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Drodzy Mieszkańcy,
Życzymy Państwu, aby Święta Wielkanocne 
były nie tylko czasem wytchnienia i relaksu, 

ale przede wszystkim duchowej odnowy, 
która wzmocni i pozwoli czynić dobro,

 a także często napotykać je 
na ścieżce własnego życia.

Kto szuka dobra,  
z trudem je odnajduje,  

zło natomiast  
i bez szukania  

można znaleźć. 
Demokryt

Zbliża się Wielkanoc – czas, kiedy w szczególny sposób 
nasze oczy przyciąga krzyż, chrześcijański znak zbawienia 
i miłości, której nauczał Jezus. W zdecydowanej większości 

uważamy się za prawych katolików, więc bądźmy nimi: 
walczmy z własną agresją wobec innych, nie krytykujmy 

bez przerwy, nie miejmy o wszystko pretensji, nie 
wywyższajmy się, nie żądajmy specjalnych praw dla siebie, 
nie bądźmy egoistami, zauważmy obok siebie… człowieka.

Niech te Święta przyniosą naszym Czytelnikom zdrowie, 
spokój i odprężenie oraz siłę do walki z wszelkimi 

przeciwnościami w imię miłości spływającej z Krzyża.

Tego życzy 
Zespół redakcyjny  

„Wiadomości Brzosteckich”

U stóp krzyża otwierają się dla 
duszy nowe horyzonty miłości.

Św. Urszula Ledóchowska

Wojciech Staniszewski 
Burmistrz Brzostku

Marcin Sas 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Brzostku
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1. W pierwszej połowie lutego Gmina Brzostek podpisała 
umowę o dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szko-
le Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim. Wysokość dotacji 
pozyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Liwocz” wynosi 
ok. 80 tys. zł i pozwoli sfinansować część prac związanych 
z zagospodarowaniem terenu wokół placówki wraz z miej-
scami postojowymi. Całkowity koszt zadania będzie znany 
po postępowaniu przetargowym, którego rozstrzygnięcie 
planowane jest w II kwartale br.

2. Również w II kwartale br. planowane jest rozstrzygnię-
cie przetargu na budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia 
w Brzostku. W ramach prac poszerzony zostanie wjazd ▸ 

„Wiadomości Brzosteckie” – jak wi-
dać – się zmieniają. Katarzyna Woj-
dyła, graficzka dzielnie wspierająca 
naszą gminę, zaproponowała zmiany 
w oprawie wizualnej naszego czaso-
pisma. Prosimy o uważne przejrzenie 
marcowo-kwietniowego numeru i wy-
rażenie swojej opinii w e-mailu prze-
słanym na adres wiadomosci@brzo-
stek.pl. Wprowadzamy również nowy 
cykl zatytułowany „OSP na sygnale”, 
w którym Daniel Wójcik będzie pre-

zentował zaangażowanie strażaków 
w niesienie pomocy poszkodowanym. 
Zapraszamy też miłośników czyta-
nia do dzielenia się przemyśleniami 
dotyczącymi wybranych przez nich 
książek w dziale „Czytelnicze fascyna-
cje” zapoczątkowanym przez Elżbietę  
Michalik. Zachęcamy także do zapo-
znania się z wnikliwym szkicem pt. 
„Rzeź 1846 w cyrkule tarnowskim”, 
którego autorem jest Jan Swół.
Życzymy miłej lektury.

Od redakcji

Burmistrz 

Wojciech  
Staniszewski

U. Kobak

Burmistrz Brzostku informuje

Drodzy 
Mieszkańcy,
ostatnie dni przynoszą nam, nieste-
ty, złe informacje o zwiększającej się 
liczbie zakażeń wirusem Covid-19, 
a także o kolejnych ofiarach śmier-
telnych. Mając na uwadze przypadki 
śmiertelne i kolejne zachorowania 
w naszej gminie, chcemy wspólnie 
zwrócić się do Was z ogromną proś-
bą o zachowanie wszelkich zaleca-
nych zasad zapobiegania rozprze-
strzenianiu się koronawirusa, czyli: 
dystansu społecznego, dezynfekcji 
rąk i noszenia maseczek. Rozumie-
my, że jest to uciążliwe. Wiemy, że 

czasami w zawierusze bieżących spraw zapominamy o obostrzeniach 
i niebezpieczeństwie. Mamy także świadomość, że są również i takie 
osoby, które – oględnie mówiąc – nie podzielają opinii o zagrożeniu wi-
rusem i nie noszą maseczek. Prosimy zatem tych, którzy przestrzegają zasad 
o cierpliwość, tych, którym się zdarza zapominać, by cały czas mieli świado-
mość, że zagrożenie jest realne, natomiast tych, którzy są „koronosceptykami”, 
bardzo prosimy o to, by swoim zachowaniem nie czynili dyskomfortu osobom 
bojącym się zakażenia. Pomijając już sankcje prawne i towarzyszące temu dys-
kusje, prosimy Was o to, by założyć maseczkę na ten czas, kiedy jesteśmy poza 
domem, nawet jeśli uważamy, że to jest zbędne. Swoje poglądy możemy  dzisiaj 
zademonstrować innym na wiele sposobów, niekoniecznie nosząc maseczkę 
pod brodą lub w kieszeni. Zawsze też można kupić maseczkę z odpowiednim 
napisem, co pozwoli wyrazić swoje stanowisko i jednocześnie nie zabierać po-
czucia bezpieczeństwa innym. 
Z ogromnym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że widać już świa-
tełko w tunelu, jakim jest walka z Covid-19. Zwłaszcza szczepienia wydają się 
to zwycięstwo przybliżać. Zróbmy wszyscy co w naszej mocy, abyśmy docze-
kali końca tej pandemii w zdrowiu i bez zbędnych infekcji. Nie jesteśmy ide-
alistami i wiemy, że wiele osób jeszcze zachoruje, ale codziennym staraniem, 
uwagą i troską o nas wszystkich mamy szanse zminimalizować nie tylko ilość 
zakażeń, ale pewnie i przypadków śmiertelnych. Zabieramy w tej sprawie głos 
wspólny nie dlatego że tak ładnie wygląda, tylko dlatego że troska o miesz-
kańców to nasz obowiązek. Jeszcze raz zatem prosimy o przestrzeganie zasad,  
które przeciwdziałają roznoszeniu się wirusa Covid-19.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brzostku Marcin Sas 
Burmistrz Brzostku  
Wojciech Staniszewski

!

mailto:wiadomosci@brzostek.pl
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23 lutego br. Rada Miejska w Brzostku obradowa-
ła na XXVIII sesji pod przewodnictwem Pana 
Marcina Sasa – Przewodniczącego Rady. Zgod-

nie z przyjętym porządkiem obrad Rada Miejska w Brzost-

ku podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
na 2021 r. Zmiana dotyczyła określenia w § 3 uchwały limi-
tu zobowiązań w kwocie 138.243 zł na rok 2022, w związku 
z zaplanowaniem zaciągnięcia pożyczki na zadanie stano-
wiące przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorze-
cza Wisłoki”. W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła 
uchwały dotyczące zmiany obwodów Szkół Podstawowych 
w Grudnej Górnej, w Siedliskach-Bogusz i w Smarżowej. 
Przyjęte zmiany pozwolą na finansowanie uczniom bez-
płatnego transportu. Kolejna uchwała dotyczyła zmiany 
wysokości dotacji celowej udzielanej dla podmiotów pro-
wadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Brzostek. ▸  

Z PRAC
Rady Miejskiej
Opracowała E.Sz.

i wyjazd dla samochodów oraz ciągi 
komunikacyjne, co umożliwi swobod-
ne dojście pieszych (w tym osób niepeł-
nosprawnych) do budynku ośrodka.

3. 3 lutego w Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku została podpisana 
umowa między Gminą Brzostek i Wy-
działem Zamiejscowym w Jaśle Aka-
demii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi. Dla naszej Gminy to wyróż-
nienie i dowód uznania dla pracy, 
jaką wykonujemy. Tego rodzaju umo-
wy dają dostęp do wiedzy oraz umoż-
liwiają udział w ciekawych projek-
tach badawczych, które dostarczają 
nowych rozwiązań. Bardzo dziękuję 
Panu Dziekanowi dr. Przemysławowi 
Baciakowi oraz kierownikowi pla-
cówki Panu Dariuszowi Forystkowi 
za zaufanie i chęć podjęcia współpra-
cy, dzięki której możliwy będzie m.in. 
powrót do zawieszonego projektu 
„Akademia Samorządności”.

4. O tym, że klub dziecięcy „Tęczowa 
Dolina” to najwyższy poziom opieki 
i gwarancja wszechstronnego rozwo-
ju naszych dzieci, wiedzą wszyscy ro-

dzice. Bardzo się cieszę z decyzji Rady 
Miejskiej w Brzostku, która 23 lute-
go jednogłośnie wyraziła zgodę na 
zwiększenie dotacji dla klubów dzie-
cięcych działających na terenie na-
szej gminy. Myślę, że to bardzo dobra 
wiadomość zwłaszcza dla rodziców, 
bowiem wyższa dotacja to dla nich 
mniejszy wysiłek finansowy i zara-
zem gwarancja ciekawych rozwojowo 
i edukacyjnie zajęć. Bardzo dziękuję 
wszystkim radnym za poparcie moje-
go wniosku. Gratuluję właścicielowi 
pomysłu, zaś pracownikom zaanga-
żowania. Stworzyliście Państwo fan-
tastyczny projekt.

5. Na przełomie lutego i marca wy-
mieniono kolejne lampy na ledowe. 
W ramach modernizacji wymienio-
no bądź zamontowano 24 oprawy 
m.in. w Przeczycy (11 szt.), w Kleciach  
(4 szt.) i w Kamienicy Dolnej (9 szt.). 
W niedługim czasie planowane są 
dalsze modernizacje. Obecnie przy-
gotowywanych jest kilka dokumen-
tacji projektowych: budowy ok. 3 km 
sieci oświetleniowej wzdłuż DK73 

(od skrętu na Przeczycę do ul. Legio-
nów w Brzostku), budowy ok. 1 km 
oświetlenia wzdłuż drogi powiato-
wej w Woli Brzosteckiej oraz ok. 2 km 
oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 
przez Kamienicę Górną.

6. Tegoroczna zima, w odróżnieniu od 
poprzednich, była dłuższa i znacznie 
bardziej uciążliwa dla kierowców. Na-
szym absolutnym priorytetem stało 
się zapewnienie w tym trudnym cza-
sie przejezdności na wszystkich dro-
gach publicznych. Zdaję sobie sprawę, 
że czasami oczekiwania przekraczają 
obiektywne i realne możliwości, nie-
mniej należy pamiętać, że zimowe 
utrzymanie dróg jest jednym z wielu 
obowiązków gminy w zakresie cało-
rocznego utrzymania dróg. Z tej samej 
puli środków finansowane jest rów-
nież całoroczne bieżące utrzymanie 
dróg i rowów, dostawy kruszyw oraz 
remonty cząstkowe. Zwłaszcza teraz 
na niektórych drogach pojawiają się 
negatywne skutki zimy, tj. przełomy, 
ubytki, spękania nawierzchni itp. 

7. Obecnie wraz z sołtysami weryfikuje-
my stan dróg gminnych (publicznych 
i wewnętrznych), a gdy tylko warunki 
atmosferyczne na to pozwolą i będzie 
możliwe rozpoczęcie sezonu remon-
towo-budowlanego, przystąpimy do 
sukcesywnego usuwania „skutków” 
zimy. Rozpoczniemy remonty. ▪
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W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, roz-
pocznie się Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest or-

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

NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o na-
rodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy 
Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych lud-
ności i mieszkań. 

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

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

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

W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, 
w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na te-
mat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub 
dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej 
gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których 
można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub sko-
rzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. 
Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu, 
zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie 
i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się po-
przez formularz internetowy (np. ze względu na zaawanso-
wany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną 
spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupeł-
niających: wywiadu telefonicznego wspomaganego ▸  

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wysokość dotacji ustalono w wysoko-
ści 200 zł miesięcznie na każde dziecko 
objęte opieką zamieszkujące na tere-
nie Gminy, z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie kosztów pobytu dziecka. 
W związku z zaleceniem wynikającym 
z przeprowadzonej ekspertyzy na po-
mniku przyrody żywej w Januszkowi-
cach – dąb szypułkowy, Rada Miejska 
podjęła uchwałę w sprawie uzgodnie-
nia przeprowadzenia zabiegów pielę-
gnacyjnych pomnika przyrody żywej 
w Januszkowicach. Kolejną uchwałą 

przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Brzostek w 2021 roku”. Radni podjęli dwie uchwały w spra-
wie: rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację „Tra-
dycyjne Podkarpacie” oraz petycji wniesionej przez Stowa-
rzyszenie Polska Wolna od GMO. Podczas dalszych obrad 
podjęto uchwały w sprawie przyjęcia darowizn działek po-
łożonych w Brzostku, Januszkowicach i Smarżowej na rzecz 
Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod regulację istniejące-
go stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania dróg 
gminnych.

Pełna treść uchwał podjętych na sesjach prezentowana 
jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. ▪

https://spis.gov.pl/
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komputerowo lub wywiadu bezpo-
średniego przeprowadzonego przez 
rachmistrza spisowego. Będzie on reje-
strował odpowiedzi osoby spisywanej 
na urządzeniu mobilnym. 
Na jakie pytania będziemy odpowia-
dać podczas wypełnienia formularza 
spisowego? 

W NSP 2021 zostaną zebrane infor-
macje, według stanu na dzień 31 marca 
br., dotyczące następujących tematów: 
stan i charakterystyka demograficzna, 
poziom wykształcenia, aktywność eko-
nomiczna, niepełnosprawność, migra- 
cje wewnętrzne i zagraniczne, charak-
terystyka etniczno-kulturowa, gospo-
darstwa domowe i rodziny, stan i chara- 
kterystyka zasobów mieszkaniowych. 

Wszystkie przekazywane w czasie 
spisu dane zostaną objęte tajemnicą 

Jakie dane będą zbierane w ramach spisu?

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

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

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

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

3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:

1. samoocena niepełnosprawności, 
2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności 

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

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

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

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

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

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

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

domowych,
3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

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

gospodarstwa domowego,
2. tytuł prawny gospodarstwa domowego 

do zajmowanego mieszkania.
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

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

techniczno-sanitarne,
8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania 

mieszkania,
9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez

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

statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczo-
ne oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez 
statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakre-
sie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę 
gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje 
jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z kon-
kretnymi osobami.

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

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/dane
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/prawo
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Początek napły-
wu Żydów do 
Brzostku sza-

cuje się na połowę 
XIX wieku. Pierwsza 
wzmianka o gminie 
żydowskiej w Brzost-
ku pojawia się w 1870 
rok u prz y okazji 
spisu ż ydowsk ich 
gmin wyznaniowych 
w Galicji. Ponieważ 
warunkiem powo-
łania gminy wyzna-
niowej żydowskiej 
było istnienie syna-
gogi, przyjmuje się, że już wówczas funkcjonowała. Według 
przekazów brzosteckiego Żyda, Adama Szusa, pierwsza 
synagoga była drewniana, położona w niedalekiej obec-
ności od obecnej. Z analizy protokołu parcelowego Gminy 
Brzostek założonego w 1878 roku wynika, że po tej dacie 
gmina izraelicka kupuje od mieszczanina brzosteckiego 
– Szymona Tułeckiego działkę, na której została wybudo-
wana nowa murowana synagoga. Synagogę wybudowano 
przy znacznym wsparciu finansowym Żydów z USA. Przed-
wojenny wygląd synagogi przedstawia fotografia z portalu 
Muzeum Polin – Dziedzictwo Polskich Żydów. Budynek sy-
nagogi o powierzchni 225 m2 i kubaturze 790 m3 wybudo-
wano z cegły. Budynek oprócz sali głównej miał 4 inne po-
mieszczenia. W tym miejscu wypada wyjaśnić, że synagoga 
to obiekt wielofunkcyjny: miejsce modlitwy, studiowania 
Tory i Talmudu, sala zebrań, siedziba kahału, kancelaria, 

pomieszczenie sądu rabinackiego. O ile co jakiś czas zmie-
niał się kantor i szames w brzosteckiej synagodze, to rabi-
nów było w historii synagogi zaledwie dwóch. Najpierw 
Juda Wolkenfeld, a później jego wnuk Chaim Wolkenfeld. 
Z bardzo licznej rodziny Chaima Wolkenfelda przeżył wojnę 
tylko jeden syn. Jego wnukowie to nowojorscy rabini. Sam 
Chaim został zamordowany w parku dworskim w Strzegoci-
cach podczas transportu z 13 innymi Żydami z Brzostku do 
obozu w Pustkowie. Niewiele wiadomo o wystroju i wypo-
sażeniu synagogi. Wspominano o dość dużej jak na lokal-
ne warunki bibliotece. Jedynym zachowanym, o którym 
wiadomo, przedmiotem jest największy obiekt żydowskiego 
kultu Sefer – Tora. Zniszczony zwój odzyskał w 1946 roku 
Adam Szus. Emigrując pod koniec lat sześćdziesiątych do 
Australii, zabrał rodał ze sobą. W 2006 roku przekazał Sefer 
– Torę do Muzeum Judaizmu w Sydney. Przekazanie zwoju 

do muzealnego zbioru spotkało się z rozgłosem w austra-
lijskich mediach. Po wymordowaniu brzosteckich Żydów 
w sierpniu 1942 roku wejścia do budynku synagogi były 
zabite deskami. Działania frontowe na przestrzeni jesieni 
1944 roku aż do wyzwolenia Brzostku z niemieckiej oku-
pacji 17 stycznia 1945 roku przyniosły olbrzymie znisz-
czenia w zabudowie okolicznych wsi i miasta Brzostek. 
Wskutek uderzenia pocisku artyleryjskiego zniszczeniu 
uległ dach synagogi, przy następnych ostrzałach kolejne 
jej elementy: ściany, sufit, stolarka okienna i drzwiowa. 
Po wyzwoleniu czekano, kto z żydowskich mieszkańców 
wróci do miasteczka. Wróciło zaledwie kilku Żydów. Za 
mało, by odmówić kadysz. Wyjechali do Tarnowa, Kra-
kowa. Co jakiś czas wracali tylko w związku ze zbywa-
niem odziedziczonych nieruchomości. Tymczasem ▸ 

Brzostecka
bożnica
Lucyna Pruchnik

Kilka tygodni temu w jednym z lokalnych portali  
dębickich ukazał się artykuł autorstwa pani Lucyny 
Pruchnik poświęcony krótkiej, acz niezwykle interesującej 
historii powstania brzosteckiej bożnicy. Tekst opatrzony 
został także interesującymi fotografiami budynku 
pozwalającymi zobaczyć, jaki nadano mu pierwotnie 
kształt. Autorka wspomina też w kilku słowach o jej 
rabinach wywodzących się z rodziny Wolkenfeldów.

W.S.
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budynek synagogi popadał w coraz większą ruinę. W 1950 
roku władze gminne zabezpieczyły budynek przed wcho-
dzeniem, ale zniszczenia synagogi były tak duże, że przez 
kolejne lata władze powiatowe i wojewódzkie rozważały roz-
biórkę obiektu, nie zgadzały się na jego odbudowę. W lutym 
1956 roku GRN w Brzostku podjęła uchwałę o wystąpieniu 
do władz centralnych o rozbiórkę synagogi. Jeszcze w tym 
samym roku Gmina otrzymała zgodę nie na rozbiórkę, a od-
budowę budynku. Wobec takiej decyzji powołano Społecz-
ny Komitet Odbudowy, który zajął się zwózką drewna i spo-
łeczną zbiórką pieniędzy na cel odbudowy budynku. Na 
kolejnych sesjach GRN w Brzostku omawiano postępy w od-
budowie budynku. W pierwszym roku odbudowano mury, 
wykonano więźbę dachową i przykryto budynek z jednej 
strony blachą, z drugiej eternitem. Na początku w budynku 
miał być ośrodek zdrowia. W styczniu 1957 roku podjęto de-
cyzje o przeznaczeniu budynku na obiekt szkoły podstawo-
wej. Zwrócono się też o przyjęcie zarządu i dalsze finanso-
wanie odbudowy obiektu przez Powiatową Radę Narodową 
w Jaśle. Władze Powiatu wniosek odrzuciły. Próby przerzu-
cania finansowania remontu obiektu wynikały z olbrzy-
mich kosztów remontu, które ciężko było pokryć z budżetu 
gminy. Remont budynku dawnej synagogi był inwestycją 
priorytetową dla gminy. W pięcioletnim planie zagospoda-
rowania gminy na lata 1956–1961 na remont tego obiektu 
zaplanowano aż 269 450 złotych, podczas gdy na pozosta-
łe inwestycje w Gminie zaledwie 128 550 złotych. Szukano 
pieniędzy na omawianą inwestycję w różnych miejscach. 
W 1958 roku udało się pozyskać 134 000 złotych, w tym z To-
talizatora Sportowego. W 1959 roku GRN w Brzostku zacią-
gnęła na prace przy obiekcie kredyt w wysokości 90 000 zło-
tych ze środków na popieranie czynów społecznych. Kwoty 
przeznaczone przez GRN na adaptację budynku na cele 
oświatowe, pomimo inflacji, były pokaźne. Dla porównania 
plan dochodów Gminy Brzostek w 1960 roku wynosił tylko 
322 tysiące złotych. Odbudowa zniszczonego w czasie woj-
ny budynku synagogi była największą inwestycją gminną 
w powojennym piętnastoleciu. W odbudowę zaangażowały 
się nie tylko władze, ale co należy szczególnie podkreślić – 
mieszkańcy, którzy przekazywali pieniądze w zbiórkach pu-
blicznych i pracowali społecznie. W 1960 roku pojawiła się 
możliwość powołania  po raz pierwszy szkoły ponadpodsta-
wowej w Brzostku, ale warunkiem było przeznaczenie bu-
dynku na ten cel. W takich okolicznościach powstała Szkoła 

Rolnicza w Brzostku, a budynek trafił 
pod zarząd PRN w Jaśle. Szkoła rozwi-
jała się, czyniono kolejne nakłady in-
westycyjne. W drugiej połowie lat 70. 
w budynku utworzono internat. W 1997 
roku Parlament RP uchwalił ustawy re-
gulujące zwrot majątków dla kościołów 
i związków wyznaniowych w Polsce. 
Postępowania o zwrot miały odbywać 
się przed komisjami regulacyjnymi. 
W oparciu o ustawę o stosunku Pań-
stwa do gmin wyznaniowych żydow-
skich rozpoczęło się w 2001 roku przed 
Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich w Warsza-

wie,  postępowanie o zwrot Gminie Żydowskiej w Krakowie, 
nieruchomości synagogalnej w Brzostku. Postępowanie za-
kończyło się w czerwcu 2011 roku orzeczeniem o braku sta-
nowiska. W grudniu 2011 roku Gmina Wyznaniowa Żydow-
ska w Krakowie złożyła do Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
pozew o wydanie przedmiotowej nieruchomości, będącej 
we władaniu Skarbu Państwa. Przed Sądem Skarb Państwa 
reprezentowała Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej 
Polskiej. W wieloinstancyjnym postępowaniu zapadło kilka 
orzeczeń łącznie z przeniesieniem własności na Gminę Ży-
dowską. Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w kwiet-
niu 2018 r. zasądził, aby Skarb Państwa wypłacił kwotę 143 
tysięcy złotych Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krako-
wie. Starosta Dębicki Pan Andrzej Reguła jako zarządzający 
majątkiem Skarbu Państwa w Powiecie Dębickim wykonał 
prawomocny wyrok. 

Obecnie Gmina Brzostek wystąpiła do Wojewody Podkar-
packiego, aby przekazał jej przedmiotową nieruchomość od 
zawsze związaną z mieszkańcami Gminy Brzostek, a obec-
nie stanowiącą własność Skarbu Państwa. ▪

Burmistrz Brzostku i rabin Wolkenweld z Nowego Jorku
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Jeszcze w czasie ostatnich wyborów samorządowych 
zaproponowałem, by w Siedliskach-Bogusz przystą-
pić do remontu budynku domu ludowego i urządzić  

w nim ekspozycję poświęconą rabacji galicyjskiej. Oczy-
wiście nikt nie mówi o nudnej wystawie gloryfikującej ne-
gatywne postacie tamtych wydarzeń, na której zieje nudą  
i trąci klimatami leninowskich muzeów. Chodzi natomiast  
o to, by przedstawić wydarzenia obiektywnie, takimi, jaki-
mi one były, zachowując jednocześnie taką formę przekazu, 
która zainteresuje, a nie znuży. Chodzi bowiem nie o to, aby 
ekspozycja powstała, tylko żeby była wyjątkowa. Dziś do-
bre muzea kipią nowatorstwem, dynamicznym przekazem, 
a idąc tam, masz gwarancję, że interesująco i wartościowo 
spędzisz wolny czas. I tutaj pojawia się problem… O ile sam 
remont budynku to żadna wielka filozofia, wystarczą tylko 
pieniądze, o tyle już urządzenie i interesująca forma pokaza-
nia tego, bezsprzecznie największego w naszej gminie histo-
rycznego wydarzenia, wymaga już znacznie więcej zachodu. 
Przede wszystkim wymaga wspólnego działania wszystkich 
samorządowców, od burmistrza począwszy, na sołtysie  
i mieszkańcach kończąc. Tutaj musimy wszyscy stanąć ra-
mię w ramię i każdy z nas musi się rozglądnąć i zobaczyć, jak 
może być pomocny. Ta ekspozycja, ścieżka edukacyjna, czy 
jak tam inaczej jeszcze nazwana inicjatywa, musi być tak 
samo wspólna, jak wspólna jest dla nas wszystkich historia 
rabacji. Jestem dziś bardzo podbudowany, bo w zasadzie 
niezależnie od poglądów politycznych, konotacji środowi-
skowych i różnych innych zależności na czele z lubieniem 
kogoś lub nielubieniem, zewsząd płyną sygnały wsparcia 
dla tego pomysłu. To bardzo cieszy, służy bowiem z każdej 
strony promocji gminy i wykorzystaniu naszych „zasobów 
historycznych”. Nie jest przecież niczym nowym to, że trze-
ba będzie popatrzeć gdzieś „wyżej” za wsparciem. Tutaj nie 
każdy ma takie same możliwości. Proponuję zatem, by na 
wszystko, co się będzie działo w Siedliskach, patrzeć jako na 
nasz wspólny projekt, zauważając oczywiście każdą nową 
inicjatywę i każdą osobę, która dla rozwoju tego projektu 
dołoży przysłowiową „cegiełkę”. Niech w tej sprawie słowo 
„ja” czy „on” zastąpi jedno wspólne „my”, a że jeden może 
więcej, a drugi mniej, to sprawa chyba oczywista. Za to  
z pewnością „Razem – możemy więcej”. ▪

O rabacji 
galicyjskiej inaczej
Burmistrz Wojciech Staniszewski ● fot. Paweł Batycki

11 marca przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa – 
w naszym kraju tę piękną i zaszczytną funkcję 
pełni około czterdzieści tysięcy Sołtysów rozsia-

nych po całej Polsce. W gminie Brzostek jest ich osiemnastu 
oraz jeden Przewodniczący Zarządu Miasta. Wielu z nich 
pełni swe funkcje już od wielu lat, wpisując się w koloryt 
sołectw swoim zaangażowaniem, pracą na rzecz mieszkań-
ców.

Ten dzień to też chwila zadumy i pamięci nad tymi Sołty-
sami, co odeszli już na wieczną wartę do Pana. Jeszcze nie 
tak dawno mogliśmy spotkać się z Nimi, porozmawiać, sko-
rzystać z ich bogatego doświadczenia, różnych życiowych 
porad. Dziś odwiedzamy Ich na przepięknych nekropoliach 
rozsianych urokliwie w różnych zakątkach naszej Gminy.

Delegacja Sołtysów w składzie: Krystyna Wójtowicz  
z Grudnej Dolnej, Edyta Krzywińska z Gorzejowej oraz Mar-
cin Sas z Zawadki Brzosteckiej wraz z Pawłem Batyckim z TV 
Brzostek w czwartkowe chmurne popołudnie rozpoczyna 
swą wizytę od brzosteckiego cmentarza. Tu spoczywa Anto-
ni Trychta, Sołtys Bukowej – zapalamy znicze w milczeniu.

Odwiedzamy grób Jana Sarneckiego z Kleci. Jeszcze nie 
tak dawno z nami żartował, zawsze pogodny i ciepły czło-
wiek dla wszystkich nas...

W Januszkowicach za rzeką Gogołówką, która dziś by-
stro toczy swe wody, przysiadł cmentarz, który niepokojąco 
szybko się zapełnia. Odwiedzamy grób Andrzeja Mokrzyc-
kiego, Sołtysa Opacionki, żył tylko 66 lat. Porywisty wiatr 
utrudnia zapalenie znicza, ale też osusza łzy, które mimo-
wolnie pojawiają się na policzkach. Wszyscy, niestety, nie-
uchronnie zmierzamy ku końcowi, rodząc się na tym łez pa-
dole...

Jedziemy do Przeczycy, gdzie na pięknie położonym 
cmentarzu spoczywa były Sołtys Skurowej Julian Barba-
rzak. Tutaj wspiera nas Sołtyska tej wsi, Bożena Bartnik, 
która zapala z nami światło na Jego grobie.

Ostatnim przystankiem naszej podróży jest Kamieni-
ca Górna, gdzie, wydaje się, tak niedawno w szpalerze ▸  

Chwila zadumy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku Marcin Sas
A także, a może przede wszystkim, 
Sołtys Zawadki Brzosteckiej od 2015 r. ● fot. Paweł Batycki
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odprowadzaliśmy na wieczny spoczynek naszego Kolegę 
Józefa Dziadurę, człowieka powszechnie szanowanego. Ja 
osobiście zapamiętałem Go jako bardzo skromnego, mądre-
go, życzliwego Sołtysa Bączałki i choć dzieliło nas blisko 
czterdzieści lat, nigdy nie dał mi tego odczuć.

Pochylamy się teraz nad  grobem nie tak dawno, bo 
w styczniu, zmarłego Edwarda Pacany. Mnogość zniczy 
i kwiatów dobitnie na to wskazuje...

No właśnie... Nasza pamięć o tych wszystkich, co przed 
nami – tyle jesteśmy im winni, my żyjący – ich dobre czyny 
dla tych naszych małych ojczyzn idą za Nimi...

W tym dniu warto też o trochę refleksji i zdrowego spoj-
rzenia na każdego społecznika, człowieka żyjącego proble-
mami swojego sołectwa 24 godziny na dobę, jakim jest każ-
dy Sołtys. Dobry gospodarz swojej wsi, swojej wspólnoty, 
stara się, by mieszkańcom służyć swoim doświadczeniem, 
czasem i pracą, rozwiązując niejednokrotnie skutecznie ich 
problemy.

Bo bycie Sołtysem – to służba... Bardzo zaszczytna,  
honorowa i z godnością sprawowana, ale tylko i aż służba 
swoim mieszkańcom...

Pragnę, dzięki uprzejmości naszej gazety, przekazać 
wszystkim Sołtysom z gminy Brzostek, mimo trudnej sy-
tuacji pandemii, serdeczne życzenia, zdrowia i sił do wy-
trwałej pracy społecznej, zrozumienia i dobrej współpracy 
w swoich sołectwach i konsekwentnego rozwoju dla popra-
wy infrastruktury już i tak piękniejących wiosek.
Spotykajcie na swojej drodze tylko dobrych i życzliwych 
Wam ludzi.
A Was, drodzy Mieszkańcy, proszę o współpracę, poradę 
i zaangażowanie w życie społeczne, bo wszystko, co dobre 
i skuteczne, jest siłą wspólnoty...
I proszę Was o szacunek dla Sołtysów, bo na niego pracuje-
my cały czas...
Bo nasze czyny za nami idą, więc „non omnis moriar”… ▪

Maseczka pod brodą
Człowiek wraz z upływem lat starzeje 
się, skóra mu wiotczeje. Wtedy dobrym 
sposobem na ukrycie obwisłej skóry 
pod brodą jest noszenie maseczki wła-
śnie poniżej twarzy. Nos jeszcze tkwi 
na swoim miejscu, więc nie ma potrze-
by, żeby go zasłaniać, lepiej zamasko-
wać widoczne objawy starości.

Inny wymiar maski
Niektóre panie lubują się w nakłada-
niu kilogramów kosmetyków na twarz. 

W
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e

U. Kobak

Wtedy ta właściwa jest doskonale ukryta, więc wydawać 
by się mogło, że dodatkowa maseczka jest zbędna, a wręcz 
szkodliwa, bo po pierwsze ściera gruby makijaż, po drugie 
zasłania dzieło „malarskie”. Pozostaje tylko problem otwo-
ru gębowego i nozdrzy, przez które przemieszczają się rze-
sze wirusów, bakterii i różnych zanieczyszczeń. Może przed 
wyjściem z domu pasowałoby zastosować preparat, który po 
nałożeniu zasycha w cienką błonkę. Wtedy do tych ust czy 
nosa nic niepożądanego by nie wpadło ani z nich nie wy-
padło. Po powrocie wystarczyłoby tę błonkę zerwać. Jeśli 
chodzi o wentylację, to trzeba będzie przestawić się na od-
dychanie przez skrawki niepomalowanej skóry. ▸
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Wzwiązku z licznymi zgłoszeniami mieszkań-
ców Gminy Brzostek dotyczącymi wałęsa-
jących się samowolnie psów, czyli zwierząt 

niedopilnowanych należycie przez swojego właścicie-
la, przypominamy, że posiadanie zwierząt łączy się 
z szeregiem obowiązków.

Ofiarami ,,psiego ataku” są często dzieci, rowerzyści, osoby 
starsze – a więc zadbajmy o to, aby takie sytuacje zdarzały 
się jak najrzadziej. Wałęsające się po drodze lub nagle wy-
biegające na nią zwierzęta mogą być przyczyną kolizji 
i wypadków. Psy bardzo często rozszarpują też wystawione 
worki z odpadami komunalnymi, co stanowi nieatrakcyjną 
wizytówkę gminy.

Apel do 
właścicieli psów Przypominamy również o obowiązku 

szczepienia przeciwko wściekliźnie.

!

Skłonności narcystyczne
Ja jestem piękny! Ja jestem piękna! Pa-
trzcie na mnie! Podziwiajcie! Taki prze-
kaz fundują nam osoby, które osten-
tacyjnie nie noszą maseczek. Chcą 
się wyróżniać na tle zamaskowanych 
osobników, za wszelką cenę zwracać 
na siebie uwagę, nawet kosztem nie-
chęci otoczenia. 

Antybohater
Już w dawnych czasach wiedziano, 
że szerzenie zarazy jest dobrym spo-
sobem na likwidację niepożądanych 
osób lub całych społeczeństw. Wszy-
scy pamiętają, jak to biali osadnicy 
podsyłali rdzennym mieszkańcom 
Ameryki Północnej „dary” w posta-
ci koców zainfekowanych chorobami 
zakaźnymi. Mickiewicz w „Konradzie 
Wallenrodzie” opisuje, jak Almanzor 
pod pretekstem przyjaźni wnika w sze-
regi wroga, świadomie zarażając go 
dżumą. Gdybyśmy to przenieśli w cza-
sy współczesnej pandemii, od razu wi-
dać, że niektórzy z nas zachowują się 
tak samo. Celowo nie przestrzegają 
reżimu sanitarnego, tłoczą się, mimo 
ograniczeń, w miejscach publicznych. 
W sklepach „siedzą” na plecach innych 
klientów, chociaż wolnej przestrzeni 
nie brakuje. Co najgorsze – uważają się 

za bohaterów, bo oni nie boją się zarażenia, a wręcz wycho-
dzą mu naprzeciw. Nie muszą się bać, ale nie mogą na zaka-
żenie narażać drugiej osoby. Niedostosowanie się do reżimu 
sanitarnego to okazywanie braku szacunku dla społecz-
ności, to świadome działanie na niekorzyść innych osób, 
świadome odbieranie im zdrowia, a niekiedy i życia. Nikt 
nie wie, czy w danej chwili nie ma w sobie czy na ubraniach 
wirusa. Zamiast myśleć o sobie w kategorii bohatera czy 
buntownika, może lepiej zastanowić się nad kategorią 
potencjalnego zabójcy.

Przez własny pryzmat
Ludzie mają w naturze ocenianie innych. Zazwyczaj doszu-
kują się u drugiego człowieka zachowań, które, niestety, są 
charakterystyczne dla nich samych. Nie wyobrażają sobie, 
że może być inaczej. Intrygant będzie posądzał wszystkich 
o intrygi, kłamca o kłamstwo, mściwy o mściwość, oszust 
o oszustwa, krętacz o krętactwa, łapówkarz o łapówki, 
egoista o egoizm itd. Trudno jest zobaczyć w innych cechy, 
zwłaszcza pozytywne, których się samemu nie ma. 

Śmiecisz – w śmieci się obrócisz
Już wkrótce nasze środowisko zamieni się w jedno wiel-
kie śmietnisko. Będziemy stąpać po śmieciach, ubierać się 
w nie, jeść i tarzać się w nich, delektować się ich ostrym za-
pachem. Będziemy z lubością toczyć swe kulki jak żuki gno-
jowe. Będziemy jedną z wielu składowych gigantycznego 
śmietnika. Poczujemy się jak śmieci wszechświata. I jest to 
całkiem możliwa wizja, jeśli nie zaprzestaniemy nadmiernie 
produkować odpadów, jeśli nie zaprzestaniemy wszędzie 
„gubić” swoich papierków, pojemników i starych kanap. ▪

Apelujemy do mieszkańców gminy  

o pilnowanie swoich czworonogów!
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OSP na sygnale
Opracował na podstawie materiałów przesłanych przez jednostki OSP 
Daniel Wójcik

Zawalił się dach
24 lutego br. w godzinach popołudniowych doszło do za-
walenia dachu na budynku gospodarczym w miejscowo-
ści Zawadka Brzostecka. Przyczyną zawalenia się okazał 
się zmarznięty śnieg zalegający w sporej ilości na poszyciu 
dachowym. Na miejsce zdarzenia za pośrednictwem Stano-
wiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Dębicy zadysponowano 4 zastępy służb 
ochrony przeciwpożarowej: po jednym z OSP w Brzostku, 
OSP w Siedliskach-Bogusz, OSP w Nawsiu Brzosteckim oraz 
zastęp PSP z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy. 
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, ewakuacji z budynku zwierząt gospodarskich 
(owce), płodów rolnych oraz narzędzi rolniczych, usunię-
ciu zagrażających otoczeniu elementów konstrukcyjnych 
budynku. Warto wspomnieć, że w dniu następnym, po do-
konaniu oględzin obiektu przez pracowników Powiatowe-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy, strażacy 
miejscowej jednostki OSP w Zawadce Brzosteckiej w ramach 
wyjazdu gospodarczego pomogli właścicielowi w uprzątnię-
ciu terenu zdarzenia.

Wypadek na ul. Słonecznej
24 lutego 2021 r. w ciągu drogi powiatowej nr 1322 R (ul. Sło-
neczna w Brzostku) doszło do zderzenia dwóch samocho-
dów osobowych. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały 
przewiezione do szpitala. Do wypadku doszło około godziny 
21:00. Przybyłe na miejsce zastępy straży pożarnej zasta-
ły dwa pojazdy po zderzeniu, wskutek którego samochód 
honda dachował, a skoda przewrócił się na bok. Kierujący 
i pasażerowie o własnych siłach opuścili pojazdy. Działa-
nia strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, następnie udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy poszkodowanym osobom i przekazaniu ich zespołom 
Ratownictwa Medycznego, zabezpieczeniu samochodów. 

Po zakończeniu czynności policyjnych usunięto z jezdni 
pozostałości po zdarzeniu. W działaniach brały udział dwa 
zastępy z OSP w Brzostku, jeden zastęp PSP z JRG nr 2 w Dę-
bicy, Pogotowie Ratunkowe i Policja.

Pożar sadzy w kominie
1 marca 2021 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Po-
wiatowego PSP w Dębicy o godzinie 16:21 wpłynęło zgło-
szenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w miej-
scowości Przeczyca. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 
najbliżej zlokalizowaną jednostkę OSP w Skurowej oraz włą-
czoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jed-
nostkę OSP w Brzostku. Działania przybyłych zastępów pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca 
c.o., podaniu jednego prądu mgły wodnej celem ugaszenia 
pożaru. Przy pomocy zestawu kominiarskiego dokonano 
czyszczenia przewodu kominowego w celu usunięcia resz-
tek palącej się sadzy. Budynek na koniec został sprawdzony 
kamerą termowizyjną pod kątem istnienia ukrytych zarzewi 
ognia, a następnie detektorem wielogazowym sprawdzono 
pomieszczenia, by wykluczyć obecność tlenku węgla. Stra-
żacy przypominają o regularnych przeglądach kominiar-
skich, które pozwolą uniknąć podobnych sytuacji. ▪

Nasi strażacy nie próżnują. To wypa-
dek drogowy, to pożar, to podtopienie, 
to nieznośne szerszenie – strażacy już 
pędzą z pomocą. Z tego też powodu 
rozpoczynamy cykl zatytułowany „OSP 
na sygnale”, w którym Daniel Wójcik, 
strażak z krwi i kości, będzie prezento-
wał Czytelnikom zaangażowanie Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Brzostek w niesienie pomocy. (red.)
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Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku sprostało 
wymaganiom związanym z pandemią, aby móc wró-
cić do działalności zawieszonej w ubiegłym roku. 

Rok 2021 rozpoczęliśmy od włączenia się do 29. Finału 
WOŚP. Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie 
odbyły się huczne wydarzenia, a tylko tradycyjna kwesta do 

damianKA — to pseudonim artystyczny, którym po-
sługuje się Agata Kudra. Wraz z zespołem: Krzysztof 
Tyburowski (gitara), Kamil Kudra (gitara), Artur  

Tyburowski (bas), Bartłomiej Tyburowski (instrumenty 
klawiszowe), Sebastian Jachym (perkusja), tworzy muzykę 
z pogranicza pop/rock. Pomysł na projekt zrodził się około 
trzech lat temu, a rok później powstały pierwsze kompozy-
cje. Teksty piosenek pisane są niejako w oparciu o własne 
przeżycia lub przemyślenia na temat świata, a ich wspól-
nym mianownikiem jest poszukiwanie szczęścia. Za kom-
pozycję oraz teksty odpowiedzialni są Agata i Krzysiek.
2 marca miał premierę pierwszy singiel damianKi pt. „Wy-
marzony świat”. Artyści cały czas pracują nad materiałem 
na swoją debiutancką płytę i jeśli wszystko przebiegać bę-
dzie po ich myśli, to ukaże się ona w przyszłym roku. ▪

Działalność CKiCz 
Brzostek w dobie 
obostrzeń 

puszek. W niedzielę 31 stycz-
nia w okolicach brzosteckiego 
rynku i pod Biedronką poja-
wili się Wolontariusze z kolo-
rowymi skarbonkami w ręku 
i mnóstwem czerwonych ser-
duszek i balonów. W tym roku 
nową formą kwesty były Szta-
bowe Puszki Stacjonarne. Jed-
na z nich stanęła w Domu Kultury w Brzostku, gdzie przez 
kilka dni można było wesprzeć 29. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W imieniu organizatorów dziękujemy 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek spo-
sób wsparli 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Brzostku. Z satysfakcją informujemy, iż tegoroczna zbiór-

ka osiągnęła kwotę 6  530,80 
zł, za co jeszcze raz serdecz-
nie dziękujemy wszystkim 
ludziom o wielkim sercu. Sło-
wa podziękowania kierujemy 
również dla Kebab Brzostek, 
który zaoferował darmowy po-
siłek naszym bohaterskim wo-
lontariuszom, jak i restauracji 
Kardamon za słodki poczę-
stunek dla nich oraz pewnej 
mieszkance Brzostku, która 
wsparła wolontariuszy gorącą 
herbatą w ten chłodny dzień.

W naszej ofercie kultural-
nej nie brakuje bezpłatnych 
projekcji filmowych dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych.  
Seanse odbywają się w pełni 
wyposażonej sali, z dostęp-
nymi, zgodnie z zaleceniami 
i obostrzeniami, 50% miejsc 
na widowni, czyli 70 widzów. 
Projekcje rozpoczęliśmy ▸  
filmem z okazji walentynek, 

CKiCz Brzostek ● fot. Nina Wodzisz

/damianKAmusic
/damianka

dam
ianK

A

https://www.facebook.com/damianKAmusic
https://www.youtube.com/damianka
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dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę. Po uzyska-
niu 10 naklejek zostanie uhonorowany Dyplomem Małego 
Czytelnika – potwierdzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. 
„Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” 
to praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z co-
dziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki. 
Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura 
pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwo-
ju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspira-
cji. Akcja trwa do wyczerpania Wyprawek Czytelniczych. 
Więcej informacji w Bibliotece Publicznej w Brzostku,  
tel. 14 6830 316.

Plany kulturalne na 2021 r. Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku musiały zostać dostosowane do nowych 
realiów. Jednak jesteśmy optymistycznej myśli odnośnie 
planowanych na ten rok wydarzeń. Cały czas placówka 
obserwuje jednak, jak przebiega rozwój sytuacji związanej 
z pandemią i rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okolicy. 
W przypadku jakichkolwiek zmian epidemiologicznych pro-
gram zajęć i działalności CKiCz Brzostek może ulec zmianie. 

▪

kolejna była z okazji Dnia Kobiet. Od-
były się również pokazy dla dzieci 
i młodzieży. Zapewniamy, że podczas 
każdej projekcji dbamy o zachowa-
nie bezpieczeństwa i maksymalną 
redukcję ryzyka zakażeń. W trosce 
o bezpieczeństwo naszych widzów po 
każdej projekcji filmowej sala wido-
wiskowa poddawana jest ozonowa-
niu przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Brzostku, za co serdecznie jej dzię-
kujemy. Filmy, które proponujemy, 
są wartościowe, najlepszych świa-
towych producentów i zainteresują 
niejednego miłośnika dobrego kina. 
Od początku 2021 r. zrealizowali-
śmy 8 projekcji filmowych, podczas  
których gościliśmy 400 kinomanów.

Sezon kulturalny 2020/2021, który rozpoczął się w paź-
dzierniku, z powodu wprowadzenia obostrzeń byliśmy zmu-
szeni po trzech tygodniach zawiesić. Po dłuższej przerwie, 
od 1 marca br. powróciliśmy z ofertą zajęć prowadzonych 
w ramach przygotowań i realizacji wydarzeń artystycznych 
oraz wystaw. W naszej ofercie znajdą Państwo zajęcia: ta-
neczne dla dzieci, teatralne, techniczno-plastyczne oraz na-
uki gry na instrumentach takich jak gitara akustyczna, elek-
tryczna, ukulele, pianino, keyboard.

Konkurs Plastyczny „Baranek Wielkanocny” to kolejna 
kulturalna propozycja, która zainteresuje dzieci i młodzież 
oraz podopiecznych WTZ i ŚDS. Głównym celem konkursu 
jest rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz 
talentu artystycznego. Konkurs już trwa, a o jego wynikach 
poinformujemy Państwa w kolejnym numerze „Wiadomości 
Brzosteckich”.

Biblioteka Publiczna w Brzostku wraz z filiami zachę-
ca Małych Czytelników urodzonych w latach 2014–2018 do 
odwiedzenia bibliotek i udziału w projekcie „Mała Książka 
– Wielki Człowiek”. Podczas wizyty Mali Czytelnicy otrzy-
mają w prezencie książkę „Pierwsze Czytanki dla…” oraz 
Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Po każdora-
zowym wypożyczeniu przynajmniej jednej książki z działu  
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Bal karnawałowy to niezwykle istotne wydarzenie wpi-
sane na listę przedszkolnych uroczystości. Tegorocz-
na impreza diametralnie różniła się od tych, które 

zwykliśmy organizować do tej pory. Z uwagi na stosowanie 
się do wszystkich zaleceń rekomendowanych przez Mini-
sterstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, 
postanowiliśmy przeprowadzić ten emocjonujący dzień 
w odmiennym anturażu. Pozostając w budynku naszej pla-
cówki, dzieci z każdej grupy wiekowej w swoich barwnie 
przystrojonych salach prezentowały wspaniale wykonane 
i współgrające ze sobą kostiumy. Brały czynny udział w za-
bawach tanecznych integrujących cały zespół. Gdy czuły, że 
ich siła została nadwerężona, a energia nieco obniżyła za-
dowalający je poziom, z ochotą częstowały się smakołykami 
dostarczonymi do każdego, przypisanego danemu oddzia-

Brzosteckie 
przedszkolaki na balu 
karnawałowym 

łowi, pomieszczenia, aby na nowo móc cieszyć się tym, co 
było w zanadrzu tej wyprawionej z myślą o nich biesiady. 

Jedną z atrakcji skierowaną dla wszystkich przedszko-
laków był multimedialny występ aktorów z krakowskiego 
katolickiego teatru edukacji, którzy dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technologii przenieśli nas w magnetycz-
ny świat „Alicji z krainy czarów”. Zaangażowanie w pokaz 
dzieci spotęgowało ich narastający z kolejną minutą za-
chwyt i atencję, a celowe i dokładanie przemyślane użycie ▸ 

Beata Barbarzak ● fot. Antoni Wajda
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Przygoda z Teatrem 
Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie
Szkolny koordynator konkursu M.Z. 

Wkwietniu ubiegłego roku szkolnego Szkoła 
Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza 
w Kamienicy Górnej otrzymała zaproszenie do 

udziału w programie pod nazwą Wsparcie szkół i placówek 
w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ogranicze-
nia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1. 
Program ten był inicjatywą Samorządu Województwa Pod-
karpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i obej-
mował realizację ofert edukacyjnych przygotowanych przez 
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, TVP3 Rzeszów, 
Podkarpacką Komisję Filmową – Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie oraz Polskie Radio 
Rzeszów.

Szkołę w Kamienicy Górnej w tym progra-
mie reprezentowały trzy uczennice: Martyna 
Podgórska (klasa VIII), Maja Zielak (klasa II) 
i Zuzanna Zielak (klasa I). Wzięły one udział 
w projekcie Konkurs recytatorski Polska 
poezja religijna z okazji 100. rocznicy uro-
dzin Świętego Jana Pawła II i beatyfikacji 
Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Wiersz Martyny – Jan Paweł II Tryptyk rzymski fr. „Źródło” 
bardzo spodobał się komisji konkursowej i stał się przepust-
ką do kolejnego etapu. W listopadzie do następnego etapu 
przystąpiły Maja i Zuzia, uczestnicząc w warsztatach online 
prowadzonych przez Dagny Mikoś – aktorkę Teatru im. Wan-
dy Siemaszkowej w Rzeszowie.  Rezultatem tych spotkań 
było nagranie w domu recytacji wiersza i udział dziewczy-
nek w ścisłym finale, w którym znalazło się 33 uczestników.

Wielki finał konkursu i podsumowanie działań odbyło 
się 14 grudnia 2020 r. na platformie YouTube. Zdalnie rów-
nież obradowało Jury konkursu „Polska poezja religijna” 
w składzie: dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dzie-
dzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego Robert Godek, Podkarpacki Ku-
rator Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej Jan Nowara oraz pełnomocnik dyrektora 
Teatru Jagoda Skowron, którzy obejrzeli i ocenili nagrane 
przez uczniów prezentacje wierszy. Konkurencja była duża, 

ponieważ uczestniczki z naszej szkoły musia-
ły zmierzyć się z 33 uczniami szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych placówek z tere-
nu województwa podkarpackiego. Finalistki 
z Kamienicy otrzymały dyplomy i podzięko-
wania za uczestnictwo oraz upominkowe 
karty do Empiku. Wielką wygraną i niezapo-
mnianą przygodą dla Mai i Zuzi były warsz-
taty teatralne przeprowadzone przez znako-
mitą aktorkę Dagny Mikoś, która udzieliła im 
wiele wskazówek i cennych rad dotyczących 

rozwijania wyobraźni, koncentracji i aktywności twórczej. 
Jak zgodnie przyznają biorący udział w projekcie ucznio-

wie, nauczyciele i aktorzy, praca nad nim była niesamowicie 
rozwojowym doświadczeniem, dającym ogromną satysfak-
cję. Pomimo że do tej pory zespołom aktor-uczeń nie udało 
się spotkać w realnej rzeczywistości, wciąż mamy nadzieję, 
że nadejdą lepsze czasy, które takie spotkanie umożliwią. ▪

licznych innowacji wzbogaciło wszyst-
kie odgrywane sceny. 

Pragniemy podziękować rodzicom 
za włączenie się w przygotowanie tego 
przedsięwzięcia oraz przyczynienie się 
do niegasnącego optymizmu i radości 
eskalowanych przez swoje pociechy. 
Dla nas, jako pedagogów, to największe 
szczęście móc oglądać wychowanków 
w tak świetnym nastroju, rozpromienio-
nych i pochłaniających otaczający ich 
świat każdym ze zmysłów. ▪

Maja i Zuzanna Zielak

Martyna Podgórska
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Klasa II ze Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Pi-
ramowicza w Kamienicy Górnej zdobyła jedną 
z 400 nagród w ogólnopolskim konkursie eduka-

cyjnym, organizowanym przez sieć sklepów Biedronka 
pod nazwą „Szkolne przygody gangu Fajniaków”. Łącz-
nie do konkursu wpłynęło aż 6999 prac plastycznych  
z 2144 placówek oświatowych z całej Polski. 

Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na przeprowa-
dzeniu lekcji dotyczącej wybranego żywiołu natury na pod-
stawie scenariuszy i materiałów edukacyjnych dostępnych 
na stronie projektu, udokumentowaniu i opisaniu tych zajęć 
oraz przesłaniu indywidualnych prac plastycznych dzieci, 
inspirowanych żywiołami przyrody. Jury, dokonując wyboru 
zwycięskich prac, kierowało się następującymi kryteriami: 
kreatywność przygotowanej pracy plastycznej, widoczny 
wkład zaangażowania dzieci w tworzenie pracy plastycznej, 
zgodność pracy konkursowej z tematyką i celem konkursu – 
propagowaniem postaw proekologicznych i kształtowaniem 
wrażliwości ekologicznej, wyjątkowa skala przedsięwzięcia 

oraz innowa-
cyjne podej-
ście. 

Uczniowie z Kamienicy Górnej zostali nagrodzeni za ży-
wioł ogień i otrzymali maskotki Fajniaka Soni (słoneczko) 
oraz magiczne ołówki z nasionami, pamiątkowe dyplomy 
i podziękowania za udział w konkursie.

„Serdecznie gratulujemy zaangażowania i pracy włożo-
nej w realizację zadania konkursowego. Oglądanie zgłosze-
nia było dla Jury prawdziwą przyjemnością! Cieszymy się, 
że nasz konkurs był dla Państwa impulsem do tak aktyw-
nego i kreatywnego promowania postaw proekologicznych 
wśród najmłodszych” – tak organizatorzy konkursu napisali 
w e-mailu, informując zwycięską klasę o wygranej. 

Do konkursu przystąpili uczniowie klas I, II i III. Od 21 
września 2020 roku dzieci pogłębiały wiedzę z dziedziny 
ekologii. Przedstawiciele „Gangu Fajniaków”: Słońce Sonia 
(ogień), Kropla Ksenia (woda), Drzewo Dobromir (ziemia) 
i Chmurka Celinka (powietrze) wspierali te działania edu-
kacyjne. Uczniowie poszerzali wiedzę o energii słonecznej, 
czystości wód i  znaczeniu wody dla planety, zjawiskach 
atmosferycznych czy świecie roślin. Co więcej, uczniowie 
sami mogli zostać Fajniakami, czyli kimś, kto troszczy się 
o przyrodę i wie, jak o nią dbać, a także uczy dobrych na-
wyków innych. Wszystko to dzięki specjalnym materiałom 
edukacyjnym przygotowanym przez Biedronkę we współ-
pracy z metodykiem edukacji wczesnoszkolnej. 

Wybór klasy I padł na żywioł powietrza, klasa II zgłębiła 
tajniki dwóch żywiołów: wody i ognia, natomiast III klasa 
zajmowała się żywiołem ziemi. Jako podsumowanie zajęć 
młodzi ekolodzy wykonali konkursowe prace plastyczne. 
Biorąc udział w konkursie, dzieci świetnie się bawiły, wyko-
rzystując swoją kreatywność i  eksperymentując, bo każdy 
dzień z Fajniakami miał praktyczny charakter. 

Uczniowie udowodnili, że doceniają magię natury i trosz-
czą się o nasze środowisko! ▪

Gang Fajniaków
działa w Kamienicy
Wychowawca Mariola Zielak
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Jak co roku, rodzice wraz ze swoimi pociechami – absol-
wentami ostatnich klas szkoły podstawowej stoją przed 
trudnym pytaniem: co dalej? 

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, postaram się 
przybliżyć pokrótce ten temat. W każdym roku w Monitorze 
Polskim Ministerstwo Edukacji i Nauki publikuje prognozę 
zawodów, na jakie będzie zapotrzebowanie na rynku pracy 
w najbliższym czasie.

Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształ-
towania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do 
potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.  Ma ona 
wpływ na poprawę trafności w kształceniu w zawodach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wykaz za-
wodów szkolnictwa branżowego na rok 2021, dla których jest 
prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników  
w województwie podkarpackim. Wśród wyszczególnionych 
83 zawodów na tej liście znalazły się zawody, w których 
kształci Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Jana Pawła II w Brzostku, a mianowicie: kucharz, mecha-
nik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mecha-
nizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług ga-
stronomicznych. Prezentowany dokument wskazuje też na 
zapotrzebowanie na technika architektury krajobrazu. 

Kolejnym pytaniem najczęściej zadawanym przez rodziców 
jest: Jaką szkołę wybrać? 

Zdecydowana większość absolwentów szkół podstawo-
wych wybiera licea ogólnokształcące. Ci, którzy podejmują 
taką decyzję, muszą mieć świadomość, że po zakończeniu 
czteroletniej nauki nie będą mieli zawodu i nie będą przy-
gotowani do wejścia na rynek pracy. Będą musieli uczyć się 
dalej na studiach wyższych lub w szkole policealnej. Ponie-
waż ponad 90 proc. absolwentów LO decyduje się na pod-
jęcie nauki na studniach, w związku z powyższym można 
stwierdzić, że liceum jest przepustką na studia wyższe. Ten 
typ szkół wybierają dwie grupy uczniów. W mniejszości są 
ci, którzy wiedzą już, co chcą robić w życiu i mają sprecyzo-
wane plany – chcą zostać lekarzami, inżynierami czy praw-
nikami. Zdecydowana większość jednak jeszcze nie wie, jak 
ma wyglądać ich droga zawodowa. 

Przed wyborem ogólniaka znacznie ważniejsze niż stop-
nie ze świadectwa jest szczere odpowiedzenie sobie na pyta-
nia: czy chcę się uczyć, umiem to robić, jak wybrany profil ma 
się do moich zainteresowań i predyspozycji oraz czy odnajdę 
się w nowej rzeczywistości. Bo najważniejsze jest podejście 
do obowiązków szkolnych, a nie otrzymywane oceny.

Technika to przede wszystkim szkoły przygotowujące 
uczniów do pracy w wybranym zawodzie. Do tego typu szkół 
najczęściej trafiają uczniowie, którzy mają sprecyzowane 
plany zawodowe i chcą zaraz po szkole podjąć pracę zawo-

dową. Aby uzyskać tytuł technika, należy zdać w trakcie na-
uki dwie kwalifikacje zawodowe. Równocześnie absolwenci 
tego typu szkół nie zamykają sobie możliwości dalszej na-
uki, gdyż mogą podejść do matury. Ważne jest również re-
alizowane rozszerzenie z danego przedmiotu, ponieważ to 
ten przedmiot najczęściej jest wybierany przez uczniów na 
maturze jako jeden z obowiązkowych rozszerzonych. Absol-
wenci Technikum mają zatem dwie drogi wyboru: podjąć 
pracę zawodową lub kształcić się dalej na studiach np. kon-
tynuując kierunek nauczania lub wybrać inny.

Szkołę branżową powinni wybierać ci, którzy wiedzą na 
pewno, że chcą pracować w konkretnym zawodzie i chcą go 
zdobyć jak najszybciej. To też szkoła dla osób, które zupeł-
nie nie widzą potrzeby kończenia studiów wyższych i tych, 
co na obecnym etapie edukacji chcą mniej się uczyć. W szko-
le branżowej będzie im znacznie łatwiej. Warto dodać, że 
w szkole branżowej uczniowie uczą się jednego języka ob-
cego, nie mają przedmiotów realizowanych na poziomie 
rozszerzonym, a nacisk kładziony jest na kształcenie zawo-
dowe – mają więcej zajęć praktycznych. W pierwszej klasie 
szkoły branżowej to jeden dzień, w drugiej klasie dwa dni, 
a w trzeciej klasie – aż trzy dni. Kończący je uczniowie są 
więc bardzo dobrze przygotowani zawodowo. Nie oznacza 
to jednak, że w trakcie nauki nie mogą się im zmienić prio-
rytety. Po zakończeniu nauki i  zdaniu egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w  zawodzie absolwenci otrzymują 
dyplom zawodowy i mają wykształcenie zasadnicze branżo-
we (w zakresie jednej kwalifikacji). Są gotowi do wejścia na 
rynek pracy. Mogą także kontynuować naukę w dwuletniej 
Szkole Branżowej II stopnia. Nauka w szkole branżowej II 
stopnia umożliwia uzyskanie tytułu technika (po zdaniu eg-
zaminu z drugiej kwalifikacji w zawodzie), umożliwia także 
przystąpienie do egzaminu maturalnego. 

Następne pytanie brzmi: Jakie możliwości daje nauka 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzost-
ku? Nauka odbywa się w nowo wyremontowanych budyn-
kach, tj. budynku głównym oraz w warsztatach szkolnych. 
Pracownia Architektury Krajobrazu jest bardzo dobrze wy-
posażona m.in. w profesjonalne biurka kreślarskie oraz lap-
topy (samodzielne stanowiska), w których zainstalowane 
są programy do tworzenia projektów – aranżacji ogrodów 
i innych obiektów małej architektury krajobrazu. Dużym 
plusem jest to, iż uczniowie nie muszą przynosić swoich ma-
teriałów wykorzystywanych do nauki zajęć praktycznych, 
ponieważ szkoła wszystkie niezbędne materiały posiada 
i uczniowie z nich korzystają. W czasie pogody zajęcia prak-
tyczne odbywają się na działkach należących do szkoły, 
gdzie uczniowie wykorzystują np. niwelator optyczny, który 
służy do wykonywania potrzebnych pomiarów oraz zajmu-
ją się pielęgnacją roślin otaczających naszą szkołę, zieloną 
klasę i oczko wodne. 

Na terenie szkoły znajdują się także trzy pracownie, w któ-
rych uczniowie z kierunku: Technik Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych oraz Kucharz mają zajęcia praktyczne – są to 
kuchnie w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt. Również 
na tych kierunkach kształcenia uczniowie nie muszą przyno-
sić własnych produktów, aby uczyć się zawodu, tylko szkoła 
wszystkie niezbędne produkty zapewnia. Zajęcia odbywają się 
w kilkuosobowych grupach, co sprzyja zdobywaniu wiedzy. ▸ 

Co dalej po ósmej 
klasie?
Doradca Zawodowy ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku

Margareta Stelmach
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Technik architektury krajobrazu 
 

Technik architektury krajobrazu podczas nauki zawodu 
poznaje techniki projektowania, oznaczenia graficzne, two-
rzy rzuty, przekroje, rysunki martwej natury i otaczającego 
krajobrazu oraz projekty ogrodów w programach graficznych. 
Poznaje rośliny ozdobne, ich nazewnictwo polskie i łacińskie. 
Podczas zajęć praktycznych uczeń sadzi kwiaty, krzewy, drze-
wa, zakłada kwietniki, kosi trawę, obsługuje sprzęt ogrodniczy.
W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności: 
aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody i zie-
leni), aranżacji florystycznych – projektowania i wykonywa-
nia kompozycji kwiatowych, dekorowania wnętrz materiałem 
roślinnym, projektowania i wykonywania systemów nawad-

Na terenie warsztatów odbywają się zajęcia dla uczniów 
uczęszczających do Technikum Mechanizacji Rolnictwa 
i Agrotroniki oraz z kierunku Mechanik – Operator Pojaz-
dów i Maszyn Rolniczych. Uczniowie w grupach kilkuoso-
bowych mają zajęcia w kuźni, spawalni, pracowni obróbki 
mechanicznej, która w tym roku wyposażona została w no-
woczesną tokarkę, pracowni napraw maszyn i pojazdów rol-
niczych oraz innych pomieszczeniach, w których znajduje 
się profesjonalny sprzęt rolniczy. W czasie pogody zajęcia 
odbywają się na zewnątrz w należących do szkoły dział-
kach. Na tych kierunkach kształcenia uczniowie zdobywa-
ją uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B i T oraz 
operatora kombajnu zbożowego. Szkoła posiada trzy samo-
chody osobowe do nauki jazdy (Kia, Peugeot i Suzuki swift).
Atuty wszystkich kierunków nauczania:
— możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji 
w czasie ferii zimowych poprzez ukończenie dodatko-
wych kursów np. kelnera, barmana, kursu obsługi kasy  
fiskalnej, wózków jezdniowych, kurs spawacza (zajęcia 

z kursów odbywają się na terenie szkoły wraz z egzaminem), 
— nowa profesjonalna pracownia do nauki języków obcych. 
Plusem uczęszczania do klas Technikum jest odbywanie 
płatnej praktyki zawodowej, a tym samym nawiązanie no-
wych kontaktów zagranicznych. 
A gdzie? 
— ciśnie się samo pytanie na usta. Ostania praktyka zagra-
niczna odbyła się dzięki programowi ERASMUS+ w Cze-
chach. Natomiast praktyki zawodowe na terenie kraju mają 
miejsce w Arłamowie, nad morzem oraz w lokalnych zakła-
dach pracy. 
Bardzo ważne jest to, co w takiej szkole można osiągnąć? 
— przygotować się bardzo dobrze do pracy w wybranym za-
wodzie, a możliwe to jest dzięki modernizacji budynków, 
doposażeniu i wyposażeniu pracowni w nowoczesny i nie-
zbędny sprzęt. Największy wpływ na te zmiany miało przej-
ście szkoły od stycznia 2019 roku pod Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. ▪

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. Jana Pawła II 
w Brzostku oferuje 
kształcenie w następu-
jących zawodach: 

niania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), produkcji 
roślin ozdobnych, projektowania, wykonywania i konserwa-
cji ogrodów, budowy i urządzania terenów zieleni zgodnie 
z przygotowaną dokumentacją.
Kwalifikacje zawodowe:
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz kon-
serwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe:

• Rośliny ozdobne
• Podstawy projektowanie architektury krajobrazu
• Urządzanie obiektów małej architektury krajobrazu
• Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektur  
     krajobrazu
• Ochrona i kształtowanie krajobrazu
• Język obcy zawodowy
• Działalność gospodarcza
• Przepisy ruchu drogowego kat. T
• Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów

Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach projek-
towych, urzędach, w których komórki zajmują się zielenią, 
w firmach zajmujących się projektowaniem zieleni, sklepach 
ogrodniczych, kwiaciarniach, szkółkach roślin ozdobnych.
Architekt krajobrazu może być zatrudniony w biurach, 
instytucjach, wydziałach architektury i organizacjach spo-
łeczno-gospodarczych zajmujących się projektowaniem, za-
gospodarowaniem oraz konserwacją i pielęgnacją terenów 
zieleni; szkółkach roślin i lokalnych zakładach pielęgnacji 
zieleni; w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych 
zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowa-
niem terenów zieleni; może też prowadzić własną działalność 
gospodarczą.
Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach architektury, architektury krajobrazu, ogrod-
nictwa i innych kierunkach zależnie od indywidualnych 
zainteresowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowa-
nia gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE. ▸ 
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wspomagających automatyzację prac. Absolwent uzyskuje 
uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. T, a tak-
że uprawnienia operatora kombajnu zbożowego oraz ma moż-
liwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.
Kwalifikacje zawodowe:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w rolnictwie 
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Przedmioty zawodowe:

• Podstawy rolnictwa
• Pojazdy rolnicze
• Maszyny rolnicze
• Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
• Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
• Mechatronika w rolnictwie
• Rysunek techniczny
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Podstawy elektrotechniki
• Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
• Działalność gospodarcza
• Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach 
zajmujących się produkcją, obrotem i serwisem ciągników, 
maszyn oraz środków transportowych dla rolnictwa. Dla 
chętnych organizowane są też praktyki zawodowe w firmach 
zajmujących się produkcją rolną i ogrodniczą na terenie UE.
Miejscem pracy technika mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie 
obrotu sprzętem rolniczym, serwisem gwarancyjnym i po-
gwarancyjnym pojazdów i maszyn; przedsiębiorstwa zajmu-
jące się produkcją rolną, dystrybucją oraz przetwórstwem. 
Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w zakresie produkcji rolniczej, świad-
czenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania 
i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. 
Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować na-
ukę na wydziałach inżynierii produkcji z zakresu eksploatacji 
systemów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa precy-
zyjnego i innych kierunkach zależnie od indywidualnych za-
interesowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowania 
gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

Kucharz

Kucharz to osoba zajmująca się za-
wodowo sporządzaniem potraw i na-
pojów, przechowywaniem żywności, 
wykonywaniem czynności związa-
nych z ekspedycją potraw i napojów. 
Stosuje różne metody kulinarne, die-

ty, czerpiąc z tradycji, kształtuje nowoczesne trendy żywienia. 
Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej. 
Kwalifikacje zawodowe
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Przedmioty zawodowe:

• Technologia gastronomiczna
• Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
• Zasady żywienia

Technik żywienia 
i usług gastrono-
micznych

Technik żywienia 
i usług gastrono-
micznych podczas 
nauki nabywa wie-

dzę z zakresu planowania i organizacji żywienia, produkcji 
potraw i obsługi konsumenta.
Absolwent jest wyposażony w umiejętności i bogatą wie-
dzę towaroznawczą o produktach żywnościowych, zna ich 
wartość odżywczą, umie sporządzać i podawać potrawy, 
komponuje posiłki i racjonalnie układa jadłospisy, planuje 
i organizuje produkcję gastronomiczną, kultywuje narodo-
we i regionalne tradycje kulinarne oraz kształtuje wzorce 
zdrowego żywienia w społeczeństwie. Jest przygotowany do 
prowadzenia działalności gospodarczej.
Kwalifikacje zawodowe:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty zawodowe:

• Technologia gastronomiczna 
• Zasady żywienia
• Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 
• Działalność gospodarcza
• Usługi gastronomiczne
• Rachunkowość i finanse w gastronomii
• Organizacja produkcji gastronomicznej
• Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach gastrono-
micznych oraz w zakładach gastronomii otwartej i zamknię-
tej na terenie całego kraju.
Miejscem pracy technika żywienia są zakłady żywienia zbio-
rowego (stołówki, bary, restauracje, pensjonaty, kawiarnie itp.), 
instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba zdrowia 
(szpitale, sanatoria, placówki sanitarno-epidemiologiczne), or-
ganizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujące się upo-
wszechnianiu wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto absolwen-
ci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie 
usług gastronomicznych: cateringu, agroturystyki itp.
Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być poszerzane po-
przez kontynuację nauki na wyższych uczelniach, na kie-
runkach: żywienie człowieka, technologia żywności, diete-
tyka, towaroznawstwo żywności i pokrewnych.

Technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki

Technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki podczas nauki za-
wodu poznaje zasady planowania 
eksploatacji i napraw pojazdów, 
środków transportowych, maszyn 
i urządzeń rolniczych. W trakcie 

nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu regulacji, 
naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, 
środków transportowych oraz maszyn i urządzeń. Posiada 
umiejętności doboru i konfiguracji systemów elektronicznych 
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Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach 
gastronomicznych.
Miejscem pracy kucharza są restauracje, bary, stołówki, 
jadłodajnie oraz własne firmy.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifika-
cji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz 
dyplom technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu ma-
turalnego.

Mechanik — operator pojazdów 
i maszyn rolniczych

Mechanik — operator pojazdów 
i maszyn rolniczych podczas na-
uki zawodu poznaje zasady obsłu-
gi, regulacji, naprawy i eksploatacji 
pojazdów, środków transportowych, 
maszyn i urządzeń rolniczych.

W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu 
regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego 
pojazdów, środków transportowych oraz maszyn i urządzeń 
stosowanych w rolnictwie. Posiada umiejętności doboru, ob-
sługi i agregatowania pojazdów i maszyn.
W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa 
jazdy kat. B i kat. T, a także operatora kombajnu zbożowego 
oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków 
jezdniowych.
Kwalifikacje zawodowe
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń 
i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Przedmioty zawodowe:

• Podstawy rolnictwa
• Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie 
• Pojazdy rolnicze
• Przepisy ruchu drogowego kat.B i T
• Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
• Maszyny rolnicze
• Rysunek techniczny
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Działalność gospodarcza
• Podstawy elektrotechniki
• Podstawy eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych
• Język obcy zawodowy

Miejscem pracy mechanika – operatora pojazdów i maszyn 
rolniczych są przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rol-
nictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechani-
zacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części 
zamiennych do sprzętu rolniczego. 
Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw 
rolnych oraz korzystania z funduszy UE.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifika-
cji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz 
dyplom technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu ma-
turalnego. ▪

Wywiad z absolwentką Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II 
w Brzostku Angeliką Cabaj

Red.: W jakich latach uczęszczała Pani do szkoły?
A.C.: Do technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku 
uczęszczałam w latach 2013-2017.
Red.: Co skłoniło Panią do wyboru właśnie tej szkoły?
A.C.: Do wyboru tej szkoły skłoniła mnie dostępność intere-
sującego mnie kierunku kształcenia oraz opinie starszych 
kolegów.
Red.: Jak wspomina Pani lata spędzone w murach naszej 
szkoły?
A.C.: To były bardzo mile spędzone lata, pełne nowych do-
świadczeń, kształtujące nie tylko nasze umiejętności i wiedzę, 
ale również kontakty między rówieśnikami. Dobrze wspomi-
nam grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz koleżanki 
i kolegów, którzy zawsze tworzyli przyjazną atmosferę. 
Red.: Jakie były Pani ulubione przedmioty?
A.C.: Szczególnie lubiłam uczęszczać na zajęcia z przedmio-
tów zawodowych. Pozwoliły mi poszerzyć wiedzę, nabyć 
i doskonalić moje umiejętności.
Red.: Jakie wydarzenie z życia szkoły utkwiło Pani szcze-
gólnie w pamięci?
A.C.: Spośród licznych wydarzeń, jakie miały miejsce w szko-
le w ciągu tych 4 lat nauki, wyjątkowy dla mnie był co roku 
organizowany tzw. „Biały marsz’’ upamiętniający rocznicę 
śmierci Św. Jana Pawła II.
Red.: Jak potoczyły się Pani losy po zdaniu matury?
A.C.: Po zdaniu matury podjęłam studia na kierunku Inży-
nieria Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii 
Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, a na-
stępnie studia na kierunku Odnawialne Źródła Energii i Go-
spodarka Odpadami na Kolegium Nauk Przyrodniczych Uni-
wersytetu Rzeszowskiego.  
Red.: W jakim stopniu szkoła średnia wpłynęła na dalsze 
Pani życie?
A.C.: Szkoła średnia w dużym stopniu  wpłynęła na wybrane 
przeze mnie kierunki studiów. Wiedza i umiejętności zdobyte 
w technikum, w szczególności przedmioty zawodowe ułatwi-
ły mi dalszą edukację.
Red.: Czym się Pani obecnie zajmuje?
A.C.: Obecnie kontynuuję naukę na kierunku OZEiGO.
Red.: Czy utrzymuje Pani kontakt ze szkolnymi przyjaciółmi?
 A.C.: Tak, chociaż obecna sytuacja ogranicza nas do kontak-
towania się poprzez portale społecznościowe.
Red.: Jakich rad mogłaby Pani udzielić młodzieży naszej 
szkoły?
A.C.: Aby sami stawiali sobie wymagania, podejmowali wy-
siłek w dążeniu do celu, przełamywali własne słabości oraz 
w pełni wykorzystali czas, w którym realizują naukę w szkole 
średniej, wynosząc z niej masę doświadczeń bardzo przydat-
nych w dalszym życiu.
Red.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
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     Wstęp

Jest dużo mądro-
ści w przysło-
wiu: „Człowiek 

uczy się przez całe życie, 
a i tak głupi umiera”. Kie-

dy uzmysłowimy sobie, że 
postęp cywilizacyjny, świa-

topoglądowy czy naukowy 
był i jest możliwi dzięki człowiekowi 

– przysłowie to ma o wiele głębszy sens. Ma zabar-
wienie filozoficzne. Od pierwszych chwil życia, począwszy 
od niemowlęcia, nasza aktywność ukierunkowana jest na 
zaspokojenie potrzeb. Po jakimś czasie pojawia się potrze-
ba poznania czy zrozumienie otaczającego go świata. Czło-
wiek jako istota rozumna, od zawsze obserwował otoczenie, 
w którym przyszło mu czynić starania o lepsze jutro; starał 
się zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie; stawiał 
sobie pytania i podejmował próby uzyskania na nie odpo-
wiedzi. Starał się w ten sposób poprawić standard życia 
i zapewnić sobie bezpieczeństwo. Upraszczając, można po-
wiedzieć, że stawianie pytań oraz poszukiwanie na nie od-
powiedzi prowadzi nas do poznania czegoś nowego. Jeżeli 
uświadomimy sobie, że sięgając po gazetę, czasopismo czy 
książkę, także poszerzamy własny zasób wiedzy, to stwa-
rzamy sobie możliwość odkrycia (poznania) czegoś nowe-
go (nieznanego). Wpisujemy się w ten sposób w naukowe 
cele, które krótko można określić, jako zadanie poszukiwa-
nia odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nauka, mówiąc 
jeszcze inaczej, jest to potrzeba egzystencjalna każdego 
człowieka. W dalszej części artykułu pojawią się pytania 
związane z wydarzeniami w lutym 1846 roku, znanymi pod 
nazwą „rabacja galicyjska”. Zanim nastąpi nawiązanie do 
wydarzeń i dramatycznych opisów zdarzeń sprzed 175 lat 
w Brzostku, Smarżowej, Strzegocicach, Pilźnie, Dębicy i in-
nych miejscowościach, należy napisać o celu tego opraco-
wania. 

Na temat rabacji i chłopskiego przywódcy ze Smarżowej 
– Jakuba Szeli, ukazały się poważne rozprawy naukowe. 
Autorzy prowadzili badania ukierunkowane na sprawdza-
nie różnych hipotez – także własnych; w ich następstwie 
dochodzili do różnych wniosków i ocen. Jest to naturalne 
i znane nam zjawisko. Jeżeli pod tym kątem popatrzymy na 
niniejszy artykuł, to należy samokrytycznie napisać – nie 
ma naukowych celów, chociaż wykorzystywane są nauko-
we metody badań. Jaki zamiar przyświeca autorowi? Po-

przez uczestnictwo w poszukiwania prawdy; alternatywnie, 
poprzez poszukiwanie lepszych przybliżeń do niej – autor  
dzieli się informacjami, w nadziei, że zainteresują innych. 
Z uwagi na źródło tych informacji (osoby, czas i sposób 
utrwalenia) posiadają wysoką wartość informacyjną. Mogą 
stanowić interesujący punkt odniesienia, do historycznych 
ocen nawiązujących do rabacji oraz uczestników zdarzeń 
sprzed 175 lat. Autor nie kreuje własnego obrazu tych wyda-
rzeń. W kręgu zainteresowania znalazły się zwłaszcza re-
lacje obejmujące przedział czasowy luty 1846 roku do lipca 
1946 r. Można przyjąć, że zawierają subiektywne spojrzenia 
świadków bądź uczestników na zaistniały stan rzeczy. Ma-
jąc na myśli szkice, które odnoszą się do rabacji, wypada 
dodać, że powstały oparte o dwa źródła: wiadomości (infor-
macje) prasowe oraz wiadomości utrwalone na piśmie po-
chodzące od uczestników lub świadków. Te ostatnie jakkol-
wiek mogą zawierać niekiedy bardzo subiektywne odczucia 
lub oceny, nie są „adresowane” do jakiegokolwiek odbiorcy. 
Mówiąc jeszcze inaczej – relacje, świadectwa, oceny – nie 
mają podtekstu (zabarwienia) patriotycznego. Taką tenden-
cję da się zauważyć w opracowaniach (wspomnieniach pisa-
nych po latach). Będzie można o tym przekonać się samemu 
w części drugiej artykułu. 

Tekst pisany był z myślą i filozoficznym zapatrywaniem 
autora, że podnoszenie wątpliwości prowadzi do pozna-
nia. To założenie podyktowało konieczność poszukiwania 
alternatywnych źródeł, do tych, z których korzystali inni.  
Chociaż nie widać tego dostatecznie jasno w tekście, ma to 
odzwierciedlenie (albo będzie miało) w nakreślonych szki-
cach. Przywoływane źródła są bogate w różnorodne infor-
macje, co niespodziewanie także dla autora – wpłynęło 
na początkowe zamierzenia, a przede wszystkim znacząco 
wpłynęło na objętość tekstu. Wydaje się, że dla każdego, kto 
sięgnie po tekst, nie będzie dla niego czasem straconym. Pa-
miętajmy, że nasze horyzonty poznania warunkuje wiedza. 
Tego wydaje się zabrakło jej 175 lat temu, a nawet wcześniej. 
Niepotrzebnie przelanej krwi i ofiary życia nie powinniśmy 
usprawiedliwiać patriotycznymi celami – to jest przesłanie 
na dzisiaj. Analizujmy przyczyny. Z błędów i niepowodzeń 
w większym stopniu czerpmy życiową mądrość. Powierz-
chowność, bylejakość to problem historyczny i społeczny Po-
laków. Natomiast wiara w mity narodowe to nasza choroba. 
 

Ustrój ziem polskich pod zaborem austriackim
Ogólnie rzecz ujmując, rozkład Rzeczypospolitej nastę-

pował krocząco. Nasze zainteresowanie ograniczymy ▸ 

Jan Swół
Rzeź 1846 
w cyrkule
tarnowskim
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do kwestii związanej z terytorium i ustrojem politycznym, 
dlatego nie będziemy analizować przyczyn, które doprowa-
dziły do rozbiorów. Przypomniane zostaną natomiast fakty 
z tym związane. W sierpniu 1772 roku z Petersburga pod-
pisana została trójstronna konwencja rozbiorowa. „W imię 
Trójcy Przenajświętszej” – głosiła preambuła – układ roz-
biorowy pozbawił Rzeczpospolitą blisko jedną trzecią te-
rytorium. Największa zdobycz przypadła Austrii. Sporo 
zyskały Prusy. Najmniejsze korzyści odniosła Rosja1. Jeżeli 
będziemy jednak analizować zdobycze terytorialne, to Rosja 
zagarnęła ok. 93 tys. km² terytorium, Austria ok. 83, a Prusy 
ok. 326 tys. km². W II rozbiorze Polski (1793) wzięły udział 
Prusy i Rosja. Następstwem  trzeciego rozbioru (1795) było 
wymazanie Rzeczypospolitej z politycznej mapy Europy. 
W następstwie trzech rozbiorów pod carskie rządu podlega-
ło ok. 5,5 mln ludności oraz 462 tys. km² obszaru. Pruskim 
władzom podlegało ok. 2,6 mln mieszkańców oraz ok. 141 
tys. km² obszaru. Austrii przypadł obszar liczący ok. 130 tys. 
km² wraz z ludnością zamieszkałą na tym terytorium, którą 
szacuje się na ok. 4,2 mln2. Z ziem, które przypadły Austrii, 
zaborca stworzył królestwo Galicji i Lodomerii ze stolicą we 
Lwowie. Już w roku 1773 dokonano podziału administracyj-
nego Galicji. Kraj podzielono na sześć cyrkułów, a te na 59 
dystryktów. Pilzno zostało jednym z cyrkułów (z siedzibą 
władz w Rzeszowie), któremu podporządkowano 10 dystryk-
tów z siedzibami m.in. w Pilźnie, Kolbuszowej i Sędziszowie. 
W dystrykcie sędziszowskim znalazły się Ropczyce. W grud-
niu 1773 r. w Tarnowie odebrano przysięgę posłuszeństwa 
od ludności. Przedstawiciele duchowieństwa przyrzecze-
nie swoje składali w sali urzędu obwodowego w Pilźnie3. 
W grudniu również tego samego roku, starostowie i dy-
rektorzy dystryktów odebrali w siedzibach cyrkułów i dys-
tryktów przysięgę od szlachty, mieszczan i duchowieństwa 
na wierność cesarzowej Marii Teresie. Akty poddaństwa, 
potwierdzone pieczęciami, rada miejska Ropczyc złożyła 
w siedzibie dystryktu w Sędziszowie. Protestów nie zanoto-
wano4. Tarnów stał się siedzibą cyrkułu po przeprowadze-
niu kolejnego podziału administracyjnego w Galicji (1782). 
Władzę w imieniu cesarza w prowincji tej sprawował gu-
bernator. Językiem urzędowym był niemiecki. W szkołach 
poza parafialnymi, uczyli przeważnie Niemcy. W języku 
niemieckim prowadzili wykłady5. Pod względem prawnym 
położenie szlachty uległo pogorszeniu. Odebrano jej – pisze  
T. Maciejewski – nietykalność osobistą i majątkową, wol-
ność podatkową i prawo organizowania zjazdów. Natomiast 
magnaterię starano się pozyskać, przyznając godności, tytu-
ły honorowe i odznaczenia6. W monografii o Pilźnie przeczy-
tać możemy także o wspomnianym zjawisku. Autorzy doszli 
do przekonania, że niejednokrotnie urzędowanie w tym 
mieście było jedynie etapem w karierze urzędniczej7. Kiedy 
opisane fakty rozpatrywać będziemy w kategorii dążeń nie-
podległościowych, przyjąć musimy, że indywidualne cele 
1 R. Marcinek, XVIII wiek (1696-1809),[w:] Polska Wielka Księga Historii, wstęp. A. Nowak, Firma 
Księgarka Olesiejuk, Ożarów Maz. 2016, s.481.
2 Rozbiory Polski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski, dostęp 21.01.2021.
3 B. Stanaszek red., Pilzno; monografia miasta do 1945 roku, Wyd. TPP i ZP, Pilzno 2018, s.252-253.
4 A. Zielecki, W latach absolutyzmu, [w:] Dębica. Zarys dziejów miasta i regionu, red. J. Buszko, F. 
Kiryk, SECESJA, Kraków 1995. 
5 A. Dybowska, J. Żaryn, M. Żaryn,  Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, 
PWN Warszawa 1998, s. 184.
6 T. Maciejewski Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 5.wyd., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, 
s. 196.
7 B. Stanaszek, K. Hoptaś, J. Brzegowy, Pilzno pod zaborem austriackim, [w:] Pilzno; monografia .., 
wyd. cyt. s.257.

i dążenia jednostki nie musiały być zbieżne z celami pod-
bitego narodu. System prawny i administracyjnego nadzoru 
tworzony był z myślą o zwiększeniu kontroli nad Polakami.  
Kościół utracił majątki, swobodę kontaktu z papieżem czy 
dominujący wpływ na edukację księży. Polskie duchowień-
stwo katolickie objęte zostało daleko posuniętym nadzorem 
państwa. Reformy józefińskie8 uderzyły w wyższy kler. Pro-
boszczowie „uznani w pewnym sensie za funkcjonariuszy 
państwowych, mieli dbać o poziom moralny parafian i ich 
pozytywne nastawienie do władzy”9. Miasta podzielono na 
klasy. Do pierwszej klasy zaliczono Lwów, który jako stolica 
prowincji posiadał prawo reprezentacji w Sejmie Stanowym. 
Do klasy drugiej zaliczono miasta cesarskie (większe), nato-
miast miasta mniejsze (municypalne) do klasy trzeciej. Po 
trzecim rozbiorze (1795) było 24 cyrkułów, na czele których 
stali starostowie. Władza w cyrkule podzielona była resorto-
wo na: sprawy ruchu ludności; sprawy wojska; gospodarki; 
podatki oraz sprawy polityczne (duchowieństwo, porządek 
publiczny, sądownictwo nad chłopami itp.)10. W świetle ba-
dań Andrzeja Misiuka, ochrona porządku i bezpieczeństwa 
publicznego z zaborze austriackim była dobrze zorgani-
zowana 11. Z tego powodu, nie wchodząc w szczegóły doty-
czące struktur i metod działania służb do tego powołanych, 
można zakładać, iż sprzyjało to kontroli nad poczynaniami 
ludności zamieszkałej nie tylko na terytorium Galicji.

Kontrowersje wokół galicyjskiej „rabacji”
Wyraz „rabacja” nie doczekał się – jak dotąd – zbadania 

pod względem etymologicznym12. Na próżno szukać jego 
znaczenia (objaśnienia) w słownikach języka polskiego13.  
W słownikach wyrazów obcych i trudnych – także14. Wyraz 
rabacja znajdziemy w słowniku ortograficznym15, ale nie 
ułatwia nam to poznania jego znaczenia. Leksykon16 opraco-
wany z myślą o młodych czytelnikach także nie zawiera wy-
razu, którego znaczenie wydaje się być wieloznaczne. Moż-
na w tych okolicznościach przyjmować jako istotną uwagę 
Mariana Morawczyńskiego, który pisał: „W opracowaniach 
przeważa (...) tematyka »rabacji«, upraszczająca złożoność 
zagadnienia (...) raczej nie wnikając w cały splot stosunków 
międzyklasowych, konfliktów i problemów politycznych, 
także między wszystkimi warstwami polskiego społeczeń-
stwa a zaborcą, ogranicza je do formy zbrojnych chłopskich 
wystąpień przeciw szlachcie”17. Źródłosłowem dla terminu 
rabacja według M. Morawczyńskiego jest „rauben”, wy-
raz pochodzenia niemieckiego18. Słownik języka polskiego 
w wersji internetowej objaśnia wyraz krótko: „rabacja ▸ 
8 Reformy józefińskie miały  służyć idei stworzenia nowoczesnego państwa, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Reformy_j%C3%B3zefi%C5%84skie , dostęp 28.01.2020.
9 T. Maciejewski, Historia ustroju …., wyd. cyt., s. 196.
10 Tamże, s. 197. 
11 A. Misiuk, Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Wyd. Akad. i Prof., Warszawa 
2008, s.72-74.
12 Pochodzenie wyrazu; badanie pochodzenia wyrazu. Dział językoznawstwa zajmujący się pocho-
dzeniem wyrazów. Zob. R. Pawelec, Słownik wyrazów obcych i trudnych, Wyd. WILGA, Warszawa 
2003, s. 183. 
13 S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego (R/Z), WP Warszawa1985; Mały słownik 
języka polskiego, red. E. Sobol, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993; Słownik współczesnego języka 
polskiego, red. B. Dunaj, tom 2, Wyd. Reader's Digest, Warszawa 2001; D. Podlewska, M. Świątek-
-Brzezińska, Słownik poprawnej polszczyzny, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa - Bielsko-Biała 2011.
14 Słownik wyrazów obcych , red. tomu E. Sobol, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999; R. Pawelec, 
Słownik wyrazów..., wyd, cyt.
15 Słownik ortograficzny języka polskiego, red. M. Szymczak, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993.
16 Wyrazy trudne, ważne i ciekawe, praca zb., Wyd. VII, WP Warszawa 2001.
17 M. Morawczyński, Rzeź 1846 r. Dębica, Pilzno, Tarnów i okolice, Tarn, Tow. Kult., Tarn. Of. Wyd. 
WOK, Tarnów 1992, s.8.
18 Tamże. Raub - rabunek, grabież; Räuber - rabuś, rozbójnik; zob. S. Walewski, Langenscheidts 
Taschenwörterbuch Deutsch, Langenscheidt, Berlin - München  - Wien - Zürich - New York, 1980 s. 
975.
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»napad rabunkowy«19. Z tego samego źródła dowiadujemy 
się również, że w długoletniej skali „rabacja” galicyjska słu-
żyła także sprawie wyzwolenia narodu20. Jak należy zatem 
rozumieć oraz poprawnie pod względem terminologicznym 
posługiwać się tym wyrazem (rabacja)? Pytanie ma swoje 
uzasadnienie. Wybitny prawnik i nauczyciel akademicki 
prof. Tadeusz Hanausek zwracał uwagę, że każda nauka 
operuje pewnym zestawem pojęć, często odmiennych od 
potocznego znaczenia21. W procesie komunikowania się 
ludzi, precyzja wypowiedzi ma znaczenie, co nie wymaga 
uzasadniania. Tymczasem dotychczasowe starania o pozna-
nie zakresu znaczeniowego wyrazu „rabacja” wskazują na 
jego wieloznaczność. Zatem uzasadnieniem do postawionego 
wcześniej pytania są potrzeby edukacyjne. Nie możemy zapo-
minać o aspektach historycznych i problematyce prawnej.

Wypadki z 1846 roku – pisze Ewa Danowska – określa-
ne mianem rabacji objęły okolice Tarnowa, Bochni i Jasła. 
W następstwie tych wydarzeń „zrodziły się dwie wersje 
ich oceny: urzędowa (austriacka) i patriotyczna (polska)”22. 
Żadna z nich, a nawet razem rozpatrywane, nie odzwiercie-
dlają wszystkich uwarunkowań tworzących konglomerat 
zdarzeń, przyczyn i skutków. Austriacka ocena dokonywa-
na jest poprzez odwoływania się prawa wówczas obowią-
zującego. Mówiąc ogólnie, system prawny oraz rozwiąza-
nia instytucjonalne i funkcjonalne23 uwzględniały interesy 
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego wszystkich 
trzech zaborców24. Analiza informacji na temat zdarzeń 
określanych mianem „rabacja” na to wskazuje. Nie trzeba 
chyba uzasadniać, że rozwiązania prawne, instytucjonalne, 
funkcjonalne oraz stanowiska urzędnicze miały antypolski 
charakter. Można przytoczyć opinię Tomasza Szuberta, że 
starosta tarnowski Joseph Breinl von Wallerstern świetnie 
wpisał się swoją osobą w antypolską administrację Gali-
cji25. „Wrogi stosunek (Breinla-JS) do polskiej szlachty, przy 
równoczesnym hołubieniu chłopów, był powszechnie zna-
ny”26. Będziemy mieli okazję jeszcze do tego tematu wrócić. 
Za chwilę poznamy relacje świadków, których dramatycz-
ne opisy zostały utrwalone pisemnie. Wróćmy do oceny 
zdarzeń określanych jako rabacja. Źródłem informacji dla 
autora była „Gazeta Krakowska”27 oraz wiadomości w niej 
podawane w okresie od 17 lutego 1846 roku do 1 maja 1846 r. 
Na tej podstawie da się zauważyć, że ostrze krytyki i pu-
blicznego (prasowego) potępienia ukierunkowane były na 
osoby planujące lub które dopuściły się rokoszu. Pod poję-
ciem „rokosz” rozumiano działania części szlachty do wy-
wołania niepodległościowego powstania. Podzielić należy 
pogląd, że austriacka wersja „przedstawiała rzeź galicyjską 
jako odruch wierności włościan wobec monarchii austriac-
kiej”28. Były to zachowania pożądanie a nawet nagradzane, 
co wynika z wielu źródeł. Na ten temat możemy spotkać się 
19 Rabacja, https://sjp.pwn.pl/slowniki/rabacja.html, dostęp 23.01.2021.
20 Korpus Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/korpus/szukaj/rabacja, dostęp 23.01.2021.
21 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, 6. wyd. zakt. M. Szostak, Oficyna a Wolters Kluwer 
buisiness, Warszawa 2009, s. 38.
22 E. Danowska, Rabacja chłopska 1846 roku w relacji ks. Jana Popławskiego z Niegowici, s.1., 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=E.+Danowska%2C+Rabacja+ch%C5%82op-
ska+1846+roku+w+relacji+ks.+Jana+Pop%C5%82awskiego+z+NIegowici, dostęp 23.01.2021.
23 W ocenie M. Morawczyńskiego, cały system administracyjny Galicji to dzieło chytrości i zręczno-
ści zaborcy: stawiający poszczególne grupy, warstwy, klasy i narodowości we wzajemnej wrogości. 
Zob. M. Morawczyński, Rzeź 1846 r. ...., wyd. cyt.,s.21.
24 Zob. Tomasz Szubert, Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 - 28 kwietnia 1860, Wyd. DiG, Warszawa 
2014, s. 72 i nast. 
25 Tamże, s. 80. 
26 Tamże, s. 81.
27 Ukazywała się w Wielkim Księstwie Krakowskim. 
28 E. Danowska, Rabacja chłopska ...., wyd. cyt., s.1.

z rozbieżnościami w ocenach. Pogląd, że zabójstwa dokony-
wane przez chłopów, napady na dwory, niszczenie mienia 
oraz jego kradzież były marginalizowane, stosunkowo łatwo 
można obronić. Według ustaleń Wiesława Hap(a) politycy 
austriaccy głosili, że chłopskie oddziały w 1846 r. stanowi-
ły pospolite ruszenie, które wspomagało austriacką armię29. 
Patriotyczna, polska ocena dokonywana jest przy przyjęciu 
wersji, że rabacja była „skutkiem świadomej prowokacji do-
konanej przez biurokrację austriacką, która poszczuła chło-
pów na powstańców i szlachtę”30. Przy przyjęciu jedynie  
dwóch wersji do oceny tych samych zdarzeń, nie sposób za-
uważyć, że są one skrajnie odmienne. Używając języka po-
tocznego, można je rozpatrywać według kryterium: czarne  
lub białe. Poprzestańmy na tym stwierdzeniu, pamiętając, 
że kolorów i ich odcieni jest wiele. Niesporna wydaje się być  
ocena, iż krwawe i tragiczne wydarzenia z lutego 1846 roku  
oraz ich następstwa, w szczególny sposób zapisały się w pol-
skich dziejach. „Rabacja chłopska położyła się ponurym cie-
niem na naszej historii”31. Czy za sprawą chłopów? Chyba 
nie. Stanisław Białas stoi na stanowisku, że ocena rzezi ga-
licyjskiej nie jest prosta32. W krwawych wydarzeniach (1846) 
w siedliskiej parafii i okolicy brali udział: chłopi, szlachta, 
austriaccy urzędnicy i obóz demokratyczny33. Zapatrywa-
nie to należy uznać za trefne i odpowiedzialne – biorąc pod 
uwagę prawdę historyczną. Koniecznym wydaje się wnieść 
drobne uzupełnienie: agresja chłopska w różnym stopniu 
objęła także rodziny, służbę dworską, a niekiedy księży. We 
wspomnieniach i pisemnych przekazach pojawiają się także 
Żydzi. Dla nich był to czas wielkiej trwogi, pisze Nathan Mi-
hael Gelber34. Docierały do społeczności wieści o masakrze 
panów. Krwawe wystąpienia trwały przez wiele tygodni. 
Żydzi dębiccy czekali na rozwój wydarzeń ogarnięci stra-
chem. Obawiali się miejscowej szlachty, ponieważ mogła się 
na nich zemścić za to, że prawą ręka przywódcy powstania 
J. Szeli był Żyd Lewek Sternn ze Smarżowej. Pretensje mogli 
mieć również chłopi, którzy oskarżali Żydów o wspieranie 
szlachty i w ten sposób przyczyniali się do ucisku wsi. Jak 
było w rzeczywistości?

Jak zauważył historyk Józef Andrzej Gierowski – profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – zmiany ekonomiczne czy 
polityczne budzą zawsze ożywione namiętności polemicz-
ne. Także Jakub Szela, przywódca rabacji galicyjskiej miał 
zagorzałych obrońców i przeciwników. Echa tych polemik, 
ocen bądź zapatrywań znajdują odbicie w opracowaniach 
książkowych, artykułach naukowych oraz w prasie. Dlatego 
analizując opracowania – tutaj – nawiązujące do krwawych 
i tragicznych zdarzeń początku powstania i rabacji chłop-
skiej w Galicji (1846), nie powinniśmy zapominać o silnej do-
mieszce subiektywizmu35. Świadectwa uczestników zmagań, 
osób dokumentujących fakty i zdarzenie niejednokrotnie 
pisane z polemiczną pasją lub po wielu latach, czasem by-
wają sprzeczne, a niejednokrotnie pozbawione precyzji36. ▸ 
 
29 W. Hap, Jakub Szela - krwawy upiórmczy obrońca chłopów? Wokół rabacji chłopskiej 1846 roku – 
prawda i mity, „Rocznik Jasielski, tom VI, Stow. Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Jasło 2006, s.18.
30 E. Danowska, Rabacja chłopska ...., wyd. cyt., s.1
31 Tamże. 
32 S. Białas, Jakub Szela; kim był?, Wydawnictwo CCNS, Kraków 2006, s. 6.
33 Tamże.
34 N. M. Gelber, Historia Żydów w Dębicy, https://sztetl.org.pl/he/towns/d/202-debica/
104-tqstym-trbvtyym/17614-dr-n-m-gelber-historia-zydow-w-debicy, dostęp 26.01.2021.
35 J.A. Gierowski, Historia Polski (1764-1864), PWN, Warszawa 1988, s.196-197.
36 M. Klimecki, Lwów 1918-1919. Z dziejów walk o polskie Kresy, BELLONA, Warszawa 1998-2016, s. 9.

https://sztetl.org.pl/he/towns/d/202-debica/104-tqstym-trbvtyym/17614-dr-n-m-gelber-historia-zydow-w-debicy
https://sztetl.org.pl/he/towns/d/202-debica/104-tqstym-trbvtyym/17614-dr-n-m-gelber-historia-zydow-w-debicy


www.wiadomoscibrzosteckie.pl

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE nr 2/2021 29
Zjawiska tego nie unikniemy37. Obiektywizować oceny na-
sze i innych jesteśmy w stanie, a nawet powinniśmy podej-
mować takie próby. Jest to możliwe dzięki rozwojowi tech-
nologii w zakresie przepływu informacji. Łatwiejszy dostęp 
do zbiorów w bibliotekach cyfrowych daje taką możliwość. 
Nie możemy ograniczać swojego spojrzenia do zapatrywań 
literatów i historyków. Uwzględniać należy jeszcze inne 
czynniki oraz uwarunkowania, do których zaliczyć należy: 
rzetelność i wszechstronność badań, aktywność w poszu-
kiwaniu wiarygodnych źródeł informacji, a nawet krytycz-
niejsze spojrzenie na to, co napisali inni. Taka konieczność 
uwidacznia się coraz częściej38. Jest jeszcze jeden istotny 
czynnik związany z bezpieczeństwem39. Problematyka zwią-
zana z bezpieczeństwem, a ściślej z poczuciem bezpieczeń-
stwa człowieka jest wielowątkowa. Bezpieczeństwu w środo-
wisku lokalnym nauki: psychologia, pedagogika, socjologia 
i inne, nadają szczególną rangę. Potrzeba bezpieczeństwa, 
należy do podstawowych potrzeb człowieka40. Bezpieczeń-
stwo – zauważa Antoni Olak – odgrywa fundamentalną rolę 
w życiu człowieka, determinując jego myśli oraz dążenia41. 
Jest niezbędne (konieczne) do życia i prawidłowego rozwo-
ju człowieka42. Potrzeba ta występowała od zawsze. Badania 
dowodzą, że na wiele sposobów człowiek starał sobie i jemu 
najbliższym zapewnić bezpieczeństwo43. Eliminowanie czy 
ograniczanie zagrożeń w tym się przejawiało. Brak zagrożeń 
(oczekiwany pozytywny stan) dawało i daje poczucie bez-
pieczeństwa, które w świetle aktualnej wiedzy ma wpływ na  
zachowania ludzi na całym świecie. Stiuart Diamond pisze, 
że istnieje wiele dowodów na to, że głód wyzwala niepokój 
społeczny i agresję. Głodni szybciej wpadają w gniew44. Do 
najbardziej elementarnych potrzeb człowieka zaliczamy: 
pożywienie, wodę, dach nad głową dla siebie i rodziny, 
zdrowie, pracę itp., bo to daje poczucie stabilizacji i bezpie-
czeństwa. Zaspokojenie tych potrzeb człowieka (zaliczanych 
do grupy podstawowych) jest zatem bardzo ważne. Aby sku-
tecznie negocjować – uważa S. Diamond – należy zaspokoić 
potrzeby drugiej strony. „Sprzyjają temu efektywna komuni-
kacja, poznanie poglądów przeciwnika (tutaj drugiej strony 
– JS), przyjęcie właściwej postawy i odpowiedni dobór nego-
cjatorów”45. Wydaje się, że po tym ogólnym nawiązaniu do 
potrzeb związanych z potrzebami ludzi (nie tylko chłopów 
i ich rodzin ) można wyrazić pogląd, że nie tylko zdarzenia 
z 1846 roku należy opisywać, ale także analizować przyczy-
ny oraz wyciągać wnioski na przyszłość.

Rokosz w Galicji
Pozostajemy nadal w problematyce związanej z rabacją. 

W gazetach polskojęzycznych z tego okresu pisze się o „bu-
rzycielach spokojności”, „wichrzycielach”, a także rokosza-
37 Podobnie uważa wielu historyków, m.in. Tomasz Szubert w książce cyt. wcześniej.
38 J. Swół, Dębicki Sokół; znana i mniej znana historia, cz.I, wyd. I, nakłk. aut., Dębica 2019, s. 169-
185; J. Swół, K. Zalewska, Krótka historia powstania dębickiego ogrodu i budynku „Sokoła”, maszyno-
pis. Artykuł ukaże się w Roczniku Muzealnym Regionalnego w Dębicy, Tom V (2020).  
39 Pojęcie to jest wieloznaczne i w różnym kontekście używane. Ponieważ problematyką bezpie-
czeństwa zajmuje się wiele dyscyplin naukowych, można twierdzić, że jest to abstrakcyjny termin 
określający złożony zespół pojęć.  Szerzej: J. Swół, Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce, Przegląd 
Strategiczny, Wyd. Nauk. WNPiD UAM, nr 7 z 1014, s. 445 i nast.
40 A. Olak, Współczesny wymiar rodziny w aspekcie bezpieczeństwa, [w:]  Z. Grzywna red., Współ-
czesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie, , WSZM i JO, Katowice 2014, s.315.
41 Tamże, s. 316,
42 A. Olak, Człowiek jako podmiot systemu bezpieczeństwa [w:] Z. Grzywna red., Bezpieczeństwo 
w procesach globalizacji - dziś i jutro, tom II, WSZM i JO, Katowice 2013, s. 463.
43 J. Swół, Edukacja dla bezpieczeństwa. Blaski i cienie, [w:] Z. Grzywna red., Współczesne problemy 
bezpieczeństwa i marketingu, tom II, WSZM i JO Katowice 2015, s. 544 i nast.
44 S. Diamond, Zdobądź więcej! Naucz się otrzymywać to, czego pragniesz, przekł. Monika Apps, 
Wyd. Literackie 2012, s. 417.
45 Tamże, s. 415.

nach. Ponieważ szkic ten oparty zostanie właśnie o te źródła 
informacji, z tego powodu wykorzystanie wyrazu „rokosz”  
w tej części wydaje się być uzasadnione46. W zainteresowa-
niu autora znalazły się informacje zawarte w gazetach47: 

• „Gazeta Krakowska” (dalej GK) – numery od 38 do 93, 
obejmujące okres od 17 lutego do 1 maja 1846 roku – łącznie 
56 numerów. Przedmiotem zainteresowania były wiadomo-
ści krajowe oraz informacje z zagranicy na temat zdarzeń, 
wywołanych przygotowaniami do szlacheckiego powstania  
oraz rozwój zdarzeń z tym związanych;
• „Orzeł Biały” z 1848 roku, w której to gazecie (numery  
3–5) zamieszczono wykazy osób – ofiar rzezi galicyjskiej.

Przybliżenie przebiegu wydarzeń według dat ich wystą-
pienia z wielu powodów jest utrudnione. Z pierwszą infor-
macją w GK o zagrożeniach naruszania bezpieczeństwa osób 
i mienia obywateli i mieszkańców miasta Krakowa, spoty-
kamy się w piątek 20 lutego 1846 r. Senat Rządzący Wolne-
go Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego 
Okręgu w dniu 18 lutego, wydał – komunikat (apel). Jego 
treść brzmi następująco: Nadzwyczajny zbieg okoliczności 
zagrażających naruszeniem bezpieczeństwa osób i własno-
ści Obywateli i Mieszkańców M. Krakowa wywołał konieczną 
potrzebę zwiększenia siły zbrojnej w kraju tutejszym. Pomoc 
w tej mierze udzieloną została Rządowi W.M. Krakowa nade-
słaniem w dniu dzisiejszym Oddziału wojska jednego z Trzech 
Najwyższych Protegujących Mocarstw. Środek ten doradziły 
jedynie ostrożność i troskliwość o utrzymanie prawego po-
rządku i odwrócenie grożących zamachów. Co podając do 
powszechnej wiadomości spodziewa się Senat, że Obywatele 
i Mieszkańcy M. Krakowa uważając środek wyż wspomniany 
jako dowód troskliwości o dobro tej krainy, będą umieli oce-
nić to dobrodziejstwo, tudzież spokojem i Obywatelskiem za-
chowaniem się, wesprą usiłowania Rządu krajowego w utrzy-
maniu prawego porządku48.  O krwawych i tragicznych pod 
względem skutków wydarzeniach w cyrkule tarnowskim 
i innych, żadnej informacji nie było. 

Również 18 lutego, ale we Lwowie, Arcyksiążę Austriac-
ko-Estoński – Ferdynand, sprawujący w tym czasie funkcję  
Cywilnego i Wojennego Generalnego Gubernatora, wydał 
ostrzeżenie49. Miało ono publiczny charakter. Jest w nim 
mowa o emisariuszach (posłańcach zza granicy), „których 
celem jest, prawy porządek w Galicyi zburzyć i mieszkańców 
tutejszych do nieposłuszeństwa przeciw istniejącym wła-
dzom podniecać”. Natomiast upraszczając zawiłości języko-
we, można napisać, że emisariusze ci, nieświadomych i ła-
twowiernych chcieli pozyskać i wykorzystać do powstania, 
które niebawem w całym kraju miało wybuchnąć. W różnych 
okolicznościach oraz w stosunku do różnych osób, składać 
mieli różne obietnice, które uzasadniać miały cel powstania. 
Mówili o przywróceniu dawnej Polski; zniesieniu podziałów 
stanowych i równym podziale majątków „za pomocą so-
cyalnego wstrząśnienia”. Włościanom natomiast obiecywa-
no „uwolnienie od powinności pańszczyźnianych i innych 
danin inwentaryalnych, niemniej uchylenie podatków”. 
W sytuacji, kiedy składane obietnice, okazywały się ▸ 

46 Pierwotne znaczenie słowa rokosz było nieco inne. Zob. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, 
tom IV, WP Warszawa 1985, s. 175-186.
47 Dobór źródeł jest przypadkowy – chociaż ukierunkowany na informacje na temat rabacji.
48 GK 1846, nr 41, s. 1.
49 Jego treść zamieszczona została 9 marca w GK 1846, nr 49, s. 1. Informacje i cytaty w dalszej 
części pochodzą z  treści opublikowanego  dokumentu.
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mało skuteczne (nie przekonują), wypowiadane były groź-
by o krwawej zemście. Postępowaniem takim sieją postrach 
i potęgują trwogę – pisano w dokumencie. Prawdziwym 
dążeniem i zamierzeniem jest zburzenie ugruntowanego 
porządku opartego na religii i prawie. Ci wichrzyciele praw-
dziwej swobody, wyzuwszy się z wszelkiego uczucia cnoty, 
błąkając się bez majątku i wpływu wobec towarzystwa ludz-
kiego, tego stanu z niecierpliwością wyglądają, albowiem 
przy zburzeniu prawnego porządku nic do stracenia nie mają, 
przeciwnie zaś na wypadek uwieńczenia ich zbrodniczych 
zamysłów, nadzieję uzyskania materyalnych korzyści sobie 
rokują50. Jest zapowiedź użycia i wykorzystania przez Rząd 
krajowy wszelkich środków, ażeby „zbrodniczym niepoko-
jom” tamę położyć. Arcyksiążę Ferdynand odwołuje się do 
obowiązku wierności „dla miłościwie nam panującego Mo-
narchy”, przypominając o tym. Na zakończenie następuje 
nawiązanie do ustaw karnych oraz surowych kar, łącznie ze 
skazaniem na karę śmierci. Pięć dni później, 23 lutego wyda-
ny został przez Rząd cesarsko-austriacki „obiegnik o wpro-
wadzeniu w wykonanie prawa doraźnego (Sztaudrecht) 
w obrębie powiatów tarnowskiego, bocheńskiego i rzeszow-
skiego, z powodu ukazania się tamże buntowników”51.  

Ostrzeżenie to nie zatrzymało przygotowań powstań-
czych. Może było spóźnione? Czy mogło mieć wpływ na roz-
poczęcie powstania w Tarnowie, wcześniej aniżeli planowa-
no? Czy istotnie grożono tym, którzy nie chcieli lub wahali 
się, czy przystąpić do spisku powstańczego? W jakim stop-
niu tryb doraźny wpłynął na niepowodzenie działań po-
wstańczych? Na pytania te i podobne, jak na razie nie mamy 
odpowiedzi. Śledźmy zatem rozwój wydarzeń. 

Wtorkowe wydanie GK (24 lutego) pozwala zapoznać się 
z sytuacją w mieście Krakowie52. Z obszernej i wielowątko-
wej informacji, jest nawiązanie do krążących od jakiegoś 
czasu „wieści” wśród ludności o zamierzonych porusze-
niach”, m.in. w Galicji. „Wieści te powiększała albo trwoga, 
albo nadzieja, a to stosownie do usposobienia tych, którzy je 
sobie podawali”53. Dowiadujemy się, że także od 18 lutego, 
od godz. 8 rano Kraków stał się miejscem wypadków nad-
zwyczajnych i niespodziewanych. Przy niemałym przera-
żeniu mieszkańców do Krakowa wkroczył oddział Wojska 
Austriackiego złożony z 1200 żołnierzy piechoty, 300 jazdy 
i 9 armat. „Oddział ten, szedł pochodem wojennym, z nabitą 
bronią, z zapalonemi lontami, i przy odgłosie muzyki z roz-
winiętymi sztandarami, zajął natychmiast rynek i główny 
odwach miejski”. Zatrzymano zegary miejskie. Uniemożli-
wiono przemieszczanie się nawet pomiędzy domami, które 
nakazano zamknąć. Nastąpił napływ urzędników do admi-
nistracji miasta, a nowa milicja krakowska54 dbała o bezpie-
czeństwo. Dowiadujemy się, że brak informacji o przyczynie 
interwencji wojskowej, stworzyło przydatny grunt do spe-
kulacji i najdziwaczniejszych pomysłów. Dopiero w nocy 
20 lutego rozplakatowano odezwę Senatu, którą z uwagi na 
ciemności nikt nie czytał. Około godziny trzeciej (21 lutego) 
mieszkańców obudziły salwy wystrzałów. Z ręcznej broni 
 
50 Tamże.
51 Więcej na ten temat, zob. GK 1846, nr 56, s.2.
52 GK 1846, nr 44- 45, s.1. Dalsze informacje i cytaty pochodzić będą z tego samego źródła
53 GK 1846, nr 44- 45, s.1. Dalsze informacje i cytaty pochodzić będą z tego samego źródła.
54 „Korpus wojska Ces. Austryackiego, przebrany w  mundury tutejszo krajowe, z 480 złożony 
i pełniący służbę bezpieczeństwa w Mieście i Okręgu, od czasu ewakuacyi Rzplitej Krakowskiej 
przez wojska Ces. Austryackie” - także.

strzelano „do pojedynczych osób całemi plutonami„. Do 
oddziałów wojskowych przebywających na Rynku, padły 
strzały z domu, gdzie była Traktyernia (L. 235) oraz okna 
domu zwanego „pod Murzynami”. W kierunku domów woj-
sko odpowiedziało ogniem. Na ulicach pojawiły się oddzia-
ły zbrojne powstańców polskich, które po zaciętych wal-
kach musiały się wycofać55. Trupy w tych miejscach o tym 
zaświadczały. Wśród ofiar były włościanki (5 osób) idące 
z nabiałem na place targowe; dwie osoby w ubiorach balo-
wych; powstańcy z polskich oddziałów, których liczby nie 
podano. Nastąpiły aresztowania wśród mężczyzn, których 
następnie pod strażą zatrzymano w kościele św. Wojciecha.  
Do krwawych wydarzeń w Galicji nawiązania brak. Rozwój 
wydarzeń w Krakowie nie znajduje się w kręgu naszego za-
interesowania, więc na informacjach, co się jeszcze działo, 
nie będziemy skupiać uwagi56. Dodać jednakże wypada, że 
miasto okupowane było w ścisłym tego słowa znaczeniu do 
godz. 18 w dniu 22 lutego. Niespodziewanie dla mieszkań-
ców, a nawet ku ich zaskoczeniu, po godz. 18 (22 lutego) 
zwinięto posterunki uliczne, wojsko austriackie uformowa-
ło szyk marszowy i opuściło Kraków. „Z wojskiem Austriac-
kim, uciekli razem a przynajmniej pochowali się, Policya, 
Milicya, jednym słowem wszystko co tylko gdziekolwiek 
bywa rękojmią porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
i miasto przerażone trwogą, zostawiono samemu sobie”. Czy 
był to taktyczny podstęp? Tego nie można wykluczyć. „Woj-
ska Austryackie cofnęły się na Pogórze, zdjęło za sobą most, 
i od czasu do czasu daje ognia z trzech armat zatoczonych 
na moście, chociaż nie wiadomo w jakim celu i do kogo”. 

Budząca nasze zainteresowanie informacja na temat wy-
darzeń w Galicji pojawia się w gazecie dopiero we wtorek 
10 marca57. Nie jest to redakcyjna wiadomość, lecz odwoła-
nie się do artykułu z 24 lutego zamieszczonego w austriac-
kiej gazecie. O rozruchach (niepokojach) w Galicji napisano 
w niej następująco: Stronnictwo wichrzycieli porządku spół-
ecznego, nie ograniczyło zbrodniczych zamachów swoich na 
Poznaniu i Krakowie; świeże w Galicji zaszłe wypadki oka-
zały, że one i przeciwko zakłóceniu spokoju tego kraju zamie-
rzone były. Tam jednakże wichrzyciele ujrzeli się zupełnie za-
wiedzionemi w zbrodniczych planach swoich. Władze miasta 
Tarnowa już były wcześnie uprzedzone o związkach i zama-
chach kommunistycznych, które podług licznych doniesień 
wieśniaków, miały na celu uderzyć dnia 18 lutego na miasto 
Tarnów i rzucić się na jego mieszkańców i Zwierzchność miej-
scową. Zawczasu zatem zabezpieczono się przeciw temu. 
Tymczasem dzień 18 lutego i noc następna spokojnie minęły; 
dopiero 19 w pół do 10 rano spostrzeżono gromady wieśnia-
ków, konwojujących kilka rannemi58 trupami napełnionych 
wozów; byli to właściciele ziemscy, oficyaliści prywatni i eko-
nomowie w liczbie dziewiętnastu, których, jako burzycieli po-
rządku i spokojności sami wieśniacy ujęli i Zwierzchności ▸ 
55 Z treści informacji wynika, że wojsko było przygotowane na takie ataki. Dowódcy musieli mieć 
informacje wyprzedzające o możliwych zagrożeniach i punktach oporu. 
56 W tym numerze gazety są informacje na temat okoliczności powstania Rządu Narodowego, 
protokołu spisanego 22 lutego 1846 r. i podpisanego przez: Ludwika Gorzkowskiego, Jana Tyssow-
skiego, Aleksandra Grzegorzewskiego i Karola Rogowskiego - jako sekretarza. Jest opublikowana 
treść Manifestu Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre treści w nim zawarte, wy-
kazują zbieżność treści z tym, co mogliśmy przeczytać w dokumencie podpisanym przez Arcyksięcia 
Ferdynanda:  „(...) ziemia dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarun-
kowo ich własnością, , ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należności bez żadnego 
wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku, będzie wynagrodzone ziemią 
z Dóbr Narodowych” - GK 1846, nr 44-45, s.4. 
57 GK 1846, nr 50, s. 2. 
58 Prawdopodobnie chodzi o porę dnia (poranne trupy).



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE nr 2/2021 31
wydali. Śledztwo z włościan i innych świadków prowadzo-
ne, okazało: iż spiskowi usiłowali skłonić pojedyncze gro-
mady wieśniaków groźbami i środkami gwałtownego przy-
musu, czego ofiarą kilku chłopów padło, do współudziału 
w mających d. 18 lutego wybuchnąć rozruchach, a następnie 
do opanowania Tarnowa, zrabowania go i wycięcia w pień 
wszystkich inaczej myślących. Jak mało wierni wieśniacy 
tym ludność oburzającym zamiarom uwieść się dali, dowodzi 
krwawe ich z spiskowcami postąpienie. Tegoż samego dnia 
przybywali z innych miejsc włościanie do miasta, prowadząc 
z sobą jeńców podobnego rodzaju. Po południu otrzymano 
wiadomość, że również w Łysej Górze (Lisia Góra? – JS) spo-
kojność przez spiskowych naruszoną została. Wysłany tamże 
oddział wojska, położył koniec utarczce, a ujętych i ranionych 
wichrzycieli porządku sprowadził do Tarnowa. W innych miej-
scach okręgu Bocheńskiego podobne zbrodnicze usiłowania 
miały miejsce, lecz sami włościanie zniweczyli zamiary źle 
myślących59. Pełniejszy obraz wydarzeń i skutków wynika 
z urzędowego raportu z Krakowa. Sporządził go JW. Jene-
rał-Adyutant Rüdiger, dowódca 3. korpusu piechoty. Na-
pisano w nim m.in.: „W Galicji, gdzie rozjątrzeni chłopi na 
buntujących się przeciw Rządowi szlachtę i panów, w cyr-
kule Tarnowskim do 60, a w Bocheńskim 20 wymordowali, 
spokojność przywróconą została, prócz cyrkułu Sandec-
kiego graniczącego z Węgrami. W tym zaś kraju zaburzeń 
nie było, i dotychczas nie ma”60. Wydaje się, że nie ma po-
trzeby przytaczać opisów dotyczących podobnych zdarzeń 
poza Galicją. Należy jednak wspomnieć, że generał Rüdiger 
w sporządzonym raporcie opisał zachowanie i postawę wło-
ścian, którzy w okolicach Siedlec rozbroili buntowników: 
„włościanie ci z narażeniem życia własnego, spełnili obo-
wiązek każdego wiernego poddanego względem Rządu”. 
Wykazali się chwalebną przezornością i postępowaniem61.

Zauważmy, że konsekwentnie pisze się o buntownikach 
albo burzycielach porządku. 13 marca w GK ukazały się 
krótkie, ale wydaje się istotne informacje na temat oceny 
wydarzeń. Wydany został okólnik do duchowieństwa Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego przez arcybiskupa Gnieź-
nieńskiego i Pomorskiego. Na jego wzór (podobne) wydali: 
biskup Chełmiński (do kleru swojej diecezji); biskup War-
miński do duchownych okręgu polskiego. Okólnik wzywa 
duchowieństwo, „aby wytrwało w tylolicznie okazanej już 
przychylności i posłuszeństwie ku prawnemu monarsze”62. 
Ze Lwowa (przez Wrocław) do Krakowa dotarła „wieść”, że 
po odbytym sądzie wojennym, już kilku rokoszan rozstrze-
lano63. O rokoszanach Krakowa, którzy – zaraz po wyjściu 
wojsk cesarsko-austriackich – „ustanowili Rząd narodowy 
rzeczypospolitej polskiej” pisała „Gazeta Szląska”. Informa-
cję na ten temat znajdziemy w tym samym numerze gazety. 
Zdarzenie i ich opis podawane są z opóźnieniem. Np. gazeta 
z 14 marca nawiązuje do wydarzeń w dniach 23–25 lutego 
1846 r. We Lwowie było spokojnie. We wsiach, blisko miasta 
położonych, zdarzały się przypadki usiłowań „oficyalistów 
59 GK 1846, nr 50, s. 2.
60 GK 1846, nr 52, s. 1-2.
61 Tamże. 
62 GK 1846, nr 53, s. 3. Okólnik o którym była mowa, nie był inspirowany pismem z 27 lutego 
1846 r. Jego Świętobliwości Papieża Grzegorza XVI, który wystosował je  do wszystkich Arcybisku-
pów i Biskupów Galicji. Krytycznie odniósł się m.in. do prób podejmowanych przez powstańców. 
Boli i zasmuca papieża fakt, że „niektórzy duchowni  nikczemnie zdradą i oszustwem podstępnych 
ludzi uwiedzieni zostali, i że są nawet tacy Plebani, którzy w tak nader ważnej sprawie nie wahali się 
odstąpić od swych szczególnych powinności”. Cały tekst pisma: GK 1846, nr 76, s. 1-2. 
63 GK 1846, nr 53, s. 2.

i innych przybyszów”, aby wieśniaków skłonić do podnie-
sienia broni, przeciw spokojnym mieszkańcom miasta. 
W Horoszanach Wielkich, niejaki Czaplicki usiłował prośbą 
i groźbami nakłonić chłopów do współudziału w powsta-
niu64. Po zabiciu dwóch wieśniaków wysłano posiłki ze Lwo-
wa. Kiedy „siła zbrojna” dotarła na miejsce, „rokoszanie po 
części już polegli, po części byli ranni i skrępowani, celem 
wydania ich właściwym władzom”. A jak gen. Collin stacjo-
nujący z wojskiem w Wadowicach oceniał sytuację? W okrę-
gu Tarnowskim ciągle jeszcze gromady aresztują wichrzycieli 
spokojności i odstawiają ich do władz; gdy się zaś rozeszła 
pogłoska, że rokoszanie zamyślają uwięzionych w Tarnowie, 
chłopi sami oświadczyli się władzom z pomocą przeciw tym-
że buntownikom. W tem trudnem położeniu, gdzie różnorakie 
żywioły stają w walce przeciw sobie i szukają licznych ofiar, 
zwierzchnia władza Lwowa przedsięwzięła najwłaściwsze 
środki ku ustaleniu spokojności. Oprócz kroków przedsię-
wziętych przez władze dla utrzymania prawego porządku, nie 
małą także rękojmią dla rządu jest wierność i dobry sposób 
myślenia ogólnej massy ludu. Raport jaki sporządzony został 
przez dowodzącego dywizją wojsk cesarsko-królewskich 
w Tarnowie (nazwiska nie podano) opisuje stan na dzień 
25 lutego. „Wieśniacy ciągle za pomocą wojskowa chwytają 
burzycieli spokojności”. W dniu 24 lutego podczas przeszu-
kania w zamku księcia Sanguszki w Gumnisku, aresztowa-
no justycyaryusza Longchamp(a), który 19 lutego dowodził 
na górze Marcina „bandą spiskowych, którzy za zbliżaniem 
się naszych wojsk natychmiast się rozproszyli. Wieśniacy 
wszędzie pomagają władzom w ujęciu ukrytych po lasach 
burzycieli”. Natomiast w oparciu o wiadomości ze Lwowa 
z dnia 23 lutego, w mieście tym było spokojnie, chociaż krą-
żyły fałszywe wiadomości. W obwodzie samborskim i lwow-
skim, wieśniacy „oświadczyli się w masach przeciw powsta-
niu i chwytają i wydają buntowników władzom”. W innych 
częściach Galicji sytuację opisano następująco: W obwodzie 
Przemyslkim była spokojność, a gminy nawet nie zdają się 
dzielić burzliwych zamysłów. W Sanockim, Saudeckim, Rze-
szowskim, Tarnowskim i Bocheńskim, wieśniacy są za rządem 
i chwytają buntowników. Rozwój wydarzeń w Krakowie oraz 
Wieliczce nie leży w kręgu naszego zainteresowania, dlate-
go do raportu wojskowych nie będzie nawiązania. Postawa 
chłopów – ożywionych dobrym duchem, jest pozytywnie 
oceniana; chwytają buntowników i oddają w ręce władz ob-
wodowych65.

W gazecie ukazały się informacje o nagrodach dla wło-
ścian za przyczynienie się do ujęcia buntowników66. Rząd 
Gubernialny Galicyjski obiecał wysokie nagrody (po 1000 
zł reń.) za każdego z poszukiwanych emisariuszy. Byli nimi: 
Edward Dembowski (Rakowski) oraz Teofil Wiszniowski 
(Zagórski), konsekwentnie nazywanymi „burzycielami 
spokojności”. Warunkiem otrzymania nagrody było prze-
kazanie ich władzom albo informacji, która doprowadzi do 
zatrzymania67. „Niebezpieczny emissaryusz Teofil Wisz-
niewski” został zatrzymany 5 marca, w Manajowie, obwodzie 
Złoczewskim. Zatrzymali go dwaj tamtejsi włościanie. Oko-
licznościom zatrzymania poświęcono stosunkowo dużo ▸ 
64 GK 1846, nr 54, s. 1. Dalsze informacje i cytaty pochodzić będą z tego samego źródła.
65 Na temat walk wojska z rokoszanami w okolicy Wieliczki i Gdowa, zob. GK 1846, nr 55, s. 1.
66 GK 1846, nr 61, s.1.
67 Tamże, s. 3.
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miejsca68. W tym samym numerze gazety policja zamie-
ściła komunikat, że we wsi Bodzanów (Cyrkuł Bocheński) 
chłopstwo z okolicy Niepołomic, „dopuściwszy się rabunku 
zabrało Dziedzicowi siedem tysięcy Reńskich”69. Dziedzic 
wyznaczył nagrodę za przyczynienie się do odzyskania 
banknotów. Nie wiadomo czy dziedzic ten odzyskał pienią-
dze. Uprzedzając nieco opisy z podobnych wydarzeń, w tym 
miejscu przydatna będzie informacja, że chłopi nie zawsze 
mieli rozeznanie o wartości papierowych pieniędzy. Pozby-
wali się banknotów za bezcen. 

Przejdźmy jeszcze na chwilę do problematyki galicyjskie-
go rokoszu. Można powiedzieć, że skoro sytuacja powoli, 
ale systematycznie normalizowała się, więc nie ma takiej 
potrzeby. Nic błędniejszego. Następowały zatrzymania ro-
koszan, trwały postępowania sądowe, więc pojawiają się 
nowe informacje. Ze Lwowa napłynęła informacja, że na 
podstawie indagowanych winowajców uwięzionych z powo-
du rozruchów, ani jeden włościanin nie połączył się z roko-
szanami. Natomiast środki, którymi wspierano zbrodnicze 
zamachy, były następujące: zarządzano od jakiegoś czasu 
składki pod pozorem wspierania dotkniętych powodzia-
mi osób. Tymczasem zebrane pieniądze przesyłano hersz-
tom powstania. Biedni mieszkańcy nadwiślańscy – pisano 
– żebrali chleba. Oszustwo posunięto do tego stopnia, że 
na balach, uroczystościach itp. okazjach zebrane składki 
przesyłano do Francji lub Belgii70. Wprawdzie są to bardzo 
krótki informacje, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że np. 
w więzieniu w Sonnenbergu przebywało 70 osób w odosob-
nieniu71, to możliwości uzyskiwania informacji na temat 
przygotowań do powstania, w sposób istotny wzbogacały 
obraz tych działań. Z wiadomości z Poznania wynika np. że 
w ramach śledztwa ponad 400 osób należy wysłuchać72. In-
formację o zatrzymanych, należy chyba łączyć z inną, tj. na-
wiązującą do oceny wydarzeń przez starszą szlachtę. Na ten 
temat możemy przeczytać: Spokojność w naszej prowincyi na 
długi czas ustaloną została. Starsza i rozumniejsza szlachta 
wstydzi się zbrodniczej niedorzeczności swojej młodszej bra-
ci, w której orszaku rabunek i mordy główną grały rolę, a stan 
włościański o zmianie teraźniejszego stanu rzeczy nic nie 
chce wiedzieć; przenosi on obecne swoje położenie nad wy-
chwalanie dawne czasy. W takim ogólnie objawianym duchu 
zasadzają się, rząd nasz cofnął już na właściwe stanowiska 
pułki należące do 5 dywizji73. Widać z przytoczonego cytatu, 
że w Wielkim Księstwie Poznańskim sytuacja ustabilizowa-
ła się, a ocena zachowań podobna jak tych na obszarze Ga-
licji. 

Zakończenie części pierwszej
Zapowiadana problematyka nie została przedstawiona 

w całości. Mimo to uważać można, że artykuł stanowi za-
mkniętą całość, a tematycznie nie odbiega od tytułu. Infor-
macje  zawarte w tych trzech szkicach, chociaż nie wyczer-
pują tematu, mogą okazać się przydatne. Optymizm autora 
wynika z wykorzystanych źródeł. W części są to opracowania 
 
68 GK z 1846, nr 66, s.  1-2.
69 Tamże, s. 4. Jest to jedyna jak dotąd informacja w gazecie, mówiąca o chłopskim rabunku,  
        na jaką natknął się autor. 
70 GK 1846, nr 86, s. 1. 
71 GK 1846, nr 88, s. 1.
72 GK z 1846, nr 93, s. 2.
73 Tamże.

typowo naukowe, w części źródła wymagające naukowe-
go opracowania. Pisząc mniej górnolotnie, w stanie tu-
taj przytoczonym, są informacjami dość tendencyjnymi. 
Przeciwwagą dla nich mogą okazać się relacje świadków 
i uczestników, które zostały spisane. Przybliżone zostaną 
w części drugiej. Będziemy mieli okazję przekonać się, że 
liczba ofiar w sposób zdecydowany różni się od tej, która 
wynikała z informacji prasowych z 1846 roku. Z opubliko-
wanych w gazecie „Orzeł Biały” wykazów (1848) ofiar gali-
cyjskiej rabacji było łącznie 309 osób. Nie można uważać, że 
wykaz odzwierciedla faktyczną ich liczbę. W opracowaniu 
Antoniego Tessarczyka zamieszczony został wykaz zawiera-
jący 391 nazwisk. Nie jest to jedyna rozbieżność w przekazie 
i udokumentowanych faktach. Czy poznamy prawdę? Odpo-
wiedzieć należy przecząco. Poznamy jednak to, co przeży-
wali i zapamiętali inni. I może coś jeszcze: to, co piszącym 
na ten temat wydawało się nieistotne albo nie wykorzystali 
opisów ze źródeł, zostanie wykorzystane w części drugiej. ▪
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Powrót do formy po świętach

Temat jedzenia i nadprogramowych kilogramów wraca 
do nas jak bumerang przynajmniej dwa razy do roku - 
po świętach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Benja-

min Franklin słusznie zauważył, że od czasu wynalezienia 
sztuki kulinarnej ludzie jedzą dwa razy więcej niż wymaga 
od nich tego natura. W czasach, gdzie dostęp do wszelkich 
produktów spożywczych jest nieograniczony, pobieranie 
pokarmu nie spełnia już tylko podstawowej funkcji pokry-
cia potrzeb energetycznych warunkujących przeżycie orga-
nizmu, ale staje się formą przyjemności. Taką oto podwójną 
przyjemność fundujemy sobie w święta – makowce, serniki, 
mazurki, babki, mięsa, paszteciki, sałatki z dużą ilością ma-
jonezu. Jemy dużo, słono, słodko i tłusto. Nasz mózg bardzo 
lubi ten czas, ponieważ w tych chwilach radosnej nieprze-
możnej konsumpcji wytwarzają się tzw. hormony szczęścia 
– endorfiny. Innego zdania jest nasz przewód pokarmowy. 
Żołądek, trzustka, wątroba, jelita pracują na pełnych obro-
tach. Jest to dla nich trudny moment tym bardziej, że przez  
2 dni siedzimy niemal cały czas przy stole, a nasza aktyw-
ność fizyczna jest ograniczona do minimum. Perystaltyka 
(ruch) naszych jelit zwalnia, powstają bóle brzucha, wzdę-
cia, gazy, zatrzymanie wody w organizmie. Pod koniec dru-
giego dnia świętowania, powstaje w głowie myśl: Od jutra 
już tyle nie jem, ale jeszcze trzeba zjeść to, co zostało po 
świętach. No dobra, to po świętach w następny poniedziałek 
biorę się za siebie. Mija tydzień, czas leci. Na szczęście nasz 
organizm jest świetnie skonstruowaną machiną i wyśmieni-
cie radzi sobie z naszymi grzeszkami żywieniowymi. Z po-
żywienia wychwytuje to, co dla niego niezbędne, a pozbywa 
się tego, co niekorzystne. Nie potrzeba żadnych głodówek 
czy diet restrykcyjnych, by zgubić świąteczne nadprogramo-
we kilogramy oraz zalegające niepotrzebne substancje. Wą-
troba, jelita, nerki, skóra wspaniale dają radę. Nie oznacza 
to jednak, że możemy bezkarnie jeść bez umiaru, bo wszyst-
ko ma swoje granice. Święta to czas przyjemności i czas po-
traw, które często serwowane są tylko raz w roku i bez sensu 
byłoby zakazywać sobie i innym tych smakołyków. Święta 
nie muszą być niezdrowe, wbrew pozorom na świątecznych 
stołach znajdują się wyśmienite produkty. Wielkanocny stół 
to przede wszystkim jajka i sałatki warzywne, a jak wiadomo 
warzywa to skarbnica błonnika, witamin i minerałów, szko-
da tylko, że zatopionych w ogromnej ilości majonezu. Temat 
jaj jest dość kontrowersyjny, co roku wychodzą sprzeczne 
informacje co do ilości ich spożywania. Prawdą jest to, że 
są źródłem wzorcowego pełnowartościowego białka, czyli 
zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy (endogenne, 
egzogenne) potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, są również źródłem witamin i minerałów, choć 
nie takim ogromnym, jakby mogło się wydawać. Posiadają 
wysoką wartość odżywczą, czyli szybko i na dłużej sycą, co 
w oczywisty sposób może kontrolować masę ciała. Na ilość 

spożywanych jajek powinny zwra-
cać uwagę osoby z cukrzycą typu II, 
problemami sercowo-naczyniowymi 
oraz nieprawidłowym lipidogramem.. 
Niestety, nie ma konkretnych zaleceń 
jednoznacznie popartych badania-
mi naukowymi, ile jajek w tygodniu 
mogą jeść osoby zdrowe i te z grup 
ryzyka. Póki co podchodźmy do kon-
sumpcji z rozwagą. Generalnie jajka 
są w porządku, ale zależy, w jakim to-
warzystwie na talerzu są spożywane. 
Wielkanoc bez jaj? No bez jaj... jajka 
obowiązkowo :)

Nie radzę ważyć się zaraz po świę-
tach. Waga z pewnością pokaże dodat-
kowe kilogramy, ale nie będą one tylko 
wynikiem przyrostu tkanki tłuszczo-
wej, bo tej po jednym, dwóch dniach 
ucztowania przybędzie stosunkowo 
niewiele. Zdecydowaną większość sta-
nowi woda, glikogen i treść pokarmo-
wa zalegająca w jelitach. Aby przytyć 
i dorobić się 1 kilograma tkanki tłusz-
czowej musielibyśmy spożyć ponad 
7000 kcal więcej niż zazwyczaj jemy, 
więc by przybrać 2 kilogramy, mu-
sielibyśmy przez 2 dni świąt zjeść co 
najmniej 14000 kcal więcej. 7000 kcal 
to w przeliczeniu ok. 87 jaj lub ok. 3,5 
sztuki świątecznej babki piaskowej 
o wadze pół kilograma. Kto tyle zje 
w jeden dzień? Mało możliwe dla prze-
ciętnego Kowalskiego. Po świętach 
najczęściej wystarczy wrócić do swo-
ich codziennych zdrowych nawyków 
żywieniowych, by organizm mógł po-
zbyć się nadwyżek. Tak naprawdę po-
trzeba 2 dni, by wrócić do swojej masy 
ciała sprzed świąt. Oto kilka podsta-
wowych rad. Przede wszystkim spoży-
waj 1–2 litry płynów dziennie. Poranek 
zacznijmy od szklanki ciepłej wody np. 
z wyciśniętym sokiem z cytryny dla 
smaku. Pobudzi to pracę jelit. Warto 
pić wodę z dodatkiem magnezu, który 
poprawia trawienie, wydzielanie żół-
ci i wpływa na prawidłowe ciśnienie 
krwi. Pij 2 razy dziennie napar z czyst-
ka lub pokrzywy, które sprzyjają regu-
lacji glikemii oraz wspomagają pracę ▸ 
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List 1: BIERZMY PRZYKŁAD 
 Z SĄSIADÓW

W sąsiedniej gminie – PILZ-
NO – w miejscowości Strze-
gocice, planowana jest 

budowa skansenu „GRÓD SŁOWIAŃ-
SKI”. Nie mam dokładnej wiedzy o tym 
zamiarze podjętym przez naszych są-
siadów. Sama inicjatywa podjęcia re-
alizacji takiego przedsięwzięcia budzi 
podziw. Dolina Wisłoki, jej krajobraz 
stwarza warunki dla turystyki i jej roz-
woju. Same uroki natury: woda, lasy, 
rośliny, ptactwo, dzika zwierzyna nie 
stanowią całej atrakcji i uroków dla tu-
rystyki i jej rozwoju. Życie człowieka: 
jego praca, historia, wydarzenia na tej 
ZIEMI – jest interesujące. Nic nie trafia 
do świadomości i wyobraźni człowieka 
jak żywy obraz, przedstawiający wa-
runki egzystencji naszych przodków, 
zapomnianych dziejów, zwykłych lu-
dzi, którzy byli prawdziwą solą Ziemi 
dawnej Rzeczpospolitej. Ten obraz to 
różnego rodzaju obiekty, zabudowa-
nia, narzędzia, urządzenia, którymi 
posługiwał się prosty człowiek. Nasza 
Gmina i Miasto Brzostek jest bogata 
w historyczne wydarzenia, które odno-
szą się do elit będących przy władzy – 
arystokracji, szlachty. Uprzemysłowie-
nie, postęp naukowy i technologiczny 
wpłynęły na zmianę życia człowieka. 
Żywą siłą człowieka zastąpiła praca 
maszyn, automatów. Zniknęły kurne 
chaty. Nowe pokolenia na wsi nie wie-
dzą, co to były żarna, stępy, sieczkar-
nie, kądzielnie, kołowrotki itp., itd.

Przeszło 3 lata temu w „Wiadomo-
ściach Brzosteckich” nr 12 grudzień 
2017 r. zwracałem się do Władz Miasta 
i Gminy Brzostek oraz Redakcji „Wia-
domości Brzosteckich” i Czytelników 
z inicjatywą: „Zróbmy coś dobrego, aby 

uczcić 650. rocznicę „MIASTA BRZOSTKU”. Zatytułowałem 
artykuł „TWÓRZMY POMNIKI HISTORII ZIEMI BRZOSTEC-
KIEJ”. Apelowałem do pracowników i działaczy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, do Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Brzosteckiej: „Uczyńcie naszą „Małą Ojczyznę” 
sławną, otwartą a nie zaściankową. Na te moje wezwania nie 
otrzymałem żadnej odpowiedzi z żadnej strony. Została cał-
kowicie zignorowana. Wiosną br. upływa 175. rocznica „Ra-
bacji Galicyjskiej”. Wydarzenie to przeszło do historii nie tyl-
ko zaboru austriackiego, państwa polskiego pod zaborami  
3 mocarstw XVIII i XIX wieku, ale do historii Europy, upadku 
systemu feudalizmu, jaką była pańszczyzna. Miejscowości 
(Smarżowa, Siedliska-Bogusz) naszej Ziemi Brzosteckiej były 
ogniskiem tych walk. Niezależnie, po której stronie kto optu-
je, wydarzenie to zasługuje na wyeksponowanie, opisanie 
obiektywnie z perspektywy prawie 200 lat.

Następne lata przełomu XIX i XX wieku to wydarzenia jak 
uwłaszczanie 1864 r., rewolucja 1905 r. i I wojna światowa 
1914 r. – 1918 r., doprowadziły do odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Powstała II Rzeczpospolita. W ciągu 20-lecia 
jej istnienia nie dokonano większych zmian w położeniu wsi 
polskiej. Bieda galicyjska na wsi naszej Ziemi Brzosteckiej 
nie zniknęła. Analfabetyzm nie zniknął. Kurne chaty pod 
strzechą utrzymane były do lat powojennych. Brak elek-
tryfikacji, brak maszyn rolniczych (traktorów) do uprawy 
ziemi. Rozwój nowej technologii w drugiej połowie XX wie-
ku i w początku XXI wieku doprowadził do rewolucyjnych 
zmian w krajobrazie wsi. Jak napisałem powyżej, zniknęły 
domy i zabudowania gospodarcze z drewna, pod strzechą 
i narzędzia gospodarcze. Te rzeczy nie mogą ulec zapomnie-
niu. Tu dużą rolę powinna odegrać szkoła, nauczyciele hi-
storii prowadzący żywą lekcję historii. Nie kierować się swo-
imi poglądami i swoimi ambicjami.

Możemy jak w średniowieczu siedzieć i czekać aż nam 
Pan Bóg z nieba coś da. Albo wziąć się do roboty.

Bolesław Kowalski, Klecie
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wątroby. Do minimum ogranicz sól (maksymalnie 1 łyżecz-
ka na dzień). Najlepiej przesyp łyżeczkę soli do kieliszka, 
by widzieć, ile zużywasz jej w ciągu dnia. Przez te dwa dni 
możesz zrezygnować z mięsa, nabiału i jaj. Postaw na kasze, 
warzywa i małe ilości owoców. Ruszaj się. Wykonuj dowol-
ną aktywność fizyczną, która sprawia Ci przyjemność. Oto 
przykładowy jadłospis poświątecznego dnia:

• Śniadanie: Owsianka na wodzie z małą garścią orze-
chów włoskich, laskowych lub migdałów, pół banana lub 
gruszka / jabłko, pół łyżeczki cynamonu. Zamiast mleka 
czy wody można do tego wykorzystać dowolny napój roślin-
ny np. owsiany.

• Przekąska: Koktajl: marchew, jabłko, łyżeczka sezamu 
lub świeżo zmielonego siemienia lnianego i dodatek wody 
lub mleczka kokosowego według uznania.
• Obiad: Kasza gryczana (pół woreczka) z dowolnymi 
warzywami (np. pieczona papryka, cukinia, groszek, mar-
chewka, pieczarki) skropionymi łyżką oliwy i dodatkiem 
pestek dyni.
• Kolacja: Lekki krupnik z warzywami.

Powyższy przykładowy jadłospis to nie głodówka. Te 
dwa lekkostrawne dni po świętach wyśmienicie dadzą wy-
tchnienie naszemu organizmowi, nie pozbawiając go pod-
stawowych wartości odżywczych i energetycznych. ▪

List 2: POWIĘKSZYĆ MIASTO, 
 ZMNIEJSZYĆ GMINĘ

Dokumenty związane z odzyskaniem przez Brzostek 
praw miejskich 1 stycznia 2009 r. mówią o zmianach 
dokonanych w dotychczasowej strukturze gminy 

Brzostek. Struktura terytorialna nie uległa żadnej zmianie. ▸ 
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Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. 
ustalono granice miasta Brzostek. Paragraf 2 tego Rozporzą-
dzenia mówi: „Z dniem 1 stycznia 2009 r. nadaje się status 
miasta miejscowościom: pkt 3 BRZOSTEK – w gminie Brzo-
stek, w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim”. 
Miasto nie zostało wydzielone z dotychczasowej gminy. 
Brzostek jako miejscowość „wiejska” został przemianowa-
ny na miejscowość „miejską”. Artykuł 164 pkt. 1 Konstytucji 
RP mówi: „Podstawową jednostką samorządu terytorialne-
go jest gmina”. Gmina może być miejska, jeżeli miasto jest 
wydzielone, albo miejsko-wiejska, jeżeli w jej strukturze są: 
miasto (miasta) i wsie lub gmina wiejska w strukturze której 
są same wsie. W zależności od typu gminy powinny obowią-
zywać nazwy władz i urzędów samorządu gminy. Cała gmi-
na Brzostek nie jest miastem. Jedna miejscowość w gminie 
jest miastem, a osiemnaście miejscowości jest wsiami. Pra-
widłowa nazwa urzędu powinna brzmieć: „URZĄD GMINY 
MIEJSKO-WIEJSKIEJ BRZOSTEK” lub „URZĄD MISTA I GMI-
NY”. Muszą obowiązywać zasady prawne.

W „Wiadomościach Brzosteckich” Nr 2 (274) z lutego 2020 r. 
ukazał się artykuł Księdza prof. Bogusława Stanaszka  
o „Niezrealizowanym (dotąd) projekcie sprzed stu lat” pt. 
„O ROZSZERZENIU GRANIC BRZOSTKU”. Taka koncepcja 
zrealizowania tego projektu pojawiła się w 1921 r. po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Dotyczyła ona 
powiększenia terenów miast Pilzna i Brzostku. W przypad-
ku Pilzna projekt ten udało się zrealizować. Z relacji ks.  
B. Stanaszka dowiadujemy się, że w przypadku Brzostku 
projekt ten napotkał przeszkody w zrealizowaniu go. Sprawa 
przeciągnęła się, utknęła w lokalnych sporach. Dokonano 
nielicznych zmian polegających na przyłączeniu do miasta 
skrawków przyległych terenów podmiejskich. Datę utraty 
praw miejskich przez Brzostek trudno określić. Najwcześniej-
szą przypisuje się 1934 r., co jest niewiarygodne. Pewny jest 
okres lat powojennych po 1948 r. – okres PRL (1948–1989).

1 stycznia 2009 r. Brzostek odzyskał prawa miejskie, co 
spowodowało, że ożywiły się wielkie emocje w środowisku 
władzy, oświaty i społeczeństwa brzosteckiego. Za emo-
cjami nie poszły czyny. Dokonano tylko zmian szyldów: 
„Urząd Gminy” na „Urząd Miasta”. (Cała gmina z miastem 
i osiemnastoma wsiami jest „MIASTEM” obszarem pra-
wie równym Krakowowi). Dlatego inicjatywa zapropono-
wana przez księdza B. Stanaszka jest bardzo cenna i war-
ta do przemyślenia przez władze i społeczeństwo miasta 
i gminy Brzostek. Sprawy tej nie można znów przespać 
i jej zaniechać. Upłynął rok czasu od ukazania się tej ini-
cjatywy w „Wiadomościach Brzosteckich” i żadnej reakcji 
ze strony władz, Redakcji „WB”, organizacji partyjnych, 
parafii brzosteckiej i społeczeństwa brzosteckiego nie ma. 
Obecnie pojawiła się szansa do zrealizowania projektu 
sprzed stu lat: „O rozszerzeniu granic Brzostku” polegają-
cego na przyłączeniu do miasta Brzostek sąsiednich wsi: 
Zawadki Brzosteckiej, Kleci i części Nawsia Brzosteckie-
go. Szansą tą jest budowa obwodnicy, która wprowadzi 
duże zmiany w ukształtowaniu terenu i okolic Brzostku. 
Przyłączenie do miasta Brzostek Zawadki Brzosteckiej, 
części (nie całych) Kleci – (KLECIÓWEK) i części Naw-
sia Brzosteckiego jest jak najbardziej dobrym pomysłem. 

Przyłączone do miasta wioski mogłyby zachować sta-
tus dzielnic i swoją nazwę. Ks. B. Stanaszek pisze: „Miesz-
kańcy zyskaliby natomiast w przypadku podejmowanych 
inwestycji automatyczne odrolnienie pól, bez ponoszenia 
dodatkowych opłat. Powyższe operacje spowodowałyby 
zmiany i wytyczenie nowych granic nowego miasta. Nowe, 
powiększone miasto powinno być bardziej zintegrowane 
z ościennymi miejscowościami (wsiami). Struktura tery-
torialna obejmująca obecnie miasto i gminę Brzostek nie 
umożliwia rozwoju gospodarczego, kulturalnego itp. W 1952 
roku, w projektach nowego podziału administracyjnego, 
koncepcja w odniesieniu do gmin Brzostek I i Brzostek II 
zakłada utworzenie m.in. dwóch nowych gmin: gminy 
Brzostek i gminy Klecie. Gmina Brzostek miała obejmować: 
Brzostek, Kamienicę Dolną, Zawadkę Brzostecką, Nawsie 
Brzosteckie i Wolę Brzostecką. Z kolei do gminy Klecie mia-
ły należeć: Klecie, Skurowa, Bukowa, Januszkowice i Opa-
cionka. Połączenie tych dwóch organizmów stworzyłoby 
bardzo dobry i sprawny funkcjonalnie organizm miasta 
i gminy Brzostek. Nowe miasto i gmina wyglądałyby nastę-
pująco: miejscowości: Brzostek, Zawadka Brzostecka, część 
Kleci i część Nawsia Brzosteckiego stanowiłyby MIASTO 
BRZOSTEK, a miejscowości: Kamienica Dolna, Przeczy-
ca, Skurowa, Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka, Klecie, 
Januszkowice, Opacionka i Bukowa jako wsie ościenne. 
Z pozostałych miejscowości (północnych) utworzyć nową 
gminę: Siedliska-Bogusz, która składałaby się z miejscowo-
ści: Siedliska-Bogusz, Gorzejowa, Smarżowa, Głobikówka, 
Grudna Dolna, Grudna Górna, Bączałka i Kamienica Górna. 
Wymagałoby to podziału obecnej rozległej gminy na dwie 
gminy. Zintegrowana miejska gmina stworzyłaby lepsze wa-
runki mające wpływ na rozwój infrastruktury gospodarczej, 
ekonomicznej, kulturalnej i oświatowej. Jak napisano powy-
żej, szansą na dokonanie tych zmian jest budowa obwodni-
cy, która już weszła w realizację. Należałoby niezwłocznie 
te sprawy rozpatrzyć na różnych forach, przede wszystkim 
na forum władzy: Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, opinii 
społecznej. Obwodnica przebiegać będzie od gminy-miasta 
Brzostek do miasta Jasło. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, 
gdyby w całości znajdowała się na obszarze jednego powia-
tu. W tej sytuacji nowa gmina Brzostek powinna przyna-
leżeć do powiatu jasielskiego, powracając do stanu sprzed  
II wojny światowej w II RP.

Gdyby powyższe koncepcje uzyskały zgodę władz Mia-
sta Brzostek: Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i społeczeństwa 
(można przeprowadzić lokalne referendum), to należałoby 
sporządzić dokumenty, wnioski i uzasadnienie oraz wystą-
pić z wnioskami do władz wojewódzkich i centralnych. Nie 
traćmy czasu, zajmijmy się przyszłością, myślmy i pracujmy, 
a nie czekajmy na zmiłowanie Boskie. ▪

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
dla Redakcji i Czytelników „Wiadomości Brzosteckich” 

Bolesław Kowalski, Klecie
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Taki stały „kącik” w „Wiadomo-
ściach Brzosteckich” marzył mi 
się od dawna. Wprawdzie nasza 
gminna biblioteka systematycznie 
przedstawia książki ze swych zbio-
rów, które warto przeczytać i uwa-
żam, że jest to wartościowa i po-
trzebna pozycja, jednak odrębna. 
Chodzi mi bowiem o indywidualne 
podejście do przeczytanej książki, 
która z jakiegoś powodu bardziej 
zafascynowała niż inne. Mam na-
dzieję, że czytelnicy naszej gazety 
pójdą za moim przykładem i zechcą 
się podzielić swymi refleksjami na 
temat ciekawej pozycji wydawni-
czej, która w jakiś szczególny spo-
sób zachwyciła. Serdecznie do tego 
zachęcam.

Myślę, że to czas Wielkiego Postu 
zobligował mnie po raz kolejny do 
przeczytania ww. powieści, która jest 
dla mnie szczególnie ważna, gdyż jest 
pamiątkową nagrodą sprzed ponad 
trzydziestu lat. Powieść „Ben-Hur” zo-
stała napisana w roku 1880 przez Lewi-
sa Wallace’a, amerykańskiego pisarza, 
generała i polityka, pełniącego rów-
nież urząd gubernatora stanu Nowy 
Meksyk oraz ministra pełnomocnego 
rządu Stanów Zjednoczonych w Turcji, 
który w misjach dyplomatycznych czę-
sto wyjeżdżał do Palestyny. Podróże 
do Ziemi Świętej zainspirowały go do 
stworzenia tego niezwykłego, moim 
zdaniem, dzieła. Jest to bowiem „opo-
wieść z dni Chrystusa”, która doczeka-
ła się wielu projekcji filmowych. Utwo-
rzona z wielkim rozmachem narracja 

o Bogu, a także miłości, zdradzie, przyjaźni i zemście łączy 
w sobie elementy powieści religijnej jak również historycz-
nej i obyczajowej. Przedstawiono w niej bardzo rozbudowa-
ny wątek burzliwych dziejów tytułowego bohatera Ben-Hu-
ra, Żyda niezwykle przywiązanego do tradycji rodzinnych 
i narodowych, który za te wartości gotów był oddać życie. 
Jednak był on też człowiekiem nie bez skazy – żądnym 
zemsty, dla której nie zawahał się nawet zabić drugiego 
człowieka. Zastanawiające, że autor, opisując życie Jezusa 
na ziemi (od narodzin w stajni betlejemskiej po śmierć na 
krzyżu), głównym bohaterem czyni zwykłego śmiertelnika, 
który jest wprawdzie prawym człowiekiem, lecz nie pozba-
wionym grzechów. Przypomina mi się tutaj zdanie słyszane 
nieraz w kościele „wiara, która jest bez grzechu jest wiarą 
martwą”. Jest to bowiem opowieść o wartości wiary. Burz-
liwe losy tytułowego bohatera przedstawione na większej 
części kart powieści splatają się z dziejami Jezusa. Najpierw 
Juda, bo takie imię nosił Ben-Hur, spotyka tę promienną, ta-
jemniczą Postać w przełomowym okresie swego życia, kiedy 
to Rzymianie niesłusznie oskarżyli go o napad na Gratusa, 
prokuratora Judei. Przypadek sprawił, że odłamek balustra-
dy tarasu, o którą Juda był oparty, spadł pechowo na masze-
rującego namiestnika i choć jedynie go zranił, to żołnierze 
pojmawszy rzekomego winowajcę, za karę okrutnie się nad 
nim znęcali. I w takim momencie Jezus, który wraz ze swym 
ojcem Józefem był przy tym obecny, wyciągnął do nieszczę-
śnika pomocną dłoń. Później bohater staje przed boskim 
obliczem podczas Jego nauczania i czynienia cudów, towa-
rzysząc Mu aż do śmierć na krzyżu, której był obserwato-
rem. Wówczas młodzieniec, obserwując Mękę Pańską z ca-
łych swoich sił chciałby Jezusowi pomóc, ale mimo że był 
wykształconym w szermierce żołnierzem, jakaś niezwykła 
niemoc tak go sparaliżowała, że nie był w stanie tego uczy-
nić. Choć nie potrafił jeszcze zrozumieć nadprzyrodzonej 
mocy Chrystusa, daru czynienia cudów (m.in. uzdrowie-
nia z trądu matki i siostry), to patrząc na twarz emanującą 
niezwykłym blaskiem i szlachetnością szczerze uwierzył 
w to, że jest On Bogiem. Zaś głęboka i nieskazitelna wiara 
Baltazara, króla egipskiego, który był przy narodzinach Je-
zusa w szopce betlejemskiej i od tej pory przepełniony Jego 
miłością ustawicznie Go poszukiwał, wierząc, że spotkanie 
z Nim odmieni jego życie – jeszcze bardziej umocniła wia-
rę Ben-Hura. Natomiast kiedy Egipcjanin wreszcie odnalazł 
Chrystusa podczas Jego drogi krzyżowej, to odtąd, mimo po-
deszłego wieku, towarzyszył Mu aż po śmierć na krzyżu. I co 
ciekawe Baltazar w tym samym czasie co Jezus umarł, tam 
pod krzyżem na Golgocie.

Uważam, że autor tak mocno skupił się w tej powieści na 
uwydatnieniu siły wiary, ponieważ sam będąc zagorzałym 
ateistą, podczas pisania tej książki i gromadzenia materia-
łów do niej, zmienił swój światopogląd – stał się katolikiem, 
uwierzył w Boga. Było to ponoć przełomowe wydarzenie 
w jego życiu. Książka jest niebywale wzruszająca, napisa-
na pięknym prostym językiem, specyficznym dla tamtych 
starożytnych czasów, w której autor w czarowny sposób 
przedstawia krajobrazy i obyczaje panujące w dziejach chry-
stusowych na Ziemi Świętej. Moim zdaniem jest to lektura 
niezwykle ważna dla każdego katolika i chrześcijanina. 

Gorąco polecam. ▪

E.M.
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Lewis Wallace 
„Ben-Hur”



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE nr 2/2021 37

Katarzyna Nosowska 
„Powrót z Bambuko”

Chociaż świat staje na 
głowie, a życie się zmienia 
z dnia na dzień, Nosowska 
zawsze znajdzie słowo, które 
doda otuchy. Gdy błądzimy 
przytłoczeni wątpliwościami, 
rozpala światło nadziei. 
A gdy wydaje nam się, że 
pozjadaliśmy wszystkie 
rozumy, zasieje ziarno 
niepewności. Kilkoma lekcjami, 
jakie dostała od życia, teraz 
dzieli się z nami i wytrwale 
tropi absurdy, którymi karmią 
nas „autorytety”. Życie, 
i w czasach dziwnej pandemii, 
i w czasach zwyczajnej 
codzienności, jest łatwiejsze, 
gdy ma się świadomość, że tacy 
ludzie jak Nosowska roztrząsają 
te same dylematy. A gdy ktoś 
robi nas w bambuko, sięgamy 
po to samo koło ratunkowe – 
dystans i jeszcze raz dystans!

Robert Rient 
„Duchy Jeremiego”

Jeremi, nadwrażliwy 
dwunastolatek, jest 
połączony szczególną 
więzią z wychowującą go 
samotnie matką. Gdy ta 
zaczyna chorować na raka, 
przeprowadzają się na wieś 
do dziadka sybiraka. Dla 
Jeremiego rozpoczyna się okres 
pełen wtajemniczeń. Pierwsze 
intymne doświadczenia, 
eksperymenty z narkotykami. 
A przede wszystkim konfro-
ntacje z trudną historią rodziny.
„Duchy Jeremiego” to portret 
rodziny uwikłanej historię 
Zagłady, ale przede wszystkim, 
kameralna, intymna opowieść 
chłopcu doświadczającym 
jednego z najtrudniejszych 
momentów w życiu każdego 
człowieka.

Julie Buxbaum 
„Gdy słowa zawodzą” 
/powieść młodzieżowa/

Dawid nie potrafi rozmawiać 
z rówieśnikami. Kit 
zapomniała, jak się to robi. 
Gdy śliczna i popularna 
Kit Lowell zaprzyjaźnia się 
z chorym na Aspergera 
Davidem Druckerem, wszyscy 
są zszokowani – a najbardziej 
Dawid i Kit. Tych dwoje – 
wydawałoby się niemających 
ze sobą nic wspólnego 
– świetnie się rozumie! 
Dziewczyna zmaga się 
z życiową tragedią – jej 
ojciec zginął w niejasnych 
okolicznościach. Dawid 
angażuje się w prywatne 
śledztwo, ale żadne z nich 
nie jest w stanie przewidzieć, 
jak ono się skończy…
Urocza, zabawna i zarazem 
wzruszająca do głębi.

Opracowała 
na podstawie 

materiałów 
z ofert

książkowych 
A.D. CKiCz 

Brzostek.
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Sprawdzanie temperatury mężczyznom wchodzącym 
do marketów jest bezcelowe. Widział ktoś mężczyznę 
z temperaturą 38,6 robiącego zakupy?

Mąż rano patrzy w lustro i mówi do żony:  
— Co sobie pomyślałaś wczoraj, jak przyszedłem pijany 

do domu z tym sińcem? 
— Jak przyszedłeś, to go wcale nie miałeś!

Wbiega mąż do domu i krzyczy:  
— Mam informację! W tym roku będziemy płacili 

mniejsze podatki!… 
— To świetnie!  
— ... niż w roku przyszłym.

Bacę zaproszono w karnawale na bal przebierańców. 
Pytają go znajomi, za co się przebrał.  
— A za łoscypka – odpowiada.  
— A jak to, baco, za oscypka? 
— A siadne se w kąciku i będę śmierdział.

Starszy mężczyzna jedzie 150 km/h swoim wymarzonym 
kawasaki i nagle, patrząc w lusterko, dostrzega jadącą 
policję. Przyśpiesza do 200, 250… Nagle myśli: Dobra, 
jestem już za stary – po czym zjeżdża na pobocze i czeka, 
aż policja go dogoni. Policjant podchodzi do niego, 
spogląda na zegarek i mówi: 
— Proszę pana, za 15 minut kończę zmianę, dzisiaj jest 

piątek, a ja mam wolny weekend, który spędzam z rodzi-
ną. Jeśli poda mi pan dobry powód, dlaczego jechał pan 
tak szybko, taki, którego jeszcze nie słyszałem, to pana 
puszczę. 

Mężczyzna patrzy poważnie na policjanta i mówi: 
— Wiele lat temu moja żona uciekła z policjantem, 

myślałem, że wiezie ją pan z powrotem…
Słysząc to policjant, odszedł, życząc kierowcy miłego dnia.

Dyrektor do pracownika: 
— Panie, pan wszystko robi powoli. Powoli pan myśli, 

powoli pisze, powoli mówi, powoli się porusza! 
Czy jest coś, co robi pan szybko? 

— Tak, szybko się męczę…

Albert Einstein – wybitny niemiecki 
fizyk. Ujmująca postać, która wciąż ma 
wpływ na współczesny świat. Żył na 
przełomie XIX i XX wieku, przeżył I i II 
wojnę światową. Zostawił po sobie nie 
tylko teorię względności, ale i niezli-
czone sentencje o otaczającym go świe-
cie, nauce, a także o nim samym.

Moim ideałem politycznym jest demo-
kracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek 
był szanowanym jako jednostka i żeby 
nikogo nie wynoszono na piedestał. 

Nie jestem szczególnie utalentowanym. 
Moją pasją jest po prostu ciekawość. 

Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. 
Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. 

Radość patrzenia i rozumienia jest naj-
piękniejszym darem natury.

Świat to miejsce niebezpieczne do życia, nie dlatego że lu-
dzie są źli, ale dlatego że istnieją ludzie, którzy nic z tym nie 
robią.

Istnieją dwie 
rzeczy, które są 
nieskończone: 
wszechświat  
i ludzka głupota. 
Co do wszechświata 
nie jestem tego  
taki pewien.

Istnieje siła, która 
jest silniejsza od 
pary, elektryczności 
i energii atomowej. 
Jest nią wola.

Nie możemy rozwiązywać problemów, używając takiego 
samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się 
w trakcie ich pojawienia się.

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała
Maria Kawalec

Życiowe lekcje Einsteina:
∙ podążaj za swoją ciekawością,
∙ bądź wytrwały w tym, co robisz,
∙ używaj naturalnej mocy

wyobraźni,
∙ popełniaj mnóstwo błędów 

– wyciągaj lekcje,
∙ żyj tu gdzie jesteś – w „teraz”,
∙ wiedz, że wiedza bierze się 

z doświadczenia,
∙ nie oczekuj lepszych rezultatów,

jeśli wciąż robisz to samo.

ŚmiechŚmiech  to zdrowie! to zdrowie! 
To nie banał. To nie banał. 

On naprawdę leczy.On naprawdę leczy.

Słowa pełne mocySłowa pełne mocy
potrafią pomócpotrafią pomóc

:)
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

kwiecień 2021

Dokończenie na str. 39

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miasto? (str. 37) i zagadki przyrodniczej Co to za gatunek? (str. 37) 
wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 10 maja 2021 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za miasto?                   kwiecień 2021

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za gatunek?                   kwiecień 2021

POZIOMO:
1) Brasov; miasto w pd. Rumunii (Siedmiogród), u podnó-
ży Karpat. 5) Przenośnie: nieharmonijność, niepłynność, 
niezgrabność. 10) Eks Turku. 11) Człowiek lekkomyślny, 
płochy, wesoły; lekkoduch, figlarz, pędziwiatr. 12) Mia-
nownik; nominatiwus. 14) Bogdan (1914–73), lotnik, pisarz; 
„Skrzydła nad Warszawą”. 15) Różowy z odcieniem lila.  
16) Nauka badająca języki, historię i kulturę Etiopii.  
18) W hitler. obozach koncentracyjnych: więzień, dozorca 
więźniów. 20) Czarnoskóra u Sienkiewicza. 22) Grzecz-
ny, wytworny. 28) Eugeniusz (1899-1941), przedwojen-
ny aktor komediowy. 30) Czerwone kwiaty w zbożu.  
31) Szklana osłona na lampę. 32) Lody z kremem i owo-
cami. 34) Waluta Iranu. 35) Potocznie: nauczycielka.  
37) W staroż. Grecji obywatele, mieszkańcy, lud, po-
spólstwo. 39) Tytuł najwyższego zwierzchnika islamu.  
40) Rozkaz, dekret carski. 43) Chłopiec do pomocy w kuch-
ni, uczeń kucharski. 44) Ryba z rodziny karpiowatych; 
gobio. 46) Część naboju. 47) Sortyment tarcicy igla-
stej. 48) Małżonka; połowica. 49) Tam wyrabia się tkani-
ny z przędzy. 50) Odmiana zimnokrwistego konia pociągo-
wego. 51) Mit. gr.: bóstwo gorącego wiatru południowego.

PIONOWO:
1) Chłopak naśladujący wyglądem członków The Beat-
les. 2) Imię męskie – 21 IV. 3) Zbieranie pieniędzy lub 
przedmiotów na jakiś cel. 4) Kozak ukraiński chodzący 
na wyprawy wojenne. 5) Przestarzale: dowcip, żart. 6) 
Mit. gr. centaur znany z prawości, mądrości i wiedzy me-
dycznej. 7) Rodzaj pseudonimu, nazwisko autora napi-
sane w szyku odwróconym. 8) Zwolennik teizmu – po-
glądu filoz.-religijnego. 9) Wraz z nakrętką. 13) Znany 
kabaret. 17) Dystans dla sprintera. 19) Eskimoski ska-
fander z futra, wkładany przez głowę. 21) Henry, zw. 
lord Kames (1696–1782), ang. filozof i estetyk; zwolennik 
emocjonalizmu. 22) Model volkswagena. 23) Szekspi-
rowski król. 24) Typ zamka do drzwi. 25) Przyrząd do 
przesiewania; rzeszoto, przetak. 26) Żegl.: przedni, niż-
szy maszt. 27) Duża małpa człekokształtna, bez ogona, 
o czarnej sierści, żyjąca w Afryce. 29) Dawniej: oskar-
żenie, denuncjacja. 30) Węgier. 33) Taniocha, darmo-
cha. 35) Miękka i elastyczna skóra bydlęca, używana 
na wyroby kaletnicze. 36) Lalka, marionetka, manekin 
wyobrażający postać ludzką. 38) Gromada mięczaków 
morskich i słodkowodnych; blaszkoskrzelne. 41) Urzę-
dowe dokumenty (sądowe). 42) Żołnierz lekkiej kawalerii 
uzbrojonej w lance i szable. 45) Talon, papier wartościowy. 
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Po krótkiej  
przerwie, 
m i m o 

zimowej aury, wszystkie drużyny naszego klubu wznowiły 
przygotowania do rundy wiosennej. Stanowisko szkoleniow-
ca seniorów, po rezygnacji z powodów prywatnych trenera 
Mateusza Pyskatego, objął Marcin Juszkiewicz, który do tej 
pory prowadził jedynie dziecięce grupy w Brzostowian-
ce. Byłemu trenerowi dziękujemy za wzorową współpracę 
i bardzo dobre wyniki, a obecnemu życzymy cierpliwości 
w dalszym budowaniu drużyny i zadowolenia ze swoich 
podopiecznych. Pierwsze mecze kontrolne seniorów rozgry-
wane będą na sztucznym boisku w Jaśle. Rywale to między 
innymi drużyny z Lubli, Pogórskiej Woli, Lubziny czy Łęk 
Dolnych i Bieździedzy. Natomiast pierwszy mecz ligowy za-
planowano na 3 kwietnia, na godz. 15.00 z drużyną KS By-
strzyca.

Trampkarze, juniorzy młodsi oraz juniorzy starsi nadal 
trenują pod wodzą Karola Staniszewskiego. Treningi, spa-
ringi oraz turnieje odbywają się póki co w hali sportowej. 
Jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, startujemy z zajęcia-
mi na świeżym powietrzu, aby jak najlepiej przygotować się 
do stadionowych zmagań w lidze. 

Drużyny dziecięce Brzostowianki, dzięki licencji posia-

Prezes Zarządu LKS 

Brzostowianka Brzostek 

Mirosław SzukałaLKS 
Brzostowianka
tętni życiem

danej przez nasz klub, mimo obostrzeń związanych z pan-
demią  koronawirusa, również od połowy stycznia szlifują 
formę w halowych zmaganiach. Oprócz treningów i meczów 
sparingowych, nasi najmłodsi piłkarze uczestniczą w licz-
nych turniejach. 20 lutego br. w turnieju „VASTI Cup” w Dę-
bicy, na zaproszenie Akademii Piłkarskiej Wisłoka Dębica, 
chłopcy z rocznika 2012 zajęli wysokie 4. miejsce, wyprze-
dzając dwie drużyny gospodarzy, Unię Tarnów oraz CKM 
Sport Mielec II. Widać, że zaangażowanie w treningi prze-
kłada się na coraz lepsze wyniki w rywalizacjach z napraw-
dę mocnymi zespołami. 

Wychodząc naprzeciw zapytań ze strony rodziców, LKS 
Brzostowianka Brzostek ogłasza nabór do klubu. Pragnę 
podkreślić, że zajęcia prowadzone w naszym klubie są CAŁ-
KOWICIE BEZPŁATNE. Szczegółowe informacje znajdują 
się na plakacie oraz na naszej stronie na Facebooku. Jest 
to nabór stały, można w każdej chwili przyjść na określony 
trening i spróbować swoich sił. Obecnie, od rocznika 2015, 
aż do seniorskiego poziomu, każdy znajdzie u nas miejsce 
i odpowiednią dla swojego wieku grupę treningową, a pod 
okiem szkoleniowców posiadających licencje UEFA na pew-
no rozwinie swoje piłkarskie umiejętności. Zachęcam gorą-
co do uczestnictwa, w dobie pandemii i zdalnych zajęć po-
prawiajmy swoją sprawność fizyczną poprzez sport! ▪
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Trenerzy z sekcji tenisa 
stołowego zapraszają na 
zajęcia, które ruszają od 
marca w hali sportowej 
w Brzostku. Treningi dla 
dzieci i młodzieży szkolnej 
odbywać się będą w każdy 
wtorek w godz. 17:30–18:30 
i w piątki w godz. 18:00–
19:00. Udział w zajęciach 
jest CAŁKOWICIE BEZ-
PŁATNY. Od wszystkich 
zawodników wymaga się 
posiadania stroju sporto-
wego, obuwia zamiennego 
oraz swojej rakietki. 
Do zobaczenia przy 
tenisowych stołach!

Runda zasadnicza w rozgrywkach tenisa stołowego 
dobiegła końca. Od początku sezonu 2020/2021 było 
wiadomo, że z uwagi na panującą pandemię mogą 

one w każdej chwili zostać przerwane. Podobnie zresztą jak 
w roku poprzednim. Do części wiosennych meczów w ogóle 

nie doszło i tenisiści długo musieli czekać na decyzje odno-
śnie tego, czy sezon zostanie zakończony. Jesienią, gdy cała 
Europa mierzyła się z drugą falą pandemii koronawirusa, 
zmagania zostały zawieszone. Zespół przez kilka tygodni 
nie mógł trenować ani rozgrywać ligowych spotkań. Począt-
kiem lutego, dzięki zmniejszeniu obostrzeń dotyczących 
obiektów sportowych, zawodnicy mogli wrócić do rywaliza-
cji przy tenisowym stole i nadrobić zaległości. 

Na zakończenie pierwszej rundy batalii o mistrzostwo 
III ligi Brzostowianka rozgrywała mecz z UKS Kępa I Dę-
bica. Derby miały bardzo wyrównany przebieg i ostatecz-
nie pojedynek zakończył się podziałem punktów. Po run-
dzie zasadniczej zespół zajmuje ósme miejsce z dorobkiem  
9 punktów. Najlepiej punktującym zawodnikiem jest  

Adrian Wilisowski, który 
na 46 rozegranych partii 
przegrał tylko 9. Zespół 
występujący w IV lidze na 
koniec rundy zasadniczej 
zmierzył się w meczu wy-
jazdowym z MLKS Nurt 
Przemyśl. Po zaciętej wal-
ce spotkanie zakończyło 
się remisem. Na półmetku 
sezonu drużyna zajmuje 
piąte miejsce z dorobkiem 
14 punktów. Natomiast 
drużyna występująca w V 
lidze rundę zasadniczą ▸ 

Ruszają 
zajęcia 
tenisa 
stołowego!

Koniec rundy zasadni-
czej w rozgrywkach 
tenisa stołowego
Zarząd LKS Brzostowianka Brzostek
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jach na terenie całego kraju oraz roz-
grywkach ligowych. Zapraszamy dzie-
ci i młodzież w każdy wtorek i piątek 
do szkółki tenisa stołowego, gdzie pod 
okiem wykwalifikowanych trenerów 
mogą zacząć przygodę z tenisem. Zaję-
cia odbywają się w hali sportowej im. 
Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku. ▪

39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

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

« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

rozegrała jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń. Po sied-
miu spotkaniach zespół zajmuje piąte miejsce z dorobkiem  
5 punktów. 

W połowie marca planowane jest wznowienie rywaliza-
cji, więc zawodnicy szlifują formę, zbierają siły i zamierzają 
do końca walczyć o jak najlepsze miejsce. Dzięki dofinanso-
waniu z Urzędu Miasta Brzostek, Ministerstwa Sportu oraz 
sponsorów LKS Brzostowianka Brzostek może prowadzić 
szkolenie dzieci i młodzieży, uczestniczyć w licznych turnie-
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Opłata za zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze: 
1 strona A4 ............................................................ 160 zł
½ strony A4 ............................................................. 90 zł
¼ strony A4 lub mniej ................................................... 60 zł

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nadesłany, 
redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być sprzecz-
na z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych nie jest 
równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane w gazecie 
w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania mate-
riałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej.

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ
Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Urszula Kobak (red. nacz.), Paweł Batycki, Marta Król, 
Maria Kawalec, Magdalena Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, 
Jacek Samborski (red. techn.), Ewa Szukała, Katarzyna Wojdyła (projekt 
graficzny i DTP), Daniel Wójcik, Justyna Zegarowska
Skład zamknięto: 19 marca 2021 r.
Druk: Drukarnia PRINTGRAPH w Brzesku 
Nakład: 800 egz.
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; tel: 14 683 03 15 
E-mail: wiadomosci@brzostek.pl
Strona internetowa: www.wiadomoscibrzosteckie.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek 
Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001

• reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika,

• płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety,

• Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki  
 za zamieszczenie reklamy,

• nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe,

• nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

NOWY CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ
/ obowiązuje od numeru marcowego
Od 2021 r. wszystkie numery „Wiadomości Brzosteckich” 
wydawane będą w kolorze.

SPRZEDAŻ  
I WYMIANA OPON  
W ATRAKCYJNYCH 
CENACH
PRZY ZAKUPIE 
OPON 

Brzostek,  
ul. 11-go Listopada 23 
tel. 14 683 08 89 
kom. 509 845 799

Usługi wulkanizacyjne 
Sklep motoryzacyjny

GRATIS

WYMIANA 
I WYWAŻANIE

Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 10 maja 2021 r.  
na adres wiadomosci@brzostek.pl

Rozwiązania zagadek i krzyżówki 
ze styczniowo-lutowego numeru:
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Ropucha szara
Fotograficzna zagadka geograficzna: Jasło
Hasło krzyżówki: Na katar i na ambicję nie ma lekarstwa.

Nagrodę książkową wylosowali: 
Teresa Baran z Przeczycy (krzyżówka), 
Danuta Ogrodnik z Brzostku (zagadka geograficzna), 
Julia Pietrzycka z Brzostku (zagadka przyrodnicza).

Uwaga!!
Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za rozwią-
zanie zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór nagród 
w ciągu 30 dni od ukazania się informacji o nagrodzonych.

!
Fotografie na str. 2: Matt Marzorati i Bianca Ackermann z Unsplash.com
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Robisz zdjęcia? Pochwal się nimi. 

Prześlij je wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 

na adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych oznacza 

zgodę na ich publikację w „Wiadomościach Brzosteckich” w podpisie 

pod zdjęciem.
Fotokącik

Oliwia Czaja Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego Stanisław Szukała z Brzostku

Joanna Płaziak z Brzostku Sylwia Nowicka z Grudnej Dolnej
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