjentów hospitalizowanych na oddziale 

dziecięcym oraz oddziałach onkologicznych, Szpitala 

Specjalistycznego w Brzozowie. Wraz z funkcjonariu-

szami do szpitala przybył Święty Mikołaj. Wspólnie ze 

swoimi pomocnikami – wolontariuszami z Bliznego, 

także rozdawał prezenty. 

W tegorocznych działaniach brali udział funkcjo-

nariusze z Posterunku Policji w Jasienicy Rosielnej, któ-

rzy wręczali dzieciom prezenty. Dzięki wsparciu Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosiel-

nej możliwe było przekazanie mikołajkowych prezen-

tów. Za tą świąteczną magię i hojność, w imieniu dzie-

ci serdecznie dziękujemy Urszuli Brzuszek Wójtowi Gmi-

ny Jasienica Rosielna, dr Beacie Jamrógiewicz oraz 

kierownikowi GOPS-u – Danucie Kwolek.  

Dzieci były bardzo zadowolone przyjmując takich 

gości. Policyjna maskotka idąca szpitalnymi korytarza-

mi, radośnie machała „łapką”, wywołując zacieka-

wienie i uśmiechy, nawet u dorosłych. Uśmiechy poja-

wiały się także na ustach personelu medycznego, le-

karzy i pielęgniarek. 

Miś POPO wraz z policjantami odwiedził także dzie-

ci w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP w Starej Wsi. Policyjny Miś prze-

kazał im przygotowany dla nich prezent. 

mł. asp. Joanna Baranowska 

oficer prasowy KPP w Brzozowie 

 

Policja 
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ADAM ŚNIEŻEK 
– Poseł Ziemi Brzozowskiej 

Wywiad 

█ „Wiadomosci Brzozowskie” („WB”): Panie Pośle 

wchodzimy w okres przedświąteczny, a przed Panem 

mnóstwo pracy. 

Adam Śnieżek („AŚ”): Tak, w Sejmie dwa arcyważ-

ne głosowania, a ponadto zwołane dodatkowe Po-

siedzenie Sejmu w tygodniu poprzedzającym święta 

Bożego Narodzenia. 

█  „WB”: Ale ja nie o tym, ogłosił Pan konkurs na 

„Bożonarodzeniową kartkę świąteczną”? 

„A.Ś”: A to prawda. Podejmując decyzję, aby prze-

prowadzić konkurs nie spodziewałem się takiego od-

zewu. Policzyliśmy, że z 27 Szkół Podstawowych z po-

wiatu brzozowskiego do mojego Biura Poselskiego do-

tarło prawie 350 prac uczniów. Są one bardzo piękne 

i ciekawe, różnią się stylem wykonania. Bardzo trudno 

będzie je ocenić, wszystkie są piękne. Ten konkurs i te 

kartki świąteczne w jakiś sposób wprowadzają nas  

w atmosferę świąt. 

█  „WB”: No właśnie, a jak Pan Poseł będzie spędzał 

święta? 

„A.Ś”: Tradycyjnie z rodzeństwem w gronie rodzin-

nym. Będzie wspólna wigilia i śpiewanie kolęd. 

█  „WB”: A jakie plany na Sylwestra? 

„A.Ś”: Jak co roku w noc Sylwestrową spotykam się 

w moim Biurze Poselskim z samorządowcami: Panem 

Burmistrzem oraz Panem Starostą, podsumowujemy 

mijający rok i kreślimy plany na kolejny. A gdy zbliża 

się północ udajemy się wspólnie na brzozowski Rynek, 

aby wspólnie z mieszkańcami przywitać Nowy Rok  

i złożyć życzenia. Tak też myślę będzie i w tym roku. 

█  „WB”: Jeśli mowa o życzeniach, to jakie życzenia 

złoży Pan naszym Czytelnikom? 

„A.Ś”: Pragnę życzyć Państwu, aby zbliżające się 

święta Bożego Narodzenia były czasem radości i po-

koju, którego tak bardzo potrzebujemy. A Nowy Rok 

niech nas mile zaskoczy. Niech będzie rokiem wielo-

wymiarowego rozwoju, dobrobytu oraz obfituje w sze-

reg udanych inwestycji w Gminie Brzozów, czego Pań-

stwu oraz Panu Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Sta-

pińskiemu serdecznie życzę. 

 

Rozmowę przeprowadził Andrzej Wrona 
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Krzyżówka 

Rozwiązanie krzyżówki (samo hasło) prosimy dostarczyć pod adres redakcji „Wiadomości Brzozowskich” do 15 stycznia 2023 r. na kartach poczto-

wych. Wśród prawidłowych rozwiązań zostanie rozlosowana nagroda książkowa. Rozwiązaniem z poprzedniego miesiąca jest  hasło: „Wielkie 

myśli przychodzą z serca” . Zwycięzcą ostatniego losowania jest pani Czesława z Brzozowa. Nagroda do odebrania w redakcji.  
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Sport 

Trzeciego grudnia w Szkole Podstawowej  

nr 1 w Brzozowie odbyły się XXIV Międzynarodowe 

Mikołajkowe Mistrzostwa Szachowe. Wzięło w nich 

udział kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek, za-

równo dorosłych jak i dzieci. 

Organizatorami zawodów byli: Burmistrz Brzozowa, 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Brzozowie oraz Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Brzozowie; sponsorami zaś Gran-PiK 

„Liwocz” oraz „Iwoniczanka”. 

Do uczestników i dopingujących przemówił Bur-

mistrz Brzozowa Szymon Stapiński. Podkreślił fakt, iż nie-

zmierni cieszy go popularność szachów wśród naj-

młodszych i wyraził nadzieję, że w przyszłości zasilą 

grono profesjonalnych graczy i swymi sukcesami bę-

dą promować Ziemie Brzozowską. 

Szachiści rozegrali mecze podzieleni na trzy grupy: 

A (Seniorzy z rankingiem PZSzach 1800 i wyższym),  

B (Juniorzy i seniorzy z rankingiem PZSzach 1799 i niż-

szym) oraz C (Juniorzy urodzeni w 2012 r. i młodsi – do 

10 lat). 

W grupie A – I miejsce zajął Daniel Kopczyk, II miej-

sce Patryk Mrozowski, III miejsce Tomasz Jaskółka.  

W grupie B – I miejsce osiągnął Robert Dudzik, II miej-

sce Artur Wójcik, III miejsce Władysław Pykosz. W gru-

pie C – I miejsce zajął Kacper Folta, II miejsce Dawid 

Wyskiel, III miejsce Karolina Dziadosz. 

Gratulujemy uczestnikom i życzymy kolejnych pa-

sjonujących zmagań szachowych w przyszłości. 

Paweł Gądek 

XXIV Międzynarodowe Mikołajkowe  
Mistrzostwa Szachowe 

Mikołajkowe zawody pływackie 
Trzeciego grudnia na pływalni „Posejdon” w Brzozowie 

odbyły się co roczne Mikołajkowe Zawody Pływackie.  

W zawodach wystartowało 65 uczestników. Dzieci rywalizo-

wały w czterech kategoriach wiekowych. Najmłodszymi 

uczestnikami tegorocznych zawodów były przedszkolaki. 

Rywalizacja toczyła się w konkurencjach indywidualnych. 

Po zakończonych zawodach wszystkie dzieci otrzymały sło-

dycze, pierniki świąteczne otrzymane od firmy GRAN-PiK 

„Liwocz” oraz okolicznościowe medale i dyplomy. W cere-

monii dekoracji uczestniczył oczywiście specjalny gość, któ-

ry dotarł do nas z dalekiej Laponii – Święty Mikołaj.  

Wyniki „Mikołajkowych Zawodów Pływackich”: 

– Klasa 0,1,2 – dziewczynki (styl dowolny): 1 m. – NADIA BA-

RAŃSKA (29,86), 2 m. – WIKTORIA WĘGRZYN (34,78), 3 m. –  

POLA BARTOŚ (36,35); pozostałe miejsca: Hanna Zubik, Mar-

tyna Kuźniar, Julia Polak  

–  Klasa 0,1,2 – chłopcy (styl dowolny): 1 m. – MICHAŁ KA-

WA (24,48), 2 m. – WŁADYSŁAW HADUCH (27,66),  

3 m. – REMIGIUSZ JĘCZKOWSKI (41,01); pozostałe miejsca: 

Piotr Muszyński  

–  Klasa 3,4 – dziewczynki (styl dowolny): 1 m. – AMELIA SO-

WIŃSKA (46,88), 2 m. – PATRYCJA ŚNIEŻEK (48,86), 3 m. – 

HANNA CZAPOR (53,76); pozostałe miejsca: Maja Jęczkow-

ska, Justyna Marczak, Marcelina Turek, Anna Styczkiewicz 

–  Klasa 3,4 – chłopcy (styl dowolny): 1 m. – WOJCIECH 

GRZEGORCZYK (54,66), 2 m. – LEON KENAR (59,17), 3 m. – 

FILIP PRZYBYŁA (1:08,93), pozostałe miejsca: Kacper Kędra, 

Kamil Jarosz, Tadeusz Sabat 

– Klasa 3,4 – dziewczynki (styl grzbietowy): 1 m. – AMELIA 

SOWIŃSKA (54,13), 2 m. – PATRYCJA ŚNIEŻEK (54,80), 3 m. – 

MAJA JĘCZKOWSKA / HANNA BRZANA, pozostałe miejsca: 

Amelia Kudła, Anna Styczkiewicz, Marcelina Turek, Martyna 

Hyla, Alicja Wiśniowska 

–  Klasa 3,4 – chłopcy (styl grzbietowy): 1 m. – MACIEJ PRZY-

BYŁA (57,61), 2 m. – WOJCIECH POPŁAWSKI,  

3 m. – WOJCIECH GRZEGORCZYK, pozostałe miejsca: Rado-

sław Dydek, Tomasz Florczak 

–  Klasa 3,4 – dziewczynki (styl klasyczny): 1 m. – BLANKA 
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WACŁAWSKA (1:04,54), 2 m. – KAROLINA MENDOŃ (1:06,44), 

3 m. – HANNA CZAPOR (1:11,63), pozostałe miejsca: Marysia 

Kruczek, Justyna Marczak, Maja Jęczkowska, Alicja Wiśniow-

ska, Martyna Hyla 

–  Klasa 3,4 – chłopcy (styl klasyczny): 1 m. – FILIP PRZYBYŁA 

(1:02,63), 2 m. – MACIEJ PRZYBYŁA (1:04,10), 3 m. – LEON 

KENAR (1:08,77), pozostałe miejsca: Mikołaj Domaradzki, 

Kacper Kędra, Radosław Dydek, Radosław Boroń, Tadeusz 

Sabat 

– Klasa 5,6 – dziewczynki (styl dowolny): 1 m. – WIKTORIA 

KASZOWSKA (37,54), 2 m. – MAJA SAMBORSKA (37,77), 3 m. 

– ZOSIA FLORCZAK (39,76), pozostałe miejsca: Wiktoria Do-

bosz, Nadia Władyka, Natalia Tygar, Aleksandra Wiśniow-

ska, Alicja Kołodziejczyk, Nikola Gebacz, Julia 

Kogut 

–  Klasa 5,6 – chłopcy (styl dowolny): 1 m. – RO-

BERT NASTAŁ (41,63), 2 m. – PIOTR MENDOŃ 

(43,08), 3 m. – BARTOSZ ADAM (48,36), pozostałe miejsca: 

Szymon Hanel, Filip Wacławski, Franciszek Ruśnica 

– Klasa 5,6 – dziewczynki (styl grzbietowy): 1 m. – WIKTORIA 

KASZOWSKA (48,88), 2 m. – MILENA SŁOTA (58,01), 3 m. – 

ALEKSANDRA WIŚNIOWSKA (1:03,24) 

– Klasa 5,6 – chłopcy (styl grzbietowy): 1 m. – PIOTR MEN-

DOŃ (51,61), 2 m. – MIKOŁAJ KUŹNIAR (1:14,01) 

– Klasa 5,6 – dziewczynki (styl klasyczny): 1 m. – ZOSIA FLOR-

CZAK (48,77), 2 m. – WIKTORIA DOBOSZ (55,81), 3 m. – ALI-

CJA KOŁODZIEJCZYK (58,08), pozostałe miejsca: Natalia 

Tygar, Julia Kogut 

– Klasa 5,6 – chłopcy (styl klasyczny): 1 m. – BARTOSZ ADAM 

(59,72), 2 m. – MIKOŁAJ KUŹNIAR (1:06,14), 3 m. – SZYMON 

HANEL (1:09,01), pozostałe miejsca: Łukasz Kaczor, Franci-

szek Ruśnica  

–  Klasa 7,8 – dziewczynki (styl dowolny): 1 m. – JULIA SKIBA 

(43,97), 2 m. – ALEKSANDRA KORNASIEWICZ (48,49), 3 m. – 

KATARZYNA DUDEK (50,84) 

–  Klasa 7,8 – chłopcy (styl dowolny): 1 m. – KAMIL OWSIANY 

(33,48), 2 m. – OLIWIER ŚNIEŻEK (45,37), 3 m. – ADRIAN KLE-

CHA (57,72) 

–  Klasa 7,8 – dziewczynki (styl grzbietowy): 1 m. – EMILIA 

BALAWAJDER (45,20), 2 m. – MILENA DEREŃ (55,52), 3 m. – 

NIKOLA DEREŃ (1:01,28), pozostałe miejsca: Martyna Wę-

grzyniak 

–  Klasa 7,8 – dziewczynki (styl klasyczny): 1 m. – KATARZYNA 

DUDEK (53,76), 2 m. – MILENA DEREŃ (55,07), 3 m. – NIKOLA 

DEREŃ (56,50), pozostałe miejsca: Martyna Węgrzyniak, 

Aleksandra Kornasiewicz  

– Klasa 7,8 – chłopcy (styl klasyczny): 1 m. – OLIWIER ŚNIEŻEK 

(48,58), 2 m. – ADRIAN KLECHA (1:00,89). 

Mateusz Bober 

fot. Stanisław Cyparski  

Sport 

Sukcesy brzozowskiego klubu bokserskiego 

W dniach 26-27 listopada odbył się Międzynarodowy 

Puchar Karpat w Przemyślu. Brzozowski klub bokserski Repre-

zentowało trzech zawodników  

W pierwszy dzień zawodów reprezentant klubu Marcin 

Ogrodnik (kategoria 37 kg) stoczył pojedynek z Arkiem Ja-

nurem z klubu „Kocemba boxing” Nowy Sącz wygrywając 

przez podanie zawodnika, tym samym przeszedł do finału, 

gdzie stoczył walkę z Hubertem Marczakiem z „Olimpii” 

Brzozów wygrywając jednogłośnie na punkty.  

Drugi z zawodników Michał Ogrodnik stoczył finałowy 

pojedynek w kategorii 75 kg z pokonując jednogłośnie na 

punkty Kacpra Sokołowskiego z „Ak Chempion”. 

Trzeci reprezentant Zuzanna Szałajko, niestety nie stoczy-

ła walki, ponieważ zawodniczka z Rumunii wycofała się  

z pojedynku.  

Dziękujemy zawodnikom za godne reprezentowanie klu-

bu, po nowym roku idziemy po więcej! Wielkie podziękowa-

nia należą się trenerowi Wojciechowi Nędze, za tak wspa-

niałe przygotowanie zawodników!  

Dziękujemy także prezesowi klubu Magdzie Gwizdale 

oraz przedstawicielowi klubu Markowi Nędze za stałe wspar-

cie!!!  

Wojciech Nędza 
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Anegdoty 

Kulinaria  

Świąteczne specjały 
Piernik świąteczny 

Składniki: 300 g mąki pszennej, 125 g masła, 250 g cukru, 

2 jajka, 4 łyżki przyprawy do piernika, 2 łyżki miodu, 2 łyżki 

powideł śliwkowych plus 4-6 łyżek powideł do przełożenia 

piernika, 1 łyżeczka cynamonu, 2 łyżki gorzkiego kakao,  

2 łyżeczki sody oczyszczonej, 2 łyżki kawy zbożowej, 250 ml 

mleka, 1/3 szklanki śmietanki kremówki 36%, 100 g czekolady 

deserowej, masło i odrobina mąki do wysypania formy. 

Wykonanie: rozgrzać piekarnik do 175 st. C. Keksówkę 

natrzeć miękkim masłem i oprószyć mąką pszenną, tak aby 

ciasto nie przywarło podczas pieczenia. Przygotować dwie 

miski oraz garnek. W pierwszej misce wymieszać: miód,  

2 łyżki powideł śliwkowych, przyprawę piernikową, cyna-

mon oraz kakao. W drugiej misce roztrzepane jaja, mleko, 

kawę zbożową oraz sodę.  

Garnek postawić na kuchence. Wrzucić masło i je rozto-

pić, po czym dodać cukier i wymieszać, aż ten się roztopi. 

Dodać zawartość miski, w której jest miód i powidła śliwko-

we, wymieszać, podgrzewać jeszcze minutę i zdjąć z ognia. 

Dodać zawartość drugiej miski z jajami i mlekiem i energicz-

nie wymieszać masę. Do gorącej masy przesiać przez sitko 

mąkę pszenną i dokładnie wymieszać. Tak przygotowane 

ciasto przelać do przygotowanej keksówki i wstawić do na-

grzanego już piekarnika. Piec 50 minut. Po upieczeniu i osty-

gnięciu przekroić wzdłuż, posmarować powidłami i nałożyć 

ponownie górną połowę. W naczyniu podgrzać śmietankę  

i dodać do niej połamaną na małe części czekoladę. Pod-

grzewać na niedużym ogniu mieszając, aż do całkowitego 

rozpuszczenia się czekolady. Polać polewą piernik i zostawić 

do zastygnięcia.  

 

Śledź na konfiturze  z cebuli 

Składniki: 8-12 kawałków śledzi w occie, 8-12 kromek 

jasnej albo ciemnej bagietki lub ciemnego pieczywa, 1 łyż-

ka posiekanego koperku. 

Konfitura z cebuli: 2 czerwone cebule, 1/3 szklanki octu 

balsamicznego, 1/3 szklanki wody, 1 łyżka miodu, 5 suszo-

nych śliwek, 2 łyżki rodzynek, 2 łyżki żurawiny suszonej, pła-

ska łyżeczka płatków chilli. 

Wykonanie: cebulę pokroić w cienkie piórka a śliwki na 

mniejsze kawałki. Na patelnię wlać miód i wrzucić pokrojo-

ną cebulę, a następnie dodać cebulę. Dusić ją przez 2-3 

minuty, po czym dodać na patelnię ocet balsamiczny,  

a następnie pokrojone śliwki, rodzynki i żurawinę. Doprawić 

całość chilli i smażyć od czasu do czasu mieszając przez  

20 minut. Płyn zredukuje się podczas gotowania, dlatego  

w połowie tego czasu należy uzupełnić płyn, dolewając 

wskazaną porcję wody. Przygotować kromki pieczywa, naj-

lepiej małe kawałki śledzia. Na kromkę nałożyć przygoto-

waną cebulę, na niej położyć śledzia i posypać wszystko 

posiekanym koperkiem. Podawać.  

wybr. ms 

 

Jan Matejko malował dla galerii łańcuckiej portret 

niezbyt urodziwej żony hrabiego Alfreda Potockiego. 

Gdy obraz był już gotów, hrabina ośmieliła się zauwa-

żyć: 

- Przepraszam, mistrzu, ale zdaje mi się, że ja tak nie 

wyglądam. 

- Ale tak właśnie powinna pani wyglądać – odpo-

wiedział Matejko.  

Serwiliusz Gemina był na obiedzie u Lucjusza Mal-

liusza, uważanego za najlepszego malarza w Rzymie. 

Zobaczywszy jego bardzo brzydkich synów, powie-

dział:  

- Niejednakiej piękności dzieła tworzysz. 

- Nic dziwnego – odparł Malliusz. – Jedno tworzę za 

dnia, a drugie po ciemku! 

ms 
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