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Odszedł do domu Ojca
„… tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono…” 

/Wisława szymborska: „minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”/ 

	 Redaktor	naczelny	„Wiadomości	Brzosteckich”	śp.	Józef	No-
sal	zakończył	swą	wędrówkę	po	naszej	ziemi.	Zawsze	z	kamerą,	
aparatem	fotograficznym	podążał	za	wydarzeniami	 lokalnymi,	
świętami,	ciekawymi	ludźmi,	dziećmi,	młodzieżą,	a	nade	wszyst-
ko	za	pięknymi	pejzażami	i	ciekawostkami	przyrodniczymi.	Był	
zawsze	i	wszędzie,	był	tam,	gdzie	działo	się	coś	godnego	uwagi.	
Dokumentował	to,	a	potem	poprzez	internet	i	nasz	miesięcznik	
przesyłał	te	obrazy,	zdjęcia,	pejzaże	w	świat,	a	tym	samym	rozsła-
wiał	Ziemię	Brzostecką	i	jej	mieszkańców.	Często	też	otrzymywał	
wielkie	słowa	uznania	od	dawnych	brzostowian	–	nigdy	się	tym	nie	
chełpił,	tylko	w	skrytości	ducha	przyjmował	owe	słowa	uznania.
	 Zawsze	pogodny,	ciepły,	umiał	dostrzegać	człowieka	w	po-
trzebie.	Przeprowadzał	ciekawe	wywiady,	wzbogacając	je	foto-
graficznie.	Był	mistrzem	obserwacji	i	posiadał	dar	artystycznego	
spojrzenia	w	obiektyw.	 Jego	 fotografie,	 grafika	 naszej	 gazety,	
kalendarzy,	książek	pisanych	o	Ziemi	Brzosteckiej,	cmentarzach,	
obiektach	sakralnych	cechowała	perfekcja.
	 Niezwykła	pracowitość	 i	 skromność	w	połączeniu	z	darami	
artystycznymi	uczyniły	Go	niemalże	człowiekiem	niezastąpionym	
w	naszym	środowisku.	I	nagle	stało	się…	Szybko	i	nieoczekiwanie	
zabrał	Go	Pan	do	wieczności…	„…minuta	ciszy	po	umarłych	czasem	
do	późnej	nocy	trwa…”	możemy	z	pokorą	powiedzieć	za	poetką…
	 Lutowy	 egzemplarz	 „Wiadomości	Brzosteckich”	 złożył	 już	
na	 łożu	boleści	w	szpitalu.	Potem	jakby	na	chwilę	uciszyła	się	
choroba	po	to,	aby	za	chwilę	powalić	Go	na	zawsze…	Za	zmarłym	
bratem	Marianem	pisał:	„Kroplami	deszczu	odliczam	czas.	Zostać	
czy	iść.	Skończył	się	czas.	Zabrakło	kropli.	Odchodzę.	Krok	za	
krokiem.	Kropla	za	kroplą.	Z	twarzą	mokrą-	na	start…”		Tak,	te	
słowa	dobitnie	świadczą	o	przeczuciu	nadchodzącej	śmierci…
	 W	swoim	krótkim	życiu	zrobił	wiele	dobrego.	Ucząc	w	szkołach,	
przekazywał	dzieciom	i	młodzieży	bogatą	wiedzę	merytoryczną,	
kształtował	ich	charaktery	i	zdolności.	Żywo	uczestniczył	w	życiu	
brzosteckiego	kościoła,	nie	tylko	rejestrując	kamerą	wydarzenia	pa-
rafialne,	ale	także	działając	w	Radzie	Parafialnej,	Akcji	Katolickiej	
czy	śpiewając	w	chórze	parafialnym.	Brał	czynny	udział	w	pracach	
Towarzystwa	Ziemi	Brzosteckiej,	 domu	kultury	 i	 niemalże	we	
wszystkich	organizacjach	społecznych	z	naszego	terenu.
	 Nade	wszystko	był	niezwykłym	ojcem,	mężem,	bratem.	Ciągle	
przed	oczyma	miał	obraz	swojego	ojca,	Jana,	żołnierza	Armii	An-
dersa	i	podążał	za	jego	ideałami.	Dla	współtworzących	„Wiadomo-
ści	Brzosteckie”	był	zawsze	otwarty,	wyrozumiały,	ale	perfekcyjnie	
dokładny,	z	pasją	układał	rubryki	pisma,	uzupełniając	je	własnymi	
pomysłami.	Dziś	już	Go	nie	ma	wśród	nas	–	z	głębokim	żalem	Go	
żegnamy	i	za	poetką	mówimy,	że	sprawdziłeś	się	w	życiu	śp.	Józefie	
stokrotnie.	Pozostajemy	z	głębokim	żalem	i	pamięcią	schowaną	
w	naszych	sercach	–		uczmy	się	kochać	ludzi,	tak	szybko	odchodzą.

zuzanna rogala

„czas ucieka, 
wieczność czeka”

	 Powiedzenie	mówi,	 że	 :	 „Nie	ma	 ludzi	 niezastąpionych”.	
Nieprawda,	 są.	Takim	właśnie	 niezastąpionym	człowiekiem	
był	pan	Józef	Nosal.	Nie	uda	się	wypełnić	wyrwy,	 jaka	po-
wstała	po	 jego	odejściu,	 bo	 rzecz	 to	niepodobna.	Ale	na	 ile	
poznałem	pana	Józefa,	a	dane	mi	było	z	nim	współpracować	
kilka	lat,	wiem	jedno,	że	najgorszym		byłoby		zaprzepaścić	to,	
co	powstało	Jego	staraniem	i	zaangażowaniem.	Tego	by	nam	
Józef	Nosal	nigdy	nie	wybaczył.	Coś	się	kończy,	coś	zaczyna.	
Musimy	podjąć	wszelkie	starania,	by	kontynuować	to,	co	On	
tak	świetnie	 robił.	Najlepiej	 jak	 tylko	potrafimy!	Wierzę,	że	
w	tej	kontynuacji	będzie	z	nami	Jego	duch,	a	intuicja	wypływać	
z	nas	będzie	poprzez	jego	tchnienie.	
	 Ponieważ	większość	naszej	współpracy	związana	była	z	ka-
walerią	i	mundurem,	a	jak	wiemy	pan	Józef	był	synem	żołnierza	
spod	Monte	Cassino,	pozwolę	sobie	na	pożegnanie	tego	nieodża-
łowanego	Człowieka,	przytoczyć	fragment	ułańskiej	piosenki:

„śpij kolego, twarde łoże, 
zobaczym się jutro może, 

śpij kolego, a w tym grobie
niech się Polska przyśni tobie”.

Wojciech staniszewski
Burmistrz Brzostku

Non omnis moriar (Nie cały umrę)
	 Horacy	 przewidział	 nie	 tylko	 swoją	 sławę	poetycką.	Tak	
może	o	sobie	powiedzieć	każdy,	kto	dał	siebie	innym,	kto	od-
krywał	w	innych	pasje	i	pomagał	im	wzrastać.	Taką	osobą	jest	
śp.	Pan	Józef	Nosal,	który	nadal	czuwa	nad	naszymi	talentami	
dziennikarskimi.	Wszystkie	fachowe	uwagi,	pozytywne	i	ne-
gatywne,	braliśmy	poważnie	do	serca.	Dziękujemy	za	wparcie	
duchowe	i	otwarcie	nas	na	przygodę	dziennikarską.	Dziękujemy	
za	wspomnieniową	cierpliwość		przy	realizacji	naszego	filmu	
o	latach	sześćdziesiątych	i	siedemdziesiątych	XX	wieku.
	 Pan	uwierzył	w	nasze	możliwości,	więc	postaramy	się	być	
wierni	idei	dobrego	dziennikarstwa.	Wkrótce	jubileusz	25-lecia	
Wiadomości Brzosteckich,	będziemy	mogli	się	wykazać	zdol-
nościami.	Mamy	nadzieję,	że	kierował	się	Pan	słowami	księdza	
Jana	Twardowskiego:	„Można odejść na zawsze, by stale być 
blisko”.

Jaromir Hunia 
w imieniu klasy iiic Gimnazjum w Brzostku

„Ludzie, których kochamy, zostają 
na zawsze, bo zostawili ślady 

w naszych sercach”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 

chwilach dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości, 

wzięli tak liczny udział w uroczystościach 
pogrzebowych Śp. Józefa Nosala 

za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, 
złożone intencje mszalne, wieńce i kwiaty 

serdeczne podziękowania składają: 
żona, córka i syn.

Od redakcji
	 Marcowe	„Wiadomości	Brzosteckie”	są	ostatnim	numerem,	
który	częściowo	złożył	jeszcze	nasz	nieodżałowany	Redaktor	
Naczelny	śp.	Pan	Józef	Nosal.	Staraliśmy	się	dokończyć	rozpo-
czętą	przez	niego	pracę	przy	pomocy	Pana	Krzysztofa	Nowaka	
z	Małej	Poligrafii	Redemptorystów	w	Tuchowie.	Jednocześnie	
pragniemy	utrwalić	w	pamięci	Czytelników	portret	Pana	Józefa,	
poświęcając	Jego	Osobie	strony	naszego	miesięcznika.
	 Nad	kwietniowym	numerem	pracować	już	będzie	zespół	
redakcyjny	w	nieco	zmienionym	składzie.

Piotr szczepkowicz
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Józek
	 Moje	pierwsze	spotkanie	z	Panem	Józefem	w	1992	
roku	odbyło	się	dla	mnie	niezauważalnie.	On	był	do-
świadczonym	nauczycielem	w	Kamienicy	Górnej,	a	ja	
zaczynałem	tam	pracę.	Zapewne	przyglądał	mi	się,	my-
śląc,	cóż	to	za	nowy	nabytek	i	czy	z	„młodego”	będzie	
kiedyś	prawdziwy	nauczyciel.	Potem	ja	uczyłem	w	in-
nych	szkołach,	a	on	trafił	do	brzosteckiej	podstawówki.	
Kiedy	w	1999	roku	zacząłem	działać	w	urzędzie,	nasze	
kontakty	związane	z	gazetą	i	stroną	internetową	stały	
się	 bardziej	 intensywne.	Wspólnie	 dyskutowaliśmy,	
co	 i	 jak	 przedstawić	 w	 naszych	 lokalnych	mediach,	
żeby	 informacje	o	gminie	były	 jak	najbardziej	pełne,	
lecz	nie	nudne.	Pan	Józef,	a	w	pewnym	momencie	dla	
mnie	 Józek	 (kiedyś,	 jakby	mimochodem	 powiedział:	
co	mi	tu	będziesz	„panował”),	często	pomagał	nam	też	
w	strażackich	sprawach:	projekty	 różnych	zaproszeń,	
dyplomów,	kalendarzy,	skład	książek	o	jednostkach	OSP	
–	to	wszystko	jego	dzieło.	Kiedy	w	gminie	działo	się	
coś	ważnego,	należało	przygotować	informację	o	tym	
do	druku	i	na	stronę	internetową.	Tak	powstawały	ma-
teriały	o	inwestycjach,	imprezach,	zbiórce	śmieci	czy	
powodziach.	 Czasem	wspólnie	wybieraliśmy	 zdjęcia	
jego	 autorstwa	 (majstersztyk!)	 ilustrujące	 te	 teksty.	
Młodzi	amatorzy	fotografii	też	mogli	się	cieszyć,	oglą-
dając	 swoje	 zdjęcia	na	ostatniej	 stronie	 „Wiadomości	
Brzosteckich”,	 bo	 Pan	 Józef	 chętnie	 je	 tam	 zamiesz-
czał.	Ta	jego	pasja	dawała	nam,	odbiorcom,	możliwość	
szybkiego	obejrzenia	na	brzosteckiej	stronie	fotorelacji	
z	ważnych	lokalnych	wydarzeń.	Żartowałem,	że	musi	
mieć	 chyba	 aparat	 z	 łączem	 internetowym,	 bo	 kiedy	
uczestnicy	 procesji	Bożego	Ciała	wracali	 do	 domów,	
to	już	mogli	oglądać	galerię	z	tej	uroczystości	na	stro-
nie	gminy.	Nieodkładanie	niczego	na	później	to	obok	
profesjonalizmu	 kolejna	 zasada,	 którą	 się	 kierował.	
Niełatwo	 temu	 sprostać,	 bo	 przecież	 każdemu	może	
zdarzyć	się	czasowa	„wpadka”	(każdemu	oprócz	Pana	
Józefa).	 Niejedną	 powyborczą	 noc	 przesiedzieliśmy,	
razem	spisując	wyniki	wyborów	z	poszczególnych	lo-
kali	wyborczych,	żeby	na	rano	wszyscy	mieli	do	nich	
dostęp	 i	 zbiorczą	 informację	w	 tabelach	 i	wykresach	
na	 stronie	 internetowej.	 Był	 też	 (chyba	 to	 nie	 będzie	
za	mocne	określenie)	fanatykiem	dostępu	do	rzetelnej	
informacji.	Uważał,	że	należy	się	ona	każdemu	i	miał	
w	tym	swój	bardzo	duży	wkład.	
	 Można	by	jeszcze	długo	wspominać	i	pisać	o	różnych	
pouczających,	dobrych	czy	śmiesznych	sytuacjach,	bo	
wielu	z	nas	miało	jakieś	doświadczenia	ze	współpracy	
z	Panem	Józefem.	Wydaje	mi	się	jednak,	że	samo	tylko	
wspominanie,	choćby	najbardziej	ciepłe	i	dobre,	kiedyś	
może	zajść	mgłą	niepamięci	i	pozostawić	pustkę.	Może	
lepiej	 już	 teraz,	 kontynuując	 jego	 dzieła,	 próbować	
naśladować	 jego	 profesjonalne	 podejście,	 żebyśmy	
w	 przyszłości	mogli	 powiedzieć:	 robimy	 to	 tak,	 jak	
nauczyliśmy	się	od	Pana	Józefa.

Piotr szczepkowicz
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taki był
Józef Nosal.	Na	 pewno	większość	 kojarzyła	 go	 z	 białą	
czupryną,	radosnym	uśmiechem,	aparatem	fotograficznym	
i	oczywiście	z	brzosteckimi	mediami.	On	jednak	dał	się	rów-
nież	poznać	jako	zagorzały	wielbiciel	westernów	oraz	klasy-
ki	literatury	polskiej,	zwłaszcza	Sienkiewiczowskiej	trylogii	
i	Mickiewiczowskiego	„Pana	Tadeusza”.	Potrafił	wracać	do	
tych	książek	dziesiątki	razy	z	równie	wielkim	zainteresowa-
niem.	Chyba	żaden	szczegół	fabuły	nie	umknął	jego	uwadze.	
I	może	to	też	wpłynęło	na	jego	postawę	życiową	–	do	końca	
był	wierny	swoim	poglądom,	mimo	że	nie	wszystkim	się	one	
podobały.	Nie	dał	się	kupić	ani	zastraszyć.	Wysłuchał	opinii	
innych,	ale	zrobił	to,	co	uważał	za	słuszne,	często	narażając	
się	 tym,	 którzy	 chcieliby	 decydować	o	wszystkim.	Czyż	
nie	przypominał	tu	Skrzetuskiego,	Wołodyjowskiego	albo	
ks.	Robaka?	Dzielnych	szeryfów	i	szlachetnych	kowbojów?	
Honor,	dotrzymywanie	słowa,	sprzeciw	wobec	bezkrytycz-
nego	ulegania	wpływom	środowiska		–	to	w	nim	ceniłam	
najbardziej.	Niestety,	 są	 to	 cechy	gatunku	 coraz	bardziej	
zagrożonego	wymarciem	–	ludzi	–		jak	to	celnie	ujął	Norwid	
–	co mają tak za tak – nie za nie, bez światło-cienia.
	 Jego	zamiłowanie	do	literatury	przeniosło	się	 także	na	
wnikliwe	 studiowanie	 opowiadań	 zredagowanych	 przez	
gimnazjalistów	w	ramach	konkursu	„Ja	piszę!	Z	polotem	
i	wyobraźnią”,	zorganizowanego	wspólnie	przez	„Wiado-
mości	Brzosteckie”	 i	Gimnazjum	w	Brzostku	 (przełom	
listopada	 i	 grudnia	 2014	 r.).	Redaktor	Naczelny,	 jak	 sam	
mówił,	był	mile	zaskoczony	poziomem	prac	uczniowskich.	
Cieszył	 się,	 że	 będzie	mógł	w	gazecie	 promować	młode	
talenty.	Zaplanowaliśmy	nawet	kolejne	edycje	konkursu…	
Ale	kto	teraz	będzie	czytał	z	takim	entuzjazmem	następne	
opowiadania	początkujących	„pisarzy”?	Więc	krzyknijmy	
na	koniec	razem	z	bohaterem	„Pana	Wołodyjowskiego”:
dlaboga, Panie Józefie! Larum grają!…

Urszula kobak

Posłuchajmy go jeszcze raz…
	 W	 2014	 roku	w	 ramach	 projektu	 eTwinning	 „Now	 and	
before	–	better,	worse	or	 just	 different?”	uczniowie	Gimna-
zjum	w	Brzostku	przeprowadzali		wywiady	z	mieszkańcami	
Brzostku,	aby	zebrać	dokumentację	tego,	jak	wyglądało	życie	
młodych	ludzi,	nastolatków	30,	40	lat	temu.	Naszym	respon-
dentem	był	m.in.	Pan	Józef Nosal, który	poświęcił	nam	wiele	
czasu	i	cierpliwości,	dzieląc	się	wspomnieniami	z	młodości. 
Zebraliśmy	bogaty	materiał	w	wersji	filmowej.	Wywiady	można	
obejrzeć	w	internecie,	wpisując	na	Youtube	hasło:	Młodości! 
Dodaj mi skrzydeł! Youth! Give me the wings! 1/13  oraz na 
stronie	Gimnazjum	w	Brzostku.
	 Dziś		oddajemy	głos	Panu Józefowi,	który	potrafił	zaintry-
gować	historią	swojego	pokolenia	nawet	nas	–	zbuntowanych	
gimnazjalistów.	Oto	fragmenty	ostatniego	wywiadu:

***

	 Z	czasów	kiedy	byłem	nastolatkiem,	najbardziej	pamiętam	
charakterystyczną,	dość	oryginalną	modę.	Nosiło	 się	dżinsy,	
długie	włosy,	 bokobrody.	Niektórzy	mieli	wąsy.	Oczywiście	
nie	wszyscy	tak	wyglądali.	Ja	pochodzę	ze	wsi	i	z	reguły	moi	
rówieśnicy	tak	się	nie	ubierali.	Ja	byłem	taki	trochę	ekstrawagan-
cki.	Miałem	długie	włosy.	Marzeniem	większości	były	dżinsy.	
Praktycznie	posiadało	się	tylko	jedne,	prało	się	w	sobotę,	żeby	
były	czyste	na	niedzielę	i	chodziło		się	w	nich	na	okrągło.	Mój	
kolega	tak	szanował	takie	dżinsy,	że	starczyły	mu	na	cały	okres	
studiów.	Spodnie	dżinsowe	były	bardzo	drogie,	kosztowały	mie-
sięczną	średnią	pensję.	Kupowało	się	je	za	dewizy	w	Peweksie.	
Lekko	się	przycierało	pumeksem,	ale	tylko	lekko,	żeby	się	nie	
zniszczyły.	Po	kilku	praniach	nabierały	odpowiedniej	barwy.	
Modne	były	dzwony,	im	szersze,	tym	lepsze,	najlepiej	jak	dosię-
gały	szpiców	buta.	Takie	długie	fryzury	u	chłopaków	nie	były	za	
bardzo	akceptowane	przez	rodziców,	zwłaszcza	ojciec	zachęcał	

gazetka Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz „gimdziupla” grudzień 2008 r.
„…to, co robię staram się robić dobrze…”

Wywiad z Panem Józefem Nosalem 
Bohaterem Pozytywnych Zmian

w kategorii KULTURA.

Uzyskał Pan bardzo dużo głosów w sondzie na bohatera 
pozytywnych zmian w zakresie kultury. Współpracuje Pan 
m. in. z „Wiadomościami Brzosteckimi”. Na czym polega 
Pańska praca przy powstawaniu gazety?
 zasadniczo robię skład komputerowy „Wiadomości Brzo-
steckich”, ale również prowadzę kącik rozrywkowy (humor, 
krzyżówki), zajmuję się grafiką komputerową, wykonuję sporo 
zdjęć, dokonuję ich wyboru. czasami też coś piszę.

Czym według Pana jest sukces? Jak Pan myśli, jakie 
osiągnięcia zdecydowały o Pana wysokim miejscu w naszej 
ankiecie?
 trudno mi zdefiniować sukces, ale zawsze kojarzy mi się on 
z poczuciem wdzięczności za dobrze wykonaną pracę. a osiąg-
nięcia – po prostu to, co robię, staram się robić dobrze i być 
może to zdecydowało, że zauważono mnie w ankiecie.

Co Pana motywuje do pracy na rzecz kultury i środowiska?
 Największą motywacją dla mnie jest ciepłe słowo na temat 
pracy, którą wykonuję. zdarza mi się to czasami usłyszeć.

Jak Pan myśli, czy tytuł bohatera pozytywnych zmian 
wpłynie w jakiś sposób na Pańską dalszą pracę?
 chyba zmobilizuje mnie do dalszej i jeszcze bardziej inten-
sywnej pracy na rzecz środowiska.

Proszę dokończyć: Gdybym miał taką możliwość, to do 
współredagowania „Wiadomości Brzosteckich” zaprosił-
bym?
 zaprosiłbym młodzież. Byłby to jakiś świeży powiew, nowe 
pomysły, nowe spojrzenie. Na pewno byłoby to dobre dla naszej 
gazety.

Dokończenie na str. 6
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nas	do	 fryzjera.	Mama	nas	broniła,	 prawdopodobnie	udając,	
że	jej	się	podobają	takie	włosy.	Jej	nawet	muzyka	Niemena	się	
podobała,	a	to	już	było	coś.	Dziewczyny	miały	śmieszne	fryzury	
–	tapirowały	włosy	na	kształt	hełmów.	Dodawało	im	to	wzrostu.	
Żadna	włosów	nie	prostowała,	a	wprost	przeciwnie.	Wszystkie	
starały	się	je	jak	najbardziej	podkręcić.	Dziewczyny	nosiły	dłu-
gie,	kolorowe	spódnice,	nazywały	się	chyba	bananowe.	Szyte	
z	klosza.	Było	to	dość	atrakcyjne.	Młodzież	wiejska	chodziła	
w	 szarych	 i	 burych	garniturach.	Ci	bardziej	 ekstrawaganccy	
ubierali	się	bardzo	kolorowo,	modny	był	błękit.

***

	 Moim	pierwszym	środkiem	lokomocji	był	stary	motocykl	za-
kupiony	za	niewielką	kwotę,	trochę	odremontowany.	Służył	mi	
przez	jakiś	czas.	Do	szkoły	dojeżdżało	się	autobusem,	oczywi-
ście	nie	takim	jak	współcześnie.	Przeważnie	się	stało,	największą	
sztuką	było	wejść	do	 tego	autobusu,	a	właściwie	–	zamknąć	
drzwi.	To	na	wdechu	wszyscy	i	ktoś	z	zewnątrz	zatrzaskiwał	
drzwi.	Miejsc	stojących	było	dwa	razy	więcej	niż	siedzących.	
Warunki	takie	dość	oryginalne.	Autobusów	jeździło	chyba	na-
wet	więcej	niż	dzisiaj.	Natomiast	jeśli	chodzi	o	samochody,	to	
sobie	przypominam,	że	na	Nawsiu,	bo	stamtąd	pochodzę,	był	
tylko	jeden	samochód	marki	Warszawa.	Miał	go	mój	sąsiad	i	on	
wszystkim	służył	pomocą,	np.	jak	trzeba	było	kogoś	zawieźć	
do	 lekarza	albo	przywieźć	 starszej	osobie	księdza.	W	sumie	
samochodów	nie	było.	Charakterystyczna	marka	dla	tamtego	
okresu	to	Warszawa.	Pojawiały	się	syreny,	z	których	śmieją	się	
do	dzisiejszego	dnia,	że	miały	te	same	silniki	co	motopompy	
strażackie.	Później	zaczynały	się	pokazywać	fiaty	125p,	ale	to	
jeszcze	była	rzadkość.	Zakup	takiego	pojazdu	graniczył	z	cu-
dem.	Były	jakieś	przydziały,	trzeba	było	mieć	znajomości.

***

	 Wolnego	czasu	młodzież	miała	bardzo	mało,	ponieważ	na	
wsi	pracowało	się	w	polu.	Nawet	w	Brzostku	każdy	dom	miał	
gospodarstwo	rolne,	może	niewielkie,	ale	pracy	było	dużo,	bo	
wszystko	robiło	się	ręcznie	z	powodu	braku	maszyn.	Bywały	
sytuacje,	że	pracowało	się	w	polu	przy	żniwach	do	późnych	
godzin.	 Po	 robocie	 człowiek	 się	 umył,	 zjadł	 jakąś	 skromną	

kolację	i	jeszcze	była	ochota	przyjść	do	Brzostku	posiedzieć	na	
rynku	i	porozmawiać.	Kino	też	wtedy	działało.	W	każdej	wsi	
był	tzw.	klub	rolnika.	Miało	to	być	miejsce	spotkań	młodzieży,	
ale	raczej	niechętnie	się	tam	gromadzono.	Dawniej	uczyliśmy	
się	w	soboty,	w	zasadzie	tylko	niedziela	była	wolna.	Chodziło	
się	nad	Wisłokę,	na	ryby.	W	każdej	szkole	działało	harcerstwo,	
ale	tam	raczej	na	siłę	ludzi	ściągano.	Organizowano	jakieś	bi-
waki,	akcje	komunistyczne.	Młodzież	niechętnie	garnęła	się	do	
tego.	Starszych	zrzeszały	koła	ZMW,	czyli	Związku	Młodzieży	

Wiejskiej.	Działały	w	klubach	rolnika,	ale	młodzież	chodziła	
tam	tylko	oglądać	telewizję,	bo	nie	każdego	było	stać	na	zakup	
telewizora.	Zresztą	 sama	 telewizja	 dopiero	 raczkowała.	Na	
początku	 był	 tylko	 jeden	 program,	 później	 dopiero	 pojawił	
się	drugi.	Obraz	był	beznadziejny.	Hitem	był	serial	„Stawka	
większa	niż	życie”.	Poza	tym	nadawano	programy	sportowe,	
praktycznie	wszystkie	mecze	transmitowano.	Programy	się	nie	
zmieniały,	więc	szybko	się	nudziły.

***

	 Nauka	w	 szkole	wyglądała	podobnie	 jak	dzisiaj,	 tylko	 że	
uczniowie	 się	uczyli,	 chociaż	 „wspomagania”	 też	 stosowano.	
Podpowiadało	się	nagminnie,	pisało	się	ściągi	–	paski	papieru	
sklejane,	zapisane	ręcznie,	składane	w	harmonijkę,	mocowane	na	
gumce.	W	szkole	średniej	zrobiliśmy	telefon	z	mikrofonem,	do	
którego	mówił	najlepszy	uczeń,	i	słuchawką	ukrytą	za	mapami,	
przy	których	stawał	pytany	i	słuchał	podpowiedzi.	Stosowaliśmy	
to	głównie	na	chemii.	Najgorzej	było,	kiedy	profesor	podszedł	do	
map,	to	wtedy	zaczynali	podpowiadać	na	drugim	końcu	klasy,	
żeby	nauczyciela	odciągnąć	od	 słuchawki.	Transmisja	mogła	
odbywać	się	nadal.	Dyscyplina	na	lekcjach	wyglądała	podobnie	
jak	dzisiaj.	Zależało	to	głównie	od	nauczyciela.	Na	niektórych	
lekcjach	siedziało	się	grzecznie,	na	innych	nie	całkiem.	Nauka	
religii	odbywała	się	poza	szkołą,	w	takich	wyjątkowo	ciasnych	
pomieszczeniach	na	wikarówce.	Warunki	były	fatalne,	ciasno	–	po	
dwie	klasy,	ale	miało	to	swój	urok.	Organizowano	też	wycieczki	
szkolne,	ale	rzadko	z	powodu	wysokich	kosztów	i	braku	jakich-
kolwiek	dofinansowań.	W	szkole	głównie	dziewczęta	chodziły	
w	mundurkach	–	fartuchach	z	białymi	kołnierzykami,	chłopcom	
zalecano	ciemne	stroje,	np.	granatowe	marynarki	czy	sweterki.	
Nie	było	rażącej	dowolności,	bo	nauczyciele	zwracali	uwagę.

***

	 Jeśli	chodzi	o	muzykę,	młodzież	dzieliła	się	na	dwie	grupy.	
Typowo	wiejska	 grupa	 słuchała	muzyki	 ludowej,	 a	 bardziej	
postępowi	 słuchali	muzyki	 poważniejszej	 jak	 np.	Czesław	
Niemen,	Breakout	grający	bluesa.	Dużą	popularnością	cieszył	
się	Marek	Grechuta,	Skaldowie,	Czerwone	Gitary,	Trubadurzy.	
Te	zespoły	miały	ładne,	chwytliwe	szlagiery,	ale	największą	
wartość	muzyczną	wg	mnie	reprezentowali	Skaldowie,	Niemen,	
Breakout	i	Grechuta.	Z	zespołów	zagranicznych	docierało	do	
nas	niewiele.	Właściwie	pamiętam	tylko	węgierski	zespół	Lo-
comotiv	GT.	Zdobycie	płyty	tego	zespołu	graniczyło	z	cudem.	
Szukało	się	tego	na	targach,	czy	nabywało	na	drodze	wymiany.

***

	 Ja	od	VI	klasy	szkoły	podstawowej	zajmowałem	się	foto-
grafią	 i	moim	marzeniem	było	ukończyć	 szkołę	filmową	na	
wydziale	operatorskim.	Już	nawet	poczyniłem	pewne	starania,	
ale	brakło	mi	sprzętu	do	zrobienia	amatorskiego	filmu,	który	
był	jednym	z	warunków	przyjęcia.
	 Fotografia	była	wtedy	trudniejsza	niż	dziś,	ale	dawała	więcej	
satysfakcji.	Żeby	zrobić	zdjęcie,	trzeba	było	posiadać	aparat,	
film,	a	po	wykonaniu	zdjęć,	trzeba	było	go	wywołać.	Robiło	
się	to	samodzielnie.	W	Brzostku	można	było	kupić	odczynniki	
fotograficzne,	papier.	Używało	się	do	tego	zwykłych	talerzy.	
Taśmę	filmową	wywoływało	się	w	ten	sposób,	że	zanurzało	się	
ją	na	przemian	do	góry	i	na	dół,	żeby	cały	czas	wywoływacz	
mógł	działać.	Robiło	się	to	na	wyczucie,	w	ciemni.	Można	było	
stosować	światło	czerwone,	w	tym	celu	zawijało	się	żarówkę	
w	czerwoną	bibułę.	Później	druga	kąpiel	w	utrwalaczu.	Po	wy-

Dokończenie na str. 7
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suszeniu	filmu	okazywało	się,	że	część	zdjęć	
wyszła.	Następnie	robiło	się	odbitki	metodą	
stykową,	 tzn.	 zakładało	 się	 do	 kopiowarki	
film,	na	to	papier	i	naświetlało	się	przez	parę	
sekund	do	zwykłej	żarówki,	i	wywoływało	
się	zdjęcia.	Jeśli	ktoś	miał	wprawę,	to	nawet	
mu	 to	wychodziło.	 Sam	 trudniłem	 się	 tym	
bardzo	długo.	Później	pojawił	się	już	lepszy	
sprzęt	 i	mogłem	 samodzielnie	wykonywać	
fotografię	barwną.	To	było	bardzo	skompli-
kowane,	ale	dawało	dużo	satysfakcji,	chociaż	
zajmowało	łazienkę	na	długi	czas,	bo	to	była	
jedyna	 ciemnia	w	 bloku.	Rodzina	 niemile	
widziała	tę	blokadę	łazienki.

***
	 Największym	przysmakiem	była	oranżada	i	lemoniada	w	bu-
telce	zamykanej	sprężyną.	Obie	były	produkowane	w	Brzostku.	
Dziś	bym	tego	nie	wypił.	Zwykła	bułka	plus	oranżada	to	był	
najlepszy	posiłek	w	szkole.	Ze	słodyczami	się	nie	szalało,	bo	
były	drogie.	Pamiętam,	że	na	targu	w	środy	sprzedawali	takie	
długie	cukierki	–	karmelki	w	paski	biało-czerwone.	Po	zjedze-
niu	takiego	cukierka	całe	wargi	mocno	się	czerwieniły,	bo	było	
tam	więcej	farby	niż	cukru.
	 Chodziło	się	 też	na	prywatki.	Konieczny	był	magnetofon	
(lepszy	niż	płyty,	bo	za	dużo	zmieniania)	z	odpowiednio	zmon-
towaną	taśmą.	Jeśli	ktoś	miał	taki	magnetofon,	to	zapraszano	
go	na	wszystkie	prywatki,	oczywiście	z	magnetofonem.	Wte-
dy	królował	twist,	śpiewały	Alibabki.	Taniec	był	oryginalny.	
Dużo	słuchano	muzyki	country	nagrywanej	z	zagranicznego	
radia.	Mimo	fatalnej	 jakości	 te	nagrania	cieszyły	się	dużym	
powodzeniem.	Słynne	były	piosenki	Johnniego	Casha.	Wtedy	
wszyscy	pasjonowali	się	zagranicą.

	 Gumy	donaldy.	Początkowo	kupowało	się	je	w	Peweksie	za	
dewizy.	Każdy	miał	za	punkt	honoru	iść	ulicą	i	robić	balony.	
Później	te	gumy	pojawiały	się	już	w	kioskach.

***

	 Jeśli	chodzi	o	literaturę,	osobiście	rozczytywałem	się	w	try-
logii	Sienkiewicza	i	innych	książkach	historycznych.	Czytało	
się	lektury,	bo	taki	był	obowiązek.	Poczytnością	cieszyły	się	
książki	 przygodowe,	 powieści	Karola	Maya,	 bo	 przenosiły	
na	tereny	amerykańskie.	Czasopisma	adresowano	do	różnych	
grup	wiekowych.	Dla	najmłodszych	był	„Miś”,	dla	nieco	star-
szych	 „Świerszczyk”,	 później	 „Płomyczek”	 i	 „Płomyk”	 już	
dla	młodzieży.	Prasa	dla	dorosłych	była	mało	zróżnicowana,	
głównie	polityczna.	Zarzucano	nas	piękną	prasą	rosyjską,	ale	
nie	cieszyło	się	to	większym	zainteresowaniem.

J.a.N.e.

Dokończenie ze str. 6

– Jest Pan osobą powszechnie znaną 
w gminie, ale mimo tego, proszę się krót-
ko przedstawić czytelnikom Wiadomości 
Brzosteckich.
 Urodziłem się 2 października 1949 r. 
w kamienicy Górnej, wykształcenie wyższe 
magisterskie, emerytowany oficer policji, 
długoletni komendant jednostek milicji 
i policji w Jodłowej, Brzostku, dębicy 
i Jaśle.
 Poza pracą zawodową pełniłem szereg 
różnych funkcji społecznych, m.in. w latach 
1985-1990 oddelegowany z mo do pracy 
polityczno-społecznej. W latach 1978-1989 
przewodniczący Gminnej rady Narodowej 
w Jodłowej. Posiadam wiele wyróżnień 
i odznaczeń państwowych oraz resorto-
wych, m.in. w 2005 r. odznaczony zostałem 
przez Prezydenta rzeczpospolitej Polskiej 
krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia 
Polski. W latach 2008-2015 zatrudniony 
w Firmie ochroniarskiej „omeGa NoW 
- koLt” sp. z o.o w dębicy na stanowisku 
dyrektora oddziału w Jaśle i specjalisty do 
spraw marketingu.
– Jakimi sprawami będzie się Pan zajmo-
wał jako Zastępca Burmistrza.

- oświata,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona środowiska i gospodarka wodna,
- drogownictwo i oświetlenie uliczne,
- organizacja robót publicznych i inter-
wencyjnych.
– Zapewne zgodzi się Pan, że oświata wy-
maga szczególnej troski. Jak postrzega 
Pan naszą gminną oświatę i co chciałby 
w niej poprawić.
 Na mocy art.5 ust. 7 i 9 ustawy oświato-
wej obowiązkiem gminny jest zapewnienie 
przedszkolom i szkołom prawidłowego 
funkcjonowania w zakresie; bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki i wycho-
wania, remontów i inwestycji, wyposażenia 
w pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt 
niezbędny do prowadzenia procesu nauki, 
wychowania i opieki oraz obsługi admi-
nistracyjnej, finansowej i organizacyjnej. 
Biorąc pod uwagę wysokość budżetu mia-
sta i Gminy Brzostek na rok 2015 nie jest 
możliwe, by sprostać wszystkim zadaniom 
w całości, dlatego zaspokojone muszą być 
potrzeby niezbędne i najpilniejsze. świa-
domość ta jest wśród dyrektorów szkół, 
kadry dydaktycznej oraz administracji 

samorządowej. stan bazy oświatowej na 
terenie gminy jest dosyć dobry, co jest 
zasługą wielu osób, ale jest również wiele 
pilnych problemów do rozwiązania. Na nie-
które zadania zostały zaplanowane środki 
w budżecie na 2015 r., ale nie na wszystkie. 
Wobec tego będziemy wspólnie z dyrekto-
rami szkół i szerokim gronem osób szukać 
różnych rozwiązań w celu dalszej poprawy 
warunków nauczania i wychowania.
– Jak widzi Pan przyszłość oświaty skoro 
w 2014 roku urodziło się w całej gminie 
tylko 147 dzieci.
 Niż demograficzny prowadzi do spadku 
liczby dzieci i młodzieży w wieku edu-
kacji szkolnej, co rodzi różne problemy. 
Utrzymanie niektórych placówek jest zbyt 
kosztowne w stosunku do otrzymywanego 
przez samorząd finansowania z budżetu 
centralnego, m.in. lekcje łączone w szko-
łach są skutkiem tego zjawiska. dzisiaj 
nikt w Polsce nie ma jednoznacznego 
pomysłu na rozwiązanie tego problemu. 
każdy przypadek wymaga, moim zdaniem, 
indywidualnego podejścia do zagadnienia. 
kluczem do rozwiązania tych problemów 

Wywiad z Janem Łazowskim zastępcą Burmistrza

Dokończenie na str. 8
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powinno być ścisłe współdziałanie władz 
samorządowych z mieszkańcami. tylko 
współdecydowanie o kierunkach lokal-
nej polityki edukacyjnej może przynieść 
korzystne rozwiązania. trzeba rozpocząć 
myślenie długofalowe mając na uwadze 
dobro dzieci i racjonalne wydawanie pub-
licznych pieniędzy.
– Czy relacje między gminą Brzostek 
i dębickim powiatem układają się teraz 
poprawnie i czy może to dawać nadzieję 
na kolejne remonty dróg powiatowych na 
naszym terenie.
 relacje między samorządem miasta 
i gminy Brzostek, a samorządem powiatu 
dębickiego na różnych płaszczyznach ukła-
dają się dobrze. dobra współpraca leży 
w interesie obydwu samorządów. celem 
podstawowym jest m.in. zrównoważony 
rozwój powiatu, w tym naszego miasta 
i gminy. W mieście i gminie Brzostek jest 
wiele problemów do rozwiązania, choćby 
takich jak: szereg kilometrów dróg, w tym 
powiatowych wymaga remontu, kontynu-
acja budowy chodników wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu 
oraz problem bezrobocia.
 W budżecie powiatowym na 2015 r. 
autorzy poprzedniego samorządu nie za-
planowali środków finansowych na zadania 
gospodarcze w gminie Brzostek. Po rozmo-
wach z moim udziałem zdecydowano, że 
pojawią się propozycje zmian budżetowych, 
w których znajdą się środki na chodnik przy 
ulicy 20-go czerwca i środki na remont 
drogi w miejscowości Grudna Górna.

 Wicestarosta powiatu zobowiązał się 
poszukać środków finansowych na budowę 
mostu w siedliskach Bogusz na odcinku 
drogi powiatowej siedliska Bogusz - Gło-
bikówka oraz zlecić dokumentację na prze-
budowę drogi powiatowej 1319 na odcinku 
Wola Brzostecka - smarżowa. spotkania 
z władzami powiatu będziemy odbywać sy-
stematycznie, gdzie omawiane będą dalsze 
potrzeby miasta i gminy Brzostek. do roz-
mów tych i aktywnej pracy na rzecz rozwoju 
naszej gminy włączają się członkowie sto-
warzyszenia „ruch integracji społecznej” 
w dębicy- grupa w Brzostku. ruch integracji 
społecznej jest znaczącą siłą społeczną 
w samorządzie powiatu dębickiego.
– Jak układa się Panu współpraca 
z Burmistrzem i pracownikami Urzędu 
Miejskiego.
 Współpraca z burmistrzem i pracowni-
kami urzędu miejskiego w Brzostku układa 
się bardzo dobrze. Jest zrozumienie wśród 
nas roli jaką mamy do spełnienia w realiza-
cji programu Burmistrza Wojciecha stani-
szewskiego, który to program w ostatnich 
wyborach samorządowych został przyjęty 
przez wyborców.
– Jest Pan związany z kołem łowieckim. 
Jak Pan widzi przyszłość myśliwych i ich 
relacje z rolnikami narzekającymi na 
coraz większe straty.
 We współczesnym świecie, gdzie obser-
wujemy rozwój cywilizacji, który zachwiał 
równowagę w ekosystemach leśnych, 
potrzebna jest pomoc człowieka. Leśnicy 
i myśliwi w ramach gospodarki łowieckiej 
kontrolują liczebność zwierząt, opiekują 

się nimi, a także zapobiegają szkodom od 
zwierzyny. W ostatnim czasie jest wzrost 
liczebności zwierzyny łownej, zwłaszcza 
dzików czyniących szkody łowieckie 
w uprawach i płodach rolnych w rozmia-
rze, który w wielu obszarach naszego kraju 
urósł do rangi społecznego problemu. my 
myśliwi, mamy pełną świadomość znacze-
nia związanych z tym faktem uciążliwości 
dla gospodarki rolnej, gdzie w wielu przy-
padkach jedyny plon pracy rąk rolnika 
zostaje zniweczony przez zwierzynę, która 
korzysta z walorów swobodnego prze-
mieszczania się. dlatego współdziałanie 
z poszkodowanymi rolnikami, umiejętność 
dialogu i wzajemnego zrozumienia jest 
gwarantem załatwienia sprawy w opar-
ciu o poszanowanie własności i szacunek 
dla włożonej pracy. Jesteśmy świadkami 
protestów rolników, którzy w obliczu 
zwiększonej liczebności dzików upatrują 
zagrożenie swojej działalności, domaga-
jąc się od Państwa, i słusznie, rozwiązań 
i konkretnej pomocy. trwają właśnie prace 
nad nowelizacją ustawy łowieckiej oraz 
projektem ustawy o szkodach łowieckich, 
gdzie próbuje się stworzyć rozwiązania 
adekwatne do potrzeb społecznych i ocze-
kiwań poszkodowanych rolników.
–A może nam Pan opowiedzieć o swoim 
hobby.
interesuję się historią, turystyką i łowie-
ctwem. W ramach relaksu gram w tenisa 
ziemnego.
– Dziękuję Panu za rozmowę i życzę 
wielu sukcesów w nowej pracy.

Józef Nosal

Dokończenie ze str. 7

„Bóg rysuje każdemu życiu drogę niepowtarzalną, bezpo-
wrotną…

Na tej drodze spotyka człowieka Pan.
czasem, kiedy nie umiemy go rozpoznać, woła po imieniu.”

	 W	obecnych,	trudnych	czasach	–	patriotyzm,	umiłowanie	oj-
czyzny,	nabiera	innego	wymiaru.	Przez	naukę	umacniamy	naszą	
ojczyznę,	dostrzegamy	wartość	naszych	korzeni,	tradycji,	które	
kształtują	naszą	 tożsamość	narodową,	 są	naszym	dorobkiem	
i	tego	nie	wolno	zaprzepaszczać.	A	każdy	człowiek	powinien	
znać	swoje	korzenie,	powinien	utożsamiać	się	z	własnym	regio-
nem,	znać	jego	historię,	wówczas	łatwiej	odnajduje	się	w	świecie	
szybkich	zmian.	Szkoła	przekazuje	naszym	uczniom	wartości	
wzorując	się	na	patronie,	którego	wybór	nie	był	przypadkowy.
	 Patronem	Szkoły	Podstawowej	w	Przeczycy	jest	ks.	dr	Józef	
Jałowy,	rodak	pochodzący	ze	Skurowej.	Żył	w	latach	1885-1954.	
Święcenia	kapłańskie	przyjął	w	Przemyślu	w	1909	r.	W	1916	
r.	uzyskał	na	Uniwersytecie	Lwowskim	tytuł	doktora	teologii.	
W	latach	1924-1925	wydał	trzytomowe	Dzieje	Przeczycy.	Jego	
zdolności	publicystyczne	zaowocowały	współpracą	z	kilkoma	
czasopismami.	Dzięki	Jego	staraniom	doszło	do	koronacji	figu-
ry	Matki	Bożej	Przeczyckiej.	W	Rzeszowie	wybudował	kościół	
Chrystusa	Króla,	którego	został	rektorem.	Zasłynął	jako	wielki	

przyjaciel	i	opiekun	ubogich.	Był	uosobieniem	dobra,	prawdy	
i	mądrości.	Zmarł	8	lutego	1954	r.	w	opinii	świętości.
	 Ksiądz	Józef	Jałowy	to	człowiek,	który	swoim	życiem	wska-
zywał	innym	drogę	do	sukcesu	i	zwycięstwa,	szanując	przy	tym	
drugiego	człowieka.	Uczymy	się	od	niego	miłości	i	przywiązania	
do	ziemi	ojczystej,	sumienności	i	odpowiedzialności.	To	wzór	
do	naśladowania,	przykład	wytrwałości	w	dążeniu	do	celu.
	 Od	chwili	nadania	naszej	szkole	imienia,	kontynuowana	jest	

Święto Patrona Szkoły w Przeczycy
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pamięć	o	NASZYM	PATRONIE.	Corocznie	odbywa	się	apel	
na	 tę	 okoliczność.	Dzień	Patrona	 to	wielkie	wydarzenie	 dla	
całej	społeczności	szkolnej,	to	kolejna	data,	która	zapisuje	się	
na	kartach	historii	szkoły,	to	kolejny	etap	tworzenia	jej	tradycji,	
ponieważ	spotyka	się	cała	społeczność	szkolna,	którym	bliska	
jest	przeszłość	i	przyszłość	szkoły.	
	 W	tym	roku	20	lutego	uczniowie	klasy	VI	pod	kierunkiem	
pani	Haliny	Lejkowskiej,	poprzez	program	słowno-muzyczny,	
poezje,	prezentacje	multimedialne	przybliżyli	postać	naszego	
patrona.	Na	tę	uroczystość	zostali	zaproszeni	goście:	ks. pro-
boszcz marek marcićkiewicz i dawni sołtysi: Pani stanisława 
Błoniarz i Pan stanisław Wal.
	 Po	występie	klasy	VI,	ks.	Marek	Marcićkiewicz	podziękował	
uczniom	stwierdzając,	że	apel	ten	był	pełen	modlitwy	i	pokory.	
To	była	wspaniała	lekcja	historii	i	wychowania,	bo	nasz	patron,	
jako	człowiek	ogromnej	pokory,	miłości	do	drugiego,	człowiek	
wielkiej	modlitwy,	może	być	dla	nas	wzorem	do	naśladowania.	
I	na	pewno	dziś	oręduje	za	nami	w	niebie.	Zachęcił	wszyst-
kich,	 niech	 nie	 będzie	 to	 tylko	wzruszające	wspomnienie	
historycznego	wydarzenia,	lecz	zaproszenie	do	pójścia	drogą,	
którą	nasz	patron	wytrwale	nam	wskazywał.	Przypomniał,	że	
w	tym	roku	przypada	61	rocznica	śmierci	ks.	Józefa	Jałowego.	
Ks.	 Proboszcz	 opowiadał	 ciekawostki	 z	życia	 ks,	 Jałowego.	
Zachęcał	również	do	nabycia	książki	pt.	„Moje	wspomnienia”,	
Ks.	Józefa	Jałowego,	którą	jako	rękopiśmienne	wspomnienia,	
ks.	prof.	Bogdan	Stanaszek	przygotował	do	druku,	opatrzył	
wstępem	oraz	naukowymi	przypisami.
	 W	przygotowanie	 święta	każdego	 roku	angażują	 się	ucz-
niowie	pisząc	wiersze,	listy,	rysując	portrety	patrona.	W	tym	
roku	 uczniowie	 klas	 IV	 –	VI	 przygotowywali	 prezentację	

multimedialne,	 ukazujące	 życie	 i	działalność	 ks.	 Jałowego	
w	ramach	 konkursu	 informatycznego.	 Pięć	 najciekawszych	
prac	 zostało	 zaprezentowanych	na	 apelu,	 a	jury	w	składzie:	
Pani	Stanisława	Błoniarz,	Pani	Wanda	Wojdyła	i	Pani	Marta	
Augustyn	oceniło	i	wybrało	najciekawsze	prezentacje.	I	miejsce	
przyznano:	Angelice	Dziedzic,	II	miejsce	–	Oliwii	Tenerowicz	
i	III	miejsce	–	Agacie	Samborskiej,	uczennicom	z	klasy	V.	
Uczniowie:	Magdalena	Wal	i	Konrad	Łukasik,	którzy	mieszkają	
w	przysiółku	Dąbrowa	w	Skurowej,	 z	którego	pochodził	 ks,	
Jałowy	napisali	ciekawe	wiersze,	o	Jego	życiu	i	działalności.	
Wiersze	te	zaprezentowali	przed	publicznością,	za	co	otrzymali	
wyróżnienia.	Paulina	Wnęk	uczennica	klasy	VI,	namalowała	
portret	naszego	patrona.
Pani	 dyrektor	wręczyła	wszystkim	 uczestnikom	konkursu	
dyplomy	 i	nagrody,	 życząc	 dalszych	 sukcesów	 i	rozwijania	
swoich	zdolności.
	 Apelem	uczciliśmy	pamięć	naszego	Patrona	i	przypomnie-
liśmy,	że	Jego	cząstka	powinna	tkwić	w	każdym	z	nas,	gdyż	
wielki	 to	 zaszczyt	 i	odpowiedzialność	 być	 uczniem	 szkoły,	
która	 nosi	 imię	 tak	Wielkiego	Człowieka,	 naszego	 rodaka,	
jakim	był	ks.	Józef	Jałowy.	
 Podczas apelu Pani dyrektor w imieniu swoim, Grona Pe-
dagogicznego i całej społeczności szkolnej podziękowała Pani 
stanisławie Błoniarz i Panu stanisławowi Wal za współpracę 
z naszą szkołą. oni jako sołtysi, pierwsi zawsze wyciągali pomoc-
na dłoń, gdy szkoła była w potrzebie. dziękowała im za życzli-
wość, współpracę, za to, że zawsze mogła na nich liczyć, życząc 
im dalszych sukcesów w życiu osobistym. Uczniowie wręczyli 
gościom kwiaty, a Pani dyrektor – podziękowania i symboliczne 
pamiątki. Goście poczęstowali wszystkich uczniów słodyczami.

Halina Lejkowska

Dokończenie ze str. 8

Dzień Megamózgów to w naszej szkole 
zawsze dzień niezwykły i wyjątkowy, 
a cóż dopiero powiedzieć o tegorocznej 
edycji, która była jubileuszowa, już dzie-
siąta! Jest to ważne wydarzenie nie tylko 
dla siedliskiej społeczności szkolnej, ale 
także dla wszystkich uczestników impre-
zy i zaproszonych gości. Organizatorzy 
zabiegają o to, by to spotkanie kojarzyło 
się wszystkim z miłą atmosferą, uczciwą 
rywalizacją i wspólną zabawą.
	 Kolejny	finał	Megamózgów,	konkursu	
sprawdzającego	wiedzę	matematyczno-
-przyrodniczą,	a	także	umiejętności	z	za-
kresu	pierwszej	pomocy	i	ruchu	drogowe-
go,	miał	miejsce	26	marca	w	gimnazjum	
w	Siedliskach	Bogusz.	To	już	po	raz	dzie-
siąty	spotkaliśmy	się	w	gronie	tych,	którzy	
chcą	 potwierdzić	 stan	 swojej	 wiedzy,	
zmierzyć	się	z	najlepszymi	uczniami	z	in-
nych	szkół	i	zdobyć	cenne	nagrody.	Turniej	
odbywa	 się	 pod	patronatem	Kuratorium	
Oświaty	w	Rzeszowie,	patronat	medialny	
zapewniają	Radio	Rzeszów,	„Obserwator	
Lokalny”	 i	 „Wiadomości	Brzosteckie”.	
Ponieważ	w	tym	roku	była	to	10.	edycja,	
warto	przypomnieć,	że	w	roku	2010	spot-
kanie	miało	po	raz	pierwszy	zasięg	woje-
wódzki,	od	roku	2012	międzywojewódzki,	
zaś	u	genezy	Megamózgów	leżała	propo-
zycja	dla	gimnazjalistów	alternatywnego	

spędzania	 pierwszego	 dnia	wiosny	 jako	
dnia	 rozrywek	 umysłowych.	 Konkurs	
wpisał	się	w	tradycję	szkoły	i	środowiska	
lokalnego,	 doskonale	 integruje	młodzież	
i	 nauczycieli,	 a	 zainteresowanie	 zmaga-
niami	rośnie	z	roku	na	rok,	ponieważ	do	
eliminacji	zgłasza	się	coraz	więcej	szkół.	
Tym	razem	były	to	aż	32	szkoły	z	woje-
wództwa	podkarpackiego,	małopolskiego,	
lubelskiego	 i	 świętokrzyskiego.	 Impreza	
doskonale	 łączy	 teorię	 z	 praktyką,	 uczy	
nie	 tylko	współpracy	w	grupie,	wyboru	
odpowiedniej	taktyki	odpowiedzi,	umie-
jętności	doboru	pytań,	ale	też	operatyw-
ności	i	szybkiego	reagowania.	Uczestnicy	
i	obserwatorzy	konkursu,	a	 także	media	
podkreślają	wysoki	poziom	merytoryczny	
zadań	 oraz	 perfekcyjne	 przygotowanie	
imprezy	pod	względem	organizacyjnym.
	 Tegoroczne	zmagania	przebiegały,	jak	
zawsze,	 dwuetapowo.	 Część	 pierwsza	
odbywała	się	w	szkołach	macierzystych,	
a	druga	finałowa,	w	której	zawsze	bierze	
udział	 dziesięć	 trzyosobowych	 drużyn,	
w	 siedliskim	gimnazjum.	Do	 dziesiątki	
najlepszych	 drużyn	 zakwalifikowali	 się	
gimnazjaliści	 z	 Gimnazjum	Królowej	
Jadwigi	w	Brzostku,	Publicznego	Gimna-
zjum	w	ZS	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzeźnicy,	
Dwujęzycznego	Gimnazjum	im.	Mikołaja	
Kopernika	w	Krośnie,	Gimnazjum	 im.	

Jana	 Pawła	 II	w	 Jodłowej,	 Publicznego	
Gimnazjum	 im.	 ks.	 Jerzego	Popiełuszki	
w	Wielopolu	 Skrzyńskim,	Miejskiego	
Gimnazjum	nr	4	w	Dębicy,	Zespołu	Szkół	
w	Głogowie	Małopolskim,	 Publicznego	
Gimnazjum	nr	1	im.	św.	Królowej	Jadwigi	
w	 Jarosławiu,	 Publicznego	Gimnazjum	
w	Czemiernikach	 oraz	 Zespołu	 Szkół	
w	Lipinach,	a	do	ścisłego	finału	przeszli	
reprezentanci	Krosna,	Brzostku,	Jodłowej,	
Dębicy	 i	Wielopola	 Skrzyńskiego	 oraz	
przedstawiciele	 gospodarzy	w	 składzie:	
Bartosz	Mijal,	Lidia	Wierzbicka	 i	Karo-
lina	Wójcik.	Megamózgi	 po	 raz	 kolejny	
nagrodziły	zwycięzców	za	wysoką	wiedzę	
merytoryczną,	świetne	umiejętności	prak-
tyczne,	refleks	i	współdziałanie	w	grupie.	
Mistrzami	po	dwukrotnej	emocjonującej	
dogrywce	 okazali	 się	w	 tym	 roku	 ucz-
niowie	 gimnazjów	 z	Brzostku	 i	Krosna	
(I	miejsce	ex	aequo).	Trzecie	miejsce	zajęli	
zawodnicy	z	Jodłowej,	a	kolejne	uczniowie	
z	Dębicy.	Nasza	ekipa	spisała	się	na	piątkę	
i	zajęła	V	miejsce,	a	VI	przypadło	uczniom	
z	Wielopola	Skrzyńskiego.
	 Wszystkim	finalistom	gorąco	gratuluje-
my!	Każdy	uczestnik	konkursu	otrzymał	
wyjątkowe	nagrody.	Uczniowie	z	drużyn,	
które	odpadły	w	półfinale,	otrzymali	słu-
chawki,	a	jeden	uczestnik	losowo	wybrany	

dziesiąty finał za nami! – Megamózgi 2015
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otrzymał	rower.	Natomiast	finaliści	dostali	
rowery,	 telefony,	 głośniki,	magnetofony,	
słuchawki,	 tablety,	drukarki	oraz	pamiąt-
kowe	 puchary	 i	 dyplomy.	 	 Szczególne	
podziękowania	kierujemy	więc	do	 spon-
sorów.	Głównymi	 fundatorami	konkursu	
byli	PZU,	Burmistrz	Brzostku	oraz	Bank	
Spółdzielczy	w	Brzostku.	Dziękujemy	tak-
że	Przedsiębiorstwu	Handlowemu	„Bambi”	
z	Dębicy,	Piekarni	 „Kołacz”	z	Kołaczyc,	
Przedsiębiorstwu	 Przemysłu	Mięsnego	
„Taurus”	z	Pilzna,	firmie	„Handel	Obwoźny	
Renaty	Drwal”,	firmie	 „Jawit”	 z	Krosna	
i	 Stowarzyszeniu	Wspierania	 Edukacji	
przy	ZS	w	Siedliskach	Bogusz.	Nagrody	
wręczali	 	 główni	 sponsorzy,	goście,	 jury	
oraz	dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Siedliskach	
Bogusz	Stanisław	Wójtowicz.
	 Jak	co	roku	nie	zawiedli	nas	znamienici	
goście,	wśród	których	 znaleźli	 się	m.in.	
Burmistrz	Brzostku	 p.	Wojciech	 Stani-
szewski,	radny	powiatowy	p.	Leszek	Bie-
niek,	przedstawiciele	PZU:	pp.	Agnieszka	

Serafin,	 Jolanta	Buszek,	Piotr	Serwatko.	
Gościliśmy	też	p.	sołtys	Elżbietę	Gąsior,	dy-
rektorów	okolicznych	szkół	podstawowych,	
rodziców	naszego	 zespołu.	Dziękujemy	
im	za	współudział	w	zabawie	i	kibicowa-
nie	 rywalizującym	 grupom	młodzieży.	
A	emocji	nie	brakowało,	bo	o	zwycięstwie	
decydowały	niewielkie	różnice	punktowe.	
Podziękowania	należą	 się	 również	człon-
kom	jury,	którzy	czuwali	nad	właściwym	
przebiegiem	zmagań.	Przewodniczyła	mu	p.	
Małgorzata	Batycka	z	ZS	Ponadgimnazjal-
nych	w	Brzostku,	a	współpracowali	z	nią	
p.	Katarzyna	Kisielewska	z	LO	w	Koła-
czycach,	p.	Marek	Wojtuła	z	LO	w	Pilźnie	
i	p.	Leokadia	Jędrzejczyk	z	naszego	gim-
nazjum.	Dziękujemy	 ratownikom	z	OSP	
Siedliska	Bogusz,	którzy	zabezpieczali	im-
prezę	od	strony	medycznej	i	pomagali	przy	
praktycznych	konkurencjach	 z	pierwszej	
pomocy,	dziękujemy	pielęgniarce	szkolnej	
p.	Marii	Wójcik,	dziennikarzom	za	wszyst-
kie	ciepłe	słowa	w	ciągu	całej	dekady	trwa-
nia	konkursu,	zaproszonym	gościom	oraz	

wszystkim	uczestnikom	za	udział	w	 im-
prezie,	za	życzliwe	podejście	do	wszelkich	
naszych	działań	i	dobry	humor.	Szczególne	
wyrazy	wdzięczności	ślemy	do	patronów,	
zwłaszcza	do	p.	Jacka	Wojtasa	-	Kuratora	
Podkarpackiego	oraz	p.	 Janusza	Grajcara	
z	 „Obserwatora	Lokalnego”,	 a	 także	 do	
Wszystkich,	którzy	w	jakikolwiek	sposób	
swoją	postawą	 i	dobrym	słowem	wsparli	
nasze	przedsięwzięcie	w	ciągu	ostatnich	
dziesięciu	 lat.	 Pamięcią	 obejmujemy	 też	
kibicującego	naszej	imprezie	od	początku	
jej	istnienia	–	śp.	Józefa	Nosala.	
	 Konkurs	 zakończył	 się	 tradycyjnie	
pamiątkowym	 zdjęciem	 uczestników	
i	gości	oraz	wspólnym	obiadem	w	szkolnej	
stołówce.	Warto	jednocześnie	podkreślić,	
że	 miłe	 słowa,	 życzliwe	 komentarze	
i	uśmiech	finalistów,	ich	opiekunów	i	gości	
wynagradza	 nam	ogrom	pracy	włożony	
w	przygotowanie	turnieju.	Za	rok	następny	
finał,	a	my	zapraszamy	do	nas	już	teraz.
	 Relację,	 też	 tradycyjnie,	 przekazała	
Państwu	zc.

 Relacja posłańca, co w pełnym ekwipunku prosto z Siedlisk-
-Bogusz jeszcze w dniu starcia do Brzostku dotarł, by świade-
ctwo swe złożyć.

	 11	drużyn	na	teście.	6	drużyn	w	finale.	3	osoby	w	drużynie.	
8	 dziedzin	do	opanowania:	matematyka,	 informatyka,	fizyka,	
geografia,	 chemia,	 biologia,	EDB	 i	BRD.	
9	konkurencji.	4	godziny	zmagań.	4	woje-
wództwa.	1	konkurs.	1	cel.	Wszystko	albo	
nic. 
	 Megamózgi	 2015	 –	 jubileuszowa	 10.	
edycja	Międzywojewódzkiego	Konkursu	
Wiedzy	organizowanego	przez	ZS	w	Sied-
liskach	Bogusz.	Konkursu,	 słynącego	 ze	
wspaniałych	nagród	i	świetnej	organizacji.	
Konkursu,	 w	 którym	 liczy	 się	 wiedza,	
refleks,	 taktyka,	 ale	 przede	wszystkim…	
szczęście.	 Jak	 co	 roku	 nasze	 brzosteckie	
gimnazjum	brało	w	nim	udział.
	 Po	pierwszym	etapie	–	teście	pisemnym	
w	szkołach	macierzystych,	uplasowaliśmy	
się	na	I	miejscu.	Nie	straciliśmy	jednak	czuj-
ności	–	na	liście	zakwalifikowanych	było	też	
Dwujęzyczne	Gimnazjum	im.	Mikołaja	Ko-
pernika	w	Krośnie,	wygrywające	wszystkie	
rankingi	na	najlepszą	szkołę	Podkarpacia.
	 Pojechaliśmy	 do	 Siedlisk.	Nasza	 dru-
żyna	–	 Julianna	Wojdyła,	Kamil	Dziedzic	
i	 Jaromir	Hunia	 –	miała	 zmierzyć	 się	 ze	
szkołami	z	najdalszych	krańców	Ziemi,	zza	siedmiu	gór	i	siedmiu	
rzek	–	m.	in.	z	Jarosławia,	Wielopola	Skrzyńskiego,	Czemiernik	
(z	Lubelszczyzny),	Jodłowej,	Dębicy,	Lipin,	Krosna…
	 Nadszedł	czas	na	2.	etap	–	test	pisemny	w	szkole	w	Siedliskach.	
Ku	naszemu	zdziwieniu	weszliśmy	do	finału	na	drugiej	pozycji,	
tracąc	jedynie	3	punkty.	Na	pierwszym		miejscu	był	Kopernik.	
Trudny	przeciwnik	w	składzie:	Krzysztof	Grądalski,	Krzysztof	
Skomiał	i	Paweł	Kiełbasa.
	 Kiedy	w	wielkiej	sali	gimnastycznej	wyczytywano	wyniki,	

każdy	z	nas	zanosił	modły,	żeby	się	przedostać	do	finału.	Gdy	już	
znaleźliśmy	się	w	finale,	zdjęliśmy	swe	potulne	kostiumy	baran-
ków	ofiarnych	i,	patrząc	wilkiem	na	krośniaków,	powtarzaliśmy	
w	myślach:
-	Nie	tak	łatwo	wygracie…
	 Gra	 rozpoczęta.	 Stawka	większa	 niż	 życie.	 Pierwsza	 kon-

kurencja	 –	 bierzemy	pytanie	 za	 3	 punkty	
(najtrudniejsze,	bo	są	jeszcze	łatwiejsze	za	
2	i	za1	pkt)	z	chemii:	
- Jak nazywa się reakcja charakterystyczna 
białek z kwasem azotowym (V), przebarwia-
jąca je na żółto?
- ksantoproteinowa!	 –	 i	 zdobywamy	 3	
punkty.	Kolejne	 też	 bierzemy	 za	 3,	 tym	
razem	 z	 biologii,	 i	 znowu	 zdobywamy	 3	
punkty.	Ryzyko	się	opłaca.
	 Następna	konkurencja	–	pierwsza		pomoc	
i	resuscytacja.	Dla	nas	–	5	pkt.	(najwięcej).	
Później	 bezpieczeństwo	 ruchu	drogowego	
–	maks	punktów;	wymacanie	przedmiotu	
w	pudle	(to	akurat,	pochwalę	się,	moja	dział-
ka)	–	maks	punktów,	rozpoznanie	uczonego	
po	portrecie	 (w	naszym	przypadku	był	 to	
Łukasiewicz	–	przydał	mi	się	Konkurs	Wie-
dzy	o	Łukasiewiczu	z	poprzedniego	roku,	
bo	podaliśmy	nawet	więcej	imion	niż	chciał	
system).	 Tym	 sposobem	do	 ósmej	 rundy	
byliśmy	na	prowadzeniu,	mając	4	punkty	
przewagi	nad	drugą	drużyną.	Kopernik	był	

trzeci.	Do	ósmej	rundy.
	 W	niej	chodziło	o	refleks,	czyli	należało	jak	najszybciej	na-
cisnąć	przycisk,	by	odpowiedzieć	na	pytanie.	Kto	pierwszy,	ten	
lepszy.
	 Lepszy	był	Kopernik.	Zgarniali	każde	pytanie	(prawie	każde)	
i	wyskoczyli	na	pierwsze	miejsce	w	rankingu.	Brzostek	drugi	ze	
stratą	1	pkt.

Dokończenie ze str. 9

Jaromir: Co tam jest?!

Dokończenie na str. 11

Megamózgi, czyli jak to Brzostek z kopernikiem wojował



11Wiadomości Brzosteckie Nr 3/2015

 

Do	rozstrzygnięcia	pozostała	ostatnia	runda	finałowa.
	 Spojrzeliśmy	po	sobie.	Spojrzeliśmy	na	widownię.	Na	Burmi-
strza	Brzostku,	który	akurat	dostał	ważny	telefon,	wstał	i	kierował	
się	do	wyjścia,	rozmawiając	zapamiętale	przez	komórkę.	Chwila	
zwątpienia.	Przegramy	to.	Jednocześnie	słyszeliśmy	rechot	kroś-
niaków,	którzy	już	cieszyli	się	na	myśl	o	tym,	że	wygrają	Wielki	
Złoty	Puchar	Megamózgów.
NIE!
Wcale	nie!	Nie	poddamy	się!	Nie	w	 takiej	 chwili!	To	by	było	
niesprawiedliwe!	Brzostek	musi	WRESZCIE	wygrać	te	przeklęte	
Megamózgi!	Po	10	latach!
	 Dopiero	teraz	rozpoczęła	się	walka	na	śmierć	i	życie.
	 Kiedy	Burmistrz	wrócił	 na	 salę,	 udało	nam	się	wyrównać.	
Krosno	 chciało	 nas	wykończyć	 pytaniem	 z	 informatyki	 za	 3	
pkt.	(z	informatyki	zawsze	są	najtrudniejsze).	Nie	wiedzieli,	że	
mamy	speca	w	tej	dziedzinie.	Kamil	podniósł	rękawicę	i	dzięki	
temu	po	ostatniej	rundzie	byliśmy	na	pierwszym	miejscu.	Razem	
z	Kopernikiem.
	 Zarządzono	dogrywkę.	Komisja	miała	 przygotowane	na	 tę	
okazję	10	dodatkowych	pytań	–	po	5	na	drużynę.	Szliśmy	łeb	
w	łeb.	Ostatnie	pytanie	dla	nas:
-	GEOGRAFIA:	różnica między liczbą emigrantów a imigrantów 
w danym państwie to…?
	 Jeśli	teraz	nie	odpowiemy,	przegramy.	CISZA.	Załamanie.
	 Jeśli	teraz	nie	odpowiemy,	Kopernik	wygra.	NIE	MA	MOWY!
	 W	imię	Ojca	i	Syna,	i	Ducha…	Co	to	było?

- saldo migracji	–	podpowiada	Kamil,	Julka	potwierdza,	a	ja	prze-
kazuję	dalej: saldo migracji! – mówię.	Odpowiedź	prawidłowa.
	 Po	dogrywce	byliśmy	na	I	miejscu.	Razem	z	Kopernikiem.
	 Na	 taką	awaryjną	sytuację	komisja	nie	była	przygotowana,	
dano	nam	więc	dwa	awaryjne	zadania	z	matematyki.	Kto	roz-
wiąże	–	ten	wygra.
	 Nie	wiem,	jakim	cudem	udało	nam	się	rozwiązać	te	zadania.	
Kopernikowi	też.
	 Takiej	 sytuacji	nikt	 się	nie	 spodziewał.	Stanęło	na	 tym,	że	
pozostaną	dwa	pierwsze	miejsca,	zaś	o	tym,	kto	zgarnie	nagrodę	
za	I	miejsce	(rowery),	a	kto	za	II	(smartfony),	rozstrzygnąć	miało	
losowanie.
	 Tu	na	scenę	wkroczyła	Julka.	Wylosowaliśmy…	co	tam	pisze?	
1!	1!	1!	1MIEJSCE!	Rowery!
	 Dalej	pamiętam	już	tylko	migawki.	Wiwaty,	gratulacje,	uściski	
dłoni,	uśmiechy,	słodzenie	glukozą	(cukier	prosty)	ze	wszystkich	
stron,	 zawarcie	 sojuszu	z	Kopernikiem,	 zdjęcia,	kamery,	blask	
reflektorów…	I	oczywiście	wyśmienity	obiad	na	szkolnej	stołówce.
	 Tak	 oto	mała	 osada	 gali(cy)jska	 zawarła	 pokój	 z	wielkim	
Krosnem.	Bo	oni	zdobyli	upragniony	Złoty	Puchar,	smartfony	
i	kalkulatory	naukowe,	natomiast	my	–	rowery	górskie	i	specja-
listyczny	sprzęt	do	geometrii	(puchary	mają	przetopić	i	przesłać	
dla	nas	także,	jak	zapewniał	pan	Burmistrz,	którego	w	decydu-
jącym	momencie	drugiej	dogrywki	w	sali	jednak	nie	zabrakło).	
Słowem	–	każdy	dostał	to,	co	chciał.

Jaromir Hunia

Dokończenie ze str. 10

	 Polskie	misteria	pasyjne	przebiegają	
zwykle	w	sposób	tradycyjny	–	czyli	drogi	
krzyżowej	rozbudowanej	o	sceny	nawią-
zujące	do	poszczególnych	stacji.	Obrazy	
Męki	Pańskiej	 rozpoczynają	 się	 skaza-
niem	Pana	Jezusa	na	śmierć.	Poprzedza	
ją	sąd	przed	Piłatem,	biczowanie,	upadki	
Jezusa	pod	ciężarem	krzyża,	prowadze-
nie	 go	 przez	 rzymskich	 oprawców	na	
Golgotę.	Wszystkie	te	motywy	stacyjne	
poprzedzają	Zmartwychwstanie	Pańskie.
	 W	tym	roku	na	spotkaniach	młodzie-
żowych	 katecheta	 ks.	 Rafał	wyszedł	
z	 propozycją	 przygotowania	Miste-
rium	Męki	Pańskiej.	Do	 realizacji	 tego	
przedsięwzięcia	 poprosił	 	 p.	Urszulę	
Przybyło,	 która	 dwa	 lata	 temu	 poka-
zała	misterium	w	wykonaniu	 uczniów	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Przeczycy.	
Kiedy	 role	 zostały	 rozdane,	młodzież	
bardzo	 poważnie	 potraktowała	 swoje	
zadanie.	 Uczestniczyła	 w	 próbach,	
przygotowywała	 stroje	 i	 rekwizyty	
scenografii.
	 Premiera	Misterium	Męki	 Pańskiej	
odbyła	się	w	piątek	przed	Niedzielą	Pal-
mową	po	nabożeństwie	Drogi	Krzyżo-
wej	w	przeczyckim	sanktuarium.	Młodzi	
aktorzy	w	bardzo	poważny	i	wiarygodny	
sposób	 starali	 się	 odtworzyć	 sceny	
z	 ostatnich	 dni	 życia	 Jezusa	Chrystu-
sa.	 Inscenizacja	w	 sposób	 obrazowy	
nakłaniała	do	refleksji	nad	cierpieniem		

Jezusa	i	ludzkim	
grzechem	 („To	
nie	gwoździe	Cię	
przybiły,	 lecz	
mój	 grzech	 ”).	
Zaprezentowa-
no	 najważniej-
sze  moment y 
poprzedzające	
Mękę	Pańską.	
 Widow i sko 
rozpoczął	 uro-
czys t y 	 w jazd	
P a n a 	 J e z u s a	
do	 Jerozolimy.	
Dzieci	 i 	 mło -
dzież	w	strojach	tej	epoki	witały	wcho-
dzącego	do	świątyni	Jezusa,	wymachu-
jąc	palmowymi	gałązkami	z	okrzykami	
„hosanna,	 hosanna…”	Następnie	 było	
obmycie	 nóg	 apostołów,	 ostatnia	wie-
czerza,	modlitwa	 Jezusa	w	 ogrodzie	
oliwnym,	 sąd	 u	 Piłata,	 biczowanie,	
ukrzyżowanie	 i	 zmartwychwstanie.	Te	
tak	ważne	chwile	z	życia	Jezusa	ukazano	
w	malowniczy,	 ale	 prosty	 sposób	 tak,	
aby	przekaz	był	 zrozumiały	 nawet	 dla	
najmłodszych.
	 Powagę	widowiska	 dopełniał	 fakt,	
że	odbywało	się	w	świątyni,	co	bardziej	
pomagało	przenieść	się	zgromadzonym	
widzom	w	atmosferę	dni	Męki	Pańskiej	
zapisanych	na	kartach	Biblii.

	 Udział	w	scenkach	Męki	Jezusa	był	
dla	młodzieży	wielkim	 emocjonalnym	
przeżyciem,	 a	 na	widzach	 przedsta-
wienie	wywarło	duże	wrażenie.	Wśród	
zgromadzonych	 dało	 się	 zauważyć	
osoby	ocierające	z	oczu	łzy.	Przeczycka	
młodzież	udowodniła,	że	oprócz	nauki	
(gimnazjum,	 liceum,	 studia)	 potrafi	
zaistnieć	w	swoim	środowisku,	uczestni-
czyć	w	kultywowaniu	tradycji	oraz	prze-
kazać	własne	umiejętności	artystyczne.	
Piękna	 scenografia,	wspaniała	 oprawa	
muzyczna	 i	 śpiew	 pozwoliły	 zgroma-
dzonym	w	 świątyni	 poczuć	 atmosferę	
nadchodzących	Świąt	Wielkiej	Nocy.

ks. rafał i U.P.

Misterium Męki Pańskiej w parafii M.B. Wniebowziętej w Przeczycy
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Pierścień Nibelungów, Moszna i niemieckie łamijęzyki
	 Wędrówka	do	Neuschwanstein	zaczęła	się	dość	nietypowo,	
jeszcze	 kilka	 lat	 wcześniej,	 od	 filmu,	 który	 widziałem	
w	 telewizji:	 Pierścień	Nibelungów.	Opowiadał	 o	 dzielnym	
mieszkańcu	Burgundii,	Normanach,	pięknej	królowej	z	mroź-
nej	Islandii,	duchach	Nibelungów,	zaczarowanym	pierścieniu,	
klątwie,	krwi	smoka,	zdradzieckiej	strzale,	eliksirze	miłości,	
intrygach,	zdradzie	i	w	końcu	heroicznej	śmierci.	Wtedy	po-
czułem	magiczną	moc	rycerskich	eposów.
	 Kilka	miesięcy	później	na	PLANETE	TV	przedstawiono	
serial alpy z lotu ptaka,	na	który	z	nudów	przełączyłem.	Opo-
wiadał	o	jakimś	białym	zamku	w	Alpach.	Nawet	nie	zdążyłem	
zapamiętać	 jego	 nazwy,	 ale	 obraz	 ten	 ciągle	 nie	 dawał	mi	
spokoju.	Od	czego	w	końcu	jest	Internet!	Otworzyłem	prze-
glądarkę…	Ha!	Tylko	co	wpisać,	skoro	się	nazwy	nie	pamięta?	
Spróbowałem:	Wielki	Biały	Zamek	w	Bawarii.	Uwierzcie	lub	
nie	–	wyszło!	To	był	ten	sam,	na	pewno!
	 Jeszcze	 później,	w	maju	 2014	 r.	 pojechaliśmy	na	 rajd	 po	
Dolnym	Śląsku.	Zahaczyliśmy	o	imponujący	zamek	w	Mosz-
nej,	rezydencję	niemieckich	hrabiów	z	XIX	wieku,	chwalący	
się	posiadaniem	99	wież.	Przewodniczka	opowiadała	o	stylach	
architektonicznych,	 o	 historii	 zamku,	 o	 ubekach,	 co	 odarli	
wnętrza	prawie	ze	wszystkiego,	w	końcu	stwierdziła:
-	Właściciele	Mosznej	dużo	podróżowali.	Byli	w	gościnie	m.	in.	
w	Bawarii	w	zamkach	króla	Ludwika	II.	Neuschwanstein	tak	się	
hrabiemu	na	Mosznie	spodobał,	że	postanowił	taki	sam	wybu-
dować.	Moszniański	zamek	jest	prawie	kopią	Neuschwanstein…
	 „Prawie”	to	jednak	duża	różnica.	Kiedy	latem	2014	jeździ-
liśmy	po	Kolonii,	Brukseli	i	Bouillon,	wpadła	nam	do	głowy	
szaleńcza	myśl,	aby		wracając	do	domu	–	jechać	przez	Bawarię.
- a co niby chcecie wy w tej waszej Bawarii zwiedzać, hę?	–	
padło	ze	strony	opozycyjnego	skrzydła.
- Neuschwanstein –	odpowiedziałem	tak	szybko	i	bez	zająk-
nięcia.	Przy	takiej	nazwie	to	był	wyczyn!
	 Nie	wiem,	jakim	cudem,	ale	wyprawa	doszła	do	skutku.
	 W	międzyczasie	 przeczesałem	wszystkie	 źródła	w	 sieci,	
jakie	mi	pokazał	wujek	Google.	Historię,	miejsce,	styl	archi-
tektoniczny,	daty	urodzenia	króla,	nawet	współrzędne	GPS	–	
znałem	na	pamięć,	nie	mówiąc	o	tym,	że	niemieckie	potworki	
językowe	–	Neuschwanstein,	Hohenschwangau,	Garmisch	–	
Partenkirchen,	mogłem	powiedzieć	jednym	tchem.	Było	to	do	
tego	stopnia	przydatne,	że	kiedy	jeszcze	nie	staliśmy	w	korku	
na	autostradzie,	mijając	z	zawrotną	prędkością	tabliczkę	z	na-
pisem:	Koenigschloss	Neuschwanstein,	zdążyłem	to	odczytać!
	 Wszystkie	 fora	 internetowe	 straszyły	 kolejkami	 przy	 ka-
sie	 biletowej,	 trwającymi	 kilka	 godzin,	więc	 zapobiegliwie	
kupiliśmy	wejściówki	przez	 Internet.	Bilety	należało	 jednak	

odebrać	o	określonej	godzinie,	w	przeciwnym	razie	przepadały.	
Spóźnienie	nie	wchodziło	w	rachubę!	Zaczynaliśmy	już	wątpić	
w	sens	naszej	wyprawy,	w	której	aby	zobaczyć	JAKIŚ	TAM	
ZAMEK,	nadkładaliśmy	drogi	mniej	więcej	w	takiej	skali	jakby	
jadąc	z	Brzostku	do	Wrocławia	zahaczyć	o	Szczecin.
	 A	teraz,	w	kluczowym	momencie	ekspedycji,	która	przejdzie	
do	historii,	10	kilometrów	od	Hohenschwangau,	stoimy	w	korku	
i	czekamy,	aż	w	Alpach	się	rozpada,	a	nam	przepadną	bilety.
	 Już	groziła	mi	 depresja,	 kiedy	w	ostatniej	 chwili	 zauwa-
żyłem,	że	coś	na	trasie	drgnęło.	Sznur	aut	ruszył!	Jadą!	Jadą	
szybciej!	 Sie	 fahren!	 Fahren	 jetzt!	 –	 krzyki	 uradowanych	
Niemców.	A	ja	dalej	na	wiadukcie!	Muszę	się	stąd		wydostać.	
Szybko	zbiegam	na	dół,	ostatnie	spojrzenie	na	Alpy	(tak	pięknie	
stamtąd	wyglądały…)	i	wraz	z	moimi	roześmianymi	towarzy-
szami,	rzucamy	się	sprintem,	każdy	do	swojego	samochodu.	
W	ostatniej	chwili	zdążyłem.

W wiosce króla z Bajki
	 Korek	 spowodowały	 światła	 na	 rozjeździe	 na	Garmisch	
–	Partenkirchen	 i	Füssen.	Dzięki	Bogu	większość	 turystów	
przedkładała	wypoczynek	w	Garmisch	nad	bawarskie	zamki	
i	 byliśmy	 jednymi	 z	 nielicznych,	 którzy	 skręcili	w	 prawo.	
W	Füssen	(miasteczku	u	podnóża	Alp)	niewielkie	korki,	dalej	
prosto	 polami,	 przez	 las.	Wokół	 pełno	 dzikich	 parkingów,	
a	 dalej…	 już	widać	 zamki!	Nie	ma	 czasu	 –	wjeżdżamy	do	
Hohenschwangau,	parkujemy	i	biegiem	po	bilety,	żeby	zdążyć.	
Oczywiście	kolejka	na	pół	miasta.	Ale	nasze	okienko	z	napisem	
–	Reservation	–	puste.	Super!	My	mamy	rezerwację,	odbierzemy	
bilety	bez	kolejki!	Sprache	–	Polnisch	–	Danke	–	Bitte	–	zehn	
nach	sechzehn	Uhr…	Uff!	Zdążyliśmy…
	 Teraz	mamy	czas	pozwiedzać	okolice.	Wokoło	piękne,	za-
bytkowe	domki	ze	ściennymi	malowidłami	smoków	i	rycerzy	
–	zwiastun	legendarnych	korzeni	Neuschwanstein.	Plakaty	przy	
restauracjach	polecające	bawarski	specjał	–	Hexe	–	wieprzowa	
pieczeń	ze	skórą.	Dalej	kilka	uliczek,	cztery	parkingi,	tłumy	
ludzi.	Znajdujemy	jakąś	brzydką		budkę	z	jedzeniem,	ustawia-
my	się	w	kolejce	(tu	nie	ma	rezerwacji)	i	bierzemy	legendę	ba-
warskich	przekąsek	–	Weiẞwurst,	czyli	białą	kiełbasę	z	bułką.	
Hohenschwangau	to	chyba	jedyne	miejsce	o	takim	potencjale	
turystycznym,	w	którym	w	budce	z	jedzeniem	nie	sprzedaje	
Azjata,	ale	prawdziwy	Bawarczyk.
	 Miasteczko	jest	bardzo	miłe,	choć	ewidentnie	nastawione	na	
Neuschwanstein.	Pełno	wokół	uśmiechniętych	 ludzi,	głównie	
Japończyków,	ale	wyjątkowo	dużo	Niemców.	Być	może	ta	ser-
deczna	atmosfera	wynika	z	ludzkich	charakterów	–	tylko	wariaci	
są	gotowi	przejechać	kawał	świata	po	to,	by	zobaczyć	jakiś zamek.

Nad przepaścią
	 Zaczyna	 padać,	więc	 ruszamy	w	 kierunku	wzgórza	 za-
mkowego.	Obok	mijamy	 ładny,	 żółty	 zamek	Hohenschwan-
gau,	skręcamy	w	lewo	koło	autobusu	pełnego	Japończyków.	
Turyści	widać	przestraszyli	 się	 drogowskazu	pokazującego:	
Neuschwanstein	 ’45	min.	Nic	bardziej	mylnego.	Udało	nam	
się	pokonać	ten	odcinek	w	czasie	zaledwie	15	minut.	Sprytny	
chwyt	przewoźników	 i	 dorożkarzy,	 którzy	panoszą	 się	 tutaj	
podobnie	jak	nad	polskim	Morskim	Okiem.	Po	drodze	punkt	
widokowy	 na	Hohenschwangau	 i	 okoliczne	 jeziora.	 Przed	
mostem	Marienbrücke	tłum	ludzi	wszelkiej	maści,	cisnących	
się	jak	sardynki.	Cudem	chwytam	się	poręczy…	Przeciskam	
się	przez	Hindusów,	Turków,	Francuzów	i	Rosjan	i	już	jestem	
za	masą,	która	tłoczy	się	niespokojnie	na	początku	mostu	–	im	

Walt disney przedstawia… zamek Śpiącej królewny
część druga

Piękny obrazek - mały kościółek, w tle góry i zamek z bajki Dokończenie na str. 13
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dalej,	 tym	mniej	 ludzi,	w	 środku	całkiem	przyjemnie	 luźno.	
Podnoszę	wzrok:	 naprzeciwko	mostu	 jest…	On…	Zamek…	
Piękny.	Biały	 jak	 śnieg.	Bajkowy.	Zamek	Śpiącej	Królewny.	
Dziesiątki,	jeśli	nie	setki	spiczastych	wież	prujących	niebo,	biel	
ścian	rozmazująca	obłoki,	ciemny	dach	kontrastujący	z	odległy-
mi	lśniącymi	na	równinie	jeziorami	i	nieśmiałym	garbem	gór,	
rysujących	się	na	horyzoncie	tak	wyraźnie,	że	nie	chce	się	wie-
rzyć	w	to	urzeczywistnienie	wyobrażeń	zamków	z	dzieciństwa.	
Zamków	z	królewnami	w	oknach,	z	królewiczem	pod	oknem,	ze	
zbroją,	mieczem,	pieśnią,	trubadurem…	Średniowieczna	legenda	
spełnia	się	przed	nami…	Czy	to	samo	czuł	Walt	Disney?
	 Dochodzę	 do	 końca	mostu.	 Już	wiem,	 dlaczego	 nikt	 nie	
chciał	iść	dalej.	Pode	mną	przepaść	stumetrowej	głębokości.	Na	
dnie	wodospad.	A	podłoga	na	moście	z	drewna.	I	się	chybocze.	
Jednak	z	Marienbrücke	jest	najładniejszy	widok	na	Neuschwan-
stein.	Tym	bardziej,	że	nomen	omen	chmury	rozwiał	alpejski	
wiatr,	pokazało	się	słońce		i	mokry	od	wilgoci	zamek	zalśnił	
w	tych	promieniach	jak	perły.	Ta	wizja,	połączona	ze	staniem	
na	moście	100	metrów	nad	przepaścią,	dawała	efekt	zawiesze-
nia	między	niebem	a	ziemią,	między		zamkiem	a	szumiącym	
w dole skalistym wodospadem.
	 Najpiękniejszy	dostępny	widok	na	Neuschwanstein,	zdjęcia	
pamiątkowe,	pocztówki	 itd.	 robi	się	z	Marienbrücke	–	ale	 to	
nie	ten	sam	obraz,	jaki	powstał	w	głowie	Disneya.	Na	moście	
widać	zamek	z	boku,	na	bajkowej	czołówce	filmowej	to	widok	
od	frontu.	Aby	go	uzyskać,	należałoby	wykazać	się	niezwykle	
dużym	samozaparciem	i	totalnym	wariactwem:	trzeba	by	się	
wspiąć	przez	dzikie	turnie,	za	Marienbrücke,	gdzie	nie	prowadzi	
żadna	legalna	ścieżka.	A	i	tam	niepełny	widok	byśmy	ujrzeli,	
gdyż	dawny	punkt	widokowy	całkowicie	zarósł,	a	lokalne	wła-
dze	nie	spieszą	się	z	odchwaszczaniem.	Zdążyły	w	tym	czasie	
wybudować	 sklepiki	 z	 pocztówkami,	 na	których	 jest	 zamek	
od	przodu,	a	także	wyciąg	krzesełkowy,	z	którego	(za	opłatą)	
można	zrobić	zdjęcia	zamku	od	TEJ	strony.	Zamkiem	można	się	
zachwycić	także	z	paralotni.	Wypożyczalni	nie	brak	w	okolicy.

Zamek Walta disneya
	 Pod	zamkiem	biegamy	jak	wyżły,	węsząc	nową	przygodę,	
mając	świadomość,	że	to,	co	widzimy,	to	jest	coś!	Ale	nie	cho-
dzi	tu	przecież	o	celebrowanie	zamku.	Ten	zamek	to	marzenie	
–	marzenie,	które	stało	się	rzeczywistością…	Tymczasem	ten	
sam	alpejski	wiatr,	który	dał	nam	słońce	na	Marienbrücke,	przy-
nosi	burzę		pod	Neuschwanstein.	Chowamy	się	pod	dachami	
sklepików	z	pocztówkami.	Burza,	 choć	 intensywna,	 szybko	
przechodzi,	a	zamek	znów	lśni	perłowym	blaskiem.	Kapryśny	
jest	niczym	duch	właściciela,	króla	Ludwika	II	Bawarskiego,	
zwanego	Szalonym.
	 Podziwiamy,	 na	 niedalekim	 tarasie	widokowym,	panora-
mę	okolicy.	Wokół,	 im	bliżej	 zamku,	 tym	mniej	Niemców,	
a	więcej	obcokrajowców	(na	Marienbrücke	zdjęcie	zrobił	nam	
Polak).	Zbliża	się	nasza	godzina.	Wchodzimy	na	dziedziniec.	
Rzut	oka	z	balkonu	–	widać	zawieszony	nad	przepaścią	Most	
Marii.	Zawroty	głowy	na	myśl,	że	MY	tam	WESZLIŚMY?!	
Duch	Ludwika	Szalonego	nie	próżnuje	 i	wkrótce	zsyła	nam	
takie	gradobicie,	że	zdaje	się,	iż	wieże	połamią	się	jak	zapałki.	
Mariebrücke	pustoszeje,	za	to	my	wchodzimy	do	środka…

ciemno wszędzie, złoto będzie…
	 Wewnątrz	 nie	można	 robić	 zdjęć.	Turyści	wielojęzyczni.	
Po	angielsku	i	niemiecku	oprowadza	przewodnik.	Inne	języki	
(chiński,	 hiszpański,	 polski…)	 to	 tzw.	 audio	 –	 guide,	 czyli	
głos	nagrany	na	mp3,	a	przewodnik	służy	w	tym	przypadku	
jedynie	do	tego,	aby	otwierać	i	zamykać	drzwi	oraz	przeganiać	
zachwyconych	turystów	z	jednej	komnaty	do	drugiej,	o	czym	
mieliśmy	 się	 na	własne	 oczy	 przekonać,	 choć,	 nie	 powiem,	
jeśli	się	zagadało	(po	angielsku),	a	starczyło	czasu,	przewodnik	
chętnie	opowiadał	tzw.	zamkowe	perełki.
	 Sala	tronowa	–	kapiąca	złotem.	Miejsce	na	tron	puste.	Nigdy	
tu	nie	trafił	–	nie	zdążył.
	 Sala	Śpiewaków	–	kapiąca	złotem.	Na	ścianach	saga	o	tzw.	
bitwie	śpiewaków.	Król	budował	tę	komnatę	nie	jako	scenę	(choć	
mogła	temu	służyć),	lecz	jako	hołd	dla	piękna	samej	muzyki.
	 Wszędzie	 powtarzają	 się	motywy	 zamku	w	Wartburgu.	
Wprawne	oko	dostrzeże	promieniujące	wzorce	arabskie	–	jak	
choćby	np.	hiszpańskiej	Alhambry.
	 Gobeliny	w	błękitne	 łabędzie	 –	 godło	 rycerza,	 bohatera	
jednej	z	sag.
	 Wreszcie	sypialnia	–	jedyna	komnata	w	stylu	gotyckim	–	to	
tutaj	 król	 zabarykadowany	 spędzał	 swe	 ostatnie	 dni.	Ostre	
wieżyczki	na	baldachimie	nad	łożem	straszą.	Pokój	jest	–	jak	
wszystkie	–	bardzo	mały,	nienaturalnie	ciemny.	Czuć	w	powie-
trzu	psychozę	otoczenia,	jakieś	duchy-nie-duchy,	wieżyczki	kłują	
w	oczy,	półmrok	pokoiku	skrywa	zmory	i	furie,	jakieś	utrapienia,	

Dokończenie ze str. 12

Most Marii nad złowieszczą przepaścią

Ten widok pozostaje na zawsze w pamięci

Zamek po burzy lśnił perłami...

Dokończenie na str. 14
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strachy,	widma,	te	same,	które	nękały	szalonego	króla…	Zewsząd	
wyłażą	potwory…	Coś	jakby	siedzieć	w	mózgu	psychopaty…	
Przewodnik	żartuje,	by	rozładować	napięcie:	Sypialnia	Księcia	
z	Bajki,	w	sezonie	10	000	gości	dziennie.	Zasiedzieliśmy	się,	za	
nami	wchodzi	angielskojęzyczna	grupa.	Musimy	wyjść.	Dzięki	
Bogu.	Ten	zamek	jest	straszny!	On	jest…	nienormalny!
	 Zwiedzanie	wnętrz	 trwa	20	minut	 z	 niemiecką	 precyzją.	
Równie	precyzyjnie	kiedy	wychodzimy,	znany	nam	już	wiatr	
alpejski	–	duch	Ludwika	Szalonego,	 zsyła	 słońce.	Wracamy	
drogą	przez	las.	Wsiadamy	do	naszego	samochodu.	Jedziemy	
do	hotelu	odpocząć.	Mamy	zarezerwowany	nocleg	w	jakimś	

bawarskim	miasteczku,	niedaleko	Hohenschwangau.	Jedziemy	
drogą,	 przedpolem	Alp.	Zadumani,	 nie	 zauważamy	bożego	
świata	wokół	 siebie.	Aż	 tu	nagle…	po	prawej…	chmury	się	
podniosły,	tym	razem	chyba	na	dobre,	i	odsłoniły	ostre	granie	
Alp,	teraz	tak	cudownie	wyglądające	w	tym	idealnie	przejrzy-
stym,	świeżym,	najodowanym	powietrzu	poburzowym,	że	za-
trzymujemy	momentalnie	auto	i	wszyscy	wysiadamy.	To	samo	
robią	kolejne,	mijające	nas	samochody.	Wszyscy	zjeżdżają	na	
bok	i	wychodzą	na	łąkę	obok,	aby	podziwiać	wspaniały,	ciepły	
obrazek:	samotny	kościółek	na	zielonej	łące,	w	tle	wysokie	góry	
tak	niewiarygodnie	blisko,	a	na	urwistym	zboczu	biały	bajkowy	
zamek.	To	naprawdę	jest	Zamek	z	Bajki.

Jaromir Hunia

Dokończenie ze str. 13

Faustyna zdziarska
Gimnazjum w siedliskach Bogusz

Historia z happy endem
	 Na	wąskich	uliczkach	miasteczka	jak	zwykle	było	tłoczno.	
Wysoki	mężczyzna,	rozglądając	się	nerwowo,	z	trudem	prze-
ciskał	się	przez	tłum.	Wiedział,	czego	szuka	czy	raczej	kogo.	
Miał	świadomość:	po	co	i	dlaczego…
	 „Tego	tchórza	znowu	nie	ma,	pewnie	spóźni	się,	jak	to	ma	
w	zwyczaju.	Chyba	pora	zmienić	dilera,	ten	Szwab	do	niczego	
się	nie	nadaje…”	Myśli	kłębiły	się	w	głowie	Pawła.	To	właśnie	
przez	ciągłe	rozmyślania	znajomi	mówią	na	niego	Arystoteles.	
Lubi	zaprzątać	sobie	głowę	różnymi	mniej	czy	bardziej	istotnymi	
sprawami.	Może	skłonność	ta	jest	przyczyną	choroby	chłopaka.	
Choroby,	której	wyleczenie	bywa	nazywane	cudem,	bowiem	
pozostawia	po	sobie	często	blizny,	zakrwawione	ręce.	Również	
serce	–	okaleczone,	zniszczone,	„poharatane”.	To	depresja.	Coś,	
co	może	wydawać	się	tak	banalne,	trochę	egoistyczne	i	przesad-
nie	wyeksponowane.	Depresji	nie	zrozumie	nikt,	kto	z	nią	nigdy	
nie	walczył.	Paweł	dobrze	o	 tym	wie.	 Jego	 leczenie	 trwa	 już	
cztery	lata,	od	czasu	śmierci	brata,	tak	beznadziejnie	bolesnej,	
że	trudno	ten	ból	ubrać	w	słowa.	Znowu	to	samo	pytanie:	„Jak	
zapomnieć?”		Chłopak	szybko	odpędza	tę	myśl	i	błądzi	wzro-
kiem	po	zaułkach	miasta.	Nie	przyszedł	tu	rozpamiętywać,	ale	
by	skończyć	to	marne,	ziemskie	życie.	Diler	ma	mu	to	ułatwić.	
Nagle	dojrzał	Szwaba	w	jednej	z	gorzej	oświetlonych	ulic…
	 Przecisnął	 się	 przez	 grupkę	 ludzi	 i	 podał	 dłoń	młodemu	
Niemcowi:
	 -	Cześć,	Jörg!
	 -	O,	Paweł,	przepraszam	za	spóźnienie,	ale…	korek	był!
	 -	Dobra,	już	nieważne.	To	było	ostatnie	zamówienie	u	ciebie.	
Masz	te	prochy?
	 -	Mam,	 sto	 pięćdziesiąt	 złotych	 się	 należy	 –	 powiedział	
chytrze	Jörg	i	wyciągnął	dłoń	w	kierunku	Pawła.
	 -	Masz	–	wyciągnął	 z	kieszeni	należność,	włożył	w	dłoń	
Niemca	i	zabierając	szybko	biały	proszek,	odszedł.
Poczuł	się	dość	dziwacznie.	Pierwszy	raz	kupił	coś	tak	silne-
go.	Myślał,	że	chce	tego,	ale	teraz	nie	był	już	niczego	pewien.	
Dzień	swojego	samobójstwa	planował	miesiącami.	24	listopada	
przyszedł	bardzo	szybko,	a	z	nim	mieszane	uczucia.
	 Znowu	przypomniał	 sobie,	 kim	 jest.	 Paweł	Dmurzyński,	
lat	szesnaście,	wysoki,	szczupły	blondyn	o	niebieskich	oczach	
i	pięknie	wykrojonych	ustach.	Obiekt	westchnień	większości	
dziewcząt	 z	 jego	 szkoły.	Romantyk,	filozof	 znany	ze	 swojej	
sympatyczności	i	empatii.	Dość	lubiany,	choć	w	głębi	duszy	
samotny.	Młody	mężczyzna	z	wieloma	problemami	i	depresją.	
Tak,	 to	 cały	 on.	To	 „wiele	 problemów	 i	 depresja”	ma	 swój	
początek.	Koniec	widnieje	„jak	dziś”,	czy	jednak	na	pewno?	

Nie	wie,	co	robić.	Tak	wielu	ludzi	marzy	o	życiu,	a	umiera	na	
choroby	nieuleczalne	fizycznie.	Z	depresją	poniekąd	można	żyć.	
Może	i	ma	problemy.	Brat	zmarł,	matka	choruje	na	schizofrenię,	
ojca	nie	zna,	a	dziewczyna	go	zostawiła.	Czuje	nagły	przypływ	
nienawiści.	Nie	chciał	takiego	życia.	Miało	być	piękne.	Chciał	
opiekować	się	świętej	pamięci	Szymkiem,	łowić	z	tatą	ryby,	
dogadywać	 się	 z	mamą	 i	 znaleźć	miłość	 życia.	 Pomyślał	 o	
swoich	kolegach	z	 terapii	psychiatrycznej	 i	wyciągnął	 jeden	
wniosek:	„My	nie	chcemy	umierać.	My	chcemy,	by	ktoś	się	
nami	zaopiekował”.	Tylko	tyle	i	aż	tyle.	Nigdy	tego	tak	napraw-
dę	nie	doświadczył.	Tak	przynajmniej	sądził.
	 Wszedł	do	mieszkania	i	zamknął	za	sobą	drzwi.	Mama	jest	jesz-
cze	na	zajęciach	z	psychiatrą.	Teraz	może	zabić	się	po	cichu.	Już	miał	
wyciągnąć	truciznę,	gdy	zadzwonił	dzwonek.	Matka	ma	terapię,	
to	musi	być	ktoś	inny.	Odsunął	proszek	i	zaciekawiony	podszedł	
do	drzwi.	Otworzył	je	i	zobaczył	uśmiechniętego	chłopaka.
			-	Cześć,	jestem	Patryk.	Wprowadzam	się	z	rodziną	do	miesz-
kania	naprzeciwko,	więc	chciałem	poznać	sąsiadów.
	 	 	 -	Miło	mi,	Paweł.	Mieszkam	tu	 razem	z	matką	–	odrzekł	
niechętnie.	
			-	Fajnie.	Do	której	szkoły	chodzisz?
			-	Do	ekonoma,	a	ty	gdzie	się	zapisałeś?
	 	 	 -	Też	 do	 ekonomicznego.	Może	wpadniesz	 poznać	moją	
rodzinę?
			-	Dobrze,	poczekaj	tylko,	wezmę	klucze	do	mieszkania.
Cofnął	się	do	przedpokoju	i	spojrzał	w	lustro.	Czy	to	naprawdę	
on?	Paweł?	Dlaczego	zgodził	się	na	odwiedziny	u	tego	„wesoł-
ka”?	Skoro	już	powiedział,	musi	iść.	Wziął	z	komody	klucze	i	
zamknął	ciasną	kawalerkę.
	 W	mieszkaniu	 zastał	 rodziców	Patryka,	 samego	Patryka	 i	
jego	siostrę	–	Amelię.	Dziewczyna	od	razu	wpadła	mu	w	oko,	
poczuł	 się	oczarowany.	Odtąd	 codziennie	 chodzili	 razem	do	
szkoły.	Filipowiczowie	okazali	się	cudownymi	sąsiadami.	Matka	
Pawła	również	ich	polubiła.	Jej	syn	schował	na	wszelki	wypadek	
biały	proszek.	Stwierdził,	że	dopiero	gdy	lepiej	pozna	ciekawych	
sąsiadów,	oceni	 sytuację	 i	 zdecyduje,	co	zrobić.	Zapisał	 się	z	
Patrykiem	do	szkolnego	zespołu	muzycznego,	a	po	namowie	
kolegi	zaczął	grać	na	basie.	Spodobało	mu	się.	Relacje	z	matką	
ociepliły	się,	gorycz	po	stracie	brata	znikła.	Ojcem	stał	się	dla	
niego	Bóg,	z	którym	uwielbiał	rozmawiać.	Amelia	polubiła	go…
	 Tygodnie	mijały,	a	proszek	wylądował	w	koszu.	Wyleczenie	z	
depresji	określane	jest	mianem	„cudu”,	ale	przecież	cuda	dzieją	
się	codziennie,	trzeba	tylko	patrzyć	uważnie,	bo	można	je	prze-
oczyć.	Człowiek	nie	jest	samotną	wyspą,	do	życia	potrzebuje	
dobrych	ludzi,	którzy	jakimś	niewiarygodnym	cudem	w	XXI	
wieku	jeszcze	istnieją.	A	co	najważniejsze:	w	te	cuda	trzeba	
uwierzyć.	Ci,	co	patrzą	przez	pryzmat	wiary,	widzą	głębiej,	
dalej,	mocniej.	Mówi	się,	że	wiara	czyni	cuda.	Tego	trzyma	
się	Paweł.	„Wiara	jest	jak	wiatr:	nie	widzisz	jej,	ale	wiesz,	że	
jest”	–	to	nowe	motto	młodego	mężczyzny.	Od	teraz	na	zawsze.

Praca, która zajęła I miejsce w konkursie literackim „Ja piszę! Z polotem i wyobraźnią”
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„to marcowi zima w głowie, to wiosenne harce 
chce być lutym albo kwietniem byleby nie marcem 

śniegiem sypnie, deszczem chluśnie, wiatrem tnie ukośnie. 
czy to wiosna? czy to zima? Po prostu przedwiośnie.” 

/-/

	 Marcowa	aura	2015	roku	sprzyja	piechurom	w	wędrówkach	
i	przemarszach.	Drogi	są	już	suche	i	przyjazne	nawet	dla	star-
szych	pań	idących	z	kijkami	w	stronę	Skurowej.	Przyglądam	
się	 im	uważnie.	Maszerują	rytmicznie,	 to	znowu	zatrzymują	
się,	rozmawiają,	podziwiają	przestrzeń,	a	potem	dalej	wędrują	
w	kierunku	Wisłoki.	Nasza	polska	 rzeczka	–	Wisłoka	–	 	 tej	
wiosny	jest	całkiem	okazała.	Wody	w	niej	nagromadzone	jest	
po	 brzegi.	 Płynie	 cicho,	 cichutko,	 tylko	 od	 czasu	 do	 czasu	
głośniej	pluska,	szumi,	szemrze.	Gdzieś	w	oddali	na	zakolach	
promienie	słoneczne	odbijają	się,	czyniąc	lustro	wody	srebrzyste	
i	połyskujące.	Równo	i	spokojnie	przesuwają	się	masy	wody,	
tylko	gdzieniegdzie	ryba	mocniej	pluśnie,	czyniąc	falę	wyższą	
i	groźniejszą.	Woda	jest	czysta,	nigdzie	ani	śladu	suchych	gałęzi,	
konarów	i	zanieczyszczeń.	Woda	płynie	sobie	spokojnie,	tylko	
z	lekkim	swoim	pluskiem,	jakby	chciała	opowiedzieć	o	różnych	
wydarzeniach	rozgrywających	się	przy	niej.	Stoję	na	drewnia-
nym	moście,	przyglądam	się	dzieciom	bawiącym	się	na	brzegu	
rzeki	i	puszczającym	„kaczki”.	Zbierają	płaskie	kamyczki,	a	po-
tem	zgrabnie	je	rzucają	po	lustrze	wody	i	podziwiają,	ile	razy	
się	odbije.	Jest	przy	tym	dużo	radości	i	przekomarzania.	Wyżej	
patrząc,	w	zaroślach	widać	wędkarza,	który	od	czasu	do	czasu	
zarzuca	wędkę	z	przynętą.	Jest	cisza	 jak	makiem	zasiał.	Ów	
błogi	spokój	zakłócają	przylatujące	gawrony	ze	swoim	głośnym	
kra-kra.	To	znowu	grupy	gołębi	przefruwają,	bujają	się,	to	wyżej	
wzbijają	się	i	odlatują.	W	tej	ciszy	zatapiam	się	i	wspominam	wę-
drówki	nad	rzekę	z	młodzieżą	szkolną	w	poszukiwaniu	wiosny	
czy	też	starym	obyczajem	witania	wiosny.	A	było	 to	zwykle	
tak…	21	marca	wychodziliśmy	z	uczniami	nad	Wisłokę	i	jak	
obrzęd	każe,	nieśliśmy	kukłę	zrobioną	ze	słomy,	suchych	traw,	
drzewa	i	ubraną	w	strój	kobiecy	oraz	ozdobioną	kolorowymi	
wstążkami.	Często	 tym	przemarszom	 towarzyszyły	 śpiewy	
z	akompaniamentem	akordeonu,	gitary	i	bębenka.	Cała	grupa	
młodzieży	szła	z	wielkim	przesłaniem,	że	wrzucą	do	wody	kukłę	

symbolizującą	zimę,	a	ta	odpłynie	i	nastanie	wiosna.	Chłopcy	
nieśli	 zaś	 gaik	 –gałązkę	 z	 drzewa	 przystrojoną	wstążkami	
i	symbolizującą	wiosnę.	Na	brzegu	rzeki	ustawiał	się	korowód,	
który	śpiewał:	„Gaiczek	zielony	pięknie	ustrojony,	w	prześliczne	
wstążeczki	przez	krasne	dzieweczki…”	Inna	zaś	grupa	intono-
wała:	„A	ten	gaik	głośno	idzie,	dziwują	się	wszyscy	ludzie…”	
Chłopak	niosący	ów	gaik	tańczył	z	nim,	jakby	chciał	wrzucić	
kukłę	Marzanny	do	wody,	mówiąc:	 „Marzanno,	Marzanno,	
płyń	do	morza,	niech	rozkwitną	kwiaty,	a	pola	się	zazielenią”	
i	oczywiście	kukła	była	wrzucana	w	nurt	rzeczny	i	odpływała,	
a	cała	grupa	młodzieży	dobrze	się	przy	tym	bawiła…
	 Ten	obyczaj	wywodzi	się	z	czasów	pogańskich	za	panowania	
Mieszka	I,	o	czym	pisał	XVI-wieczny	historyk,	Jan	Długosz.	
Czytając	zapisy	kronikarzy,	można	wysnuć	wniosek,	że	obyczaj	
ten	 związany	był	 jeszcze	 z	 czasami	palenia	 bożków.	Z	 cza-
sem	zwyczaj	ten	związał	się	z	21	marca,	czyli	dniem	witania	
wiosny,	a	dzisiaj	już	niewiele	osób	go	zna.	Obecnie	uważa	się,	
że	Marzanna	i	Gaik	są	to	rytuały	symbolizujące	koniec	zimy	
i	rodzącej	się	wiosny,	będące	przyczynkiem	do	dobrej	zabawy	
na	świeżym	powietrzu.
	 Topienie	 kukły	w	 rzece	 nie	 jest	 kultywowane	 z	 powodu	
zakazu	 zanieczyszczenia	 środowiska	 przyrodniczego.	 Tak,	
tak	–		to	ekolodzy	przypominają	nam,	że	należy	bardzo	dbać	
o	środowisko,	w	którym	żyje	człowiek.
	 Dzisiaj	witanie	wiosny	niekoniecznie	odbywa	się	nad	rzeką,	
ale	 czasem	nad	potoczkiem,	 oczkiem	wodnym,	 stawem	czy	
wreszcie	na	podwórku	przedszkolnym.	Często	też	ów	zwyczaj	
połączony	jest	z	pracą	młodzieży	na	rzecz	środowiska	–zbiera-
niem	zanieczyszczeń,	opakowań	plastikowych,	puszek,	złomu	
i	przenoszeniem	ich	do	kontenerów	–	te	czyny	są	bardzo	chwaleb-
ne.	Dbałość	o	czystość	otoczenia	winniśmy	zachować	nie	tylko	
na	okoliczność	witania	wiosny,	ale	przez	cały	rok.	Szczególnie	
w	marcu,	o	którym	mówi	się	„w	marcu	jak	w	garncu”,	kiedy	
jeszcze	nie	pracujemy	na	grządkach,	na	rabatkach	kwiatowych,	
dbajmy	o	piękno	naszej	ziemi.	Za	kilkanaście	dni	już	zapomnimy,	
że	przedwiośnie	było	kapryśne,	że	witaliśmy	wiosnę,	bo	całą	
swoją	siłą	wiosna	zaprosi	nas	do	własnych	ogrodów.

zuzanna rogala

Opowieści dawnej treści – witanie wiosny

dzień kobiet 
w brzosteckim 
kole gospodyń

	 Już	na	stałe	do	kalendarza	imprez	brzo-
steckiego	koła	gospodyń	weszły	spotkania	
organizowane	z	okazji	Dnia	Kobiet.	Jest	
to	 święto	międzynarodowe,	 utworzone	
w	okresie	komunizmu,	ale	w	dzisiejszych	
czasach	bardzo	popularne.	Brzosteckie	
gospodynie	nie	zapomniały	o	nim	i	w	tym	
roku,	 organizując	uroczyste	 spotkanie,	
w	którym	wzięło	udział	ponad	30	człon-
kiń.	Zaproszono	na	nie	panów	reprezentu-
jących	lokalne	władze	samorządowe:	Prze-
wodniczącego	Rady	Miejskiej	Daniela	
Wójcika	oraz	Przewodniczącego	Zarządu	
Miasta	Brzostek	Jerzego	Potrzebę,	którzy	
nadali	odpowiednią	 rangę	uroczystości.	
Panowie	złożyli	wszystkim	uczestniczkom	

spotkania	 stosowne	życzenia,	wręczając	
im	 symbolicznego	 kwiatka	 i	 słodycze.	
Zapanował	niezwykle	uroczysty	 i	miły	
nastrój.
	 Imprezę	wzbogaciła	prelekcja	przed-
stawiciela	 Pogórzańskiego	 Centrum	
Mikroorganizmów	w	Brzostku	Janusza	
Kolbusza,	który	zaprezentował	produkty	
ProBio	EmyTM	dla	gospodarstwa	domo-
wego.	Można	było	nie	tylko	poznać	zalety	
zdrowych,	ekologicznych	produktów,	ale	
też	je	zakupić.	Prelekcja	wzbudziła	duże	
zainteresowanie	wśród	zebranych	kobiet.
	 Jak	 przystało	 na	 spotkanie	 gospo-
dyń,	nie	zabrakło	smakowitych	potraw	
podkreślających	umiejętności	kulinarne	
brzosteckich	 kobiet,	 a	 także	 owocnej	
dyskusji	na	nurtujące	tematy.
	 Impreza	była	ciekawa	i	jak	zawsze	zna-
komicie	integrująca	środowisko	lokalne.

e.m.

Podziękowanie pogrzebowe

„Ludzie, których kochamy zostają 
na zawsze, bo zostawili ślady w na-

szych sercach”

Wszystkim,	którzy	w	tak	bolesnych	
dla	nas	chwilach	dzielili	z	nami	
smutek	i	żal,	okazali	wiele	serca	
i	życzliwości	oraz	uczestniczyli	we	
Mszy	Świętej	i	ceremonii	pogrze-
bowej	śp.	Tatusia	Mieczysława	
Dziedzica	-	Rodzinie,	Przyjacio-
łom,	Sąsiadom,	Znajomym,	Dele-
gacjom	za	okazaną	pomoc,	ofiaro-
wanie	Mszy	Świętej	oraz	serdeczne	
współczucie	–	Bóg	zapłać	składa

córka krystyna 
z rodziną 
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16	 stycznia	 2015	 roku	 ośmiu	 uczniów	
Gimnazjum	 im.	 Królowej	 Jadwigi	
w	 Brzostku	 wzięło	 udział	 w	 XIV	
Jasielskim	 Powiatowym	Konkursie 
Matematycznym im. Hugona Stein-
hausa	 zorganizowanym	 przez	 Zespół	
Szkół	nr	4	w	Jaśle.	Współzawodnictwo	
tradycyjnie	przebiegało	w	3	kategoriach.	
W	 tym	 roku	w	 rywalizacji	 klas	 pierw-
szych	wzięło	udział	58	uczniów,	drugich	
51,	a	trzecich	49.	
	 Po	obradach	komisji,	w	 skład	której	
wchodzili	 nauczyciele	 powiatu	 jasiel-
skiego,	okazało	się,	że	troje	brzosteckich	
gimnazjalistów	 uzyskało	 zaszczytny	
tytuł laureata. Joanna Ramut	 zajęła	
II	miejsce,	Dominik Sobczyk - IV oraz 
Julianna Wojdyła - VI.	W	nagrodę	ucz-
niowie	wezmą	udział	w Szkole Młodych 
Matematyków we Wrocławiu,	 gdzie	
czekają	na	nich	miłe	niespodzianki:	zwie-
dzanie	Kopalni	Węgla	w	Nowej	Rudzie,	

Zamku	Książ	w	Wałbrzychu,	 Zamku	
Grodno	w	Zagórzu	Śląskim,	Świdnicy,	
Wrocławia	oraz	sesje	naukowe,	konkursy	
i	wykłady	na	uczelni.
	 Serdecznie	 gratulujemy	naszym	pa-

sjonatom	 królowej	 nauk	 umiejętności	
logicznego	myślenia	 i	 opanowania	nie-
łatwego	 języka	 liczb,	 symboli,	 znaków	
i	operacji.

m.P.

Sukcesy matematyczne na szczeblu powiatowym

MAgIA LIcZBy PI
Liczby rządzą światem 

Pitagoras

Z	 okazji	 święta	 jednej	 z	 najdłużej	 znanych	 i	 najbar-
dziej	 inspirujących	 ze	 stałych	matematycznych	 Gimna-
zjum	 im.	Królowej	 Jadwigi	 w	Brzostku	 corocznie	 orga-
nizuje	 „Konkurs	 bicia	 rekordu	 rozwinięcia	 liczby	 Pi”.	
13	 marca	 2015	 r.	 do	 rywalizacji	 przystąpili	 uczniowie		 
z	 sześciu	 gimnazjów.	Głównym	punktem	wydarzenia	 było	
wyrecytowanie	z	pamięci	jak	najdokładniejszego	rozwinięcia	
Pi.	Zadanie	okazało	się	niełatwe,	bo	wymagało	od	uczestników	
nie	 tylko	 zdolności	 zapamiętywania,	 ale	 także	umiejętności	
radzenia sobie ze stresem.
	 W	tegorocznym	świętowaniu	Dnia	Liczby	Pi	wzięło	udział	
16	uczestników.	Każdy	z	nich	szukał	w	pamięci	jak	najwięcej	
cyfr,	ale	szczęście	nie	sprzyjało	wszystkim.		Najlepszy	w	ry-
walizacjach	okazał	się	uczeń	Gimnazjum		w	Brzostku	-	Patryk 
Machaj,	który	wymienił	aż	462	cyfry	rozwinięcia	liczby	Pi.	

Drugie	miejsce	zajęła	Karolina Iwanicka z	Zespołu	Szkół	w	
Kołaczycach	(450	cyfr),	a	trzecie	-	Jarosław Głogowski	(350	
cyfr)	z	Gimnazjum	nr	1	w	Dębicy.	Konkurs	uświetniła	grupa	
taneczna	oraz	artystyczna	z	Gimnazjum	w	Brzostku.
Wszystkim	uczestnikom	serdecznie	gratulujemy	i	nie	kryje-
my	podziwu	za	wytrwałość	w	ćwiczeniu	pamięci.	Uczniowie	
biorący	udział		w	konkursie	otrzymali	ciekawe	i	wartościowe	
nagrody	(m.in.	smartwatch,	kamerę	sportową,	miniwieżę,	na-
głośnienie	komputerowe,	radio	przenośne,	kontroler,	słuchawki,	
klawiaturę,	mysz	komputerową)	sponsorowane	przez	Fundację	
Śnieżki	 „Twoja	 Szansa”,	 burmistrza	miasta	Brzostek	 pana	
Wojciecha	Staniszewskiego	oraz	przez	dyrektora	Gimnazjum	
w	Brzostku	pana	Jacka	Berka.	W	skład	jury	wchodzili:	eme-
rytowany	nauczyciel	matematyki	I	LO	w	Jaśle	pan	Kazimierz	
Poniatowski,	pani	Małgorzata	Jop	-	nauczycielka	matematyki	
z	Zespołu	Szkół	w	Brzostku	oraz	absolwent	naszej	 szkoły	 i	
zarazem	 rekordzista	 tego	 konkursu	Dawid	Wójcik,	 student	
Politechniki	Krakowskiej.
	 Mamy	nadzieję,	że	za	rok	znajdzie	się	więcej	chętnych	do	
wzięcia	udziału	w	tego	typu	konkursie	i	zostanie	pobity	rekord	
z	wcześniejszych	rywalizacji	(553	cyfry	rozwinięcia).

organizatorzy



17Wiadomości Brzosteckie Nr 3/2015

 Młodzież brzosteckiego gimnazjum zdobyła II miejsce 
w Powiatowym Przeglądzie Grup Teatralnych organizowa-
nym przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Kołaczycach.

	 17	marca	bieżącego	 roku	uczniowie	 naszej	 szkoły	wzięli	
udział	w	przeglądzie	teatralnym.	Tematem	przewodnim	wszyst-
kich	przedstawień	były	baśnie,	podania	i	legendy.	Młodzi	arty-
ści	przygotowali	inscenizację	opowiadającą	o	biesach	i	czadach.	
Przedstawili	metaforyczną	walkę	 dobra	 ze	 złem,	 opartą	 na	
bieszczadzkiej	legendzie.	Historia	dzielnego	Sana	walczącego	
ze	 złym	Biesem	wzruszyła	 publiczność,	 a	 układy	 taneczne	
wzbudziły	aplauz	widowni.	Jury	doceniła	także	talenty	wokalne	

naszych	uczennic.	Swoje	teatralne	zdolności	prezentowali	na	
deskach	Młodzieżowego	Domu	Kultury	w	Jaśle:	Patryk	Machaj	
w	roli	Sana,	Aldona	Michońska	jako	jego	żona,	Bartosz	Cza-
pla	–	syn,	Natalia	Kula	i	Natalia	Trucina	–	piastowska	świta,	
Łukasz	Lisak	–	Bies,	Karolina	Żyra-	Lucyfer,	Faustyna	Kukla	
i	Aleksandra	Krauze	–	diabły,	Ewelina	Stojak	–	Czad,	Patry-
cja	Żółkiewska	i	Aleksandra	Kolbusz	jako	narratorki,	Adrian	
Szymański	–	akompaniament	muzyczny,	Witold	Moszczyński	
–	obsługa	techniczna.	Ponadto	układ	choreograficzny	do	insce-
nizacji	przygotowały:	Sabina	Grzesiakowska,	Natalia	Czech,	
Magdalena	Macko,	Kamila	Wojdyła,	Weronika	Przebięda.

ac

Na początku był chaos, a z chaosu wyłonił się… sukces

BądŹ WIERNy 
NAUcE!
Sukcesy gimnazjalistów 
z Brzostku
	 Są	wśród	 nas	młodzi	 ludzie,	 którzy	
znają	 wartość	 nauki	 i	 mimo	 czasem	
niesprzyjającej	 atmosfery,	mimo	kultu	
przeciętności	we	współczesnym	świecie	
podjęli	wyzwanie	i	wzięli	aktywny	udział	
w	konkursach	przedmiotowych	organi-
zowanych	 przez	Kuratorium	Oświaty	
w	 bieżącym	 roku	 szkolnym.	 Ogrom	
wiedzy	i	umiejętności	z	poszczególnych	
dziedzin	musieli	 potwierdzać	w	 trzech	
etapach	w	skali	województwa	podkarpa-
ckiego.	Pierwszy	poziom	organizowany	
w	 szkole	 udało	 się	 przejść	 nielicznym.	
Do	etapu	rejonowego	zakwalifikowali	się	
uczniowie	z	kilku	przedmiotów:
• język polski – Natalia Kula, Klau-

dia Kowalczyk, Jaromir Hunia
• chemia – Julianna Wojdyła, Natalia 

Trucina, Jaromir Hunia
• biologia – Joanna Ramut, Natalia 

Trucina, Jakub Kolbusz
• geografia – Jaromir Hunia
• matematyka – Julianna Wojdyła, 

Joanna Ramut, Jaromir Hunia
	 Przed	 nimi	miesiące	 intensywnej	
pracy,	 poświęcenia	 każdej	minuty	 tzw.	
wolnego	 czasu	 na	 czytanie,	 liczenie,	

przeprowadzanie 
do św i a d cz e ń ,	
drążenie	 szcze-
gółowych	 prob-
lemów	często	 na	
poziomie	matu-
ralnym.
	 Kolejna	 próba	
odbyła	się	w	Rze-
szowie.	 Koniec	
listopada	 i	 gru-
dzień	 to	 bardzo	
stresujący	 czas	
dla	uczniów,	któ-
rzy	 w	 każdym	
konkursie	musie-
li	 zmierzyć	 się	 nie	 tylko	 z	 nauką	 „jak	
niezmierne	morze”,	ale	także	z	nerwami	
i	prawie	dwustoma	przeciwnikami	z	ca-
łego	województwa.
	 Do	finału	pewnie	i	odważnie	wkroczy-
li:
• Julianna Wojdyła (chemia)
• Natalia Trucina (biologia)
• Jaromir Hunia ( język polski, 

chemia, geografia, z matematyki 
brakło tylko dwóch punktów).

	 Ostateczna	 rozgrywka	 nastąpiła	
w	 styczniu	 2015	 roku.	Dla	 finalistów	
to	 był	 czas	 bardzo	 intensywnej	 pracy.	
Konkursy	odbywały	się	w	kolejne	soboty,	
więc	 o	 czasie	wolnym	nie	 było	mowy.	
Pełna	mobilizacja	 przyniosła	 jednak	
efekty.	 Nasi	 uczniowie	 potwierdzili	
wysoki	 poziom	wiedzy	 i	 umiejętności	

pokonywania	 stresu,	 uzyskując	 presti-
żowe	tytuły finalistów:
• Julianna Wojdyła – chemia
• Natalia Trucina – biologia
• Jaromir Hunia – chemia
 Po najwyższe podium	 sięgnął	Ja-
romir Hunia.	 Uzyskane	 trzy tytuły 
laureata z języka polskiego, geografii, 
a	w	roku	ubiegłym	z biologii	zwalniają	
go	 prawie	 z	 całości	 egzaminu	 gimna-
zjalnego.	 Dzięki	 pracowitości	 i	 pasji	
poznawczej	 Jaromir	może	w	 kwietniu	
przystępować	 do	 egzaminu	 z	 historii	
i	języka	obcego	w	komfortowej	sytuacji.	
	 Gratulujemy	wielokrotnemu	Laure-
atowi	 i	wszystkim	Finalistom	 odwagi	
w	podejmowaniu	 naukowych	wyzwań.	
Nagrody	Nobla	przed	Wami!

a.H
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POWIAtOWy kONkURS 
PIOSENkI OBcOJęZycZNEJ
			W		piątek	6	marca	2015r.	w	Zespole	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	
Brzostku	odbył	się	Powiatowy	Konkurs	Piosenki	Obcojęzycz-
nej.	Zorganizowany	przez	nauczycieli	języka	obcego	podzielony	
był	na	dwie	kategorie:	gimnazjum	i	szkoły	ponadgimnazjalne.	
Zgodnie	z	regulaminem	w	każdej	z	wspomnianych	kategorii	
wystąpili	 soliści	 i	 zespoły.	Musieli	 zaprezentować	piosenkę,	
której	 tematem	wiodącym,	w	obecnym	roku	szkolnym,	była	
kobieta.		Uczniowie	wykazali	się	bardzo	wysokim	poziomem	
wokalnym	oraz	umiejętnością	gry	na	wielu	instrumentach	mu-
zycznych.	Łącznie	w	konkursie	udział	wzięło	17	uczestników	
z	następujących	szkół:
•	 Zespół	Szkół	Społecznych	w	Lipnicy	Dolnej
•	 Zespół	Szkoły	Podstawowej	i	Gimnazjum	w	Kołaczycach
•	 Zespół	Szkół	w	Dobrkowie
•	 Gimnazjum	im.	Królowej	Jadwigi	w	Brzostku
•	 Zespół	Szkół	im.	Adama	Mickiewicza	w	Januszkowicach	
•	 Publiczne	Gimnazjum	w	Brzyskach
•	 Liceum	Ogólnokształcące	 im.	 Sebastiana	 Petrycego	w	

Pilźnie
•	 Zespół	Szkół	Ekonomicznych	w	Dębicy
•	 II	Liceum	Ogólnokształcące	im.	ks.	Jana	Twardowskiego
•	 Zespół	Szkół	Zawodowych	w	Pustkowie	Osiedlu
•	 Zespół	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku
•	 Zespół	Szkół	im.	Eugeniusza	Kwiatkowskiego	w	Dębicy

	 Po	prezentacji	wszystkich	utworów,	 jury	udało	się	na	na-
radę,	 a	 uczestnicy	 oraz	 ich	 opiekunowie	 na	 przygotowany	
poczęstunek.	Uczestników	konkursu	oceniało	jury	w	składzie:	
Pani	Marta	Król-Dyrektor	Domu	Kultury	w	Brzostku,	Pani	
Elżbieta	Wójcik-	 nauczyciel	 języka	 angielskiego	w	Zespole	
Szkół	w	Brzostku,	Pan	Artur	Potrzeba-właściciel	 księgarni-
-przedstawiciel	sponsorów	oraz	Pan	Leopold	Wójcik-	emery-
towany	Dyrektor	Domu	Kultury	w	Brzostku.	Komisja	oceniała		
walory	głosowe,	interpretację	utworu,	umiejętności	językowe	
oraz	ogólne	wrażenie	artystyczne,	jakie	tworzyli	swoim	wystę-
pem	młodzi	wykonawcy.	Po	burzliwych	obradach	wyłoniono	
zwycięzców	w	każdej	z	kategorii.
	 Nagrody	wręczyli:		Dyrektor	Zespołu	Szkół	im.	Jana	Pawła	
II	w	Brzostku-	Pani	Anna	Fundakowska	oraz	zaproszeni	goście:	
Dyrektor	Wydziału	Edukacji	Starostwa	Powiatowego	w	Dębicy-		

Pani	Barbara	Pelczar-Białek	oraz	Burmistrz	Miasta	Brzostek	
-	Pan	Wojciech	Staniszewski.	Zwycięzcami	konkursu	zostali:

GIMNAZJUM
MIEJSCE SOLIŚCI ZESPOŁY

I Magdalena Niezgoda 
Zespół Szkół Społecz-
nych w Lipnicy Dolnej

Zespół Szkoły Podsta-
wowej i 
Gimnazjum w Kołaczy-
cach

II Dagmara Wadas Zespół 
Szkół w Dobrkowie

Gimnazjum im. Królo-
wej Jadwigi w Brzostku

III Szymon Ziaja 
Zespół Szkół w Dob-
rkowie

Zespół Szkół w Janusz-
kowicach 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
MIEJSCE SOLIŚCI ZESPOŁY

I Weronika Soboń  
Zespół Szkół im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego 
w Dębicy

Zespół Szkół im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego

II Natalia Knot  
Liceum Ogólnokształ-
cące w Pilźnie

Zespół Szkół Ekono-
micznych w Dębicy

III Artur Berek 
Liceum Ogólnokształ-
cące w Pilźnie

Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku

	 Laureaci	otrzymali	nagrody	książkowe,	pendrive,	pamiątkowe	
statuetki	oraz	dyplomy.	Pozostali	uczestnicy	również	otrzymali	na-
grody	oraz	dyplomy	za	udział	w	konkursie.	Pani	Dyrektor	Zespołu	
Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku	podziękowała	zgromadzonym	
oraz	zachęciła	do	udziału	w	konkursie	w	przyszłym	roku.
	 Pragniemy	bardzo	gorąco	podziękować	osobom	wrażliwym	na	
wspieranie	rozwoju	dzieci	i	młodzieży	czyli	sponsorom,	bez	któ-
rych	konkurs	nie	odbyłby	się.	Są	to	następujące	osoby/instytucje:
•	 Starostwo	Powiatowe	w	Dębicy
•	 Towarzystwo	Przyjaciół	Zespołu	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	

w	Brzostku
•	 Pracownia	złotnicza		Rubicello	–	Brzostek
•	 Księgarnia	i	sklep	wielobranżowy-	P.	Artur	Potrzeba
•	 Sklep	Nasienno-Zaopatrzeniowy	P.	Henryka	Kolbusz
•	 Sklep	sportowy-	Wintersport
•	 Sklep	wielobranżowy	P.	Alicja	Pieniądz
•	 Stanpol-	technika	grzewcza	i	sanitarna

monika sieradzka-Łukowicz
marta oprządek

Pielgrzymka	maturzystów	na	Jasną	Górę	
należy	do		wieloletniej		tradycji		Zespołu	
Szkół	im.	Jana	Pawła	II.	Również	w	tym	
roku,	dzięki	zaangażowaniu	księdza	ka-
techety	Damiana	Czyżewskiego	w	dniu	
26	lutego	uczniowie	klasy	IV	TŁ	z	wy-
chowawczynią	 panią	Małgorzatą	 Jop	
i	przedstawicielem	rodziców	panią	Józefą	
Nowicką	 oraz	 uczniowie	 klasy	 IV	TM	
pod	 opieką	 pani	Margarety	 Stelmach	
udali	się	w	to	święte	miejsce,	by	prosić	
o	potrzebne	łaski.
	 Swój	 pobyt	 młodzież	 rozpoczęła	
od	rozważań	drogi	krzyżowej	na	Wałach	
Jasnogórskich.	Był	 to	 	 rodzaj	 refleksji	

nad	życiem	i	postawą	młodego	człowie-
ka	we	współczesnych	czasach.
	 Najbardziej	oczekiwanym	momentem	
pobytu	na	Jasnej	Górze	była	msza	święta	
w	Kaplicy	Cudownego	Obrazu,	której	prze-
wodniczył	i	homilię	wygłosił	ksiądz	Czy-
żewski.	W	skierowanym	do	maturzystów		
słowie	bożym	mówił	o	trudnym	zadaniu,	
jakie	ich	czeka	-	 i	nie	chodziło	mu	tylko	
o	egzaminy,	jakie	będą	zdawać	już	niedłu-
go,	ale	także	o	wszelkie	decyzje,	jakie	będą	
musieć	podjąć	w	swoim	dorosłym	życiu.
	 Pobyt	na	Jasnej	Górze	był	także	okazją	
do	zwiedzenia	Skarbca,	Sali	Rycerskiej,	
„Golgoty	 Jasnogórskiej”	 Jerzego	Dudy	

Gracza	i	Muzeum	600-lecia,	dzięki	cze-
mu	młodzież	miała	szansę	zapoznać	się	
ze	znaczeniem	tego	świętego	w	dziejach	
Polski	miejsca.
	 Pielgrzymka	–	to	czas	zadumy,	wyci-
szenia,	refleksji	nad	sobą	i	nad	wyborem	
dalszej	 drogi	 życiowej.	To	 czas	 prośby	
o	dar	mądrości	i	Boże	błogosławieństwo	
na	 egzaminach	maturalnych	 i	 zawo-
dowych	 oraz	modlitwy	 za	 rodziców,	
katechetów,	wychowawców,	nauczycieli,	
przyjaciół	 –	wszystkich,	 którzy	mieli	
wpływ	 na	 kształtowanie	 osobowości	
i	charakteru	młodego	człowieka.

małgorzata Jop

Maturzyści Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
u tronu Jasnogórskiej Pani
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Wydarzenia w obiektywie

Sukcesy gimnazjalistów z Brzostku. Razem można wiele

Powiatowy Przegląd Grup Teatralnych w Kołaczycach

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
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Wspomnienie Józefa Nosala

Jubileusz 200. numeru Wiadomości Brzosteckich
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Msza polowa przy pomniku. Las w Głobikówce 2012 Święto 11 listopada 2013

Zawody strażackie 2007 8 grudnia 2014 - podsumowanie konkursu literackiego

Sylwestrowa noc na brzosteckim rynku 31 grudnia 2009

W pracy na brzosteckiej scenie. Święto 3 maja 2010

Festyn majowy w Siedliskach-Bogusz 2007

Dożynki gminne 2009
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Powiatowy konkurs Piosenki Obcojęzycznej w obiektywie. klecie 6 marca 2015 r.

Brzostek, hala sportowa kwiecień 2014 r. 70-ta rocznica pacyfikacji Brzostku czerwiec 2014 r.

Brzostek, dożynki sierpień 2011 r.
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tEcHNIk MEcHANIZAcJI ROLNIctWA
Zawód	 technik	mechanizacji	 rolnictwa,	 to	 zawód	 szeroko-
profilowy,	 którego	 zadaniem	 jest	 przygotowanie	 uczniów	
do	pracy:	w	przemyśle,	 handlu,	 transporcie,	 drogownictwie,	
spawalnictwie,	a	także	do	prowadzenia	własnej	działalności	go-
spodarczej.	Praktyczna	nauka	zawodu	odbywa	się	w	szkolnych	
pracowniach	-	warsztatach,	a	także	u	pracodawców	w	przed-
siębiorstwach	 prowadzących	 produkcję,	 sprzedaż,	 naprawę	
i	konserwację	pojazdów,	maszyn	i	urządzeń	rolniczych.	W	trak-
cie	kształcenia	uczniowie	mają	możliwość	wyjazdu	na	płatne	
zagraniczne	praktyki	 zawodowe	organizowane	przez	 szkołę	
do	Holandii.	W	zawodzie	technik	mechanizacji	rolnictwa	kształ-
cenie	obejmuje	naukę	jazdy	samochodem,	ciągnikiem,	a	także	
naukę	pracy	kombajnem	zbożowym	–	w	związku	z	tym	ucznio-
wie	bezpłatnie	zdobywają	uprawnienia:	prawo	jazdy	kat.	„B”	
i	„T”	oraz	uprawnienia	do	pracy	kombajnem	zbożowym.	Szkoła	
umożliwia	także	uczestnictwo	w	różnych	kursach,	np.:	kursy	
modułowe	 z	 zakresu	 obrabiarek	 sterowanych	 numerycznie	
i	montażu	instalacji	specjalnych,	kursy	spawania	metodą	MAG,	
MIG,	TIG,	gazowe	i	łukowe,	kursy	na	wózki	jezdniowe,	a	także	
na	ciągniki	gąsienicowe	(spycharki)	z	rodziny	DT-	75.	Ze	wzglę-
du	na	szerokoprofilowe	kształcenie	oraz	posiadanie	dyplomu	
potwierdzającego	kwalifikacje	zawodowe,	absolwent	bez	trudu	
znajduje	pracę	w	kraju	i	poza	jego	granicami.	

tEcHNIk ŻyWIENIA I USŁUg gAStRONOMIcZNycH
Kształcenie	w	zawodzie	 technik	żywienia	 i	usług	gastrono-
micznych	ma	za	zadanie	przygotować	uczniów	do	pracy	w	re-
stauracjach,	barach,	pizzeriach,	stołówkach,	kawiarniach,	przy	
produkcji	 żywności,	 organizacji	 przyjęć	 okolicznościowych	
oraz	do	prowadzenia	własnej	działalności	gospodarczej.	Kształ-
cenie	 praktyczne	 obejmuje	 zajęcia	 praktyczne	 prowadzo-
ne	w	szkolnych	pracowniach	gastronomicznych	oraz	praktyki	
zawodowe		krajowe,	m.in.	w	nadmorskich	domach	wczasowych,	
Uzdrowisku	Rabka	Zdrój	 lub	 zagraniczne,	 (np.	w	Holandii)	
organizowane	w	formie	stażu.	W	trakcie	nauki	uczeń	naby-
wa	następujące	 umiejętności:	 organizacji	 żywienia	 i	 usług	
gastronomicznych	w	 zakładach	 sieci	 otwartej	 i	 zamkniętej,	
sporządzania	dań	gorących	i	przekąsek,	organizowania	przyjęć	
okolicznościowych,	określania	wartości	odżywczej	żywności,	
dekorowania	potraw,	obsługi	konsumenta,	prowadzenia	doku-
mentacji.	Ponadto	szkoła	organizuje	kursy	specjalistyczne	dla	
zawodu:	kelner,	barman,	obsługi	kas	fiskalnych.	W	ramach	tego	
kierunku	prowadzone	jest	także	kształcenie	w	języku	obcym	
specjalistycznym,	 dzięki	 czemu	 zwiększone	 zostają	 szanse	
absolwenta	na	międzynarodowym	rynku	pracy.

tEcHNIk ARcHItEktURy kRAJOBRAZU
Kształcenie	w	zawodzie	technik	architektury	krajobrazu	ma	za	
zadanie	przygotować	uczniów	do	pracy	w	firmach	zajmujących	
się	 projektowaniem,	wykonywaniem,	 zagospodarowaniem	
terenów	zielonych,	 projektowaniem	 i	 zakładaniem	ogrodów	
w	różnych	stylach,	(japońskim,	angielskim,	francuskim),	pro-
wadzeniem	parków	i	zieleni	miejskiej,	zakładaniem	i	prowadze-
niem	ozdobnych	ogrodów	w	posiadłościach	prywatnych,	firmach	
związanych	z	hodowlą	 roślin	ozdobnych	oraz	prowadzeniem	
własnej	działalności	gospodarczej.	Kształcenie	praktyczne	obej-
muje	zajęcia	prowadzone	w	warsztatach	szkolnych	oraz	praktykę	
zawodową	realizowaną	w	specjalistycznych	firmach.	W	trakcie	
nauki	uczeń	nabywa	następujące	umiejętności:	aranżacji	prze-

strzeni	i	wnętrz	(łączenie	kamieni,	wody	i	zieleni),	projekto-
wania	i	wykonywania	kompozycji	kwiatowych,	dekorowania	
wnętrz	materiałem	roślinnym,	projektowania	i	wykonywania	
systemów	nawadniania	(oczka	wodne,	kaskady,	baseny	ozdob-
ne),	produkcji	roślin	ozdobnych,	projektowania,	wykonywania	
i	konserwacji	ogrodów,	budowy	i	urządzania	terenów	zieleni	
zgodnie	 z	 przygotowaną	 dokumentacją.	Dodatkowym	 atu-
tem	 jest	 nieodpłatny	kurs	prawa	 jazdy	kat.	 „B”	 (samochód).	
Po	ukończeniu	szkoły	absolwent	może	kontynuować	naukę	na	
wydziałach	architektury,	architektury	krajobrazu,	ogrodnictwa	
i	innych	kierunkach	zależnie	od	indywidualnych	zainteresowań.

MEcHANIk - OPERAtOR POJAZdÓW I MASZyN ROLNIcZycH
Mechanik	operator	pojazdów	i	maszyn	rolniczych,	to	kierunek	
dla	uczniów	o	zainteresowaniach	techniczno-mechanicznych.	
Nauka	 	w	 zasadniczej	 szkole	 trwa	 3	 lata.	Absolwent	może	
znaleźć	zatrudnienie	jako:	kierowca	pojazdów	mechanicznych,	
operator	maszyn	i	kombajnów	samobieżnych,	mechanik	pojaz-
dów	i	maszyn,	spawacz,	kowal	wyrobów	artystycznych,	tokarz,	
konserwator	instalacji	w	budynkach	gospodarczych.	Kształcenie	
praktyczne	prowadzone	jest	w	dobrze	wyposażonych	pracow-
niach	warsztatów	szkolnych,	dodatkowo	obejmuje:	bezpłatny	
kurs	prawa	jazdy	kat.	„B”	(samochód),	bezpłatny	kurs	prawa	
jazdy	kat.	„T”	(ciągnik	rolniczy	z	przyczepą),	bezpłatny	kurs	
obsługi	i	pracy	kombajnem	zbożowym.	Szkoła	umożliwia	także	
uczestnictwo	w	kursach:	spawania	metodą	MAG,	MIG,	TIG,	
gazowe	i	łukowe,	na	wózki	jezdniowe,	na	ciągniki	gąsienicowe	
(spycharki)	z	rodziny	DT-75,	obsługi	kas	fiskalnych.	Ze	wzglę-

kierunki kształcenia w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku w roku szkolnym 2015/2016

Dokończenie na str. 24
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du	na	szerokoprofilowe	kształcenie	oraz	posiadanie	dyplomu	
potwierdzającego	kwalifikacje	zawodowe,	absolwent	zdobywa	
duże	możliwości	zatrudnienia	w	kraju	i	za	granicą.	Absolwent	
szkoły	kształcącej	w	zawodzie	mechanik	-	operator	pojazdów	
i	maszyn	rolniczych	po	potwierdzeniu	kwalifikacji	„użytkowa-
nie	pojazdów,	maszyn,	urządzeń	i	narzędzi	stosowanych	w	rol-
nictwie”,	„obsługa	techniczna	oraz	naprawa	pojazdów,	maszyn	
i	urządzeń	stosowanych	w	rolnictwie”	może	uzyskać	dyplom	
potwierdzający	kwalifikacje	w	zawodzie	technik	mechanizacji	
rolnictwa	po	potwierdzeniu	dodatkowo	kwalifikacji	„organiza-
cja	prac	związanych	z	eksploatacją	środków	technicznych	stoso-
wanych	w	rolnictwie”	oraz	uzyskaniu	wykształcenia	średniego.

cUkIERNIk
Cukiernik	to	zawód	dla	osób	o	zainteresowaniach	kulinarnych.	
Kształcenie	w	zasadniczej	szkole	trwa	3	lata.	Zajęcia	praktycz-
ne	odbywają	się	w	dobrze	wyposażonych	szkolnych	pracow-
niach	gastronomicznych.	Absolwent	może	podejmować	pracę	
w	 cukierniach,	 restauracjach,	 kawiarniach	 oraz	 prowadzić	
własną	działalność	gospodarczą.	Praca	w	zawodzie	cukiernika	
polega	na	wytwarzaniu	różnego	rodzaju	ciast,	ciastek,	tortów	
i	deserów	a	także	na	tworzeniu	dekoracji	wyrobów	gotowych,	
które	dostarczają	konsumentowi	wrażeń	smakowych	i	wizual-

nych.	W	trakcie	nauki	uczeń	nabywa	następujące	umiejętności:	
wyposażania	zakładu	cukierniczego,	produkcji	półproduktów	
cukierniczych,	mas	i	wyrobów	z	ciasta,	dekorowania	wyrobów	
cukierniczych,	obsługi	maszyn	w	przetwórstwie	spożywczym,	
rozliczania	produkcji.	Ponadto	szkoła	organizuje	kursy	specja-
listyczne	dla	zawodu:	kelner,	barman,	obsługa	kas	fiskalnych.	
Kształcenie	w	 zawodzie	 cukiernik	 obejmuje	 naukę	 języka	
obcego	 zawodowego	 niezbędnego	 podczas	 pracy	 zarówno	
w	kraju	jak	i	za	granicą.	Absolwent	szkoły	kształcącej	w	za-
wodzie	cukiernik	po	potwierdzeniu	kwalifikacji	„organizacja	
i	 nadzorowanie	 produkcji	wyrobów	 spożywczych”,	może	
uzyskać	dyplom	potwierdzający	kwalifikacje	zawodowe	w	za-
wodzie	technik	technologii	żywności.

LIcEUM OgÓLNOkSZtAŁcącE dLA dOROSŁycH
Liceum	Ogólnokształcące	jest	przeznaczone	dla	absolwentów	
zasadniczych	szkół	zawodowych.	Nauka	jest	bezpłatna.	Trwa	
dwa	lata	i	odbywa	się	w	systemie	stacjonarnym	–	czyli	trzy	razy	
w	tygodniu	w	godzinach	popołudniowych.	Program	obejmuje	
naukę	przedmiotów	ogólnych:	humanistycznych	i	matematycz-
no-	przyrodniczych.	Nauka	języka	obcego	nowożytnego	odby-
wa	się	w	wymiarze	co	najmniej	180	godzin.	Celem	kształcenia	
w	liceum	jest	przygotowanie	do	matury,	ale	jej	zdawanie	nie	
jest	warunkiem	ukończenia	szkoły.

	 Jak	by	to	powiedział	50	lat	temu	sołtys	
Kierdziołek:	cie	choroba,	dożyliśwa	cieka-
wych	czasów!
	 W	jesieni	mieliśmy	wybory	samorządowe,	
a	w	nich	klasyczną	walkę	bokserów	o	 tytuł	
burmistrza	Brzostku.	Z	uwagi	na	to,	że	kan-
dydowała	kobieta	 i	mężczyzna,	zrezygnuję	
z	niektórych	pojęć	bokserskich.	Będę	używał	
imion:	pani	Maria	i	pan	Wojciech.	Początkowo	
prowadziła	pani	Maria,	wg	szacunków	7:3.	
To	ją	zmyliło.	Sądziła,	że	dowiezie	przewagę	
do	końca	walki.	Tymczasem	pan	Wojciech	
„tańczył”	po	ringu,	czyli	po	gminie.	Spotykał	
się	z	wyborcami,	był	szybki.	Wyprowadzał	
wiele	ciosów,	które	w	większości	pani	Maria	
wyłapywała	na	 rękawice,	 schowana	za	po-
dwójną	gardą	stosowała	cały	arsenał	uników.	
To	wszystko,	choć	było	zgodne	z	zasadami	
sztuki	bokserskiej,	miało	poważną	wadę:	było	
statyczne,	bez	dynamiki	i	rozmachu.
	 Zauważył	to	pan	Wojciech	i	postanowił	
to	 wykorzystać,	 czyli	 mówiąc	 inaczej,	
zrobić	 pozytywne	wrażenie	 na	 sędziach.	
Rozmowy,	 uśmiechy,	 ukłony	 zostały	 za-
uważone.	Do	 tego	 nienaganna	 kampania	
medialna,	profesjonalnie	wykonane	banery	
i	ulotki	wyborcze,	które	„trafiały	w	punkt”.	
Techniczna	strona	kampanii	pana	Wojciecha	
to	był	majstersztyk.
	 To	wszystko	musiało	zrobić	wrażenie	na	
sędziach,	czyli	na	wyborcach.	Pan	Wojciech	
wygrał	na	punkty	5,7	:	4,3.

*   *   *
	 Tymczasem	zbliżają	się	Święta	Wielka-
nocne	i	kolejna	kampania	wyborcza.	W	chwi-
li,	gdy	piszę	ten	artykuł	(7	marca)	nie	wiem,	
kto	będzie	kandydatem	na	Prezydenta	Polski,	

bo	termin	zebrania	100	tys.	podpisów	jeszcze	
nie	upłynął.	Z	tego	względu	ułożyłem	tylko	
kilka	wierszyków	 (w	brudnopisie).	 Jestem	
zmuszony	(uwaga,	przemoc	w	rodzinie!)	to	
opublikować,	bo	termin	oddania	materiałów	
do	redakcji	mija	15	marca.	Oto	one.

Bokser
Nie	mów	do	niego	nic	z	bliska
Bo	rżnie	ludzi	po	pyszczyskach

Dyplomacja,	głupcze!
Zadzwoni	do	Moskwy,	czym	nas	rozweseli.
Bo	czyż	zna	kto	inny	numer	niż	do	Brukseli?

Swój	chłop	na	urzędzie
Przewodzi	świętokrzyskiej	biedzie.
Rozciągnie	to	na	kraj?	Może	nie	dojedzie!

Lustracje	niedokończone
Jak	wygra	drugą	turę,	
to	w	każdej	gminie	założy
IPN-u	delegaturę	

Zamiast	dumać	BBN-ie
Zamelduj	żonie
żeś	jest	w	cywilnej	samoobronie

Co	dalej,	siódma	klaso?
	 Ja	mam	dwadzieścia	 lat,	 ty	masz	dwa-
dzieścia	lat,	przed	nami	siódma	klasa	–	tak	
przewrotnie	 śpiewano	 pół	 wieku	 temu	
(w	oryginale:	siódme	niebo).
I	dalej:	zapytaj	ojca,	zapytaj	matki,	jakie	się	
wtedy	ma	sny.	Jeżeli	jeszcze	młodzi	w	Polsce	
o	czymś	śnią,	to	nie	o	Warszawie	jak	śpiewał	
Czesław	Niemen	–	śnią	o	Irlandii,	na	przykład.	

I	chociaż	tam	płotów	kiełbasami	nie	grodzą,	
to	nikt	do	Polski	wracać	nie	chce.	Młodzi	
pomagają	sobie	nawzajem,	byle	tylko	kolegę,	
koleżankę	w	Irlandii	utrzymać.	Tam	rodzą	się	
polskie	dzieci,	od	razu	z	ich	obywatelstwem.
	 Wracając	do	spraw	brzosteckich,	na	pyta-
nie,	co	dalej,	trzeba	odpowiedzieć:	zabierać	
się	do	roboty!	A	jest	co	robić.	W	pierwszej	
kolejności	należy	poprawić	bezpieczeństwo	
publiczne.	Mordy	w	Siedliskach-Bogusz,	
gwałty	na	staruszkach	w	Nawsiu	Brzoste-
ckim,	ordynarne	wyzwiska	na	brzosteckim	
Rynku,	zuchwałe	kradzieże,	niebezpiecznie	
na	drogach.	Mało?	Mam	wyliczać	dalej?
	 Tymczasem	w	lokalnej	prasie	same	syte,	
roześmiane	twarze.

Samoobrona	wraca	do	łask
	 Powrót	do	tradycji,	do	korzeni,	to	u	nas	
zdarza	 się	 dosyć	 często.	 Nie	wszystkie	
powroty	 są	 udane.	Właśnie	w	Brzostku	
wznowił	 działalność	Związek	Zawodowy	
Rolnictwa	Samoobrona.	Na	razie	jest	to	Koło.	
Dawniej	politycznie	poprawna	była	nazwa	
kółko,	no	bo	pisarze	pisali,	że	jest	Kaukaskie	
Koło	Kredowe	czyli	coś	tajemniczego.
Będziemy	 od	 nowych	władz	 oczekiwać	
przede	wszystkim	poprawy	bezpieczeństwa	
publicznego,	jako	się	rzekło.	Jest	to	w	sta-
tucie	Związku:
„§	3,	 ust.	 2:	Związek	 realizuje	 swoje	 cele	
poprzez
a)Reprezentowanie	i	obronę	swoich	człon-

ków	wobec	władz	państwowych,	samo-
rządowych	i	instytucji	gospodarczych”

Zapewnienie	bezpieczeństwa	mieszkańcom	
gminy	należy	do	zadań	samorządu	teryto-
rialnego	–	w	związku	z	czym	należało	orzec	
jak	w	sentencji.

Ferdynand Bugno

Żyjemy w ciekawych czasach

Dokończenie ze str. 23
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Zarząd Województwa Podkarpackiego odpowiada za szkody 
w	uprawach	i	płodach	rolnych	wyrządzone	przez	dziki,	łosie,	
jelenie,	daniele	i	sarny	na	terenach	nie	wchodzących	w	skład	
obwodów	łowieckich.	Odszkodowania	wypłacane	są	ze	środ-
ków	budżetu	państwa.

Wnioski należy składać do Zarządu Województwa Podkar-
packiego, Departament Rolnictwa Geodezji i Gospodarki 
Mieniem Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-959 Rzeszów.

W	przypadku	szkód	w	obwodach	łowieckich	osobami	upraw-
nionymi	 do	przyjmowania	 zgłoszeń	 do	oszacowania	 szkód	
wyrządzonych	przez	zwierzęta	łowne	(łoś,	jeleń,	sarna,	daniel,	
dzik)	w	uprawach	i	płodach	rolnych	są	następujące	osoby:
• Koło Łowieckie “LIS”  Pan Eugeniusz Łazowski ul. 

Ks. Jałowego 2,  39-230 Brzostek			(Obwód	Łowiecki	nr	
137		–	tereny	położone	w	m.	Kamienica	Dolna,	Gorzejo-
wa,	Głobikówka,	Siedliska-Bogusz,	Smarżowa,	Grudna	
Górna,	Grudna	Dolna,	Kamiencia	Górna,	Bączałka,	Wola	

Brzostecka,	Nawsie	 Brzosteckie,	 Brzostek,	 Zawadka	
Brzostecka,	Klecie,	Opacionka,	część	Januszkowic):	Pan 
Eugeniusz Łazowski tel. 602 646 272

• Koło Łowieckie “Odyniec” ul. Graniczna 18, 39-200 
Dębica	 (Obwód	Łowiecki	 nr	 122	 –	 tereny	 położone	w	
miejscowości	Gorzejowa):	Pan Roman Bukowski zam. 
Ul. Pana Tadeusza 4/35, 39-200 Dębica  tel. 662 425 495

• Koło Łowieckie „Darz Bór” ul. Tarnowska 88, 33-111 
Koszyce Wielkie (Obwód	łowiecki	obejmujący	teren	Prze-
czycy	–	obwód	łowiecki	nr	136):	Pan Jan Tarnowski tel. 
661 407 229

• Koło Łowieckie “Jedność ” w Kołaczycach 	(Obwód	ło-
wiecki	obejmujący	teren	Januszkowice	,	Bukowa	–	obwód	
łowiecki	nr	150):	Pan Franciszek Bosak ul. Mickiewicza 
6, 38-200 Jasło tel. 502 769 747

• Koło Łowieckie „Szarak w Szerzynach”  (Obwód	 ło-
wiecki	 obejmujący	 teren	Skurowa	–	 obwód	 łowiecki	 nr	
149):	Pan Adam Stefański ul. Ujejskiego 30/20, 38-200 
Jasło, Pan Józef Nabożny tel. 602 389 821

• Koło Łowieckie “Szarak w Kożuchowie”   (Obwód	łowie-
cki	obejmujący	teren	część	Januszkowic	–	obwód	łowiecki	
nr	138):	Pan Krzysztof Zagórski, Kożuchów 21, 38-124 
Wiśniowa tel. 606 892 643

SZkOdy W UPRAWAcH 
ROLNycH SPOWOdOWANE 
PRZEZ ZWIERZyNę LEŚNą

dBAJMy RAZEM O NASZE ŚROdOWISkO !!!!
StOP dZIkIM WySyPISkOM

NIE POZWÓLMy By NASZA gMINA tONęŁA 
W ŚMIEcIAcH

Robiąc	 porządki	wiosenne	 nie	wyrzucajmy	 śmieci	 do	 lasu	
lub	 rowu,	 oddajmy	 je	 do	Zakładu	Gospodarki	Komunalnej	
w	Brzostku,	 zbiórka	 odpadów	wielogabarytowych	 sprzed	
posesji	odbędzie	się	od	godz.	8.00	w	następującej	kolejności:
  • 07.04.2015r. (wtorek) – Zawadka Brzostecka, Kamienica 

Dolna, Gorzejowa, Siedliska Bogusz
  • 08.04.2015 (środa) – Smarżowa, Głobikówka, Grudna 

Dolna, Grudna Górna
  • 09.04.2015 (czwartek) – Bączałka, Kamienica Górna, 

Wola Brzostecka, Nawsie Brzosteckie
  • 10.04.2015 (piątek) – Brzostek
  • 13.04.2015 (Poniedziałek) – Januszkowice, Opacionka, 

Bukowa, Klecie
  • 14.04.2015 (wtorek) – Przeczyca, Skurowa
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groch 
z kapustą (39)

Śluby i rozwody
	 Dlaczego	 jest	 tyle	 rozwodów?	Kie-
dyś	małżeństwa	były	 o	wiele	 trwalsze,	
pomimo	że	pobierali	się	ludzie	znacznie	
młodsi	–	dziewczyny	18-20	lat,	a	chłopcy	
nieco	 od	 nich	 starsi,	 po	 odbyciu	 służ-
by	wojskowej.	W	 doborze	 partnerów	
życiowych	 pomagali	 rodzice,	 krewni,	
swatowie.	 Jeszcze	 na	 początku	 lat	 70.	
kawalerowie	 po	 26.	 roku	 życia	 płacili	
dodatkowy	podatek,	tak	zwane	bykowe,	
czyli	swoistą	karę	za	zbyt	długie	kawa-
lerstwo.	A	dzisiaj	 szacuje	 się,	 że	 single	
stanowią	w	Polsce	około	26	proc.	całego	
dorosłego	społeczeństwa.	Z	roku	na	rok	
ich	 przybywa,	 szczególnie	 tych	 po	 30.	
roku	życia.	Coraz	rza	dziej	się	po	bie	ra	my,	
coraz	czę	ściej	roz	wo	dzi	my.	W	2013	roku	
orze	czo	no	w	Pol	sce	66	tys.	roz	wo	dów.	To	
wzrost	o	35	proc.	od	2003	r.	Od	roku	1990	
podwoił	 się	 stosunek	 liczby	 rozwodów	
do	 nowo	 zawieranych	małżeństw:	 z	 16	
do	31	proc.	Podam	tu	–	za	Gazetą	Polską	
–	wyniki	badań	amerykańskiej	socjolog	
Mercedes	Wilson.	Wykazała	 ona,	 że	
„wśród	związków	cywilnych	rozpada	się	
jedna	para	na	dwie.	Z	par	po	ślubie	koś-
cielnym,	ale	niepraktykujących	religijnie,	
rozpada	się	co	trzeci	związek.	Natomiast	
wśród	 związków	po	 ślubie	 kościelnym,	
przy	 coniedzielnym	wspólnym	udziale	
małżonków	we	Mszy	 św.,	 rozstaje	 się	
jedna	para	na	50.	A	jeśli	małżonkowie	są	
po	ślubie	kościelnym,	co	niedziela	wspól-
nie	biorą	udział	we	Mszy	św,	a	do	tego	
codziennie	wspólnie	się	modlą	–	w	takiej	
sytuacji	rozpada	się	jedynie	jedna	para	na	
1429!”	Każdy	 rozpad	małżeństwa	 staje	
się	 źródłem	 dramatu.	Dziś	 najczęściej	
jest	to	owoc	niedojrzałości	ludzi,	którzy	
zawierają	małżeństwo,	 i	 dowód	 braku	
odpowiedzialności	za	siebie	i	za	współ-
małżonka.	Wiadomo,	 że	 ciało	 znacznie	
szybciej	dojrzewa	do	małżeństwa	aniżeli	
duch.	Tymczasem	o	jedności	małżonków	
decyduje	 nie	 ciało,	 ale	właśnie	 duch.	
Chodzi	o	dojrzałość	i	odpowiedzialność	
za	wzajemną	miłość.
	 Przytoczę	kilka	pięknych	wypowiedzi 
ks.	Edwarda	Stańka	na	temat	małżeństwa:
„Małżeństwo	 jest	 związkiem	mężczy-
zny	 i	 kobiety,	 który	 posiada	 charakter	
doczesny.	Ziemskie	 są	 cele	małżeństwa.	
Pierwszym	z	nich	 jest	wzajemna	pomoc	
zarówno	w	organizowaniu	 codziennego	
życia,	jak	i	w	harmonijnym	rozwoju	ducha	
i	ciała.	Drugim,	przekaz	życia.	Trzecim,	
wychowanie	dzieci.	Małżeństwo	 tworzy	
dom	potrzebny	do	wychowania	dzieci.	Sa-
krament	małżeństwa	ma	wymiar	wieczny.	

Do	sakramentu	małżeństwa	przyprowadza	
Chrystus	mężczyznę	 i	 kobietę.	On	 ich	
łączy	 i	On	z	nimi	pozostaje	na	 zawsze.	
W	przysiędze	 sakramentalnego	małżeń-
stwa	 padają	 niezwykle	 doniosłe	 słowa:	
„Ślubuję	 ci	miłość,	wierność,	uczciwość	
oraz	 że	 cię	nie	opuszczę	 aż	do	 śmierci.	
Tak	mi	dopomóż	Bóg”.	To	 jest	program	
wspólnego	życia.	Małżeństwo	jest	drogą	
ciągłego,	 wzajemnego	 przebaczania.	
„Ślubuję	ci	wierność”,	czyli	wyłączność,	
stuprocentowe	zaangażowanie	w	 rozwój	
tylko	tej	jednej	miłości.	Świadomie	rezyg-
nuję	z	każdego	nowego	spotkania.	„Ślubuję	
ci	uczciwość”,	to	znaczy,	możesz	na	mnie	
polegać,	ja	cię	nie	zawiodę.	Uczciwość	jest	
fundamentem	zaufania;	gdzie	się	pojawia	
nieuczciwość,	czyli	kłamstwo,	tam	znika	
zaufanie.	 „Oraz	 że	 cię	 nie	 opuszczę	 aż	
do	 śmierci”,	 to	 znaczy,	możesz	na	mnie	
liczyć	do	końca	mojego	życia.	Nawet	jeśli	
zawiodła	jedna	strona,	to	skoro	przysięga	
została	złożona	wobec	Chrystusa,	druga	
strona	musi	 przysięgi	 dochować.	 Jeśli	
w	małżeństwie	 rzeczywiście	 ludzie	 do	
miłości	dorastają	 i	 są	gotowi	wzajemnie	
sobie	ciągle	przebaczać,	to	nie	ma	żadnych	
sytuacji,	w	których	można	by	było	mówić	
o	rozłamie	małżeństwa.	Wielokrotnie	mąż	
i	żona	każdego	dnia	są	gotowi	wzajemnie	
sobie	przebaczyć,	a	jeśli	tak	jest,	to	co	może	
spowodować	rozbicie	małżeństwa?
	 Prowadzenie	 i	 rozstrzyganie	 spraw	
o	 stwierdzenie	nieważności	małżeństwa	
należy	do	kompetencji	sądów	kościelnych,	
które	prowadzą	proces	małżeński	mający	
na	celu	ustalenie,	czy	faktycznie	zaskarżo-
ne	małżeństwo	zostało	zawarte	nieważnie	
i	pozostaje	nieważne	z	punktu	widzenia	
prawa	kanonicznego.	Sąd	kościelny	nie	
wydaje	orzeczeń	rozwodowych,	również	
dotyczy	błędnego	określenia	 „unieważ-
nienie	małżeństwa”;	„rozwód	kościelny”,	
„unieważnienie	 ślubu	 kościelnego”	 są	
to	 sformułowania	 niezgodne	 z	 definicją	
prawa	kanonicznego	i	funkcjonują	jedynie	
jako	 niewłaściwe	 określenia	 potoczne.	
Stwierdzenie	nieważności	małżeństwa	to	
procedura,	podczas	której	wykazuje	się,	że	
„wystąpiły	przeszkody	uniemożliwiające	
ważne	zawarcie	związku”.
	 Powodem	wystąpienia	 o	 uzyskanie	
dekretu	o	stwierdzeniu	nieważności	mał-
żeństwa	może	być:	brak	wystarczającego	

używania	rozumu,	poważny	brak	rozezna-
nia	oceniającego,	co	do	praw	i	obowiązków	
małżeńskich	wzajemnie	przyjmowanych	
i	 przekazywanych,	 niezdolność	do	pod-
jęcia	 istotnych	obowiązków	małżeńskich	
z	 przyczyn	 natury	 psychicznej,	wiedza	
minimalna,	błąd:-	co	do	przymiotu	osoby	
bezpośrednio	i	zasadniczo	zamierzony-	co	
do	przymiotów	małżeństwa	–	 jedności,	
nierozerwalności	 oraz	 sakramentalności	
determinujący	wolę,	symulacja	całkowita,	
symulacja	 częściowa	–	czyli	np.	wyklu-
czenie	potomstwa,	wykluczenie	jedności,	
wykluczenie	wierności,	wykluczenie	niero-
zerwalności,	zgoda	warunkowa,	podstępne	
wprowadzenie	w	błąd,	przymus	i	bojaźń.
	 „Jeśli	ktoś	faktycznie	zawarł	małżeń-
stwo,	a	postarał	się	nieuczciwymi	środka-
mi	o	stwierdzenie,	że	jest	ono	nieważnie	
zawarte,	popełnia	grzech,	a	w	oczach	Boga	
to	sakramentalne	małżeństwo	i	tak	jest	za-
warte.	Dlatego,	jeśliby	nawet	taka	sytuacja	
zaistniała,	mielibyśmy	do	czynienia	z	nad-
użyciem	i	grzechem,	a	nie	z	faktycznym	
stwierdzeniem	nieważności	małżeństwa.”	
	 La	wi	no	wo	ro	śnie	licz	ba	wnio	sków	do	
ko	ściel	nych	 sądów	o	 stwier	dze	nie	 nie-
waż	no	ści	mał	żeń	stwa	-	w	2013	r.	w	Pol	sce	
zło	żo	no	ich	pra	wie	15	tys.	Pośrednią	tego	
przyczyną	są	wyjazdy	Polaków	za	granicę	
„za	 chlebem”,	 które	 niszczą	więzi	 ro-
dzinne.	Zdecydowawszy	się	na	taki	krok	
trzeba	uzbroić	się	w	cierpliwość.	Czasem	
sądy	informują,	że	rozpatrywanie	rozpo-
czną	nie	wcześniej	niż	za	rok.	Najkrótsze	
procesy	trwają	2-2,5	roku.
	 Kochani	Młodzi!	Jeśli	małżeństwo	ma	
przetrwać	wszystkie	 kryzysy	 życiowe,	
niepowodzenia,	choroby,	biedę,	to	cemen-
tem	w	związku	musi	być	miłość,	która	się	
zmienia	z	wiekiem,	ale	nie	gaśnie.	Aby	cią-
gle	istniała,	trzeba	o	nią	dbać	–	w	związku	
trzeba	również	dawać,	a	nie	tylko	brać.	Bo	
małżeństwo	to	nie	biała	suknia,	orkiestra,	
wspaniała	sala,	goście,	prezenty	–	to	trwa	
kilkadziesiąt	godzin	i	przemija.	Poważnie	
traktujcie	nauki	przedmałżeńskie	i	zasta-
nówcie	się	sto	razy,	czy	naprawdę	jesteście	
gotowi	spędzić	z	wybraną	osobą	całe	życie,	
zanim	połączy	Was	Sakrament	Małżeń-
stwa,	a	wtedy	nawet	myśl	o	rozwodzie	nie	
będzie	potrzebna.

Janina słupek

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
zaprasza wszystkich dorosłych, chętnych na zajęcia Fitness:

•	 Fit	Ball	 –	 ćwiczenia	 z	 piłką	 gimnastyczną	wzmacniające	 głęboko	 położone	
mięśnie,	których	celem	jest	stabilizacja	kręgosłupa.

•	 TBC	z	elementami	stretchingu	–	ćwiczenia	wzmacniające,	ujędrniające,	rozcią-
gające	wszystkie	grupy	mięśniowe.

Zadbaj o swoje ciało! Zapraszamy!
Zajęcia	odbywają	się	w	sali	gimnastycznej	w	Szkole	Podstawowej	w	Brzostku	

we	wtorki	i	czwartki	w	godz.	18.00	–	19.00
Wstęp – 3zł
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Burmistrz Brzostku
ogłasza

II PUBLIcZNy PRZEtARg UStNy (LIcytAcJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, stanowiącej własność gminy Brzostek

na	podstawie	art.	38	i	art.	39	ust.1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(t.	j.	2014	r.	poz.518	z	późn.	
zm.),	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	
i	rokowań	na	zbywanie	nieruchomości	(	Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg 
ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości tj. działki zabudowanej oznaczonej numerem 1492 o po-
wierzchni 0,0194 ha (194m2) położonej w Brzostku, objętej KW Nr RZ1D/00059596/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym 
w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

Nieruchomość	dz.	ozn.	nr	ewid.	1492	o	powierzchni	0,0194	ha,	zabudowana,	położona	w	Brzostku	w	centrum	miasta	w	odległości	
około	50	m	od	drogi	krajowej	nr	73,	w	obrębie	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	i	obiektów	użyteczności	publicznej.
Teren	na	stoku	o	silnie	zróżnicowanej	konfiguracji,	uzbrojony	w	sieci	komunalne:	wodociągową,	kanalizacyjną,	elektryczną	
i	gazową,	zabudowany	budynkiem	usługowym.	Dojazd	z	drogi	powiatowej	o	nawierzchni	asfaltowej.

Dane techniczne budynku: powierzchnia	zabudowy	38,01	m2,	powierzchnia	użytkowa	70,01	m2,	kubatura	304	m3,	stan	tech-
niczny	budynku	średni,	obiekt	zagrzybiony	ze	względu	na	złą	izolację	jednej	ściany	przylegającej	do	gruntu,	brak	instalacji	
wod - kan i wc.

Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Miejskiej nr XIX/136/2012 z dnia 30.08.2012r. działka, to tereny objęte pod zabudowę mieszkaniową i usługową

Lp. Nr 
działki

Pow. 
(m2) Nr KW Opis 

nieruchomości
Przeznacze-
nie w planie Położenie Cena wywoławcza 

brutto (zł)
Wadium 

(zł)

1 1492 194m2 KW Nr 
RZ1D/00059596/9 zabudowana brak Brzostek 38 841,00 3884,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 
17 KWIETNIA 2015 r. /piątek/ O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ

W	przetargu	mogą	brać	udział	osoby	fizyczne	i	prawne.	Przystępujący	do	przetargu	winni	wpłacić	wadium	w	wysokości	10%	ceny	
wywoławczej	na	konto	Urząd	Miejski	w	Brzostku	Nr	32	85890006	0080	0210	2020	0006	Bank	Spółdzielczy	Rzemiosła	Oddział	
w	Brzostku,	tak	aby	środki	pieniężne	zostały	na	koncie	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	najpóźniej w dniu 13 kwietnia 2015r.

W	przetargu	nie	mogą	uczestniczyć	osoby	wchodzące	w	skład	komisji	przetargowej	oraz	osoby	bliskie	tym	osobom	a	także	
osoby,	które	pozostają	z	członkami	komisji	przetargowej	w	takim	stosunku	prawnym	lub	faktycznym,	że	może	budzić	 to	
uzasadnione	wątpliwości	do	bezstronności	komisji	przetargowej.

Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	zwraca	się	
niezwłocznie	po	zakończonym	przetargu.

Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	w	szczególności	nie	stawi	się	w	miejscu	
i	terminie	zawarcia	umowy	określonym	przez	organizatora	przetargu	w	zawiadomieniu,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	
podlega	zwrotowi.	Nabywca	nieruchomości	ponosi	koszty	sporządzenia	aktu	notarialnego.

Uwaga:	nieruchomości	sprzedawane	są	według	ewidencji	geodezyjnej	bez	okazania	granic,	przez	to	Gmina	nie	bierze	od-
powiedzialności	 za	 ewentualne	 różnice.	Wskazanie	 granic	 nieruchomości	 na	gruncie	 przez	geodetę	 odbywa	 się	 na	koszt	
i staraniem nabywcy.

(I	przetarg	odbył	się	w	dniu	16	stycznia	2015	roku	z	wynikiem	negatywnym).
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	

Brzostek,	dnia	11.03.2015r.

Wywieszono	na	tablicy	ogłoszeń
oraz	stronie	internetowej	
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Działając	na	podstawie	Uchwały	Nr	XXIII/182/12	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	28	grudnia	2012	roku.	
w	 sprawie	 przeznaczenia	 do	 sprzedaży	w	drodze	 przetargu	 działki	 oznaczonej	 numerem	 ewidencyjnym	662	 położonej	
w	Brzostku,	stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek	ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego do sprzedaży w drodze przetargu następującą nieruchomość:

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 662 o pow. 2,7643 ha ( 27643 m2) położona w Brzostku, objęta KW Nr 
RZ1D/00085400/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, w dziale III KW 
w zakresie praw, roszczeń i ograniczeń wpisano	prawo	służebności	przesyłu	na	rzecz	Spółki	Polskie	Sieci	Elektroenerge-
tyczne	SA	z	siedzibą	Konstancinie	Jeziornie	linią	elektroenergetyczną	400	kV	Tarnów	-	Krosno	Iskrzynia
Nieruchomość	dz.	ozn.	nr	ewid.	662	położona	w	Brzostku	to	kompleks	na	brzegu	Wisłoki	wśród	gruntów	użytkowanych	
rolniczo.	Tereny	eksploatacji	żwiru	w	latach	1980-	1990	r.	Działka	ozn.	nr	ewid.	662	o	powierzchni	2,7643ha,	gdzie	użytki	
stanowią	Ps	VI	-	0,2244ha,	N-	1,9752ha,	Lz-	Ps	VI-	0,5647	ha,	to	teren	porośnięty	samosiejkami	o	zróżnicowanej	konfiguracji	
terenu	po	eksploatacji	kruszywa.	Teren	może	być	objęty	eksploatacją	kruszywa	po	uzyskaniu	odpowiedniej	dokumentacji	
geologicznej	i	prawnej.	Teren	zalewowy.	Dojazd	z	dróg	o	nawierzchni	gruntowej.

Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest 
w terenach rolnych na obszarze eksploatacji kruszywa.

Lp Tytuł własności Nr działki Powierzchnia 
(ha)

Wartość rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość 
 brutto (zł)

1. KW Nr RZ1D/00085400/0 662 2,7643
   ( 27643 2) 125 401,00zł 400,00zł 125 801,00zł

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 26.02.2015r. do 20.03.2015roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. 2014 r. poz.518 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 10.04.2013.

Po	upływie	w/w	terminów	zostaną	wszczęte	procedury	przetargowe	w	celu	zbycia	prawa	własności.
Opłatę	za	przeniesienia	prawa	własności	będzie	należało	wnieść	przed	zawarciem	aktu	notarialnego.
W	razie	wyniesienia	granic	na	gruncie,	koszty	pokrywa	kupujący.
Nabywca	pokrywa	koszty	zawarcia	umowy	notarialnej	i	koszty	wpisów	w	księgach	wieczystych.

Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku,	biuro	nr	7	tel./014/	6803005
stronie	internetowej	http://bipbrzostek.mserwer.pl/	lub	telefonicznie	pod	nr	/014/	6803005.

Brzostek,	dnia	26.02.2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia  26 lutego 2015 roku 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych

do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - stanowiących  własność Gminy Brzostek

Przedmiotem dzierżawy jest grunt pod garażem- stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
Nr RZ1D/00038571/5 - przeznaczony na nietrwałe posadowienie budynku gospodarczego (blaszaka) 

Grunt	przeznaczony	do	dzierżawy	o	powierzchni	20	m2		położony	jest	na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	304	
o	powierzchni	0,20	ha,	w	Kamienicy	Dolnej	w	sąsiedztwie	budynku	byłej	szkoły	-	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	
podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00038571/5.

Powierzchnia	wydzierżawianego	gruntu	stanowi	utwardzony	plac.

Cena czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  1,09 zł + 23  % VAT-u miesięcznie.

Najemca	oprócz		czynszu	dzierżawnego		ponosi	również	opłaty	za	podatek	od	nieruchomości	.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	

Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca		na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie		o	średnioroczny	wskaźnik		cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2015	rok)

Brzostek,	dnia	09.03.2015	r.



29Wiadomości Brzosteckie Nr 3/2015

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - stanowiących własność Gminy Brzostek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do  dzierżawy w drodze bezprzetargowej - stanowiących  własność Gminy Brzostek 

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 2015 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych

do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem dzierżawy jest grunt pod garażem- stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
Nr RZ1D/00063236/9 - przeznaczony na składowanie segregowanych odpadów komunalnych przez mieszkańców bloku 
nr 4 i 6 w Brzostku przy ulicy Szkolnej.

Grunt	o	powierzchni	20	m	2	pod	garażem	położony	jest	na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	868/3	o	powierzchni	
0,0279	ha,	w	Brzostku	przy	ulicy	Szkolnej	w	sąsiedztwie	bloków	nr	4	i	6	-		stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	
Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00063236/9.
Powierzchnia	wydzierżawianego	gruntu	stanowi	utwardzony,	wyasfaltowany	plac.
Cena czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  1,46 zł + 23  % VAT-u miesięcznie.

Najemca	oprócz		czynszu	dzierżawnego		ponosi	również	opłaty	za	podatek	od	nieruchomości.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca		na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie		o	średnioroczny	wskaźnik		cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2015	rok)
Brzostek,	dnia	09.03.2015	r.

Przedmiotem dzierżawy jest grunt pod garażem- stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
Nr RZ1D/00022862/7 - przeznaczony na składowanie segregowanych odpadów komunalnych przez mieszkańców bloku 
nr 5 i 5A w Brzostku przy ulicy A.Gryglewskiego.

Grunt	o	powierzchni	20	m	2	pod	garażem	położony	jest	na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	216/25	o	powierzchni	
0,1580	ha,	w	Brzostku	przy	ulicy	A.	Gryglewskiego	w	sąsiedztwie	bloków	nr	5	i	5A	-		stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	
podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00022862/7.
Powierzchnia	wydzierżawianego	gruntu	stanowi	utwardzony	plac	.
Cena czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  1,46	zł	+ 23  % VAT-u miesięcznie.
 

Najemca	oprócz		czynszu		dzierżawnego		ponosi	również	opłaty	za	podatek	od	nieruchomości	.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca		na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie		o	średnioroczny	wskaźnik		cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2015	rok)
Brzostek,	dnia	09.03.2015	r.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy ( sklep ) położony w Domu Ludowym w Opacionce stanowiący własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności dla wsi.

Lokal	użytkowy	(sklep)	położony	jest	w	budynku	Domu	Ludowego	w	Opacionce	na	działce	oznaczonej	numerem	ewiden-
cyjnym	251	o	powierzchni	0,15	ha,	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	46,91	m2.	(sala	sprzedaży,	zaplecze).
Sklep	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną,	gaz	i	bieżącą	wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.

Wadium	dla		lokalu		wynosi	500,00	zł	(słownie	:	pięćset	złotych)	i	płatne	będzie	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	(BSR	
o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)

Najemca	oprócz	 	czynszu	 	najmu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	gaz,	wodę,	za	odpady	komunalne	
i	nieczystości	ciekłe	oraz	podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością	gospodarczą.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca		na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie		o	średnioroczny	wskaźnik		cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2015	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	wynajem		w/w	lokalu	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Brzostek,	dnia	10.03.2015	r.
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 2015 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do najmu w drodze przetargu - stanowiących  własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Bączałce stano-
wiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00021286/8 - przeznaczony na prowadzenie 
nieuciążliwej działalności dla wsi .

Lokal	użytkowy	położony	jest	na	parterze	w	budynku	Domu	Ludowego	w	Bączałce	na	działce	oznaczonej	numerem	ewiden-
cyjnym	197/1	o	powierzchni	0,12	ha,	stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	RZ1D/00021286/8.
Powierzchnia	użytkowa	lokalu	wynosi	46,89	m	2	. 
Lokal	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną,	gaz	i	bieżącą	wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 6,40 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
Wadium	dla		lokalu		wynosi	2	000,00	zł	(słownie	:dwa	tysiące	złotych)	i	płatne	będzie	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	
(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)	w	terminie	podanym	w	ogłoszeniu	o	przetargu.
Najemca	oprócz	czynszu	najmu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	gaz,	wodę,	wywóz	odpadów	komunal-
nych	i	nieczystości	ciekłych	oraz	podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością	gospodarczą.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca		na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie		o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2015	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	wynajem	w/w	lokalu	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Brzostek,	dnia	10.03.2015	r.

Przedmiotem przetargu pisemnego jest dzierżawa po-
wierzchni   użytkowej w obiekcie sportowym w celu za-
instalowania automatów samosprzedających na napoje 
zimne, gorące i przekąski.

Gmina	Brzostek		jako	właściciel		Hali	Sportowej	im.	Agaty	
Mróz	-Olszewskiej		w	Brzostku	przy	ulicy	M.N.Mysłowskiego	
11	na	działce	oznaczonej	numerem	770/2	o	powierzchni	0,5527	
ha	 –	 objętej	Księgą	Wieczystą	Nr	RZ1D/00020353/2-	wy-
dzierżawia	w	drodze	przetargu	pisemnego	nieograniczonego	
powierzchnię	w	holu	 pod	 zamontowanie	 automatów	 samo-
sprzedających	napoje	gorące,	zimne	i	przekąski.
Hala	Sportowa	czynna	jest	od	poniedziałku	do	piątku	w	go-
dzinach	730	do	22	w	soboty	od	10	do	14	oraz	podczas	imprez	
sportowych.	
Stawka	czynszu	dzierżawnego	obejmuje	koszty	zużycia	ener-
gii	elektrycznej,	pobór	wody,	odprowadzanie	ścieków,	koszty	
ogrzewania	obiektu.	
Najemca	ponosi	opłaty	za	odbiór	odpadów	komunalnych	i	po-
datek	od	nieruchomości	.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego powierzchni  pod 
jeden automat samosprzedający wynosi 237,00	zł	+	23	%	
VAT-u	miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG - OTWARCIE OFERT - OD-
BĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W DNIU 16 KWIETNIA 2015 r. O GODZ. 1100  

Wadium	dla		jednego	automatu		wynosi	100,00	zł	(słownie	:	
sto	złotych)	
i	płatne	jest	do	13	kwietnia	2015	r.	na	konto	Urzędu	Miejskie-
go	w	Brzostku	(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	
2020	0006).
Warunkiem	uczestnictwa	w	przetargu	jest:
-	wpłacenie	wadium	w	wysokości	100,00	z	ł	od	jednego	au-
tomatu

-	złożenie	pisemnej	oferty	do	dnia	13	kwietnia	2015	r.	.
Oferty	 należy	 składać	w	 zaklejonych	 kopertach	 z	 opisem	
,,Przetarg	na	dzierżawę	powierzchni	pod	automaty	samosprze-
dające‘’	na	sekretariacie	Urzędu	Miejskiego,	lub	przesłać	na	
adres	Urząd	Miejski	w	Brzostku	,	ul.	Rynek	1;	39-230	Brzostek.
Pisemna	oferta	powinna	zawierać:
-	imię,	nazwisko	i	adres	oferenta	albo	nazwę	lub	firmę	oraz	
siedzibę	,	jeżeli	oferentem	jest	osoba	prawna	lub	inny	podmiot,
-	 datę	 sporządzenia	 oferty,	 oświadczenie,	 że	 oferent	 zapo-
znał	się	z	warunkami	przetargu	i	przyjmuje	te	warunki	bez	
zastrzeżeń,
-	oferowaną	cenę	netto	+23	%	VAT-u		pod	jeden	automat.
Do	oferty	należy	dołączyć	kopię	dowodu	wniesienia	wadium.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	
Miejskiego.
Wysokość	 czynszu	 będzie	 regulowana	 corocznie	 o	 śred-
nioroczny	wskaźnik	 	cen	 towarów	i	usług	konsumpcyjnych	
ogłoszony	przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	
(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2015	rok)

Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	waż-
nych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	
przetargu.	
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu	–	 zgodnie	 z	§	4	
ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	w	 sprawie	 sposobu	
i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nie-
ruchomości	(	Dz.	U.	Nr	207	poz.2108	).	Wadium	w	pieniądzu	
należy	wnosić		na	konto	: BSR	o/Brzostek	Nr	328589	0006	
0080	0210	2020	0006)	.
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	
zalicza	się	na	poczet	czynszu	najmu,	zaś	pozostałym	uczest-
nikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.

Brzostek,	dnia	10.03.2015	r.

BURMIStRZ BRZOStkU
ogłasza

I PUBLIcZNy PRZEtARg PISEMNy (NIEOgRANIcZONy) NA dZIERŻAWę POWIERZcHNI UŻytkOWEJ
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1%
POdAtkU

dLA
dAMIANkA
 Da m ia nek  m a 
6	 la t . 	 Urodz i ł 	 s ię	
z	 obustronnym	 głę-
bokim	niedosłuchem.	
Jest	bardzo	pogodnym	
i	 ciekawym	 świata	
chłopcem,	 który	wy-

maga	dalszej	systematycznej	i	fachowej	rehabilitacji.
	 Dlatego	zwracam	się	z	gorącą	prośbą	o	przekazanie	1%	po-
datku.	Pieniążki	pozyskane	w	ten	sposób	przeznaczymy	na	
pokrycie	kosztów	związanych	z	turnusem	rehabilitacyjnym,	
na	ubezpieczenie	implantu,	na	zakup	baterii	do	implantu	śli-
makowego	i	aparatu	słuchowego,	na	dojazdy	na	rehabilitacje	
i	 zakup	materiałów	 edukacyjnych,	 jak	 również	 na	 koszty	
związane	z	serwisowaniem	procesora	mowy,	które	jest	bardzo	
kosztowne.
Dane	potrzebne	do	PIT:
1.	Nazwa	OPP:	Fundacja	Dzieciom	„Zdążyć	z	Pomocą”
2.	KRS:	0000037904
3.	W	rubryce	informacje	uzupełniające	1%	wpisujemy	imię	
i	nazwisko	podopiecznego	-	Damian Raś 9836 

ZA POMOC I WSPARCIE 
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
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UWaGa!
za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

WAŻNA INFORMAcJA
Materiały do marcowego numeru proszę przesyłać do 15 kwietnia na adres: wiadomosci@brzostek.pl

NOWO OTWARTY SKLEP
„ W O J T E K ”

Brzostek, Rynek 28
Nr tel: 881 779 540

OFERUJE:
•	kosiarki
•	pilarki
•	kosy spalinowe
•	części	do	pilarek	i	kosiarek
•	akcesoria	leśno-ogrodnicze
•	prowadnice,	łańcuchy

•	części	do	samochodów
•	oleje
•	filtry
•	płyny
•	akumulatory

OFERTA SPECJALNA!!!
łańcuch	OREGON	3/8	–	1,5	mm
tylko	47,–	za	56	ogniwek
+	pilnik	GRATIS
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Najgorsze	 połączenie	 chorób,	 to	Al-
zheimer	i	biegunka	–	biegniesz,	ale	nie	
wiesz	dokąd.

		
Do	kapitana	 statku,	będącego	 już	pra-
wie	na	emeryturze,	dorwała	się	pewna	
dziennikarka.	 Przeprowadzając	 z	 nim	
wywiad,	zadała	pytanie:
–	Kiedy	pan	przeżył	największą	burzę?
Kapitan	zamilkł,	ale	widać	po	oczach,	
że	rozpamiętuje	swoje	życie	wilka	mor-

skiego.	W	końcu	rzecze:
–	To	było	zaraz	po	ślubie.	Jak	splunąłem	
w	domu	na	dywan.

		
Czasami	 lepiej	milczeć	 i	 sprawić	wra-
żenie	idioty,	niż	się	odezwać	i	rozwiać	
wszelkie	wątpliwości.

		
Idzie	facet	do	księgarni	i	pyta:	
–	Czy	dostanę	książkę	pt.	„Mężczyzna	
–	pan	domu”?
–	Nie.	Niestety,	bardzo	mi	przykro,	ale	
nie	sprzedajemy	bajek.

		
Małżeństwo	ogląda	romans:
–	Jak	myślisz	-	pyta	zapłakana	żona.	Czy	
oni	w	końcu	się	pobiorą?
–	Na	pewno.	Takie	filmy	zawsze	kończą	

się	tragicznie.
		

Zima	jest	jak	kobieta:	pięknie	wygląda	
na	zdjęciach,	ale	w	rzeczywistości	wku-
rza	już	od	samego	rana.

		
–	Jasio	pyta	tatę:
–	Czy	potrafisz	podpisać	się	z	zamknię-
tymi oczami?
–	Potrafię.
–	To	świetnie.	Trzeba	podpisać	się	kilka	
razy	w	moim	dzienniczku.

		
Zakład	 Ubezpieczeń	 Społecznych	
ostrzega:	prowadzenie	zdrowego	trybu	
życia	 grozi	wieloletnią	wegetacją	 za	
groszową	emeryturę!

		

kRZyŻÓWkA Z NAgROdą
Poziomo:
1)	Szczyt	w	Tatrach;	4)	Najdłuższa	rzeka	
po	Wołdze	w	Europie;7)	Surdut;	10) Del-
finy	 z	 dorzecza	 Amazonki;	 11)	 Folga;	
12)	 Miasto	 z	 Szombierkami;	 13)	 Bar-
wa;	14)	 Lasy	 blisko	wierchów;	15) Dy-
ryguje	nitką;	16)	 Posada;	17)	Kunopies;	
20)	 Przód	 narty;	 23)	 Port	 w	 Szwecji	
z	promem	do	Świnoujścia;	26)	Niezdara;	
27)	Kontur;	28)	Obcy	pieniądz;	29)	Ko-
palny	słoń;	32)	Starożytny	rynek;	35)	Ko-
szenie	zboża;	38)	Stan	pogody;	39) Wy-
nalazca	 pisma;	 40)	 Żołądź	 w	 kartach;	
41)	 Małe	 jamy;	 42)	 W	 zastępstwie	 ba-

tów;	43)	Sąsiad	Iranu;	44)	Izba	więzien-
na;	45)	Żółta	farba;	46)	Bóg	Mahometa;	
47)	Bogini	wiosny	i	ogrodów.

Pionowo:
1)	Pocisk;	2)	Liczman;	3)	Nie	można	go	
przkroczyć; 4)	 Rozległa	 wyżyna	 w	 In-
diach; 5)	 Miasto	 w	 USA;	 6)	 Jerzy	 dla	
kolegów;	7)	52	w	talii;	8)	Dewotreligiant;	
9)	Kierunek;	18)	Polskie	włókno	polies-
trowe;	19)	Miasto	portowe	na	Hokkaido;	
21)	 21	 w	 kartach;	 22)	 Miasto	 w	 Iraku;	
24)	Bawialnia;	25)	Czołowi	działacze	par-
tii;	29)	Podziemna	kolej	miejska;	30)	Płu-
ca	kuźni;	31)	Kibić;	32)	Z	cybuchem	do	
pykania;	 33)	 Stary	 sklerotyk;	 34)	 Za-

konnik;	35)	 Ptak	 jak	 dźwig;	36) Miasto 
w	Chinach;	37)	Ziarno	dla	konia.

 Rozwiązania	wpisane	 do	kuponu	 za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczone	
do	10	kwietnia	2015	r.	do	Centrum	Kul-
tury	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	
udział	w	losowaniu	nagrody	książkowej.	
Rozwiązanie	 krzyżówki	 z	poprzedniego	
numeru:	GDY NA GROMNICE ROZ-
TAJE RZADKIE BĘDĄ URODZAJE. 
Nagrodę	książkową	wylosowała	Jadwiga 
Białas z Nawsia Brzosteckiego. Po	odbiór	
nagród	 prosimy	 zgłaszać	 się	 do	Domu	
Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal
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tERMINARZ ROZgRyWEk LkS BRZOStOWIANkA BRZOStEk 
kLASA „A”- SENIORZy 

DATA MECZ GODZINA MIEJSCE

12.04.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	PASZCZYNIAK	PASZCZYNA 15.00 BRZOSTEK

19.04.2015	r. LKS	GÓRA	MOTYCZNA	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 11.00 GÓRA	MOTYCZNA

26.04.2015	r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	LKS	GŁOWACZOWA 15.00 BRZOSTEK

03.05.2015	r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	-	KAMIENIARZ	GOLEMKI 17.00 BRZOSTEK

10.05.2015r. BODZOS	PODGRODZIE	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 14.00 PODGRODZIE

17.05.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	LKS	ŻYRAKÓW 17.00 BRZOSTEK

24.05.2015r. WISŁOKA	II	DEBICA	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 15.00 DĘBICA

31.05.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	LKS	WIEWIÓRKA 17.00 BRZOSTEK

07.06.2015r. LKS	PUSTKÓW	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 15.00 PUSTKÓW

14.06.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	-	LKS	BRZEŹNICA 17.00 BRZOSTEK

21.06.2015r. LKS	NAGOSZYN	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 11.00 NAGOSZYN

tERMINARZ ROZgRyWEk LkS BRZOStOWIANkA BRZOStEk 
– JUNIOR StARSZy 

DATA MECZ GODZINA MIEJSCE

08.04.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	TEAM	PRZECŁAW 17.00 BRZOSTEK

11.04.2015r. LKS	OSTRÓW-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 11.00 OSTRÓW

18.04.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	STRZELEC	FRYSZTAK	 11.00 BRZOSTEK

25.04.2015r. MULKS	PUSTYNIA	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 11.00 PUSTYNIA	

02.05.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	STAL	MIELEC	 11.00 BRZOSTEK

09.05.2015r. MONIS	BIELOWY–	STRZEGOCICE	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 11.00 STRZEGOCICE

16.05.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	SOKÓŁ	KRZYWA	 11.00 BRZOSTEK

23.05.2015r. LKS	BRZEŹNICA	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 11.00 BRZEŹNICA

30.05.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	LKS	RZEMIEŚLNIK	PILZNO 11.00 BRZOSTEK

06.06.2015r. IGLOPOL	DĘBICA	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 11.00 DĘBICA

13.06.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	RADOMYŚLANKA	STALBUDOWA	-	KAZEX 11.00 BRZOSTEK

20.06.2015r. DAP	DĘBICA-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 11.00 DĘBICA

27.06.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	-	PASZCZYNIAK	PASZCZYNA 11.00 BRZOSTEK 

tERMINARZ ROZgRyWEk LkS BRZOStOWIANkA BRZOStEk 
– tRAMPkARZ StARSZy

DATA MECZ GODZINA MIEJSCE

07.05.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	LKS	GŁOWACZOWA 17.00 BRZOSTEK

14.05.2015	r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK – SP STRASZĘCIN 17.00 BRZOSTEK

21.05.2015	r. BODZOS	PODGRODZIE	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 17.00 PODGRODZIE

28.05.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK – ASP WISŁOKA DĘBICA 17.00 BRZOSTEK 

04.06.2015r. LKS	RZEMIEŚLNIK	PILZNO	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 18.00 PILZNO

11.06.2015r. LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK	–	MONIS	BIELOWY	–STRZEGOCICE	 18.00 BRZOSTEK

18.06.2015r. LKS	LĘKI	GÓRNE	-	LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK 18.00 LĘKI	GÓRNE
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tERMINARZ ROZgRyWEk 
W tENISIE StOŁOWyM

III LIgA MęŻcZyZN
 II RUNdA

12. kolejka 15.03. 2015 godz. 11:00
LKS Brzostowianka II 
Brzostek

LKS	Brzostowianka	I	
Brzostek

13. kolejka 22.03.2015 godz. 11:00
LKS Brzostowianka I 
Brzostek UKS	GP	I	Jodłowa

LZS	I	Kąkolówka LKS Brzostowianka II 
Brzostek

14. kolejka 29.03.2015 godz. 11:00
LKS Brzostowianka I 
Brzostek LZS	I	Kąkolówka

LKS Brzostowianka II 
Brzostek LKS	„Jar”	Kielnarowa

15. kolejka 26.04.2015  godz. 11:00

LKS	„Jar”	Kielnarowa LKS Brzostowianka I 
Brzostek

LKS	I	Turze	Pole LKS Brzostowianka II 
Brzostek

16. kolejka  10.05.2015 godz. 11:00

UKS	GP	I	Jodłowa LKS Brzostowianka II 
Brzostek

LKS Brzostowianka I 
Brzostek LKS	I	Turze	Pole

tERMINARZ ROZgRyWEk 
W tENISIE StOŁOWyM 

V LIgA MęŻcZyZN
II RUNdA

8. kolejka 15.03. 2015  godz. 11:00
LKS Brzostowianka III 
Brzostek

KU	AZS	Politechnika	V	
Rzeszów

9. kolejka 22.03.2015 godz. 11:00
LKS Brzostowianka III 
Brzostek LKS	Jar	II	Kielnarowa

10. kolejka 29.03.2015  godz. 11:00
UKS	Spartakus	III	
Kolbuszowa

LKS Brzostowianka III 
Brzostek

11. kolejka 12.04.2015 godz. 11:00
LKS	Przybyszówka	
Rzeszów

LKS Brzostowianka III 
Brzostek

12. kolejka 26.04.2015  godz. 11:00
LKS Brzostowianka III 
Brzostek

UKS	Spartakus	II	
Kolbuszowa

13. kolejka 17.05.2015  godz. 11:00
UKS	SP	Korzeniów	-	
Zasów

LKS Brzostowianka III 
Brzostek

Przypominamy osobom, które jeszcze 
nie otrzymały torby ekologicznej, a regularnie 

płacą za odpady komunalne, 
że w pok. nr 8 w Urzędzie Miejskim 

w Brzostku można taką torbę odebrać.
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Megamózgi w obiektywie

Drużyna z Brzostku Drużyna z Krosna

Drużyna z Jodłowej Drużyna z Siedlisk-Bogusz

Drużyna z Dębicy Drużyna z Wielopola Skrzyńskiego

Drużyna z brzosteckiego gimnazjum odbiera nagrody Drużyny z Brzostku i Jodłowej
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	 Jeśli	chcesz	się	pochwalić	swoim	zdjęciem	
na	łamach	Wiadomości	Brzosteckich	prześlij	

je	na	adres:	wiadomosci@brzostek.pl	lub	też	
dostarcz	je	do	redakcji	osobiście.	Przesy-
łając	zdjęcia	prosimy	o	podanie	 imienia	
i	 nazwiska	 oraz	miejsca	 zamieszkania.	

Przesłanie	tych	danych	oznacza	zgodę	na	
publikację	ich	w	Wiadomościach	Brzoste-
ckich	w	podpisie	pod	zdjęciem.

J. Nosal

Fot. Anna Massalska z krakowaFot. Maria Skowronek z krakowa

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Rafał Kania z kamienicy dolnejFot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

kącik fotograficzny


